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	תונקת תטויט
 

 תועצומה תונקתה םש .א

 2020-ף"שתה ,)העש תארוה( )הכזמ תוליעפב שמשמה דויצל ץאומ תחפ( הסנכה סמ תונקת תטויט

 

  ןהב ךרוצהו תועצומה תונקתה תרטמ .ב

 יצמאמ תרגסמב ,תואנולמהו היינבה ,תואלקחה ,היישעתה יפנעב תועקשה דודיע איה תועצומה תונקתה תרטמ

 .הנורוקה רבשמ לש תוילכלכה ויתוכלשה םע תודדומתהב םיקסעל עייסל הלשממה
 

  :תועצומה תונקתה תטויט חסונ ןלהל .ג

 	



  :רצואה דרשמ םעטמ תונקת תטויט

 2020-ף"שתה ,)העש תארוה()הכזמ תוליעפב שמשמה דויצל ץאומ תחפ( הסנכה סמ תונקת תטויט

 ,)הדוקפה – ןלהל( 1הסנכה סמ תדוקפל 243-ו 21 םיפיעס יפל יתוכמס ףקותב  

 :הלא תונקת ןיקתמ ינא ,תסנכה לש םיפסכה תדעו רושיאבו

   

  -הלא תונקתב  .1 תורדגה

-ו"לשתה ,תוריית יתוריש קוחב םתרדגהכ ,ןוינח וא ןולמ תיב – "ןולמ תיב"  

19762; 

 תחנה ,זוקינו בויב ,הסירה ,הריפח תודובע תוברל ,םינבמ תמקה – "הינב"  

 ץופיש תודובע טעמלו ,רפע תודובעו םיכרדו םישיבכ תלילס ,תורוניצ

 ;םיניינבב ןוקיתו

 טעמל ,ןלהל )2( וא )1( הקספב תוטרופמה ןמ תוליעפ לכ – "הכזמ תוליעפ"  

 :הל תיוולנ תוליעפ

 רוציי תוברל ,היישעתה ימוחתמ דחא לכב לארשיב רוציי תוליעפ )1(   

 – טעמלו ,הינבו תואלקח ,חותיפו הנכות ירצומ

 ;הזירא )א(    

 ;רחסמ )ב(    

 ;הרובחת )ג(    

 ;הנסחה )ד(    

 ירטינסה םוחתב ,תרושקתה םוחתב םיתוריש ןתמ )ה(    

 ;ישיאה םוחתבו

 ;לארשיב ןולמ תיב תלעפה )2(   

 ותרדגהכ הדובע בכרו תונוכמ תוברל ,תחפה תונקתב ותועמשמכ – "דויצ"  

 :הלא ינש וב ומייקתהש דבלבו ,תיאשמ וניאש ,3הרובעתה תדוקפב

 ;תעבוקה הפוקתב אוה ותשיכר םוי )1(   

 
 .120 'מע ,6 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד 1
 .332 'מע ו"סשתה .228 'מע ,ו"לשתה ח"ס 2
 .173 'מע ,7 שדח חסונ ,לארשי תנידמ יניד 3



 םישדוח השיש ךותב הסנכה רוצייב לארשיב שמשל לחה אוה )2(   

 יפל ,)2021 רבמבמונב 30( ב"פשתה ולסכב ו"כ דע וא ותשיכר םוימ

 ;םהיניבמ רחואמה

 ;הדוקפל 88 ףיעסב םתרדגהכ – "בורק" ,"סכנ"  

 )2020 רבמטפסב 1( פ"שתה לולאב ב"י םוימש הפוקתה – "תעבוקה הפוקתה"  

 ;)2021 רבמבמונב 30( ב"פשתה ולסכב ו"כ דע

 ;19414 ,)תחפ( הסנכה סמ תונקת – "תחפה תונקת"  

 הפוקתב ץאומ תחפ

 תעבוקה
 תוחפל 50% -שו ,הכזמ תוליעפ איה סמה תנשב ותוליעפ רקיעש םושינ )א(  .2

 וא ןיעקרקמב תוכז תריכממ וא סכנ תריכממ הסנכה הניאש , ותסנכהמ

 דויצ שכרשו ,הכזמ תוליעפמ הסנכה איה ,ןיעקרקמ דוגיאב תוכז תריכממ

 יאשר ,תחפ דעב יוכינל ולשב יאכז אוהו ,הכזמה ותוליעפב ןירשימב שמשמה

 רועישב ,ןיד לכ יפל ול יאכז אוהש תחפה םוקמב ,תחפ דויצ ותוא דעב שקבל

 ,דויצל ןתנייש תחפה לכ ךסש דבלבו ןיד לכ יפל יאכז היה ול תחפה רועישמ לופכ

  .ירוקמה וריחמ לע הלעי אל ,ןיד לכ תוארוה יפל

 ידיב הסנכה רוצייב שמיש דויצה םא קר לוחי )א( הנשמ תנקתב רומאה )ב(  

 שומישה לחה ובש דעומב התליחתש הפוקתה לכב הכזמה תוליעפב םושינה

 ,הרומאה הנשמה תנקת יפל תחפ עבתנ הלשבש סמה תנש םותב המויסו דויצב

 לע ,הדוקפל 236 ףיעסב ותועמשמכ גציימ תאמ רושיא גיצה םושינהו ,תוחפל

 .הלא תונקתב רומאכ תחפב םיכזמה םיאנתה תומייקתה

 דויצה לכ לע ותריחב לוחת ,2 הנקתב רומאכ תחפ דעב יוכינב םושינה רחב  .3 לחה ןידה תריחב

 .רומאכ עובתל אוה יאשר ודעבש תעבוקה הפוקתב שכרנש

 ןיינעל הארוה

 ירוקמה ריחמה
 התליחתש הפוקת ךותב ,2 הנקת יפל תחפ ודעב עבתנש רחאל בורקל דויצ רכמנ  .4

 תחפוה וב םויהמ םינש עברא ףולחב הפוסו רכומה ידיב דויצה תשיכר םויב

 שכורה ידיב דויצה לש ירוקמה ריחמה תא וארקי רכומה ידיב ואולמב דויצה

 .ספאכ בורקה

 :הלאמ תחאב םושינה שכרש דויצ לע ולוחי אל הלא תונקת תוארוה )א(  .5 הלוחתל םיגייס

 ;בורקמ השיכר )1(   

 ;הרומת אלב השיכר )2(   

 ;הדוקפל 85 ףיעס יפל השיכר )3(   

 
 .1126 'מע ,2 'סות ,1941 ר"ע 4



 .הדוקפל 2ה קלח תוארוה הילע ולחש השיכר )4(   

 ןויכיז וא ןויכיז ,הקזח ,ןוישיר לביקש םושינ לע לוחי אל הלא תונקת )ב(  

 תא לביק הרובעש תוליעפה ךרוצל שמשמה דויצל סחיב ,הנידמהמ הנשמ

 .רומאכ הנשמ ןויכיז וא ןויכיז ,הקזח ,ןוישירה

 ןועריגה תתחפה קוחל ןוקית לש ףקותל ותסינכ םויב הלא תונקת לש ןתליחת  .6 הליחת

 ןוערגה רועיש תלדגה ןיינעל ,1992-ב"נשתה ,תיביצקתה האצוהה תלבגהו

 ביצקתה תנשבו 0.06% לש ףסונ רועישב 2021 ביצקתה תנשב ג"מתה ןמ ללוכה

 .הנורוקה רבשמ םע תודדומתה םשל תאזו ,0.08% לש ףסונ רועישב 2022
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__________________ 

 ץ"כ לארשי
 רצואה רש

 

 

 רבסה ירבד

 2-ו 1 תונקתו יללכ

 רואל ,תואנולמהו היינבה ,תואלקחה ,היישעתה יפנעב תועקשה דדועל תועצומה תונקתה תרטמ

 החימצל תויזחתה עקר לעו הנורוקה תפגממ האצותכ םלועבו ץראב תונורחאה תוילכלכה תויושחרתהה

 םע תודדומתהב םיקסעל עייסל הלשממה יצמאמ תרגסמב תאזו ,תונורחאה םינשב רשאמ רתוי הנותמ

 ,תונקתב עובקה יפלו ,םירומאה םיפנעב םושינ יכ עובקל עצומ .הנורוקה רבשמ לש תוילכלכה ויתוכלשה

 ולסכב ו"כ דעו )2020 רבמטפסב 1( פ"שתה לולאב ב"י םוימש הפוקתב שכרנש דויצ לע יכ שקבל יאשר היהי

 לע ויבגל לחה תחפה רועישמ לופכ רועישב תחפ לוחי )הבטהה תפוקת – ןלהל( )2021 רבמבונב 30( ב"פשתה

 .ןיד יפ
 האצוהה יוכינ תא םושינה םידקמ הב ,סמ תבטה תועצמאב ןוה תועקשה דודיעל הטיש אוה ץאומ תחפ

 ינידב העבקנש ,םינש רפסמ לש הפוקת ינפ לע האצוהה יוכינ שרפנ הרגשב .םיוסמ סכנ תשיכר ןיגב אשנ אב

 םיפנעב דויצל ןתינה סמ יכרוצל תחפה רועיש תלדגה .וז הפוקת תרצוקמ ץאומה תחפה תטישב וליאו ,סמה

 הניחבמ רתוי תיאדכל דויצ תשיכר תכפוה ,הבוצק ןמז תפוקתל רתוי הובג רועיש לע ותדמעהו ,הלא

 תעבונ הז גוסמ דעצ לש תויביטקפאה רקיע יכ שגדוי .הבטהה תפוקתב דויצ לש השיכר תדדועמו ,תילכלכ

 וב רקובמ יתלבו לבגומ יתלב שומיש .הטאה שי הב תלבגומ הפוקתל תומיוסמ תועקשה הסכמ אוהש ךכמ

 .תוילילש תוילכלכ תואצותל םג איבהל יושע



 תחפה עבתנ הב סמה תנשב ותוליעפ רקיעש םושינל ןתנית ץאומ תחפל תוכזה עצומה חסונה יפל

 תוכז וא ןיעקרקמב תוכז וא סכנ תריכממ הסנכה טעמל( ותסנכהמ 50%-ו ,"הכזמ תוליעפ"כ תרדגומ

 תללוככ "הכזמ תוליעפ" רדגוה הז ןיינעל .תוליעפה התואמ הסנכה איה  סמה תנשב )ןיעקרקמ דוגיאב

 ,היינבו תואלקח ,חותיפו הנכות ירצומ רוציי תוברל ,היישעתה ימוחתמ דחא לכב לארשיב רוציי תוליעפ

 םוחתבו ירטינסה םוחתב ,תרושקתה םוחתב םיתוריש ןנתמ וא הנסחה ,הרובחת ,רחסמ ,הזירא טעמל ךא

 הדש יאנתב הנילל רשכוהש חטש תוברל( לארשיב ןולמ תיב תלעפה תללוכ הכזמ תוליעפ ,ןכ ומכ .ישיאה

  .)תחא הנועבו תעב רתוי וא םישנא העשתל הניל יתוריש ,הרומתב ,קפסל םיעיצמ וא םיקפסמ ובש

 לחהש ,הבטהה תפוקת ךלהמב וידיב שכרנש דבלבו ,תחפ-רב דויצ יבגל ץאומ תחפ תוכנל לכוי םושינה

 תנשב הכזמה תוליעפב ןירשימב ותוא שמיששו ,הבטהה תפוקתב הכזמה ותוליעפב ןירשימב ותוא שמשל

  .תחפה עבתנ הבש סמה

 ,2008 תנשב קקחנש הוותמב הבטהה תלוחתל ההז טעמכ עצומה הוותמב הבטהה תלוחתש ,ןיוצי

 רשא ,2008-ח"סשת ,)העש תארוה( )הכזמ תוליעפב שמשמה דויצל ץאומ תחפ( הסנכה סמ תונקת תונקתב

 .שרדנ רבדה הב הפוקתב תילכלכה תוליעפהו קשמה תא ץרמתל אוה םג דעונ

 3 הנקת

 רתוי תונהיל לכויש יופצ םא ךכב רוחבל אלש יושעה ,םושינה תריחבל הנותנ הלא תונקתב הבטהה

  .רתוי תורחואמ םינשב תחפה תלבקמ
 4 הנקת

 אוה םג הנהי רשא בורקל סכנ רכומ הלא תונקת יפל תחפ הכינש םושינ םהב סמ ינונכת עונמל ידכב

 ךותב בורקל רכמנ הלא תונקת יפל ץאומ תחפ וניגב עבתנש דויצ רכמנ םאש עובקל עצומ ,סכנה לע תחפמ

 דויצה תחפוה וב םויהמ םינש עברא ףולחב הפוסו רכומה ידיב דויצה תשיכר םויב התליחתש הפוקת

 אל בורקה שכורה ,ךכ .ספאכ בורקה שכורה ידיב דויצה לש ירוקמה ריחמה תא וארי ,רכומה ידיב ואולמב

 .השיכרה רחאל סכנה ןיגב תחפ תוכנל לכוי

 5 הנקת

 אלב השיכר ,בורקמ דויצ תשיכר יבגל לוחת אל הבטהה .תובטהה תלוחתל םיגייס רפסמ םיעצומ

 תולחש רוטפ הנבמ יוניש תרגסמב השיכרו הסנכה סמ תדוקפל 85 ףיעס יפל יקסע יאלמ תשיכר ,הרומת

 םושינל ןתניי אל ץאומה תחפה  יכ עובקל עצומ ,הנידמהמ תובטה לפכ עונמל ידכ .הדוקפל 2ה קלח היבגל

 .הנידמהמ הנשמ-ןויכיז וא ןויכיז לביקש

 6 הנקת

 עצומ תיביצקתה האצוהה לע ןיד יפ לע תולחה תולבגמה תרגסמב תונקתה תנקתה תא רשפאל תנמ לע

 האצוהה תלבגהו ןועריגה תתחפה קוחל ןוקית לש ףקותל ותסינכ םויב ףקותל וסנכי ןה יכ  עובקל

 רועישב 2021 ביצקתה תנשב ג"מתה ןמ ללוכה ןוערגה רועיש תלדגה ןיינעל ,1992-ב"נשתה ,תיביצקתה

 .0.08% לש ףסונ רועישב 2022 ביצקתה תנשבו 0.06% לש ףסונ
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