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םינותנ םיחותפה –  םיחטשב  תלוספ  תופרש  תעינמ 
תידועייה הדיחיה  תוליעפמ  םיינושאר 

חירל ףרוחב 2020  דחא  רקוב  וררועתה  בגנה  ןופצב  ןטק  יתליהק  בושיי  יבשות  ץראה , יבחרב  ידמ  םיבר  תומוקמב  הרוקש  ומכ 
אלל ומכ  םהל , םירז  ויה  אל  ןשע  יעגפמו  תוחיר  .םיאבה  םימיה  לכ  ךלהמב  םתוא  ובזע  אל  יארונה  חירהו  ןשעה  .קיטסלפ  תפרש 

תלוספה תופרש  ןשע  םג  םהל  ףסונ  םיפסונ ; םילעפמו  םירתאמו  בבוח  תמרמ  םיאדוד , רתאמ  תוחיר  בגנה : ןופצ  יבשותמ  םיטעמ 
ירתא םג  םנשי  .תלוספ  יוניפל  םירדוסמ  תונורתפ  ןיא  םירדסומ ) אל  םיבושייב  םירגה   ) םהמ קלחלש  םיאודבה , םיבשותה  לש 
חפנה םוצמצל  הרצקהו  הליעיה "  " ךרדה איה  תלוספה  תפרש  הלא  םירתאב  .םיניירבע  םיליעפמש  םייקוח  אל  הנמטהו  תלוספ 

.תפסונ תלוספל  םוקמ  יוניפלו  הלש 

תופרש תעינמל  הדיחיה  לש  חקפ  םוקמל  אצי  הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  הביבסה ' דקומ  תונולת ל' תשגה  רחאל  יחכונה , הרקמב 
(, תועש רפסמ  ךשמב  תוחורה  ינוויכ  רוזחש   ) חור לדומ  תקידב  עציב  םיננולתמה , םע  שגפנ  חקפה  .םיחותפה  םיחטשב  תלוספ 

יקוח אל  ןפואב  םוקמב  הנמטוהש  תלוספ  לש  יוניפ  לחה  תיאודב  ריע  ימוחתב  םישרגמ  תרשכה  תרגסמב  עגפמה : רוקמ  תא  רתיאו 
.יתועמשמ ןשע  עגפמ  רצונו  תיעקרק , - תת הריעב  הרעב  תלוספה  .םינש  ךשמב 

לכ יולימ  רחאל  קר  ושדחתה  ןהו  תודובעה , תא  רוצעל  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  םורד  זוחמ  להנמ  החנה  חקפה  חווידל  ךשמהב 
וכישמה תלוספ  תופרש  תעינמל  הדיחיה  יחקפ  .םיבשותל  םרגנש  דרטמהו  םוהיזה  תא  תיחפהל  ודעונש  תויתביבסה  תויחנהה 

.הלא םימיב  הדובעה  רמג  דע  ןלבקה , לע  דומצ  חוקיפב  יוניפה  תא  תוולל 

םשרמ  ) "ס לפמה "ח  ודמ .שממ  לש  תיתואירב  הנכס  םיווהמ  םייחה , תוכיאב  עגופה  דרטמ  םתויהל  רבעמ  תלוספה , תופרש  יעגפמ 
תוטילפה ללכמ   62%- כל תיארחא  תלוספ  תפרש  לארשיב  יכ  הלוע  הביבסה , תנגהל  דרשמה  הנורחאל  םסרפש  הביבסל ) תוטילפ 

.םינטרסמכ םידושחה  םירמוחה  לש  ריוואל 

תופרש עונמל  התרטמש  הדיחי  הביבסה , תנגהל  דרשמה  לש  הנווכהבו  ןומימב  םינגהו , עבטה  תושרב  המקוה  תנש 2019  ךלהמב 
לומ לעופ  תווצ  לכ  .םיחקפ  הנומו 13  םורדו , זכרמ  ןופצ , םיתווצ : השולשמ  תבכרומ  הדיחיה  .םיחותפ  םיחטשב  תלוספ  תוכלשהו 

.הקוריה הרטשמה  םע  הלועפ  ףותישבו  הביבסה  תנגהל  דרשמה  לש  יטנוולרה  זוחמה 
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: הדיחיה תורטמ 

תלוספ תומרע  לש  יופימו  רותיא 
תוסנק ןתמו  תויאר  ףוסיא  תלוספ , יכילשמ  רותיא 

תויאר ףוסיאו  תלוספ  יריעבמ  רותיא 
.תלוספ תוריעב  יוביכ  ימרוג  תלעפהו  תלוספ  תומרע  קוליס 

לש ןושארה  ןויצחה  הדיחיה –  תוליעפמ  םיינושאר  םינותנ 
2020

תלוספ יעגפמ 

חוויד רבכ  חקפהש  םירתא  רמולכ ,  ) םירזוח םירתאב  םיחוויד )  528  ) םהמ שילשכ  .תלוספ  יעגפמ  לע 1,641  וחוויד  הדיחיה  יחקפ 
וליאו םישדח , םירתאב  תלוספ  תואצמיה  לע  םה  םיחוויד )  767  ) תיצחמכ השדח ,) תוליעפ  םהב  תמייקתמ  לבא  רבעב , םהילע 

םיחוודמה תלוספה  יעגפמ  ללכמ  תיצחמכ  הווהמ  ןיינב  תלוספ  .תלוספ  לש  תיארקא  הכלשה  לע  םה  םיחוויד )  346  ) תישימחכ
(. הלבט 1 תלוספה ב ירתא  תדומע  ואר  )

ןשע יעגפמ 

עוריאה םוקמל  העגה  רחאל  הלבט 1 .) תלוספה ב תופרש  תדומע  ואר   ) תלוספ תופרש  תובקעב  ןשע  יעגפמ  הלפיט ב-312  הדיחיה 
, תופרשהמ תיצחמכב  האצמנ  תיתיב  תלוספ  .הפיכא  ךרוצל  םינותנ  ופסאנ  ןכו  עגפמה  םויסל  םימרוגה  ללכ  לומ  לופיט  ךרענ 

ךכ ןקות ב-2018 , ןויקינה  קוח  םנמואש  ןייצל  שי  .תופרשנה  תומרעהמ  שילשב  םיאצמנ  ןיינב  תלוספו  יחמצ ) רמוח   ) םזג יביכרו 
.תלוספ תרעבה  ןיגב  סנק  תתל  ןתינ  אל  ןכלו  םלשוה , אל  הקיקחה  ךילהת  םלוא  קוחה , לע  הרבעל  תבשחנ  תלוספ  תרעבה  םויכש 
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הלבט 1
תוחיכש יפל  תלוספ , תופרשבו  תלוספ  ירתאב  ואצמ  הדיחיה  יחקפש  תלוספה  יגוס 

.םהב האצמנ  םיוסמ  גוסמ  תלוספש  תלוספה  ירתא  רפסמ  תא  תנייצמ  הלבטה 
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תלוספ תוכלשה  תפיכא 

ורתיא הדיחיה  יחקפ  .ויניע  דגנל  תלוספה ) תכלשה   ) הריבעה עוציב  תא  תוארל  חקפה  תא  תבייחמ  ןויקינה  קוח  סיסב  לע  הפיכא 
תוסנק וחלשנ  ולפוט , רבכש  םיעוריא  ב-133  חפסנ 1 .) הכלשהה ב יעוריא  תסירפ  לש  הפמ  ואר   ) תמא ןמזב  תלוספ  תוכלשה   184

.ח לש 223,900 ש" רבטצמ  ךסב  םידושחל ,

הרבסה

תויושר לש  תולוכשא  תויתביבס , תודיחי  "א , בכ ןוגכ : הלועפ  םתיא  תפתשמ  הדיחיהש  םימרוג  םע  תובר  תושיגפ  ומייקתה 
יאצממ וגצוה  תושיגפהמ  קלחב  .דועו  םיבושיי  ידעו  תוירוזא , תוצעומ  םע  הרבסה  תושיגפ  ןכו  הרטשמ , םירע , ידוגיא  תוימוקמ ,

.הצעומה וא  בושייה  ימוחתב  תלוספ  יעגפמל  םיעגונה  םירקסה 

תומוקמב תשגרומ  רבכ  התוליעפ  רותפל , ךירצש  םימסח  רפסמ  ןיידע  םנשיו  הכרד , תליחתב  קר  הדיחיהש  יפ  לע  ףא  םוכיסל ,
יפותיש תריציו  אסיג  ךדיאמ  םינימז  יוניפ  תונורתפו  הרבסה  םע  דחי  אסיג , דחמ  םירבגומ  הפיכאו  חוקיפ  יכ  רובס  ינא  .םידעומה 
.םיחותפה םיחטשב  תלוספה  תוכלשהו  תופרשה  לש  ןרפסמב  יתועמשמ  םוצמצל  רבד  לש  ופוסב  וליבוי  םימרוגה , ללכ  םע  הלועפ 

( רתאב םינימז   ) םיחפסנ

תסירפ חפסנ 1 .
הפיכאה יעוריא 

לש ןושארה  ןויצחב 
2020

הדרוהל
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