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ך וניחהד רשמ

 'אית רבוח

ד ומעהן כותה

ת נשלך וניחהד רשמב יצקתת עצה

ל יגרב יצקתת עצה

ח ותיפהב יצקתת עצה

ר בסהי רבד

ך וניחהת כרעמת וחתפתה 'אק רפ

ך וניחהת כרעמבת ויוחתפתה 'בק רפ

ד רשמהר ואית 'גק רפ

ב יצקתהת עצהבם ייזכרמהם ייונישה 'דק רפ

ב יצקתלם ירואיבוב יצקתהת עצהח ותינ 'הק רפ

ב יצקתהת עצהל שי רדגמח ותינ 'וק רפ

ב יצקתהל שט רופמר בסה 'זק רפ

-
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2 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

ךו 20  יחהד רשמ

43 
== 

23 

20 

2,308 
==== 

1,964 

344 

1,747,000 
======= 

389,000 

1,358,000 

2,721,905 
======= 

112,750 

1,367,694 

526,100 

151,047 

560,811 

2,000 

1,500 

3 

59,574,115
======== 

1,724,768

7,889,882

7,169,180

15,787,614

10,058,791

3,666,220

4,618,504

1,942,750

3,661,173

1,269,306

297

1,785,630

ךו 20  יחהד רשמ
========= 

דרשמהה טמ 40

דחוימך ו 41  יח

ידוסי 42 -םדק

םיי-תוביטחוי דוסי 43 יב

ה 44  וילעה ביטח

יתובשייתהך ו 45  יח

תומילשמת ויכו כת 46 יחת וי

הארוהי דבועל ה 47  ימ

תועסהור זעי תוריש 48

תודהיי אשו 49  בת וכימת

תיכו 50  יחה יזיולט

תוברזר 51

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-א י-



 

 

              

                  

                  

                  

              

                 

                  

                  

                  

                  

                  

                            

            

  

3 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

57,898,951 
======== 

1,752,763 

6,855,271 

8,360,450 

16,717,803 

8,701,049 

3,705,611 

4,498,302 

2,025,625 

3,702,256 

1,444,255 

135,540 

58,562,108 
======== 

1,840,926 

7,144,752 

8,229,855 

15,646,863 

8,996,140 

3,498,196 

4,088,765 

1,960,470 

3,346,525 

1,050,920 

105,085 

2,653,611 

62,296,020 
======== 

1,837,518 

7,889,882 

8,536,874 

16,313,714 

10,058,791 

3,817,267 

5,179,315 

1,944,750 

3,662,673 

1,269,309 

297 

1,785,630 

-א י-



   
  

  
 

 
 

 

     

                           
    

                            

                        

                   

       

       

            

            

              

              

       

                    

          

         

      

      

  

4 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה ךו  יחהד רשמ

ף יעס

20 

23 
-.-

23 

1,964 
-.-.-.-. 

1,964 

389,000 
-.-.-.-.-.-

389,000 

112,750 
-.-.-.-.-.-

400 

59,800 

52,550 

1,367,694 
-.-.-.-.-.-.-. 

1,367,694 

526,100 
-.-.-.-.-.-

522,500 

3,600 

1,724,768
-.-.-.-.-.-.-. 

611,420

751,530

361,818

7,889,882
-.-.-.-.-.-.-. 

7,889,882

7,169,180
-.-.-.-.-.-.-. 

7,169,180

15,787,614
-.-.-.-.-.-.-.-. 

13,139,924

1,337,252

649,026

433,853

227,559

10,058,791
-.-.-.-.-.-.-.-. 

10,058,791

דרשמהה טמ 40
.-.-.-.-.-.-.-

דרשמהה טמ 40

תויזכרמה טמת ולועפ 40

דרשמהת קזחאול ועפת 40

דחוימך ו 41  יח
.-.-.-.-.-.-.-.-.-

דחוימך ו 41  יח

ידוסי 42 -םדק
.-.-.-.-.-.-.-

ידוסי 42 -םדק

םיי-תוביטחוי דוסי 43 יב
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ימשרך ו 43  יח

יאמצעהך ו 43  יחה

י יחהן יעמ 43 רותהך ו

ימשרו  43  יאשר כומ

רוטפהת ודסומ 43

ה 44  וילעה ביטח
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ה 44  וילעה ביטח

01 

02 

03 

01 

01 

01 

02 

03 

04 

05 

01 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-א י-



 

 

                  

                        

                        

                        

                  

                  

                  

                  

              

              

                  

                        

                        

                        

                 

                 

  

5 

ברוטו תקציב

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

1,752,763 
-.-.-.-.-.-.-. 

1,840,926 
-.-.-.-.-.-.-. 

1,837,518 
-.-.-.-.-.-.-. 

01 593,591 601,948 611,820 

02 667,110 818,646 811,330 

03 492,062 420,332 414,368 

6,855,271 
-.-.-.-.-.-.-. 

7,144,752 
-.-.-.-.-.-.-. 

7,889,882 
-.-.-.-.-.-.-. 

01 6,855,271 7,144,752 7,889,882 

8,360,450 
-.-.-.-.-.-.-. 

8,229,855 
-.-.-.-.-.-.-. 

8,536,874 
-.-.-.-.-.-.-. 

01 8,360,450 8,229,855 8,536,874 

16,717,803 
-.-.-.-.-.-.-.-. 

15,646,863 
-.-.-.-.-.-.-.-. 

16,313,714 
-.-.-.-.-.-.-.-. 

01 13,977,157 13,246,622 13,662,424 

02 1,306,466 1,203,302 1,337,252 

03 704,810 546,576 652,626 

04 482,959 431,462 433,853 

05 246,411 218,901 227,559 

8,701,049 
-.-.-.-.-.-.-. 

8,996,140 
-.-.-.-.-.-.-. 

10,058,791 
-.-.-.-.-.-.-.-. 

01 8,701,049 8,996,140 10,058,791 

-א י-



   
  

  
 

 
 

 

     

                        
    

                              

           

  
                 

  
         

                   

                    

  
               

 
         

  
  

          

                   

                      

 
                 

                     

                    

                   

 
                        

          

                    

                  

   
                 

  

6 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה ךו  יחהד רשמ

ף יעס

20 

20 
-.-

20 

344 
-.-.-

344 

1,358,000 
-.-.-.-.-.-.-. 

1,340,000 

18,000 

151,047 
-.-.-.-.-.-

4,142 

49,000 

11,695

74,540 

1,000 

10,670 

560,811 
-.-.-.-.-.-

100 

126,075 

100 

9,000 

406,996 

15,540 

3,000 

2,000 
-.-.-.-. 

2,000 

3,666,220
-.-.-.-.-.-.-. 

76,984

14,701

684,193

905,028

98,795

1,843,565

40,460

2,494

4,618,504
-.-.-.-.-.-.-. 

781,643

687,088

482,206

879,150

1,116,647

556,035

53,302

62,433

1,942,750
-.-.-.-.-.-.-. 

1,470,961

יתובשייתהך ו 45  יח
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

יתובשייתההך ו 45  יחהה טמ

לה 45  ימהת קזחאול ועפת

ךו יבת וביטח 45 יחבם יי
י תובשייתהה

םייתלשממר פסי תב 45
ם יאלקח

תוימי 45  פבם ידימלתת קזחא

ףקיהי תוריש 45

ךו וילעה ביטח 45 יחבה 
י תובשייתהה

תואלקחהת ארוה 45
ת ועוצקמהו

,חותיפלם יק 45 םיצופיש עמ
ךו-ת ודייטצהו יח

י תובשייתה

תומילשמת ויכו כת 46 יחת וי
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

רעו 46  ום ידלים ודיק

םיטקיורפות ויוליעפ 46
ךו  יחהת כרעמב

יכו-יגולוכיספת וריש 46 יח

ילאמרופי תלבך ו 46  יח

םידומילהם וית כראה 46

םיעדמוה יגולו ,בושקת 46 כט
ךו  יחהת כרעמב

םי כת 46 וחמת וי

םירגובמך ו 46  יח

הארוהי דבועל ה 47  ימ
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

לשי עוצקמם ודיקוה רשכה 47
ה ארוהי דבוע

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

01 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-א י-



 

 

                  

                           

                           

                        

                           

                        

                          

                  

                           

                             

                  

                        

                        

                        

                        

                    

                        

                           

                           

                  

                  

  

7 

ברוטו תקציב

01 

02 

ה אצוה
ה שעמל

2017 

3,705,611 
-.-.-.-.-.-.-. 

77,141 

23,799 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

3,498,196 
-.-.-.-.-.-.-. 

78,963 

16,588 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

3,817,267 
-.-.-.-.-.-.-. 

81,126 

14,701 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

03 836,801 594,704 733,193 

04 

05 

06 

16,102 

976,143 

101,071 

11,696 

957,386 

96,352 

11,695 

979,568 

99,795 

07 1,525,710 1,697,168 1,854,235 

08 81,920 42,484 40,460 

09 66,924 2,855 2,494 

01 

4,498,302 
-.-.-.-.-.-.-. 

749,538 

4,088,765 
-.-.-.-.-.-.-. 

924,210 

5,179,315 
-.-.-.-.-.-.-. 

781,743 

02 

03 

04 

05 

897,136 

400,061 

822,650 

1,086,727 

815,511 

402,616 

832,952 

521,109 

813,163 

482,306 

888,150 

1,523,643 

06 

07 

08 

448,426 

28,622 

65,142 

472,448 

55,857 

64,062 

571,575 

53,302 

65,433 

2,025,625 
-.-.-.-.-.-.-. 

1,960,470 
-.-.-.-.-.-.-. 

1,944,750 
-.-.-.-.-.-.-. 

01 1,579,332 1,511,671 1,472,961 

-א י-



   
  

  
 

 
 

 

     

   
        

                  

  
      

                 

  
        

                      

                        

       

             

             

      

       

  
         

  

8 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה ךו  יחהד רשמ

ף יעס

20 

1,500 
-.-.-.-. 

1,500 

3 
-. 

3 

471,789

3,661,173
-.-.-.-.-.-.-. 

2,180,215

1,276,980

203,978

1,269,306
-.-.-.-.-.-.-. 

38,377

1,230,929

297
-.-.-

297

1,785,630
-.-.-.-.-.-.-. 

1,741,645

43,985

ידבועל שת ורישי א 47  ת
ה ארוה

תועסהור זעי תוריש 48
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תכרעמבף קיהי תוריש 48
ךו  יחה

םידימלתת ועסה 48

,חותיפלם יק 48 םיצופיש עמ
ת ודייטצהו

תודהיי אשו 49  בת וכימת
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תידוהית וברת 49

םיי 49  רותת ודסומ

תיכו 50  יחה יזיולט
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תיכו 50  יחה יזיולט

תוברזר 51
.-.-.-.-.-

תויורקייתהלה ברזר 51

הלבגמבה דימעלה ברזר 51
ת ילאקסיפה

02 

01 

02 

03 

01 

02 

01 

01 

02 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-א י-



 

 

                        

                  

                  

                  

                         

                  

                          

                  

                            

                            

            

            

                  

  

9 

ברוטו תקציב

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

02 446,293 448,799 471,789 

3,702,256 
-.-.-.-.-.-.-. 

3,346,525 
-.-.-.-.-.-.-. 

3,662,673 
-.-.-.-.-.-.-. 

01 

02 

2,125,168 

1,488,842 

2,159,589 

1,081,677 

2,180,215 

1,278,480 

03 88,246 105,259 203,978 

01 

02 

1,444,255 
-.-.-.-.-.-.-. 

167,044 

1,277,211 

1,050,920 
-.-.-.-.-.-.-. 

46,060 

1,004,860 

1,269,309 
-.-.-.-.-.-.-. 

38,380 

1,230,929 

01 

135,540 
-.-.-.-.-.-

135,540 

105,085 
-.-.-.-.-.-

105,085 

297 
-.-.-

297 

01 

2,653,611 
-.-.-.-.-.-.-. 

2,606,401 

1,785,630 
-.-.-.-.-.-.-. 

1,741,645 

02 47,210 43,985 

-א י-



   
  

  
 

 
 

     

                 

                     

           

              

         

  

10 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה

ף יעס

ךו 60  יח

2,474,984 
======= 

2,012,440 

462,544 

650,552 
====== 

650,552 

1,316,689
======= 

922,547

15,516

339,126

39,500

ךו  יח
==== 

ךו כת יחח ותיפת י

ךו במת ודיטצה יחי 

םי  במש ודיח

הברזר

60 

02 

03 

06 

08 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-א י-



 

 

                  

                  

                           

                        

                  

  

11 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

1,855,822 
======= 

1,550,174 

13,492 

292,156 

1,917,880 
======= 

1,485,976 

12,689 

357,192 

62,023 

1,967,241 
======= 

1,573,099 

15,516 

339,126 

39,500 

-א י-



   
  

  
 

 
 

     

                     

                     

  
               

           

          

              

               

         

           

  

12 
 2019 ביצקת תעצה

 )םישדחם ילקשי פלאב(

* ת ורשמ
צ" ב ע

א יש
ם דאח כ

ה אשרה
ב ייחתהל

תי ת ומה אצוה
הס כהב האצוה ךו  יח

ף יעס

60 

2,012,440 650,552 922,547 ךו כת יחח ותיפת י 02 
-.-.-.-.-.-.-. -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

1,943,654 650,552 876,904 דומילת ותיכת יי  ב

י  במלת ויפקיהת ויתשת

02 

02 

10 

15 
68,786 45,643

15,516
-.-.-.-.-. 

15,516

ךו  יח

ךו במת ודיטצה יחי 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

תודיטצהלם יק  עמ

03 

03 01 

462,544 339,126 םי   06במש ודיח
-.-.-.-.-.- -.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-

462,544 339,126

39,500
-.-.-.-.-. 

39,500

תכרעמבם י  במש ודיח

הברזר
.-.-.-.-

םידעיבה דימעלה ברזר

06 

08 

08 

01 

01 

התימצי תלבה דובעת ורשמ *

-א י-



 

 

                  

                  

                           

                           

                           

                        

                        

                  

                  

  

13 

ו טורבב יצקת

ה אצוה
ה שעמל

2017 

ב יצקת
ת ש ל

2018 

ב יצקתת עצה
תשל

2019 

ת ויופתתשה
ת ותחפהו

1,550,174 
-.-.-.-.-.-.-. 

1,485,976 
-.-.-.-.-.-.-. 

1,573,099 
-.-.-.-.-.-.-. 

10 1,510,484 1,435,923 1,527,456 

15 39,690 

13,492 
-.-.-.-.-. 

50,053 

12,689 
-.-.-.-.-. 

45,643 

15,516 
-.-.-.-.-. 

01 13,492 

292,156 
-.-.-.-.-.-

12,689 

357,192 
-.-.-.-.-.-

15,516 

339,126 
-.-.-.-.-.-

01 292,156 357,192 

62,023 
-.-.-.-.-. 

339,126 

39,500 
-.-.-.-.-. 

01 62,023 39,500 

-א י-



      

 

           

               

              

   

  

         

             

           

   

             

            

               

          

               

      

             

          

             

           

   

  

           

               

          

              

                       

      

              

           

 

                  

          

                

              

     

              

  

         

             

               

             

           

 15ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

ם ייזכרמם ידעיוב יצקתהת עצהי רקיע-'אק רפ

ת רגסמב .ח"שד ראילימ 60.8ל עת דמוע 2019ת נשל )60-ו 20ם יפיעס(ך וניחהד רשמב יצקתת עצה

ל שת ופידעהי רדסלו ,ךוניחהת כרעמי נפבם ידמועהם ירגתאלי וטיבן תינ 2019ת נשלב יצקתהת עצה

 :םרקיעש ,דרשמה

 :תויונמדזההן ויוושת לדגהום ירעפם וצמצ .1

ךשמה ,דחוימהך וניחבם ידומילהת נשת כראהת ועצמאבד חוימהך וניחהב יצקתת לדגה .א

ד חוימהך וניחהמם ידימלתב ולישום ידחוימם יכרצם עם ידימלתלך וניחהת כרעמת שגנה

 .ליגרהך וניחבת ותיכב

םיירהצהרחאתועשבם יגוחדוסבסתועצמאבילמרופיתלבהךוניחהב יצקתת לדגה .ב

ר עונהת ויוגיהנמר פסמת לדגהך רוצלי דוחייה נעמן תמן כות יתרבחהה ירפירפהמת ויסולכואל

ת וידומילת רגסמו קינעיר שאת יצראל לכה סירפב 'ב-'את ותיכבום ידליהי נגבם ינורהצד וסבס .ג

 .םידומילהם וים ויסבה פיצרה רוצבם יירהצהר חאת ועשבה מחה חוראו

ד סומבת יכוניחה רשעהת ינכתת ועצמאבם ידליהי נגבור פסהי תבבת ושפוחי מי 10ר וציק .ד

 .ףרוחהוב יבאהי גחבם ידימלתלם ידומילה

ת ילארשיהה רבחבת וצובקהל לכל שי לכלכהל איצנטופהי וצימות ויונמדזהן ויוושם ודיק .ה

 .שלחי לכלכ-יתרבחע קרמר פסי תבלד ומילהת ועשר פסמת לדגהת ועצמאב

-יגולונכטך וניחלת ינכתת ועצמאב ,הדובעהק ושן יבלם ידומילהת ינכתן יבר שקהק וזיח .ו

ם ידימלתהת אה כזתוה יישעתבם ישקובמת ועוצקמלם ירגתאמד ומילי לולסמק ינעתש ,יעוצקמ

 .תוינוציחה כמסהת ודועתב

 :תילגנאהי דומילק וזיחוה קיטמתמהי דומילק וזיחך שמה .2

י דומיל .יתוכיאי שונאן והח ותיפב ,רתיהן יב ,יולתל ארשית נידמל שת ילכלכהה תחימצ .א

 .תיתוכיאה קוסעתבת ובלתשההת לוכילת יזכרמת יתשתם יווהמם ירבגומת ילגנאוה קיטמתמ

ך וניחהד רשמן ווכתמ ,דועום ירומת ורשכהבה עקשה ,רפסהי תבלר ובגתת ועשת ועצמאב .ב

ם ויכ16,000-כמהקיטמתמבת רבגומת ורגבלם ישגינהר פסמת לדגהלא יבהלוך ישמהל

 .םינשש ולשך ותב20,000-כל

ה פשבר ובידהת ולוכיק וזיחת ועצמאב ,לארשיי דימלתל לכלת ילגנאהה פשהת שגנהלת ינכת .ג

 .הירפירפהל עש גדב ,תילגנאבת רבגומת ורגבלם ישגינהם ידימלתהר פסמת אלעהות ילגנאה

י גשיהל ער כינן פואבה עיפשמו לאם יאליגבה עקשהשה נבהך ותמ –ך רהל יגבה עקשההך שמה .3

 :תואבהת וינכתהט "עשתם ידומילהת נשבל ועפלו כישמי ,םתחוורום ידימלת

 .םידימלת29-מה לעמלם ידמולם הב 3-4י אליגבם ידליהי נגב –ם ידליהי נגבה יינשת עייס .א

ה כרה ניפ ,הרשעהוה בכרהי קחשמת שיכרלב יצקתת פסות –ת יכוניחהה ביבסהת רשעה .ב

 .המודכו )םיכרם יבשומום ינורזמ(ה חונמל

 .תוכנוחת וננגי ונימת ועצמאבם ייכוניחהם יתווצהי וויל –"הליבומת ננג"י ונימ .ג

 :דימלת-הרומס חים וצמצך שמה .4

ר פסהי תבבה תיכבם ידימלתהר פסמם וצמצלת יתגרדהת ינכתל ועפלה לחהו "עשתם ידומילהת נשב

ל ועפלך ישמת ,ליבקמב .םידימלת 34-ל 32ן יבל עד ומעיי דוסיהך וניחבה תיכל דוגך כ ,םיידוסיה

הארוהלט נדוטסוק יתוה רומד חים ידמלמה תרגסמב"התיכבי נשה רומ"ת ינכתך וניחהת כרעמב

 .ותרשכהב ויטמק לחכ ,הדימלהוה ארוההת וליעפבה גרדהבב לתשמר שא
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ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 16

 :דומילת ותיכי וניב .5
ת ותיכ 17,000ל עת דמועה 2017-2021ם ינשלת ותיכי וניבלת יתנש-ברהת ינכתבת ומדקתהך שמה

ת ודיחיר פסמבל ודיגלוד ומילת ותיכבר וסחמל ,יעבטהל ודיגלה נעמת תלת נמל עת אזוד ומיל

 .רוידהי ריחמת תחפהלה לשממהי צמאמת רגסמבה נשי דימת ונבנהר וידה

א י



      

 

        

             

             

                 

             

        

  

        

  

  
       

                
              

                
  

  

             

             

           

  
    

 
      

 
      

  

       

        

        

        

  

       

        

        

        

  

       

        

        

         

 17ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

ך וניחהת כרעמבת ויוחתפתה –'בק רפ

ם ידימלתהר פסמבל ודיגה .ךוניחהת כרעמבת וירקיעהת ומגמהל עם ייזכרמם ינותנו גצויה זק רפב

ר פסמ .24%-כל עד מועז "עשתהם ידומילהת נשלה "סשתהם ידומילהת נשן יבך וניחהת כרעמב

. 27%–כ בו זה פוקתבל דגי ברעהך וניחבם ידימלתהר פסמו 23%–כ בל דגי רבעהך וניחבם ידימלתה

2.5%-כל עד מועי רבעהך וניחבם ידימלתהר פסמבל ודיגהז "עשתלו "עשתם ידומילהת נשמר בעמב

. 0.4%-כל עד מועל ודיגהי ברעהך וניחבו

ך וניחהת כרעמבר פסהי תבבם ידימלת.1

ז" ע שת

2016/17 

ו" ע שת

2015/16 

ה" ע שת

2014/15 

ד" ע שת

2013/14 

ע  "שת

2009/10 

ה  "סשת

2004/05 

ה ייסולכואהל כ

כ 1,391,100 1,507,638 1,622,041 1,663,283 1,694,021 1,726,971  "הס

י דוסיך וניח 787,100 883,620 948,445 971,64 987,05 1,009,218

ם ייניבת וביטח 255,900 259,748 275,810 280,73 288,00 291,002

ת ונוילעת וביטח 348,100 364,270 397,786 410,89 418,96 426,751

י רבעך וניח

כ 1,046,600 1,015,177 1,194,254 1,229,165 1,256,662 1,288,041  "הס

י דוסיך וניח 574,500 636,509 699,198 722,593 741,032 762,859

ם ייניבת וביטח 188,600 185,243 191,989 194,784 199,898 204,450

ת ונוילעת וביטח 283,500 283,425 303,067 311,788 315,732 320,732

י ברעך וניח

כ 344,500 402,461 427,787 434,148 437,359 438,930  "הס

י דוסיך וניח 212,600 247,111 249,247 249,038 246,025 246,359

ם ייניבת וביטח 67,300 74,505 83,821 85,975 88,102 86,552

ת ונוילעת וביטח 64,600 80,845 94,719 99,135 103,232 106,019

 .ךוניחהד רשמ ,םיביצקתוה לכלכל הנמ :רוקמ
ן יבלם ייטסיטטסהם ינותנהן יבם ילדבהו נכתי ,ללככ . 2017ר במבונש דוחלן וכנז "עשתל "הנשבם ידימלתהי רפסמ *
ם יתעלת וללכנם ייטסיטטסהם ינותנב ,אמגודל(ת ונושת ויסולכואות ונושתורדגהל לגבת אז .בוצקתי כרצלם ינותנה
ב יצקתהת עצהר פסבם ייטסיטטסהם ינותנהל כי בגלה נוכנו זה רעה ).ךוניחהד רשמי די-לעת ובצקותמן ניאשת ויסולכוא
 .הזה

ת נשלה "סשתהם ידומילהת נשן יבל יגרהך וניחבר פסהי תבבת ויביטמרונהת ותיכהר פסמבל ודיגה

-כבו זה פוקתבת ויביטמרונהת ותיכהר פסמל דגי רבעהך וניחב .32%-כל עד מועז "עשתהם ידומילה

.47%-כבו זה פוקתבת ויביטמרונהת ותיכהר פסמל דגי ברעהך וניחבו 28%
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ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 18

ל יגרהך וניחב-ךוניחהת כרעמבר פסהי תבבת ובצקותמת ותיכר פסמ.2

ז" עשת ו" עשת ה" עשת ד"עשת ע "שת ה  "סשת

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2009/10 2004/05 

ה ייסולכואהל כ

כ 43,427 47,997 53,588 54,908 56,189 57,509  "הס

י דוסיך וניח 25,306 28,961 32,275 33,051 33,804 34,741

ם ייניבת וביטח 7,140 7,608 8,567 8,720 8,933 8,967

ת ונוילעת וביטח 11,027 11,428 12,746 13,137 13,452 13,801

י רבעך וניח

כ 33,340 35,574 39,362 40,470 41,495 42,602  "הס

י דוסיך וניח 18,943 21,231 23,746 24,476 25,186 26,023

ם ייניבת וביטח 5,293 5,383 5,795 5,866 6,004 6,078

ת ונוילעת וביטח 9,104 8,961 9,821 10,129 10,305 10,501

י ברעך וניח

כ 10,132 12,423 14,227 14,438 14,694 14,853  "הס

י דוסיך וניח 6,363 7,730 8,529 8,575 8,618 8,718

ם ייניבת וביטח 1,847 2,225 2,772 2,854 2,929 2,889

ת ונוילעת וביטח 1,923 2,468 2,926 3,009 3,147 3,246

 .ךוניחהד רשמ ,םיביצקתוה לכלכל הנמ :רוקמ

ת ובצקותמהת ותיכהר פסמבל ודיגהר ועישת ונורחאהם ינשב ,ליעלם יגצומהם ינותנהמה לועשי פכ

ע צוממהם ידימלתהר פסמ ,ךכמה אצותכ .םידימלתהר פסמבל ודיגהר ועישמה ובגה יהל יגרהך וניחב

י ברעהך וניחבו5.1%-כל עת דמועל יגרהי רבעהך וניחבה דיריהר שאכ ,7.4%-בד רית בצקותמה תיכל

ם ושיית ובקעבות ונורחאהם ינשבם ירזגמהן יבם ירעפהם וצמצת מגממק לחכת אזו , 13.5%-כל ע

 .ילאיצנרפידן פואבה תיכבם ידימלתהר פסמת תחפהל 714ר פסמה לשממהת טלחה

א י



      

 

              

                

    

             
  

 
      

 
      

  

       

        

        

        

   

       

        

        

        

  

       

        

        

        

       

  

   

 19ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

י ברעהך וניחבה תיכבם ידימלתהע צוממד "עשתם ידומילהת נשמל חה ,ןלהלשה לבטבת וארלן תינשי פכ

 .הנוילעהה ביטחהט עמלל יגהי בלשל כי נפל עע צוממב ,ירבעהך וניחבה תיכבם ידימלתהע צומממן טק

ל יגרהך וניח-ך וניחהת כרעמבת יביטמרונה תיכלם ידימלתע צוממ.3

ז" עשת ו" עשת ה" עשת ד" עשת ע "שת ה  "סשת

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2009/10 2004/05 

ה ייסולכואהל כ

כ 31.1 30.4 29.1 29.1 29.0 28.8  "הס

י דוסיך וניח 30.0 29.4 28.2 28.2 28.0 27.8

ם ייניבת וביטח 34.7 32.9 30.8 30.7 30.7 30.8

ת ונוילעת וביטח 31.1 31.3 30.4 30.4 30.2 29.9

י רבעך וניח

כ 30.5 30.0 29.1 29.2 29.0 29.0  "הס

י דוסיך וניח 29.4 28.8 28.2 28.3 28.2 28.1

ם ייניבת וביטח 34.5 33.0 31.5 31.4 31.5 31.7

ת ונוילעת וביטח 30.7 31.0 30.0 29.8 29.6 29.5

י ברעך וניח

כ 32.9 31.4 29.0 29.0 28.7 28.4  "הס

י דוסיך וניח 32.1 30.8 28.0 27.8 27.3 27.0

ם ייניבת וביטח 35.3 32.6 29.3 29.1 29.1 28.9

ת ונוילעת וביטח 33.3 32.4 31.8 32.3 32.1 31.9

 .ךוניחהד רשמ ,םיביצקתוה לכלכל הנמ :רוקמ
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ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 20

ם ינשהן יב .דימלתלד ומילהת ועשע צוממל דגת ונורחאהם ינשבו נתינשת ויביצקתת ופסותת ובקעב

-ום ייניבהת ביטחב 18.4%,ידוסיהך וניחב 7.3%-כבד ימלתלת ועשהע צוממל דגז "עשתהלט "סשתה

 .הנוילעהה ביטחב 11%

ל יגרהך וניחבד ימלתלד ומילהת ועשע צוממ.4

ז" עשת ו" עשת ה" עשת ד"עשת ע "שת ט  "סשת

2016/17 2015/16 2014/15 2013/14 2009/10 2008/09 

ה ייסולכואהל כ

י דוסיך וניח 1.61 1.60 1.67 1.68 1.69 1.73

ם ייניבת וביטח 1.54 1.63 1.74 1.76 1.80 1.82

ת ונוילעת וביטח 1.89 1.94 2.03 2.06 2.08 2.10

י רבעך וניח

י דוסיך וניח 1.63 1.63 1.69 1.68 1.68 1.70

ם ייניבת וביטח 1.62 1.70 1.81 1.81 1.82 1.83

ת ונוילעת וביטח 1.92 1.95 2.06 2.08 2.10 2.13

י ברעך וניח

י דוסיך וניח 1.54 1.54 1.64 1.66 1.71 1.81

ם ייניבת וביטח 1.34 1.46 1.61 1.65 1.73 1.81

ת ונוילעת וביטח 1.81 1.89 1.95 1.97 2.00 2.03
 .ךוניחהד רשמ ,םיביצקתוה לכלכל הנמ :רוקמ
ר כומהי משרהך וניחבם ידימלתות ועשל לוכם ייניבהת ביטחוי דוסיהך וניחהר ובעת ועשהע צוממ *

 .בולישי דימלתות ועשן כוך וניחול והינת ועש ,רוטפהו
 ,דומילר כשי אכזם ידימלתות ועשל לוכה נוילעהה ביטחהר ובעת ועשהע צוממ *

 .התיכבם ידימלתת תחפהת ועשן כום ינתפמי דימלתו "ידוחייי תוברת"י דימלת
 .לעופבת ומייקהל והינהת ועשן וכדעת אן כוך וניחבת ומרופרהת אם יללוכם ינותנה *
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 21ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

-כל שר ועישבה ייסולכואהל לכבת ורגבת דועתלם יאכזהר פסמל דגו "עשתהלט "סשתהם ינשהן יב

י רבעהר זגמבה פוקתה תואבל דג 'ביה תיכבם ידמולהך ותמת ורגבת דועתלם יאכזהר ועיש. 36.2%

 . 30%-כל שר ועישבי ברעהר זגמבו 13%-כל שר ועישב

ת ורגבת דועתלם יאכזום ינחבנ.5

ו" עשת ה" עשת ד" עשת א" עשת ע "שת ט  "סשת

2015/16 2014/15 2013/14 2010/11 2009/10 2008/09 

ה ייסולכואהל לכ
 *ם יאכזהר פסמ 53,895 57,567 57,878 66,248 71,633 73,402

ם ינחבנהר פסמ 83,997 87,887 86,046 90,656 98,191 98,885

 'ביבם ידמול 93,311 98,168 96,717 101,148 108,321 110,913

ם יאכזהז וחא
ם ינחבנהך ותמ 64.2% 65.5% 67.3% 73.1% 73.0% 74.2%

 'ביבם ידמולהך ותמ 57.8% 58.6% 59.8% 65.5% 66.1% 66.2%

י רבעך וניח
 *ם יאכזהר פסמ 44,987 47,577 47,411 52,684 57,057 58,003

ם ינחבנהר פסמ 65,809 68,220 66,442 68,787 74,128 74,102

 'ביבם ידמול 73,416 76,930 75,433 77,699 82,458 83,666

ם יאכזהז וחא
ם ינחבנהך ותמ 68.4% 69.7% 71.4% 76.6% 77.0% 78.3%

 'ביבם ידמולהך ותמ 61.3% 61.8% 62.9% 67.8% 69.2% 69.3%

 **י ברעך וניח
 *ם יאכזהר פסמ 8,852 9,908 10,407 13,448 14,485 15,293

ם ינחבנהר פסמ 17,848 19,298 19,157 21,302 23,546 24,203

 'ביבם ידמול 19,465 20,743 20,720 22,783 25,073 25,885

ם יאכזהז וחא
ם ינחבנהך ותמ 49.6% 51.3% 54.3% 63.1% 61.5% 63.2%

 'ביבם ידמולהך ותמ 45.5% 47.8% 50.2% 59.0% 57.8% 59.1%
ך וניחהד רשמ :םינותנהר וקמ
 .בקועהף רוחהד עומבה נשמי נחבנו 'בד עומי נחבנ ,ץיקהי נחבנת אם יללוכם יאכזה *

 .תילארשיהת ורגבהת וניחבלם ישגינם ניאשם ילשוריח רזמם יבשותת אם יללוכם ניאם ינותנה **
 .ז"עשתר ובעם ינותנן יאך כיפלוף רוחת ורגבי נותנו ללקושם רטם ינותנהת אצוהת עב ***
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ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 22

ד רשמהר ואית-'גק רפ


ך וניחהד רשמי דיקפת


.םייתרבחהם ירעפהם וצמצך ות ,תיכוניחהת וכיאהת מרום יגשיההר ופיש ,תוניוצמהם ודיק.1


.לארשית נידמל שם ינתשמהה יכרצוט רפהי כרצת את רשתשה ליעיות יביטקפאך וניחת כרעמת ריצי.2


.םייתרבחום ייטרקומד ,םיידוהי ,םיינויצם יכרעם ודיק.3

ד רשמבת ונושהת ודיחיהר ואית

י גוגדפהל הנימה

א והל הנימה .דרשמהת להנהוך וניחהת כרעמל שת יזכרמהת יעוציבהע ורזהא והי גוגדפהל הנימה

ך וניחהר שי דיל עו עבקנשי פכך וניחהת כרעמל שת וינידמהון וזחהב וציעלוש וביגלי זכרמהף תושה

ר פסהי תבל של והינהי כילהתל עול ועפתהל עד קפומי גוגדפהל הנימה .דרשמהל שת יללכהת להנמהו

 .םייתרבחהום ייכרעה ,םיידומילהם יגשיההת רקב ,ךוניחהת ודסומלת ועשהת אצקה ,ךוניחהת כרעמב

ת יגוגדפהת וריכזמה

ט עמל ,ךוניחהת כרעמבם ייגוגדפהם יאשונהל כבה נוילעהת יעוצקמהת וכמסהא יהת יגוגדפהת וריכזמה

ת ירלוקירוקהות יגוגדפהת וינידמהת ייוותהת את ללוכו זת וכמס .יתדהך וניחהל שת וידוחייהת ויוכמסה

 .תיללכהת להנמלור שלת ופיפכב ,דרשמהל ש

ה ארוהי דבועל הנימ

-הארוההם ורטב לשבל חה ,הארוההי דבועל שי עוצקמהם חותיפל עד קפומה ארוהי דבועל הנימ

ם ייווילום ישדחה ארוהי דבועכום יחמתמכת יכוניחהה דובעלם תסינכום תוחמתה ,םירומהת רשכה

 .יעוצקמח ותיפלם יסרוקות ויומלתשהת ועצמאבה מצעה ארוהבם תדובעך להמב

 .ותכרעהוה רומהד מעמר ופישל עוה ארוההי דבועל לכל שה קסעההי אנתל עד קפומל הנימהן כו מכ

ר עונוה רבחל הנימ

ך וניחהוי תרבחהך וניחה ,ילאמרופי תלבהך וניחהל שו תנווכהוו תלעפהלי ארחאר עונוה רבחל הנימ

 .ימואל-יכרעה

י תדהך וניחהל הנימ

 ,תיד -יתכלממהך וניחבם ירוההום ידימלתהת ייסולכואלת ורישן תמל עי ארחאי תדהך וניחהל הנימ

ת ויסולכואק וזיח ,יתד-יתכלממהך וניחבה ארוההת מרר ופיש ,ינרותהוי תד-ינויצהך וניחהת קמעה

 .םייתליהקהה ידקומות יתד-תינויצהה רבחהק וזיחוה קוצמת ונוכשוח ותיפי בושיימם ידימלתה

א י



      

 

      

           

   

  

    

              

              

            

               

             

      

  

      

             

           

           

  

   

              

               

         

 

    

               

              

             

             

                

  

    

               

             

             

         

   

 23ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

ר עונהת יילעוי תובשייתהך וניחלל הנימה

ל שה י מינפהת ודסומור עונהי רפכ ,םייתובשייתה-םיירוזאהם יידוסיל עהר פסהי תבל שי צראל הנימ י--

 .ךוניחהד רשמ

ה רקבום ואיתל הנימ

ל ופיטהא וה ,םיאשונהת יברמלף תושמה .םיפגאר פסמל שם היתולועפל עי ארחאה רקבום ואיתל הנימ

ר גובמהד מולהל ע ,תוימדקאם דקהת וניכמהל עד קפומם ירגובמך וניחלף גאה :ךוניחהת כרעמי רגובב

ף גאה .םיללוכהות ובישיהי דימלתב וצקתבל פטמם יינרותת ודסומלר יכבהף גאה .םילועלם ינפלואהו

ל ארשית שרומת לחנהבל פטמת ינרותת וברתלף גאה .ץראהי בחרבה רותי רועישבל פטמת ידרחת וברתל

ת ואוולהום יקנעמ ,ימואלת ורישת ונבתמשהל עד קפומי מואלת ורישלף גאה .תוימוקמהת ויושרב

 .לארשיי סרפת קנעהום יטנדוטסום ידימלתל

ע דימת וכרעמוה יגולונכטב ושקתל הנימ

ד רשמהת ודיחיל ,דרשמהת להנהלה כרדהוע דימי תורישק פסמע דימת וכרעמוה יגולונכטב ושקתל הנימ

י מושייוה יגולונכטה ,עדמהי מוחתבד רשמהת וינידמת נווכהבד קמתמל הנימה .ךוניחהת כרעמלו

 .הרבחבוה יישעתב ,הימדקאבה לאם ימוחתת ויוחתפתהלה קיזב ,ךוניחהת כרעמבב שחמה

ח ותיפהל הנימ

ת וינכתת קידב ,תומרגורפת נכה ,םישדחך וניחת ודסומל שי ופימון ונכתל עד קפומח ותיפהל הנימ

ך וניחי נבמת ריכש ,םידימלתהת ועסהת כרעמל עד קפומל הנימה ,ןכו מכ .םתיינבב וצקתות וילכירדא

 .םידחוימם יכרצי לעבם ישנאלם תשגנהו ,ךוניחהת ודסומת ודייטצהו

ך וניחהד רשמת וזוחמ

 ,הפיח ,ןופצ :םניהד רשמהת וזוחמ .ךוניחהד רשמה טמל שת יעוציבהע ורזהם הך וניחהד רשמת וזוחמ

ל והינול ופיטל עם ייארחאת וזוחמה .םורדו )י"חנמ(ם ילשוריך וניחל הנימ ,םילשורי ,ביבאל ת ,זכרמ

ל עם ידקפומי תכלממך וניחת ונקתת רגסמבות וימוקמהת ויושרהם עם ואית ,זוחמבך וניחהת כרעמ

םקוה ,ףסונב .ךוניחהד רשמל שיל כהת להנמהת וינידמלם אתהבז וחמבד רשמהת ולועפל ולכמ ת ל

 .יצראז וחמל שת נוכתמבל עופות ידרחהך וניחהת כרעמל עד קפומר שאי דרחהז וחמהה נורחאל

ם יביצקתוה לכלכל הנימ

ב יצקתהת ורגסמל שה עיבקון ונכתך ות ,ךוניחהד רשמב יצקתל והינל ען ומאם יביצקתוה לכלכל הנימ

ם וסרפל ען ומאל הנימה .ךוניחהד רשמת להנהת וינידמלם אתהבת וידרשמהה דובעהת וינכתלן תמאתהו

ך וניחהם וחתבם ינותנק פסמל הנימה ,ןכו מכ .ךוניחהת כרעמבת ועקשומהת ומושתהי נותנת שגנהו

 .ןוגראהל שת ונושהה דובעהת וצובקבף תתשמוOECD-הן וגראל
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ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 24

ה יגטרטסאון ונכתף גא

ם ידדמת כרעמת ריצי ,ךוניחהת כרעמל שי תנשהן ונכתהך ילהתת לבוהל עי ארחאה יגטרטסאון ונכתף גא

ך ילהתבת ופתתשהו ,חווטך וראן ונכתות יגטרטסאה בישחי כילהתם ודיק ,הדימלון ונכתי כרצלת יזכרמ

 .ךוניחהד רשמבם ינושן ונכת

י ושירוה פיכא ,הרקבל הנימ

ה שולשבק וסעיר שאי ושירוה פיכא ,הרקבל הנימם קוהג רבנטכרטת דעות וצלמהם ושיילך שמהב

ת לעפהלן וישירהי אנתבה דימעות וארוה ,תונקתום יקוחע וציבל עה רקב :םיירקיעת וליעפי ביכרמ

ת ורגסמלוך וניחת ודסומלם ירושיאות ונוישירן תמ ;םירפמות ורפהד גנכה יצקנסוה פיכא ;ךוניחת ודסומ

 .קוחי פ-לעד רשמהר ושיאו אן וישירבם יביוחמהת ויכוניח

ש ונאי באשמול הנימ

ם ייקהם דאח וכא ישת רגסמב ,ויתודיחיל כל עד רשמהה נבמר ושיאל עד קפומש ונאי באשמף גא

 .יעוצקמהם חותיפום היתובוח ,םהיתויוכזבל ופיטום ידבועת טילקל עד קפומף גאה ,ןכו מכ .דרשמב

ת ובשח

י תורישת קפסה ,יביצקתח וקיפוה רקבם ויקך ותד רשמהב יצקתע וציבל עת יארחאד רשמהת ובשח

ת ורוכשמם ולשת ,דרשמהב יצקתל שף טושי אנובשחם ושירוי פסכל והינ ,םיקפסלת ונובשחום ימולשת

ת לעפהלם ינתינהם יתורישן יגבך וניחת ויולעבות וימוקמת ויושרלם ימולשתע וציבו ,םידיקפום ירומל

 .םירחאם יתורישוך וניחת ודסומ

 )ה"מארה(ה כרעהלוה דידמלת יצראהת ושרה

ה כרעהוה דידמך רעמת דמעה :תועצמאבך וניחהת כרעמר ופישלם ורתלא והה "מארהל שה דועיי

ל שף טושר וטינלה כרעהי לכל שן ווגמח ותיפ ;ידומילהך ילהתהמד רפנ-יתלבק לחא והשי ביטקפא

י דיל עם יכמתנהם יאצממת דמעה ;תויכוניחת וינכתל שן תומדקתהת כרעהלוך וניחהת כרעמת וחתפתה

ן יינעי לעבום ירקוחת ושרל ,ךוניחהת כרעמבת וטלחההי לבקמל שם תושרלם ייעדמח ותיני לכום ינותנ

 .רוביצהל לכל שו תושרלוה ימדקאהמ
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 25ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

ב יצקתהת עצהבם ייזכרמהם ייונישה-'דק רפ


) 20ף יעס(ל יגרב יצקת


2019ת נשבח "שד ראילימ 3.3-כל עת דמועך וניחהד רשמל של יגרהב יצקתלת פסותהך ס

וטנה אצוה ר ואיב 20ף יעס
 )ח"שי נוילימב( 2018ת נשלי רוקמב יצקת 56,174

 2019ב יצקתלר בעמבם ייוניש

ךוניחהת כרעמבי עבטל ודיג 1,079 1 

םינורהצת ינכת 605 2 

תושפוחת ינכת 320 3 

םידימלתת ועסהן ומימבת ופתתשה 200 4 

 5 "הרומתלז וע"ר כשהם כסהת עמטהם ויס 100

יגולונכטך וניח 100 6 

הירפירפבי למרופי תלבהך וניחהק וזיח 80 7 

חופיטהל סלד ומילת ועשת פסות 70 8 

התיכבם ידימלתר פסמם וצמצ 50 9 

תותחפהות ויורקייתה ,רכשי אשונת וברלת ונוש 796 10 

 2019ת נשלב יצקתהך ס 59,574

 :טוריפות ורעה
ת פסותה נשי דימת נתינך כיפל ,הנשי דמל דגך וניחהת כרעמבם ידימלתהר פסמ –י עבטל ודיג .1

ת ויביצקתת ופסותם גל לוכי עבטהל ודיגה .יעבטהל ודיגהן יגבם יבאשמת קיחשת עינמלת יביצקת

ת ובלשמת ועייסת אצקהי דיל על יגרהך וניחבד חוימהך וניחהמם ידימלתל שם בולישת בחרהל

 .יעבטהל ודיגהת רגסמבת ונתינהא שונלת וידוחייד ומילת ועשלף סונבת אזו ,םידימלתל

ד וסבסה ניינעש 2018ר אוניב 1595781ם וימ 3377ה לשממת טלחהם ושיי –ם ינורהצת ינכת .2

ם ידליהי נגבם ינורהצד וסבסתללוכת ינכתה .םיירהצהר חאת ועשבת ופסונת וידומילת ורגסמ

ם יירהצהר חאת ועשבה מחה חוראות ידומילת רגסמו קינעיר שאת יצראל לכה סירפב 'ב-'את ותיכבו

 .םידומילהם וים ויסבה פיצרה רוצב

ם ימי 10ך להמבו לעפי 'ג-'את ותיכבר פסהי תבום ידליהי נגת ינכתהת רגסמב –ת ושפוחהת ינכת .3

ת עצבתמהת וליעפלה מודהת רגסמב )דחאל כח ספבוה כונחבם ימי 5(ם ידימלתהת ושפוחבם יפסונ

 .םידליהי נגבם ינורהצבם ויכ

ת ועסהלם יאכזהם ידימלתהר פסמבל ודיגלה נעמן תמ –ם ידימלתת ועסהן ומימבת ופתתשה .4

 .םידימלת

ם ירומהן וגראם עם תחנשר כשהם כסהלם אתהב –"הרומתלז וע"ר כשהם כסהת עמטהם ויס .5
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ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 26

ת ועשת פסות ,הנוילעהה ביטחבה ארוההי דבועלת ויתועמשמר כשת ופסותו נתינ 2011ט סוגואב

 .ירפסת יבי לאיצנרפידב וצקתות וינטרפד ומיל

ך וניחלת ינכתת ועצמאב ,הדובעהק ושן יבלם ידומילהת ינכתן יבר שקהק וזיח –י גולונכטך וניח .6

ת אה כזתוה יישעתבם ישקובמת ועוצקמלם ירגתאמד ומילי לולסמק ינעתש ,יעוצקמ-יגולונכט

 .תוינוציחה כמסהת ודועתבם ידימלתה

 ,םירעפם וצמצלת וינכתת לעפהת בוטלב יצקתת פסות-ה ירפירפבי למרופי תלבהך וניחהק וזיח .7

 .הירפירפבי למרופי תלבהך וניחהק וזיחל עש גדב

ם ישלחר פסי תבבד ומילהת ועשר ובגתלה דעונת פסותה –ח ופיטהל סלד ומילת ועשת פסות .8

 .חופיטהד דמלם אתהבת ילכלכ-תיתרבחה ניחבמ

ם וצמצלת ינכתהל ועפלה לחהו "עשתהם ידומילהת נשמל חה –ה תיכבם ידימלתר פסמם וצמצ .9

 32ל עה תיכבם ידימלתהר פסמד ומעיה גרדהבשך כ ,םיידוסיהר פסהי תבבה תיכבם ידימלתהר פסמ

 .םידימלת 34ד ע

ן יבל לוכהם ירומהן וגראם עש דחר כשם כסה –ת ותחפהות ויורקייתה ,רכשי אשונת וברלת ונוש. 10

ב וצקתהל יפורפוה ארוהת עשת ויולען וכדע ,ח"ש8,000-כלל יחתמהה רומהר כשת אלעהת אר תיה

ר כשן וכדע ,ךוניחהת כרעמבם דאהח וכת קסעהת ויולעבת ויורקייתהת ובקעבר זעהי דבועל ש

 .הלשממת וטלחהלם אתהבב יצקתהת תחפהו ,לעופבע וציבלב יצקתהת מאתה ,םומינימ

א י
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2019-2000ם ינשהן יבך וניחהד רשמב יצקתת וחתפתה


20)ף יעס ,וטנב יצקת ,םיפטושם יריחמ ,ח
"שי נוילימ(
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 .ביצקתהת עצהלם אתהב
2019ת נשלם ינותנה *

ב יצקתהל דג
2019-2012ם ינשהן יבר שאכ ,-184%ב ך וניחהד רשמב יצקתל דג
2019-2000ם ינשהן יב

ז וע"ו "שדחק פוא"ר כשהי מכסה :ןהה לאם ינשבך וניחהת כרעמלו נתינשת ויזכרמהת ופסותה .64%-ב

ר פסי תבבד ומילהת ועשר ובגתלח ופיטהל סלד ומילת ועשת פסות ;
4-3י אליגלם ניחך וניח ";הרומתל


תילכלכ-תיתרבחה ניחבמם ישלח


.םיגחהוץ יקהל שר פסהי תבת וינכתום ינורהצת ורגסמד וסבס ,םידליה

י נגבה יינשת עייס ;םיגשיהר ופישלוה תיכבם ידימלתהר פסמם וצמצל ,

א י



          

 

            

         

  

               

  

    

  

     

   

    

             

  

        

        

       

        

        

        

         

         

         

         

        

       

  

 

  

                  

            

    

                

            

           

           

           

              

            

ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 28

ה לועפי מוחתי פל ע 2018-2019ם ינשהן יבך וניחהד רשמב יצקתת וחתפתה

) 20ף יעס ,וטנב יצקת ,םיפטושם יריחמ ,ח"שי נוילימ(

 :הלועפי מוחתי פל ע 2019ב יצקתת עצהל 2018ב יצקתן יבה אוושההת גצומן להלה לבטב

י רוקמב יצקת 2019ב יצקתת עצה

 2018ת נשב

אשונ ם וחתוף יעס

ה לועפ

ר ואיב

ת נשמי וניש

2018 

ב יצקתת עצה

דרשמהה טמ 1,728,676 1,725,411 0.2%- 2040 .1 

דחוימך וניח 7,144,752 7,889,882 10.4%  .א2 2041

ידוסי-םדק 6,911,977 7,169,180 3.7%  .ב2 2042

םייניב-תוביטחוי דוסי 15,170,763 15,787,614 4.1%  .ג2 2043

הנוילעה ביטח 8,996,140 10,058,791 11.8%  .ד2 2044

יתובשייתהך וניח 3,347,149 3,666,280 9.5%  .ד2 2045

תויכוניחת וינכת 3,778,178 4,617,801 22.2% 2046 .3 

הארוהי דבועל הנימ 1,958,470 1,942,750 0.8%- 2047 .4 

תועסהור זעי תוריש 3,345,025 3,661,173 9.5% 2048 .5 

תודהיי אשונבת וכימת 1,049,417 1,269,306 21.0% 2049 .6 

תיכוניחה יזיוולט 90,252 297 99.7%- 2050 .7 

תוברזר 2,653,611 1,785,630 32.7%- 2051 .8 

 :טוריפות ורעה

ל ודיגמום דאח וכי נקתת פסותמו רקיעבע בונ 2019ת נשבי ונישה –ד רשמהה טמה לועפם וחת .1

ד רשמהת קזחאול ועפתהב יצקתת מאתהמו ,ךוניחהד רשמה טמבם דאהח וכת קסעהת ויולעב

 .לעופבע וציבל

י ונישה –) 2048, 2045-2041(ת ועסהור זעי תורישול יגהי בלש ,דחוימך וניחה לועפהי מוחת .2

י רפסמבל ודיגהן יגבם יבאשמת פסותמ ,וטרופישם יידוחייהם יאשונלט רפ ,עבונה לועפהי מוחתב

ת כרעמבם דאהח וכת קסעהת ויולעבת ויורקייתהמ ),יעבטל ודיג(ך וניחהת כרעמבם ידימלתה

 :הלועפהי מוחתבם יפסונם ייוניש .לעופבע וציבלב יצקתהת מאתהמו ,ךוניחה

 .יעבטהל ודיגלר בעמם ידימלתהר פסמבל ודיג –ד חוימך וניח .א

ז וע"ר כשהם כסהם ושיילת נתינהת יביצקתת פסות –י תובשייתהך וניחוה נוילעה ביטח .ב

 .םירומהן וגראם עש דחר כשם כסהן יגבת פסותן כו ",הרומתל

א י



      

 

                

         

              

             

               

    

              

              

             

        

                   

  

           

  

      
  

 
  

 
  

  
             

  
     

              

            

             

              

   
               

              

             

              

               

                 

  

               

   

   

 29ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

ד וסבסלת ינכתהר ובעת ופסותהמו רקיעבע בוני ונישה –ת ומילשמת ויכוניחת וינכתה לועפם וחת .3

 .ילמרופ-יתלבהך וניחהי ביצקתבל ודיגות ושפוחהת ינכתום ינורהצת ורגסמ

 .ת"תולה ארוהי דבועת רשכהלת ורגסמת רבעה –ה ארוהי דבועל הנימ .4

 .תועסהלם יאכזהם ידימלתהר פסמר ועישבל ודיג –ת ועסהור זעי תוריש .5

ם יינויצילאוקם ימכסהל שס יסבבב וצקתמע בוני ונישה –ת ודהיי אשונבת וכימתה לועפם וחת.6

 .אשונבה לשממת וטלחהלם אתהב

ה שולשוה נש ,2014-ד"עשת ,ירוביצהר ודישהק וחלם אתהב –ת יכוניחה יזיוולטה לועפם וחת.7

 ,הירודישת את מייסמת ושרהוו ירודישת אל יחתמר ודישהד יגאתו בש ,הליחתהם ויר חאלם ישדוח

ה דיתעת יכוניחהן כל עו ,15.5.2017-בל חה ליחתהם וי .תיכוניחהה יזיוולטהת וליעפק ספות

. 2019ב יצקתס יסבבת בצקותמה נניאו 15.8.2018ם ויבר גסיהל

 .הנידמהב יצקתל לכב 3%ל שף קיהבה ברזרל שה רימשת שרדנ 2019ת נשב–ת וברזרה לועפם וחת.8

 2019-ל 2018ם ינשהן יב )60ף יעס(ח ותיפב יצקתת וחתפתה

ה אשרה
ב ייחתהל

ה סנכה
ת דעוימ

ה אצוה
ת ינתומ

וטנה אצוה ר ואיב 60ף יעס

)חי פלאב 2018 (ת נשלי רוקמב יצקת 617,880 1,300,000 1,300,000- 2,784,977  "ש

 2019ב יצקתלר בעמבם ייוניש

שמוחהת ינכתבת ומדקהן יגבת ומאתה 309,993- 1 

עוציבלה מאתה 49,361 2 

םייביצקת-ץוחהת ורוקמבת ומאתה 649,448 659,448- 649,448 3 

 2019ת נשלב יצקתהך ס 1,316,689 650,552 650,552- 2,704,837

 :טוריפות ורעה
ף קיהבת ותיכת יינבלש מוחהת ינכתש ומימלב ייחתהלה אשרההב יצקתת מאתה –י וניבלת פסות .1

 2017ת נשבל חישש מוחבד ומילהת ותיכת יינבת ומכ .2021-2017ם ינשבת ותיכ 17,000ל של לוכ

 2012-2016ם ינשלש מוחהת ינכתת רגסמבו נבנשד ומילהת ותיכף קיהמם יינשי פמר תויבל ודג

 "הרומתלז וע"לר פסי תבלה דובעת וניפת יינבלד רשמהל עופ ,ףסונב .תותיכ8,700-כל עה דמעש

 .תולבגומם עם ישנאלת ויוכזן ויוושק וחלם אתהבם ידחוימם יכרצי לעבם ידלילר פסי תבת שגנהלו

ש מחבן מוזמבע וציבהב צקי פל עי וזחע וציבלם אתומו טורבה אצוההב יצקת –ע וציבלה מאתה .2

 .תונורחאהם ינשה

ל עפמל ומם ימוכיסלם אתהבם ייביצקת-ץוחת ורוקמת מאתה –ם ייביצקת-ץוחהת ורוקמבת ומאתה .3

 .וטוטהול "קק ,סיפה

א י



          

 

         

  
          

  

 

  

    

  

   

  

  

   

     

      

    

     

     

     

      

      

      

      

    

  
    

            

                  

  

                 

             

  

                

                   

             

        

                 

            

                

             

       

ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 30

ב יצקתלם ירואיבוב יצקתהת עצהח ותינ-'הק רפ

: 20ף יעס – 2019ת נשלב יצקתהת עצהבת ויזכרמת ואצוה

ך סמר ועיש

ה עצההב יצקת

 2019ת נשב

ו טנה אצוה

 2019ת נשב

ח" )ש י פלאב(

אשונ ף יעס

ם וחתו

ה לועפ

דרשמהה טמ 1,725,411 3% 2040 

דחוימך וניח 7,889,882 13% 2041 

ידוסי-םדק 7,169,180 12% 2042 

םייניב-תוביטחוי דוסי 15,787,614 27% 2043 

הנוילעה ביטח 10,058,791 17% 2044 

יתובשייתהך וניח 3,666,280 6% 2045 

תומילשמת ויכוניחת וינכת 4,617,801 8% 2046 

הארוהי דבועל הנימ 1,942,750 3% 2047 

תועסהור זעי תוריש 3,661,173 6% 2048 

תודהיי אשונבת וכימת 1,269,306 2% 2049 

תוברזר 1,785,630 3% 2051 


:תויזכרמהת ואצוההח ותינ


:ןניהך וניחהד רשמל שת ויזכרמהה אצוההת וצובקי כת וארלן תינל יעלת ואלבטהמ

ד ומילת ועשת אצקהמו רקיעבב כרומ-) 2019ת נשבה עצההך סמ 27%-כ(ם ייניבת ביטחוי דוסי .1

 '.ט-'את ותיכל

ל לוכהד ומילר כשב וצקתמו רקיעבב כרומ-) 2019ת נשבה עצההך סמ 17%-כ(ה נוילעה ביטח .2

ת ותיכל )הקוזחתת ואצוהות ודבעמת ודייטצה(ר כשן ניאשת ואצוהור זעי דבועלר כש ,הארוהת ועש

 .ב"י-'י

 .הבוחם ורטוה בוחי נגב וצקתמו רקיעבב כרומ-)העצההך סמ 12%-כ(י דוסי-םדק .3

ל כבד ומילת ועשת וברלד חוימהך וניחהת ויולעל לכמב כרומ-)העצההך סמ 13%-כ(ד חוימך וניח .4

א רפם יתוריש ,תועייס ,ליגרהך וניחבם ידחוימם יכרצי לעבם ידימלתלב ולישת ועש ,ליגהי בלש

 .תועסהי ווילוד חוימך וניחק וחלם אתהבה נזה ,םייאופר

ת ורגסמ :ןוגכת ויכוניחת וינכתן ווגממב כרומ-)העצההך סמ 8%-כ(ת ומילשמת ויכוניחת וינכת .5

 .םירגובמך וניחוי לאמרופי תלבך וניח ,בושקתהת ינכת ,םידומילהת נשת כראהלת ינכת ,םיירהצ

 ,תוימינפבם ידימלתת קזחאר ובעה ניהה אצוההר קיע-)העצההך סמ 6%-כ(י תובשייתהך וניח .6

ן ומימן כוי תובשייתההך וניחהת וירחאת חתם יאצמנהם יידוסיל עהך וניחהת ודסומלה ארוהת ועש

 .ולאך וניחת ודסומר ובער זעהי תורישת ופתתשה

א י
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. 7
6%
-כ(ת ועסהור זעי תוריש 
ת קסעהבך וניחהד רשמת ופתתשהמר קיעבב כרומ
-)העצההך סמ

 .דחוימהך וניחבת ועסהל לוכם ירומום ידימלתת ועסהור פסהי תבבות ויושרבר זעי דבוע

. 8
3% --
תרשכהלת ודסומלם ירומר כשר ובעה ניהה אצוההר קיע  )העצההך סמכ (ה ארוהי דבועל הנמ

 .הארוההי דבועל שי עוצקמהח ותיפלת ומלתשהי קנעמות ונרקר ובען כוה ארוהי דבוע

. 9
ם ינושהד רשמהי פגאת ולועפ ,הטמבם דאהח וכר כשמב כרומ
-)העצההך סמ- 3%כ (ד רשמהה טמ 

 .דרשמהל שה קזחאול ועפתו


60:ף יעס
2019 –ם ינשלב יצקתהת עצהבת ויזכרמת ואצוה

2019 

ה אשרההר ועיש

ה עצההך סמ

ה אשרה

ב ייחתהל

וטורבה אצוה ב ייחתהלה אשרה

78.5% 1,943,654 1,534,814 - ר פסי תבום ידליי נגדומילת ותיכי וניב .1

תושיגנוך וניחי נבמש ודיח .2 331,768 462,544 18.5%

- - האצוההד עיבה דימעלה ברזר .3 39,500


:ךוניחהד רשמבם דאהח וכי נקתת וחתפתה

2,324 2,333 2,320 2,315 2,351 

0 

500 
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3000 

2015 2016 2017 2018 2019 

כ ההתיישבותי "ת קני ובחינוך החינוך א במשרד
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32 

001 

001 

002 

ךוניחהד רשמ –
 ב יצקתת עצה

2019 2019 

רמה מיון רמה 1ק וד מיון מיון 1שם רמהק וד מיון מקורי 2שם מקורי-תקציב תקציב

 :ילכלכן וימי פלב יצקתת עצה

האצוה - וטנת ואצוה 2 ה מר
ת ינתומ
ה סנכהב

1,942,336 22,893,927 030 

0 930,773 104 

1,942,336 23,824,700 

166,018 1,316,302 033 

0 148,469 173 

0 925 198 

166,018 1,465,696 

6,505 25,963,172 029 

595,006 5,391,532 031 

0 70,884 034 

12,040 1,540,576 035 

0 1,294,750 036 

613,551 34,260,914 

0 22,805 

0 22,805 

2,721,905 59,574,115 

300 

 כ"הס

ץ ראבר כשר כש
ר כש
ר כשכ "הס

ה ברזר

ץ ראבת וינקת וינק
ה ברזרת וינק
ת וינק
ת וינקכ "הס

ל "וחבת וינק

ף יקער כשת ורבעה
ם יירוביצם ירצומת ורבעה
ה רבעהי מולשתת ורבעה

ם יילאיצוס
ף יעסי פלת וכימתת ורבעה

א 3
ת ורבעה
ת ורבעהכ "הס

ה ברזר

ם ינפת ורבעה
ת ויביצקת
ת ורבעהכ "הס
ת ויביצקתם ינפ

ת ויופתתשה

א י
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התקצובנושא אופן על כללי והנחותמשתניםהסבר לשינוייםעיקריים רגישות
בהנחות

עלות
שעה

שבועית
שנתית
בבתי
הספר

הינה המתוקצבת השעה עלות
בהתאם המוערכת העלות

השכלת כגון שונים למאפיינים
ההשתלמויות היקף המורה,

התפקיד שעות מספר שביצע,
וכד '. החינוך במערכת הניתנות

שנתית שבועית שעה עלות
הרשמי עלבחינוך תעמוד

כ לכ7,900-בין -ש "ח
לשלבי 9,400 בהתאם ש"ח

השונים. הגיל

של בפועל שינוי כל
השעה 1% בעלות

כ = 240-השבועית
ש"ח. מיליון

שכר
לימוד
בגני

הילדים

מודלי מספר נבנים שנה מידי
בהתאםתקצוב הילדים גני של

הרשות של השונים למאפיינים
וזרם החינוך, סוג המקומית,

החינוך.
למכפלת שווה התקצוב סך

אשר התלמידים מספר הערכת
בעלות השונות למסגרות ירשמו

מודל. מכל שנגזרת לתלמיד

הכולל.1 הילדים מספר
על יעמוד הילדים בגני

 .523,000-כ
תנוע.2 לתלמיד העלות

-ל 8,200בין
לשנה. 10,000 ש "ח

של בפועל שינוי  1%כל
או לתלמיד בעלות

= התלמידים במספר
ש "ח.מיליון 70-כ

סעיף
הפיתוח

הפיתוח.1 בתקציב המזומן
ביצוע קצב סמך על מתוקצב

השנים בחמש מזומן
האחרונות.

למדד.2 מוצמדת כיתה עלות
הבניה. תשומות

הפיס.3 מפעל מרווחי חלק
כיתות לבניית לימוד.מוקצה

פני.1 על מבוצע המזומן
בממוצע שנים חמש

כ 80%-כאשר
ב יוצא 3-מהמזומן

הראשונות. השנים
תשומות.2 מדד תחזית

לשנת  2019הבניה
על . 0%יעמוד

הפיס.3 מפעל רווחי
בכ 2019בשנת -יפחתו
שינויים 15% לאור

הפיס. מפעל בהיתר

משתנה.1 המזומן
לקצב בהתאם

הרשויות של הביצוע
בפועל.

של.2 במדד 1%עליה
הבניה תשומות

ההרשאות את תגדיל
בכ 40-הנדרשות
ש"ח. מיליון

של.3  1%קיטון
הפיס מפעל ברווחי
את תגדיל השנתיים

הנדרשות ההרשאות
.0.3%-בכ

א י



          

 

           

  

                  

               

                   

  

              

        

                  

            

      

  

         

              

      

    

  

             

             

            

  

          

        

              

   

      

          

                 

    

     

               

      

               

          

ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 34

ך וניחהד רשמב יצקת-י רדגמח ותינ-'וק רפ

 34–כ ל שת ולעבר פסהי תבום ידליהי נגבה ארוהי דבועף לא177-כ ו קסעוהז "עשתם ידומילהת נשב

ר כשהב יצקתך ס ,הנידמהי דיל עה רישיה קסעהבם יקסעומהה ארוההי דבועל לכך ותמ .ח"שד ראילימ

 .הארוהי דבועלם לושמה 15%ת מועל 85%-כ ל עד מעה ארוההת ודבועלם לושמה

 *:התיכך וניחב לשי פל ,הנידמהי דיל עה רישיה קסעהבה ארוהי דבועלק לוחמהר כשה

םייניבת ביטח ידוסי י דוסים דק

הארוהת ודבוע הארוהי דבוע הארוהת ודבוע הארוהי דבוע הארוהת ודבוע ה ארוהי דבוע

78% 22% 86% 14% 99.5% 0.5% 

ה ארוהי דבועת ריפסי פל ע*

(ךוניחי בלשי פל עת וקסעומהם ישנהר ועישט וריפ  )ז"עשת:

 )רוטפהת ודסומוי אמצעהוי נרותהך וניחהן יעמך וניחהת ותשרא ללי משר-וניאשר כומוי משרך וניח(

הנוילעה ביטח ב"טח ידוסי י דוסים דק

67.2% 77.4% 87.0% 99.3% 

הארוהבם דאח וכ ,הארוהלה רשכה :םיאבהם ידדמהת את ירדגמה קולחבם יגיצמם יאבהם יפרגה

ך וניחבה נוילעהה ביטחהי דימלתב כרה ,ב"צימהת ניחבת ואצות ,הארוהק תו ,עצוממל יג ,היצזימדקאו

 .רדגמלה קולחי פלת ורגבלת ואכזוה ניחבוה תיכג וסי פלל יגר

 :קרפהך שמהבם יאבומהם יפרגבת וארלן תינשי פכם יירקיעהם יאצממה

 1 . :הארוהבם דאהח וכת רשכהב רקב

- %83י פמר תויבה ובגה ארוהלת ויטנדוטסהר פסמ כ ת ווהמן הוהארוהלם יטנדוטסהר פסממ 5 ,

 .הארוהלם יטנדוטסהך סמ

 2 . :הארוהבם דאהח וכב רקב

.ךוניחהי בלשל כבם ירבגהמר תוית וליכשמם ישנה  .א

ךוניחבט עמל ,וזה לכשהת מרת ולעבם ישנהז וחאמה ובגה לעמוי נשר אותי לעבם ירבגהז וחא  .ב

 .ז"עשתת נשבי דוסים דקה

 3 . :ב"צימת ניחבת ואצות

,תיסחים ינטקת ונבהי גשיהלם ינבהי גשיהן יבם ירעפה ,םינחבנהל לכב רקב ,ז"עשתל "הנשב  .א

 .תומדוקם ינשבו משרנשם ירעפלה מודבת אז

7-ב(ת ונבהי גשיהמט עמבםיהובגם ינבהי גשיה 'הת ותיכבי כא צמנה קיטמתמבם ינחבמב .ב

 .םינבהי גשיהלם ימודת ונבהי גשיה 'חת ותיכבו ליאו ),תודוקנ

א י



      

 

                 

                

 

            

                

              

      

               

       

                 

  

     

              

            

              

               

       

  
  

   

     


ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 35


.םימודת ונבהי גשיהום ינבהי גשיה 'ח-ו 'הה תיכהת וגרדי תשבי כא צמנת ילגנאבם ינחבמב .ג

6-ב(ם ינבהי גשיהמט עמבם יהובגת ונבהי גשיהי כא צמנ 'חת ותיכלה יגולונכטוע דמבן חבמב	.ד

 ).תודוקנ

 :רדגמוה תיכג וסי פלל יגרך וניחבה נוילעהה ביטחהי דימלתב כרה	.4

,) 53%(י נויעב "לת ותיכבו ניהת ונבב רקבר תויבה בוגהת ופתשההר ועישם עה תיכהג וס .א

).29%(ר תויבה כומנהא יהת ונבל שת ופתשההר ועישן הב )תורגבוי אנכט(ב "וטת ותיכת מועל

 :תורגבת דועתלת ואכזוה ניחב .5

ב רקבת ורגבלת ואכזהי רועישך א ,םיהזת ורגבלם ישגינהי רועישו "עשת –ע "שתם ינשב .א

 .םינבהל שת ואכזהי רועישת מועלם יהובגת ונבה

ת נשבה מלבנה מגמהי כה ארנם לואב חרתהוך להי רדגמהר עפהה "עשתד עג "עשתם ינשהן יב .ב

 .ו"עשת

ה ארוהבם דאח וכת רשכה

ך סבל ודיגהת מגמ .הארוהי דבועת רשכהלת ודסומבם ידמולם יטנדוטס 57,500–כ  ,2017ל "הנשב

םניהה ארוהלם יטנדוטסהך סמ 63%.ד"עשתת נשת מועל10%-כ ,תכשמנה ארוהלם יטנדוטסה

 .תוחפלן ושארר אותל עבת ויהלה ארוההד בועת בוחמק לחכ ,B.Edר אותלם ידמולהם יטנדוטס

ן הוה ארוהלם יטנדוטסהר פסממ 5י פמר תויה ובגה ארוהלתויטנדוטסהר פסמ ,רדגמי פלה קולחב

 .הארוהלם יטנדוטסהך סמ 83%-כת ווהמ

83% 83% 84% 83% 

17% 17% 16% 17% 

2014 2015 2016 2017 

הוראה עובדי להכשרת במוסדות סטודנטים ה תפלגות

גברים

נשים

א י
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ה ארוהבם דאח וכ

ת צובקך ותמם יליכשמהם ירומהר ועישמר תויה ובגת וליכשמהת ורומהר ועיש ,ךוניחהי בלשל לכב

 .םירומהל לכב רקבה יצזימדקאבה ילעה לחו לאם ינשבי כן ייצלש י .רדגמה

65% 

90% 
76% 

93% 91% 96% 
84% 

91% 

59% 

88% 

72% 

90% 85% 
92% 

80% 
89% 

ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז "תשע

יסודי קדם יסודי הביניים-חטיבות עליונות-חטיבות

הרגיל בחינוך ההוראה עובדי מתוך האקדמאים א חוז

הנשים בקרב האקדמאים אחוז הגברים בקרב האקדמאים אחוז

 ,רדגמהת צובקך ותמת ורומהז וחאמה ובגה לעמוי נשר אותי לעבם ירומהז וחא ,ךוניחהי בלשל כב

 .ז"עשתת נשבי דוסים דקהך וניחהט עמל

7% 

17% 
15% 

30% 31% 

43% 

34% 

41% 

14% 17% 
21% 

36% 34% 

44% 

35% 

45% 

ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז "תשע

יסודי קדם יסודי הביניים-חטיבות עליונות-חטיבות

הרגיל בחינוך ההוראה עובדי מתוך ומעלה שני תואר א חוז

הנשים בקרב האקדמאים אחוז הגברים בקרב האקדמאים אחוז

ם יביצקתוה לכלכל הנימ ,ךוניחהד רשמ :רוקמ*

ל יגרך וניחג וסו )ע"טחהד בלמ(ם יימשרך וניחת ודסומלם ינוכנם ינותנה **

ל יגרם כוניחשך וניחהת ודסומל לכר ובעם יגצומע "טחב ***

ב רקבט עמל ,תורומהק תוול יגמת צקמבם יהובגם ניהה ארוההק תוום ירומהל יג ,ךוניחהת כרעמב

ה אוושהבם ירבגל שר תויה ובגהה שירפהל יגמר אשהן יבם יעפשומו לאם ינותנ .ידוסי
-ם דקהך וניחה


.םישנל 

א י
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43 42 41 42 43 43 44 44 
37 

41 42 43 45 45 47 46 

ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז "תשע

יסודי קדם יסודי הביניים-חטיבות עליונות-חטיבות

הרגיל בחינוך ההוראה עובדי בקרב ממוצע ג יל

הנשים בקרב הממוצע הגיל הגברים בקרב הממוצע הגיל

ם יביצקתוה לכלכל הנימ ,ךוניחהד רשמ :רוקמ*

ל יגרך וניחג וסו )ע"טחהד בלמ(ם יימשרך וניחת ודסומלם ינוכנם ינותנה **

ל יגרם כוניחשך וניחהת ודסומל לכר ובעם יגצומע "טחב ***

17 
15 15 15 

17 16 
18 17 

7 
10 

16 16 
19 

17 
20 

18 

ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז"תשע ח"תשס ז "תשע

יסודי קדם יסודי הביניים-חטיבות עליונות-חטיבות

הרגיל בחינוך ההוראה עובדי בקרב הוראה ו תק

הנשים בקרב ההוראה ותק הגברים בקרב ההוראה ותק

ם יביצקתוה לכלכל הנימ ,ךוניחהד רשמ :רוקמ*

ל יגרך וניחג וסו )ע"טחהד בלמ(ם יימשרך וניחת ודסומלם ינוכנם ינותנה **

ל יגרם כוניחשך וניחהת ודסומל לכר ובעם יגצומע "טחב ***

א י
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ז "עשתת נשבב "צימהי נחבמבם יגשיה


ת ונבלם ינבן יבם יגשיהבם ירעפ


'הת ותיכלז "עשתת נשלב "צימהי נחבמבת ונבום ינבן יבם יגשיהבם ירעפהם יגצומן להלשם ישרתב


)דבלב 'חת ותיכ(ה יגולונכטוע דמבוה קיטמתמ ,תילגנאהת ועוצקמבץ ראבר פסהי תבל לכב 'חת ותיכלו


ה נתשמן יבה אצות-הביסי רשקל עו לאם יחותינמק יסהלן יאי כן ייצלש י .יתנש-ברהב "צימהם לוסב


.םיגשיההן יבלר דגמה

7 

3 

1 

2 

6 

20 15 10 5 0 5 10 15 20 

ה  'כיתה

ח  'כיתה

ה  'כיתה

ח  'כיתה

ח  'כיתה

המיצ בסולם הפער שנתי-ב הרב"גודל

המיצ במבחני ובנות בנים בין בהישגים ז "ב תשע"פ ערים

הבניםפער לטובת בהישגים הבנות לטובת בהישגים פער

מ תמטיקה

א נגלית

מ דע
ו טכנולוגיה

בתי ז "תשע ,הספר-כלל

-י כה לעמם ישרתבן ויע

ת אז ,תיסחים ינטקת ונבהי גשיהלם ינבהי גשיהן יבם ירעפה ,םינחבנהל לכב רקב ,ז"עשתל "הנשב .1

 .תומדוקם ינשבו משרנשם ירעפלה מודב

 ),תודוקנ7-ב(ת ונבהי גשיהמט עמבם יהובגם ינבהי גשיה 'הת ותיכבי כא צמנה קיטמתמבם ינחבמב .2

 .םינבהי גשיהלם ימודת ונבהי גשיה 'חת ותיכבו ליאו

 .םימודת ונבהי גשיהום ינבהי גשיה 'ח-ו 'הה תיכהת וגרדי תשבי כא צמנת ילגנאבם ינחבמב .3

 6-ב(ם ינבהי גשיהמט עמבםיהובגת ונבהי גשיהי כא צמנ 'חת ותיכלה יגולונכטוע דמבן חבמב .4

 ).תודוקנ
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ר דגמוה תיכג וסי פלל יגרך וניחבה נוילעהה ביטחהי דימלת

 "ינויעת ורגבת ארקל"ת ותיכ ,ז"עשתת נשב ,ליגרך וניחבה נוילעהה ביטחבר דגמוה תיכג וסי פלה קולחב

 "תורגבוי אנכט"ת ותיכת מועלת ונבהב רקב ) 53%(ר תויבה ובגהת ופתתשההר ועישת ולעב )ינויעב "ל(

 .םינבם ניה )71%(ם הידימלתב ורר שא )ב"וט(

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 

עיוני"ל ב טכנולוגי"ל ב חינוך מרכז כיתת ב "טו

ומגדר כיתה סוג לפי העליונה בחטיבה תלמידים ה תפלגות

בנים אחוז בנות אחוז

ו לאת ותיכב .ח"שי פלא27.2-כל שך סל עת דמועד ימלתלת עצוממהת יתנשהת ולעהי נויעב "לת ותיכב

ח "שי נוילימ356.2-כל שך סבו בצקותן הו ,) 53%(ר תויה ובגת ופתתשההר ועישת ולעבן ניהת ונבה

 .םינבהב רקבח "שי נוילימ311.3-כל שך סת מועל

ם ינבה .ח"שי פלא 39.5-כל שך סל עת דמועד ימלתלת עצוממהת יתנשהת ולעהך וניחי זכרמת ותיכב

-כ ל שך סת מועל ,ח"שי נוילימ308.8-כל שך סבו בצקותו ,התיכהג וסבם ידימלתהך סמ 63%ם יווהמ


.תונבהב רקבח "שי נוילימ 183.7


ם ינבה .ח"שי פלא 31.9-כל שך סל עת דמועד ימלתלת עצוממהת יתנשהת ולעהי גולונכטב "לת ותיכב

-כ ל שך סת מועל ,ח"שי נוילימ445.8-כל שך דבו בצקותו ,התיכהג וסבם ידימלתהך סמ 56%ם יווהמ


.תונבהב רקבח "שי נוילימ 351.8


ם יווהמם ינבה .ח"שי פלא29.1-כל שך סל עת דמועד ימלתלת עצוממהת יתנשהת ולעהב "וטת ותיכב


י נוילימ12.4-כל שך סת מועל ,ח"שי נוילימ31.2-כל שך סבו בצקותו ,התיכהג וסבם ידימלתהך סמ 71%


.תונבהב רקבח "ש

ת ורגבת דועתלת ואכזוה ניחב

ב רקבת ורגבלת ואכזהר ועישך א,90%-כל עד מועוב יצית ורגבלם ישגינהי רועישו "עשת –ע "שתם ינשב

ך להי רדגמהר עפהה "עשת-לג "עשתם ינשהן יב .םינבהב רקבת ואכזהר ועישת מועלה ובגת ונבה

 .ו"עשתת נשבה מלבנה מגמהי כה ארנם לוא,ב חרתהו
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89.2% 88.8% 90.3% 90.2% 89.6% 90.5% 89.3% 89.8% 89.1% 89.1% 89.5% 89.6% 
90.7% 89.0% 

53.7% 55.6% 
58.5% 

60.7% 61.8% 61.8% 61.8% 63.0% 63.6% 
65.8% 67.2% 68.7% 69.9% 69.2% 

ע"תש א"תשע ב"תשע ג"תשע ד"תשע ה"תשע ו "תשע

מגדר לפי הלומדים מסך לבגרות וזכאים ניגשים ש יעורי

ניגשים בנים ניגשות בנות זכאים בנים זכאיות בנות


–כ (ת ורגבלם ישיגמהת ודסומבם ידמולהל יגהת בכשמ-85%כ לם יסחייתמל יעלף רגבשם ינותנה

111,000
 ,ולאת ודסומבם ידמולם ניאשם ידימלתהן יבמ ).ו"עשתת נשב
17ל יגת בכשב- 130,000כ ך ותמ

3,800
-כ ,תורגבלם ישיגמם ניאשי דרחהך וניחהת ודסומבם ידמול
10,000–כ
י ברעהר זגמהת ודסומב

ה תיכבה "ליהט קיורפב-600כ  ,הלכלכהד רשמל שם ייעוצקמד ומילי לולסמב 3,100-כ  ,םילשוריח רזמב


.ךוניחהת כרעמהם לועמו צבושא לשו לאכו אם ירשונ ,רזן וכרדי לעב ,יתיבך וניחב )1,500(ר תיהו ,ב"י 
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פיסיקה המחשב מדעי אנגלית מתמטיקה כימיה ביולוגיה

ומגדר מקצוע לפי בגרות לבחינות ניגשים ה תפלגות

בנים אחוז בנות אחוז

ו ניהה קיסיפד ומילע וצקמ ,םירחבנד ומילת ועוצקמי פלה קולחבת ורגבהת וניחבלם ישגינהב רקב

(ם ינבל ער תויבף דעומהד ומילהע וצקמ

 .תונבהב רקב

65%

64%))ר תויבף דעומהה יגולויבד ומילע וצקמת מועל (
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 דומילעוצקמתמועל)  (םינבהברקברתויבהובגהתואכזהרועישלעבדומילהעוצקמוניההקיסיפ

.תונבהברקב)  (רתויבםיהובגהתואכזירועישגיצמההיגולויבה

ר דגמועוצקמיפלתורגבבםינייטצמתוגלפתה

הקיסיפבשחמהיעדמתילגנאהקיטמתמהימיכה יגולויב
םינבזוחאת ונבזוחא

םירחבנדומילתועוצקמיפלהקולחבתורגבהתוניחבבםינייטצמהברקבםגהיוצמהמגמהךשמה

 (ם ינבהברקברתויבהובגהתונייטצההרועישלעבדומילהעוצקמוניההקיסיפדומילעוצקמ

  .תונבהברקב)  (רתויבםיהובגהתונייטצהירועישתאגיצמההיגולויבהדומילעוצקמתמועל

אי

וצקמ, םירחבנדומילתועוצקמיפלהקולחבתורגבהתוניחבלםיאכזהברקבםגםשרנהמודסחי

הקיסיפבשחמהיעדמתילגנאהקיטמתמהימיכה יגולויב

םינבזוחאת ונבזוחא

 דומילע

ר דגמועוצקמיפלתורגבלםיאכזתוגלפתה

ךוניחהדרשמ ביצקתתעצה
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ר דגמום ידומילב יתני פלת ורגבלם יאכזהב רקבד ומילהת ודיחיע צוממות ורגבלת ואכז

 ,ינויעה
,דומילהי לולסמללכבת וליבומת ונבה ,תונורחאהם ינשבת ורגבהת דועתלם יאכזהב רקב

. תורגבהת דועתבד ומילהת ודיחיע צוממבן הות ורגבת דועתלת ויאכזהר פסמבן ה ,יאלקחהוי גולונכטה

16,197 

11,662 

319 

16,672 

12,104 

289 

17,522 

13,239 

325 

18,055 

14,043 

317 

23,649 

12,648 

380 

23,772 

13,031 

380 

25,342 

14,758 

447 

25,173 

15,340 

474 

עיוני טכנולוגי חקלאי עיוני טכנולוגי חקלאי עיוני טכנולוגי חקלאי עיוני טכנולוגי חקלאי

2013 2014 2015 2016 

הבגרות לתעודת ומגדרז כאים נתיב ל פי

בנים בנות

27.4 

29.9 

31.0 

27.6 

30.1 

31.3 

27.5 

30.4 
30.9 

27.6 

30.4 

31.6 

27.7 

30.0 

31.8 

27.8 

30.2 

32.1 

27.8 

30.4 

32.1 

27.8 

30.4 

31.8 

עיוני טכנולוגי חקלאי עיוני טכנולוגי חקלאי עיוני טכנולוגי חקלאי עיוני טכנולוגי חקלאי

2013 2014 2015 2016 

הבגרות לתעודת הזכאים בקרב לימוד יחידות ומגדרמ מוצע נתיב ל פי

בנים בנות

ך וניחהד רשמבם ינימהן יבן ויוושלה דיחיה

ך וניחהת כרעמי קלחל כבת ירדגמה בישחת עמטהלת יארחאך וניחהד רשמבם ינימהן יבן ויוושלה דיחיה

ל עת ושענת ויוליעפהב ור .םינגבור פסהי תבבת ו/םידימלת ,הארוהי תווצ ,םי/תורומ ,םי/תולהנמ :םהבו

ל ולכתלת יארחאה דיחיה ,ןכו מכ ).ףתושמם זימ ,זרכמי נייכז(ץ וחי מרוגף ותישבן תצקמוד רשמהי די

תורישה:ובת ונושהת ודיחיהםעה לועפיפותישתמייקמורדגמלעגונבךוניחהדרשמת ולועפ
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43ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה


היגולונכטוע דמת ארוהל עח וקיפה,תיגוגדפהת וריכזמה,רעונוה רבחל הנמ ,יצועייי גולוכיספה


.דועוה קיטמתמת ארוהל עח וקיפהו


.ןהיתולועפבת ירדגמה בישחת עמטהי בגלת ונושהת ודיחיהת אה חנמם ינימהן יבן ויוושלה דיחיה


םיתווצהל שת ועדומהת אלעה,ךוניחהת כרעמבם ינימהן יבן ויוושהם ודיק :ןהה דיחיהת ורטמ


ד ענמת לדגהוי ונישת וכירצמהת ודמעהי וניש ,תויתרבחת וינבהלם י/תודימלתהום ירוהה ,םייכוניחה


י כרדלם י/תודימלתהי ניעת אח וקפל ,תונבום ינבב רקבת וישיאהת וריחבהות ויתוגהנתההת ויורשפאה


.םייתרגשת וחפום ייתריציה בישח


:הדיחיהת וינכת


ן ויוושור דגמא שונבם ידומילהת כרעמבם ידימלתלות ודימלתלת דעוימת ינכתה :"רובידה ווש"ת ינכת


ה דיחיבו חתופד ומילהת ודיחי .ידוהיהר זגמבת וצובק 450-כט -חת ותיכבוו -הת ותיכבם ינימהן יב


.הדיחיהת וכירדמי דיל עם ינימהן יבן ויוושל


ן ויוושלה דיחיה .םיעדמבוה יגולונכטב ,הקיטמתמבת ודימלתם ודיק :םיעדמוה קיטמיתמלת ונבם ודיק


ם ירומות ורומת רשכהך רוצלה קיטמיתמוט "דמת ויר"מפמם עק ודהה לועפף ותישבת דבועם ינימהן יב


ר פסהי תבמם י/תורומ 1300תונושהת ורגסמבו רשכוהו "עשתל "הנשלד ע .רדגמת שיגרה ארוהל


.םייניבהת וביטחו ,םיידוסיה


ל עם ויהד מועוה קיטמיתמבת ודיחי 5ת ומייסמהת ודימלתהז וחאות ומכת אלעהד עיבד מועד רשמה


'.חי 5ם ימייסמהל לכמ 49%


תוליעפת מייקתמת ינכתהס יסבב .םייתנשש שר פסי תבלת דעוימת רשרשת ינכת :"תרשרש"ת ינכת


ב חרמ"ןתינת ונבל .םייניבהת ביטחמת וריעצהת ורענהת אן וכיתהמת ורגובהת ורענהל שת וכנוח


ת רגסמב .רתוית וריעצלת ורגובת ורענן יבה כימתת שרת ריציות ונבן יבח ישר שפאתמו בר דח ",ןהלשמ


ה ריעצהה ביטחבת ורענל שת וכנוחכות וכירדמכש משלה נוילעהה ביטחהן מת ורענת ורשכומת ינכתה


ה קוצמ ,חתמי נמיסת והזלת ודמולן הו ,תורחאת ורענם עה דובעלם ילכת ולבקמת ורגובהת ורענה .רתוי


,ףסונב .ס"היבת ווצמה רומי "עה וולמי שנהב חרמבת וליעפה .תורענל שת וידוחיית ויתרבחת ומלידו


י כרעמת רבעה ,השיאהם וין ויצ :םינימהן בן ויוושי נכתבת וידוחיית ומישמבת קסועת ורענהת צובק


.תועדומת אלעהוס "היבבר ועיש


.ירפסת יבהב חרמבת ודימלתלת בותכה ווהמר שא ,הרענלי דוחייב חרמת ריציא יהת ינכתהל שה תוהמ


,ידוחייה נעמק פסלד עונו "הלשמר דח"ת סיפתו ) sisterhood(ת ויחאהל דומל עס סובמה זי שנב חרמ


.היוארב לת מושתלת וכוזו אן יעלת וארנד ימתן ניאר שא ,תורענל ,תיללכהת רגסמבן תינו ניאש

א י



          

 

        
  

           

  

             

              

        

  

             

      

      

           

          

               

   

              

           

           

              

              

    

               

 

              

     

                 

            

      

  

             

             

                

  

   

ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 44

ב יצקתהל שט רופמר בסה –'זר קפ 

 .ח"שי פלא 1,724,768–ה טמת ודיחי 2040


.ח"שי פלא 611,420–ה טמ –ד רשמי דבוע 204001


ק וזיחלה כרדהות ומלתשהת ולועפן ומימלוך וניחהד רשמה טמי דבועל שם רכשן ומימלד עוימב יצקתה


.ךוניחהד רשמי דבועל שם ייעוצקמהם ירושיכהוע דיה


.ח"שי פלא 751,530–ת ויזכרמה טמת ויוליעפ 204002


:ללוכה טמהת ויוליעפת רגסמבב וצקתה


:ללוכה טמהת ולועפת רגסמבב יצקתה

 .הפיכאוה רקבי ושירף גאו ,ךוניחהד רשמר בודת כשלת ולועפ .1

 .םיסרפהת ולען ומימול ארשיי סרפך רעמל ועפתן ומימ .2

 ,תודעוובת ויופתתשהום יסנכ ,םיימואלניבם ינוגראבת ויורבחן ומימלד עוימב יצקתה-ץ וחי רשק .3

 .םייעוצקמם יסנכום ימורופ

ה דידמלת ולועפן ומימלד עוימב יצקתה-)ה"מארה(ך וניחבה כרעהוה דידמלת יצראהת ושרה .4

ת וליעיי דדמי נחבמלום יימואלניבהם ינחבמלם יכירעמום ינחובן ומימ ,ךוניחהת כרעמבה כרעהו

 .תויכוניחת וינכתלה כרעהי לכח ותיפן ומימלן כו )ב"צימ(ת ירפסת יבה חימצו

ת שרומה ,עדיהת ורצואל שה לחנהוח ופיט ,רומיש ,ףוסיאה תרטמשת ימואלהה יירפסהב וצקת .5

ד קפומה "םשוד י"ד יגאתב וצקתלוי דוהיהם עהול ארשית נידמ ,לארשיץ ראלה קיזי לעבת וברתהו

 .האושהן ורכיזת לחנהל ע

ם יחיגשמת קסעהת ולער קיעבת ללוכהת וניחבהת כרעמל שה קיטסיגולהב יצקת-ת וניחבהף גא .6

 .םיכירעמו

ה רזעי דומילוה כרדה ,תויומלתשהן כוך וניחהת ודסומבם ידימלתלי נושארי אופרה נעמן תמ .7

 .םירזגמהל כל 'ית ותיכלה נושאר

ת ומרופרהם ושייל עה רקב ;ך וניחהת כרעמבה ארוהת ועשע וציבל עת ורקב :ןוגכם יפסונם יאשונ .8

ת ושיכר ;ימצעהל והינלר בעמהת להנימ ;םילויטהת להנימת לעפה ;"הרומתלז וע"וש דחק פוא"

 .דומילי רפסר ושיאות וזוחמי להנמ


.ח"שי פלא 361,818–ד רשמהת קזחאול ועפת 204003


,ןויקינ ,תרושקתי תוריש ,הרידר כשבת ופתתשהל לוכהד רשמהת קזחאן ומימלו רקיעבד עוימב יצקתה


.ךוניחת ודסומבש וכרום ידימלתח וטיבב יצקתהל לוכ ,ןכו מכ .המודכו,םיצופיש ,םימול משח
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 45ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

 .ח"שי פלא 7,889,882–ד חוימך וניח 2041


.ח"שי פלא 7,889,882–ד חוימך וניח 204101


.דחוימהך וניחבם ידימלתת ועסהום יוולנם יתוריש ,דומילת ועשן ומימלו רקיעבד עוימב יצקתה


ת ורגסמבו משוהוה משהת ודעוו רבעש ,21-3י אליגבד חוימהך וניחהי דימלתה ניהד עיהת ייסולכוא


. 18-3ל יגמת וליגרהך וניחהת ורגסמבב ולישהת ינכתלם יאכזהם ידימלתן כוד חוימך וניח


ל יגרהך וניחהת רגסמבב ולישהת ינכת


ם ידלילר שפאלה דעונת ינכותה ).1(דב ולישהק רפ ,דחוימהך וניחהק וחף קותמת לעופב ולישהת ינכת


ש וכרלום הלשל איצנטופהת אר תויה בוטה רוצבש ממלה ליגרה תיכבם ידמולהם ידחוימם יכרצם ע


ה ארוה :םיאבהה כימתהי באשמת ועצמאב ,םתורגבבם גה רבחהמק לחת ויהלם תואו מדקישת ויונמוימ


.םייאופר-ארפם יתורישום ירזע ,םייגולוכיספם יתוריש ,תעייס ,תומאתה ),דומילת ועש(ד ומילו


ה דעות וטלחהס יסבל עה כימתהי באשמלם תואכזת אם ילבקמב ולישהת ינכותבם ייוצמהם ידימלת


.בולישהת דעו-ת ירוטוטטס


ד ומילהת ועשב וצקתן פוא


ת ורגסמלן תיני טסיטטסב וצקת .ילאיצנרפידב וצקתוי טסיטטסב וצקת ,בוצקתלם ינפואי נשם ימייק


ו אי תפשב וכיע ,ילובגל כשמ ,הדימלת וקלי לעבם ידימלתל ,םידימלתהת ייסולכואמ 5.4%ן יגבת ויכוניח


ב וצקתלת פסותכת ויכוניחת ורגסמלן תיני לאיצנרפידב וצקת .תוגהנתהת וערפהול קר וגיפ ,יתוחתפתה


ן יחומק ותיש ,ינוניבוה שקר וגיפ ,םזיטוא ,תוישפנת וערפהי לעבכם ינייפואמהם ידימלתן יגב ,יטסיטטסה


.תידומילה כימתת שרדנן ניגבשת ולחמות ונומסתן כוה עימשת וקל ,הייארת וקל ,תיזיפת וכנו


ם יירוזא /םייבושייה כימתי זכרמ


ת ורגסמלול יגרהך וניחהת ורגסמלת כמותת כרעמש משלד עוימ )א"יתמ(י רוזא/יבושייהה כימתהז כרמ


ו את יבושייה מרבת וכרעיהם הבת שרדנשם ימוחתב ,דחוימהך וניחהק וחם ושייבד חוימהך וניחה


.ןהילעת ולטומהת ומישמהי ולימלם יליעים ילכך וניחהת ורגסמת ושרלד ימעהלו ,תירוזא


:דחוימהך וניחהת ורגסמבם ידימלתלה רשעהת ולועפ 


תקפסאלדחוימהךוניחהידימלתתייסולכואבםילפטמהםיירוביצםיפוגותותומעםעת ורשקתה


.זרכמי אנתלף ופכב ,דחוימהך וניחהק וחף קותמם ינתינם ניאש ,ירגתאהט רופסהם וחתבם יתוריש 


ד חוימהך וניחבה כימתת ועש


תוביטחבם יבלושמהםידימלתת ויסולכואלתידומילה כימתלתועשהצקמדחוימךוניחלף גאה


:ןלהלט רופמכ ,תונוילעה


.הלחמו אה עיצפב קער פסהת יבמת כשוממה פוקתם ירדענהם ידימלת.1


.םייניבהת וביטחבב ולישהל סמה כימתו לבקשד חוימבת ושקה דימלת ויוקלם עם ידימלת.2

א י



          

 

   

              

             

               

            

  
     

              

             

     

  

      

             

              

               

  

  

     

             

   

  

            

  

            

  

     

              

                

               

    

                 

                 

     

   


ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 46


ת ועייס


,ךוניחהד רשמבם ימייקהם ילהנלם אתהבך כלם יאכזהר פסי תבבום ידליי נגב :דחוימהך וניחהת ותיכב


,םידחוימם יכרצי לעבם ידימלתלת ועייסתוצבושמ ,ןכו מכ .התיכבת עייסה רומלף סונבת קסעומ


ת ואכזת דעוי דיל עת עבקנת עייסת קסעהלת ועשהת אצקה .בולישהת ינכותבל לכיהלם יאכזו אצמנש


.ל"כנמר זוחבע בקנשח תפמלף ופכבוד ימלתלה עבקנשד וקפתהת מרלם אתהבת דחוימ


ת ושפוחבה רשעהת ולועפ


ה נושה ,ל יא מרופי תלבי פואד חוימהך וניחהת רגסמבת ושפוחבת וליעפלת ונקהלש קבמך וניחהד רשמ


ת ולועפל שן בולישר שפאלד עוימה רשעהת ולועפלב יצקתה .םיליגרהד ומילהי מיבת ויוליעפהי פואמ


.השפוחהת וינכתבש פונות וברת


ם תיבלם יקתורמם ידימלתלע ויס


ם ילוחם ידימלתלם ניחך וניחק וחת רגסמב ,םתיבלם יקתורמהם ידימלתלם ידומילן ומימלד עוימב יצקתה


,םתיבלם יקתורמם ידימלתלי נטרפי דומילע ויסק פסלי ארחאה זא שונבז רכמבה כוזשף וגה ).2001(


ת יבמת ורדעיההל שבר צוויהלם ילולעהם יידומילם ירעפר עזמלו אע ונמלי דכ ,העיצפו אה לחמת אפמ


.רפסה


ד חוימהך וניחבת ועסהי וויל


ם ידימלתר ובעם ידומילהד סומלד חוימהך וניחהל שם ידימלתת ועסהבי ווילן ומימלד עוימב יצקתה


.ךכלם יאכזה


.ח"שי פלא 7,169,180–י דוסים דק 2042


.ח"שי פלא 7,169,180–י דוסים דק 204201


) 4-3י אליג(ה בוח-םורטי נג


ת ואצוהות ננגת רזוער כש ,תננגר כשת וללוכהן גת ויולעבה נידמהת ופתתשהן ומימלד עוימב יצקתה


100%-ול יגרהך וניחבן גו אד לית ולעמ 90%ל שר ועישבה ניהד רשמהת ופתתשה ).הקזחא(ר כשן ניאש


ם ידליהי רוהשן פואב ,תימוקמהת ושרהה מילשמת ופתתשההר תית א .דחוימהך וניחבן גו אד לית ולעמ


.דומילר כשם ולשתמם ירוטפ


,תננגל שן קתם ינקמ 4-3י אליגבם ידלי 33ל כ ,םינפהד רשממן וזיאק נעמי לוטנם יבושיב :בוצקתלן קת


ת רזוע ,תננגל שן קתם ינקמ 4-3י אליגבם ידלי 31ל כק נעמי לבקמם יבושיב .הקזחאת ויולעות ננגת רזוע


.הקזחאת ויולעות ננג

א י



      

 

        

                 

             

                 

                 

                 

   

  

            

  

            

              

         

                     

    

              

 

       

       

        

                 

              

      

           

                

                

             

        

        

         

           

         

                

  


47ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה


)5ל יג(י משרהך וניחבה בוחי נג


.ךשמהבט רופמהן קתהי פל עת ננגת רזועות ננגר כשן ומימת וללוכהן גת ויולען ומימלד עוימב יצקתה


.ןגהל עת ולעבהו את ימוקמהת ושרהי דיל עת ומלושמל ועפתהת ואצוה


ת ננגל שן קתם ינקמה בוחל יגבם ידלי 33ל כ ,םינפהד רשממן וזיאק נעמי לוטנם יבושיב :בוצקתלן קת


ת ננגל שן קתם ינקמה בוחל יגבם ידלי 31ל כם ינפהד רשממן וזיאק נעמי לבקמם יבושיב .תננגת רזועו


ם אתהבם ידלי 12-ל 5ן יבה נומן גהת תיכן קת ),תוקלל עבד ליב וליש(ם יבלושמם ינגב .תננגת רזועו


.םידליהת וקלג וסל


.ח"שי פלא 15,787,614–ם ייניבת וביטחוי דוסי 2043


.ח"שי פלא 13,139,924–י משרך וניח 204301


ך וניחבם ייניבהת וביטחלוי דוסיהך וניחלת וצקומהד ומילהת ועשת אן ממלד עונת ינכותבב יצקתהר קיע


:ידוסיהך וניחבד ומילת ועשת אצקהלה טישהת ונורקע .י משרה

ה אצקהה לעמו 'הה תיכמ ,תועש 31ל שה אצקה-'ד 'גת ותיכ ,תועש 29ל שה אצקה 'ב-'את ותיכ .1

 .תועש 32ל ש

ך וניחהוי נרותהך וניחהן ייעמת ותשרבוי תד-יתכלממהך וניחבר פסי תבל"הליפת"ת ועשת פסות .2

 .יאמצעה

 .ךוראך וניחם וילת ועשת פסות .3

 .רתוית ולודגת ותיכלת ועשת פסות .4

 .דועוה ילעת טילקן וגכת ורחאת ועש .5

ש לחר פסת יב(ה ובגו לשח ופיטהד דמשר פסת יב :חופיטהד דמלם אתהבת קלוחמב יצקתהת רתי .6

ך ומנו לשח ופיטהד דמשר פסת יבלס חיבה ארוהת ועשר תויל שת פסותל בקי )תילכלכ-תיתרבח

 ).תילכלכ-תיתרבחק זחר פסת יב(

("חופיטהד דמ"  :דומילהת ועשת אצקהך רוצלש משמה- ")סוארטשד דמ"

ו מוקימת אא טבמור פסהת יבל שח ופיטהד דמב ושיחלס יסבא והד ליל כלב שוחמהח ופיטהן ורישע

ל כל שח ופיטהד דמ .ה נידמבל יגרהי דוסיהר פסהת יבי דימלתר אשלה אוושהבד ימלתהל שי סחיה

 :יסחיהם לקשמוד דמהי ביכרמ .וידימלתל שח ופיטהי נורישעע צוממא והר פסת יב

. 40%–ר תויבל יכשמהה רוההת לכשה .א

. 20%–ר פסהת יבת וילאירפירפ .ב

. 20%–ה חפשמהל שה סנכההת מר .ג

. 20%–ה קוצמץ ראוה דילהץ ראל שב וליש .ד

 :םיאבהם ייזכרמהת ועשהי גוסמב כרומם ייניבה-תוביטחבת ועשהן קת

ת ובצקותמהת ותיכהר פסמל שב ישחתי פלוד ימלתלן קתי פלא יהה אצקהה –י סיסבן קת .1

 .הבכשבת ורשואמה
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ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 48

 .תוידוחיית וינכתום ישלחם ידימלתם ודיק ,הרשעהור ובגתלת וצקומהז וחמל סת ועשת פסות .2

 .דועוה יילעת טילקלת ועשן וגכת ורחאת ועש .3

 .חופיטהד דמלם אתהבת קלוחמב יצקתהת רתי .4

ת ולעפומה לאת ועשב .ינוציחם רוגת ועצמאבת ולעפומהה ארוהת ועשת ינכותבת ובצקותמך כלף סונב

 .ךוניחבם ירעפם צמצלה מגמב ,הירפירפהי בושייבר קיעבם ידומילהם ויבת ובלושמהה רשעהת וינכת

ידי-לעו אם יינוציחם יכירדמי דיע ך וניחהד רשמל שן ייכזת ועצמאבת ולעפומה רשעההת וינכת -לו 

 .םידומילהם ויך ראומ ,תינכתהת מייקתמם הבר פסהי תבב .םירומ

ן יבם ירעפהם וצמצלל עופות ויונמדזהן ויוושם דקמש דחהב וצקתהל דומ –י לאיצנרפידהב וצקתה

ר ובעי דוחייה נעמן תמלל עופ ,םגו מכ .שלחומע קרמם ידימלתן יבלק זחי לכלכ-יתרבחע קרמם ידימלת

ד יחאוי נויוושס יסבל סת עיבקת ועצמאב ,םינייטצמום יננוחמ ,םילועם ידימלת –ת ודחוימת ויסולכוא

 .חופיטהד דמלם אתהבד ימלתל כל שו יכרצי פלף סונב וצקתו יבגל עוה תיכל כל

ר ובגתת ועשף לא 90:םכותמ .רובגתהת ועשל סל )תועש 150,000(ם ילקשד ראילימכת פסותהך ס

 .םייניבהת וביטחלר ובגתהל סלו פסוותיר ובגתת ועשף לא 60-וי דוסילר ובגתהל סלו פסוותי

,םגו מכ ,תילגנאוה קיטמתמ ,הפש :ןוגכה בילת ועוצקמקו חיי לאיצנרפידהב וצקתהת ועצמאב ו צקויו ז 

ד ימלתהת מצעה ,רקחת ודובע ,תוניוצמח ותיפ ,תונטקה דימלת וצובקלל וציפת בוטלר ובגתהת ועש

ם ייניבהת וביטחוי דוסיהך וניחהי דימלתר ובעח ופיטהת ועשל שה אצקההס חית אל ידגמל דומה .דועו

נ תש  .םינשש מחך רואלה גרדהבע מטויך ילהתה .6-ל-1ל שס חיל 3-ל 1-מש לחלק זחד ימלתן יב

 .שדחהל דומהם ושיילה נורחאהה נשהא יהט "עשתם ידומילה

ת יביצקתהת ופיקשהי נותנבה לעשי פכ ,םייתלשממת ורוקממך וניחהת כרעמב וצקתי אצממח ותינ

 ,תעדהת אח ינמו ניאי ביסרגורפהב וצקתהף קיהשד בלבו זא לשך כל עד יעה ,ד"עשת-ב"עשתם ינשל

 .ךוניחהת כרעמבם ירזגמן יבוח ופיטהת וצובקן יבי ביסרגרה יהל עופבב וצקתהם ימיוסמם ירקמבשא לא

ת או לביקש לחי לכלכ-יתרבחע קרמת ויסולכואם יתרשמהר פסהי תבד ימתא לשא יהר בדהת ועמשמ

י כ ,שיגדהלב ושח .םיקזחהר פסהי תבמת וחפו לביקף אם הם ימיוסמם ירקמבו ,רתויבה ובגהב יצקתה

 ,הנידמ(ם ימייקהב וצקתהת ורוקמל לכמד ימלתל כלה וושב וצקתת חטבהו שוריפן יאי ביסרגורפב וצקת

תבוח ,א ם עילאירו ניאום וצעה זכך להמת בוטלם ישרדנהם יבאשמהף קיה ).םירוהות ותומע ,תויושר תז .

ך וניחהת כרעמל שה דועיית אם ישגהלי דכ ,שלחי לכלכ-יתרבחע קרמם ידימלתלה נעמת תלא יהה נידמה

 .תילכלכ-תיתרבחת ועינלל יבוהלום ירעפם צמצל –
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49ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה


ל דומש בגלי דכ ,רצואהוך וניחהי דרשמלף תושמי דרשמ-ןיבת ווצ 2014ת נשבם קוה ,ליעלר ומאהר ואל


ת ווצהש ביגו תואש דחהל דומה .ךוניחהת כרעמבן ויוושהם ודיקלום ירעפם וצמצלל יבוישש דחב וצקת


.ה"עשתם ידומילהת נשמל עופ


.ח"שי פלא 1,337,252–י אמצעהך וניחה 204302


ד בלבך וניחת ורטמלת וושה דימת ומאבת ישעני אמצעהך וניחבה כימתה ,ביצקתהת ודוסיק וחלם אתהב


.לארשיי דליל לכלו מכם ידיחאום ייניינע ,םיוושם ינוירטירקי פל עו


.ידוסיהך וניחבה גוהנהב וצקתהת טישלם אתהב ,יאמצעהך וניחבד ומילהת ועשן ומימלד עוימב יצקתה


ת ועסהור זעהי דבוער כשן ומימבת ופתתשה .יאמצעהך וניחהת שרת ולועפת ובצקותמת ינכתב ,ןכו מכ


.ידרחהז וחמהי דיל עח קופמי אמצעהך וניחה .םירומום ידימלת


.ח"שי פלא 649,026–י נרותהך וניחהן יעימ  204303


ך וניחת ורטמלת וושה דימת ומאבת ישעני נרותהך וניחהן ייעמבה כימתה ,ביצקתהת ודוסיק וחלם אתהב


.לארשיי דליל לכלו מכם ידיחאום ייניינע ,םיוושם ינוירטירקי פל עוד בלב


ך וניחבה גוהנהב וצקתהת טישלם אתהב ,ינרותהך וניחהן ייעמבד ומילהת ועשן ומימלד עוימב יצקתה


י דבוער כשן ומימבת ופתתשה .ינרותהך וניחהן ייעמת שרת ולועפת ובצקותמת ינכתב ,ןכו מכ .ידוסיה


.ידרחהז וחמהי דיל עח קופמא וה .םירומום ידימלתת ועסהור זעה


.ח"שי פלא 433,853–י משרו ניאשר כומ 204304


ך וניחהל שת ודסומבר זעהי דבוער כשן ומימבת ופתתשהום ירומר כשי מולשתר ובעד עוימב יצקתה


.ידרחו ניאשוי דרחהר זגמב-ר חאהי משרו ניאשר כומה


.ידרחהז וחמהת ויחנהלף ופכות יצראה סירפבל עופי דרחהר זגמבר חאהי משרו ניאשר כומהך וניחה


ת ודסומף גאת ויחנהלף ופכות יצראה סירפבל עופי דרחו ניאשר זגמבר חאהי משרו ניאשר כומהך וניחה


יביצקתת את עצבמות בצקתמד רשמבת יארחאהה דיחיה .יגוגדפהל הנימבש )י"חמא(י דוסיך וניח


.הרכההוי ושירהי אנתבה דימעון יקתל והינל עה רקבוב קעמל שך רעמת מייקמור כומהך וניחה


.התיכלל בוקמהת ועשהח תפמות וינקתהת ותיכהר פסמלם אתהבם יבצקותמי משרו ניאשר כומהת ודסומ


רתיהן יבע פשומה .דסומל כבע צוממהה רומהל יפורפלם אתהבת עבקנה ארוההי דבועת עשת ולע


.קתווה לכשהמ


.ח"שי פלא 227,559–ר וטפהת ודסומ 204305


םל -לעו רכוהשת ודסומם ה )םי"תת(ה רותי דומלת-"רוטפ"הת ודסומ ה ו עבקנוך וניחהת כרעמי די

 .הבוחד ומילק וחת וארוהי וליממם תואם ירטופהם ידחוימם יאנת
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ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 50

 .ח"שי פלא 10,058,791–ה נוילעה ביטח 2044


.ח"שי פלא 10,058,791–ה נוילעה ביטח 204401


ן וגכ ,תורחאך וניחת ויולעבות וימוקמהת ויושרהי דיל עת לעפומה נוילעהה ביטחבך וניחהת כרעמ


ד רשמי דיל עה רקיעבת נמוממו ,םירחאם ייטרפום יירוביצם ימרוגו )ת''ימא ,למע ,טרוא(ך וניחהת ותשר


.ךוניחה


.דימלתלן קתי פלא יהד רשמהל שה אצקהה .הנוילעהה ביטחבד ומילהר כשן ומימלד עוימב יצקתה


ר כשם ולשתל ,םירומהל יפורפי פל עם ירומהר כשי מולשתלר קיעבם ידעוימד ומילהר כשי מולשת


.תורחאת ואצוהוד ויצת שיכרלן כום ירחאה קזחאי דבועוע ויסהי דבוע ,םיריכזמה ,םיתרשה


.רעוני זכרמ 14ת קזחאוה לעפהלוה ירפירפבר פסי תבבה כימתלש משמב יצקתהן כו מכ


ל עש גדב "הרומתלז וע"ת מרופרת ונורחאהם ינשבת עמטומה נוילעהה ביטחבר פסהי תבב

ת יבבה ייהשת ועשת ופסותום ידימלתל ומת וינטרפת ועשת פסות(ם ירומהל שה דובעהע ובשי וניש .1

 ).האלמה רשמבת ועש 40ל שך סלד ער פסה

.42%-בם ירומהר כשת אלעה .2

 ;םיידומילום ייתרבחם יגשיהס יסבל עם ינייטצמר פסי תבלי לאיצנרפידל ומגת –ה ארוהבת וניוצמ .3

 .םידיקפתי ולימול הנמהת כרעהס יסבל עם ירומם ודיק

 .רפסהת יבל הנמת וכמסוד מעמק וזיח .4

ה דובעת וניפת מקה –ש דחהה דובעהע ובשה נבמלה תמאתהום ירומהל שה דובעהת ביבסר ופיש .5

 .תוינטרפהת ועשלד ומילת וניפום ירומל


ת נשמל חהר שאכ ,ב"עשתם ידומילהת נשמל חהת ונוילעהת וביטחבי תגרדהן פואבת משוימה מרופרה


ת ולע .תונוילעהת וביטחבר פסהי תבל כבה אולמבת משוימת ויהלה מרופרהת ננכותמז "עשתם ידומילה


.ביצקתהס יסבבח "שד ראילימ-3כ ל עת דמועת יצראה סירפבוה אלמה לוחתבה מרופרה


.ח"שי פלא 3,666,220–י תובשייתהך וניח 2045


.ץראהל כבה יימינפם גה לולכם הבך וניחת ודסומבל ופיטהל ער קיעבן ומאי תובשייתההך וניחה 


.ח"שי פלא 76,984–י תובשייתהך וניחה טמ 204501


ק וזיחלה כרדהות ומלתשהת ולועפן ומימלוי תובשייתההך וניחהי דבועל שם רכשן ומימלד עוימב יצקתה


.יתובשייתההז וחמהי דבועל שם ייעוצקמהם ירושיכהוע דיה


.ח"שי פלא 14,701–י תובשייתהך וניח-ה קזחאול ועפת 204502


,הרידר כשבת ופתתשהל לוכהי תובשייתההך וניחהת קזחאול ועפת ,ןומימלו רקיעבד עוימב יצקתה


ם ימוסרפ ,תרושקתי תורישור ווידת ואצוהב יצקתהל לוכן כו מכ .המודכום יצופיש ,םימ ,למשח ,ןויקינ
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 51ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

 .בכרת קזחאום ייכוניח


.ח"שי פלא 684,193–י תובשייתה –ם ייניבת ביטח 204503


.יתובשייתההך וניחבם ייניבהת וביטחבם ירומהר כשלד עוימב יצקתה

-ם יאלקחם ייתלשממר פסי תב 204504


ר פכ ,היימינפת ואצוהל לוכל הנימום ירומר כש ,הארוהבם ייתלשממר פסי תבבך וניחהד רשמת ופתתשה


.יאלקחהק שמהת קזחאו


.ח"שי פלא 905,028–ת וימינפבם ידימלתת קזחא 204505


,ןוחטבוה רימשת ואצוה ),םירוהי נפלה לוער עונ(ה "לעני דימלתת קזחא ,היימינפבם ידימלתת קזחא


.םייתלשממר פסי תבבי שארהד רשמהת ופתתשהות ועסהות ודייטצה


.ח"שי פלא 98,795–ף קיהי תוריש 204506


.יתובשייתההך וניחהת ודסומבם ינרפסום יטנרובל ,םיריכזמום יתרש ,להנימי דבוען ממלד עונב יצקתה


.ח"שי פלא 1,843,565–י תובשייתה –ה נוילעה ביטח 204507


ופתתשהוה ירפירפבר פסי תבבה כימת ,יתובשיתך וניחבה נוילעה ביטחלד ומילר כשבת ופתתשה ת יה

 .םייתלשממר פסי תבבי שארהד רשמה


.ח"שי פלא 40,460–ת ועוצקמהות ואלקחהת ארוה 204508


תומלתשהי קנעמוה רשכה ,תואלקחהת ארוהבי תובשייתההך וניחבר פסי תבבד רשמהת ופתתשה


.םירומל


.ח"שי פלא 2,494–י תובשייתהך וניח –ת ודייטצהום יצופיש ,חותיפלם יקנעמ 204509


י תובשייתההך וניחבת ודייטצהום יצופיש


.ח"שי פלא 4,618,504–ת ומילשמת ויכוניחת וינכת 2046


.ח"שי פלא 781,643–ר עונום ידלים ודיק 204601


ת ונוכשבוח ותיפי רוזאבת ושלחת ויסולכואמם ידימלתם ודיקלי ארחאן וכיסבר עונום ידליך וניחל 'אף גא


.הזה לועפם וחתמת ונושת וינכתת לעפהת ועצמאבה קוצמ


ת ינכות ,תונוכשם וקישום יבושיהת ינכותן וגכם ייכוניחה חוורי תורישת ולועפן ומימלד עוימב יצקתה


ת וינודעומב וצקתור עונת ורגסמלד ומילר כש ,רידסר וקיבי ניצקב וצקת ,ח"רפט קייורפ ,הרישנת עינמ


ר זעי רועישת לבקלם ידומילהת ועשי רחאך כלם יאכזו אצמנשם ידימלתם ינפומן הילאת ויתחפשמ


.המודכו
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ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 52


ל שם יגשיהבם ימייקהם ירעפהל שב .םיטועימי נבלך וניחהם ודיקלת וינכתן ממלד עונב יצקתהן כו מכ


,תיברעהך וניחהת כרעמל שם ירגובהום ידימלתהן יבלת ידוהיהך וניחהת כרעמל שם ירגובהום ידימלתה


ל ארשיבת ידוהי-אלהך וניחהת כרעמם ודיקא שונת אך וניחהד רשמת להנהה עבק ,תיאודבהות יזורדה


.ההובגת ופידעד רשמהק ינעמם הלה יישעהי מוחתמד חאכ


ך וניחבם ילועלר זעי רועיש ,ךוניחהת כרעמל לכבם ידימלתלת וגלמת ינכתהת רגסמבם יבצקותמן כו מכ


.יפויתאהר זגמלש מוחהת ינכותוי דוסיל עה


.ח"שי פלא 687,088–ך וניחהת כרעמבם יטקיורפות ויוליעפ 204602


,ודעונשי תדהך וניחהל הנימל שם ירקחמות וינכת ,תולועפן ומימלד עוימב יצקתה-י תדהך וניחהל הנימ


ך וניחהת ודסומבה ארוההת מרת אר פשלן כוי נרותהוי תד-ינויצהך וניחהתאק ימעהל ,רתיהן יב


.יתדי תכלממה


ם ייחהל כלת ינפוגת וליעפלך וניחבק סוער פסהי תבבי נפוגהך וניחהע וצקמ-ר פסהי תבבי נפוגך וניח


,םירומלת ויומלתשהם ויקבי נפוגהך וניחהל עח וקיפהע ייסמה זך רוצל .אירבם ייחח רואמק לחכ


רפסהי תבבת וימואלניבת ויורחת,רפסהי תבבט רופסי גוחלת ובצקה ,רפסהי תבלד ויצת שיכרב


.תינפוגת וליעפלת וינכתל שר ואלה אצוהבו


ך וניחבס "היתבבם ידמולהם ידימלתלי כוניחה נעמת תלה דעונ-"לודגהש פוחהל שר פסהי תב"ת ינכת


י נכתת ללוכת יכוניחהת וליעפה .ץיקהת שפוחלן ושארהש דוחהת פוקתבת וכומנהל יגהת ובכשבי משרה


.ךוניחהד רשמי דיל עם יעבקנשם יטרדנטסלם אתהבוי כוניחהד סומהת רגסמבה רשעה


לוהינ ,הארוהי לסן יגב-תינכתבם יפתתשמהם ידימלתר פסמי פלב וצקתבף תתשמך וניחהד רשמ


ת ועסהבד רשמהף תתשמ ,ףסונב .החטבאן יגב –ד ומילהת ודסומלב וצקתבן כו ,הלקה חוראוה רשעהו


ם יכומנם יילכלכ-םייתרבחתולוכשאמתויושרשךכ,ילאיצנרפידוניהבוצקתה.םיאכזם ידימלתל


.תוימוקמהת ויושרהם עף ותישבת לעופת ינכותה .םיהובגת ולוכשאבת ויושרמר תוית ובצקותמ


.ח"שי פלא 482,206–י כוניח-יגולוכיספת וריש 204603


ם יגולוכיספה .ךוניחהת כרעמי תווצלום ידימלתל )י"פש(י צועייי גולוכיספת ורישן ומימלד עוימב יצקתה


ץ ועייול ופיט ,ןוחבאי תוריש ,םייתצובקום יינטרפ ,עויסוה כימתי תורישם יקפסמם ייכוניחהם יצעויהו


ת קזחאן מממב יצקתהף סונב .רפסהי תבת ולהנהלוך וניחי תווצלה ייחנהוה כרדה ,םהירוהלום ידימלתל


.עוצקמהי שנאת דובער ופישוה דימלי יוקיללה מאתהת ודעו ,תוימוקמת ויושרבת ויגולוכיספת ונחת


.ח"שי פלא 879,150–י לאמרופי תלבך וניח 204604


,תוברתל ס ,םיס"נתמ :ןוגכ ,ילאמרופי תלבהך וניחהת רגסמבת ונווגמת ולועפן ומימלד עוימב יצקתה


,םינוירוטברסנוק ,םינואיזומ ,תורישת נשי בדנתמ ,רעונת ועונתבה כימת ,ח"לשת ולועפ ,ןילופלע סמ
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 53ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

 .דועות וימדקאם דקת וללכמ ,תויאבצם דקת וניכמ


.ח"שי פלא 1,116,647–ם ידומילהם וית כראה 204605


ת כראהלת ונושת וינכתת ובצקותמן כו 2005-ה"סשת ,דימלתלת ימויה חוראק וחן ומימלד עוימב יצקתה


י רוזאבר פסהיתבבם ידימלתלום ידליהי נגבם ידלילה נעמת ונותנהם וית וימינפת ינכת –ם ידומילהם וי


4088ה לשממת טלחהף קותמ )הרשעהלם ויי רהצ(ה "ליצת ינכתו ,תיתרבחהות יפרגואיגהה ירפירפה


,םילשוריבו 3-1ם יילכלכ-םייתרבחת ולוכשאב 8-3י אליגבם ידימלתלה נעמת נתונה 08.01.2012ם וימ


.הרשעהי דומילם ויהי רהצבה נזהה לולכת וינכתהי תשת רגסמב


.ח"שי פלא 556,035–ך וניחהת כרעמבם יעדמוה יגולונכט ,בושקת 204606


ם ירומל שי עוצקמח ותיפ ,היגולונכטהוע דמהי מוחתבת וידוחיית וינכתת לעפהת בוטלד עוימב יצקתה


,תויגולונכט ,םיעדמלת ודבעמ(ת ויזיפת ויתשתח ופיט ,םיעדמוה יגולונכט ,בושקתי אשונבם תומלתשהו


ן נעהת שיגבת ימואלהב ושקתהת ינכת ,היישעתבם ידימלתב ולישלת וינכת ),תודייטצהום יבשחמ


ך וניחלת יגטרטסאהת ינכתהום יריהמת רושקתי ווקם עם יילטיגידם ינכתום יעצמאת בלשמהי כוניחה


.יעוצקמי גולונכט


.ח"שי פלא 53,302–ם יננוחמת וינכת 204607


.רקחמע וציבלוה ארוהי תווצח ותיפלן כום ינייטצמום יננוחמם ידימלתלת וינכתן ומימלד עוימב יצקתה


.ח"שי פלא 62,433–ם ירגובמך וניח 204608


ת ודסומל עח וקיפ ,םינפלואת לעפהי דיל ע ,רתיהן יב-םירגובמלך וניחת ולועפן ומימלד עוימב יצקתה


.הלכשהי גוחות ינוכית ,תידוסיה לכשהם ינקמה


.ח"שי פלא 1,942,750–ה ארוהי דבועל הנימ 2047


.ח"שי פלא 1,470,961–ה ארוהי דבועל שי עוצקמם ודיקות וחמתה ,הרשכה 204701


ל שת וילהנמת ואצוהבת ופתתשה ,םירומת רשכהלת ודסומבה ארוהר כשן ומימלד עוימב יצקתה


.םירומת רשכהלת ודחוימת וינכתן ומימלן כוה ארוהי דבועת רשכהלת וללכמה


ם הבה "גספהי זכרמת לעפהוה ארוהי דבועת ויומלתשה ,הכרדהת ועשר ובעד עוימב יצקתהן כו מכ


.יעוצקמח ותיפה ארוההי דבועם ירבוע


.ח"שי פלא 471,789–ה ארוהי דבועל שת ורישי אנת 204702


ח וכת כישמלם יצירמתן וגכה ארוהי דבועלם ינושר כשי ביכר :םיאבהם יאשונהן ומימלד עוימב יצקתה


ן כו ,םירומלד ומילות ומלתשהי קנעמ ,םירומבר וסחמם ייקם הבת ועוצקמלו אם ירוזאלי תוכיאם דא
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ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה 54


ן רקוי עוצקמם ודיקלן רק ,םירומלת ויעוצקמת ודוגאבר בחי מד ,הארוהי דבועד עות ולועפבת ופתתשה


.הארוהי דבועלה חוור


ם ירומלום ימלתשמם ירומלה עיסנת ואצוהר זחהום ייאמדקאם ידומיל ,הרידר כשבת ופתתשהת ואצוה


.םיפדעומום ישרדנת ועוצקמבה ארוהי דבועת רשכהלת ודסומהי דימלתלת ונתומת ואוולה ,ןותבשת נשב 


.הארוהי דבועלת יטפשמה נגהת ואצוהן כות ואלמגלו שרפשם ירומם עת ולועפן ומימ 


.ח"שי פלא 3,661,173–ת ועסהור זעי תוריש 2048


.ח"שי פלא 2,180,215–ך וניחהת כרעמבף קיהי תוריש 480101


ם יטנרובל ,םיריכזמום יתרש ,להנימי דבוע :רזעהי תורישבה נידמהת ופתתשהן ומימלד עוימב יצקתה


ב וצקת .ךוניחהת ויולעבות וימוקמהת ויושרהי דיל עם יקסעומהת וחיטבי ניצקוך וניחת ודסומבם ינרפסו


ך וניחהד רשמם סרפמשת רבוחבם יעיפומהם ינקתהות ופתתשההי רועישלם אתהבה שענר זעהי תוריש


ד ומילו צל ע ,רתיהן יב ,ססבתהבת אזו ,תוימוקמהת ויושרהב יצקתבד רשמהת ופתתשהלע גונבה נשי דמ


).םיימשרך וניחת ודסומם ויקבת וימוקמהך וניחהת ויושרל שוה נידמהל שת ופתתשההר ועיש(ה בוח


.הרשמהת ולעמ 87%ל עם ידמוער יכזמות רשל שת ופתתשההי רועישי כן יוציא מגודל


.ח"שי פלא 1,276,980–ם ירומום ידימלתת ועסה 204802


י ללכלם אתהבי משרהך וניחבם ירומום ידימלתת ועסהבך וניחהד רשמת ופתתשהן ומימלד עוימב יצקתה


ת ועסההת כרעמת את ומייקמת וירוזאהות וימוקמהת ויושרה .יללכהל הנמהר זוחבם יעיפומהת ואכזה


,םידימלתת ועסהלם יסובוטואת שיכרלת וירוזאהת וצעומלי ביצקתע ויסן תינ ,ףסונב .ןהידימלתר ובע


.תוירוזאהת וצעומהז כרמת ועצמאב


.ח"שי פלא 203,978–ת ודייטצהום יצופיש ,חותיפלם יקנעמ 204803


,הרידר כשבת ופתתשהן ומימ ,תויולבגומי לעבר ובעם תשגנהוך וניחת ודסומץ ופישלד עוימב יצקתה


,ןכו מכ .דבלבה בוחך וניחק וחי אליגבת ימשרהך וניחהת כרעמבן ימזך וניחד סומן יאם הבם ירקמב


ם יפוגלת ובצקהבע ויסכ ר עונוט רופס ,ת וברתי נבמבם ינקתמח ותיפלם יקנעמם ינתינ ,וזת ינכתת רגסמב


.רעונת וינסכאח ותיפוח ותיפ ,עבטהת רימשוץ ראהת רכהלך וניחי נקתמח ותיפוה מקהל ,לארשיבם ינוש 


.ח"שי פלא 1,269,306–ת ודהיי אשונבת וכימת 2049


.ח"שי פלא 38,377–ת ידוהית וברת 204901


ת ודהילת ושרדמר ובעוי דוהיהך וניחהת קמעהלם יזכרמל ,תידוהית וברתת ולועפן ומימלד עוימב יצקתה


.לארשיץ ראי דומיללו


.ח"שי פלא 1,230,929–ם יינרותת ודסומ 204902


ת ודסומהי גוס .ןיינעבשה כימתהי נחבמלם אתהבם יינרותת ודסומבה כימתהן ומימלד עוימב יצקתה
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 55ך וניחהד רשמ –ב יצקתת עצה

ם יינרותם יניערג ,ףלאהת ינכת ,תונבלת ושרדמ ,רדסהת ובישי ,תוהובגת ובישי ,םיללוכ :םהם יכמתנה

 .םיימואלם ייכוניחם יניערגו

תוטלחהבועבקנשתונורקעלםאתהבתישענרדסהתובישיבוהרותתודסומב,םיללוכבה כימתה

ו מסרופוה לשממלי טפשמהץ עויהם עת וצעייתהבו עבקנשם יפסכת קולחלם ינחבמבר ומאכוה לשממה

 .רוביצל

) 60ף יעס(ך וניחהד רשמ-ח ותיפב יצקת

 .ח"שי פלא 922,547–ך וניחח ותיפת ינכת 6002

ה נידמהת ייסולכואבי עבטהל ודיגהמם יעבונהם יכרצלם אתהבד ומילת ותיכת יינבלד עוימב יצקתה

ת ומארגורפת קפה ,ןונכתי כלהמח ותיפלל הנימהע צבמה זך רוצל .הייסולכואהל שת ימינפה ריגהמו

ת פתושמת ולעת דעול שה יתוצלמהי פל עם יעבקנה יינבהב וצקתת וחתפמ .םיבאשמת אצקהות ויזיפ

יפלעתכרענהאצקההרשאכתוימוקמהתויושרהוסיפהלעפמ ,רצואהדרשמ,ךוניחהד רשמל

 .םינוירטירקה

 .ךוניחהד רשמם עטמן ומימבת אזוח ותיפהם וחתבם יטקיורפהל שת עצבמהא יהת ימוקמהת ושרה

ת ולעה .היינבהת ומדקתהב צקלם אתהבה ניהך וניחהד רשמי דיל עת ימוקמהת ושרלם יפסכהת רבעה

 :דבלבם יאבהם יביכרמהת אה יינבלף סונבת ללוכע וברר טמל

 .שרגמהח טשת רשכה .1

 '.וכום יעובקת ונורא ,םירויכן וגכ ,היינבהת עבן קתומהע ובקד ויצ .2

 .דועוט רופסש רגמ ,השיגוה סינכי ליבש ,םירעש ,רדג ,ןוניג :רפסהת יבר צחח ותיפ .3

 .חוקיפון ונכתת ואצוהבת ופתתשה .4


.ח"שי פלא 339,126–ם ינבמש ודיח 6006


ח וטבון וכנש ומישר שפאל ,םיצופישהת רטמ .םימייקם ינבמבם יידוסים יצופישן ומימלד עוימב יצקתה


ל כת שגנהלת יתנש-ברת ינכתת רגסמבב וצקת ,רתיהן יב ,תללוכו זת ינכת .ןמזך רואלם ימייקם ינבמב


,המדאת ודיערי נפבם ימייקך וניחי נבמק וזיחלב וצקתו ,תויולבגומם עם ישנאלם ימייקהך וניחהת ודסומ


ל עת מייקתמב יצקתהת קולחר שאכ 2008ת נשמ 4331ה לשממת טלחהי "פעת יתנש-ברת ינכתת רגסמב


.םיידועיי 'ארוקל וק'י מוסרפום ינוירטירקי פ
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