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 ריעה שאר - רוצ ןבא דוד רמ :םיחכונ

 ריעה תצעומ רבח -  ןהכ ילא רמ  

 ריעה שאר ןגס - בולימא םדא רמ  

 ריעה תצעומ רבח - וסיס ןולא ד"וע  

 ריעה שאר ןגס -  סלפ ונ'ג רמ  

 ריעה תצעומ רבח - השמ ןמשיפ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - בומרבא בקעי רמ  

 ריעה תצעומ תרבח - םחנמ הרוא 'בג  

 ריעה תצעומ רבח - ןבואר הששמ רמ  

 ריעה תצעומ רבח - שודק ימולש רמ  

 ריעה תצעומ רבח -  לט ימולש רמ  
 

 ריעה שאר מ"מ -  רב לאריש ד"וע  :ורדענ

 ריעה תצעומ תרבח - הדדוח תנסא 'בג

 ריעה תצעומ תרבח - הנלי ןאירפסג 'בג

 ריעה תצעומ רבח - יקרבא ןימינב רמ
 

 הייריעה ל"כנמ - הנחוא יסוי ד"וע :ופתתשה

 הייריעה רבזג -  ןורש ירוא  ח"ור  

 יטפשמ ץעוי - שרוק לקד ד"וע  

 ש"מעויל הנשמה - תבש בקעי ד"וע  

                                     הצעומה תריכזמו  ע"הר תרזוע - ןוטיב הנינפ 'בג
 
 



 
 

 :םויה רדס
 

 .ב"צמ ,2023 תנשל הייריעה לש ביצקתה תעצהב ןויד  .1
 

                                             ************** 
 

 ףיעסה תא אירקמו םיחכונה תא ךרבמ ,הבישיה תא חתופ :ריעה שאר
 רבזגל רובידה תושר תא ריבעמו ,םויה רדס לעש ל"נה
 .ןורש ירוא ח"ור ,הייריעה

  
 

 ליגרה ביצקתה ירקיע תא םכינפב איבהל דבכתמ ינא :ןורש ח"ור
 :2023 תנשל

 

 ןוערג םע הארבהה ךילהת תא הלחה םי תיירק תייריע
 תנשב ח"ש ןוילימ 48.122 ךסב ףטושה ביצקתב יתנש

 ןוילימ 30-כב יתנשה ןוערגה םצמוצ 2019 תנשב .2018
 2022 – 2020 םינשב .ח"ש ןוילימ 19.691-ל עיגהו ח"ש
 עוציבהו הייריעה ביצקתש ךכ ךישמה ןוערגה םוצמצ
 .ןזואמ היה תורומאה םינשב

 

 הניה 2023 םיפסכה תנשל תעצומה הייריעה ביצקת תעצה
 ךילהת תא תיעיברה הנשה וז ךישמת רשא תנזואמ העצה
 םינשה תשולשמ הייריעה לש תיביצקתה תולעייתהה
 .תונורחאה
 ,ח"ש ןוילימ 368-כ לע דמוע 2023 תנשל הייריעה ביצקת
 -כ  לש רועישב לודיג ,2013 תנשב ח"ש ןוילימ 197 תמועל

 .הייריעה לש ףטושה ביצקתב 86%
 םיבאשמ ןיב רתויב ןידע ןוזיא ףקשמ 2023 תנשל ביצקתה
 תנמ לע .רתוי ףא םיבר תונוצרו םיבר םיכרצ ,םילבגומ
 םיצמאמ םישרדנ הייריעה ינפב םיבצינה םירגתאב דומעל
 .ךרדל םיפתושה ללכ דצמ םיטעמ אל םירותיוו םיפתושמ
 תובחרתה ךות םידעיב האלמ הדימע וניה החנמה וקה
 דואמ רפשת םידעיב הדימע .םיבשותל םיתורישה תמרב
 לש ומוכיסבו ןוגראה רופישב עייסת ,הייריעה בצמ תא
 .םיבשותה תחוורל םורתת רבד
 
 תנשב ועצוביש תובר תולועפ תפקשמ ביצקתה תעצה

 :בשותל תורישה רופיש תרגסמב 2023
 ,החוור ,ךוניחה ימוחתב ףיקמו בחרנ הנעמ ןתמ .1

 .הטילקו תוברת
 האורבת ,ןוניגה ימוחתב תרכינ תיתפסות העקשה .2

 .ריעה יבחרב הפשאה יוניפבו



 
 
 
 

 
 םימדקתמ םייגולונכט םיעצמא תעמטהו השיכר .3

 .ריעה יבחרב ןוחטבהו תורישה רופישל
 ,ריעב םילעופה םינווגמ םיפוגב תוכימתה תלדגה .4

 .תוכימת להונל םאתהב
 .םידבוע תחוורו תויעוצקמ תוכרדה בוצקת .5
 רופישל ינוגראה הנבמה תרדסהו םדאה חוכ בויט .6

 .תורישה
 

 :םיירקיעה ביצקתה יביכר
 

 106,357– כ לש ךסל םכתסמ  2023 תנשל ךוניחה ביצקת
 תואצוה כ"הסמ  29% – כ לש רועיש הווהמה ח"ש ןוילימ
 דרשממ ןרקיעב תועבונה( תוסנכה תמועל תאזו ,ביצקתה
 ,ךכ .ח"ש ןוילימ 83,870 – כ לש ךסל תומכתסמה )ךוניחה
 2022 ביצקתב ךוניחה אשונל הייריעה תופתתשה
 .ח"ש ןוילימ 22,487 – כ לש ךסל תמכתסמ
 – כ לש ךסל םכתסמ 2023 תנשל םייתרבחה םיתורישה

 כ"הסמ 20% - כ לש רועיש הווהמה ח"ש ינוילימ 71,410
 ןרקיעב תועבונה( תוסנכה תמועל תאז ,ביצקתה תואצוה
 ינוילימ 54,921 – כ לש ךסל תומכתסמה )החוורה דרשממ
 ביצקתב החוורה אשונל הייריעה תופתתשהש ךכ ,ח"ש

 .ח"ש ינוילימ 16,489 – כ לש ךסל תמכתסמ 2022
 ביצקתב החוורו ךוניח יאשונל הייריעה תופתתשה ךס

 .ח"ש ינוילימ 38,976 לש ךסל תמכתסמ 2022
 

 םיימוקמה םיתורישל 2023 תנשל ביצקתה כ"הס
 ,הפשא יוניפו תובוחר ןויקינ תוברל ,האורבת :םיללוכה
 םישיבכ תקזחא ,ןוניג ,תובוחר תרואת ,הסדנה ,ןוחטיב
 םכתסמ 'וכו חוקיפ ,םיעוריא ,םיה ףוח תקזחא ,תוכרדמו
 17% - כ לש רועיש םיווהמה ח"ש ינוילימ 59,865  לש ךסל
 לש ךסב תוסנכה תמועל תאזו ביצקתה תואצוה כ"הסמ

  הייריעה לש הקלח ,רמולכ .ח"ש ינוילימ 12,322
 ינוילימ 47,543  לש ךסל םכתסמ םיימוקמה םיתורישב
 ביצקתב ח"ש ינוילימ 37.106 לש ךס תמועל תאזו ח"ש
 רופישו תבחרהל ח"ש ינוילימ 10,437 ךסב לודיג  – 2021 

 .ריעה יבחרב האורבתהו ןויקינה ,ןוניגה יתוריש
 ,םצמוצמ וניה עצומה ביצקתה כ"הס יכ שיגדהל וננוצרב
 בצמב תורחא תויריעל סחיב הכומנ שפנל האצוהה רשאכ
 .המוד הייסולכוא ףקיהו המוד ימונוקאויצוס
 



 
 
 
 
 

 תאצמנ ןכ םג ןוזיא קנעמו הנונראמ שפנל הסנכהה ןכ ומכ
 בקע תאזו תורחא תויריעל האוושהב םלוסה תיתחתב
 הנונראמ ובורב בכרומה הייריעה לש הנונראה הנבמ
 םניה הייריעה יחטשמ 90% - מ הלעמל( םירוגמל
 .)םירוגמל
 תויחנה יפ-לע ובצקות םירעפ םוצמצ קנעמו ןוזיאה קנעמ
  36,248 – לש ךסב 2023 תנשל קנעמ בוצקתל םינפה דרשמ
  .המאתהב ₪ יפלא 3,813 ו ₪ יפלא
 2022 תנשל ובצקותש םינפה דרשממ םיקנעמה כ"הס
 .ח"ש ןוילימ 40,159 – כ לש ךסל םימכתסמ

 

 135,047-כ לש ךסל תומכתסמ ביצקתב רכשה תואצוה
 תואצוה כ"הסמ 37%-כ לש רועיש םיווהמה ,ח"ש ןוילימ
 רכשה תואצוהמ )62%-כ( ח"ש יפלא 83,474-כ .ביצקתה
 אטבמ רכשה ביצקת .החוורבו ךוניחב רכש רובע ןניה
 הנידמה ןיב םייצרא רכש ימכסהמ האצותכ לודיג
  .קוחב םימכסומה םירועישה יפ לע תורדתסהל
 12,485 לש ךסל םכתסמ 2022 תנשב יופצה תוולמה ןועריפ
 4%- כ לש רועיש הווהמ תוולמה ןועריפ .ח"ש יפלא
 .ביצקתה תואצוה כ"הסמ
 ןנה יארשא תורגסמו םיקנב תולמע לע ןומימה תואצוה
 725 לש ךסל תומכתסמו ,תומדוק םינשמ רכינ םוצמצב
 .ביצקתה תואצוה כ"הסמ 0.1%-כ ,ח"ש יפלא
 תססובמ תשגומה ביצקתה תעצה יכ רמול ןתינ ,םוכיסל
 ירועיש תופוצה הנידמה ביצקתב הלשממה תויחנה לע
  4% םיירפ תיביר רועיש ,3% -4% לש רועישב היצלפניא
 רכשה תורגסמב העיגפו ליעל החנהב יתועמשמ יוניש
 .םאתהב ביצקת ןוכדע ובייחי

 לע הרימשו תדחוימ הדפקה תבייחתמ ליעל רומאהמ
 םוצמצ ךשמה לש תוינידמ תללוכה ביצקתה תרגסמ
 .תוסנכהב לאיצנטופה אולמ שומימ דצל ,תואצוהה

  
 תעצה תודוא תולאש ןיכהש ימ לכש שקבמו םיחכונל הנופ :ריעה שאר

 .לואשל ןמזה הז ,ביצקתה
  

 ?היצלפניאה אשונ םג ןובשחב חקלינ םאה :וסיס ד"וע
  

 אלש רובס ינאש ךכ ,דואמ ןטק זוחא לע רבודמ ןיידע :ריעה שאר
 .הלודג ךכ לכ העפשה היהת

  



 
 
 
 

 :ןמשיפ רמ

 
 
 
 

 ?הנונראב האלעה ונל היופצ םאה
  

 התא ,2023 ראוני לומ 2022 רבמצד שדוחל בל םישת םא :ןורש ח"ור
 .יתועמשמ אל הזש ךכ ,הדירי וליפא הארת

  
 ?ל"אפרמ תוסנכהה םע המ :וסיס ד"וע
  

 העינמ וצ שי םילטיהה אשונב ,םיעדוי םכלוכש יפכ  :ריעה שאר
 תא הנפמ ,רדוסמ לכה ,ףטושל רשאבו ,ש"מהיבב םינוידו

 העיפומ אל םשש ןייצמו הנונראה ףיעסל םיחכונה
 יסחיה קלחה תא םיריבעמ ונא ןכש ,ל"אפרמ הסנכהה
 ןאכ םירשאמ ונא רשאכ םג יכ שיגדמו תופסונה םירעל
 םרט ותוא םימשיימ אל ןיידע ונא ,ביצקתה תא םויה
 .יפוסה םרושיא תלבקו םינפה דרשמל ותרבעה

  
 ירוא ח"ור הייריעה רבזגל תודוהל שקבמ ינא וז תונמדזהב 

 העקשהה לע הנחוא יסוי ד"וע הייריעה  ל"כנמלו  ןורש
 םיפגאה ילהנמ לכ םע תובישיה לעו ביצקתה תנכהב הברה
 .תוקלחמהו

 

 ונסחייתה ,בגאו ,תוריחב תנשב םיאצמנ ונאו תויה
 לכ לע הריתי הדפקה דיפקנש שקבמ ינא ,ךכל םג ביצקתב
 ,א"כ תלבק אשונב לשמל  ,וזכ הפוקתב תולהנתהה
 ,העשה ךרוצו םוריח לש םירקמב םידבוע קרו ךא ולבקתי

 רושקה לכב הנובתב גוהנל םידיקפתה ילעב לכל ארוק ינא
 .םינזואמ ראשינש ידכ תיפסכה תולהנתהל

  
 ביצקתה תעצה רושיא תא העבצהל תולעהל שקבמ ינא 

  .2023 תנשל הייריעה לש ליגרה
  

 11  - דעב :העבצה
 -  דגנ
  - ענמנ

  
 תנשל הייריעה לש ליגרה ביצקתה תא םירשאמ ,דחא-הפ :הטלחה

 .2023 םיפסכה
  

 .הבישיה תא לעונו םלוכל הדומ :ריעה שאר
  

 
 

_________________       _______________ 
 רוצ  ןבא  דוד              ןוטיב  הנינפ    

 ריעה  שאר                                                     הצעומה תריכזמו ע"הר תרזוע
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