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 ילכלכ חותיפ

 ןוזח
 וז תיתשת .םייקמו לילכמ ילכלכ גושגשל תיתרבחו תינוגרא ,תיזיפ תיתשת קפסל

 רבעמ דדועת הייריעה .םהלש ןווגמבו הקוסעתה תומוקמ רפסמב היילע רשפאת

 ישאר םיקסע זכרמכ ירוטסיהה בלה תא חתַפת ,הייקנ היישעתל תמהזמ היישעתמ

 ןונכתה .םיינוריע-םינפ םירעפ םוצמצב עיקשתו תינילופורטמ תובישח לעב )ר"עמ(

 ישומיש ןיב היגרניס רוציל גאדי דבב דבו ,ימוקמה ילכלכה חותיפב ךומתי יבחרמה

 .םירקבמו םידבוע ,םיבשות – בחרמב םינושה םישמתשמהו עקרקה

 ןוזחה שוביגל עקרה
 :ילכלכה רושימב םינש ךרואל ריעה תא ונייפאש תומגמה יונישל ןווכמ ןוזחה

 םיחנומב ןה ,הדובע תומוקמ תריצי בצק אוה ןושארה ינויחה יונישה .1

 לע – )לארשילו הבורקה הביבסל האוושהב( םייסחי םיחנומב ןהו םיטלחומ

 ךופהל הילע ,םיילכלכ םיחנומב םג ןילופורטמה בלכ דקפתת הפיחש תנמ

  .םישדח הקוסעת תומוקמ תריצי בצקב םינשה תכורא תושלחיהה תמגמ תא

 קוש תא ןתינה לככ ןווגל אוה ןוצרה .הקוסעתה גוסל עגונ ינשה יונישה .2

 הבחר תשק לש םירושיכל תומיאתמה הדובע תויונמדזה רוציל ,הדובעה

 תא תיחפהל תעב הבו ,םיילאיצנטופ םידבועו םיבשות לש רשפאה לככ

 .תינוריעה הלכלכב תומהזמה תוישעתה לש ןלקשמ

 ךות ריעב הקוסעתה ידקומ לש תיבחרמה הסירפל עגונ ישילשה יונישה .3

 ריעה בל קוזיחו הל הצוחמ הקוסעת ידקומ לש הגילז תעינמב תודקמתה

 .)ר"עמ( ישאר ינוריע זכרמכ

 



 

  sebastianw@haifa.muni.il | 2030 הפיח תלהנמ ,תינברוא הלכלכו יקסע םודיק להנמ ,ןייטשרלו ןאיטסבס 

 

2 

  )2020 יטסיטטס ןותנש ךותמ םינותנ – תיצמתב( הפיחב בצמ תנומת

 .)10-1 לש םלוסב( 7 :ס"מל יפ לע תיבה יקשמ לש ילכלכ יתרבח לוכשא •

 .)10-1 לש םלוסב( 6 :ס"מל יפ לע תוילאירפירפ דדמ •

 52.6% םכותמ ,178,600 לע דמע 2018 תנשב הפיחב םיקסעומה רפסמ •

 הב םיררוגתמ ריעב םיקסעומה ללכמ תיצחממ הלעמל .םישנ 47.4%-ו םירבג

)51.6%(. 

  3.5%םהש ,137,200 לע הפיח יבשות םיקסעומה רפסמ דמע 2018 תנשב •

 הובג רועיש ,ימדקא די חלשמ ילעב םהמ 35.1% .לארשיב םיקסעומה ללכמ

 ופי-ביבא לתל טרפ ,תולודגה םירעה רתיבו ) (26.8%לארשיב רועישהמ

)41.1%(. 

  .)67.5%( ריעב אוה הפיח יבשות םיקסעומה בור לש םתדובע םוקמ •

 ,)16.5%( החוורהו תואירבה יפנעב םיקסעומ םבור ,הפיח ריעב םידבועה ברקמ •

 רחסמבו )10.5%( םיינכטו םייעדמ םייעוצקמ םיתורישב ,)12.8%( ךוניחב

 .)8.4%( ינועמקו ינוטיס

 םירע 15-מ תחא איה הפיח :תימוקמה תושרה לש תיסנניפ תונתיא דדמ •

 .תויריעה תדוקפל א232 ףיעס יאנתל םאתהב תונתיאכ תורדגומה

 

 ריעב םיילכלכ-םייתרבח םירעפ
  )הפיח 2020 יטסיטטס ןותנש(

 הדובע תומוקמ תריצי בצק
 )תונשדח עבור חותינ(

 ףנע יפל הפיחב יבשות םיקסעומ
 הדובע םוקמו

  )הפיח 2020 יטסיטטס ןותנש(
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 םידעיו תורטמ

 :םייגטרטסא םימוחתב ילכלכה לאיצנטופה יוצימ .א

 .ילכלכה חותיפה םוחתב תנווגמ היישעל הבחר היירטמ תקפסמ 2030 הפיח

 םיפוג תועצמאב השענ הקלח ,ריעה שאר ידיב ןירשימב םדוקמ וז תוליעפמ קלח

 םוחתב תילכלכה הרבחהו רטנס ייהה ןוגכ ,םיוסמ םוחתב םיחמתמה םיינוריע

 תורייתה ץעוי – 2030 הפיח ךרד םיפסונ םיצעוי ידיב הוולמ הקלחו ,קטייהה

   :הלוחכה הלכלכה םוחתב םיה ץעויו תורייתה םוחתב

 לש ןגועה ימוחתב( קקוש תיגולונכט תומזי זכרמכ הפיח בוצימ – קטייה .1

 ןופצה זוחמו הפיח ןילופורטמ לש תיגולונכטה תומזיה תיישעת רטק ,)ריעה

 :הלא תועצמאב ,ולוכ

 ליבומש תוליעפ( םוחתב תועקשהה תבחרהו תיגולונכטה תומזיה חופיט )א

  ;)רטנס ייה

 ;2023 תנש דע הצאה תורבח 20-ו החימצ תורבח 46 לש הלעפה )1

 .ח"ש ןוילימ 250 םינש שמחב וסייגי תינכתב תורבח )2

 תועצמאב תויאפיח תורבחל 2023 דע וסיוגי ח"ש ןוילימ 50 )3

  .HiFund המרופטלפה

 ומכ תולודג תורבח ךושמל ידכ תילכלכה הרבחה םע הלועפ ףותיש )ב

 שומימה םודיקו הפיחב ןתוליעפ תא ביחרהל וא םקמתהל לפאו לטניא

 -כ ףסוותהל תודיתע וז תרגסמב( םייחה יעדמ קראפב 'ב בלש לש

 .)תושדח תורשמ 4,000



 

  sebastianw@haifa.muni.il | 2030 הפיח תלהנמ ,תינברוא הלכלכו יקסע םודיק להנמ ,ןייטשרלו ןאיטסבס 

 

4 

  .תיתחתה ריעל םיה ליח לש בושקתה תדיחי רבעמ )ג

 למנה ,תיתחתה ריעה רוזאב םוקל דיתעה תונשדחה עבור םודיק )ד

 ריעה לש תינופצה תיזחה ךרואל ,םילג-תב תנוכשו

  .תורייתה םוחתב תועקשה תכישמל תינוריעה תוליעפב הכימת – תוריית .2

 תמקה תוברל ,הלוחכ הלכלכל ימואל זכרמכ הפיח בוצימ – הלוחכ הלכלכ .3

  .)טישהו םיה ץעוי םע דחי( הלשממה תכימתב תימי תונשדחל ימואל זכרמ

 יוניפ אשונב תינוריעה תוליעפב הכימת – תמדקתמו הייקנ היישעתל רבעמ .4

   .הפיח ץרפממ תמהזמה היישעתה

 :תיתרבח-תילכלכ תועמשמ יאשונ םיטקיורפ םודיקב הכימת .ב

 ;רפוע ימס ןוידטצאב םיוולנ םיחטש סולכא .1

 ;תבכרה תליסמ עוקישו םיה תיזח תינכת .2

 ;תויפלת קוש ץופישו םוקיש .3

 .הפיחב ימואלניב הפועת הדש תמקה .4

 םיימואלניב םיפוגמ םיבאשמ סויגו חותיפ .ג

 םיבאשמ סויגל הלועפ יכרדו תויוכמס ,םידיקפת תרדגה – ינוריע הוותמ שוביג

 יעיקשממו תויפורתנליפ תונרקמ ,)EU, OECD המגודל( םיימואלניב םיפוגמ

 .טקפמיא


