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 םיימוקמ םיקסע

 ןוזח
 .תימוקמה הלכלכה לש םיבושחה החימצה יעונממ דחא םה םיינוניבו םינטק םיקסע

 לש הנוניכבו החטשב תינוריעה הלכלכה תיינבב דוסי ןבא הלא םיקסעב האור הפיח

 ןכל .היבשות לש יתרבחהו יתליהקה ןסוחה תא הנובה ,תגשגשמ אמייק-תב הלכלכ

 .יבחרמ ןונכת לכמ קלח ירחסמהו יקסעה ןונכתה היהי

  ןוזחה שוביגל עקרה
 60% םיקיסעמה ,םיינוניבו םינטק םיקסע םה לארשי תנידמב םיקסעה ללכמ 99%

 54% םירציימו הנש ידמ תורשמה תפסותמ 75% לע םיארחא ,קשמב םידבועהמ

 םיקסעהמ 99% לעמ :הפיח לש םינותנל םימוד הלא םינותנ 1.יקסעה רצותהמ

 םיקסעכ םצעב םירדגומ הלאמ 93% לעמו ,םיינוניבו םינטק םיקסעכ םירדגומ

 בורש ףא 2.םידבוע םיקיסעמ אל ללכש םיאמצע וא םידבוע השימח דע – םיריעז

 ,םיינוניבו םינטק םיקסעב רצוימ םדאה חוכ יריתע םיילכלכה םיפנעב יקסעה רצותה

 םג ומכ ,הנידמב הקיטילופה לעו היצלוגרה לע ,תוינידמה לע עיפשהל םתלוכיו םחוכ

 לש הלאמ ךורע ןיאל םיתוחפ ,תויביטרטסינימדא-תויטרקוריב תושירד םע דדומתהל

 םיקסעה לש ןוירפה ,ןומימו עדי ימסח חכונל םגו הלא תוביסמ .םילודגה םיקסעה

 .םילודגה לש הזמ ךומנ םיינוניבהו םינטקה

 רחסמהו ללכב תינברואה הלכלכה םוחתב היישעה תיזחב הפיח תייריע ביצת ןכל

 ילכלכה לאיצנטופב הרכה ךותמ תאז השעת איהו ,םינטקה םיקסעה תא טרפב

 לש התוהז בוציעב םיאלממ םהש יתוברתה דיקפתבו םתוליעפב ןומטה יתרבחהו

 .ריעה

 
  .2020 לארשיב םיינוניבהו םינטקה םיקסעה בצמ יתפוקת חוד ,היישעתהו הלכלכה דרשמ ,םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסה 1
   .4.1.21-ב םיינוניבו םינטק םיקסעל תונכוסב םיימואלניב םירשקו רקחמ ,תוינידמ תדיחי להנמ ,ןורהא ןב רינ ר"ד רסמש םינותנ 2
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 )2019 תיצמת( הפיחב בצמ תנומת

  )הפיח תייריע לש יתרבח ילכלכ רקחמל זכרמה – םינותנה רוקמ( 2020 הפיחב םיליעפ םיקסע זוכיר לש םוח תפמ

  

 התע רבכ( יושיר ינועט םכותמ 8,350-כ ,םיקסע 22,000-כ םילעופ הפיחב •

 .)ןידכ קסע יושיר םע םהמ 85%-כ םילעופ

 לש עצוממ לע דמועו ,ץלמומה לע הברהב הלוע יושירה ימרוג לש לופיטה ךשמ •

 םימרוגב רבודמשכ םימי 32-ו םיינוריע-ץוחה םימרוגב רבודמשכ לופיט ימי 91

 .)2019 תנש( םיינוריעה

 וחתפנש יושיר ינועט םיקסע 1,064 תמועל 2019-ב ריעב ורגסנ םיקסע 948-כ •

 2019-ב ללכב לארשיבו הפיחב ותריגסו קסע תחיתפ ןיב סחיה( הנש התואב

 .)החיתפ תבוטל 1.12 אוה
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 ינוטיס רחסמ ;לכואו חוריא יתוריש :הלא םיפנעב התפצנ הכומנ תודירש •

 .םינוקית ;ינועמקו

 .םדקומ עדימ לבקל ידכ םויכ םינופ יושירה ישרוד םיקסעהמ 10% קר •

  .ינוריעה חוקיפהמ תוחוד םיקסע 1,211-כ ולביק 2019 ךלהמב •

 .ריעב םינטק םיקסע דגנ םושיא יבתכ 124 ואצוה 2019 ךלהמב •

 

 םידעיו תורטמ

 תיגולונכטו תירוטלוגר ,תינוגרא תיתשת – םיקסעל ןתינה תורישה רופיש .א

 .םיקסעל תויתודידי םירעל דדמב ריעה דמעמ תא רפשל :2025 תנשל דעיה

  .םיקסעל תויתודידי םירעל דדמב )top 5( הליבומ ריעל ךופהל :2030 תנשל דעיה

 תינוריעה הלכלכל םיינוניבהו םינטקה םיקסעה לש המוצעה םתובישח תנבה ךותמ

 תייריע המצעל הביצהש תירקיעה הרטמה ,םימייקה םיינבמה םימסחב הרכה ךותמו

 םינטקה םיקסעה תא חפטלו קזחל איה תינברואה הלכלכה םוחתב התוליעפב הפיח

 .המוחתב םילעופה

 תסיפתל רבעמ לעו היתונורדסמב תיטרקוריב הלקה לע הייריעה תדקוש תעכ רבכ

 םיירוטלוגר ,םיינוגרא – םידעצ לש הרדס ךרד ,One Stop Shop לש תוריש

 ריעה בלבו ללכב ריעה יבחרב תיקסעה תוליעפה תא דדועל םתרטמש – םייגולונכטו

 ותשגנהבו םיקסע ילעבל יושירה ךילה רופישב העיקשמ הייריעה הז רשקהב .טרפב

 םישדח םינונגנמ לולכי הז ךרעמ .םיקסע םודיקל שדח ינוריע ךרעמ תחתפמו
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 ןיב תרושקתה תאו הלועפה ףותיש תא ורפשיש רזובמ לוהינלו תפטוש תורבדיהל

 .ריעב םיקסעל הייריעה

 :תינוגרא תיתשת .1

 יוניש – םיקסע םודיקלו יושירל ףגאל םיקסע יושיר תקלחמ תכיפה )א

 תוטישבו ןכותב יוניש ןכו םיבאשמו םידבוע תפסות ובוחב ןמוטה ינוגרא

 ;הדובעה

 ןתינה ינוריעה תורישה ללכב One Stop Shop לש הסיפת תעמטה )ב

 ;)יושירה םוחתב קר אל( םיקסעל

 רחסמ ירוזאב תויקסע תולהנִמ – םיקסע םודיקל ינוריע ךרעמ תמקה )ג

 .םיקוושבו םידחוימ

 :תירוטלוגר תיתשת .2

 םיירחסמ תובוחרב םיקסעל הנונראה לש תיסחי תילאיר הלזוה – הנונראה וצ יוניש )א

 ;טרפב ריעה בלבו ללכב

 ;ימוקמ שכר דודיעו םיינוניבו םינטק םיקסעל םיינוריע םיזרכמ תמאתה )ב

  .ריעה תובוחרל תיקסעה תוליעפה תרזחהל םיצירמת תריצי )ג

 :תיגולונכט תיתשת .3

 – ריעב תירחסמהו תיקסעה תוליעפה תודוא יוצמה עדיה סיסב רופיש )א

 .שוקיבו עציה
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  יזיפ חותיפו יבחרמ ןונכת – ריעה תובוחרב תירחסמה תוליעפה קוזיח .ב

 תחיתפב יבויח ןזאמ( הפיח ריעה בלב רחסמה תמצועב רופיש :2025 תנשל דעיה

 .)רוזאב םיקסע

 רופישו ריעב רחסמה ירוזא לכב רחסמה תמצועב רופיש :2030 תנשל דעיה

 ריעב םיקסע תחיתפ לש יבויח ןזאמ( ריעב רחסמה יתורישל םיבשותה לש תושיגנה

 םיבשותה רועישב היילעו תונורחאה םינשה שמח לש יתנש ברה עצוממה לעמ

 .)םינווגמ רחסמ יתורישמ הכילה תוקד 15 קחרמב

 – םישומיש יברועמ תובוחרו םימחתמ ,םיעבר לש שדחמ ןונכת םדקת הייריעה

 .םייגטרטסא םירוזאב ירוביצה בחרמה גורדש תאו – יוליבו יאנפ ,םיקסע ,םירוגמ

 ,אמייק תב הדובעו םירוגמ תביבסל תרשפתמ יתלב הריתח ועמשמ הזכ שדח ןונכת

 זובזב רשפאה לככ םצמצל תעב הבו ,םיכרצה אולמ תא לכלכלו קפסל הלוכיה

 .םימייק םיבאשמו היגרנא

 םוחתב םייפיצפס םימזימו תימוחת בר תיגטרטסא תינכת םודיק – רדה .1

 ךותב יזכרמ דקומכ רדה חותיפ םשל הנממ םירזגנש הקוסעתהו רחסמה

 םירוזאל קלחנו ולוכ "ריעה בל" לע שלוחה ,הפיח לש ישארה םיקסעה זכרמ

 הנרוא ףותישב( הקוסעתו רחסמ יריתע םקלחו םירוגמ יריתע םקלח ,םינוש

 .)תינוריע תושדחתהו תומייק תצעוי ,ל'גנא

 ןגועכ רוזאה חותיפ ךשמה – )תונשדחה עבור( למנה עבורו תיתחת ריע .2

-יקסעה חותיפה םוחתב ץועיי ,תוינכת חותינ .ריעב רחסמו הקוסעת לש

 .ינוניבה-רצקה חווטב יוניש יללוחמ םודיקל תויונמדזה יוהיזו ירחסמה
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 חותיפה תא החנת רשא תינוריע תושדחתהל תינכת םודיק – חרזמ ר"עמ .3

 רוידו רחסמ ,הקוסעתל עגונב תוצלמה ןתמ ,תינכתה תנכה יוויל .רוזאה לש

 .ינוניב-רצקה חווטב יוניש יללוחמ חותיפל תויונמדזה יוהיזו

 תיקסעה תוליעפל עגונב תוצלמה ןתמ ,תינכתה תנכה יוויל – סאנסינ ידאו .4

 .ינוניבה-רצקה חווטב יוניש יללוחמ חותיפל תויונמדזה יוהיזו תירחסמהו

  – תושדחתמ תונוכשב םיישאר םיקרועב םישומיש בוריע תפסוה .5
 תושדחתה ,)םיה ןיע ,היילעה רעש ,דוד הונ( ףוחה תונוכש תושדחתה

 תיירק תושדחתה ,םייח תיירק תושדחתה ,והילא תיירקו רזעילא תיירק

  .ןנאש הוונ תושדחתה ,קצנירפש

 תייגוס תא רותפל התילכתש םיינוריע תובוחרב םישומישה בוריע תרדסה .6

 .היינבו ןונכת לש טביהב םיקסע לש תויקוחה

 תושדחתהל ךירדמה לש רושיאה ךילה יוויל – בוחרה רחסמ תוזח רופיש .7

 .םיקסע ברקב הפיכאלו העמטהל ,םושייל תינכת תנכהו תירחסמה תיזחה

 םינבמבו םירוזאב לופיט – תיקסעו תירחסמ תוליעפב ךמות יזיפ חותיפ .8

 ,תויתשת ,ןוחטיב ,הרואת( ירוביצה בחרמה גורדשו םיחנזומ וא םישוטנ

 .תיקסעה תוליעפב תוכמותה תולועפכ )גניקיימסיילפ ,הייהש תומוקמ

 םיקסעב הכימתלו םודיקל םידחוימ םיטקיורפ םוזיי .ג

 .סקארטדופה םזימ .1

 The 2021-ב תופתתשה( םינטק םיקסעב הכירצ דודיעל קב-שק םזימ .2

Global Mayors Challenge(. 

 


