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הדובע תינכתו היגטרטסא ,ןוזח – תוריית  

הפיח תוריית ןוזח  

 בר תיטקלקא הריוואב הנשב םיריית ןוילימ ינש תחראמה תוריית ריע ,ןופצה תריב ,הפיח

  .תיתוברת

עקר  

 שי הפיחב .םיריית הילא תכשומה ריעל ךופהלו ןוקיבורה תא תוצחל הסנמ הפיח תובר םינש

 רועיש תאז תורמלו ,לארשיל םיעיגמה םירייתה םישפחמ םתואש םיקהבומ תוריית ינממס

 לאיצנטופה .לארשיב םירייתהמ דבלב 4%-כ – דואמ ךומנ ריעב ןולל םיראשנה םירייתה

 30%-מ רתויש הארה 2019-מ תורייתה דרשמ לש רקחמ .רועיש ןיאל לודג הפיח לש יתורייתה

 םרט לארשיל תורייתה איש( 2019 ינותנ יפ לע .הפיחב ורקיב לארשיב ורקיבש םירייתה ךסמ

 ןוילימ ינש – םינפ יריית 600,000-כ דועו ל"וחמ םיריית ןוילימ 1.36-כ ריעב ורקיב )הנורוקה

.עצוממב תוליל ינש ךשמל ריעב חראתהל ףלא 270,000 קר ורחב םכותמ !םירקבמ  

 חוריאו יוליב תוברת החתפתה ,תליא ,םילשורי ,ביבא לת ומכ ,ןהב תחתופמ תורייתה םירעב

 ,םינודעומ ,םירב ,תודעסמ – יוליבו תוברת לע םינעשנה םיקסע .ןהיבשותל םג הנעמ תקפסמה

 ססבתהל ידכ םיריית תעונת םיבייח םביבס םיבר םיקסע דועו –  טרופס תויורחת םילביטספ

 תא ומיצעיש םירייתב רוסחמ איה הפיח לש תמנמונמה תימדתל תוביסה תחאש ןכתיי .תילכלכ

300- לע דמוע הפיחב תיתורייתה תוליעפה רוזחמ ."םירבד םירוק"ש ,םעופ קפוד לש השוחתה

 קלח .הקוסעת תומוקמ לש םידדוב םיפלא קר ריעה יבשותל רציימו הנשב ח"ש ןוילימ 802

  .ילילש קפוא םע ילכלכה ןוזיאה תדוקנ ףס לע םיאצמנ ריעה לש יוליב-תוברת-תורייתה יקסעמ

 המישמה .הרצק תוהשל קר ךא ,הפיחל עיגהל םירחוב םיבר םירייתש םידמל ונא רקחמ ינותנמ

 וקיפי תוחפל תוליל ינש ריעב ונוליש הנשב םיריית ןוילימ .תוחפל תוליל ינש ריעב םריאשהל איה

 הזכ ףקיהב הסנכה תועמשמ .יטירק הז .ח"ש דראילימ 1.5-כ לש תוליעפ רוזחמ ריעה תבוטל

 ןווגמ לע העפשה ,ריעב םיבר רחסמ יפנע לש ילכלכ קוזיח ,הקוסעת תורוקמ יפלא חותיפ איה
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 יסכנ לע הרידא תילכלכ העפשה םג הל שיו .היריעצ יניעב התימדת לעו הב תיתוברתה תוליעפה

  .ריעצה רודל תיבויח הריגה דעי התכיפה לעו ריעה

היגטרטסא  

 םנמא .תורייתה חותיפל ,שמוח תינכת ,תננכותמו תרדסומ תוינידמ הפיחב השבוג אל התע דע

 ובינה אלו םייארקא ויה םה לבא ,תוריית ימזימ םודיקל םינוש תונויסינ ושענ םינשה ךלהמב

  .ילכלכ ףונמל ךופהל ידכ ןהב שיש תואצות

 לכונ םהמש םינותנ םיפסוא ונחנא – הפיחב ןולל םיראשנה םיריית ןוילימ – דעיל עיגהל ידכ

 תא קקזל ,דיתעב תונפל הפיח לכות םהילאש הלא תאו םויכ םירייתה ינייפאמ תא ןיבהלו דומלל

  .םהמ דחא לכל םאתומ הנעמ רציילו דעיה ילהק

 תילטיגיד תכרעמ תמקה ;הפיח הפועת הדש תמקהל ,תונולמ חותיפל בא תוינכת תנכה

 םירשק תריצי ;רוביצ יסחיו תוריכמ ,םוסרפ ,קוויש ;ריעה לש תורייתה תוליעפ תא ףושחתש

 םימרוג ,הפועת תורבח ,תורייתה דרשמ ,םיעיקשמ ,תוריית תורבח לומ םיכילהת תענהו

 סייגלו עימטהל ,םילשהל שיש הבחר תינכתמ קלח םה הלא לכ – ל"וחמ תונולמ תותשר ,םיילכלכ

   .השומימ לע ודקפויש םימרוגה תאו ביצקתה תורוקמ תא

  .םיבכרומו םינוש םיצורעב םינש ךרואל הבר תושיחנב לועפל שי הזה דעיל עיגהל ידכ

 יונישה תצפקמ תויהל ולכויש תוריית תויתשתב רוסחמ איה םינותנה ןמ הלועה תיטירקה הדוקנה

  :ןהבש תוינויחה יתש הלא .תוחתפתההו

  .םינש 15 ךות ןולמ ירדח 5,000 תמקה .1

 .הפוריאל הפיח ןיב רשקמה ימואלניב הדשל הפיח הפועת הדש תכיפה .2

 

 דחא ,יאול תלייט .םירקבמה םירייתל םינוש םינעמ וישכע רבכ רציילו לועפל שי תעב הב

 .ריעה לש םיצמחומה םיבאשמה דחאל הבוט המגוד איה ,הפיח לש םימיהדמה ףונה ילולסממ
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 תיב ,רייתל עדימ תנחת הכרואל ןיא ,םינטק םיתוריש דבלמו ,הנשב םיריית ןוילימכ הב םירקבמ

.הדעסמ וא הפק  

 – םויה ףוסב ימיטניאו םיענ יוליבו גניפוש ,בוט לכוא לש בולישה הפיחב דואמ רסח תאז דבלמ

 הקיזומ תועפוה ומכ ,תוברת יעוריאו תוינק ,תודעסמו הפק יתב םיעיצמש םיינוריע םימחתמ

 יזכרמ ביכרמ אוה הזה בולישה ."םויה תא רוגסל" ןתינ םהבשו ,םינודעומב וא םירבב הניגנו

.םירעל םיריית לש הכישמב  

 שממל ידכ .םלוכ םירמוא הז תא ;םוצע יתוברתו ילכלכ ,יתוריית לאיצנטופ שי הפיחב :םוכיסל

 איבתש הלודגה הכרבל םירע תויהלו תושיחנבו הדמתהב לועפל ,ךרדה תא תוותהל שי ,ותוא

  .היבשותלו ריעל תורייתה

 

 

 

 

תיתנש בר תיללכ הדובע תינכת  

 

טקיורפה  

 

הנווכ  דעי ילהק  הרטמ סוטטס   /םינמז תוחול 

  םיריית רפסמ

 לולסמ תכראה  הפועתה הדש

 הדש לש הארמהה

 תסנכנ תוריית

 תורייתו הפוריאמ

 תורייתל ברקל

 ןופצ תא תסנכנה

 ףטוש לופיטב

 םישענ

 םיצמאמ

  םינש 5-7
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 רשפאתש הפועתה

  הפוריא לכל תוסיט

 לדומה יפ לע

 ALG ידי לע אצוהש

 רקחמה תרבח

. תידרפסה  

 הפיחמ תאצוי

ןופצהו  

 ,הירבט ,הפיח( ץראה

.)תרנכ בבוס  

 יבשותל הנעמ תתל

 תוסיטב ןופצהו הפיח

  . לוחל

 ןופצהו הפיח רוביח

 ידי לע םלועל

 השיגנ הרובחת

 תודסומ  רוביחו

 הימדקאה

 רשא היגולונכטהו

  ריעב םימייק

 םייטילופ

 םיירוטלוגרו

 .םיכשוממ

 הז רשקהב

 םע רשק םקוה

 תויושרה

 תוכמותה

 לאערזי קמעב

 למרכה ףוחבו

 הסיפת ךותמ

 תינילופורטמ

הבחר  

 בא תינכת

  תואנולמל

 המרגורפ תנכה

 איהש תינושאר

 באה תינכתל סיסבה

 ךשמהבו תואנולמל

 באה תינכתל

תורייתל  

  הפיח תייריע

. ןונכתו להנמ  

. םיפסכ  

  . טרופסו תוברת

  םיעיקשמו םימזי

 הרידגמה בא תינכת

 תאו םידעיה תא

 חותפל םיכרצה

 ריעב תונולמ

 תא הווהמ תינכתה.

 םיאנתה תאו רקחמה

 לש תורייתה חותפל

 הרידגמ . ריעה

 יגוס תא תנייפאמה

 תומכ , תונולמה

 ירוזאו , םירדחה

 םיעיקשמל  תורייתה

 עדוותה ולכויש םימזילו

 חותיפה ירוזאל

 .םויס יבלשב

הפיח  2030 

 תינכתה

 ךילהב תאצמנ

 םינויד לש

 לצא תורעהו

   ריעה שאר

  2021 רבוטקוא
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 יגוסלו םינושה

 םידעוימה םירייתה

   םתוא דוקפל

םיריית  

 דעיכ הפיח תבצה  תסנכנ תוריית

 יביטקרטא תוריית

  תימלועה תורייתל

 םיפלוח םיריית )1

 רקיעב םיעיגמש

 םיאהבה םינגל

םכרדב םיכישממו  

 

 

 םיריית רקיעב )2

 םידעימ םיעיגמה

הדשה יחווטבש  

 ריעב םתוא ריאשהל

-םיימוי לש הנילל

 םתוא ףושחלו השולש

 ןיינעה ידקומ ןווגמל

העיצמ איהש  

 

 תושיגנה תלדגה

ץראה ןופצלו הפיחל  

 ןוזחל ףופכב

 תינכתלו

הדובעה  

 

 

 

 ףופכב

 תבחרהל

הדשה  

1,300,000 

םיריית  

 

 

 

 

500,000  

הנשב םיריית  

םינפו ץוח תוריית  דעיכ הפיח תבצה 

 ,שפונ תורייתל

 ,טרופס תורייתל

 ,תיתד תורייתל

 תנווכמ תורייתל

 ,תיתוברת תשרומ

 ,הירוטסיה

 הרוטקטיכרא

הירנילוקו  

  :תיתד תוריית )1

 תיתד תוריית

 ,םיאהב( ל"וחמ

 ,)םיניילצ( םירצונ

.)םידוהיו םימלסומ  

 תיתד תוריית

 ריעב שי( לארשימ

 ןולמ יתב לש עציה

 םימאתומה

 םירייתל

 םירייתה תא ףושחל

 ןיינעה ידקומל םייתדה

 ריעב םהל םייטנוולרה

 ,םיאהבה םינגה(

 רבק ,והילא תרעמ

 רזנמ ,ן"במרה

 תויסנכה ,םיטילמרכה

 דגסמ ,סאנסינ ידאווב

 ,ריבאבכב םידמחאה

 לא ,לודגה הפיח דגסמ

 םייתד םירתא

 יכילהת םירבוע

.ץופישו םוקיש  

 ךילהת לחה

 ןקיתווה םע

 ותילכתש

 ריעל איבהל

.תירצונ תוריית  

 יתב םיננכתמ

 2-3( ןולמ

םינש 2-5  
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  תוחפשמלו

)תרוסמ תורמוש  

 

 

 

 

 :שפונ תוריית )2

 תיירקב הרייווירה

 תואובמה ,םייח

 לת( םיימורדה

 יפוח ,)הנומקש

 קושו רדה ,םיה

 ריעה ,תויפלת

 סכר ,תיתחתה

 ףונ הפיו למרכה

 ,םיאהבה םינגה(

 הרוטקטיכרא

 ,סואהואב רקיעבו

)םיראב ,הירנילוק  

 

 :טרופס תוריית )3

 ,םיטייש ,םישלוג

 יבכור ,םינייחש

 ריעב ,הניר'ג

)תיתחתה  

 

 

 

 ריעכ הפיח תא בצמל

 םיבר ןיינע ידקומ םע

 ,םיפי םיפונו

 השפוח םירשפאמה

 ,תקתרמ ,תנווגמ

  ןיינע תאלמו המיעט

 

 

 

 

 

 

 

 

 תיבל הפיח תא ךופהל

 ינעוצקמ טרופסל

 יצרא יתורחתו

  ימואלניבו

 )םיבכוכ

 םידעוימה

 דעיה להקל

  הזה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 םיבחרמ םוקיש

 םיינוריע

 4 דע ;עוציבב

.םינש  

 תושדחתה

 דע – תינוריע

.םינש 10  
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 םילייט ,םיינפוא

 תכל יביטימ

 םירהה ירחושל(

.)תוידאווהו  

 

 0222 ילויב

 תא הפיח תחראמ

 תייבכמ תויורחת

  רעונה

  

 

 

 

 4 דע – עוציבב

םינש  

 

 

תויתשת  

תויזיפ תויתשת  םוקישו חותיפ 

 תויזיפ תויתשת

תורייתל  

 קוש – םיקווש ריצ

 קוש ,תויפלת

 קוש ,םישפשפה

סאנסינ ידאו  

 

 

 

 

 

 

 

 ירוטסיהה קושה ןיינב

 ילקידר ץופיש רבוע

 םחתמו ,םיבלשב

 רבוע ולוכ ןיקריס

 תושדחתה ךילהת

 ,תויתשת( ינוריע

 קושב .)תותיזחו םינוגג

 תינכת שי םישפשפה

 תושדחתה תרגסמב

 ידאווב .בילאס ידאו

 ולהנתי סאנסינ

 תויטקט תויוברעתה

 רגה רוביצה ףותישב

  .םוקמב

 2 דע – עוציבב 

.םינש  
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םיאיבנה ריצ  

 

 

 

 

 

 

יאול תלייט  

 

 

 

תוגרדמה ריצ  

 

  

 

 דחא היהש ריצל

 םיקקושה םיריצה

 ,רחסמה ורזחוי הפיחב

 ידקומו הפקה יתב

תיתוברת תוליעפ  

 

 יפל חתופת תלייטה

 תוברתה ידקומ

הב םייוצמה  

 

 תעפושמ הפיח

 תא תוצוחה תוגרדמב

 הז ריצב .הכרוא לכ

 הפי בוחרב ותליחתש

 )הרדג תוגרדמ( ףונ

 ושעיי זירפ רכיכב ופוסו

 ,ןוניגו חופיט תודובע

 ריצל ךופהי אוהו

 ןורתפו יתוריית

 םילשמ יתרובחת

.)הכילה(  

 

 

 

 

 

 

 

םינש 3  

 

 

 

 

 

 

 3 דע – עוציבב

םינש  

 

 

 3 דע – עוציבב

םינש  
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הנומקש לת  

 

 

 

 

 

 

והילא תרעמ  

 

 םע דחיב הפיח תייריע

 תושרו תוקיתעה תושר

 תורציימ םינגהו עבטה

 םוקישל המרגורפ

יגולואיכראה רתאה  

 

 םוקיש להנתמ רתאב

 ידרשמ ףותישב

הלשממ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 

 

 

 

 

 

 

עוציבב  
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תוכר תויתשת  רפסמ תא לידגהל 

 םיסנכנה םירייתה

 חפנ תאו הפיחל

ריעב תונילה  

 – ריעה יחרוא

 תוצובק( םיריית

  ל"וחמו ץראהמ

 ,)םיאמצע םיעסונו

 ימזיו םינכוס

תוריית  

 

 

 

 

 

 

 

 קוויש ךרעמ םיקהל )1

 רתיה ןיב ,רוביצ יסחיו

 ינכוס תועצמאב

 םלועבו ץראב תוריית

 ןמוממ םוסרפ ךרדו

 יעצמאב תובתכו

  .תרושקתה

 

 תוריית תנכות )2

 תא דגאתש תילטיגיד

 רייתל יטנוולרה עדימה

 ללוכ ,ןולמ יתב( ריעב

 יתבו תודעסמ ,הנמזה

 תוברת יעוריא ,הפק

 םיעוריא ,טרופסו

 לש גחה( םייתנש

 לביטספ ,םיגחה

 ,םירויס )םיטרסה

םירגולבל םיקניל  

 

 תינכתה תנכה

 תוירחאב

ח"תפע  
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 שוביגב לחה
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תונולמל םידעי  

 

  .ריעב ונבייש ןולמה ירדח רפסמ לש הכרעה הגיצמ ןלהלש הלבטה

.הנשב ןולמ ירדח 900-כ אוה ,2024-2025-ב לחה ,יתנשה דעיה  

 

םירדח רפסמ  רוזא   תלחתה 
  היינב

יתנש םירדח רפסמ   םויסל דעי 

*הפיח תואובמ 1  650 2024 200  2030 

**םיה ףוח – א"שמ 2  750 2027 200  2032 

ד"הב ללוכ םילג תב 3  600 2024 100  2032 

 2030  100 2024 450  תיתחת ריע 4

ףונ הפי למרכה זכרמ 5  500 2024 100  2030 

 2030  50 2025 350  רדה 6

 2030  100 2025 1,400  ***םייח תיירק 7

סיראמ הלטס 8  300 2025 100  2028 

לוכה ךס   5,000  950    

 

  .הפיח תייריעו י"מר תולעבב םיחטשה – הפיח תואובמ*

 םינמזה חולב יולת ןכ לעו ,י"מר ידיב אצמנ םישרגמה קווישו ןונכת – םיה לח ד"הב + א"שמ יחטש**
.ךילהתה תא זרזל םתונוכנבו י"מר לש  

  .תיזוחמה הדעווה רושיאב יולת – םייח תיירק***

 


