
 
 שפנה תואירב םוחתב תילכלכה תוינידמה

 תתומע - שפנה תואירב םוחתב רוגניסב תוקסועה תוחפשמ תותומע םעטמ שגומ

 ."שפנ יעגפנ תוחפשמ לש יצרא םורופ-המצוע" תתומעו  "שפנה תואירב תוחפשמ"
 

 הילפאהו םיבאשמה טועימ
 הפקיהב דחוימב הכומנ תורש תמרל ךכמ האצותכו ,בוצקת תתמ לארשיב תלבוס שפנה תואירב

 האוושהב תאזו ,נ"הרב לע םיאצומ )2019 ינותנ( תואירבל תירוביצה האצוההמ דבלב 3.8% .התוכיאבו

 ףא הכומנ ללכב לארשי תואירב יתורש לע תירוביצה האצוהה .OECD-ב תובר תונידמב הלעמו 10%-כל

 האצוהה תויותיחנ לפכ לש ףרצמהמ האצותכ .תומדקתמה תונידמל האוושהב רצות יזוחא 2.5-כב איה

 ילכלכה יוטיבה והז .המאתהב הנשל שפנל $ 350 לומ $ 100 ,רתוי הברה  הנטק נ"הרבל לארשיב

 *.לארשיב תואירבה תכרעמ לש תירוחאה רצחה הניה נ"הרבש הרימאל

 .דחוימב לארשיב ההובג נ"הרבב תיטרפה האצוהה תמרש הניה הז םיניינע בצמ לש תפסונ השק האצות

 קלחה נ"הרבב ירה ,תימואלה האצוההמ 36% הווהמ תיטרפה האצוהה ללכב תואירבה םוחתב םא

 םהיפתכ לע ורקיעב לפונ ףדועה לטנה .תימואלה האצוהה ללכמ 55-60%   אוה תיבה יקשמ לע תשומה

 הווהמ אוה .םהיתוחפשמו תיתועמשמ תישפנ תולבגומ םע םישנא 150,000-כ לש )אליממ תושושתה(

 תעבונה הסנכהה תנטקהל ףסונב תאז .תיב קשמל תעצוממה האצוההמ 15%-כ לש תויולע תפסות

 יפסכ ףקיהב תדמאנ רשאו ,דדומתמה החפשמה ןבב לופיטב םירושיכו ןמז יבאשמ תעקשהב ךרוצהמ

 .המוד

 

 תשרדנה תוינידמה
 תירוביצה תואירבה תגועב נ"הרב לש הקלח רושע ךלהמב הלעי ויפל דעי ביצת רשא תוינידמ תשרדנ

  .תורשה תמרב תיתועמשמ המרופרל יאנתכ ורידגמ ימלועה תואירבה ןוגראש רבד ,10%-ל תיללכה

 חתנ הצקוי תואירבה תכרעמל תידיתעה םיבאשמה תפסות ךותמש תויהל לוכי דעיה תגשהל הוותמ  

 תיגטרטסא תינכת תונביהל הכירצ תורוקמה תפסות לומ לא .נ"הרב םוחתל 12-15% לש תיסחי הובג

 .םירעפב גרודמ םוצמצ רשפאתיש ךכ ,ולא תורוקמב ושעייש םישומישל

 ןונגנמ ,תורשה ילבקמ תייסולכוא לש התשלוח ללגב .םילוחה תופוק ידי לע עצובי תוינידמה םושיימ קלח

 תפסות יכ חרכה שי ךכיפל .םתוכיא בויטלו םיתורישה לס תבחרהל לעופ אל תופוקה ןיב תורחתה

 העפותה רוזחת אלו ,)"עובצ ףסכ"( ולא םישומישל ידועיי היהי נ"הרב ןיגב תופוקה הנלבקתש תורוקמה

 .ולא םיפסכב רחא שומיש השענ הב תמייקה



 

 

 יביצקת תלדגהל םרג )2000( הליהקב שפנ יכנ םוקיש קוחש רחאלו תורמל אוה רמאנה לכ :הרעה *

 תופוק י"ע תופסונ תואפרמ תחיתפל האיבה )2015( נ"הרבב תיחוטיבה המרופרהו ,הליהקב םוקישה

 .םילוחה

 .שפנ ידדומתמ לש הילפאהו חופיקה תא ראתמה חפסנ ב"צמ
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