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 תכרעמ תחנזה ריחמ םג אוה יחכונה רגסה
תואירבה

 לודיגה עקר לע המצעוה איה .שדח רופיס הניא תואירבה תכרעמב םויכ היוצמ הבש הקוצמה
 ללגב םג לבא ,רסחה םדאה חוכ תקוצמו םילוחה יתבב םיזפשואמה םישקה םילוחה רפסמב
 תאצקהב הובג תופידע רדסב היוצמ התייה אל תואירבה תכרעמ םינש ךרואלש הדבועה
הנידמה לש םיבאשמה
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 םינורחאה םיעוריאה טהלב ךא ,2019 תנשב לארשיב תואירבל תימואלה האצוהה לע ס"מלה ינותנ ומסרפתה שדוחה

 תואירבל האצוהה ינותנ לש םיגירח םינייפאמ ינש יכ הלוע םוסרפהמ .תשקבתמה הדוהתל הכז אלו םוסרפה ענצוה

 לש הכומנה המרהו תואירבל תימואלה האצוהה לש הכומנה המרה :2019 תנשב םג םייקתהל םיכישממ לארשיב

.תואירבל ירוביצה ןומימה

 ג"מתהמ 7.3% לע 2019 תנשב הדמע רצותל סחיב תואירבל תפטושה תימואלה האצוהה ,ס"מלה ימוסרפ יפ לע

 רועיש .תילארשיה תואירבה תכרעמ תערל רצותהמ 1.5% לש רעפ - OECD תונידמ עצוממב 8.8% תמועל לארשיב

 המגמל דוגינב תאזו (1995) יתכלממ תואירב חוטיב קוח תקיקח זאמ לארשיב הנתשה אל רצותהמ הז האצוה

 ןומימ רועיש לש רומאכ אוה ס"מלה םוסרפב עיפומה ינשה גירחה אצממה .יברעמה םלועה תונידמ לכב החיכשה

 לע עצוממב דמוע לארשיב הז רועישש עבוק ס"מלה םוסרפ .(תואירב סמ + הנידמ ביצקת)לארשיב תואירבל ירוביצה

 ,וקיסקמ קר הינפלשכ ףוסהמ יעיברה םוקמב תמקוממ לארשי .OECD תונידמ עצוממב 6.5% תמועל רצותהמ 4.8%

 יכ ,OECD תוצראב םייקה עצוממל המוד היה לארשיב תואירבל ירוביצה ןומימה תמרו הדימב .תימורדה הארוקו הלי'צ

 תנתינ התייה םא ,וז תפסות .לארשיב תואירבה תכרעמ לש ירוביצה ןומימל לקש דראילימ 20 כ ףיסוהל ךרוצ היה זא

 האולחתה תמוקע תא חיטשהל ןוצרב רקיעב קמונ רשא ןושארה רגסב ךרוצה תא רתייל היושע ילוא התייה ,ןמזב

 .ףיגנה לש ןושארה לגהמ םרגנש האולחתב קוניזה םע דדומתהל תואירבה תכרעמל רשפאלו

 לודיגה עקר לע המצעוה תיחכונה הקוצמה :שדח רופיס ןכ םא הניא תואירבה תכרעמ םויכ היוצמ הבש הקוצמה

 םינש ךרואלש הדבועה ללגב םג לבא ,רסחה םדאה חוכ תקוצמו םילוחה יתבב םיזפשואמה םישקה םילוחה רפסמב

 .הנידמה לש םיבאשמה תאצקהב הובג תופידע רדסב היוצמ התייה אל תואירבה תכרעמ

העד

 ולבק ידג :םוליצ םילוח תיב ןורדסמ ב תבכוש הלוח



 םדאה חוכו זופשאה תוטימ תויתשת לש הכומנה המרב יוטיב ידיל האב םינשה ךרואל תכרעמה תויתשת תקיחש

 םילוח לש תעצוממה הייהשה ,OECD תוצראב םיכומנהמ אוה לארשי תנידמב יללכה זופשאה תוטימ רועיש :תכרעמב

 ןיא הלא םיפופצ זופשא יכרעמב .םלועב והבוגב ישילש םוקמב איה םילוחה יתבב הסופתהו רתויב םיכומנהמ –

 םג םירסחה זופשא יכרעמב .הנורוקה ילוחל זופשא תומוקמ תונפל ידכ תוימינפ תוקלחמ תריגסב ךרוצ שיש אלפתהל

 ידכ תויביטקלא תויאופר תורודצורפ תוחדל םויכ םישרדנ םילוחה יתבש אלפ ןיא ,("ןורדסמב הנקזה") הרגיש ימיב

 לש יאופרה םבצמב הרמחהל איבהל תובורק םיתיעל היושע התאצותש הייחד - הנורוקה הלוחב לופיטל תונפתהל

 .םהייח תוכיא לע העפשהלו םילוחה

 ךלת רשא הדירי תמגמב יוצמ שפנ ףלאל םיאפורה רועיש - תואגתהל המב לארשיל ןיא םדאה חוכ תויתשתב םג

 םדאה חוכ לש ובצמ .רבעשל תוצעומה תירב תוצראמ םילועה םיאפורה לג לש השירפה בצק לדגיש לככ ףירחתו

 .(וקיסקמו ןווי היבטל קר ונירחאו) ףוסהמ יעיבר אוה לארשיב שפנ ףלאל תויחאה רועיש – רתוי ףא רומח ידועיסה

 תכרעמ תקיחשל רתויב ישחומה יוטיבה אוה םצמוצמה םדאה חוכ לע םויכ תשומה הנורוקה ילוחב לופיטה יסמוע

.םינשה ךרואל תואירבה

 םלוא יאופר רושכמו תויחא ,םיאפור תואמב הנורחאה הנשה יצחב תואירבה תכרעמ הרבגות הנורוקה רבשמ תובקעב

.רבשמה םויס רחאל ךשמי אוהש החטבה לכ ןיאו לבגומ ןמזל ןתינ הז רובגת

 תואירבה תכרעמ הארת דציכ איה הלאשה .לאוגה ןוסיחה אצמיו ונייחמ םלעי הנורוקה ףיגנ רחואמב וא םדקומב

 דבכה ילכלכה ריחמה עקר לע ףירחת ילואו ךשמת תואירבה תכרעמ לש התבערה םאה ?הנורוקה ןדיע רחאלש

 תוארל שי םהיפלש תונוכנה תונקסמה וקסוי אמש וא ,ףיגנה תוטשפתה תפוקת ךרואל המליש תילארשיה הרבחהש

 תונקדזה םע דדומתהל לכותש תואירב תכרעמ הרגשב םג קזחתל ךרוצ שי יכו העקשה םג תואירבל האצוהב

 תריגסב ךרוצ היהיש ילבמ ,םייופצ אל םיידיתע תואירב ירבשמו תינורכה האולחתה תרמוחב היילעה ,הייסולכואה

 .דבכ יתואירב ריחמ םגו ילכלכ ריחמ םג התאצותש תילכלכה תוליעפה
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