
 

SNPI) Start-Up Nation Policy Institute( ןוהה חוד תא םימסרפמ תונשדחה תושרו 

 בצמ תנומת - 2021 - 2022 קטייהב ישונאה

 :רטקל םירבחתמ תונורקה ,תימלועה הלכלכב הטאהה ףרח

 םייגולונכט אל םידיקפתל תוחותפה תורשמב 250% לש היילע
 ףנעב הובג ןוירפב תורשמב בלתשהל תונמדזה תרצוי קטייהב

 ץוח תורשכה ירגוב םניה קטייהב םידבועהמ 13% יכ הלוע רקסהמ
 ללכ תימדקא הרשכה אלל םכותמ שילש ינש ,תוימדקא

 

 תמועל תוילארשי החימצ תורבחב םידבועה תבצמב 30% לש לודיגב תנייפאתמ תפלוחה הנשב החימצה

  .תוימואל-ברה תורבחה לש חותיפה יזכרמב דבלב 5% לש ביצי היילע בצק

 קטייהב תוחותפ תורשמ ףלא 33-כ לע חווד תוילארשי תורבח ברקב 2022 יאמ-ץרמב ךרענש רקסב

 ילארשיה

 רוסחמה !םיתנכתמ תוחפ ךרטצי םלועהש ךכל םורגת אל הטאה םוש" :ןיב רורד ,תונשדחה תושר ל"כנמ

 םג בטיה רכינ אוהו קטייהה לש קר ותלחנ וניא םייגולונכט םימוחתב תודבוע םיידיב ימלועהו ילארשיה

 תולטלטה .תילאיצננופסקא היילעב תעכ םיאצמנש תפטעמה תועוצקמב םגו םיתורישהו רחסמה ימוחתב

 לדגה ךרוצה תא תורצוע אל ךא םידבועה סויג לע תועיפשמ - תילארשיהו תימלועה תולכלכה תורבועש

 הקוסעת תויונמדזה תורציימ ןה ףסונב .ירוביצה רזגמהו קשמה יפנע ללכב היגולונכט הטומ םדא חוכב

 .״ללכבו תוילארשיה החימצה תורבחב םייגולונכט םניאש םידיקפתב םדא חוכל תושדח

 תיישעת התווחש אישה םא םג" :יאבג ירוא ,)Start-Up Nation Policy Institute) SNPI ל"כנמ

 םינמוימ םידבועל שוקיבב היילע לש חווטה תכורא המגמהש ירה ,ונירוחאמ רבכ 2021 תנשב קטייהה

 יתטיש ןפואב ומצע תא םיאתהל ךירצ ילארשיה קשמה .ןיעל הארנה דיתעב הנתשת אל תונשדחה תיישעתב

 םשארבו ,קטייהל םייזכרמה הסינכה יצורע תא ,דחא דצמ ,ףקשמ שדחה חודה .הלא םישוקיבב היילעל

 םיללוכה ,היישעתה לש חווטה יכורא םירגתאה תא דגנמו ,םייטנוולרה תועוצקמב םיימדקא םידומיל ןיידע

 תוילארשיה תורבחה לש ןתחימצ ךשמהו ,םידרחו םיברע ,םישנ טרפבו גוציי תתב תויסולכוא בוליש



 
 יעצמא םא יכ דעיה הניא קטייהב הדובעש רוכזל םג בושח .תועוצקמ לש בחר ןווגמב םידבוע תוקיסעמש

 תורבחב םינמוימ םידבוע בולישל ואיביש תוינידמ ידעצ .לארשיב תילכלכה החוורהו הדובעה ןוירפ תלדגהל

 תלדגהל םה םג ואיבי – רחסמו םיתוריש ,היישעת ,םיסנניפ – קטייה םניאש םירוטקסב תונשדח תוטומ

  ."קטייהה ידבוע רועישב היילעב ואטבתי אל םא םג ,הדובעה ןוירפ

 

 :שדחה ח"ודהמ םילועש םיירקיע םיאצממ

 תעכו - )2021( תואג תנשו )2020( הנורוק תנש ירחא תולטלט לש תישילש הנשל סנכנ ילארשיה קטייהה  

 ,םידבוע תביזע בצקב תונתמתהב הנייפאתה הנושארה הנורוקה תנש דועב .ימלוע ילכלכ רבשמ תלחתה

 תורבחל םידבוע יסויגב התייה רתויב הלודגה החימצה 2021 תנשב .רתוי תיתיזזת תואגה תנש התייה

 ,תימלועה הלכלכב םייונישמ תעפשומ ,תעכ קטייהה םלוע אצמנ הבש תואדווה-יא  .תוילארשי החימצ

 ,םיגולונכט אל םידבוע לש םיסויג :תונורחאה םינשב ועפשוהש םימוחתה ירחא בקעמ ךשמה בייחמ אשונהו

 .תוילארשיה החימצה תורבחב םייונישהו םישנ ,םירוינו׳ג

 

 .תימדקא הרשכה ילעב םה קטייהב ןושאר יגולונכט דיקפתב םידבועהמ 80% יכ ,הלוע חודה ינותנמ ●

 36% תמועל תואטיסרבינוא ירגוב םה קטייהב םישדחה םייגולונכטה םידבועהמ 60%-ל לעמ ,ףסונב

     .תוללכמב ודמלש דבלב

 ירגוב( קטייהל ץוחמ םידבוע ידי לע ושיוא ףנעב תושדחה תורשמהמ יצח :קטייהל הלודגה הריהנה ●

-הטומ רתונ ילארשיה קטייהה .)קשמב תורחא תורשממ ורבעש םידבועו םישדח םידבוע ,הימדקא

 תועוצקמב םידבוע 13% ;םייגולונכט םידבוע םה םילארשיה קטייהב םידבועהמ 69% :היגולונכט

 םידיקפתה ילעבמ שילש .תוריכב תורשמב םינהכמ 5%-ו ;םיילועפת תועוצקמב 12% ; םייקסע

 םיקסעומ םייגולונכט אל םידיקפתב םידבועהמ תיצחמכ .הנכות ידיקפתב םיקסעומ םייגולונכטה

  .קווישו היצרפוא ,תוריכמ ידיקפתב

 רועיש דמוע ,היסותא תרבח תלבוהב ךרענש תורבחה רקס יפ לע :ךומנ רתונ קטייהב םישנה רועיש ●

 .המאתהב 17%-ו 21% לע פ"ומ לוהינ ידיקפתבו פ"ומ ידיקפתב םישנה

  :קטייהב םישנ יבגל דוע ●

o רתוי ךומנ םישנה רועיש תונטק תורבחב יכ הלוע םינותנהמ 

o רתוי הובג םישנ רועישב תונייפואמ םייחה יעדמ םוחתב תורבח 

o פ״ומ לוהינ ידיקפתב םישנ לש רתוי הובג רועיש רכינ תוימואל–ברה תורבחב 

o םישנ רועיש םג טלוב ,םידבועה ףקיהב 20%-ל לעמ לש ההובג החימצ הגצוה ןהב תורבחב 

 .רתוי הובג



 
o םישנה זוחא הרבחבש לככ ,רמולכ .תויורטפתהה רועישל םישנה רועיש ןיב ךופה רשק אצמנ 

 .הרבח התואב םירטפתמה רועיש ןטק ךכ ,רתוי הובג

 דועב ,ודבע הב הרבחה תא בוזעל ורחב קטייהב םידבועהמ 10%-מ רתוי 2021 לש היינשה תיצחמב ●

   .ןורחאה רושעב ךומנה היה - 2.6% - םירוטיפה רועישש

 םינוש םינייפאמ ילעב םה ךא קטייהה לש תיטרדנטסה הרדגהב םיללכנ ,קטמיילקהו םייחה יעדמ יפנע ●

 :וז היישעתב םירוטקסה ראשמ תילכתב

o םייתועמשמ םיכומנ םירועישב פ"ומ ידבוע לש סויג יישק לע תוחוודמ הלא םירוטקסב תורבח 

 .םירוטקסה ראשב 90% לעמ תמועל 66% :םירוטקסה ראשמ

o תיצחמב ורטפתה הלא םירוטקסב םידבוע 9.2% :םירוטקסה ראשמ ךומנ םירטפתמה זוחא 

 תורבחה בורש תורמל תאזו ,הנכותו טנרטניא תורבחב 10.7% תמועל 2021 לש היינשה

 .)הובג םירוטיפ רועיש םע תונטק תורבח ןה קטנילקו םייחה יעדמ רוטקסב

o הנכות תורבחל סחיב ,הטיסרבינוא ירגוב קיסעהל רתוי תוטונ ולא םימוחתב תורבחה. 

 החימצ תורבחב התייה 2021-ב םידבועה תומכב החימצה רקיע ,תוקפנהבו םיסויגב תואגה דצל ●

 בצק 2020 תנשב :הלא תורבח לש םיסויגב תויתדונת תנמתסמ ,תאז םע .30%-כב וחמצש תוילארשי

 לע תורמושש תוימואל-ברה תורבחה לש חותיפה יזכרממ רתוי ךומנ היהו יספא היה ןהלש םיסויגה

  .)הנשב 5%-כ לש החימצ( תיסחי ביצי םיסויג בצק

 לע ,רתיה ןיב ,עיבצמ לארשיב תוקיסעמכ תוילארשיה החימצה תורבח תואלממש יזכרמה דיקפתה ●

 םינשב תויתועמשמ תוקיסעמכ תוילארשי תורבח לש ןתוססבתה לעו ילארשיה קטייהה תורגבתה

 םידבוע םג רתוי הובג רועישב תוקיסעמש ימכ תובישח תוילארשיה החימצה תורבחל .תונורחאה

-ברה תורבחה לש חותיפה יזכרמב םידבועהמ 20%-כ- םייגולונכט םידיקפתב םיקסעומ םניאש

 .תוילארשיה החימצה תורבחב םידבועהמ 35% תמועל ,םייגולונכט תועוצקמב םניא תוימואל

 10%-מ רתוי - 2021-ב הדובע ופילחהש םיטסיקטייהה רועישב הילע הלח :הנורוק-טסופ תוביזע ●

 פ״ומ ידבוע :ףנעה תא רתוי יטיא הביזע בצקב תונייפואמ תוצובק יתש .םנוצרמ ורטפתה םידבועהמ

 .תוקסעומה םישנה רועיש רתוי הובג ןהבש תורבחב םידבועו

 תורשמ ףלא 33 :רבשמה ינמיס תורמל :תורבחה תא רגתאל ךישממ הסונמו יתוכיא םדא חוכ סויג ●

 אצוי לעופ ,רבשמה ינצינ וליחתה רבכש ירחא תאזו – 2022 יאמ-סרמל ןוכנ ילארשיה קטייהב תוחותפ

 .טירטס לווב היגולונכטה תורבח יוושב הדירי תליחתו ןיסב תורוחסה רבשמ ,הניארקואב המחלמה לש

 ,תוחותפ תורשמ ףלא 12-כ - םיגולונכט םניאש םידיקפתב איה תוחותפה תורשמב החימצה רקיע

 תוחותפה תורשמה תומכ .ח״ודה םסרופ ןהב תומדוקה םייתנשב 5,000-מ תוחפל האוושהב

 .הנורוקה ינפלש המרל הרזח תפקשמו - 2019 ילויב התייהש וזמ טעמ ההובג םייגולונכט םידיקפתל

 תוביזעב הילע המשרנ הב הנשב :קושב םידבועה לש תויתדונתהמ עגפיהל םינושארה םה םירוינו׳גה ●

 קושב ויה ןכש רתוי ךומנ םירוינו׳גל יסחיה שוקיבה היה ,םתדובע םוקמ תא םיטסיקטייה לש ןוצרמ



 
 פ״ומ ידיקפתל םיסויגהמ 22% קר םישדחה םיסויגה ןיבמ .תודובע ופילחהש םישקובמו םיסונמ םידבוע

  .2020-ב 32%-ל האוושהב תאזו – םירוינו'ג לש ויה

 ףוא" תועצבמ תוילארשיה קטייהה תורבחמ תיצחמכ :הניארקואב המחלמה תועפשהו "גנירוש ףוא" ●

 .הנידמב המחלמהמ ,הארנה לככ ,ועפשוה ןכלו הניארקואב תאז תושוע תורבחהמ 20%-כ ,"גנירוש

 תותשרה לש קימעמ חותינמ :תוללכמ ירגוב רשאמ קטייהב הדובע םיאצומ תואטיסרבינוא ירגוב רתוי ●

 םה קטייהב ןושאר יגולונכט דיקפתב םידבועהמ 80% יכ הלוע הז ח"וד  תארקל עצובש תויתרבחה

 ירגוב םה קטייהב םישדחה םייגולונכטה םידבועהמ 60%-ל לעמ ,ףסונב .תימדקא הרשכה ילעב

 .תוללכמב ודמלש דבלב 36% תמועל תואטיסרבינוא

  

 


