
:2022–2021תקציב 

שינויים מבניים

2021נובמבר 



20212022

609.1567.9(ח"מיליארדי ש)התקציבית נטו סך ההוצאה

432.3452.5(ח"מיליארדי ש)הוצאה למגבלת ההוצאה ללא קורונה : מזה

68.25.0(ח"מיליארדי ש)בתכנית הקורונה הוצאה למגבלת ההוצאה: מזה

 403.5411.1(ח"מיליארדי ש)הכנסות המדינה

 27.940.4(ח"מיליארדי ש)גרעון נומינלי

 6.8%3.9%(החזויג"מהתמאחוזים )תקרת גרעון באחוזי תוצר

7.1%4.8%(שיעור גידול לעומת שנה קודמת)ס"הלמהתוצר טרום עדכוני צמיחת

 1.5%2.1%(שיעור עליית המחירים לעומת שנה קודמת)תחזית האינפלציה

נתוני מקרו עיקריים: 2022-2021תקציב 
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עדכון מגבלת ההוצאה
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(ח"מיליארדי ש)2021-2025, מגבלת ההוצאה ברכיבי הצמדה שונים
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מתווה תקרת הגרעון
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נושא
2022התוספת בתקציב 

(ח בשנה"מיליוני ש)

2,000גידול בבריאות מעבר לגידול הקבוע בחוק

1,800קצבאות הנכותהעלאת

1,500העלאת רף השלמת הכנסה לקשישים

1,300רפורמת נפש אחת וממדים ללימודים

1,000גידול בחינוך מעבר לגידול הקבוע בחוק

300העלאת המענק לניצולי שואה

200דיסריגארד לקשישים

158סיוע לעולים בשכר דירה

150מלחמה בפשיעה בחברה הערבית

128העלאת יהודי אתיופיה

105טיפול באלימות במשפחה

75טיפול בהתמכרויות

70הסדרת תקציב אוניברסיטת אריאל

2022-2021בשורות בתקציב המדינה לשנים 
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תכנית הצמיחה תחזק את אבני היסוד של התוצר
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AY * תנאים תומכי *

צמיחה  

K
פיתוח  

תשתיות

L
תעסוקה והון 

אנושי
עלייה ברמת  

החיים



2022-2021הכלכלית לשנים התכנית–תכניות הדגל 
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קידום  

ההתחדשות  

עירונית

הקמת המטרו  

וניהול ביקושים 

בתחבורה

העלאת גיל 

פרישה תוך 

צמצום פערים  

מגדריים

אוטונומיה  

בחינוך

תכנית 

הרגולציה

בנקאות  

פתוחה

שינוי מודל  

ח מיועדות"אג

חשיפת המשק  

ליבוא ורפורמה  

בתקינה



צעדים נוספים–2022-2021התכנית הכלכלית לשנים 
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טבלת צעדים נוספים

שכירות מוסדית ארוכת טווח

מעבר לאנרגיה ירוקה

תקשורת מתקדמותקידום פרישת תשתיות

עריכת דיונים משפטיים באמצעות היוועדות חזותית

הסבת משרדים למגורים

המעבר הממשלתי לענןקידום

ייעול מערך הכשרות

צמצום נטל האסדרה על עסקים טעוני רישיון

הפחתת רגולציה בענף הבנייה

איזון ושיפור מערך הרגולציה ברשות הכבאות וההצלה

ייעול הליכי הרגולציה במשרד להגנת הסביבה

התחבורה הציבורית בטווח הקצרשיפור



צעדים משלימים–2022-2021התכנית הכלכלית לשנים 

9

טבלת צעדים משלימים

שיפור ההון האנושי בישראל

על מעונות יום פרטיים לפעוטותהקלה

שינויים מבניים במשק הגז הטבעי

אספקת חשמל לגוש דן

קופות החולים  הסדרת כללי ההתחשבנות בין

והפעילות בתחום המקרקעיןי"רמייעול עבודת 

בחינת הרגולציה החכמה בסייבר

קידום ייצוא הקנביס הרפואי

הלאומייםהסדרת תקציב רשות הטבע והגנים

חובת דיווחים כספיים של תאגידים ציבוריים



תודה רבה


