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 רבד חתפ

 תוביסה תחא ןה םיכרדה תונואת רשאכ דחוימב םיעיגפ ךרד ישמתשמ םה םידלי

 םיגרהנ 14 ליג דע םידלי 30-כ הנש לכב .לארשיב םידלי תתומתל תויזכרמה

 יגורה ללכמ םיכרד תונואתמ םיגורהה םידליה לש יסחיה םקלח .םיכרד תונואתב

 תונידמה שארב לארשי תא ביצמה ןותנ ,10%-ל בורק לארשיב םיכרדה תונואת

 .תומדקתמה תונידמה ןיבמ םידליל תונכוסמה

 ירדסהו תויתשתה .םנעמלו םירגובמ לש םהניעמ וננכותו ורצונ הרובחתה תוכרעמ

 תלוכיה רסוח ,תוזיזפה .םידלי לש םתוגהנתה תא ןובשחב תוחקול אל העונתה

 עגפיהל םידלי לש ןוכיסה תא לידגהל םייושע שיבכבש תונכסה תפמ תא אורקל

 .םיכרד תנואתב

 גואדל תירסומה הבוחה הרבחכ ונילע תלטומו לכמ ונל רקי רבדה םה ונלש םידליה

 שארב םישל שי .םיכרד תונואתב םתועגפיה םוצמצל ץרמנ ןפואב לועפלו םתוחיטבל

 םהילע ןגתש ךכ תיתשתה תא םרובע םיאתהלו םידליה תוחיטב תא תויופידעה רדס

 .םידלי לש יוביר ונשי םהבש תומוקמ םתואב רקיעב ,םהלש תועגפיהה תא ענמתו

 תונואתב 14 ליג דע םידלי לש תועגפיהה ינותנ תא רקוס ךנויעל אבומה הז ח"וד

 לש םתומל תוליבומה תויזכרמה הפרותה תודוקנ תא ריאמו זכרמ ח"ודה .םיכרד

 םיליעיהו םימישיה תונורתפה תא זכרמ ח"ודה ,ךכל ףסונב .םיכרד תונואתב םידלי

   .םיכרד תונואתב םידלי לש םתועגפיה םוצמצל וליבוי רשא

 ליפכמ רצייל ידכ םינושה הלשממה ידרשמ ןיב תועורז בלשל תוטלחהה ילבקמ לע

 תצרחנו תבלושמ היהתש תאזכ ,םינש תכורא הלועפב קר .ונידלי תוחיטב ןעמל חכ

   .אבה גורהה דליה תא עונמ לכונ

 

 ,הכרבב

 הטיק זרא

 קורי רוא תתומע ל"כנמ
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 עקר

 .הנידמה תייסולכואמ 28%-כ םהש ,)0-14 ינב( םידלי ןוילימ 2.5-כ םייח לארשיב

 םידלי ףלא 600-כו )םידליה לכ ךסמ 76%( םידוהי םידלי ןוילימ 1.9-כ םכותמ

  .)םידליה לכ ךסמ 24%( תיברעה הרבחהמ

 

הרטמ  
 םידלי לש םתועגפיהל תומרוג רשא תויזכרמה הפרותה תודוקנ תא רקוס ח"ודה

 תואצמנה תויזכרמה תויסולכואה לע עיבצהל איה ח"ודה תרטמ .םיכרד תונואתב

 ךרדבש תונכסל םידליה תא תופשוחה תויזכרמה תוריזה תא ןייפאל ,ןוכיסב

 .םיכרד תונואתב םידליה תועגפיה תא ותיחפי רשא תונורתפ עיצהל ליבקמבו

 

 הטיש

 תיזכרמה הכשלה לש םיכרד תונואתב םידלי תועגפיה ינותנב שומיש השענ הז ח"דב

 ללוכ ח"ודה ,ףסונב .םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה ינותנבו הקיטסיטטסל

 .OECD-ה תונידמו לארשי לש םייתאוושה םינותנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



תאונות דרכים בשנת בשנת 20202020 :
 

אופניים וקורקינטים חשמליים: 

שנים  2011-20202011-2020 :

הסיבה המרכזית

ילדים מהחברה הערבית 
נהרגים בשיעור של 

פי שניים יותר 
מחלקם באוכלוסייה

 53% מהילדים 
נהרגו כאשר 
הלכו ברגל – 

 יוני ואוקטובר 
החודשים הקטלניים 

בשנה

עלייה של 53% 
במאושפזים 

בהשוואה לשנת 2019

251,758 ילדים נפגעוילדים נהרגו

8.2%
מכלל ההרוגים - 

ילדים
למרות הסגרים לא נרשמה 

ירידה במספר הילדים 
שנהרגו כשהלכו ברגל

עלייה של 53% במאושפזים 
בהשוואה לשנת 2019

2019

2020

53%

יולייוני

אוקטוברספטמבר

אוגוסט

 15:00-16:00
השעה 

המסוכנת ביום

2

אחד מכל עשרה נפגעים – 
ילד מתחת לגיל 16

חדרה, נהריה 
וחיפה - 
הערים 

המסוכנות
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 :םיירקיע םיאצממ

 :2020 תנש

 םיכרד תונואתב וגרהנ םידלי 25 •

 .םיכרד תונואתב ועגפנ םידלי 1,758 •

 .םידלי ויה םיכרד תונואתב םיגורהה ללכמ 8.2% •

 וגרהנש םידליה רפסמב הדירי המשרנ אל הנורוקה לשב םירגסה תורמל •

 .לגרב וכלהשכ

 םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יגהנ הרשע לכמ דחא :הביכר רוסיא תורמל •

 16 ליגל תחתמ דלי – ועגפנש

 לע ובכרשכ הנואתמ האצותכ וזפשואש םידליה רפסמב 53% לש היילע •

 .2019 תנשל האוושהב םיילמשח טניקרוק וא םיינפוא

 :2011-2020 םינש

 .תיזכרמה הביסה – לגרב וכלה רשאכ וגרהנ םידליהמ 53% •

 םקלחמ רתוי םינש יפ לש רועישב םיגרהנ תיברעה הרבחהמ םידלי •

 .היסולכואב

 .4 ליג דע תוטועפ – תיברעה הרבחהמ םיגורה םידלי ינש לכמ דחא •

 .הנשב םיינלטקה םישדוחה רבוטקואו ינוי •

 .םויב תנכוסמה העשה 15:00-16:00 •

 .םידלי ףלא לכל רתויב ההובגה תועגפיהה םע םירעה - הפיחו הירהנ ,הרדח •
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 שדוח לכב עצוממב םיגורה םידלי ינש :2020 תנש

 שדוח לכב םיגורה םידלי ינש -  2020 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ 14 ליג דע םידלי 25

  וגרהנ הכלהמב רשאכ 26% לש רועישב הדיריב רבודמ 2019 תנשל האוושהב .עצוממב

  .םיכרד תונואתב םידלי 34

 םיכורא םירגסבו הנורוקה סוריו תעפשהב הנייפאתה 2020 תנש יכ ןובשחב איבהל שי

 םידליב הדיריל המרת ךכבו םיתבב םידלי לש הכוראה םתואצמיהל וליבוה רשא

 ,בכרה ילכ תעוסנב הדחה הדיריה  תא ףיסוהל שי ךכל .םיכרד תונואתמ םיגורהה

 םינשל האוושהב הגירח התיה אל 2020 תנש ,ליעל רומאה תורמל .20%-כ לש רועישב

 28( 2017 תנש-ו )םיגורה 26( 2013 תנשל היתואצותב המודו ןורחאה רושעב תורחא

 .)םיגורה

 29 עצוממב ,)2011-2020( ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב וגרהנ 14 ליג דע םידלי 299

  .המלש דומיל תתיכ – הנש לכב םיגורה םידלי

 

 ס"מל :רוקמ •
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 םיעגפנ םידלי 1,758 :2020 תנש

 תונואתב ועגפנש םידלי 2,772 תמועל 2020 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ םידלי 1,758

 םיכרד תונואתב ועגפנש םידליב הדיריה תא .37% לש הדירי – 2019 תנשב םיכרד

 תיבב םיבר םידלי וריאשהש םיכוראה םירגסלו הנורוקה תנשל סחייל שי 2020 תנשב

  .בכרה ילכ תעסונב הדחה הדיריל םג ומכ

 םיעגפנש םידלי 2,800 ,ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב ועגפנ 14 ליג דע םידלי 28,082

 .םוי לכב עצוממב םידלי הנומש – םיכרד תונואתב הנש לכב עצוממב

 

 

 ס"מל :רוקמ •
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 דלי - םיכרד תנואתב םיגורה הרשע לכמ דחא טעמכ :2020 תנש

 תונואת יגורה ללכמ 8.2% םיווהמה ,2020 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ םידלי 25

 םקלחב הלק הדירי 2020 תנשב המשרנ ,2019 תנשל האוושהב .הנש התואב םיכרדה

 םידליה לש יסחיה קלחב הדיריה תא סחייל ןתינ .םיגורהה ללכמ םידליה לש יסחיה

 ומכ ,הנורוקה סוריו לשב הנשה ךלהמב ויהש םיכוראה םירגסה לשב םיגורהה ללכמ

  .בכר ילכ תעוסנב הדיריב םג

 םיכרדה תונואת יגורה ללכמ םיגורהה םידליה לש יסחיה םקלח תא םינחוב רשאכ

 טעמכ – םידלי םה עצוממב הנש לכב םיגורההמ 8.9% יכ תוארל ןתינ ןורחאה רושעב

 .םיגורה הרשע לכמ דחא

 

 

 ס"מל :רוקמ •
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 יגורה ללכמ םיכרד תונואתמ םיגורהה םידליה לש יסחיה םקלח
 2011-2020 םיכרדה תונואת
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 לגרב וכלהשכ וגרהנש םידליב הדירי המשרנ אל הנורוקב םירגסה תורמל

 וכלה רשאכ וגרהנ 2020 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנש 14 ליג דע םידליה 25 ךותמ 14

 לגרה יכלוה רפסמל ההז ןותנ ,)הנש התואב םיגורהה םידליה ללכמ 56%( לגרב

 לש הכורא תוראשיהל ומרגש םיכוראה םירגסה תורמל .2019 תנשב וגרהנש םידליה

  .לגרב וכלהשכ וגרהנש םידליב הדירי המשרנ אל תיבב םידלי

 13 תמועל )ןורחאה רושעב רתויב ךומנה ןותנה( בכרב ועסנ רשאכ וגרהנ םידלי השיש

 .54% לש הדירי -  בכרב ועסנ רשאכ 2019 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנש םידלי

 יגוס  תא םינחוב רשאכ .םידליה לגרה יכלוה לש םתועגפיהב הגירח הנניא 2020 תנש

 יכ תוארל ןתינ ןורחא רושעב םיכרד תונואתב םידלי לש םתומל וליבוהש תועיגפה

 .תיזכרמה הביסה – )םידלי 160( לגרב וכלה רשאכ וגרהנ םידליהמ 53%

 םידליהמ 8% .בכרב ועסנ רשאכ )םידלי 101( ןורחאה רושעב וגרהנ םידליהמ 34%

 .)םידלי 23( םיינפוא לע ובכר רשאכ ןורחאה רושעב וגרהנ

 

 

 ס"מל :רוקמ •

 

 

 

53%

1%

34%

0% 8%

0%

3%

1%
 2011-2020 עגפנ גוס יפל םיכרד תונואתב םיגורה םידלי

 לגר ךלוה

 רתויו םילגלג 4 לעב בכר - גהנ

 רתויו םילגלג 4 לעב בכר - עסונ

  עונפוא - גהנ

 םיינפוא - גהנ

 )גהנ אל( םיינפוא - עסונ

 עודי אל בכר - גהנ

 עודי אל בכר - עסונ
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 היסולכואב םקלחמ לופכ רועישב םיגרהנ תיברעה הרבחב םידלי

 םידלי 15 תמועל 2020 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ תידוהיה הרבחהמ םידלי 10

 םידלי 13 ,תאז תמועל .33% לש הדירי – 2019 תנשב וגרהנש תידוהיה הרבחהמ

 הרבחהמ םידלי 14 תמועל 2020 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ תיברעה הרבחהמ

 תורמל תאזו דבלב תוחפ דחא גורה – 2019 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנש תיברעה

 .הנורוקה סוריו לשב בכרה ילכ תעוסנב הדחה הדיריהו היסולכואה לע םירגסה

 תבצמב םקלח ךא ,לארשיב םידליה תייסולכואמ 24% םיווהמ תיברעה הרבחה ידלי

 םיגורהה םידליה ללכמ 52% לש רועישב 2020 תנשב הדמאנ םיגורהה םידליה

  .היסולכואב םקלח רשאמ רתויו םיינש יפ–םיכרד תונואתמ

 

 הרבחהמ ועיגה םהמ 162 ,םיכרד תונואתב ןורחאה רושעב וגרהנש םידליה 299 ךותמ

 רועישב דמאנ םידליה ללכמ תיברעה הרבחהמ םידליה לש םקלח ,רומאכ .תיברעה

 לש רועישב דמאנ ןורחאה רושעב םיגורהה םידליה תבצמב םקלח וליאו 24% לש

 .היסולכואב םקלחמ רתויו םיינש יפ ,54%

 

 

 ס"מל :רוקמ •

 

 

 

39%

54%

3%4%

                     היסולכוא יפל םיכרד תונואתב םיגורה םידלי
2011-2020 

 םירז םירחא םיברע םידוהי
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 4 ליג דע טועפ – תיברעה הרבחהמ גורה ינש דלי לכ

 תנשב .םיכרד תונואתב 0-4 יאליגב תיברעה הרבחהמ תוטועפ תועגפיה רקיעב תטלוב

 הרבחהמ םיגורהה םידליה ללכמ 53% -  תיברעה הרבחהמ תוטועפ העבש וגרהנ 2020

  .תיברעה הרבחהמ גורה ינש דלי לכ – תיברעה

 .הייסולכואב תוטועפה ךסמ 23% םיווהמ תיברעה הרבחהמ 0-4 יאליגב תוטועפ

 םיגורהה תוטועפב םרועיש יכ תפשוח )2011-2020( ןורחאה רושעב םינותנה תניחב

 .רתוי ףאו םיינש יפ - 48%-ב דמאנ

 תורדגומה תונואת לשב תמרגנ תיברעה הרבחהמ תוטועפ לש ההובגה תועגפיהה

 הרבחל רקיעב תוינייפואו תיבה רצחב תושחרתמה תונואת ןתוא- "רצח תונואת"כ

 .תיברעה

 

 

 ס"מל :רוקמ •
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 רבוטקואו ינוי – םיינלטקה םישדוח

 .)דחא לכב( ןורחאה רושעב רבוטקואו ינוי םישדוחב םיכרד תונואתב וגרהנ םידלי 36

 האוושהב םיכרד תונואתב ההובג תועגפיה תמייק לודגה שפוחהו ץיקה ישדוחב

 ץיקה ישדוחב .ירשת יגח תארקל תמצעתמו תכשמנש הילע ,הנשה תליחתב םישדוחל

 םילבמו תננוגמ תרגסמב עובק ןפואב םיאצמנ אל םידליה ירשת יגח לש םישדוחבו

 םידליה תא םיפשוח יונפ ןמז לש יובירו שעמה רסוח ,םומעשה .תיבל ץוחמ בר ןמז

  .שיבכבש תונכסל

 

 ס"מל :רוקמ •
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 םויב תנכוסמה העשה – 15:00-16:00

 תועשמ לחה יכ תוארל ןתינ .םידליל הפרות תודוקנ תווהמ םיירהצה רחא תועש

 לכב רשאמ רתוי ההובג תועגפיה תמשרנ )19:00( ברעה תועש דעו )12:00( םיירהצה

 ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב םידליה לש תועגפיהה תועש תניחב .הממיה תועש

 םיכרד תונואתב וגרהנ םידלי 31 רשאכ 15:00-16:00 תועשה ןיב האישל העיגמ

  .וללה תועשב

 .םהילע תננוגמ רשא רפסה תיב תרגסמב םיאצמנ אל םידליה םיירהצה רחא תועשב

 םיירהצה תורגסממ התיבה םכרדב םקלח ,שעמ ירסח תובוחרב םיטטושמ םקלח

 .תורחא תויוליעפו םיגוחה לא םכרדב םקלחו

 תונואתב וגרהנש םידליה רפסמב דח קוניז םשרנ 07:00-08:00 תועשה ןיב ,ךכל ףסונב

 הנשי תועש ןתואב רפסה תיב לא העגהל יכ רעשל ןתינ .ןורחאה רושעב םיכרד

 .רפסה תיב לא ךרדבו רקובה תועשב םידליה תועגפיהל תערכמ "המורת"

 

 

 ס"מל :רוקמ •
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 16 ליגל תחתמ דלי םיעגפנ הרשע לכמ דחא – םיילמשח םיינפוא יגהנ

 יגהנ 168  םהמ ,2020 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ םיילמשח םיינפוא יגהנ 1,610

 ליגה ,16 ליגל תחתמ םירענו םידלי ויה םיכרד תונואתב ועגפנש םיילמשח םיינפוא

 םיילמשח םיינפוא יגהנ )10%( הרשע לכמ דחא השעמל .הביכרל רתומה ילמינימה

  .16 ליגל תחתמ דלי היה 2020 תנשב םיכרד תנואתב עגפנש

 2020 ,ליג יפל תונואתב ועגפנש םיילמשח םיינפוא יגהנ

 תונואתב ועגפנש םיגהנ ליג תוצובק
 )1(הרטשמל וחווֻדש

 ח"יבב וזפשואש םיגהנ

 הרטשמל וחווֻד אל ךא

 473 1,137 לכה ךס

11-0 9 12 

15-12 71 76 

18-16 113 63 

24-19 163 68 

+25 692 542 

 - 89 עודי אל

 ס"מל :רוקמ •
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 רעונ ינבו םידלי םה םיעגפנהמ 10% – םיילמשח םיטניקרוק יגהנ

  םהמ ,2020 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ םיילמשח םיטניקרוק יגהנ 660

 םיטניקרוקב וגהנ רשאכ םיכרד תונואתב ועגפנש 16 ליגל תחתמ םירענו םידלי 59

 ויה הנש התואב םיכרד תונואתב ועגפנש םיטניקרוקה יגהנ ללכמ 10%-כ . םיילמשח

 .קוחב הרוסא ילמשח טנקירוק לע הביכרש םידלי

 

  2020 ,ליג יפל תונואתב ועגפנש םיילמשח םיטניקרוק יגהנ

 תונואתב ועגפנש םיגהנ ליג תוצובק
 )1(הרטשמל וחווֻדש

 ח"יבב וזפשואש םיגהנ

 הרטשמל וחווֻד אל ךא

 100 560 לכה ךס

11-0 10 8 

15-12 26 15 

18-16 41 7 

24-19 108 15 

+25 343 55 

 - 32 עודי אל

  

 ס"מל :רוקמ •
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  םיילמשח םיטניקרוק וא םיינפוא תנואת רחאל וזפשוא םידלי ףלא לעמ

 תונורחאה םינשה הנומשב

 תחתמ םיענוממ םיטניקרוקו םיילמשח םיינפוא יבג לע הביכר תורסוא תונקתה

 הנומשב םילוחה יתבב וזפשוא )0-15( םידלי 1,224 ,רנטרג ןוכמ יפ לע .16 ליגל

 םיינפוא תנואתב ועגפנש רחאל )2013-2020( תונורחאה םינשה

  .םיענוממ םיטניקרוק/םיילמשח

 16 ליגל תחתמ םידליה רפסמב 53% לש רועישב תיתועמשמ היילע הלח ,2020 תנשב

 21%-כ( םיילמשח טניקרוק/םיינפוא לע ובכרשכ הנואתמ האצותכ וזפשואו ועצפנש

  .)2019 תנשב םידלי 137 םהש 14% תמועל 2020 תנשב םידלי 210 םהש

 תונואתמ האצותכ 2020 תנשב וזפשואו ועצפנש 16 ליגל תחתמ םידליה 210 ךותמ

 םיטניקרוק לע ובכרשכ ועצפנ 36% -ו םיילמשח םיינפוא לע ובכר 64% ,םיכרד

 .םיילמשח

 ךלהמב םילוחה יתבב םיזפשואמ םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יבכור םידלי

 )2013-2020( הנשה

 םיזפשואמה ללכמ זוחא  16 ליגל תחתמ םיזפשואמ הנש

2013 33 48% 

2014 102 47% 

2015 185 43% 

2016 207 34% 

2017 159 26% 

2018 191 22% 

2019 137 14% 

2020 210 21% 

  1,224  לוכה ךס

 רנטרג ןוכמ :רוקמ •

 

 

 

 



15 

 

 הירהנו הפיח ,הרדח – תונכוסמה םירעה דדמ

 לכל םיכרד תונואתב םיעגפנה םידליה רועיש םע םירעה ןה ,הירהנו הפיח ,הרדח

 םידליה רפסמ תא ונחב .ץראב תולודגה םירעה לכמ רתויב הובגה םידלי ףלא

 ,ס"מלה ינותנ סיסב לע םיבשות ףלא 50 לעמ ריעו ריע לכב םיכרד תונואתב ועגפנש

 תונורחאה םינשה שמח ינפ לע עצוב םינותנה חותינ .םידלי ףלא לכל האוושהב

 הובג רועישב םידלי םיעגפנ םהבש םירע לע עיבצהלו תומגמ רתאל ידכ )2016-2020(

 .יתרזח ןפואב םיכרד תונואתב

 

 םיעגפנה םידליה רועישב ןושארה םוקמב תאצמנ הרדח יכ הארמ םינותנה חותינ

 םיעגפנ הנש לכב רשאכ ,םידלי 1.34 – םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב הנש לכב

 םידלי 1.25 םע ינשה םוקמב תבצינ הפיח .ריעב םיכרד תונואתב םידלי 31 עצוממב

 72 עצוממב םיעגפנ הנש לכב .םידלי ףלא לכל הנש לכב םיכרד תונואתב םיעגפנש

 םיעגפנ םידלי 1.24 םע ישילשה םוקמב תאצמנ הירהנ .ריעב םיכרד תונואתב םידלי

 תונואתב עצוממב םיעגפנ םידלי 15 .םידלי ףלא לכל האוושהב םיכרד תונואתב

 םידליל תונכוסמה דדמב יעיברה םוקמב תאצמנ אתא תיירק .הנש לכב ריעב םיכרד

 םידלי 15 רשאכ ,הנש לכב םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב םיעגפנ םידלי 1.15 םע

 םירעה תשמח תא תרגוס םי תב .םיכרד תונואתב עצוממב הנש לכב םיעגפנ

 רשאכ ,םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב םיעגפנ םידלי 1.10 םע םידליל תומודאה

 .ריעב םיכרד תונואתב עצוממב םידלי 26 םיעגפנ הנש לכב

 

 ,)197( הנש לכב עצוממב םיכרד תונואתב םידלי הברה יכה םיעגפנ לארשי תריבב

 םיעגפנ םידלי 0.63 םע תונכוסמה דדמב 22-ה םוקמב קר תגרודמ םילשורי לבא

 0.86 םע 10-ה םוקמב תאצמנ ופי– ביבא לת .ריעב םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב

 םיעגפנ עצוממב הנש לכב רשאכ ,םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב םיעגפנ םידלי

 .םיכרד תונואתב םידלי 73 ריעב

 

 םידלי 0.71 םע 16-ה םוקמב תבצינ קרב ינב יכ הלעמ תוידרחה םירעה תניחב

 .)הנש לכב עצוממב םידלי 60( םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב הנש לכב םיעגפנש

 לכל םיכרד תונואתב םיעגפנש םידליה רועישב 33-ה םוקמב תאצמנ תילע ןיעידומ

 שמש תיב .)םיכרד תונואתב עצוממב הנש לכב םיעגפנ םידלי 13( 0.3- םידלי ףלא

 לכל םיכרד תונואתב םיעגפנ םידלי 0.26 םע תונכוסמה דדמב 35-ה םוקמב תאצמנ

 םע 36-ה םוקמב תבצינ תילע רתיב .)הנש לכב עצוממב םיעגפנ םידלי 15( םידלי ףלא
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 םידלי הנומש( םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב הנש לכב םיעגפנש םידלי 0.24

  )הנש לכב עצוממב םיעגפנ

 

 םוקמב תאצמנ םחאפ לא םוא יכ הלעמ תיאודב/תיברעה הרבחב םירעה תניחב

 םידלי ףלא לכל האוושהב םיכרד תונואתב םיעגפנש םידלי 0.94 םע עורגה ינימשה

 םידלי 0.73 םע 15-ה םוקמב תאצמנ תרצנ .)עצוממב הנש לכב םיעגפנ םידלי 16(

 עצוממב הנש לכב םיעגפנ םידלי 14( םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב םיעגפנ

 םידלי ףלאל םיעגפנש םידלי 0.41 םע 29-ה םוקמב תאצמנ טהרו )םיכרד תונואתב

 .)םיכרד תונואתב עצוממב הנש לכב םיעגפנ םידלי 13( הנש לכב
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 האלמה המישרה – םירע יפל םיכרד תונואתב םידלי תועגפיה

 

 
 ס"מל :םינותנ רוקמ •

 

 

 
 םידלי כ"הס היסולכוא בושיי

 םיעגפנ םידלי
2016-2020 

 הנשל םיעגפנ םידלי
 עצוממ

 עצוממ םידלי ףלאל םיעגפנ םידלי
 הנשל

  1.34                                               31 154  23,035        97,335       הרדח 1
  1.25                                               72 358  57,197        285,316     הפיח 2
  1.24                                               15 77  12,425        58,096       היירהנ 3
  1.15                                               15 77  13,441        59,030       אתא תיירק 4
  1.10                                               26 128  23,250        129,013     םי תב 5
  1.07                                               15 74  13,862        54,250       הלופע 6
  0.97                                               34 172  35,365        144,073     ןולקשא 7
  0.94                                               16 81  17,181        56,109       םחפ-לא םוא 8
  0.88                                               43 214  48,401        209,687     עבש ראב 9

  0.86                                               73 365  85,311        460,613     ופי- ביבא לת 10
  0.85                                               37 187  44,200        196,282     ןולוח 11
  0.81                                               16 82  20,317        76,246       הלמר 12
  0.77                                               30 152  39,565        143,904     תובוחר 13
  0.77                                               41 204  53,195        221,353     הינתנ 14
  0.73                                               14 71  19,458        77,445       תרצנ 15
  0.71                                               60 301  85,032        204,639     קרב ינב 16
  0.71                                               42 211  59,857        225,939     דודשא 17
  0.69                                               16 78  22,527        77,223       דול 18
  0.69                                               44 220  63,769        247,956     הווקת חתפ 19
  0.67                                               35 174  51,837        254,384     ןויצל ןושאר 20
  0.66                                               7 37  11,215        52,299       תליא 21
  0.63                                               197 987  313,466      936,425     םילשורי 22
  0.62                                               10 52  16,888        75,421       הננער 23
  0.61                                               19 97  31,666        163,480     ןג תמר 24
  0.61                                               15 73  24,131        101,432     אבס רפכ 25
  0.55                                               8 38  13,761        50,351       הנויצ סנ 26
  0.51                                               10 52  20,364        97,470       היילצרה 27
  0.47                                               8 41  17,499        61,801       ןיעה שאר 28
  0.41                                               13 63  30,490        71,437       טהר 29
  0.39                                               6 32  16,380        57,105       תג תיירק 30
  0.31                                               8 42  26,804        93,277       *תוער-םיבכמ-ןיעידומ 31
  0.31                                               4 20  12,813        60,644       םייתעבג 32
  0.30                                               13 66  43,644        76,374       תיליע ןיעידומ 33
  0.27                                               4 22  16,122        63,175       ןורשה דוה 34
  0.26                                               15 73  57,168        124,957     שמש תיב 35
  0.24                                               8 38  31,782        59,270       תיליע רתיב 36
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 תוצלמה

  לגר יכלוה

 םידלי לש זוכיר ירוזאב יתיתשתה ןפב תוחיטבה רופיש לש דיפקהל שי •

 .םיקחשמ ישרגמו םידלי ינג ,רפס יתב ןוגכ

 וללה םירוזאב העיסנה תויוריהמ ןוסירו ןותימל תאש רתיב לועפל שי  •

   .'וכו העונת ןותימ ירוזא ,הטאה יספ תועצמאב

  .םידלי לש זוכיר ירוזאב םירוזמרב קוריה עפומה ךשמ תכראה םדקל שי •

 לע וללה םירוזאב דיפקהל שי לגר יכלוה םניה םידליה תיברמו רחאמ •

  .םידלי לש ףוסיאו הדרוהל םתמאתה ןכו לגר יכלוהל תויתודידי תויתשת

 תנש תחיתפל המידקמ הלועפכ וללה םירוזאב תויתשת ירקס עצבל שי •

 .רפסה יתבל "חוטב לולסמ" םודיקל לועפל ןכו םידומילה

 

 םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא

 אשונה לע םינומאה םיפוגהו תוימוקמה תויושרה ,לארשי תרטשמ לע •

 .קוחה לש הליעי הפיכאל איבהל הרובחתה דרשמב

 םיבכורה ןיב ךוכיחה תנטקהל םיידועיי םיינפוא יליבש תלילס םדקל שי  •

 .םיבכרל

 לכב הדסק תשיבח לש תובישחה תודוא םידליל תידועי הרבסה עצבל שי •

 .הביכר

 

 היגולונכטו בכר

 .לגר יכלוה יוהיזל תויגולונכט תוכרעמ תנקתה םדקל שי •

  ."סרוור" תומלצמ תנקתה םדקלו רוחאל העיסנ ינשייח תנקתה בייחל שי •

 

 

 



19 

 

  ההבגה יבשומ תוחיטב תורוגח ,ןוסיר ינקתה

 .דליה לקשמו ליגל ןוגימה יעצמא תמאתהל עגונב הרבסהה תא םדקל שי •

  .רוחאמ הריגחה הניה םויכ תיזכרמה היעבה

 ההבגה יבשומו תוחיטב תורוגחב שומישל עגונב הפיכאה תא ריבגהל שי •

 .)םירטסוב(

 ידוהי-אלה רזגמב תידימ הלועפ השורד

-אלה הייסולכואב רבודמשכ ףקות הנשמ תולבקמ הז ח"ודב ורקסנש תוצלמהה ללכ

 ימרוג םה ,םיכרדב תוחיטבל ךוניחו הרשכה ,הרבסה ,תיתועמשמ הפיכא .תידוהי

 רזגמב תוחיטבה רופישל תצרמנו תידימ הלועפ טוקנל יחרכה .הז רשקהב חתפמ

 .טרפב םידלי ברקבו ,ללכב ידוהי-אלה

 ךוניחה תכרעמב םיכרדב תוריהזל ךוניח םויק לע דיפקהל שי

 תוחיטבה ינכת תא שיגנהל ורשפאי רשא ,הז אשונל םייואר םיביצקת ריבעהל שי

 חותיפ רתיה ןיב ליכהל םירומאה םינכתה לע .ףטוש ןפואב ליגה תובכש לכל

 .תוחיטב ילגרה תיינקהו םידלי ברקב ךרדב חוטב שומישל תויונמוימ
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 םוכיס

 םיכרדה תונואת .םיעגפנ 3,000-ל בורקו םיכרד תונואתב הנש לכב םיגרהנ םידלי 30-כ

 רשא םינותנה חותינ .םידלי תתומתל תויזכרמה תוומה תוביסמ תחא תא תווהמ

 ,םיכרד תונואתב םיגורהו םיעגפנ םידלי לש העובק המגמ לע עיבצמ ,הז ח"ודב וגצוה

  .תונורחאה םינשב תיתועמשמ הדירי אלל

 תועגפיהה תועש .לגרב םיכלוה םה רשאכ םיכרד תונואתב םיגרהנ םידליה תיברמ

 הרזח ךרדב – רקובה תועשבו םיירהצה רחא תועשב ההובג תועגפיה לע תועיבצמ

 ןהבש תויזכרמ הפרות תודוקנ םה ירשת יגחו ץיקה ישדוח .וילא ךרדב וא רפסה תיבמ

  .םירחאה הנשה ישדוח רשאמ רתוי הובג רועישב םידלי םיגרהנ

 ןקלח ,תיברעה הרבחהמ תוטועפו םידלי לש םיכרד תונואתב םתועגפיה הערל תטלוב

 התורבגתיהל םידע ונא תונורחאה םינשב ,ןכ ומכ .תיבה רצחב תושחתמה תונואתב

 םיינפוא תוברועמב םיכרד תונואתב םידלי תועגפיה תללוכה תיסחי השדח העפות לש

 .קוחב הרוסא םהילע הביכרהש םילכ ,םיילמשח םיטניקרוקו

 - הנידמה לש תידיימו תצרחנ הלועפ תשרדנ וללה תורורבה תועגפיהה תוריז לומ לא

 ללכ לש תוחוכ בוליש .תוימוקמה תויושרהו רבדל םיעגונה םינושה הלשממה ידרשמ

  .םיכרד תונואתב םיעגפנו םיגרהנש םידליה םוצמצל חרכהב ליבוי םימרוגה

 תלוכי רדעיה ,בל תמושת רסוח ,תוזיזפ .םידלי ומכ וגהנתי דימת םידלי יכ רוכזל ונילע

 ונילע .תויועט עצבל םתוא םיליבומ תברקתמה הנכסהו בכרה ילכ שער ןיב רשקל

 רשאכ םג יכ אדוולו ןתוא עונמל ,תויועט ןתוא תא תופצל תוירחאה תלטומ הרבחכ

 יפלכ תירסומה וניתוירחא יהוז .םייח ןדבואל חרכהב ליבות אל איה האיגש התשענ

 .ונלוכ לש םידליה ייח תלצהל תאש רתיב לועפל שי ןכלו ונידלי
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