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 רבד חתפ

 םיכרדב תוחיטבה אשונב הפרותה תודוקנמ תחא תא הווהמ תיברעה הרבחה

 תחא תא תווהל לוכי ,הבוגה םיגורההו םיעגפנה רפסמ םוצמצו לארשיב

 בצמ תנומתב יתועמשמ רופיש תריציל תויוארהו תויביטקפאה תויונמדזהה

 .לארשיב תוחיטבה

 םקלח ךא ,לארשיב הייסולכואה ךסמ 20%-כ תיווהמ תיברעה הרבחה יחרזא

 ךרואל תוביצי לע רמושש ןותנ ,30%-כב דמאנ םיכרד תונואתמ םיגורהה תבצמב

 .יוניש אלל תונורחאה םינשה

 חכונ טלוב תיברעה הרבחב םיכרדה תונואת םוצמצב תודקמתהו לופיטב ךרוצה

 םיעודי םיעגפנהו תונואתה םוצמצל תונורתפהו תויעבה .הז ח"ודב ואבויש םינותנה

  .לעופה לא חוכה ןמ םאיצוהל אוה רתונש לכו םירכומו

 תמאותה המרל תיברעה הרבחב םיגורהה רועיש תדרוה יכ ןיבהל לארשי תלשממ לע

 תא םדקל יושע הז בושח ךלהמ .םייח תלצה התועמשמ הייסולכואב םקלח תא

 .םיכרדה תונואתב לופיטב תומדקתמה תונידמה לש תוחיטבה תמרל לארשי

 ינא .םיכרד תונואתב תיברעה הרבחה לש תוברועמו תועגפיה ח"וד ךנויעל שגומ

 תא םצמצל תנמ לע הז ח"ודב םיאבומה םינותנב לכשומ שומיש תושעל ךתוא ןימזמ

 .םיכרד תונואתב תיברעה הרבחה יחרזא לש הובגה םרפסמ

 

 ,הכרבב

 הטיק זרא

 קורי רוא תתומע ל"כנמ
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 יללכ

 הייסולכואל האוושהב רתוי םיהובג לארשיב תיברעה הרבחב תועגפיהה ירועיש

 תנשב םיכרד תונואתב םהייח תא וחפיק תיברעה הרבחהמ םדא ינב 113 .תיללכה

 הרבחהמ עיגה הרבעש הנשב םיכרד תונואתב םיגורה השולש לכמ דחא טעמכ .2019

  .דבלב 20%-כב דמאנ הייסולכואב םקלחש דועב ,תיברעה

 םתועגפיהו םתוברועמ ןכ ומכו םיכרד תונואתב םידלי לש םתועגפיה רקיעב תטלוב

 בכרה יגהנו םיריעצה םיעונטקהו םיעונפואה יבכור ,םיריעצה םיגהנה לש ההובגה

 .תוינלטק םיכרד תונואתב דבכה

 הרטמ

 ,תיברעה הרבחב םיכרד תונואתב תועגפיהה בצמ תנומת תא גיצהל איה ח"ודה תרטמ

 תתחפהל הלועפל םיירשפא םינוויכ לע ץילמהלו תועיגפה תויסולכואה תא רתאל

 תודוקנב קסוע ח"ודה לש ורקיע .תוינלטקהו תושקה תונואתהו םיעגפנה תומכ

 ברקב םיכרדב תוחיטבה רופישל ההימכו ןוצר ךותמ תיברעה הרבחה לש הפרותה

 .םדא ינב ןוילימ ינשכ הנומה הייסולכוא תצובק

 הטיש

 רקחל רנטרג ןוכמ ,הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ חותינ לע ססבתמ ח"ודה

 תתומעו )מ.מ.מ( תסנכה לש עדימהו רקחמה זכרמ ,תואירב תוינידמו היגולוימדיפא

 .קורי רוא

 

 

 

 

 

 

 

 



11 14

בשנת 2019 נהרגו 14 ילדים מהחברה הערבית 
בתאונות דרכים לעומת 11 ילדים שנהרגו 

בתאונות דרכים בשנת 2018 – עליה של 27%

2018 2019

65% מנהגי הרכב הכבד שהיו 
מעורבים בתאונות דרכים קטלניות 
בשנת 2019 היו מהחברה הערבית, 
כמעט כפול מחלקם במצבת הנהגים

נהגי האופנועים 
והקטנועים הצעירים 

מהחברה הערבית נהרגו 
פי שניים יותר מאשר 
חלקם במצבת הנהגים

57% מכלל הנהגים 
הצעירים שהיו מעורבים 
בתאונות דרכים קטלניות 

היו מהחברה הערבית, 
פי שניים יותר מחלקם 

במצבת הנהגים

 הסיכון של אזרח מהחברה הערבית להיות 
מאושפז עקב תאונת דרכים בישראל 

במהלך חייו הוא אחד לכל שבעה תושבים, 
ואילו הסיכון בקרב אזרח מהחברה היהודית 

הוא אחד לכל שניים עשר תושבים

67 נהגים צעירים מהחברה הערבית היו 
מעורבים בתאונות דרכים קטלניות בשנת 2019, 

עליה של 49% בהשוואה לשנת 2018

2018
2019

49%

נהגים צעירים מהחברה 
הערבית מעורבים 

בתאונות דרכים קטלניות 
פי שניים יותר מאשר 
חלקם במצבת הנהגים

27%

דו"ח היפגעות החברה הערבית בישראל 
בתאונות דרכים

בשנת 2019 נרשמה 
עליה של 21% במספר 

ההרוגים מתאונות 
דרכים בחברה הערבית

93 113

21%

31.7%

בעוד שחלקם באוכלוסייה הוא כ-20% בלבד.

כשליש מההרוגים 
בתאונות דרכים 
בשנת 2019 היו 

מהחברה הערבית

20%

פעוטות )0-4(
 מהחברה הערבית 
נהרגו בשנת 2019 

בשיעור כפול 
מחלקם באוכלוסייה
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 :םיירקיע םיאצממ

 תיברעה הרבחהמ ויה 2019 תנשב םיכרד תונואתב םיגורההמ שילשכ •

 .דבלב 20%-כ אוה הייסולכואב םקלחש דועב )31.7%(

 הרבחב םיכרד תונואתמ םיגורהה רפסמב 21% לש הילע המשרנ 2019 תנשב •

 .)93 תמועל 113( תיברעה

 11 תמועל םיכרד תונואתב תיברעה הרבחהמ םידלי 14 וגרהנ 2019 תנשב •

 .27% לש הילע – 2018 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנש םידלי

 םקלח רשאמ רתוי םיינש יפ טעמכ םיגרהנ תיברעה הרבחהמ םידלי •

 הייסולכואב

 םקלחמ לופכ רועישב 2019 תנשב וגרהנ תיברעה הרבחהמ )0-4( תוטועפ •

 .הייסולכואב

 ,לגר יכלוהכ וגרהנ )8 ךותמ 6( תיברעה הרבחהמ וגרהנש תוטועפהמ 75% •

 ."רצח תונואת"ל לודגה וקלחב סחוימה ןותנ

 תוינלטק םיכרד תונואתב םיברועמ ויה תיברעה הרבחהמ םיריעצ םיגהנ 67 •

 .2018 תנשל האוושהב 49% לש הילע ,2019 תנשב

 יפ תוינלטק םיכרד תונואתב םיברועמ תיברעה הרבחהמ םיריעצ םיגהנ •

 .םיגהנה תבצמב םקלח רשאמ רתוי םיינש

 ויה תוינלטק םיכרד תונואתב םיברועמ ויהש םיריעצה םיגהנה ללכמ 57% •

 .םיגהנה תבצמב םקלחמ רתוי םיינש יפ ,תיברעה הרבחהמ

 רתוי םיינש יפ וגרהנ תיברעה הרבחהמ םיריעצה םיעונטקהו םיעונפואה יגהנ •

 .םיגהנה תבצמב םקלח רשאמ

 תנשב תוינלטק םיכרד תונואתב םיברועמ ויהש דבכה בכרה יגהנמ 65% •

  .םיגהנה תבצמב םקלחמ לופכ טעמכ ,תיברעה הרבחהמ ויה 2019

 יגהנ לש םתוברועמב ןורחאה רושעב רתויב הובגה רפסמה םשרנ 2019 תנשב •

 .תוינלטק םיכרד תונואתב תיברעה הרבחהמ דבכה בכרה

 םיכרד תנואת בקע זפשואמ תויהל תיברעה הרבחהמ חרזא לש ןוכיסה •

 ברקב ןוכיסה וליאו ,םיבשות העבש לכל דחא אוה וייח ךלהמב לארשיב

 .םיבשות רשע םיינש לכל דחא אוה תידוהיה הרבחהמ חרזא
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 הבחרהב םיאצממה

 תיברעה הרבחב םיכרד תונואתב םיגורה

 וגרהנ 2019 תנשב ךא הייסולכואה ךסמ 21% םיווהמ לארשיב תיברעה הרבחה יחרזא

 םיכרדה תונואת יגורה לכ ךסמ 31.7% וויה רשא תיברעה הרבחהמ םדא ינב 113

 תנואתמ םיגורה השולש לכמ דחא .היסולכואב םקלחמ 50%-ב הובג – .הנש התואב

  .תונורחאה םינשה ךרואל רמשנש ןותנ תיברעה הרבחהמ אוה לארשיב םיכרד

 האוושהב תיברעה הרבחב םיגורהה רפסמב 21% לש הדח הילע המשרנ 2019 תנשב

 הנשל האוושהב ןורחאה רושעב רתויב תודחה תוילעהמ ,2018 תנשב םיגורהה רפסמל

 112 ,םיכרד תונואתב תיברעה הרבחהמ םדא ינב 1,121 וגרהנ ןורחאה רושעב .תמדוק

 .הנש לכב עצוממב םדא ינב

 

 

 תיברעה הרבחב םיכרד תונואתב םיעגפנ 

 ינב 7,132 תמועל 2019 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ תיברעה הרבחהמ םדא ינב 6,796

 תיברעה הרבחה יחרזא לש םקלחש תורמל .5% לש הדירי – 2018 תנשב ועגפנש םדא

-ב דמאנ 2019 תנשב םיכרד תונואתב םתועגפיה רועיש ,21%-ב דמאנ הייסולכואב

29.5%.  

 ינב 627 .השק םיעוצפה רפסמב הילע המשרנ ,םיעגפנה רפסמב תללכה הדיריל דוגינב

 םדא ינב 545 תמועל 2019 תנשב םיכרד תונואתב השק ועצפנ תיברעה הרבחהמ םדא

 .15% לש הילע – 2018 תנשב השק ועצפנש תיברעה הרבחהמ
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 לכב 7,195 ,םיכרד תונואתב תיברעה הרבחהמ םדא ינב 71,949 ועגפנ ןורחאה רושעב

 .עצוממב הנש
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 םיגורה םידלי
 11 תמועל 2019 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ תיברעה הרבחהמ )0-14( םידלי 14

  .27% לש הילע – 2018 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנש םידלי

 ,2019 תנשב .לארשי תיסולכואב םידליה ךסמ 24% םיווהמ תיברעה הרבחה ידלי

 יפ טעמכ – תיברעה הרבחהמ ויה םיכרד תונואתמ םיגורהה םידליה ללכמ 41%

 הרבחהמ םידלי 177 וגרהנ ןורחאה רושעב .היסולכואב םקלח רשאמ רתוי םיינש

  .הנש לכב עצוממב 18 ,םיכרד תונואתב תיברעה

 
 

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

 הרבחהמ תוטועפ העברא תמועל תיברעה הרבחהמ תוטועפ הנומש וגרהנ 2019 תנשב

 תוטועפה ךסמ 23% םיווהמ תיברעה הרבחמ תוטועפ .רתוי םיינש יפ – תידוהיה

 םיינש יפ - 53%-ב דמאנ םיגורהה תוטועפב םרועיש 2019 תנשב לבא הייסולכואב

 .רתוי ףאו

 

  לגר יכלוהכ וגרהנ תוטועפהמ 75%

 הרבחהמ תוטועפה תנומש ךותמ השיש יכ ףשוח עגפנה גוס יפל םינותנה חוליפ

 ןותנה .)75%( לגר יכלוהכ וגרהנ ,2019 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנש תיברעה

 ןתוא -  רצחה תונואת איהו תיברע הרבחל הבורב תסחוימה העפות לע עיבצמ

 דחא טועפ גרהנ 0-4 יאליגב ,האוושה םשל .תיבה רצחב תושחרתמה תונואת

 .לגר ךלוהכ םיכרד תונואתב תידוהיה הרבחהמ
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  םיעגפנ םידלי

 םידלי 1,008 תמועל 2019 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ תיברעה הרבחהמ םידלי 865

 הבש הנשה התייה 2019 תנש .14% לש הדירי – 2018 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנש

 םיכרד תונואתב תיברעה הרבחב םידלי תועגפיהב רתויב ךומנה רפסמה םשרנ

 רושעב םיכרד תונואתב ועגפנ תיברעה הרבחהמ םידלי 10,414 .ןורחאה רושעב

 ועגפנש תיברעה הרבחהמ םידליה רפסמ .הנש לכב עצוממב םידלי 1,041 ,ןורחאה

 תייסולכואב םקלחש דועב( םידליה לכ ךסמ 31% לש רועישב דמאנ םיכרד תונואתב

 .23% לש רועישב דמאנ םידליה
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 םיריעצ םיגהנ
 םיכרד תונואתב םיברועמ ויה תיברעה הרבחהמ )24 ליג דע( םיריעצ םיגהנ 67

 םיברועמ ויהש םיריעצ םיגהנ 45 תמועל 2019 תנשב )דחא גורה תוחפל( תוינלטק

  .49% לש הילע -  2018 תנשב ועריאש תוינלטק תונואתב

 םיברועמ ויהש םיברעה םיריעצה םיגהנה רפסמ הבש הנשה התייה 2019 תנש

  .ןורחאה רושעב רתויב הובגה היה תוינלטק םיכרד תונואתב

 
 

 לש רועישב דמאנ תונוישירה ילעבב תיברעה הרבחהמ םיריעצה םיגהנה לש םקלח

 יפ -  57% לש רועישב דמאנ תוינלטק םיכרד תונואתב תוברועמב םקלח וליאו 29%

  .רתוי םיינש
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 2019 תוינלטק םיכרד תונואתב םיברועמ םיריעצ םיגהנ

  םירז םיברע םידוהי
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 םיכרדה תונואתב תיברעה הרבחהמ םיריעצה םיגהנה לש םתוברועמל המודב

 םיברועמ םיברעה םיריעצה םיגהנה םיכרדה תונואת ללכ ברקב םג ,תוינלטקה

 םיווהמ םיברעה םיריעצה םיגהנה .םיגהנה תבצמב םקלח רשאמ רתוי הבוג רועישב

 םהבש םיכרדה תונואת ללכמ 39%-ב םיברועמ לבא תונוישירה ילעבמ 29%

 .םיגהנה תבצמב םקלח רשאמ רתוי 34%-  םיריעצ םיגהנ םיברועמ

 
 

 2019 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ תיברעה הרבחהמ )24 דע( םיריעצ םיגהנ 26

 םיגהנה לש םקלחש תורמל .תידוהיה הרבחהמ וגרהנש םיריעצ םיגהנ 19 תמועל

 יפ טעמכ - 56% אוה םיגורהב םרועיש 29% איה םיגהנה תבצמב םיברעה םיריעצה

  .םיריעצה םיגהנה תבצמב םקלח רשאמ רתוי םינש
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 2019 םיכרד תונואתב םיברועמ םיריעצ םיגהנ

 םירז םירחא םיברע םידוהי

19

26

 2019 םיכרד תונואתב םיגורה םיריעצ םיגהנ

 םיברע םידוהי
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 ילגלג וד םיריעצ

 תונואתב וגרהנ )24 ליג דע( תיברעה הרבחהמ םיריעצ םיעונטקו םיעונפוא יבכור 12

 םיעונטקהו םיעונפואה יבכור .)2018 תנשב רשאמ רתוי השולש( 2019 תנשב םיכרד

 תבצמב םקלח ךא םיריעצה םיבכורה ךסמ 25% םיווהמ תיברעה הרבחהמ םיריעצה

 םקלחמ רתוי םיינש יפ טעמכ - 44% לש רועישב דמאנ םיגורהה םיריעצה םיבכורה

 םיגהנב
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 2019 םיכרד תונואתב םיגורה םיריעצ ילגלג וד יבכור

 םיברע םידוהי
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 דבכ בכר
 בכרה יגהנ לש ההובגה תוברועמב תקסוע תיברעה הרבחב תויזכרמה תויעבה תחא

 םיווהמ תיברעה הרבחהמ דבכה בכרה יגהנ .םיכרד תונואתב )ןוט 3.5 לעמ( םידבכה

 םיברועמ ויה רשא דבכה בכרה יגהנ ללכמ 65% ךא דבכה בכרה יגהנ ךסמ 34%

  .רתוי םיינש יפ טעמכ – תיברעה הרבחהמ ויה תוינלטק םיכרד תונואתב

 ויהש תיברעה הרבחהמ דבכה בכרה יגהנ רפסמב 18% לש הילע המשרנ 2019 תנשב

 .)34 תמועל 40( 2018 תנש תמועל תוינלטק םיכרד תונואתב םיברועמ

 

 
 הרבחהמ דבכה בכרה יגהנ לש רתויב הובגה רפסמה םע הנשה התייה 2019 תנש

 .ןורחאה רושעב תוינלטק םיכרד תונואתב םיברועמ ויהש תיברעה

 

19

40

2 1

 2019 תוינלטק םיכרד תונואתב םיברועמ דבכ בכר יגהנ

 םירז םירחא םיברע םידוהי
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 רשאמ םיכרד תנואתב עגפיהל רתוי הובג ןוכיס םיברע םיחרזאל :רקחמ

 םידוהי םיחרזאל

 תועגפיהל םיהובג ןוכיס ימדקמ םיווהמה םיידוחי םינייפאמ תיברעה הרבחל

 םיחרזא לש רתוי הובג זוחא יכ עבוק )2017( רנטרג ןוכמ לש רקחמ .םיכרד תונואתב

 הרבחב 30% תמועל 39%( םייטרפ םיבכר תועצמאב םינופמ תיברעה הרבחהמ

  .)6.9% תמועל 9.5%( השק םיעוצפה יוניפ ברקב םג םשרנ המוד רעפ .)תידוהיה

 הובג תיברעה הרבחהמ 15-29 םיאליגב םיריעצ םגו 14 ליג דע םידלי לש םקלח

  .תידוהיה הרבחל האוושהב יתועמשמ ןפואב םיעוצפה ברקב

 םיזפשואמו םיעגפנ תיברעה הרבחה יחרזא ברקמ רתוי הובג זוחא יכ אצמ רקחמה

  .)25% תמועל 32%( תידוהיה הרבחה יחרזאל האוושהב תבשה יאצומב

 תמועל םיברע םיזפשואמ לש רתוי הובג זוחא אצמנ )18:00-24:00( ברעה תועשב

  .םידוהי

 בקע זפשואמ תויהל תיברעה הרבחהמ חרזא לש ןוכיסה יכ הלוע ןוכמה ינותנמ

 חרזא ברקב ןוכיסה וליאו ,םיבשות 7 לכל 1 אוה וייח ךלהמב לארשיב םיכרד תנואת

 .םיבשות 12 לכל 1 אוה תידוהיה  הרבחהמ
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 רצח תונואתב תוטועפ תועגפיה

 תוטלובה תויעבה תחא הניה תיברעה הרבחהמ תוטועפ ברקב רצחה תונואת תעפות

 לש עדימהו רקחמה זכרמ יפ לע .םיכרד תונואתב תוטועפו םידלי לש םתועגפיהב

 הרבחה תלחנ ןה תיבה תביבסב תושחרתמה תונואתה ללכמ 90%-כ ,)2016( תסנכה

 םגו בכר תיינחל םג םישמשמה םיחטשב תושחרתמה תונואתב רבודמ .תיברעה

 בור .רוחאל העיסנב ןהמ תוברו תיטיא העיסנב תושחרתמ ולא תונואת .קחשמל

 תלוכיהו הכומנה םתמוק לשב רקיעב תועיגפה ,תוטועפ ןה ולא תונואתב םיעגפנה

 בקוע טועפה רשאכ תמרגנ הנואתה םירקמהמ םיברב .םהב ןיחבהל גהנה לש הטעומה

  .וב עגופו וב ןיחבמ אל רשא ,בכרה לא תיבהמ אצויה וירוהמ דחא רחא

 םירצוי םהו לבגומ םהב היארה הדשש ,םילודג בכר ילכב רתוי תוצופנ רצח תונואת

 הרבחב םיבר םיבושיב תיזיפה הביבסה ,בור יפ לע .גהנה רובע "םיתמ םיחטש" רתוי

 קחשמ יחטש רדעיהב ,םישיבכ ןיבל םירוגמה רוזא ןיב הברקב םינייפאתמ  תיברעה

  .בכרה ילכ תביבס ןיבל קחשמ חטש ןיב הרורב הדרפה רדעהבו םידליל םיידועיי

 תתומע לש הקידב ."רצח תונואת"ב עצוממב הנש לכב םיגרהנ תוטועפ השיש תוחפל

 תונואת לכ תא תרפוס אל םיכרדב תוחיטבל תימואלה תושרה יכ התלעה קורי רוא

 ידי לע תורדגומ ןניא יטרפ חטשב תושחרתמש םיכרד תונואת יכ הנעטב רצחה

 רומאהמ רתוי ףא השקו תבחרנ העפותה יכ חינהל שי ,ןכלו םיכרד תנואתכ הרטשמה

  .ליעל
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 םיתייצמ אל םיריעצה םיגהנה שיבכבש הנכסל תועדומה תורמל :רקחמ

 םיקוחל

 ברקב חוטיבה דוגא דילש םירקחמ ןרק תוסחב ךרענש קורי רוא תתומע לש רקחמ

 ינייפאמ תודוא הגיאדמו המוגע הנומת ףשוח ,)2016( תיברעה הרבחב רעונה ינב

 רקחמה .םהינפב ביצמ שיבכהש תונכסה תסיפתו תיברעה הרבחב רעונה ינב תגיהנ

 םהמ םיבר תאז תורמל ךא שיבכבש תונכסל םיעדומ םיברעה םיריעצה יכ הארה

 עסונש גהנל ריעהל םיששוח ,)35%( תוחיטב תרוגח םירגוח דימת אל םה יכ םידומ

  .דועו )39%( ןוישיר אלל םיגהונ ,)64%( לוהוכלא תעפשה תחת

 הגיהנ העיפומ זא ,ה'רבחה םע םיעסונ רשאכ דחוימב תטלוב העונתה יקוחמ הייטס

 תוגהנתהה יסופדמ דחא לכ לע םיחוודמ 60%-כ :"ץיווש תגיהנ" תונכל םיאתמש

 גהנה לע ץחל ,דואמ הקזח המצועב הקיסומ תעמשה ,גהנה בשומ תבכשה :םיאבה

 רקס .הדרפה וקב הפיקע לע םיחוודמ )37%( שילש לעמ .תזרפומ תוריהמב עסיש

 יקוחל תייצמ ונניאו ןכתסמה הזככ ספתנ בוט גהנ םיריעצה ברקב יכ ףשוח תודמעה

  .העונתה

 תויתייווח תויוליעפ וכירעה םידימלתה יכ אצמנ רקחמהמ - ךוניחב ןומט ןורתפה

 רתוי םתוא ורכז םהו תוניינעמו תובוט תויוליעפכ םינייאורמה ברקב ושפתנ ןהו

  .רתוי תויביטקפאכ םתוא וכירעהו

 תוגהנתה תומרונ יונישו תודמע יונישל יביטקפא ילככ ושפתנ אל תוינכתה ,תאז םע

 רפסה יתב בורבש ךכ תושענש תוינכתה טועימו תויבקעה רסוח לשב ,םיריעצה ברקב

  .הנשב תויוליעפ לש דחא םויב תומכתסמה

 ויה אל ,םיברועמה בור תעדלש ,ןמצע תויוליעפה לש יפואה איה תרחא הביס

 .תיברעה הרבחב םיריעצה לש םיכרצה לע תונוע אלו תוברתלו הרבחל תומאתומ
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 םירעב םיבר רעונ ינב יכ ףשוח קורי רוא תתומע לש ףקיה בחרו )2019( שדח רקחמ

 .ןוישיר אלל בכרב וא עונפואב תחא םעפ תוחפל וגהנ יכ םידומ תיברעה הרבחב תונוש

 72% ,הגיהנה ןוישיר תלבק ינפל וגהנ תרצנמ רעונה ינבמ 60% יכ הלוע דוע רקחמהמ

 םינותנה העידיה ךשמהב .רכמ הדייד'גמ רעונה ינבמ 67%-ו הריטמ רעונה ינבמ

 .תופסונ םירעב

 "ביירד המניס" תינכתב ופתתשהש א"י תותיכ ידימלת ףלא 50-כ ללכ רקחמה

 תנשב ץראב רפסה יתבב ,ךוניחה דרשמ ףותישב קורי רוא תתומע הליעפמש

 1-המ לחה ץראה יבחרב רפס יתב תואממ ופסאנ םינותנה .ט"עשת םידומילה

 .2019 ינויב 30-ה דעו 2018 רבמטפסב

 ,לוהוכלא עפשה תחת הגיהנב םיאור אל םיבר רעונ ינב יכ הלוע רקחמה ינותנמ

 .ןכוסמ השעמ ,הדסק אלל םיילמשח םיינפוא לע הביכרב וא תזרפומ תוריהמב

 תסיפתל עגונה לכב רעונה ינב לש םהיתועד לע תינכתה תעפשה תא קדב רקחמה

 םינוש םיאשונב םהיתופקשה יבגל ההז הלאש ולאשנ םידימלתה .שיבכב תונכסה

 תוארל הרטמב תאזו  המויסבו תינכתב תופתתשהה ינפל םיכרדב תוחיטבל םירושקה

 .םתפקשהו םהיתודומע תא וניש תוחיטבה ירסמ םאה

 יכ םידיעמ םערפשב רעונה ינבמ 60% ,ןוישיר אלל וגהנ הריטמ רעונה ינבמ 72%

 וגהניו לוהוכלא ותשיש ןכתי

 יכ ונייצ 50% ,ןוישיר אלל וגהנ םה יכ ודוה רעונה ינבמ 65% :םחפ לא םוא •

 דימת אלש םיבשוח 61% .לוהוכלא תנמ ותשש רחאל וגהני םהש יוכיס םייק

  .הגיהנב סמסל ןכוסמ

 ונייצ 53% ,ןוישיר אלל וגהנ םה יכ ודוה רעונה ינבמ 64% :היברג לא הקאב •

 אלש םיבשוח 58% .לוהוכלא תנמ ותשש רחאל וגהני םהש יוכיס םייק יכ

  .הגיהנב סמסל ןכוסמ דימת

 יכ ונייצ 54% ,ןוישיר אלל וגהנ םה יכ ודוה רעונה ינבמ 67% :רכמ הדייד'ג •

 דימת אלש םיבשוח 51% .לוהוכלא תנמ ותשש רחאל וגהני םהש יוכיס םייק

  .הגיהנב סמסל ןכוסמ

 םייק יכ ונייצ 49% ,ןוישיר אלל וגהנ םה יכ ודוה רעונה ינבמ 65% :הבייט •

 דימת אלש םיבשוח 66% .לוהוכלא תנמ ותשש רחאל וגהני םהש יוכיס

  .הגיהנב סמסל ןכוסמ
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 םייק יכ ונייצ 56% ,ןוישיר אלל וגהנ םה יכ ודוה רעונה ינבמ 72% :הריט •

 דימת אלש םיבשוח 62% .לוהוכלא תנמ ותשש רחאל וגהני םהש יוכיס

  .הגיהנב סמסל ןכוסמ

 םייק יכ ונייצ 55% ,ןוישיר אלל וגהנ םה יכ ודוה רעונה ינבמ 61% :תרצנ •

 דימת אלש םיבשוח 57% .לוהוכלא תנמ ותשש רחאל וגהני םהש יוכיס

  .הגיהנב סמסל ןכוסמ

 םייק יכ ונייצ 39% ,ןוישיר אלל וגהנ םה יכ ודוה רעונה ינבמ 63% :טהר •

 דימת אלש םיבשוח 62% .לוהוכלא תנמ ותשש רחאל וגהני םהש יוכיס

  .הגיהנב סמסל ןכוסמ

 םייק יכ ונייצ 60% ,ןוישיר אלל וגהנ םה יכ ודוה רעונה ינבמ 60% :םערפש •

 דימת אלש םיבשוח 54% .לוהוכלא תנמ ותשש רחאל וגהני םהש יוכיס

  .הגיהנב סמסל ןכוסמ
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 תיברעה הרבחב םיכרדב לטקה םוצמצל קורי רוא תתומע תוליעפ

 תיאודבה הרבחה ברקב יתרבחו ילכלכ חותיפ םדקל תשקבמ 2397 הלשממ תטלחה

 תובשייתהו חותיפל תושרל ףתושמה ידוחיי םזימ םקוה וז הטלחה ךותמ .בגנב

 םצמצל ףתושמה םזימה תרטמ .קורי רוא תתומעלו ךוניחה דרשמל ,בגנב םיאודבה

 םיכרדב תוחיטבה םוחת תא םדקלו ,בגנב תיאודבה הרבחב םיכרדה תונואת תא

 .תויכוניחו תויחרזא תויוליעפ תועצמאב

 

 תרדסהל תושרה ןיב אלמ הלועפ ףותישב תינכתה הלעפ תונורחאה םינשה עבראב

 חוטב םייח חרואו תושיגנ ,ב"הז ףגא ,הרבחו הליהק ףגא תלבוהב ,בגנב םיאודבה

 ילהנממ הבר הכרעהו הרקוהל התכז תינכתה .קורי רוא תתומעו ךוניחה דרשמב

  .תוימוקמה תויושרה יגיצנו ךוניחה דרשמ יחקפמ ,ךוניחה תודסומ

 

 לכב רעונ ינבו םידלי יפלאל הפנע תיכוניח תוליעפ המייקתה ףתושמה םזימה ךלהמב

 ,תוננג תואמ ורשכוה וז תוליעפב .בגנב םיאודבה םיבושייהו תוירוזאה תוצעומה

 םידימלתל ועייסיש תויונמוימו םילכ עימטהלו ריבעהל ךוניח יתווצו םיזכר ,םירומ

 .םיכרד תונואתמ רמשיהל

 

 לש ךרדב ,םיכרדב תוחיטב תכרדה הנש לכב םירבוע רעונ ינבו םידלי ףלא 100-כ

 ישמתשמ ביצמ שיבכהש תונכסל תועדומה תא תולעהל הרטמב לכבו היווחו קחשמ

 .םיריעצה ךרדה

 

 םידליה ינגב תוליעפב דוקימ ךות ,ךוניחה תודסומב הדובע לש םינש עברא רחאל

 םירגובה ךרדה ישמתשמ תרשכהב השדחה תינכותה דקמתת ,םיידוסיה רפסה יתבבו

 םייניבה תוביטחמ לחה ולעפיש ,םיינשדח םיטקיורפ רפסמ ליכת תינכתה .רתוי

 תויושרה םע הלועפ ףותישב הלכו םיריעצ םיגהנב תודקמתה ךרד ,םיינוכיתהו

  .תוירוזאה תוצעומהו תוימוקמה
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 תוצלמהו תונקסמ

 יסחיה םרועישמ הובג תיברעה הרבחה יחרזא ברקב םיכרד תונואתב םיגורהה רועיש

 תונוש תויסולכוא ברקב ההובג תועגפיה תמייק .)המאתהב 21%-ו 31%( הייסולכואב

 רשא דבכה בכרה יגהנ תייסולכואו םיריעצ ילגלג וד יבכור ,םיירעצ םיגהנ ,םידלי ומכ

 .הנידמה םעטמ תינטרפ תוסחייתה תשרוד

 תובר ןה םיכרד תונואתב תיברעה הרבחה יחרזא לש ההובגה תועגפיהל תוביסה

 םג ליבקמב ךא ,הדורי םיברעה םיבושייב תויתשתה תוכיא יכ עודי .תונווגמו

 עגפיהל הנכסה תא הלעמו תנכוסמ םיתעל ולא םיבושייב ךרדה ישמתשמ תוגהנתה

  .םיכרד תנואתב

 ירועיש .םיברעה םיבושייה ימוחתב השענה לע הבר העפשה הייסולכואה תוגהנתהל

 לש העפות תמייק ,יסחי ןפואב םיכומנ בושייה םוחתב תוחיטב תורוגחב שומישה

 תוליעפ רדעהבו ןוישיר אלל הגיהנ ,תזרפומ תוריהמב היגהנ ,ןוישיר אלל הגיהנ

 לודג רפסמ איה האצותה ,הלא תועפותב תונכסה תרבסהל תקפסמו התואנ הרבסה

  .היסולכואב םקלח רשאמ רתוי םילודג תועגפיה יפקיהו םיכרד תונואת לש

 ךוניחה תרבגה :םה בצמה רופישל איבהל תנמ לע לועפל שי םהבש םימוחתה

 תרבגהו םירפכבו םיבושיב תוחיטבה תיתשת ירופיש ,היסולכואה ברקב הרבסההו

 .םירעה ךותב תיתרטמה תוחכונהו הפיכאה

  :ב רתיה ןיב תודקמתמה ,תוידועיי הרבסה תוינכת ליעפהלו חתפל שי

 .)רצח תונואת( רוחאל העיסנב בכר ילכ ידי לע םידליב העיגפ •

  .הייצח רבעמב לגר יכלוהל המידק תוכז ןתמ-יא •
  .ול הצוחמו בושייה ימוחתב תזרפומ תוריהמב העיסנ •
 חסיהב הגיהנה ,תורכשב הגיהנה תעפותב םג לפטל בושח םיריעצה ברקב •

 .הגיהנה ןוישיר תאצוה םרט בכרב הגיהנו תעדה

 תופקשנה תונכסב ודקמתיש םירוהל תוידועיי הרבסה תוינכת חתפל שי •

 יללכ לע הדפקהו םירוהה תחגשה לש ןתובישחב ,תיבה תביבסב םידליל

 תוחיטב יבשומב שומיש לע םשומ תויהל ךירצ דחוימ שגד .תוחיטבה

  .בכרב העיסנ תעב ,דליה לקשמו הבוגל םימיאתמה

 יתבב םגו םיריעצה םיאליגב רבכ םידליל ךוניח תוינכת ליעפהלו חתפל שי •

 דחוימב ,החוטב ךרד תוגהנתה ילגרה םידליל ונקוי ןתרגסמב רשא רפסה

 .לגר יכלוהכ
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 רקיעב ,ידיימ לופיט תשרוד םיברעה םיבושייב תויוקלה תויתשתה תייגוס •

 הרואתה רופיש ,דבכ בכרל היינח ירוזא תרדסה ןוגכ םייתייעבה םיאשונב

 ישרגמ תיינב ,שיבכ ינומיסו םיטלש ,םירורמתב ףטוש יתקוזחת לופיטו

 םהבש םירוזאה ןיבל שיבכה ןיב הרורב הדרפה תריציו םידליל םיקחשמ

 .לגרה יכלוה תעונת תלהנתמ
 תשוחת תרבגהלו תיברעה הרבחב יתרבח ילכלכה בצמה רופישל לועפל שי •

 תאז ,רזגמב הגיהנה ןפואו םיכרדב תוחיטבה תמר רופישל ילככ תוכיישה

 .אשונב ושענש םירקחמל םאתהב

 ןיב הורורב הדרפה ורשפאי רשא םיעושעשו םיקחשמ ינג רתוי תונבל בושח •

 תומרגנה תונואתה תא עונמל הרטמב תאזו הינחה םחתמל קחשמה ימחתמ

 .תיבה רצחב

 תיברעה הרבחב דבכה בכרה יגהנ לש תיעוצקמה הרשכהה תא םדקל שי •

 .דועו החונמ תועש ןתמ לע הדפקה תוברל םימלוה הקוסעת יאנת חיטבהלו

 םיברעה םיבושייה ימוחתב תיתרטשמה תוחכונה תא ריבגהל שי •

 דקמתהל הפיכאה לע .העונתה יקוח תפיכא תא ריבגהלו םהיתוביבסבו

 חסיהב הגיהנ ,תוחיטב תורוגחב שומיש-יא רקיעבו ,םיירקיעה ןוכיסה ימרוגב

  .תזרפומ תוריהמב העיסנו תעד
 

 

 ,הכרבב

 רורד זוע

 קורי רוא תתומע תרושקתו היגטרטסא ל"כנמס

 

 

 
 

 

 
 


