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 רבד חתפ

 רבד לכל הרובחת ילכל תונורחאה םינשב וכפה םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא

 ,דחמ .לקשמ ידבכ םירגתא לארשי תנידמ ינפב ביצמ םיילמשחה םילכה יוביר .ןינעו

 וב םיאור םיברו הביבסה תא םהזמ ונניאש לוז ,חונ ,ליעי הרובחת ילכב רבודמ

  םילכ יפלא תואמ לש םתסינכ ,ךדיאמ ."ןורחאה רטמוליקה" תייעבל ליעי ןורתפ
 .םירעה תובוחרב יתרובחת סואכ הרצי המיאתמ תיתשת אלל

 תיתגרדה הילע תמשרנ םיילמשחה םיטניקרוקבו םיינפואב שומישב הילעל ליבקמב

 היופצש המגמ ,ולא םילכ תוברועמב םיכרדה תונואתב םיעגפנה רפסמב םג הפוצרו

 קוחירה לשב .ונילע הפוכ הנורוקה סוריווש דוינה יכרד יוניש תובקעב קזחתהל

 שומישה רבוגו ךלוה ,תירוביצה הרובחתה לש תלבגומה תוליעפהו יתרבחה

 הפוריא תונידמב הצואת תספות רבכ המגמה .םייפילח םייתרובחת תונורתפב

 הפוריא תונידמ .לארשיב םג בשנת יונישה חורש ענמנה ןמ אלו תומדקתמה

 רתוי החונו החוטב היהת םיילגלג וד םילכ לע הביכרש ךכ תיתשתה תא תומיאתמ

 .םיבכורה רובע

 לע םיבכורה רפסמב םלועב תוליבומה תונידמה תחא תויהל הלוכי לארשי תנידמ

 חנ ריוואה גזמ ,רושימב אצמנ הנידמהמ לודג קלח .םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא

 יאנת ,טעומ אוה םשגה ימי רפסמ תובר תונידממ הנושבו הנשה בור ךלהמב

  .הנשה תומי לכב טעמכ הביכר רשפאמה

 תשיבח ףוכאל ,תיתשתה תא םרובע םיאתהל ,םיבכורה תא דדועל לארשי תנידמ לע

 םצמצל לכונ ,ךכ .ןקתב םידמוע םילכה יכ אדוולו םיפסונ תוחיטב יעצמאו הדסק

 םגו ילארשיה קשמל בר ךסכ ךוסחל ,ריוואה םוהיז תא תיחפהל ,העונת יסמוע תא

 .םיכרד תונואתב םיעגפנה רפסמ תא םצמצל

 

 

 

 ,הכרבב

 הטיק זרא

 קורי רוא תתומע ל"כנמ
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 יללכ

 .רושעמ רתוי רבכ לארשיב שומישל םירשואמ םיילמשחה םיטניקרוקהו םיינפואה

 םינשב .רזע עונמ תרזעב םישוודמ םה רשאכ ,םיינפואב שומיש דדועל ודעונ םה

 רתויו רתוי םיכפוה רשא םיילמשחה םילכה םוחתב םיבר םייוניש ושענ תונורחאה

  .הרובחתה םוחתב םייזכרמ

 

  הרטמ

 םיינפואה םוחתב םיכרדב תוחיטבה תנומת תא גיצהל איה ח"ודה תרטמ

 לגרה יכלוה ,םמצע םיבכורה – ךרדה ישמתשמ ללכ לש םיילמשחה םיטניקרוקהו

 םיעגונה םינווגמ םימוחתב בצמה תנומת תא גיצמ ח"ודה ,ףסונב .בכרה ילכ יגהנו

 .הביכר ילגרהו ,םינוש תועגפיה ינותנ – םיילמשחה םילכל

 

 

 הטיש

 ינותנ םג ומכ הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנ לש חותינ לע ססובמ הז ח"וד

 ח"ודה ,ףסונב .רנטרג ןוכמ ידי לע ופסאנו וחתונש יפכ המוארטה יזכרמב זופשא

 .קורי רוא תתומעב יבדנתמ ועציבש ףקיה תבחר תיפצת ינותנ ללוכ
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 עקר

 בחרתה ,טרפב םיילמשח םיטניקרוקו םיינפואבו ללכב ילגלג וד בכר ילכב שומישה

 רואל םצעתתו ךלת קר וז המגמ .םלועבו ץראב תולודג םירעב תונורחאה םינשב דאמ

 רתויו רתויל ולא םילכ לש םתכיפהו ,םירעה יזכרמל תויפותישה תורבחה לש ןתסינכ

  .רתוי ןווגמו בחר הייסולכוא חלפל םישיגנ

 הרובחת ילככ הגיהנ ןוישיר םיכירצמ םניאש םיילגלג וד םיילמשח םילכב שומישה

 .ריוואה םוהיז תתחפהלו םישיבכב סמועה תנטקהל ,תוחיטבה רופישל םורתל לוכי

 ללכ תוחיטבב תעגופ הניאש הרודס הרוצב השענ הז ךלהמ יכ אדוול שי םלוא

 ומצע בכורל תורומח תועיגפ םורגל לוכיש ילכב רבודמו רחאמ תאז ,ךרדה ישמתשמ

 .ךרדה ישמתשמ ראשלו

 םיינפוא תוגוז 250,000-מ הלעמל םיענ לארשי תוכרדמו ישיבכב יכ ןה םויכ תוכרעהה

 םיינפואה ףקיהל רשאב םיתמואמ םינותנ םימייק אל רשאכ ,םיילמשח םיטניקרוקו

 קלח יכ הניה הכרעה ךא ,ןקתה תושירדב םידמוע םניאש םיילמשחה םיטניקרוקהו

  .תויקוחה תושירדהמ םיגרוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



דו"ח היפגעות בתאונות דרכים 
במעורבות אופניים וקורקינטים חשמליים

הקמפיינים כשלו: 
90% מנפגעי הראש 

ומנפגעי הראש הקשים 
לא חבשו קסדה.

כ-80% מנפגעי 
הראש בעקבות 

תאונה כשרכבו על 
קורקינט חשמלי סבלו 

מפגיעת ראש קשה.

בין השנים 2015-2019
מעל 10,000 נפגעו בתאונות 

דרכים במעורבות אופניים חשמליים 
מעל 1,000 נפגעו בתאונות 

דרכים במעורבות קורקינטים חשמליים 

בשנת 2019 

עליה של 14% בקרב רוכבי אופניים 
וקורקינטים חשמליים שסבלו מפציעות 
אנושות וקשות בהשוואה לשנת 2018.

2018
2019

14%

19 2018פי 533 2019

3,089 בני אדם נפגעו במעורבות 
אופניים וקורקינטים חשמליים.

מעל 1,000 בני אדם 
אושפזו במוקדי הטראומה

עליה של פי שלושה יותר ברוכבי קורקינטים 
החשמליים שאושפזו בבתי החולים לאחר שסבלו 

מפגיעת ראש בהשוואה לשנת 2018.

55
בני אדם 

נהרגו 

4
בני אדם 

נהרגו 

תצפית מתנדבי עמותת אור ירוק:
 58% לא חבשו קסדה 

במהלך הרכיבה.
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 םיירקיע םיאצממ

 םיינפוא תוברועמב םיכרד תונואתב ועגפנ םדא ינב םיפלא תרשע לעמ •

 .)2015-2019( וגרהנ םדא ינב 55 ,תונורחאה םינשה שמחב םיילמשח

 םיילמשח םיטניקרוק תוברועמב םיכרדב תונואתב ועגפנ םדא ינב ףלא לעמ •

 .)2015-2019( וגרהנ םדא ינב העברא ,תונורחאה םינשה שמחב

 םיינפוא תוברועמב םיכרד תונואתב 2019 תנשב ועגפנ םדא ינב 3,089 •

 .םיילמשח םיטניקרוקו

 תוברועמב םיכרד תונואתב םדא ינב הנומש עצוממב םיעגפנ םוי לכב •

 .םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא

 ויהש רחאל 2019 תנשב המוארטה ידקומב וזפשוא םדא ינב 1,000 לעמ •

 .םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא תנואתב םיברועמ

 םיטניקרוקו םיינפוא יבכור ברקב 14% לש הילע המשרנ 2019 תנשב •

 .2018 תנשל האוושהב תושקו תושונא תועיצפמ ולבסש םיילמשח

 םיילמשחה םיטניקרוק יבכורב רתוי השולש יפ לש הילע המשרנ 2019 תנשב •

 53( 2018 תנשל האוושהב שאר תעיגפמ ולבסש רחאל םילוחה יתבב וזפשואש

 .)19 תמועל

 ולבס ילמשח טניקרוק לע ובכרשכ הנואת תובקעב שארה יעגפנמ 80%-כ •

 .השק שאר תעיגפמ

 ושבח אל םישקה שארה יעגפנמו שארה יעגפנמ 90% :ולשכ םינייפמקה  •

 .הדסק

 ךלהמב הדסק ושבח אל םיבכורהמ 58% :קורי רוא תתומע יבדנתמ תיפצת •

 .הביכרה
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 הבחרהב םיאצממה

 םינש שמחב םיעגפנ ףלא 10 לעמ :םיילמשח םיינפוא

 םיכרד תונואתב )2015-2019( תונורחאה םינשה שמחב ועגפנ םדא ינב 10,462

 םיינפוא תובועמב תונואתב וגרהנ םדא ינב 55 .םיילמשח םיינפוא תוברועמב

  .השק ועצפנ םדא ינב 559-ו םיילמשח

 רשא םיילמשח םיינפוא םע תונואתב םיעגפנה רפסמב הילע המשרנ 2015 תנשמ

 ועגפנ 2019 תנשב .םדא ינב 2,552 ועגפנ הכלהמב רשאכ 2018 תנשב האישל העיגה

 תנשל האוושהב 11% לש הדירי – םיילמשח םיינפוא םע תונואתב םדא ינב 2,282

 םיילמשחה םיטניקרוקב רבוגו ךלוהה שומישה לשב וז הדירי ריבסהל ןתינ .2018

 ..םיילמשח םיינפואב שומישב הדיריל ליבקמב ,םייפותישה

 םיגורהב םג המוד הדירי המשרנ אל 2019 תנשב םיעגפנה רפסמב הדיריה תורמל

 םיכרד תונואתב םדא ינב 19 וגרהנ 2018 תנשב .םיילמשח םיינפוא תונואתמ

 תנשב וליאו )2017 תנשב רשאמ רתוי יצחו םיינש יפ( םיילמשח םיינפוא תוברועמב

  .ההז טעמכ ןותנ ,םדא ינב 18 וגרהנ 2019

 םיילמשח םיינפוא תוברועמב םיכרד תונואתב םיעגפנ

 םיעוצפ םיגורה םיעגפנ הנש

 השק

 םיעוצפ

 לק

 אלש םיעגפנ

 םהילע חווד

 הרטשמל

 לוכה ךס

 םיעגפנ

2015 1,174 1 60 1,113 299 1,473 

2016 1,536 9 67 1,460 410 1,946 

2017 1,771 8 126 1,637 438 2,209 

2018 1,984 19 146 1,819 568 2,552 

2019 1,776 18 160 1,598 506 2,282 

 10,462 2,221 7,627 559 55 8,241 לכה ךס
 ס"מל :רוקמ
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 םינש שמחב םיעגפנ 1,000 לעמ - הלוע תועגפיהה תמגמ :םיילמשח םיטניקרוק

 םיילמשח םיטניקרוק םיברועמ ויה םהבש םיכרד תונואתב ועגפנ םדא ינב 1,354

 םינשה שמחב וגרהנ םדא ינב העברא .)2015-2019( תונורחאה םינשה שמחב

  .השק ועצפנ 74-ו ילמשח טניקרוק םע תונואתב תונורחאה

 הילע תמשרנ םיטניקרוקה ברקב םג ,םיילמשח םיינפוא םע תונואתל המודב

 תכלוה וז הילע םיילמשחה םיינפואהמ הנושב ךא םיעגפנה רפסמב תדמתמ

 2018 םינשב םיעגפנה רפסמב דחה קוניזה תא .2019 תנשב אישל העיגהו תמצעתמו

 תובוחרב םיענה םייפותיש םיטניקרוק יפלא לש םתסינכל סחייל ןתינ 2019-ו

 םילכה ימזימ לש םתובחרתה םע לודגל לולע םיעגפנה רפסמ יכ רעשל שי .םירעה

 .םזימה לעופ םהבש ,ןד שוגב םירעה דבלמ תופסונ םירעל םג םייפותישה

 םיילמשח םיטניקרוק תוברועמב םיכרד תונואתב םיעגפנ

 םיעוצפ םיגורה םיעגפנ הנש

 השק

 םיעוצפ

 לק

 אלש םיעגפנ

 םהילע חווד

 הרטשמל

 לכה ךס

 םיעגפנ

2015 46  4 42 19 65 

2016 53 1 3 49 20 73 

2017 93  5 88 30 123 

2018 237 1 21 215 49 286 

2019 598 2 41 555 209 807 

 1,354 327 949 74 4 1,027 לכה ךס
 ס"מל :רוקמ
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 עצוממב םוי לכב םיעגפנ הנומש – 2019 תנש

 ,2019 תנשב םיענוממ םיטניקרוקו םיילמשח םיינפוא תונואתב ועגפנ םדא ינב 3,089

 2018 תנש ינותנל םיהזו טעמכ תועגפיהה ינותנ .םוי לכב עצוממב םדא ינב הנומש

 םיינפוא תוברועמב םיכרד תונואתב םדא ינב 2,838 ועגפנ הכלהמב רשא

 .םיילמשח םיטניקרוקו

 

 ליבקמבו ,םיילמשח םיטניקרוק םע תונואתב םיעגפנה רפסמב המשרנ הדח הילע

 תא תוארל ןתינ .םיילמשח םיינפוא תוברועמב תונואתב םיעגפנב הדירי המשרנ

 םיינפוא םע תונואתב םיעגפנה רפסמ לש תימינפ הקולחב םג תועגפיהה ילדבה

  .םיילמשח םיטניקרוקו

 

 26%-ו םיילמשח םיינפוא תונואתב ועגפנ 74% יכ ףשוח 2019 תנשב םיעגפנה חוליפ 

 ועגפנ 90% ,2018 תנשב ,האוושה םשל .םיילמשח םיטניקרוק תונואתב ועגפנ

 .םיילמשח םיטניקרוק םע תונואתב ועגפנ 10%-ו םיילמשח םיינפוא תונואתב

 

 2019 תנשב םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא םיברועמ ויה ןהב תונואתב םיעגפנ

  םיעגפנ 

 לוכה ךס

 יגהנ

 םיינפוא

 םיטניקרוקו

 םיעסונו םיגהנ ,לגר יכלוה

 םירחא בכר ילכב

 םיינפוא תונואת

 םיילמשח

2,282 1,831 451 

 םיטניקרוק תונואת

 םיילמשח

807 572 235 

 686 2,403 3,089 לוכה ךס
 ס"מל :רוקמ
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 םיילמשח םיינפוא 
 תחתמ ויהש תורמל 2019 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ םיילמשח םיינפוא יגהנ 137

 ועגפנש םיילמשחה םיינפואה יגהנ לכ ךסמ 7.5% – הרוסא הביכרה ובש ליג ,16 ליגל

 םיילמשח םיינפוא יגהנ 238 ועגפנ 2018 תנשב האוושה םשל .םיכרד תונואתב

 תחתמ םיגהנה לש םרפסמב הדיריה תא סחייל ןתינ .12% םיווהמה םיכרד תונואתב

 תתומע לש תדקוממ תיכוניחו תיתרבסה תוליעפל ,םיכרד תונואתב ועגפנש 16 ליגל

 תודסומב רעונ ינב יפלא תורשע ברקב הכורא הפוקת ךשמב ךוניחה דרשמו קורי רוא

 ףותישב קורי רוא תתומע הליעפמש תויתובדנתהה תורגסמבו םיילמרופה ךוניחה

 .םידומילה תועש ירחא תולעופה תוילאמרופ אל תורגסמב "ילאירזע ןרק"

 

 2019 ,ליג יפל תונואתב ועגפנש םיילמשח םיינפוא יגהנ

 תונואתב ועגפנש םיגהנ ליג תוצובק
 )1(הרטשמל וחוודש

 ח"יבב וזפשואש םיגהנ
 הרטשמל וחווד אל ךא

 452 1,379 לכה ךס
11-0 10 14 

15-12 60 53 
18-16 179 74 
24-19 162 55 
+25 820 256 

 - 148 עודי אל
 ס"מל :רוקמ •
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 םיילמשח םיטניקרוק
 ויהש תורמל 2019 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ םיילמשח םיטניקרוק יגהנ 30

 םיטניקרוקה יגהנ לכ ךסמ 5.2% – הרוסא הביכרה ובש ליג ,16 ליגל תחתמ

 םיילמשח םיינפואב תועגפיהה תמגמל המודב .םיכרד תונואתב ועגפנש םיילמשחה

 םיעגפנב הדירי 2019 תנשב המשרנ 16 ליגל תחתמ םיטניקרוקה יגהנ ברקב םג

 13% םיווהמה – 16 ליגל תחתמ םיבכור 29 ועגפנ הכלהמבש 2018 תנשל האוושהב

 .םיכרד תונואתב םיברועמ ויהש םיטניקרוקה יגהנ לכמ

 

  2019 ,ליג יפל תונואתב ועגפנש םיילמשח םיטניקרוק יגהנ

 תונואתב ועגפנש םיגהנ ליג תוצובק
 )1(הרטשמל וחוודש

 ח"יבב וזפשואש םיגהנ
 הרטשמל וחווד אל ךא

 66 506 לכה ךס

11-0 6 4 

15-12 14 6 

18-16 21 6 

24-19 131 13 

+25 302 37 

 - 32 עודי אל
ס"מל :רוקמ  
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 2019 תנשב םילוחה יתבב םיזפשואמ 1,000 לעמ
 ויהש רחאל 2019 תנשב )המוארט יעגפנ( םילוחה יתבב וזפשוא םדא ינב 1,004

 םדא ינב 935 תמועל םיענוממ םיטניקרוק/םיילמשח םיינפוא תנואתב םיברועמ

 םיינפוא םע תונואתב םיברועמ ויהש רחאל 2018 תנשב םילוחה יתבב וזפשואש

 .7.4% לש הילע – 2018 תנשב םיענוממ םיטניקרוק/םיילמשח

 תנואתב םיברועמ ויהש רחאל 2019 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םדא ינב 697

 רחאל 2018 תנשב םילוחה יתבב וזפשואש םדא ינב 792 תמועל םיילמשח םיינפוא

 .13.6% לש הדירי – םיילמשח םיינפוא תנואתב םיברועמ ויהש

 תנואתב םיברועמ ויהש רחאל 2019 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םדא ינב 247

 רחאל 2018 תנשב םילוחה יתבב וזפשואש םדא ינב 75 תמועל ילמשח טניקרוק

 .רתוי השולש יפ– ילמשח טניקרוק תנואתב םיברועמ ויהש

 /םיילמשח םיינפואמ ועגפנש רחאל 2019 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא לגר יכלוה 60

 ויהש רחאל 2018 תנשב םילוחה יתבב וזפשואש םדא ינב 68 תמועל ילמשח טניקרוק

 .13% הדירי - תומוד תונואתב םיברועמ

 

 םיינפוא תוברועמב הנואתמ האצותכ המוארטה יעגפנ ללכ לש זופשא תומגמ

 )2013-2019( עגפנ גוס יפל ילמשח טניקרוק

 
 רנטרג ןוכמ :רוקמ •
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 השקו שונא םיעוצפ
 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םיענוממ םיטניקרוקו םיילמשח םיינפוא יבכור 141

 יתבב וזפשואש םיבכור 124 תמועל תושקו תושונא תועיצפמ ולבסש רחאל 2019

  .13.7%-כ לש הילע – תושקו תושונא תועיצפמ ולבסש רחאל 2018 תנשב םילוחה

 בקע םיזפשואמה ללכמ 15% לע השקו שונא םיעגפנה זוחא דמע ,2019 תנשב

 .םיילמשח טניקרוק וא םיינפוא םע תונואת

 

 ועגפנש םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא יבכור לש תושונאו תושק תועיגפ תוגלפתה

 )2013-2019( וזפשואו

 
 רנטרג ןוכמ :רוקמ

 

 

 

 שאר תועיגפ
 ולבסש רחאל 2019 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םיילמשח םיינפוא יבכור 212

 רחאל םילוחה יתבב וזפשואש םיילמשח םיינפוא יבכור 251 תמועל שאר תעיגפמ

  .18%-כ לש הדירי – 2018 תנשב שאר תעיגפמ ולבסש

 

 ולבסש רחאל 2019 תנשב םילוחה יתבב וזפשוא םיילמשח םיטניקרוק יבכור 53

 רחאל םילוחה יתבב וזפשואש םיילמשח םיטניקרוק יבכור 19 תמועל שאר תעיגפמ

 .רתוי השולש יפ טעמכ – 2018 תנשב שאר תעיגפמ ולבסש
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 וזפשואו ועצפנש םיילמשח םיטניקרוק/םיינפוא יבכור לש שאר תועיגפ תוגלפתה

)2013-2019( 

 

 רנטרג ןוכמ :רוקמ •

 

 הדירי 2019 תנשב המשרנ םיילמשח םיינפוא תונואתב םישקה שארה יעוצפ ברקב

 םישקה שארה יעוצפ ברקב .2018 תמועל )109 תמועל 91( 20%-כ לש רועישב

 יפ לש רועישב הדח הילע 2019 תנשב המשרנ םיילמשח םיטניקרוק םע תונואתב

 .2018 תנשל האוושהב )9 תמועל 42( רתוי השימח

 תעיגפמ ולבס ילמשח טניקרוק לע ובכרשכ הנואת תובקעב שארה יעגפנמ 80%-כ

 .השק שאר
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 ועצפנש םיילמשח םיטניקרוק/םיינפוא יבכור לש תושק שאר תועיגפ תוגלפתה

 )2013-2019( וזפשואו

 

 

 תודסק םישבוח אל – םייביטקפא אל םינייפמקה

 ןותנ )2013-2019( הדסק ושבח אל םישקה שארה יעגפנמו שארה יעגפנמ 90%-כ 

 םינשב .םיבכורה לש שארה תועיגפ םוצמצל הדסקה הבושח המכ דע חיכומה

 םינייפמק רפסמ םיכרדב תוחיטבהו הרובחתה דרשמב ועציב תונורחאה

 םינייפמק יכ קיסהל ןתינ םינותנהמ ךא הדסק תשיבח םידדועמה םייתרושקת

 .וחלצ אל ולא םיימוסרפ

 

 )2013-2019( הדסק תשיבח ןיבל השק שאר תועגפיהו שאר תועגפיה ןיב סחי

 

 
 רנטרג ןוכמ :רוקמ
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 תעיגפ םע םיילמשח םיטניקרוק וא םיינפוא תונואת תובקעב םיזפשואמהמ 32%

 םיינפוא תונואת תובקעב םיזפשואמהמ 21%-כ .16 ליגל תחתמ ויה שאר

 דע םיארמ םינותנה .16 ליגל תחתמ ויה השק שאר תעיגפ םע םיילמשח םיטניקרוקו

 .םייח ליצמ תוחיטב רזיבאכ הדסקה תובישחל םיעדומ אל רעונה ינב המכ

 

 ועצפנש םיילמשח םיטניקרוק/םיינפוא יבכור ברקב ליג יפל שאר תועיגפ תוגלפתה

 )2013-2019( וזפשואו

 

 רנטרג ןוכמ :רוקמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 הדסק ושבח אל םיבכורהמ 58% :קורי רוא תתומע יבדנתמ תיפצת

 יבדנתמ ואצי קורי רוא תתומעל "ילאירזע ןרק" ןיב הלועפה ףותיש תרגסמב

 )טניקרוק( םיילמשח עוניגלגו םיינפוא יבכור לע תוימגדמ תויפצת עצבל התומעה

 העונתה יקוחל םיתייצמ םיבכורה םאה ןוחבל התייה תוליעפה תרטמ .ץראה יבחרב

 ךלהמב םיבכור 2,600-ב ופצ התומעה יבדנתמ .החוטב הביכרל תיתשת תמייק םאהו

 .ץראה יבחרב תויושרו םירע 21-ב ,2020 ילוי שדוח

  :םיאבה םירטמרפה וקדבנ תיפצתב

 .םיינפוא יבכורל דעוימה ליבש םייק םאה •

 .הדסק םישבוח םיבכורה םאה •

 .ליבש וא שיבכ ,הכרדמ –םיבכור ןכיה •

 .ףסונ עסונ םיביכרמ םיבכורהמ המכ •

 .םירוזמרו םירורמתל םיתייצמ םיבכורה םאה •

 .תוינזואב שומישו דיינה ןופלטב שומיש – תעד חסיה •
 

 :)תויפצתב תויוליפכ ונכתי( תואצותה ב"צמ

 .הדסק ושבח אל םיבכורהמ 58% •

 .םירוזמרו םירורמתל ותייצ אל ופצנש םיבכורהמ 53% •

 .קוחל דוגינב - הכרדמה לע ופצנ םיבכורהמ 35% •

 .תוינזוא םע ובכר ופצנש םיבכורהמ 16% •

 .ףסונ עסונ וביכרה ופצנש םיבכורהמ 13% •

 .הגיהנ ידכ ךות דיינה ןופלטב םישמתשמ ופצנ םיבכורהמ  12% •
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 תוצלמה

 יכלוה ןיבו םיילמשחה םיטניקרוקהו םיינפואה יבכור ןיב הדרפה רוציל שי •

 םיפיצר הביכר יליבש תלילס ידי לע ,םייעונמה בכרה ילכ יגהנו לגרה

 .םיחוטבו

 םיטניקרוקו םיינפוא לע הביכרב העונתה יקוחל תועדומה תא ריבגהל שי •

 .םיילמשח

 ברקב רקיעב הביכר לכב הדסק תשיבח תובישחל הרבסהה תא ריבגהל שי •

 .םיריעצה יאליגה

 הריווא רוציל הרטמב םישיבכב תיתרטשמה תוחכונה תא ריבגהל שי •

 .םיטניקרוקהו םיינפואה יבכור דצמ העונת תוריבע ענמת רשא תיתעתרה

 יאנתכ הביכר לכב הדסק תשיבח ורשפאיש םיעצמא תעמטהל לועפל שי •

 .יפותיש טניקרוק לע הביכרב יחרכה

 תרבגהל םיבאשמ תוצקהל םייפותישה םיטניקרוקה תורבח תא בייחל שי •

 .םיבכורה ברקב החוטב הביכרל תועדומה

 קוחב םייקל רבעמ םיינוריעה םיחקפה לש הפיכאה תויוכמס תא ביחרהל שי •

 הכרדמה לע הביכרל ףסונב תופסונ העונת תוריבע םג ףוכאל םהל רשפאלו

 .יתערתהו יתפיכא חוכ ליפכמ רצייל הרטמב תאזו

 םילכה לש הדימלה ףקיה תא ךוניחה תכרעמ הלידגה הנורחאה הנשב •

 תא קימעהלו ריבגהל לוקשל שי .הרובעתל ךוניחה ידומיל ךרעמב םיילמשחה

 .הז אשונ לש הרבסההו ךוניחה יפקיה
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 םוכיס

 ,תינוריעה הרובחתב יזכרמ םוקמ םיספות םיילמשחה םיטניקרוקהו םיינפואה

 תונורתי םיילמשחה םילכל .הנורוקה תפגמ רואל דחוימב לודגל היושעש המגמ

 םוהיז תאו תוינחה תקוצמ תא ,העונתה יסמוע ףקיה תא םצמצל םילוכי םהו םיבר

 שארב םיעבונה תונורסח םנשי וללה םילכה לש םייעבטה תונורתיה דצב .ריוואה

 רסוחמ םילבוסו םילגלג ינש םיענ רשא ולא הרובחת ילכ לש םייפואמ הנושארבו

 יקוח תא תוריכמ ןניא רשא ,תונווגמו תונוש תויסולכוא לש שומיש ,ףסונב .תוביצי

 אלל ,עיגפ הרובחת ילכ לש העיסנ .םיכרד תנואתל ןוכיסה תא הריבגמ העונתה

 תרבגהל תמרוג בכרה ילכ יגהנו לגרה יכלוהמ ותוא הדירפמ  רשא המיאתמ תיתשת

 .ךרדה ישמתשמ ללכ לש םיכרד תנואתב תוברועמל הנכסה

 תנשב רקיעבו תונורחאה םינשה שמחב תיתוחיטבה בצמה תנומת תא גיצה הז ח"וד

 הנשמ רבוגו ךלוהה םיעגפנה רפסמ תודוא הגיאדמ הנומת הלוע ח"ודהמ .2019

 תא הארנה לככ ,הלידגה םייפותישה םיטניקרוקה לש םתסינכ יכ תוארל ןתינ .הנשל

 האיבה ,ךכב .םהב שומישה תא םג ליבקמבו רוביצה ברקב םהלש תויראלופופה

 .םיעגפנה רפסמ םג דח קוניזל

 ךות םיילמשחה םילכה לע הביכרה דודיעל תאש רתיב לועפל םיארחאה םימרוגה לע

 יליבש תלילסו תאצקה - םיבכורה רובע םיחוטב הביכר יאנת תריצי לע שגד תמיש

 תשיבחל תועדומה תרבגהו תיתרטשמה תוחכונהו הפיכאה קוזיח ,םיחוטב הביכר

 רפסמ םוצמצל ואיבי ,ושעיש לככ ,ולא םידעצ .םיריעצה להק ברקב רקיעב הדסק

    .הובגה םיגורההו םיעגפנה

  

 

 ,הכרבב

 רורד זוע

 קורי רוא תתומע ,תרושקתו היגטרטסא ל"כנמס


