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 רבד חתפ

 תכרעמ .לארשיב םידלי תתומתל תויזכרמה תוביסה תחא ןה םיכרדה תונואת

 סואכב .םירגובמ ןעמל ,םירגובמ ידי לע ורצונ ,בכרה ילכו ךרדה תויתשת ,הרובחתה

 רכינ רועישב םיכרד תונואתב םיעגפנש םידלי םיאצמנ ןאכ ררושש יתרובחתה

  .םלועב תומדקתמה תונידמל האוושהב

 םיכלוה םה רשאכ רקיעב םיגרהנו בכרב םיעסומ םה רשאכ רקיעב םיעגפנ םידלי

 ןפואב םצמצל ןתינ תקיודמ דואמ תוליעפבש תורורב תוריז יתש ולא .לגרב

 םינשב .םיכרד תונואתב םידליה לש הובגה תועגפיהה רועיש תא יתועמשמ

 לש ןוכיסה תא תוריבגמ רשא תונווגמו תושדח תועפותל םידע ונא תונורחאה

 דועו המצוע יבר םיילמשח םיטניקרוקו םיינפוא .םיכרד תנואתב עגפיהל םידליה

 לבא םירגובמל םג תונכס יוור שדח בחרמ םירצוי הלא לכ ,םיפסונ םיילמשח םילכ

 .ביצמ שיבכהש תונכסה תפמ תאירקב  םישקתמה םידליל רקיעב

 ,תוחיטב יעצמאב שומישמ עפשומ םיכרד תונואתב עגפיהל םידלי לש ןוכיסה

 תביבסלו בכרה תוחיטבל םירושקה םימרוגמו בכרה ילכ לש העיסנה תוריהממ

 םשייל ןתינש םיחכומ םייביטקפא םיעצמא םימייק וללה םימוחתה לכב .שיבכה

  .ךרדב םינוכיסה תא תיחפהל ידכ

 ,שפנב העיגפ עונמל םיצמאמה תא ריבגהל תוטלחהה ילבקמו תוינידמה יעבוק לע

 רפשל ידכ תומיאתמ תוברעתה תוינכת ליעפהלו םישרדנה םיבאשמה תא תוצקהל

 .ונלוכ לש םידליה תוחיטב תא

 

 ,הכרבב

 הטיק זרא

 קורי רוא תתומע ל"כנמ
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 עקר

 תייסולכואמ 28%-כ םהש ,)0-14 ינב( םידלי ןוילימ 2.5-כ לארשיב ויח 2019 ףוסב

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

  .)םידליה לכ ךסמ 24%( תיברעה הרבחהמ םידלי

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ישראל נמצאת במקום הראשון 
בשיעור הילדים ההרוגים מתאונות 

OECD-דרכים מבין מדינות ה

שנת 2019

2,772 ילדים נפגעו בתאונות דרכים34 ילדים נהרגו בתאונות דרכים

56% מהילדים 
נהרגו כהולכי רגל

73% מהילדים 
נפגעו 

כנוסעים ברכב

89
10

בכל עשרה ימים 
בממוצע נהרג ילד 

בתאונת דרכים

בכל יום בממוצע 
נפגעים שמונה ילדים 

בתאונות דרכים

73% 56%

אוגוסטיולייוני

יוני ואוגוסט הם החודשים 
המסוכנים לילדים

ילדים מהחברה הערבית נהרגים בתאונות דרכים 
שעות אחר הצהריים בשיעור כפול מחלקם באוכלוסייה

הן המסוכנות לילדים

חיפה, חדרה, ועפולה 
הן הערים עם השיעור הגבוה 
בילדים הנפגעים בתאונות 

דרכים לכל אלף ילדים

אחד מכל עשרה הרוגים 
בתאונות דרכים  - ילד

בעשור האחרון
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  :םיירקיע םיאצממ

 .2018 תנשב רשאמ רתוי םיינש ,2019 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ םידלי 34 •

   .םיכרד תנואתב דלי גרהנ עצוממב םימי הרשע לכב •

 .2019 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ םידלי 2,772 •

  .םיכרד תונואתב םידלי הנומש םיעגפנ עצוממב םוי לכב •

 .לגר יכלוהכ וגרהנ םיכרד תונואתב ןורחאה רושעב וגרהנש םידליהמ 56% •

 .בכרב םיעסונכ ועגפנ םיכרד תונואתב ןורחאה רושעב ועגפנש םידליהמ 73% •

 הרשע לכמ דחא( םידלי ויה 2019 תנשב םיכרדה תונואת יגורהמ 9.6% •

 .)םיגורה

 לכמ םידלי הברה יכה םיעגפנו םיגרהנ םהבש םישדוחה םה טסוגואו ינוי •

 .)המאתהב( הנשה ישדוח

 םקלחמ לופכ רועישב םיכרד תונואתב םיגרהנ תיברעה הרבחהמ םידלי •

 .היסולכואב

 .םידליל תונכוסמה ןה םיירהצה רחא תועש •

 םיכרד תונואתמ םיגורהה םידליה רועישב ןושארה םוקמב תאצמנ לארשי •

 .OECD-ה תונידמ ןיבמ

 תונואתב םיעגפנה םידליב הובגה רועישה םע םירעה ןה הלופעו הפיח ,הרדח •

 .םידלי ףלא לכל םיכרד
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 הבחרהב םיאצממה

 םיגורה

 תנשב רשאמ רתוי םידלי ינש ,2019 תנשב םיכרד תונואתב וגרהנ )0-14( םידלי 34

 ןורחאה רושעב רתויב המודאהו תינלטקה התיה 2019 תנש ,2010 תנש טעמל .2018

 ,2019 תנשב ,עצוממב םימי הרשע לכב .םיכרד תונואתמ םיגורהה םידליה רפסמב

  .לארשיב םיכרד תונואתב דלי גרהנ

 32 םיגרהנ הנש לכב .םיכרד תונואתב םידלי 318 וגרהנ )2010-2019( ןורחאה רושעב

  .המלש דומיל תתיכ ,םיכרד תונואתב ,עצוממב ,םידלי
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 םיעגפנ

 ועגפנש םידלי 2,652 תמועל 2019 תנשב םיכרד תונואתב ועגפנ םידלי 2,772

 םידלי 29,663 ועגפנ ןורחאה רושעב .4.5% לש הילע – 2018 תנשב םיכרד תונואתב

 .םוי לכב עצוממב םידלי הנומש ,הנש לכב םידלי 3,000-ל בורק ,םיכרד תונואתב

 

 השק םיעוצפ

 השק ועצפנש םידלי 298 תמועל 2019 תנשב םיכרד תונואתב השק ועצפנ םידלי 220

 םידלי 2,283 ועגפנ ןורחאה רושעב .10% לש הילע – 2018 תנשב םיכרד תונואתב

 .םיכרד תונואתב השק חרואב
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 עגפנ גוס

 דחא - לגרב וכלה רשאכ וגרהנ ,םיכרד תונואתב ןורחאה רושעב וגרהנש םידלימ 54%

 ונשי םהלש םיידוחייה תוגהנתהה ינייפאמל יכ רעשל ןתינ .םיגורה םידלי ינש לכמ

 רפסה תיב/תיבה תביבסב םיגרהנ לודגה םקלח ,ףסונב .ההובגה תועגפיהל םרות םרוג

 בכרה ילכ תעיסנ תוריהמ תתחפהל ןכלו םידלי לש תרחא ההובג זוכיר תביבסב וא

  םהלש תועגפיהה םוצמצב הבושחו תיטירק איה םירוזא םתואב

 

 

 23% ,בכרב ועסנ רשאכ ועגפנ ןורחא רושעב םיכרד תונואתב ועגפנש םידליהמ 73%

 רסוחמ עבונ םיעגפנה םידליה לש הובגה רועישה יכ ךירעהל ןתינ .לגרב וכלהשכ ועגפנ

 רפסמב .)רטסוב( היבגמ בשומב שומיש רדעיה ןיפוליחל וא תוחיטב תורוגחב שומישב

 לש העיגפהו התומתה רועיש תא תיחפמ תוחיטב בשומב שומיש יכ אצמנ םירקחמ

 לש העיגפהו התומתה רועיש תא ,92%-70%-ב העיסנה ןוויכ דגנ םיעסונה תוקונית

 םידלי לש העיגפה רועיש תאו 60%-54%-ב העיסנה ןוויכ םע םיעסונה תוטועפ

 תמיתרו העיסנ לכב תוחיטב תורוגח תריגח ,ןכל .61%-ב הביגמ בשומב םירוגחה

 .בכרב םיעסונכ םידלי לש םתועגפיה תא םצמצל םילוכי חוטב ןפואב םידלי

54%

1%

34%

0%
9%0%1%1%

 2010-2019 עגפנ גוס יפל 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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 דלי - םיכרד תנואתב םיגורה הרשע לכמ דחא

 - דלי היה ןורחאה רושעב עצוממב הנש לכב םיכרד תונואתב םיגורהה ללכמ 9.3%

 ויה 2019 תנשב םיכרד תונואתב םיגורהה ללכמ 9.58% .םיגורה הרשע לכמ דחא

 יגורה ללכמ םיגורהה םידליה לש םקלחל האוושהב הלק הדירי הווהמה ןותנ ,םידלי

  .10.13% לש רועישב דמאנ רשא 2018 תנשב םיכרדה תונואת
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 2010-2019 עגפנ גוס יפל םיעגפנ םידלי

 לגר ךלוה

 רתויו םילגלג 4 לעב בכר - גהנ

 רתויו םילגלג 4 לעב בכר - עסונ

 עונפוא - גהנ

 )גהנ אל( עונפוא - עסונ

 םיינפוא - גהנ

 )גהנ אל( םיינפוא - עסונ

 עודי אל בכר - גהנ

 עודי אל בכר - עסונ
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 םיכרדה תונואת יגורהה ללכמ םיגורהה םידליה זוחא
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 םידליל םינכוסמה םישדוחה – ירשת יגחו ץיקה ישדוח

 רתויב םודאהו ינלטקה אוהו ןורחאה רושעב ינוי שדוחב םהייח תא וחפיק םידלי 40

 שדוחב וגרהנ םידלי 37-ו רבוטקוא שדוחב וגרהנ םידלי 39 .הנשה ישדוח ןיבמ

 םישדוח רקיעבו ץיקה ישדוח יכ תוארל ןתינ קהבומ ןפואב .ןורחאה רושעב רבמטפס

 םישדוחב .םידליה רובע ההובג תועגפיה םע םישדוח םיווהמ ,ירשת יגח םיגגחנ םהבש

 תושפוחב םיאצמנ אלא ,תוילמרופה ךוניחה תורגסמב םיאצמנ אל םידליה ולא

 .תרבוגו תכלוה םיכרד תנואתב עגפיהל םהלש הנכסה ןכלו תוכורא

 

 ס"מל :רוקמ •

 רושעב םיכרד תונואתב םידלי הברה יכה ועגפנ ובש שדוחה אוה טסוגוא שדוח

 םיעגפנש םידליה רפסמב הילע תמשרנ לודגה שפוחה ישדוחב .)3,187( ןורחאה

 בורל ובש שדוח אוה טסוגוא שדוח .הנשה ישדוח ראשל האוושהב םיכרד תונואתב

 תונכסה ינפמ םהילע תוננוגמש תורגסמ ןיא ,םינטקה םג ,םידליה לש טלחומה

 .םישדוחה ראשמ ההובג הז שדוחב םיכרד תצונואתב תועגפיהה ןכלו שיבכבש

 

 ס"מל :רוקמ •

20
24

212020

40

28
25

3739

17

27

 רבמצד רבמבונ רבוטקוא רבמטפס טסוגוא ילוי ינוי יאמ לירפא סרמ ראורבפ ראוני

 2010-2019 הנשה ישדוח יפל םיגורה םידלי
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 רבמצד רבמבונ רבוטקוא רבמטפס טסוגוא ילוי ינוי יאמ לירפא סרמ ראורבפ ראוני

 2010-2019 הנשה ישדוח יפל םידלי תועגפיה
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 היסולכואב םקלחמ לופכ רועישב םיגרהנ תיברעה הרבחב םידלי

 הרבחהמ ועיגה םהמ 177 ,םיכרד תונואתב ןורחאה רושעב וגרהנש םידליה 318 ךותמ

 24% לש רועישב דמאנ םידליה ללכמ תיברעה הרבחהמ םידליה לש םקלח .תיברעה

 יפ ,59% לש רועישב דמאנ ןורחאה רושעב םיגורהה םידליה תבצמב םקלח וליאו

  .היסולכואב םקלחמ רתויו םיינש

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

 הרבחהמ תוטועפ השימח תמועל תיברעה הרבחהמ תוטועפ הנומש וגרהנ 2019

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

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

 .רתוי ףאו םיינש

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

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

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

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

 .לגר ךלוהכ םיכרד תונואתב תידוהיה

 

 ס"מל :רוקמ •

 

 

41%

59%

 2010-2019 רזגמ יפל םיגורה םידלי

 םידוהי

 םיברע
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 הרבחהמ ועיגה םהמ 18,319 ,ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב ועגפנ םידלי 29,663

 ועגפנ תיברעה הרבחהמ םידלי 10,415 יכ הלוע םינותנה חותינמ .64%-תידוהיה

 תייסולכואב םקלחמ 66%-ב הובג( םיעגפנה םידליה ךסמ 36% – םיכרד תונואתב

 םיברעה םיבושיב תויתשתה רופישב היואר תיביצקת העקשה רדעיה .)םידליה

 ברקב ההובגה תועגפיהל םימרוגה תויהל םייושע היסולכואה ברקב הכומנ תועדומו

 .תיברעה הרבחב םידליה

 
 ס"מל :רוקמ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

64%

36%

 2010-2019 רזגמ יפל םידלי תועגפיה

 םידוהי

 םיברע
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 הממיה תועש יפל תועגפיה

 לחה תמשרנ ההובג תועגפיה .םידליל הפרות תודוקנ תווהמ םיירהצה רחא תועש

 ועגפנ םידלי 3,000-כ .תורחואמה ברעה תועשב תתחופו תכלוהו םיירהצה תועשמ

 םיירהצה רחא תועשב .הממיה תועש לכמ הברה יכה 16:00-17:00 ןיב ןורחאה רושעב

 םיטטושמ םקלח .םהילע תננוגמ רשא רפסה תיב תרגסמב םיאצמנ אל םידליה

 לא םכרדב םקלחו םיירהצה תורגסממ התיבה םכרדב םקלח ,שעמ ירסח תובוחרב

 .תורחא תויוליעפו םיגוחה

 תונואתב םיעגפנה םידליה רפסמב דח קוניז ונשי 07:00-09:00 תועשה ןיב ,ףסונב 

 תערכמ "המורת" הנשי תועש ןתואב רפסה תיב לא העגהל יכ רעשל ןתינ .םיכרד

 .רפסה תיב לא ךרדבו רקובה תועשב םידליה תועגפיהל

 

 

 העשה ,15:00-16:00 תועשה ןיב ןורחאה רושעב םיכרד תונואתב וגרהנ םידלי 35

 תועש יכ תוארל ןתינ םיגורהה םידליה ברקב םג .הממיה תועש ןיבמ רתויב תינלטקה

 .םיכרד תונואתב םידליה לש םתועגפיהל המודב ,רתויב תונכוסמה ןה םיירהצה רחא

727
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 2010-2019 תועש יפל םיכרד תונואתב םיעגפנ םידלי
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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

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

 לש םרפסמב הדיריה תא סחייל ןתינ .12% םיווהמה םיכרד תונואתב 16 ליגל

 תיכוניחו תיתרבסה תוליעפל ,םיכרד תונואתב ועגפנש 16 ליגל תחתמ םיגהנה

 תורשע ברקב הכורא הפוקת ךשמב ךוניחה דרשמו קורי רוא תתומע לש תדקוממ

 הליעפמש תויתובדנתהה תורגסמבו םיילמרופה ךוניחה תודסומב רעונ ינב יפלא

 ירחא תולעופה תוילאמרופ אל תורגסמב "ילאירזע ןרק" ףותישב קורי רוא תתומע

 .םידומילה תועש

 

 2019 ,ליג יפל תונואתב ועגפנש םיילמשח םיינפוא יגהנ

 ליג תוצובק
 תונואתב ועגפנש םיגהנ

 )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

 ליג תוצובק
 תונואתב ועגפנש םיגהנ

 )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 •

 

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

 )2013-2019( וזפשואו

 

 רנטרג ןוכמ :רוקמ •
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 תימואל ןיב האוושה

 םיגורהה ללכמ םיגורה םידליה זוחא

 תונואתמ םיגורהה םידליה רועישב עורגהו ןושארה םוקמב תאצמנ לארשי תנידמ

 םה לארשיב םיכרד תונואתב םיגורהה ללכמ OECD. 8%-ה תונידמ ןיבמ םיכרד

 ללכמ 4% ,עורגה ינשה םוקמב תאצמנש הדנקב האוושה םשל .14 ליגל תחתמ םידלי

 לארשיב םידליה ,ףסונב .לארשימ תיצחמ – םידלי םה םיכרד תונואתב םיגורהה

 .OECD-ה תונידמב עצוממה רשאמ רתוי השולש יפ טעמכ םיכרד תונואתב םיגרהנ

 םיכרד תונואתב םיגורהה לכ ךסמ םיגורהה םידליה זוחא

 

 2017 תימואל ןיב האוושה ,ד"בלר ,תומגמ תרבוח :רוקמ •
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 ,םידלי ףלא 100 לכל םיכרד תונואתמ םיגורהה םידליה רועיש תא םינחוב רשאכ

 רתוי םיינש יפ טעמכו OECD-ה תונידמ ןיבמ עורגה יעיברה םוקמב תבצינ לראשי

 .תונידמ ןתואב עצוממה רשאמ

 םידלי  100,000־ל םיכרד תונואתב וגרהנש םידליה רועיש

 

 2018 ,תימואל ןיב האוושה ,ד"בלר ,תומגמ תרבוח :רוקמ •
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 םידליל תנכוסמה ריעה

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

 רפסמל סחייתמ חותינה .ץראב תולודגה םירעה לכמ רתויב הובגה םידלי ףלא

 םינותנה חותינ .םיבשות ףלא 50 לעמ ריעו ריע לכב םיכרד תונואתב ועגפנש םידליה

 לע עיבצהלו תומגמ רתאל ידכ )2017-2019( תונורחאה םינשה שולש ינפ לע עצוב

 ןהבש םירע ,יתרזח ןפואב םיכרד תונואתב הובג רועישב םידלי םיעגפנ םהבש םירע

  .תויופידעה רדס שארב םידליה תוחיטב תא םישל םיבייח םירעה ישאר

 

 םיעגפנה םידליה רועישב ןושארה םוקמב תאצמנ הרדח יכ הארמ םינותנה חותינ

 םיעגפנ הנש לכב רשאכ ,םידלי 1.4 – םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב הנש לכב

 םידלי 1.4 םע ינשה םוקמב תבצינ הפיח .ריעב םיכרד תונואתב םידלי 33 עצוממב

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

 םיעגפנ םידלי 1.4 םע ישילשה םוקמב תאצמנ הלופע .ריעב םיכרד תונואתב םידלי

 תונואתב עצוממב םיעגפנ םידלי 18 .םידלי ףלא לכל האוושהב םיכרד תונואתב

 םע םידליל תונכוסמה דדמב יעיברה םוקמב תאצמנ םי תב .הנש לכב ריעב םיכרד

 םידלי 30 רשאכ ,הנש לכב םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב םיעגפנ םידלי 1.3

 םירעה תשמח תא תרגוס הירהנ .םיכרד תונואתב עצוממב הנש לכב םיעגפנ

 לכב רשאכ ,םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב םיעגפנ םידלי 1.2 םע םידליל תומודאה

 .ריעב םיכרד תונואתב עצוממב םידלי 15 םיעגפנ הנש

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

 םיעגפנ םידלי 0.7 םע תונכוסמה דדמב 24-ה םוקמב קר תגרודמ םילשורי לבא

 0.8 םע 13-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 70 ריעב

 

 םידלי 0.8 םע 17-ה םוקמב תבצינ קרב ינב יכ הלעמ תוידרחה םירעה תניחב

 .)הנש לכב עצוממב םידלי 64( םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב הנש לכב םיעגפנש

 תונואתב םיעגפנ םידלי 0.3 םע תונכוסמה דדמב 32-ה םוקמב תאצמנ שמש תיב

 תבצינ תילע רתיב .)הנש לכב עצוממב םיעגפנ םידלי 17( םידלי ףלא לכל םיכרד

 םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב הנש לכב םיעגפנש םידלי 0.2 םע 35-ה םוקמב

 תוחפ יכה םוקמב תאצמנ תילע ןיעידומו )הנש לכב עצוממב םיעגפנ םידלי הנומש(

 םידלי העבש( 0.2- םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב םיעגפנש םידליה רועישב עורג

 .)םיכרד תונואתב עצוממב הנש לכב םיעגפנ
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 םוקמב תאצמנ םחאפ לא םוא יכ הלעמ תיאודב/תיברעה הרבחב םירעה תניחב

 םידלי ףלא לכל האוושהב םיכרד תונואתב םיעגפנש םידלי 1.1 םע עורגה יעיבשה

 םידלי 0.8 םע 18-ה םוקמב תאצמנ תרצנ .)עצוממב הנש לכב םיעגפנ םידלי 20(

 עצוממב הנש לכב םיעגפנ םידלי15( םידלי ףלא לכל םיכרד תונואתב םיעגפנ

 םידלי ףלאל םיעגפנש םידלי 0.5 םע 31-ה םוקמב תאצמנ טהרו )םיכרד תונואתב

 .)םיכרד תונואתב עצוממב הנש לכב םיעגפנ םידלי 14( הנש לכב
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 הייסולכוא ריע

 

 םידלי רועיש

 הייסולכואב

 םידלי רפסמ

 ריעב

 םיפלאב

 רפסמ

 םידלי

 םיעגפנ

 עצוממב

 הנשב

 םיעגפנ

 ףלאל

 םידלי

 1.4 32.3 22.6 23.6  95683 הרדח 1

 1.4 79.3 56.5 19.9  283640 הפיח 2

 1.4 17.3 12.8 24.7  51737 הלופע 3

 1.3 30.0 23.3 18.1  128774 םי תב 4

 1.2 15.0 12.3 21.6  56880 היירהנ 5

 1.2 41.0 34.2 24.3  140967 ןולקשא 6

 1.1 19.7 17.2 31.2  55183 םחפ-לא םוא 7

 1.1 15.0 13.2 22.7  58268 אתא תיירק 8

 0.9 45.3 48.3 23.1  209002 עבש ראב 9

 0.9 18.0 20.0 26.5  75538 הלמר 10

 0.9 39.0 43.7 22.5  194273 ןולוח 11

 0.8 32.7 38.9 27.4  141579 תובוחר 12

 0.8 69.7 83.5 18.5  451522 ופי- ביבא לת 13

 0.8 50.7 63.2 25.9  244275 הווקת חתפ 14

 0.8 47.3 59.7 26.6  224629 דודשא 15

 0.8 13.0 16.6 22.4  73999 הננער 16

 0.8 63.3 82.5 41.5  198863 קרב ינב 17

 0.8 15.0 19.7 25.6  77063 תרצנ 18

 0.8 16.7 21.9 29.0  75726 דול 19

 0.8 39.3 52.3 24.1  217243 הינתנ 20

 0.8 38.7 51.5 20.5  251720 ןויצל ןושאר 21

 0.7 9.7 14.0 27.8  50213 הנויצ סנ 22
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 ס"מל :םינותנ רוקמ •

 

 

 

 

 

 

 

 

 0.7 21.3 31.0 19.4  159160 ןג תמר 23

 0.7 207.0 308.4 33.5  919438 םילשורי 24

 0.7 7.3 11.3 21.7  51935 תליא 25

 0.6 15.7 24.2 24.0  100764 אבס רפכ 26

 0.6 9.7 15.5 27.4  56344 ןיעה שאר 27

 0.6 11.3 20.0 21.0  95142 היילצרה 28

 0.5 8.3 15.4 28.0  54972 תג תיירק 29

-םיבכמ-ןיעידומ 30

 92406 *תוער
 

30.0 27.7 14.7 0.5 

 0.5 14.0 29.8 43.2  69033 טהר 31

 0.3 16.7 54.4 45.9  118676 שמש תיב 32

 0.3 4.7 16.1 25.9  62325 ןורשה דוה 33

 0.3 3.3 12.7 21.2  60212 םייתעבג 34

 0.2 7.3 30.7 54.1  56746 תיליע רתיב 35

 0.2 6.7 42.4 58.0  73080 תיליע ןיעידומ 35
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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

 העיגפ גוסמ תונואת לע שגדב בכרה תיזח תוחיטב אשונ תא םדקל שי •

  .לגר ךלוהב

 .לגר יכלוה יוהיזל תויגולונכט תוכרעמ תנקתה םדקל שי •

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

 םיאירב םהילע רומשל ידכ לכה תושעל ונילעו לכמ ונל רקיה רבדה םה ונלש םידליה

 תונואתמ םיגורהה םידליה רועישב ןושארה םוקמב תאצמנ לארשי תנידמ .םימלשו

 ונל רוסא .םישידא וילא ראשיהל רשפא יאש ןותנ ,OECD-ה תונידמ ןיבמ םיכרד

 םידלי 32 עצוממב םיגרהנ הנש לכב יכ הדבועה תא שפנ ןויווישב לבקל הרבחכ

 .ונייח ףונמ תקחמנש דומיל תתיכ ,םיכרד תונואתב

 תודוקנ לע עיבצמ ,םיכרד תונואתב םידלי לש תועגפיהה תנומת תא גיצמ ח"ודה

 ליצהל םילוכיש םימישי תונורתפ עיצמו ידיימ לופיט תושרודה תויזכרמה הפרותה

 .אבה דליה תא

 תביבסב העונת ןותימו ןוסירב תוליעפ דוקימ ןכלו םידלי ומכ וגהנתי דימת םידלי

 םתועגפיה תא םצמצל היושע רשא תביוחמ הלועפ איה ,םידלי לש ההובג זוכיר

 לכב תוחיטב תורוגח תריגחל הפיכאהו תועדומה תרבגה .לגר יכלוהכ םיכרד תונואתב

 ,רתויב הרצקה םג )רטסוב( םיהיבגמ תוחיטב יבשומב שומיש לש תובישחלו ,העיסנ

 .בכרב םיעסונכ םיכרד תונואתב םידלי לש םתועגפיה םוצמצב תערכמ תועמשמ שי

 םצמצל ןתינ םיכרדב תוחיטבה לע םינומאה םימרוגה ללכ לש תוחוכו תועורז בולישב

 תורצק תוינכת םושייו םיביצקת תרבעה .םיכרד תונואתב םידליה לש םתועגפיה תא

 רודה רובע החוטב הנידמל לארשי לש התכיפהל תובושחו תויטירק ןה חווט תוכוראו

 תוריפ תא ףוטקל לכונ ריעצ ליגמ רבכ תוחיטבה יכרע תא ונידליב עימטנ םא .אבה

 רתוי םיבוט םיגהנ םע ,רתוי החוטב הרבח רוציל לכונ ךכ .רתוי רגובמ ליגב העקשהה

 תוליעיבו תוריהמב המצע תא ריזחתש תילכלכ העקשה .רתוי םיריהז ךרד ישמתשמו

 .אבה דליה ייח תא ליצת םגו

 

 

 ,הכרבב

 רורד זוע

 קורי רוא תתומע תרושקתו היגטרטסא ל"כנמס

 

 

 


