
  

 50 לש ךסל ימואל קנבמ יארשאה ףקיה תא הלידגמ סנזיב םהוש
 לקש ןוילימ

 
 לקש ןוילימ 100 לש חלצומ סויג הרבחה המילשה 2019 לש ינש ןועבר תליחתב

 בוח תורגאב

 תויולע תלזוה רשפאי ,םיפסונה ןומימה תורוקמ דצל ,ימואל קנבמ יארשאה
 הרבחה תחימצ ךשמהו תויחוורה רופיש ,ןומימה

 

 םדינ ילא לש ותטילשב תאצמנו תואוולה ןתמב תקסועה )םהוש :א"ת( סנזיב םהוש – 2019 ינויב 5 ,בקעי ןורכז

 .לקש ןוילימ 50 לש ללוכ ךסל ,לקש ןוילימ 28-ב ימואל קנבמ יארשאה תרגסמ תא הלידגה יכ תחוודמ )39.6%(

 בוצימה קוזיחל ףסונ ךלהמ איה ימואל קנבמ יארשאה תרגסמ תלדגה" :הטילשה לעבו ל"כנמ ,םדינ ילא

 םיפוגה לש העקשהו הרבחה תוינמב רומ תועקשה תיב לש העקשהל ףרטצמה ,סנזיב םהוש לש יתורחתה

 םיאור ונאו הרבחה לש ןומימה תורוקמ תלזוהל ודעונ ולא םיכלהמ .ונלש בוחה תורגאב רוביצהו םיידסומה

 הרבחב ,יקסעה לאיצנטופב ימואל קנב לש ןומאל יעמשמ דח יוטיב ,ימואל קנבמ תיתועמשמה יארשאה תבחרהב

 תויולע לש תיבקע התחפהל תעה לכ םילעופ ונא ,םהוש לש תיקסעה היגטרטסאה שומימ תרגסמב .הלהנהבו

 תוינמה ילעבל ךרע תריצי ךשמה ךות הרבחה לש תיארחאה החימצב הכימת ןכו דחמ תויחוורב רופישו ןומימה

 ".ךדיאמ ונלש

 לע הקזח תיכשמה החימצ תופקשמה ,2019 תנש לש ןושארה ןועברב איש תואצות לע הרבחה החוויד הנורחאל

 יקנה חוורהו לקש ןוילימ 10.8-ל 72% -כב ולע ,תוינועברה ןומימה תוסנכה .תיקסעה תוליעפב תובחרתהה עקר

 תואקסע רוזחמו 35.3% -כ לע הדמע ,םייתנש םיחנומב ,ןועברב ןוהל האושתה .לקש ןוילימ 3.7-ל 89% -כב הלע

 ףקיה .2018 תנשב ליבקמה ןועברל האוושהב 51% -כ לש היילע ,לקש ןוילימ 277 -כ לע דמע ינועברה יארשאה

 ליבקמ ןועברל האוושהב 69% -כ לש היילע ,לקש ןוילימ 224 -כ לע דמע ןועברה ףוסב הרבחה לש יארשאה קית

-כ ךסב ,הטילש לעב תוברע ןיגב ,תימירזת הניאש ,ןומימה תואצוהב השרפה תוללוכ ןועברה תואצות .דקתשא

 -כ לש ךסב ,תוינמ ססובמ םולשת ןיגב ,תימירזת הניאש ,תויללכו הלהנה תואצוהב השרפה ןכו ,לקש ףלא 433

 .31.3.19-ל ןוכנ ,לקש ןוילימ 42.7-ל הלע הרבחה לש ימצעה ןוהה .ח"ש ףלא 284

 

 סנזיב םהוש תודוא

 הרבחה הטמ .יקסעה רזגמהמ ,םייוחד םירסממ ןויכינב דוקימ ךות יאקנב ץוחה ןומימה םוחתב תקסוע סנזיב םהוש
 תלעופ הרבחה .ןומימה ימוחתב םינש בר ןויסינ לעב םזי ,םדינ ילא רמ וניה הרבחב הטילשה לעב .בקעי ןורכיזב םקוממ
 הרימש ךות ,םיירוטלוגר םימרוגל ףופכב םג ומכ ,ןוכיסה תא ןיטקהל הרטמב תינדפק םינוכיס לוהינ תכרעמ תועצמאב
 .הבוגת תוריהמו תורישה תונימז לע הרימשו ,ךומנ לשכ רועיש ,םיכשומו תוחוקל רוזיפ תוינידמ לע


