
 

 

 2021 לירפא ילארשיה לוקה דדמ

 ?ןיעל הארנה דיתעב לארשיב יטרקומדה ןוטלשה בצמ יבגל שיגרמ התא ךיא .1
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 7.1 5.2 5.5 דואמ ימיטפוא

 23.8 32.0 30.6 ימיטפוא יד

 28.2 39.1 37.3 ימיספ יד

 29.2 16.1 18.3 ימיספ דואמ

 11.7 7.5 8.2 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 ?ןיעל הארנה דיתעב לארשי לש ןוחטיבה בצמ יבגל שיגרמ התא ךיאו .2
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 6.4 8.0 7.7 דואמ ימיטפוא

 27.2 44.9 41.9 ימיטפוא יד

 29.4 32.6 32.1 ימיספ יד

 26.4 8.9 11.9 ימיספ דואמ

 10.6 5.6 6.4 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 ?תונורחאה תוריחבה תואצותמ הצורמ אל וא הצורמ התא םאה .3
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 3.8 4.1 4.1 הצורמ דואמ

 12.5 14.2 13.9 הצורמ יד

 29.6 44.6 42.0 הצורמ ךכ לכ אל

 39.3 31.6 32.9 הצורמ אל ללכב

 14.9 5.5 7.1 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 תונושה תוגלפמה ישאר ןיב תוחישה לע תרשקתה יחווידב ןיינעתמ התא המכ דע .4
 ?הלשממ םיקהל הרטמב

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 14.6 16.9 16.5 דואמ ןיינעתמ

 30.9 43.2 41.2 ןיינעתמ יד

 23.6 26.7 26.2 ןיינעתמ אלש טעמכ

 21.7 10.1 12.1 ןיינעתמ אל ללכב

 9.2 3.0 4.1 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 



 

 

 ...יוכיסה המ הלשממ תמקהל םיעגמה לש םמויסב ,ךתעדל
 :והינתנ תושארב הלשממ םוקתש .5
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 15.1 8.4 9.6 דואמ םיהובג

 19.1 25.9 24.7 םיהובג יד

 27.1 34.2 33.0 םיכומנ יד

 23.2 22.6 22.7 דואמ םיכומנ

 15.5 8.9 10.0 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 :דיפלו טנב תושארב הלשממ םוקתש .6
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 4.5 3.8 3.9 דואמ םיהובג

 22.0 29.9 28.6 םיהובג יד

 38.2 38.7 38.6 םיכומנ יד

 17.4 17.6 17.6 דואמ םיכומנ

 17.8 10.0 11.3 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 :תסנכל תויללכ תוישימח תוריחב ויהיש .7
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 26.5 30.0 29.4 דואמ םיהובג

 32.9 42.0 40.4 םיהובג יד

 15.7 15.2 15.3 םיכומנ יד

 9.3 5.0 5.7 דואמ םיכומנ

 15.6 7.8 9.1 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 :הלשממה תושארל תורישי תוריחב ויהיש .8
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 9.1 7.0 7.4 דואמ םיהובג

 19.7 18.2 18.4 םיהובג יד

 20.7 29.1 27.7 םיכומנ יד

 25.2 32.5 31.3 דואמ םיכומנ

 25.4 13.1 15.2 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 
 



 

 

 הלודגה הגלפמה שאר תואבה תוריחבהמ לחהש העצהל דגנתמ וא ךמות התא םאה .9
 :תסנכה ןומא תא לבקל ךרוצה אלל ,הלשממה שאר היהי

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 12.4 17.3 16.5 דואמ ךמות

 18.1 22.4 21.7 ךמות יד

 20.8 19.2 19.5 דגנתמ יד

 31.1 25.4 26.4 דואמ דגנתמ

 17.6 15.6 15.9 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 םיאבה םידמעומהמ ימל ,הלשממה תושארל תוישיא תוריחב םויה תומייקתמ ויה ול .10
 :עיבצמ תייה

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 17.3 36.2 33.0 והינתנ

 25.9 25.4 25.5 דיפל

 3.6 15.2 13.2 טנב

 40.0 14.4 18.7 הלאמ דחא ףא/רחא

 13.2 8.8 9.5 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 םירש יונימ ללוכ ,הלשממל תויברע תוגלפמ לש ףוריצל דגנתמ וא ךמות התא םאה .11
 ?םיברע

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 48.6 5.2 12.5 דואמ ךמות

 25.1 24.1 24.2 ךמות יד

 10.3 28.2 25.2 דגנתמ יד

 4.9 31.5 27.0 דואמ דגנתמ

 11.1 11.1 11.1 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 יואר 'ץירטומס לאלצב כ"ח יכ הנעטל םיכסמ אל וא םיכסמ התא םאה )םידוהי( .12
 תכימתב הלשממב תבשל אל וירחובל ותחטבהב קבד אוהש ןפואה לע הכרעהל
 :תויברעה תוגלפמה

 םידוהי 

 21.3 דואמ םיכסמ

 32.3 םיכסמ יד

 17.3 םיכסמ ךכ לכ אל

 12.2 םיכסמ אל ללכ



 

 

 16.8 ת/עדוי אל

 100 כ"הס

 הכרעהל יואר סאבע רוסנמ כ"ח יכ הנעטל םיכסמ אל וא םיכסמ התא םאה )םיברע( .12
 בייחתתש הלשממ לכב קלח תחקלו תוסנל וירחובל ותחטבהב קבד אוהש ןפואה לע
 :תיברעה הרבחל תועמשמ עויסל

 םיברע 

 25.9 דואמ םיכסמ

 20.5 םיכסמ יד

 18.8 םיכסמ ךכ לכ אל

 19.6 םיכסמ אל ללכ

 15.2 ת/עדוי אל

 100 כ"הס

 וא רתוי הבוט לשממ תטישל האיבמ הלשממה שארל הרישיה הריחבה ךתעדל םאה .13
 ?הנידמב רתוי העורג

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 19.4 27.0 25.7 רתוי הבוט

 38.7 27.8 29.7 רתוי העורג

 19.8 21.6 21.3 יוניש אלל

 22.1 23.6 23.4 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 תאזו ,ינמראה םעה תאושב הריכמ ב"הראש הנורחאל זירכה ןדייב ינקירמאה אישנה .14
 םג םאה ,ךתעדל .היקרוט םע םיסחיב העיגפל ששחמ ךכמ וענמנש וימדוקל דוגיב
 דצמ תוניועה תא ףירחי רבדה םא םג ,םינמראה תאושב ריכהל הכירצ לארשי

 ?היקרוט
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 17.7 24.3 23.2 ריכהל הכירצש חוטב

 19.0 32.3 30.0 הכירצש בשוח

 17.5 12.8 13.6 הכירצ אלש בשוח

 11.3 3.1 4.5  ריכהל הכירצ אלש חוטב

 34.6 27.5 28.7 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

  



 

 

 הלשממה תושארל הרישי הריחבל ס"ש תעצהש םיכסמ אל וא םיכסמ ה/תא םאה .15
 ?יטילופה רטנולפה םויסל איבת דבלב

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 5.2 13.1 11.8 דואמ םיכסמ

 24.7 20.0 20.8 םיכסמ יד

 20.8 19.8 20.0 םיכסמ ךכ לכ אל

 24.0 30.0 29.0 םיכסמ אל ללכ

 25.3 17.1 18.5 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

  :הפידע תואבה תויורשפאהמ וזיא ,ךתניחבמ .16

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 26.3 22.8 23.4 םישדוח המכ דועב תסנכל תוישימח תוריחב

 תגלפמ לש תוענמיהב וא הכימתב הלשממ

 סאבע רוסנמ תושארב מ"ער

33.2 32.1 38.9 

 20.3 33.4 31.1 תויורשפאהמ תחא ףא

 14.5 11.8 12.2 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 דגנתמ וא ךמות התא םאה .ת"לחה ימד םולשת תפוקת םייתסת שדוחכ דועב .17
 :ת"לחה תפוקת תכראהל

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 32.6 14.3 17.4 םיאנתה םתואב ת"לחה תכראהב ךמות

 9.2 14.5 13.6 םוכסבו תואכזב הגרדהב ץצקל שי ךא ךמות

 לעמ םירגובמל קר ת"לחה תכראהב ךמות

 50 ליג

20.0 21.3 13.6 

 28.9 42.4 40.1 ת"לחה תכראהל דגנתמ

 15.7 7.4 8.8 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 

 ןוכמב תוינידמהו להק תעד רקחל יברטיו זכרמ ידי -לע ךרענ 2021 לירפא ילארשיה לוקה דדמ

 תוגצוימ ןניאש תוצובק לש תומלשה( ןופלטבו טנרטניאב ךרענש ,רקסב .היטרקומדל ילארשיה

-ו תירבעה הפשב השאו שיא 612 ונייאור ,2021/4/28-26 םיכיראתה ןיב )תתשרמב יוארכ

 יאליגב לארשיב תרגובה הייסולכואה ללכ לש גציימ יצרא םגדמ םיווהמה ,תיברעה הפשב 501

 תדובע .95% לש ןוחטיב תמרב 3.59%± םגדמה ללכל תיברמה המיגדה תועט .הלעמו 18

 https://dataisrael.idi.org.il :ואר אלמה םינותנה ץבוקל .םגדמ ןוכמ ידי לע העצוב הדשה

 


