
 

 

 2021 טסוגוא ילארשיה לוקה דדמ

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

 8.7 5.8 6.3 דואמ ימיטפוא

 33.5 42.3 40.8 ימיטפוא יד

 31.6 27.3 28.1 ימיספ יד

 16.8 18.0 17.8 ימיספ דואמ

 9.5 6.6 7.0 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

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

 7.8 3.9 4.6 דואמ ימיטפוא

 32.6 41.5 39.9 ימיטפוא יד

 34.7 33.6 33.8 ימיספ יד

 20.7 16.9 17.6 ימיספ דואמ

 4.3 4.1 4.1  ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 תפגמ לש יחכונה לגב הלש לופיטה ןפוא לע השדחה הלשממל ןתונ תייה ןויצ הזיא .3
 :ןיוצמ=10 -ל דואמ עורג=1 ןיב םלוס לע ,הנורוקה

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 9.6 2.0 2.4 דואמ עורג =1

2 22.2 25.0 2.8 

3 6.3 7.0 7.6 

4 9.9 10.2 7.4 

5  7.2 7.1 17.6 

6 13.8 12.6 11.2 

7 10.7 9.7 11.4 

8 11.5 11.4 11.2 

9 10.9 10.6 1.9 

 8.5 3.2 2.9 ןייוצמ = 10

 10.8 1.3 2.2 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 



 

 

 תודבכ הנורוקה דגנ םינסוחמ אלש ימ לע תיחכונה הלשממה הליטמש תולבגמה םאה .4
 ?ידמ תולק וא ידמ

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 11.7 15.1 14.7 ידמ תודבכ

 43.6 24.6 28.7 תומיאתמ

 32.5 53.0 49.0 ידמ תולק

 12.2 7.4 7.6 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 אל םישנא ויהי םכלש תויתחפשמה גחה תוחוראב ויהיש ימ ברקבש העידיה םאה .5
 ?הלא תוחוראב ףתתשהל אלש טילחהל ךל םורגל הלוכי םינסוחמ

 םידוהי 

 21.8 ןכש חוטב

 30.2 ןכש בשוח

 23.3 אלש בשוח

 19.7 אלש חוטב

 5.0 ת/עדוי אל

 100 כ"הס

 ?ןסחתהל לוכי התא יתואירבה ךבצמבו ךליגבש הנורוקה ינוסיח לכ תא תלביק םאה .6
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 72.8 84.2 82.6 ןכ

 27.2 15.8 17.4 אל

 100 100 100 כ"הס

 ?אל עודמ – תנסחתה אל םא .7
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

םינוסיחה לכ תא לבקל יל רדתסה אל  22.4 22.8 22.9 

 תעינמל םירזוע םינוסיחהש ןימאמ אל ינא

הנורוק  

22.2 19.8 23.3 

יתואירב קזנ םימרוג םינוסיחהש ןימאמ ינא  28.2 28.5 29.0 

 לש האצות קר םה םינוסיחהש ןימאמ ינא

םייטילופ וא/ו םיילכלכ םיסרטניא  

8.3 9.0 5.3 

הנורוקמ םילחמ  11.9 13.8 14.6 

 5.0 6.1 6.9 רחא

 100 100 100 כ"הס

 



 

 

 ?םויכ "ימואלה חורה בצמ" תא רידגמ תייה ךיא ,השדחה הנשה תישאר םע .8
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 6.3 2.9 3.4 ימיטפוא דואמ

 34.2 27.8 28.9 ימיטפוא יד

 31.7 49.9 46.8 ימיספ יד

 14.4 12.6 12.9 ימיספ דואמ

 13.4 6.8 8.0 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

  ?הנידמה תניחבמ השדחה הנשה היהת יללכ ןפואב ךתעדל ךיא .9
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 10.6 9.0 9.2 תמייתסמש הנשהמ הבוט רתוי הברה

 14.8 26.5 24.5 תמייתסמש הנשהמ הבוט רתוי תצק

 42.2 27.0 29.6 תמייתסמש הנשה ומכ

 7.8 12.2 11.5 תמייתסמש הנשהמ הבוט תוחפ תצק

 10.7 15.0 14.3 תמייתסמש הנשהמ הבוט תוחפ הברה

 13.9 10.4 11.0 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 יתשמ וזיא ,ןאבילטל ךרדה יוניפו ןטסינגפאמ םינקירמאה תוחוכה תאצוה תובקעב .10
 ]ילמודנר[ :רתוי ךילע תלבוקמ תואבה תונעטה

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 תא ןובשחב איבהל תבייח לארשי

 תויוביוחמהמ םג גוסית ב"הראש תורשפאה

 לארשי ןוחטיבל הלש

45.3 49.4 25.1 

 ןיא ןכלו לארשי לש תמא תדידי איה ב"הרא

 ןוחטיבל היתויוביוחממ גוסית איהש ששח

  לארשי

36.6 36.3 37.8 

 37.1 14.3 18.2 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 לש )1000 דע( לבגומ רפסמ טולקל הכירצ אל וא הכירצ לארשי םאה ,ךתעדל .11
 תוחוכ תוטלתשה ללגב םהייחל תישממ הנכס שיש ,ןטסינגפאמ םייטילופ םיטילפ
 ?םש הנידמה לע ןאבילטה

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 15.2 6.0 7.6 טולקל הכירצש חוטב

 20.4 14.9 15.8 טולקל הכירצש בשוח



 

 

 21.8 26.0 25.3 טולקל הכירצ אלש בשוח

 19.0 43.9 39.6 טולקל הכירצ אלש חוטב

 23.7 9.2 11.7 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 ?תויתחפשמ גח תוחורא יבגל שיגרמ התא ךיא ,םיגחה תארקלו .12
 םידוהי םגדמה ללכ 

 47.9 47.9 בהוא דואמ

 34.4 34.4 בהוא יד

 14.2 14.2 בהוא ךכ לכ אל

 2.0 2.0 בהוא אל ללכב

 47.9 1.5 ת/עדוי אל

 100 100 כ"הס

 
 ןוכמב תוינידמהו להק תעד רקחל יברטיו זכרמ ידי-לע ךרענ 2021 טסוגוא ילארשיה לוקה דדמ
 יוארכ תוגצוימ ןניאש תוצובק לש תומלשה( ןופלטבו טנרטניאב ךרענש ,רקסב .היטרקומדל ילארשיה
 ,תיברעה הפשב 515-ו תירבעה הפשב השאו שיא 602 ונייאור ,2021/26/8-23 םיכיראתה ןיב )תתשרמב
 המיגדה תועט .הלעמו 18 יאליגב לארשיב תרגובה הייסולכואה ללכ לש גציימ יצרא םגדמ םיווהמה
 ץבוקל .םגדמ ןוכמ ידי לע העצוב הדשה תדובע .95% לש ןוחטיב תמרב 3.59%± םגדמה ללכל תיברמה
 https://dataisrael.idi.org.il :ואר אלמה םינותנה


