
 

 

 2021 רבמטפס ילארשיה לוקה דדמ

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

 6.9 4.4 4.8 דואמ ימיטפוא

 33.4 45.4 43.2 ימיטפוא יד

 29.3 29.1 29.2 ימיספ יד

 24.5 15.5 17.1 ימיספ דואמ

 5.8 5.7 5.7 ת/עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

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

 6.8 5.2 5.5 דואמ ימיטפוא

 28.0 46.0 42.7 ימיטפוא יד

 31.6 31.6 31.6 ימיספ יד

 28.7 11.3 14.4 ימיספ דואמ

 5.0 5.9 5.7  תונעל ברסמ /עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 דוחיא םע םהרבא ימכסה לע והינתנ רבעשל הלשממה שאר םתח קוידב הנש ינפל .3
 ?םהמ ויהש תויפיצה תא ואלימ םימכסהה הכ דע םאה ,ךתעדל .ןיירחבו תויורימאה
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 12.2 9.1 9.7 ןכש חוטב

 31.3 55.2 50.9 ןכש בשוח

 30.0 11.9 15.1 אלש בשוח

 12.5 2.6 4.4 אלש חוטב

 14.1 21.1 19.9 תונעל ברסמ /עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 



 

 

 ?םיניטסלפה םע םג םולש םכסה םתחיי תובורקה םינשה שמחבש יוכיסה ךתעדל המ .4
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 47.1 55.0 53.5 יוכיס ןיא ללכב וא דואמ ךומנ יוכיס

 31.5 34.3 33.8 ךומנ יד יוכיס

 14.1 4.8 6.5 הובג יד יוכיס

 3.1 1.0 1.4 דואמ הובג יוכיס

 4.1 4.9 4.8 תונעל ברסמ /עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 וקדצ ימ ךתעדל ,תיניערג תלוכי בורקב גישהל הארנכ תדמוע ןאריאש הדבועה עקר לע .5
 הפקתמ ,חותיפה לש םימדקומ םיבלשב ןאריא לע תיאבצ הפקתמב וכמתש ולא :רתוי

 ןאריא םע עיגהל ךירצש ונעטש ימ וא ,לארשי לע דגנ תפקתמל רורגל הלולע התייהש
 ?תיניערג תלוכיל תומדקתה ענמיש הווקתב רדסהל
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 ןאריא לע תיאבצ הפקתמב וכמתש ולא 

 רתוי וקדצ חותיפה לש םימדקומ םיבלשב

44.6 51.1 14.9 

 רדסהל ןאריא םע עיגהל ךירצש ונעטש ימ

 וקדצ תיניערג תלוכיל תומדקתה ענמיש

 רתוי

27.5 23.5 45.7 

 39.4 25.4 27.9 תונעל ברסמ /עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 קשנ לארשי ידיב הארנה לככ שי ,לארשי תנידמ לש תימשרה תומימעה תוינידמ תורמל .6
 קשנב שמתשת ןאריא יתיזח תומיע לש הרקמבש יוכיסה המ ,ךתעדל .ללכושמ יניערג
 ?לארשי דגנ יניערג
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 7.4 7.8 7.8 דואמ הובג יוכיס

 27.7 29.6 29.3 הובג יד יוכיס

 28.5 27.9 28.0 ךומנ יד יוכיס

 22.9 17.8 18.7 דואמ ךומנ יוכיס

 13.5 16.8 16.2 תונעל ברסמ /עדוי אל

 100 100 100 כ"הס



 

 

 עורג=1 ןיבש םלוס לע ם"ואה תרצעב טנב הלשממה שאר לש ומואנל ןתונ תייה ןויצ הזיא .7
  ?ןיוצמ 5=ל
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 13.9 28.1 25.6 עורג =1

2 11.2 10.9 12.6 

3 22.1 21.5 24.9 

4 14.1 14.7 11.4 

 4.4 4.1 4.1 ןייוצמ =5

 32.8 20.7 22.9 עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 הלשממה לש קבאמה תא גיהנמ אוה ובש ןפואה לע הלשממה שארל ןתונ תייה ןויצ הזיאו .8
 ?ןיוצמ=5 ל עורג=1 ןיבש םלוס לע הנורוקב

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 18.7 30.3 28.2 עורג =1

2 14.4 13.6 17.9 

3 26.0 25.7 27.5 

4 21.8 22.5 18.4 

 12.6 4.4 5.9 ןייוצמ=5

 4.9 3.5 3.7 עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 שי ךכיפלו ,תויתואירב ןניאש תוביסמ ונסחתה אלש ימ לש רקיעב אוה יעיברה האולחתה לג
 תא םהילע ליטהל דגנתמ וא ךמות התא םאה .תונוש תויצקנס םהילע ליטהל שיש םינעוטה
 :תואבה תויצקנסהמ תחא לכ
 :)המודכו הדובע תומוקמ ,םיטקרמרפוס( םיירוביצ תומוקמל הסינכ רוסיא .9

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 23.1 35.6 33.4 דואמ ךמות

 27.4 24.9 25.3 ךמות יד

 24.6 17.8 19.0 דגנתמ יד

 22.0 17.8 18.5 דואמ דגנתמ

 2.8 4.0 3.8 /עדוי אל

 100 100 100 כ"הס



 

 

 :ןסחתהל אל רחבש יממ הנורוקב תוקבדיהמ האצותכ יאופר לופיט לע םולשת תייבג .10
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 17.1 36.2 32.8 דואמ ךמות

 23.9 24.6 24.5 ךמות יד

 20.1 14.6 15.6 דגנתמ יד

 35.5 20.5 23.2 דואמ דגנתמ

 3.5 4.0 3.9 עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 עובשב םימעפ המכ תוקידב עצבל םיברסמו ונסחתה אלש יממ הלטבא תבצק תלילש .11
 :תואירבה דרשמ תושירדל םאתהב

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 15.1 31.7 28.7 דואמ ךמות

 19.8 22.7 22.2 ךמות יד

 25.5 16.5 18.1 דגנתמ יד

 35.5 24.6 26.6 דואמ דגנתמ

 4.1 4.5 4.4 עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 :קבדנ תאז לכבו ןסחתהש ימב לופיטל הצוחנ איהו היהו ומקא תנוכמל םרוביח יא .12
 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 7.1 15.2 13.8 דואמ ךמות

 18.5 15.2 15.8 ךמות יד

 21.0 21.9 21.7 דגנתמ יד

 41.3 38.7 39.1 דואמ דגנתמ

 12.1 9.0 9.6 תונעל ברסמ /עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 עונמל ידכ רוביצה תולהנתהל סחיב העבק לארשי תלשממש תולבגהה לע ךתעד המ .13
 ?הנורוקה ףיגנב תוקבדיה

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 20.7 12.7 14.1 תורימחמ ידמ רתוי תולבגהה

 45.7 41.0 41.8 בצמה תא תומאות תולבגהה

 31.0 40.3 38.6 תורימחמ ידמ תוחפ תולבגהה



 

 

 2.7 6.1 5.4 תונעל ברסמ /עדוי אל

 100 100 100 כ"הס

 הלשממה לש תויופידעה םלוסב ןושארה םוקמב דומעל ךירצ הזיא ,םיאבה םיאשונה ןיבמ .14
 )היצטורב גיצהל( :הבורקה הנשב

 םיברע םידוהי םגדמה ללכ 

 53.0 12.9 20.1 יברעה רזגמב העישפב קבאמה

 3.6 17.8 15.3 תינאריאה ןיערגה תינכת תמילב

 13.9 25.7 23.6 הנורוקב קבאמה

 6.9 3.9 4.4 םיניטסלפה םע םכסהל העגהל הריתח

 22.7 35.3 33.3 לארשיב הלכלכהו קשמה בוציי

 -- 4.3 3.3 רחא

 100 100 100 כ"הס

 
 ןוכמב תוינידמהו להק תעד רקחל יברטיו זכרמ ידי-לע ךרענ 2021 רבמטפס ילארשיה לוקה דדמ
 תוגצוימ ןניאש תוצובק לש תומלשה( ןופלטבו טנרטניאב ךרענש ,רקסב .היטרקומדל ילארשיה
 315-ו תירבעה הפשב השאו שיא 603 ונייאור ,2021/4/10-30/9 םיכיראתה ןיב )תתשרמב יוארכ
 18 יאליגב לארשיב תרגובה הייסולכואה ללכ לש גציימ יצרא םגדמ םיווהמה ,תיברעה הפשב
 הדשה תדובע .95% לש ןוחטיב תמרב 3.59%± םגדמה ללכל תיברמה המיגדה תועט .הלעמו
 https://dataisrael.idi.org.il :ואר אלמה םינותנה ץבוקל .םגדמ ןוכמ ידי לע העצוב

 


