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מ  אוב

 רקחמה תורטמו עקר

 םייונישה ויב . 1995 ראוניב ופקותל סנכנ ) 1994 םיקוחה רפס( יתכלממ תואירב חוטיב קוח

 ידיב תואירב סמ תייבג i םיבשותה לכל הבוח תואירב חוטיב םינמנ קוחב םיללכנה םייתוהמה

 עובק םוכס לש םולשתו םיבשותה לכל קוחב העבקנש החסונ יפל ובושיחו ימואל חוטיבל דסומה

 תופוקה ןיב תורוקמה ללכ תאצקה i הסנכה תמלשה ילבקמו םישישק ןוגכ תודחוימ תוצובקל

)יגו תושפנ רפסמ יפל( היצטיפק תחסונ תועצמאב  התרבעהו ,הנופ לכ לבקל םילוחה תופוק בויח i ל

 תופוק ידיל הלשממה ידימ םיירטאיכיספהו םיירטאירגה םיתורישה תקפסאל תוירחאה לש

 .) Chinitz and Israeli 1997 ( םילוחה

 תרבגה i הנידמה יבשות לכל תואירב חוטיב תחטבה: תורטמ רפסמ גישהל ודעונ ולא םייוניש

 לכל תורשפא ותמו םילוחה תופוק ויב רבעמה שפוח תלדגה; םילוחה תופוק לש תילכלכה תוביציה

 םיתוריש לסל םיחטובמה לש תואכזה לש קוחב ןוגיע i חטובי הבש םילוחה תפוק תא רוחבל בשות

 יכרוצל םאתהב םילוחה תופוק לש ןגוה ןומימ; תינושאר האופרב לופיטה תוכיא רופיש; רדגומ

 חוקיפה תרבגה ,םיתוריש תקפסאמ תואירבה דרשמ רורחש ; ןהב םיחטובמה לש תואירבה

 .תויסולכואו םירוזא ןיב ןויוושה תלדגהו תואירבה םוחתב תוטלחהה תלבק לע ירוביצה

 לש הרושל תפרטצמ יתכלממ חוטיב קוח תלחה םע לארשיב תואירבה תכרעמב המרופרה

 ךרוצל הבוגת השעמל וויה ולא תומרופר .יפוריאה דוחיאה תונידמב תואירבה יתורישב תומרופר

 לש תונעיהה תדימ תא ריבגהל תנמ לע ועצובו ) cost containment ( תואצוהב לודיגה תמילבב

 תרדס הבורב הללכ תואירבה תואצוהב לודיגל תונוש תולשממ לש ןתבוגת .תואירבה יתוריש יקפס

 תואצוה םוצמצל ףא ,םימיוסמ םירקמבו ,תואצוהב ףסונ לודיג ןוסירל קוה דא םידעצ

) 1994 Abel-Smith 1994; Abel-Smith and Mossialos (. תומרופרה ימזוי ,תונידמ רפסמב 

 רוביצ תודמע םצמצלו תואירבה יתוריש לש תויביטקודורפה תא לידגהל הרטמל םהל ומש

 םיקוקזה יכרוצל תונעיה רדעהו םיכורא םירות םע םיירוביצ תואירב יתוריש תורשוקה תויתרוסמ

 .) OECD 1994; Abel-Smith et al . 1995 ( יאופר לופיטל

 : Mossialos, Kanavos and Abel-Smith> 1997 ( דוחיאה תונידמב ופצנ תומגמ עשת ,טוריפ רתיב

 תואירב יתוריש ןומימל תיסיסבה הטישה הרתונ תואירב יתוריש לש ירוביצה ןומימה תטיש ) 1 (

 ןומימל ירוביצה ןומימה בחרוה תונורחאה םינשה םירשעב .יפוריאה דוחיאה תונידמ לכב

 .ןויו דרפס ,לגוטרופ ,הילטאב ילסרבינוא יוסיכ חיטבהל םידעצ וטקננו תואירב יתוריש

 .לכל םינתינה םיתורישה לס בחרוה ףא דנלוהב

 .תואירב תואצוה יפיעסל םירדגומ םיביצקת וא/ו תואירבה ביצקתל הרקת העבקנ ) 2 (

 םיבר תוזוחמ ,הילטא ,הינטירבב הז תוריש יקפס ןיבל תואירב יתוריש ינוק ןיב הדרפה הלחה ) 3 (

 .דרפסב םיקסבה לבחו הינלטק ,הידבשב
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 ,הילגנא ,הילטאב תואירב יתוריש יקפס ןיב םיריחמ תורחת סינכהל ינושאר ןויסינ השענ ) 4 (

 . הידב שו דרפס

 ביכרמ .) General Practitioners ( םייללכ םיאפורל היצטיפק ימולשת לש המגמ הלחה ) 5 (

.נלוהו קרמנד ,הינטירבב תואירב חוטיבל הבוחה ימולשת תרגסמב רבכמ הז לולכ היצטיפק  ד

,נלריא ,הנורחבא  .הז דמימ וסינכה ןה םג דנלניפו הידבש ד

 חוקיפ .הדבעמ תוקידבל תוינפהו םימשרמ ןתמל תעגונה םיאפורה תוליעפ לע חוקיפה רבגוה ) 6 (

 חוקיפ .)םיחמומ םיאפורל לבגומ( דנלוהו הינמרג ,תפרצ ,היגלבב רבכמ הז םייק וז תוליעפ לע

ג i דוחיאה תונידמב םויכ לח םימשרמ ןתמ לע  םיאפור לע םישנוע םילטומ ףא דנלוהו הינמרב

 .םימשרמ ןתמב וגרח רשא

 תופורתה טוריפ ידי לע םא ןיב תלבגומ תופורת תמישר וגיהנה יפוריאה דוחיאה תורבח לכ ) 7 (

ג רשא תופורתה טוריפ ידי לע םא ןיבו תורשואמה  .םולשת ירזחה ונתניי אל ןניב

 יחוורמו תופורת יריחמ לע יסיסבה חוקיפל ףסונב תופורתל האצוהה לע יביצקת חוקיפ לטוה ) 8 (

.רפסו תפרצ ,הילגנא ,הילטא ,הינמרג ,היגלבב חוור  תופורת תשיכרל האצוהה יביצקת ד

 שומיש םירשאמה םיאפור לע םישנוע תלטה ,תופורתה ינרצי םע ןתמו אשמ ידי לע םיגשומ

 הלשממה לש תידדצ דח העיבק ידי לע וא ,רשואמה תופורתה לסב תולולכ ןניא רשא תופורתב

 .םילוחה תופוק וא

,רפסב 'תואירב יתוריש לש היצזילנויצר'ל היגולודותמ חתפל ןויסינ לחה ) 9 (  ,הינמרג ,הידבש ד

,נלוה  לש הניחב ללכ תואירב יתוריש תלבקב תויופידע תעיבקל הז ץמאמ .דנלניפו תפרצ ד

 םיכורכ םניא רשא תואירב יתוריש תקפסא לש הקספהו הכומנ תויביטקפא ילעב םילופיט

 .)תיטפואמוה האופרו םייניש ילופיט ןוגכ( םדא ייח ןוכיסב
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 תואצוה תמר תא עובקל קושה תוחוכל ורשפא אל יפוריאה דוחיאה תונידמ לכ יכ ןייצל שי ,ףסונב

 .תואירבה

 ווויכ תואירבה אשונב ותוגהנתהו רוביצה תודמע חותינל תובישח תמייק ולא תויוחתפתה עקר לע

 רפסמ וכרענ התע דע .הייסולכואה ייכרצל תונעל התייה תומרופרה ימזוי לש תיזכרמה ןתרטמש

 גרב( קוחה תלחהל הנושארה הפוקתב רוביצה תוסיפת תא םיפקשמ םהיאצממ רשא םירקס

 ) 1997 םירחאו רוטנב( םישישקכ תורדגומ תוצובק ברקב םירקס וכרענ ןכ ומכ .) 1997 םירחאו

 לע קוחה תועפשה רחא בוקעל התייה ולא םירקס לש םתרטמ .) 1997 םירחאו לפרפ( לארשי ייברעו

 תורחא תונידמ םע יתאוושה ביכרמ םהב ללכנ אל ךכיפל .םיחרזאה תואצוה לעו םילוחה תופוק

 .הז רעפ לע רשגל יחכונה רקחמה תרטמ .תומוד תומרופר וצמיא רשא

 יתורישל תירוביצה האצוהה ,ןתייסולכוא לדוג ,רקסב קלח וחקל רשא תונידמה תא טרפמ 'א חול

 חולה .ילארשיה רקסב םיליבקמה םינותנה תאו ,)ג"מת( ימלוגה ימוקמה רצותל סחיב תואירב

 התייה ימלוגה ימוקמה רצותהמ זוחאכ תואירב יתורישל לארשיב תירוביצה האצוהה יכ הארמ

 תואירבה תכרעמ לש האוושהה .יפוריאה דוחיאה תונידמב תואצוהה עצוממל 1997 תנשב ההז

 םייונישל תופושח ולא תוכרעמש הדבועה ןמ תשקבתמ יפוריאה דוחיאה תונידמ םע תילארשיה

 יתורישל תינפומה האצוהה םוצמצל יביצקתה ץחלה תא אמגודל ןייצל ותינ .םימוד םירגתאו

 ,התואנ המרב לכל האופר חיטבהל הלשממה לש התלוכיל סחיב רוביצב ןומיאה רבשמ ,תואירב

- - --

--- -



 רקחמה תטיש

 ולא םירגתאל הפישח .םירזה םידבועה תייעב םע דדומתהל ךרוצהו םישישקה רפסמב היילעה

)יעל האר( םימוד םינייפאמ תולעב תומרופר םושייל הליבוה  .ל

 הוושיו ,תואירבה תכרעמב המרופרה אשונב לארשיב רוביצה תודמע תא קודבי הז רקס

 רוביצה תודמע תקידב . 1996 תליחתב יפוריאה דוחיאה תונידמב ופסאנ רשא ולא םע םיאצממה

 LSE \רסמורבורויה רקסב שומלש ידי לע התשענ תואירבה תכרעמב םייונישה אשונב לארשיב

 יתורישל םייתלשממ םיבאשמ תאצקה ,תואירבה תכרעממ ןוצר תועיבשל תועגונה תולאש ליכמה

 האופרו תואירב יתוריש ןתמל הנידמה תוביוחמ ,תואירב יתורישל תושיגנה תלבגה ,תואירב

 אשונב תומגמ קודבל תנמ לע רוביצה תודמע תאוושהל סיסב תריצי התייה רקסה תרסמ .תענומ

 .ולא תודמע לע תואירבה תכרעמב תונוש תומרופר תעפשה

 1996 לירפא דעו 1996 ראורבפ שדוחמ יפוריאה דוחיאה תונידמב ךרענ LSE \רסמורבורויה רקס

gו (European Commission 1998; Mossialos, forthcomin . יבשות תא ללכ יפוריאה רקסה 

 תיבלש-בר התייה םגדמה תסיש .הלעמו םינש 15 םליג רשא דוחיאה תונידממ תחא לכב עבקה

 אלמ יוסיכ( הייסולכואה לדוג לש תיסחיה תורבתסהה ךמס לע ןעבקנ המיגד ינגוע רפסמ .תיארקא

 . Reif and Inglehart) 1991 ( ןיסולכןא תופיפצו )ץראה לש

 לע ןהו יפןריאה רקסב ולאשנ רשא ולאל תוהז תולאש לע ןה ססובמ ילארשיה רוביצה תודמע רקס

 םיבושיב םיררוגתמה רתויו 18 ינב םיבשות הללכ רקסל דעיה תייסולכוא .ההז המיגד תסיש

 םישדחה םילועל ןתינ הז םגדמב ילנויצרופורפ גוציי .הלעמו םיבשות 10,000 םינומה םיינוריע

 ךלהמב ךרענ רקסה .יברעה רזגמלו ידרחה רזגמל ,) 1990 תנשמ לחה הילע ךיראת( םימעה רבחמ

 תיפרגואיגה המיגדה תדיחי .םינפ-לא-םינפ תונויאר תועצמאב 1998 רבמבונ-רבוסקוא םישדוחה

 ידי לע העצוב וז המיגד .תןבותכ לש תיארקא המיגד תועצמאב ,בושייה תמרב התייה תיסיסבה

 תרשפאמהו לארשיב קזב ייונמ לכ לש בשחוממה םינופלסה רפסל תרשוקמה המיגד תנכות

 םע הקבדמ הקבדוה ןולאש לכ שארב .בוחרה תמרל דעו תיצרא המרמ םייארקא םימגדמ איצוהל

 התלעש תבותכב רגוב והשימ אצמנ אל םאב .יוהיז רפסמ םע םגדמב הלעש ןייאירמה יסרפ

 המשוי וז הרודצורפ .ודצל יוצמה ךומס ןיינבב יא ןיינב ותיאב תרחא הרידל הנפ רקוסה ,םגדמב

 .תרגובה הייסולכואה ללכ ברקב תונויאר 1000 וכרענ לכה ךסב. ןייארתהל וברס רשא ילא יבגל םג
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 תירוביצ האצוה )םיפלאבו הייסולכוא םינייאורמה רפסמ ץרא

 תואירב יתורישל

 רצותהמ זוחאכ

 ימלוגה ימוקמה

 ) 1997 ו

 תןימןאלניב תןאןןשה : 1 א חןל

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 8.0 6020 1000 לארשי

 10.4 8356 1025 היגלב

 7.7 4087 1000 קרמנד

 13608 1046 )חרזמו הינמרג

{ 10.4 
)רעמו הינמרג  52083 1028 ב

 7.1 7474 1006 ןוי

 7.4 28075 1000 דרפס

 9.9 43590 1001 תפרצ

 7.0 2549 1004 דנלריא

 7.6 44495 1098 הילטא

 7.1 373 595 גרובמסקול

 8.5 11232 1023 דנלוה

 8.2 7338 1000 לגוטרופ

 6.7 44225 1051 הינטירב

 ll.a . 1159 303 דנלריא ןופצ

 7.9 6044 1053 הירטסוא

 8.6 7808 1000 הידבש

 7.3 4017 1002 דנלניפ

 EU 8.0 עצןממ
-- ----------------------- ----------------------------------------------------------------------------

 .) 1999 ו טלבנירגו ןונ-ןב : תורוקמ

1998 EUfopean Commission 

4 

--



יסולכוא  רקחמה תי

 םייפרגומדה םינותנה תא הוושמ יג חול .םילוח תפוק יפל הייסולכואה תוגלפתה תא גיצמ יב חול

 הלכשהה הנתשמב יכ ןייצל שי .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה ינותנל םגדמב םינייאורמה לש

 .הלעמ יפלכ רקסה יפתתשמ לש דומילה תונש רפסמ לש הרואכל היטה תמייק )דומיל תונש רפסמ(

 ,וקדבנש םיימונוקא-ויצוסה םינתשמה לכש ןוויכמ םינותנה לש לולקיש עצבל אל טלחוה ,םלוא

 יפ"ע לולקיש ,וכל .לארשיב היסולכואל )המיגדה תועט חווטב( םלוה גוציי םינתונ ,הלכשהה טעמל

 םע יטנטסיסנוק הז אצממ יכ וייצל שי ,ףסונב .תויתימאה תובןשתה תא תןועל לולע דבלב הלכשה

 .הלעמ יפלכ הלכשהה הנתשמ לש היטה שי םהב םיבר םירקס יאצממ

 םא אלא , 95% לש ןוחטב תמרב םיקהבומ הז ח II ודב חוודמ םהילעש םילדבהה לכ

 .תרחא ןייוצמ
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 (N) יבכמ תיללכ כ II הס תימואל תדחואמ
 54.1% 49.6% בוט/ןיוצמ בצמ רידגמ התא דציכ 507 60.6% 52.3% 52.1%

 דאמ יללכ ופואב ךתואירב

 392 40.2% 40.7% 32.3% 40.7% 41.4% ריבס/בוט
 75 7.7% 7.0% 7.1% 5.2% 9.0% בוט אל

 728 74.9% 84.9% 78.6% 77.9% 71.5% אל תויעבמ לב וס ןנה
 תואירב

 244 25.1% 15.1% 21.4% 22.1% 28.5% וכ
 593 61.1% 58.1% 66.3% 64.9% 59.0% אל תצעיתה םימעפ המכ
 אפורה םע

 378 38.9% 41.9% 33.7% 35.1% 41.0% ןכ
 682 70.7% 78.6% 74.5% 77.7% 66.0% אל תיבב תלפוט םאה

 תאפרמ/םילוח
 ןוימ ·רדחץ;וח

 282 29.3% 21.4% 25.5% 22.3% 34.0% ןכ
 829 86.3% 85.7% 86.7% 89.1% 85.1% אל תזפשוא םאה

 132 13.7% 14.3% 13.3% . 10.9% 14.9% ןכ
 הדיל דרוצל 42 60.0% 50.0% 16.7% 37.5% 77.5% אל תזפשואמ תייה םאה

 28 40.0% 50.0% 83.3% 62.5% 22.5% ןכ
 חותינל זופשיא רותל 35 3.6% 2.4% 2.6% 4.9% ןכ םילוח תיבב םושר התא

 לביק אלו לופיטל הנפוה 47 4.8% 3.5% 2.0% 5.2% 5.4% ןכ ךתחפשמ I התא םינש S ב 929 96.4% 97.6% 100.0% 97.4% 95.1% אל
 924 95.2% 96.5% 98.0% 94.8% 94.6% אל

 405 42.2% 43.5% 48.0% 57.6% 34.5% וכ יאופר חוטיב ןל שי
 554 57.8% 56.5% 52.0% 42.4% 65.5% חוטיב ןיא

 471 48.6% 45.3% 41.4% 41.6% 53.2% רכז ןימ
 499 51.4% 54.7% 58.6% 58.4% 46.8% הבקנ

 193 19.9% 19.8% 24.2% 24.7% 17.2% 18-24 לינ
25-34 19.3% 30.7% 21.2% 23.3% 22.6% 219 
35-44 15.7% 19.9% 23.2% 26.7% 18.5% 179 
45-54 15.9% 11.7% 12.1% 12.8% 14.2% 138 
55-64 17.9% 8.2% 7.1% 9.3% 13.7% 133 

 243 25.6% 23.5% 19.6% 29.3% 25.5% קוור יתחפשמ בצמ 107 11.0% 8.1% 12.1% 4.8% 13.9% +65
 626 66.0% 69.4% 68.0% 62.2% 66.7% יושנ
 79 8.3% 7.1% 12.4% 8.4% 7.8% רחא
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 6 0.6% 1.2% 0.4% 0.7% רחא
 458 47.7% 47.7% 41.7% 47.4% 48.9% םירדח 3 דע םירדח רפסמ

4-5 44.7% 47.4% 52.1% 47.7% 46.4% 445 
6+ 6.4% 5.3% 6.3% 4.7% 5.9% 57 

 90 9.3% 11.6% 21.4% 9.2% 6.9% ידרח תיתד הניחבמ הרדגה
 143 14.8% 9.3% 16.3% 8.3% 18.1% יתד
 293 30.4% 34.9% 19.4% 24.6% 34.1% יתרוסמ
 438 45.4% 44.2% 42.9% 57.9% 40.9% ינוליח

 584 60.1% 67.4% 45.5% 51.5% 65.1% םינש 12 דע דומיל תונש רפסמ

 216 22.2% 20.9% 32.3% 21.6% 20.9% 13-14 םינש

 172 17.7% 11.6% 22.2% 26.8% 14.0% יאמדקא
 584 60.1% 65.1% 62.9% 64.9% 56.9% ןכ 12-ב תדבע םאה
 םינורחא םישדוח

 387 39.9% 34.9% 37.1% 35.1% 43.1% אל
 473 84.30% 85.20% 84.70% 83.00% 84.70% ריכש הדובעה סוטטס

 84 15.00% 14.80% 15.30% 17.00% 14.00% יאמצע
 4 0.70% 1.30% רחא

 561 35.70% 13.30% 22.10% 21.10% 47.70% רבח רבח התא םאה
 יעוצקמ דונבא

 64.30% 86.70% 77.90% 78.90% 52.30% רבחאל
 46.40% 48.20% 39.10% 44.90% 48.10% עצוממל תחתמ הסנכה

 25.50% 21.70% 31.50% 22.20% 26.30% עצוממה ומכ
 28.10% 30.10% 29.30% 32.90% 25.60% עצוממה לעמ

 30.40% 29.10% 24.20% 35.30% 29.60% ןיא םידלי ךל שי םאה
 69.60% 70.90% 75.80% 64.70% 70.40% שי

 אצומ

 " (N) כ l/ הס תימואל תדחואמ יבכמ תיללכ
 313 33.1% 20.2% 26.5% 27.6% 38.5% ינש רוד רבצ

 165 17.4% 28.6% 20.4% 18.2% 14.8% אצוממ רבצ
 יחרזמ

 111 11.7% 13.1% 9.2% 15.1% 10.6% אצוממ רבצ
 יברעמ

 135 14.3% 10.7% 12.2% 7.6% 18.0% יחרזמ אצומ

 120 12.7% 9.5% 18.4% 11.6% 12.6% יברעמ אצומ

 97 10.2% 16.7% 13.3% 19.6% 4.8% שדח הלוע
 םימעה רבחמ

-
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יאצממה ירקיע  ם

 יפוריאה f'" וזfיאה תו J''''f מ 7 יתאוושה טבמ

 תירוביצ הכימת תמייק ,יפוריאה דוחיאה תונידמבכ ,לארשיב יכ הנעטה תא ששאמ הז רקחמ

 לכל תואירב יתוריש קפסל תוביוחמה תא חונזל ןוצר רדעהו ,ילסרבינוא תואירב תוריש ןורקעב

 רשא .יפוריאה עצוממל האוושהב וז הנעט םע המכסהה רועיש הובג לארשיב ,השעמל .םיחרזאה

 תוכרעמ יכ רובס ,יפוריאה רוביצה בורכ ,לארשיב רוביצה בור ,תואירבה תכרעמ דוקפתל

 הניא לארשיב תואירבה יתורישב שומיהש תופיכת .הרושכ תודקפתמ תונושה תונידמב תואירבה

 תיסחי ההובג המכסה גיצמה יפוריאה רוביצה בור תמועל ידמ הברכ רוביצה בור ידי לע תשפתנ

 .ידמ הבר תופיכתב תואירבה יתורישב םישמתשמ םישנא יכ הנעטה םע

 .תואירבה תכרעממ ןוצר תועיבשל עגונה לכב יפוריאה רקחמה תונקסמב בטיה תבלתשמ לארשי

 ,תפרצ ,הירטסוא( תוינופצ תונידמב ההובגה ןוצרה תועיבש ןיב דירפמ וק אצמנ יפוריאה רקסב

,נלוה ,גרובמסקול ,היגלב ,הידבש ,הינמרג חרזמ ,הינמרג ברעמ  תועיבש ןיבל )קרמנדו דנלניפ ד

 דנלריאו הילגנאב ןוצרה תועיבש; )דרפסו לגוטרופ ,ןווי ,הילטא( תוימורד תונידמב הכומנה ןוצרה

 .ולא תוצובק יתש ןיבש המרב תאצמנ

 ןווי ,הילטאב הדדמנש וזל האוושהב רתוי ההובג תילארשיה תואירבה תכרעממ ןוצרה תועיבש

 תונידמהמ רקיעבו דנלריאו הילגנאב הדדמנש וזמ הכומנה דרפסב וזל המוד ךא ,לגוטרופו

 .תוינופצה
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 תואירב יתורישל תינפומה תירוביצה האצוההמ רתיה ןיב תעבונ תואירב תכרעממ ןוצרה תועיבש

) 1998 opean Conunission ז (Blendon et al. 1990; EU , רשק ןיא יפוריאה רקחמב תונידמ יתשב םלוא 

 תועיבש ההובג עודמ קודבי רשא ףסונ רקחמ ךירצמ ינדה הרקמה .הילטאו קרמנד: ףקת הז

 ךא הב םייק ,ג"מתהמ 7.7% קרו ךא תואירב יתורישל הנפמ הנידמהש העשב הלודג הכ ןוצרה

 לע בר שגד םייק ,הלשממה ידי לע רקיעב תנמוממ תכרעמה ,תויטרפ תוטימ לש טעומ רפסמ

 הילטא יבגל? תיתועמשמ תולעייתה תכרעמה הגישה םיעשתהו םינומשה תונשבו ,החפשמ תאופר

 תואירבה תוריש תמקה ינפל תיסחי הובג היה תואירבה תכרעממ ןוצרה תועיבש רסוח יכ ןייצל שי

 ; הילטאב םירוזאה ינש ןיב ינוש םייק םלוא . Mossialos) 1997 ( זאמ הובג תויהל ךישמהו ימואלה

 דמוע ןוצרה תועיבש רועש םורדבו זכרמבש דועב 23.5% לע תדמוע ןוצרה תועיבש הילטא ןופצב

 . Eu) ז opean Commssion 1998 ( 9.7% לע

 תוינכותו הלשממה לש התלוכי רבדב לארשיב רוביצה בור ברקב תררושה הרכהל עגונ ףסונ אצממ

 רשא יפוריאה עצוממה תמועל השדח היגולונכט תשיכרו לופיט תואצוה תוסכל תואירב חוטיב

 לארשיב רוביצה בור ברקבש אופא עיתפמ הז ןיא .וז תלוכיל עגונב רתוי תוימיספ תודמע רייצמ

 בקע םויכ םינתינה ולאמ םיבוט תוחפ ויהי אל דיתעב תואירבה יתוריש יכ הנעטב הכימת תמייק

 ןיעל הארנה דיתעב האור טלחהב יפוריאה רוביצה בור ך,כל דוגינב .לופיטה תואצוהב לודיגה

 רוביצהש דועב ,ףסונב .תואצוהב לודיגה בקע םויכ םינתינה ולאמ םיבוט תוחפ תואירב יתוריש



 העדה לארשיב ,תואירב יתורישל תינפומה תיתלשממה האצוהה תלדגהל עגונב יוצח יפוריאה

 ןיב ןוימד רכינ תואירב יתורישל האצוהב לודיגה ןומימל רוקמה תלאשב .רורב ןפואב תיבויח

 הלשממה תואצוה ץוציקב הכימת תמייק יפוריאה דוחיאה תונידמב ןהו לארשיב ןה i תודמעה

 תיתועמשמ תודגנתה תמייק .תואירב יתורישל וכסחנ רשא םיבאשמה תיינפהו םירחא םימוחתב

 .תואירב יתורישל האצוהב לודיגה ןממל תנמ לע םיסמ תאלעהל

 ןפובא עיבמ ילארשיה רוביצה .םינושה םירקסב תוסחייתהל אוה םג הכוז תואירב יתוריש בוציק

 רוביצה בור ברקג .םיינויח תואירב יתוריש קרו ךא הלשממה קפסת וב בצמל ותודגנתה ץרחנ

 יתוריש בוציק יכ הייפצהמ תעבונה רתוי הנותמ תודגנתה תמייק יפוריאה דוחיאה תונידמב

 םילופיט תואצוה תוסכל תואירב חוטיב תורבחו הלשממה לש התלוכי יא בקע גהנוי תואירב

 םילופיטה תואצוהב היילעה יכ הרכהה תררוש הז רוביצ ברקב .השדח היגולונכט תשיכרו

 .תואירבה יתוריש תוכיא לע עיפשהל םג הלולע םייאופרה

 חרואו תענומ תוליעפ לע םירבסהל תשדקומה ןמזה תדימל עגונב יוצח לארשיב רוביצה ,םויסל

 הכימת תמייק יפוריאה רוביצה ברקב .תירוביצה האופרב םיקסעומה םיאפור ידי לע אירב סייח

 .תענומ האופרב קוסיעל ןמז יד םישידקמ םיאפורה ןיא יכ הנעטל הרורב
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 ייאושי טבמ
 תןאירבה תכרעממ ןןצרה תןעיבש

 ןוצר תועיבש ועיבה שילשכ: הווש ןפואב תגלפתמ לארשיב תואירבה תכרעממ ןוצרה תועיבש

 ףסונ שילשו תינוניב ןוצר תועיבש ועיבה ףסונ שילש ,תואירבה תכרעממ דואמ ההובג ףאו ההובג

 .הכומנ ןוצר תועיבש ועיבה

 הנטקש לככ יכ הלוע תואירב בצמו םיימונוקא ויצןס םינתשמ יפל לארשיב תובןשתה חותינמ

 .הנממ ןןצרה תועיבש הלדג ךכ ,תואירבה תכרעמ יתורישב שומישה תדימ

 תןאירבה תכרעממ ) II דואמ הצור '(.Y הצורמ II ( ההובג ןוצר תועיבש ועיבהש םילאשנה לש םגוציי

 : תןאבה תויסןלכואה יתת ברקב רתוי הובג

 תאז םע דחי; אפור םע וצעייתה אלש ולאל האןושהב ןורחאה שדוחב אפור םע ןצעייתהש ולא •

 . ןןצרה תועיבש הנטק ךכ ,אפור לצא םירוקיבה רפסמ לדגש לככ

 הנורחאה הנשב םילוח תיבב ולפוט אלש ולא •

 תןנורחאה םינשה שמחב יאופר לןפיט תלבק יא לש בצמב ולקתנ אלש ולא •

 תורחאה םילוחה תופוק ירבחל האוושהב תימואל םילוח תפוק ירבח •

 רתוי םיריעצ םיאליגל האןושהב הלעמו 6S יאליג •

 םידלי ירסח תמועל םידלי ילעב •

 רתוי ךומנ תושפנ רפסמל האוןשהב הלעמו 5 אוה תיבב תוררוגתמה תןשפנ רפסמ •

 האוושהב יחרזמ אצןממ םירבצן יחרזמ אצומ ,יברעמ אצןמ ,םימעה רבחמ םישדח םילוע •

 רחא אצומל

 םייתדל האוושהב םיינוליחו םייתרוסמ •

 תוכומנ תוסנכה ילעב •

 הכומנ ןוצר תועיבש ועיבהש ולאל האוושהב תוינמי רתוי תויטילופ תויטנ ילעב •
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 תןאירבה תכרעמ יפלכ תןדמע

 36% תמועל ,הרושכ תדקפתמ לארשיב תואירבה תכרעמ יכ םירןבס לארשיב רוביצהמ 61%

 .תואירבה תכרעמב יטסרד יונישב ךרוצ שי יכ םירובסה

 תואירבה תכרעמ יפלכ תןיבויח תודמע ןיב יבויח רשק םייק יכ אצמנ ,לארשיב םינותנה חותינמ

 . הנממ ןוצרה תועיבשו

 ומכ ,תויבויחה תודמעה יכ הלוע תואירב בצמו םיימונוקא ויצןס םינתשמ יפל תובושתה חותינמ

 יתורישב שומיש רסוחלו ןיקת יתואירב בצמל םירושק תואירבה תכרעממ ןוצרה תועיבש םג

 תויבויח תואירבה תכרעמ יפלכ םהיתודמעש םילאשנה לש םגוציי ,טוריפ רתיבו .תואירבה תכרעמ

 : תובאה תויסולכואה יתת ברקב רתוי הןבג ) II םילק םייוניש םישורדךןדסב תדבועיי(

 בוט תןחפ םתואירב בצמש ולאל האוושהב דואמ בוט וא ןייוצמ יתואירב בצמ •

 תואירב תויעבמ םילבוסש ולאל האוושהב תואירב תויעבמ םילבוס אל •

 ןוירה יבגל אל וצעייתהש םישנ תמועל דבלב ןוירה יבגל אפור םע וצעייתהש םישנ •

 ולפוטש ולאל האוושהב הנורחאה הנשב ןוימ רדח וא ץוח תואפרמב ולפוט אל •

 תורחא תורטמל וזפשואש םישנל האוושהב דבלב הדיל ךרוצל וזפשואש םישנ •



 ולקתנש ולאל האוושהב תונורחאה םינשה שמחב יאופר לופיט תלבק יא לש בצמב ולקתנ אל •

 הזכ בצמב

18 יאליג •  םיאליגה רתיל האוושהב הלעמו 65 יאליגו 24-

 םידלי ילעבל האוושהב םידלי אלל •

 רחא אצומל האוושהב ינש רוד םירבצ ,םימעה רבחמ םישדח םילוע •

 רתוי ךומנ תושפנ רפסמל האוושהב הלעמו 5 אוה תיבב תוררוגתמה תושפנה רפסמ •

 רתוי הובג םתיבב םירדחה רפסמש ולאל האוושהב הטמו 3 אוה תיבב םירדחה רפסמ •

 םייתדו םיינוליחל האוושהב םייתרוסמ •

 תואירב יתורישל הלשממה ביצקת יונישל סחיב תודמע

 יתורישל םינפומה םיביצקתה תא לידגהל הלשממה לע יכ רובס ) 73% ( לארשיב רוביצה בור

 שי יכ םירובס ףא 5%-ו אוהש יפכ ביצקתה תא ריאשהל שי יכ 16% םירובס ,םתמועל .תואירב

 .תואירבה ביצקת תא תיחפהל
, 

 לש םגוציי יכ הלוע תואירב בצמו םיימונוקא ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חותינמ

 יתת ברקב רתוי הובג תואירבה ביצקת תא לידגהל שי יכ םירובסה לארשיב םילאשנה

 : תואבה תויסולכואה

 אפור םע וצעייתהש ולאל האוושהב אפור םע וצעייתה אל •

 ולפוטש ולאל האוושהב הנורחאה הנשב ץוח תואפרמב ולפוט אל •

 ףסונ יאופר חוטיב ירסחל האוושהב ףסונ יאופר חוטיב ילעב •
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 םירחאל האוושהב םיאושנ •

 םידלי ירסח תמועל םידלי ילעב •

 םייתדל האוושהב םייתרוסמ ,םידרח ,םיינוליח •

 רתוי הכומנ הלכשה ילעבל האוושהב תיאמדקא הלכשה ילעב •

 תואצוה תא תיחפהל שי יכ םירובסה ולאל האוושהב תוינמי רתוי תויטילופ תויטנ ילעב •

 הלשממה
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 תואירבה ביצקת תלדגה ןומימ ןפואל סחיב תודמע

 רוקמה יכ ובישה ) 63% ( תואירבה יתוריש תא לידגהל שי יכ םירובסה םינייאורמה תיברמ

 יכ םירובס 6% .םירחא םימוחתב תואצוהה ץוציק אוה תואירבה ביצקת תלדגהל יביצקתה

 לש בןליש י"ע ואצמי םיפסכה יכ םירובס 13%-ו ,םיסימ תאלעה י"ע ואצמי םישרדנה םיפסכה

 .םיסימ תאלעהו תואצוה ץוציק

 םיפסונה םיביצקתה ןומימל םיפסןנ תונורתפ ולעה םינייאורמהמ ןטק קלח יכ ןייצל ןיינעמ

 תובכשהמ םיפסכה תרבעה ,) 2% ( קשמב םיריכבה תורוכשמב ץוציק : ומכ ,תואירבה תכרעמל

 .) 2% ( ןןחטבה ביצקתמ ףסכה תרבעהן ) 2% ( תןנוילעה



 תןאירבה יתןריש לש יןפצה םבצמ יבגל רןביצה תיחזת

 לש םגוציי יכ הלוע תואירב בצמו םיימונוקא ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חותינמ

 רתוי הובג םירחא םימוחתב תואצוה ץוציק י l/ ע הלשממה תואצוה תא לידגהל שי יכ םירובסה

 : תואבה תויסולכואה יתת ברקב

 םירחא םיכרצל וזפשואש םישנל האוושהב הדיל ךרוצל וזפשואש םישנ •

 הלעמו תושפנ 7-ל האוושהב 6-מ ךומנ תיבב תוררוגתמה תושפנה רפסמ •

 םיינוליחל האוושהב םייתדו םייתרוסמ ,םידרח •

 םיריכש תמועל םיאמצע •

 םיבוט תוחפ ויהי םיירוביצה תואירבה יתוריש דיתעב יכ הנעטל םימיכסמ לארשיב רוביצהמ 30%

 הנעטל םידגנתמ 48% ,םתמועל .)דואמ םימיכסמ 11%-ו םימיכסמ 19% ( תואצוהב לודיגה בקע

 הנעטל םימיכסמ יד 20%-ו )םימיכסמ ךכ לכ אל 27% ,םימיכסמ אל ללכ 21% (

 לש םגוציי יכ הלוע תואירב בצמו םיימונוקא ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חותינמ

 תואירבה יתוריש דיתעב יכ הנעטב )דואמ םיכסמ/םיכסמ( הכימת ועיבהש לארשיב םילאשנה

 : תואבה תויסולכואה יתת ברקב רתוי הובג ,םיבוט תוחפ ויהי םיירוביצה

 הז בצמב ולקתנ אלש ולאל האוושהב ולביק אלו יאופר לופיט תלבקל ונפוה •

 ףסונ יאופר חוטיב ירסחל האוושהב ףסונ יאופר חוטיב ילעב •

 םיקוור תמועל םיאושנ •

 רחא אצומל האוושהב יברעמ אצוממ םירבצ •

 הלכשהה תמר הלועש לככ •

 םירבח אלל האוושהב יעוצקמ דוגיאב םירבח •

 הסנכהה תמר הלועש לככ •

-ו
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 היסןלכןאה ללכל תןאירב יתןריש ןתמ יפלכ תןדמע

 יבשות לכל תואירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייוחמ הלשממה יכ רובס ) 82% ( לארשיב רוביצה בור

 .הנידמה

 לכל תואירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייח הניא הלשממה יכ רובס רוביצהמ 14% ,תאז םע דחי

ןובא הנידמב םיררוגתמה הכומנ הסנכה ילעב ולאל קר אלא ,םיבשותה  .יקוח פ

 תואירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייח הניא הלשממה יכ רובס ) 0.3% ( םינייאורמהמ חינז רועיש

 .יקוח ןפובא הנידמב םיררוגתמה הכומנ הסנכה ילעב םיבשותל

 ולא לש םגוציי יכ הלוע תואירב בצמו םיימונוקא-ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חותינמ

 יתת ברקב רתוי הובג ,הנידמה יבשות לכל תואירב יתוריש ןתמל תבייוחמ הלשממה יכ םירובסה

 : תואבה תויסולכואה

 רתוי בוט יתואירבה בצמהש לככ •

 הז בצמב ולקתנ אלש ולאל האוושהב ולביק אלו לופיטל ונפוהש ולא •
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 רתוי םיליכשמש לככ •



 יסיסב לסל תואירב יתוריש תקפסא תלבגה יפלכ תודמע

 םיחרזאל קפסל הכירצ הלשממה יכ הנעטל םימיכסמ םה הדימ וזיאב ןייצל ושקבתה םינייאורמה

 חותינמ .םיליגר תואירב יתוריש םמצעב ןממל םיחרזא דדועלו םיינויח תואירב יתוריש קרו ךא

 יסיסב תואירב לס תקפסאל םידגנתמ ) 86% ( לארשיב רוביצה לש עירכמה ובור יכ הלוע םינותנה

-ו וז הנעטל םימיכסמ יד 50 כA ,םתמועל .)םימיכסמ ךכ לכ אל 14% ,םימיכסמ אל ללכ 72% ( דבלב

 .)דואמ םימיכסמ 2%-ו םימיכסמ 6% ( הנעטב םיכמות ףא 8%

 לש םגוציי יכ הלוע יתואירב בצמו םיימונוקא-ויצוס םינתשמ יפל לארשיב םינותנה חותינמ

 .םידרחל האוושהב םייתרוסמו םייתד ברקב רתוי הובג וז הנעט םע המכסה ועיבהש םינייאורמה

 .םיפסונ םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ושענש םיחוליפב

 קפסל שיש ךכ םע המכסה ועיבהש ולאל האוושהב תוינלאמש רתוי תויטילופ תויטנ ילעב •

 דבלב הכומנ הסנכה ילעבל תואירב יתוריש

 םישדח םייאופר םילופיט ןומימ יפלכ תודמע

 חוטיבה תוינכותלו הלשממל יכ הנעטה םע םימיכסמ םה המכ דע בישהל ושקבתה םינייאורמה

 . רוביצה בור יכ הלוע .תושידחה תויגולונכטהו םייאופרה םילופיטה לכ תא ןממל תורשפא ןיא

 ,םתמועל .)םימיכסמ ךכ ךכ אל 26% ,םימיכסמ אל ללכ 41% ( וז הנעטל דגנתמ ) 67% ( לארשיב

 .)דואמ םימיכסמ 4% ,םימיכסמ 12% ( הנעטב םיכמות 16%-ו הנעטל םימיכסמ יד 17%

 הכימתה תדימ יכ הלוע תואירב בצמו םיימונוקא-ויצןס םינתשמ יפל לארשיב םינותנה חותינמ

 : תןבאה תןיסןלכןאה יתת ברקב רתוי ההןבג ןז הנעטב

 הלכשהה תמר הלןעש לככ •
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 רתןי הןבג םיזופשאה עצוממש לככ •

 . םיפסונ םיקהבומ םילדבה ןאצמנ אל ושענש םיחוליפב

 תואירב יתורישב שומישה תןפיכת יפלכ תודמע

 יתורישב םישמתשמ םישנא יכ הנעטל םימיכסמ םה הדימ וזיאב ןייצל ושקבתה םינייאורמה

 אל ללכ 23% ( ןז הנעטל דגנתמ ) 56% ( לארשיב רוביצה בור .ידמ הבר תופיכתב םיירוביצ תואירב

 16% ( הנעטב םיכמןת 21%-ן םימיכסמ יד 22% ,םתמועל .)םימיכסמ ךכ לכ אל 33%-ו םימיכסמ

 .)דואמ םימיכסמ 5%-ו םימיכסמ

 המכסהה תדימ יכ הלוע תןאירב בצמו םיימןנןקא-ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תןבןשתה חןליפמ

 יתת ברקב רתןי ההובג ,ידמ הבר תופיכתב תואירבה יתןרישב םישמתשמ םישנא יכ הנעטה םע

 : תואבה תןיסןלכןאה

 הטמן בןט םתןאירב בצמש ולאל האוושהב דואמ בןט וא ןייוצמ יתואירב בצמ •

 םימושר םניאש ולאל האוושהב חותינל רותל םימושר •

 םידרחל האוושהב םיינוליחו םייתרוסמ ,םייתד •



 תענומ האופר יפלכ תודמע

 ןמז קיפסמ םישידקמ םניא תירוביצה האופרב םיאפורה יכ הנעטל םיכסמ לארשיב רוביצהמ 39%

 .)דואמ םימיכסמ 15% ,םימיכסמ 24% ( םילפוטמל אירב םייח חרואו תענומ תוליעפ לע םירבסהל

 ךכ לכ אל 22% ,םימיכסמ אל ללכ 17% ( םידגנתמ 39%-ו הנעטל םימיכסמ יד 21% םתמועל

 .)םימיכסמ

 םניא םיאפורה יכ הנעטב הכימתה יכ הלוע םיימונוקא-ויצוס םינתשמ יפל תובושתה חוליפמ

 : תואבה תויסולכואה יתת ברקב רתוי ההובג ,תענומ האופרל ןמז קיפסמ םישידקמ

 הז בצמב ולקתנ אלש ולאל האוושהב יאופר לופיט תלבק יא לש בצמב ולקתנ •

 תורחאה םילוחה תופוק ירבחל האוושהב תדחןאמ ח /I פוק ירבח •

 עצןממהמ תוכומנ תוסנכה ילעבל האוושהב הלעמו תועצוממ תוסנכה ילעב •

, 
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ה תכרעמ יפלכ תןדמען ןןצרה תןעיבש : 1 קרפ  לארשיב תןאירב

 תואירבה תכרעממ ןוצרה תועיבש 1.1

 .ץראב תואירבה תכרעמ תדבוע וב ןפואהמ םיצורמ םה הדימ וזיאב ולאשנ םינייאורמה

 : הווש ןפואב תגלפתמ לארשיב תואירבה תכרעממ ןוצרה תועיבש יכ הלוע 1.1.1 םישרתמ

 ועיבה ףסונ שילש ,תואירבה תכרעממ דואמ ההובג ףאו ההובג ןוצר תועיבש ועיבה שילשכ

 : תובושתה טוריפ ןלהל .הכומנ ןוצר תועיבש ועיבה ףסונ שילשו תינוניב ןוצר תועיבש

 םיצורמ 28%-ו דואמ םיצורמ 6% : ) 34% ( ההןבג ןןצר תןעיבש •

 )הצורמ יד(- ) 32° טו( תינןניב ןןצר תןעיבש •

 םיצורמ ךכ לכ אל 26%-ו םיצורמ אל ללכב 7% : ) 33 סטו( הכןמנ ןןצר תןעיבש •

 . ןבישה אלש ןא אשןנב העיד ןיא גםטו-ל •

 תכרעממ ןוצרה תועיבש יכ הלוע הפוריא תונידמל לארשיב ולבקתהש םיאצממה תאוושהמ

 טוריפה יפל ,) 50% ( יאפוריאה עצוממל האוושהב יתועמשמ ןפואב הכומנ לארשיב תואירבה

 :אבה

 ןווי ,) 16% ( הילטיאל האוושהב רתוי ההובג לארשיב תואירבה תכרעממ ןוצרה תועיבש •

 ) 20% ( לגוטרופו ) 18% (

 ) 36% ( דרפסב ןוצרה תועיבשל המוד לארשיב ןוצרה תועיבש •

 הינטירב : תואבה תונידמהמ יתועמשמ ןפואב רתוי הכומנ לארשיב ןוצרה תועיבש •

 הינמרג ,) 66% ( הינמרג ברעמ ,) 65% ( תפרצ ,) 63% ( הירטסוא ,) 50% ( דנלריא ,) 48% (

 דנלוה ,) 71% ( גרובמסקול ,) 70% ( היגלב ,) 67% ( הידווש ,) 67% ( הינמרג חרזמ ,) 66% (

 .) 90% ( קרמנדו ) 86% ( דנלניפ ,) 73% (

 תונידמה ןיבמ רתויב ההובגה הניה קרמנדו דנלניפ תונידמב ןוצרה תועיבש יכ שיגדהל שי

 תכרעממ ההובג ןוצר תועיבש ועיבה ולא תונידמ יבשות לש עירכמה םבורו ,וקדבנש

 .םצראב תואירבה
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 ןיבו תואירבה יתוריש לע האצוהה ןיב קהבומ רשק אצמנ אל 1.1.2 חולב םינותנה חותינמ

 .) fp = 0.28 םאתמה םדקמ( הנידמה יבשות לש ןוצרה תועיבש

 יכ הלוע ) 1.1.3 חול( תואירב בצמו םיימונוקא ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חותינמ

 .הנממ ןוצרה תועיבש הלדג ךכ ,תואירבה תכרעמ יתורישב שומישה תדימ הנטקש לככ

 תכרעממ )"דואמ הצורמ/הצורמיי( ההובג ןוצר תועיבש ועיבהש םילאשנה לש םנוציי

 : תואבה תויסולכואה יתת ברקב רתוי הובג תואירבה

 דחי i אפור םע וצעייתה אלש ולאל האוושהב ןורחאה שדוחב אפור םע וצעייתהש ולא •

 . ןוצרה תועיבש הנטק ךכ ,אפור לצא םירוקיבה רפסמ לדגש לככ תאז םע

 הנורחאה הנשב םילוח תיבב ולפוט אלש ולא •

 תונורחאה םינשה שמחב יאופר לופיט תלבק יא לש בצמב ולקתנ אלש ולא •

 תורחאה םילוחה תופוק ירבחל האוושהב תימואל םילוח תפוק ירבח •



 רתוי םיריעצ םיאליגל האוושהב הלעמו 65 יאליג •

 םידלי ירסח תמועל םידלי ילעב •

 רתוי דומנ תושפנ רפסמל האוושהב הלעמו 5 אוה תיבב תוררוגתמה תושפנ רפסמ •

 יחרזמ אצוממ םירבצו חרזמ אצומ ,יברעמ אצומ ,םימעה רבחמ םישדח םילוע •

 רחא אצומל האוושהב

 םייתדל האוושהב םיינוליחו םייתרוסמ •

 תוכומנ תוסנכה ילעב •

 הכומנ ןוצר תועיבש ועיבהש ולאל האוושהב תוינמי רתוי תויטילופ תויטנ ילעב •

 לש תואירבה בצמו םיימונוקא-ויצוסה םינתשמה יכ הלוע ) 1.1.4 חול( היסרגר חותינמ

 .) p=O . 002 ( תואירבה תכרעממ ןוצרה תועיבש לש תונושהמ 10%-כ םיריבסמ םינייאורמה
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 תואירבה תכרעממ ווצר תועיבש: 1.1.1 םישרת

60% 40% 20% 0% 
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 תואירב יתורישל תירוביצ האצוה ההובג ןוצר תועיב ש

 ימלוגה ימוקמה רצותהמ זוחאכ )דואמ הצורמ+הצורמ(

) 1997 ( 

 8.0 33.8% *לארשי

 7.6 16.3% הילטיא

 8.2 19.9% לגוטרופ

 7.1 18.4% ןווי

 7.4 35.6% דרפס

 6.7 48.1% הינטירב

 n.a 66.5% הינמרג חרזמ

 7.0 49.9% דנלריא

 9.9 65.1% תפרצ

 10.4 70.1% היגלב

 10.4 66.0% הינמרג

 8.6 67.3% הידווש

 7.1 71.1% גרובמסקול

 n.a 65.8% הינמרג ברעמ

 8.5 6;72.8° דנלוה

 7.3 86.4% דנלניפ

 7.9 63.3% הירטסוא

 7.7 90.0% קרמנד

 8.0 50.3% הפוריא תונידמ כ"הס
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 האוושהב ) 36% ( ןורחאה שודחב אפור םע וצעייתה.

 *·) 300/0 ( פאור םע וצעייתה אלש ולאל

 ) 36% ( הנורחאה הנשב םיולח תיבב ולפוט אל •

 ) 30% ( ולפוטש ולאל האוושהב

 ולפיט תלבק יאב )םהיתוחפשמ וא םה( ולקתנ אל •

 האוושהב ) 34% ( תונורחאה םינשה שמחב יאופר

 ) 15% ( ולקתנש ולאל

 ירבחל האוושהב ) 47% ( תימואל םיולח תפוק ירבח.

 ) 32% ( תורחאה םילוחה תופוק

 ) 37% ( ןורחאה שודחב אפור םע וצעייתה אל •

 ··) 30% ( פאור םע וצעייתהש ולאל האיישהב

 ) 38% ( הנורחאה הנשב םיולח תיבב ולפוט.

 ) 30% ( ולפוט אלש ולאל האוושהב

 ) 57% ( יאופר ולפיט תלבק יאב ולקתנ •

 ) 32% ( ולקתנ אלש ולאל האוושהב

 האוושהב ) 37% ( תיללכ םילוח תפוק ירבח •

 ) 28% ( תורחאה םילוחה תופוק ירבחל

 רתוי םיריעצ םיאליגל האוושהב ) 46% ( +65 יאליג.

) 32% ( 

 ) 28% ( םידלי ירסח תמועל ) 36% ( םידלי ילעב.

 םידלי 3 ילעבל האןןשהב ) 41% ( םידלי 4-5 ילעב.

 ) 34% ( תןחפ וא

 הלעמו 5 אוה תיבב תוררוגתמה תושפנ רפסמ •

 ) 32% ( הטמו תושפנ 4-ל האןןשהב ) 38% (

 יברעמ אוצמ ) 420/0 ( םימעה רבחמ שדח הלוע.

 יחרזמ אוצממ רבצ ,) 39% ( יחרזמ אוצמ ,) 40% (

 ) 28% ( ראשל האוןשהב ) 36% (

 ולאל האוןשהב ) 38% ( תוחפ וא םינש 12 ודמל.

1 ןדמלש 3  ) 28% ( הלעמן םינש 

 האוושהב ) 34% ( ·_-םיינוליחו ) 36% ( םייתרוסמ.

2 ( םייתדל 7% ( 

 ) 38% ( עוצממהמ הכומנ החפשמה תסנכה.

 הלעמן תעצוממ םתחפשמ תסנכהש ולאל האוןשהב

) 31% ( 

ףסונ יאופר חוטיב ירסח.  האוושהב ) 35% ( 

 ) 29% ( ףסונ יאופר חוטיב ילעבל

ןו ) 40% ( 25-34 יאליג.  ) 38% ( 45-54 יאליג כ

 ) 29% ( םירחא םיאליגל האוושהב

 ולאל האוושהב ) 36% ( הלעמו םינש 13 ודמל.

 ) 31% ( תוחפ ןא םינש 12 ןדמלש
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ו תוינמי רתוי תויטיולפ תויטנ ילעב.  ) 5.33 עוצממ

 הכומנ ןוצר תועיבש ועיבהש ולאל האוושהב

 ) 6 עצוממ(

) l =ן,ימי =o10 ל)אמש 

1000 

 ווצר תועיבש ד,ואמ הצורמ/הצורמ = ההובג ןוצר תועיבש

 ::::=:=:: .·��' f':;.i1 .;א. i ר?י:'.צ.'*·
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ו תוילאמש רתוי תויטיולפ תויטנ יעלב.  עוצממ

 ןוצר תועיבש ועיבהש ולאל האוושהב ) 6

.5 עצוממ( ההובג 33 ( 

 ל)אמש 10- ,וימי 1- (

ךכ  הצורמ 

 לדגש לככ ,רמולכ : וורחאה שדוחב פאור םע תויוצעייתהה רפסמ עצוממל ווצרה תועיבש ויב ילילש רשק םייק

ךכ ,אפורה לצא םירוקיבה רפסמ  יתש תומייק יכ הלוע Duncan) ןחבמ( anova חותינמ .ווצרה תועיבש הנטק 

 :תוצובק

ךכ לכ אל דע הצורמ דואמ. 1  ןורחאה שדוחב פאור לצא םירוקיב עצוממ :תואירבה תכרעממ הצורמ 

0.67-1.04 

 1.77 : וורחאה שדוחב פאור לצא םירוקיב עצוממ- הצורמ אל ללכ . 2

 ) 4 חפסנ האר םיאצממה טוריפל(

p<O.06 *** 
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 היסרגר "ותינ- תואירב בצמו םיימונוקא-ויוצס םינתשמ יםל תואירבה תכרעממ ןוצר תועיבש : 1.1.4 "ול
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 תואירבה תכרעמ יפלכ תודמע 1.2

ןג לעש ,תויסיטרכ עברא וגצוה םינייאורמל  .תואירבה תכרעמ יפלכ תונוש תודמע תומושר ב

 : תואבה תודמעה ךותמ םתדמע תא תגציימה היסיטרכה תא רוחבל ושקבתה םינייאורמה

 רדסב תדבוע הנידמב תואירבה תכרעמ ,לכה ךסב . 1

 ידכ םילק םייוניש קר םישורדו רדסב תדבוע הנידמב תואירבה תכרעמ ,לכה ךסב . 2

 רתוי ב וט דובעתש

 ידכ םיידוסי םייוניש םישרדנ ךא ,הנידמב תואירבה תכרעמב םיבוט םירבד רפסמ םנשי . 3

 רתוי בוט דובעת איהש

 שדחמ התוא תונבל ךירצש דע העורג הכ הנידמב תואירבה תכרעמ . 4

 לארשיב תואירבה תכרעמ יכ םירובס לארשיב רוביצהמ 61% יכ הלוע 1.2.1 םישרתמ

 .תואירבה תכרעמב יטסרד יונישב ךרוצ שי יכ םירובסה 36% תמועל ,הרושכ תדקפתמ

 : םהיתובושת טוריפ ןלהל

-ו רדסב תדבוע תואירבה תכרעמ יכ םירובס 17% : הרושכ תדבוע תואירבה תכרעמ •

 . םילק םייוניש םישרדנ םלוא ,רדסב תדבוע תכרעמה יכ םירובס 44%

 תכרעמב םיידוסי םייוניש םישרדנ יכ םירובס 32% :תואירבה תכרעמב יססרד ווניש •

 . תואירבה תכרעמ תא שדחמ תונבל ךירצ יכ םירובס 4%-ו תואירבה

 .ןבישה אלש ןא אשונב העיד ויא 3%-ל •

 םירובסה רועיש לארשיב יכ הלוע הפוריא תונידמל לארשיב ולבקתהש םיאצממה תאוושהמ

 הובג ) 6 ס%( דבלב םילק םייוניש הב םישורדש וא הרושכ תדקפתמ תואירבה תכרעמ יכ

 .) 54% ( יאפוריאה עצוממהמ רתוי טעמ

 } 17% { רדסב תדבוע לארשיב תואירבה תכרעמ יכ םירובסה רועיש רתוי ךומנ לארשיב

 םילק םייוניש םישורד יכ םירובסה רועיש רתוי הובגו ) 22% ( יאפוריאה עצוממל האוושהב

 תואירבה תכרעמ יפלכ תויבויחה תודמעה .) 32% ( יאפוריאה עצוממל האוושהב ) 44% (

 ) 91% ( דלניפב דחוימב תוהובגו ) 29% ( ןוויו ) 23% ( לגוטרופ ,) 19% ( הילטיאב דחוימב תוכומנ
. 

 .) 92% ( קרמנדבו

 תואירבה תכרעמ יפלכ תויבויח תודמע ןיב יבויח רשק םייק לארשיב יכ הלוע 1.2.2 חולמ

 : הנממ ןוצרה תועיבשו

 תועיבש ועיבה תואירבה תכרעמב יטסרד יונישב ךרוצ שי יכ םירובסה ולא ברקמ 52% •

 תכרעמש םירובסה ברקמ 21%-ל האוושהב תאזו תואירבה תכרעממ הכומנ ןוצר

 .הרושכ תדבוע תואירבה

 ועיבה הרושכ תדבוע כ"הסב תואירבה תכרעמ יכ םירובסה ולא ברקמ 46% ,םתמועל.

 ךרוצ שי יכ םירובסה ולאמ 14%-ל האוושהב תואירבה תכרעממ ההובג ןוצר תועיבש

 . יטסרד יונישב
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.1.2 חול( תואירב בצמו םיימונוקא ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חותינמ  יכ הלוע ) 3

 בצמל םירושק ) 1.1 קרפ( תואירבה תכרעממ ןוצרה תועיבש םג ומכ ,תויבויחה תודמעה

 לש םגוציי- טוריפ רתיבו .תואירבה תכרעמ יתורישב שומיש רסוחלו ןיקת יתואירב

 םייוניש םישורד/רדסב תדבועיי( תויבויח תואירבה תכרעמ יפלכ םהיתודמעש םילאשנה

 : תובאה תויסולכואה יתת ברקב רתוי הובג )"םילק

 בוט תוחפ םתואירב בצמש ולאל האוושהב דואמ בוט וא ןייוצמ יתואירב בצמ •

 תואירב תויעבמ םילבוסש ולאל האוושהב תואירב תויעבמ םילבוס אל •

 ןוירה יבגל אל וצעייתהש םישנ תמועל דבלב ןוירה יבגל אפור םע וצעייתהש םישנ •

 ולפוטש ולאל האוושהב הנורחאה הנשב ןוימ רדח וא ץוח תואפרמב ולפוט אל •

 תורחא תורטמל וזפשואש םישנל האוושהב דבלב הדיל ךרוצל וזפשואש םישנ •

 ולאל האוושהב תונורחאה םינשה שמחב יאופר לופיט תלבק יא לש בצמב ולקתנ אל •

 הזכ בצמב ולקתנש

-18 יאליג •  םיאליגה רתיל האוושהב הלעמו 65 יאליגו 24

 םידלי ילעבל האוושהב םידלי אלל •

 רחא אצומל האוושהב ינש רוד םירבצ ,םימעה רבחמ םישדח םילוע •

 רתוי ךומנ תושפנ רפסמל האוושהב הלעמי 5 אוה תיבב תוררוגתמה תושפנה רפסמ •

 רתוי הובג םתיבב םירדחה רפסמש ולאל האוושהב הטמו 3 אוה תיבב םירדחה רפסמ •

 םייתדו םיינוליחל האוושהב םייתרוסמ •
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ד: 1.2.1 טישרת מ  תואירבה תכרעמ יפלכ תוע

100% 80% 60% 20% 0% 

 לגוטרופ

 ןווי

 רדפס

�!; i,I �������� II � jj'lj-III היגטירב 1 י 

 "'לארשי

 דנלריא

 תפרצ

 הידווש

 דנלוה

 גרובמסקול

 הינמרג חרזמ

 היגמרג

 הינמרג ברעמ

 דנלניפ

 הירטסוא

 היגלב

 קרמנד

 הפוריא תוגידמ כ"הס

 111 םילק םייוגיש םישורד

 111 תואירבה תכרעמ תא שדחמ תונבל ךירצ

 • רדסב תדבוע תואירבה תכרעמ

 ם תואירבה תכרעמב םיידוסי םייוניש םישרדג

 o בישה אל/עדוי אל/רחא

40% 

l _________ _ 

וארמל תוארוה( .'ותעד 7 הבורק יכה ןהנx ו i יא .תואירבה תכרעמ יבג<; תועד עברא ו 7 גיצא תעכ: ה 7 אשה חסונ  : )תחא הב ושת קר שקב, סיטרכ גצה: ןו
 רדסב תדבוע הנידמב תואירבה תכרעמ , 7 כה ךסב .. 1

ווניש קר סישורדו רדסב תדבוע הנידמב תואירבה תכרעמ , 7 כה וסב . 2 ווניש סישרדנ וא ,הנידמב תואירבה תכרעמב סיבוט סירבד רפסמ סנשי . 3 רתוי בוט דמעתש ודכ סי 7 ק סו ודוסי סו  רת וי ב וט דובעת ,ץיהש ידכ סו
 ש T ח J כ התוא J רונב 7 !ירצש T עהעורג הכ הניד i כב J ר I אירבהתכרע I כ . 4
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 ווצר תועיבש יפן! תואירבה תכרעמ יפן!כ תו 1' מע : 1.1..1 חון!
 תכרעמה םישרדנ אל/רחא כ"הס

 /רדסב תדבוע םייוניש אל/עדוי

 םילק םייוניש /םיידוסי בישה

 שדחמ תונבל

32.8% 38.7% 52.4% 20.7% 
.
 )ךכ לכ אל/אל ללכב( הצורמ אל

 הצורמ יד 32.5% 32.4% 22.6% 32.1%

 דואמ הצורמ/הצורמ 45.8% 14.4% 25.8% 33.8%

 בישה אל/עדוי אל 0;1.00 0.8% 12.9% 1.3%

 כ"הס 100% 100% 100% 100%

 א)( 600 361 31 992
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 האוושהב ) 41% ( ןוירה אשונב אל וצעייתהש םישנ.

 ) %-1'2 ( ןוירה אשונב וצעייתהש ולאל

 ולאל האוושהב ) 65% ( ודאנז בוט/ןייוצנז יתואירב בצנז •

 ) 56 ןo q ( בוט תוחפ םתואירב בצמש

בוס אל •  ולאל האוושהב ) 630/0 ( תואירב תויעבנז םיל

 ) 55% ( תואירב תויעבמ םילבוסש

 האוושהב ) 71% ( וןירה יבגל אפור םע וצעייתהש םישנ.

 ) 56% ( ןוירה יבגל אל וצעייתהש ולאל

 הנורחאה הנשב ןוינז רדחוץtח תאפרנזב ולפוט אל •

 ) 56% ( ולפוטש ואל האוושהב ) 63% (

 םישנל האוושהב ) 65% ( הדיל ךרוצל וזפשואש םישנ.

 *) 1-8%' ( תורחא תורטמל וזפשואש

יא לש בצנז הרק אל • בק  י תל ולפט  האוושהב ) 610/0 ( 

 ) 39% ( הזכ בצמ םהל הרקש ולאל

 האוושהב ) 67% ( +65 יאליגו ) 69% ( 18-24 יאליג.

 ) 57% ( םיאליגה רתיל

 ) 58% ( םידלי ילעבל האוושהב ) 67% ( םידלי אלל.

 ) 63% ( העלנזו םידלי 4 וא ) 66% ( דחא דלי ילעב •

 ) 52% ( םידלי 2-3 ילעבל האוושהב

 ינש רוד םירבצ ,) 73% ( םימעה רבחנז םישדח םיולע.

 ) 52 ןo q ( רחא אצומל האוושהב ) 68% (

 בצמש ולאל האוושהב ) 41% ( הטנזו בוט יתואירב בצנז •

 ) 32% ( דואמ בוט/ןייוצמ םתואירב

בוס.  םניאש ולאל האוןשהב ) 41% ( תואירב תויעבמ םיל

 ) 35% ( תואירב תויעבמ םילבוס

 ) 42% ( הנורחאה הנשב ןוינז רדח/וץח תאפרנזב ולפוט •

 ) 1-0/0'3 ( ולפוט אלש ולאל האוושהב

 האוושהב ) 52% ( תורחא תורטנזל וזפשואש םישנ •

 ) 31010 ( הדיל ךרוצל וזפשואש םישנל

יא לש בצנז הרק. בק  ופיט תל  אלש ולא תמועל ) 52% ( ל

 ) 36% ( הזכ בצמ םהל הרק

 ) 36% ( תדחואנז ,) 38% ( תיללכ םיולחה תופוק ירבח.

 םילוח תפוק ירבחל האוושהב ) 34% ( תינזואול

 .) 29% ( תדחואמ

 ) 28% ( םיאליגה רתיל האוושהב ) 40% ( 25-64 יאליג.

 דחא דלי ילעבל האוושהב ) 44% ( םידלי 2-3 ילעב.

 ) 33% ( הלעמו םידלי-1' וא ) 31% (

 רבצ ,) 45% ( יברענז אוצנז ,) 52% ( יברענז אוצנז רבצ.

 האוושהב ) 41% ( יחרזנז אצונז ,) 44% ( יחרזנז אצונז

 ) 26 ןo q ( רחא אצומל

 ) 65% ( הלענזו 5 אוה תיבב תררוגתנזה תושפנ רפסנז •

 ) 57 ןo q ( רתוי ךומנ תושפנ רפסמל האוושהב

 האוושהב ) 64% ( הטנזו 3 אוה תיבב םירדחה רפסנז •

 ) 57% ( רתוי הובג םתיבב םירדחה רפסמש ולאל

 םייתוד האוושהב םייתרוסנז

 ) 39% ( הטמו 4 אוה תיבב תוררוגתנזה תושפנ רפסנז •

 ) 32 ןo q ( רתוי הובג תושפ( רפסמל האוושהב

 האוושהב ) 40% ( הלענזו 4 אוה תיבב םירדחה רפסנז •

 ) 33% ( רתויךומ( םתיבב םירדחה רפסמש ולאל

(56%) 
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 תיאמדקא הלכשה ילעבמ 42% :םיליכשמ רתויש לככ 12 לש הלכשה יעלבמ 63% :םיליכשמ תוחפש לככ
ודמיל תונש ע תוחפ וא  ע הלכשה ילעבמ 55% תמרל  וא דומיל תרנש lZ לש הלכשה ילעבמ 35% תמול

 תוחפ תיאמדקא

ועל ) 390/0 ( םיריכש ) 59% ( םיריכש תמועל ) 69% ( םיאמצע ::::::::: הדדב;ד,tג י:1ויnזט  ) 29% ( םיאמעצ תמ

n יב :tm ג�א fff ::�" :: 

Jקנ��:!:':: :::\ j :\::.:.! .. :::: 
יצקמ ודגיאב םירבח אל וע ניאש ולא תמולע ) 430/0 ( יועצקמ ודגיאב םירבח ולאל האוושהב ) 63% (   ם

 ) 33% ( םיברח ) 55% ( יעוצקמ דוגיאב םירבחש

: . : : : . : : .; : : : : :;. : . : •• ':::.fNJ 
: �.�.� � �;�:� :::.: . ... ... . 

1000 

 94% לש ווחטב תמרב קהבומ לדבה·

פה רשק םייק פסמל תואירבה תכרעמ יפלכ )םילק םייוגיש/רדסב תכרעמה( תויבויח תודמע ויב ךו  תוליל ר

פשאה  : הנורחאה הנשב זו

פשאה עצוממ- תויבויח תודמע ועיבהו הנררחאה הנשב וזפשואש םינייאורמה ברקב  .םימעפ 3.46 : םיזו

פשאה עצוממ- תרילילש תודמע ועיבהו הנררחאה הנשב וזפשואש םינייאורמה ברקב  .םימעפ 4.67 : םיזו
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יבאשמ תאצקה יבגל רןביצה תןדמע : Z קרפ יתלשממ ם  םי

 תןאירב יתןרישל

 תןאירב יתןרישל הלשממה ביצקת יןנישל סחיב תןדמע 2.1

 היתואצוה תא תונשל אל וא ןיטקהל ,לידגהל הלשממה לע םתעדל םאה ולאשנ םינייאורמה

 לארשיב רוביצה בור יכ הלוע 2.1.1 םישרתב םינותנה חותינמ .תואירב יתורישל תונפומה

 ,םתמועל .תואירב יתורישל םינפומה םיביצקתה תא לידגהל הלשממה לע יכ רובס ) 73% (

 תא תיחפהל שי יכ םירובס ףא 5%-ו אוהש יפכ ביצקתה תא ריאשהל שי יכ 16% םירובס

 .תואירבה ביצקת

 םיחרזאה רועיש יכ הלוע הפוריא תונידמל לארשיב ולבקתהש םיאצממה תאוושהמ

 האוושהב ) 73% ( לארשיב רתוי הברה הובג תואירבה ביצקת תא ?ידגהל שי יכ םירובסה

 תואירבה ביצקת תא לידגהל שי יכ רובסה םיבשותה רועיש .) 48% ( יאפוריאה עצוממל

 דחוימב ךומנו ) 87% ( ןוויו ) 82% ( הינטירב ,) 79% ( לגוטרופ תונידמב דחוימב הובג

 ,הירטסוא( תונורחאה תונידמב .) 26% ( הינמרגו ) 23% ( הינמרג ברעמ ,) 0;160 ( הירטסואב

 .םויכ אוהש יפכ תואירבה ביצקת תא ריאשהל שי יכ םיבשותה תיברמ םירובס )הינמרגו

 יכ הלוע ) 2.1.2 חול( תואירב בצמו םיימונוקא ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חותינמ

 יתת ברקב רתוי הובג תואירבה ביצקת תא לידגהל שי יכ םירובסה םילאשנה לש םגוציי

 : תואבה תויסולכואה

 אפור םע וצעייתהש ולאל האוושהב אפור םע וצעייתה אל •

 ולפוטש ולאל האוושהב הנורחאה הנשב ץוח תואפרמב ולפוט אל •

 ףסונ יאופר חוטיב ירסחל האוושהב ףסונ יאופר חוטיב ילעב •

-35 ( םייניבה יאליג •  םיאליגה רתיל האוושהב ) 54

 םירחאל האוושהב םיאושנ •

 םידלי ירסח תמועל םידלי ילעב •

 םייתדל האוושהב םייתרוסמ ,םידרח ,םיינוליח •

 רתוי הכומנ הלכשה ילעבל האוושהב תיאמדקא הלכשה ילעב •

 תואצוה תא תיחפהל שי יכ םירובסה ולאל האוושהב תוינמי רתוי תויטילופ תויטנ ילעב •

 הלשממה
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 תואירב יתוריש לע הלשממה תוצאוהל עגונב תודמע : 2.1.1 םישרת

 הינמרג ברעמ i הירטסוא ��������������������������� 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

� i ��;;_������הינמרג ן t דנלניפ 
 גרובמסקול ��;�� I �� ; � I �� I �� ; ���� I ����� תפרצ
 הינמרג חרזמ �������������� קרמנד

== I!i!i!I;B;a;I;;is � 1 היגלב 
 דנלוה
 הילטיא
 דרפס

� iiiii!ii � i!!iii!l!iiiiliiii!iiiiil!li!!!iiiiliiii �הידווש !ג 
 *לארשי jt � i:::ii:i::jj::iiii::iiiiiiii::iiiiiijiii:aii:i � דנלריא
 לגוטרופ
 הינטירב

��!� i!!iiii!ilii!!iEliiiii !!הפוריא תוגידמ כ"הס [ וווי ן 
 !ת ו,ץורב ות ורושל. ת ו(פ ו(כה הות ו,ץ i: וה ת,ץ ת ו(של. ,ץל. ו,ץ 7 'טקהל. ,ל.וךגהל. הל.ש(כ(כה ל.ע 7 תעךל. ס,ץה : הל.,ץשה חסו( •
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 ולאל האוושהב ) 750/0 ( אפור םע וצעייתה אל • : : : : : �::.:<:':. :::::-::: .:.: .... '. . •• = "·םע :צt.ע�' iijj םאח

) ( פאור סע וצעייתהש 70% * 

 ולאל האוושהב ) 17% ( הלעמו ריבס יתואירב בצמ.

 ) 90/0 ( בוט אל סתואירב בצמש

. , . , . .. .. ,', ; ::::�:;': ;::: ::: .;-: : -: : : . : : 

 ) 6.26 עצוממ( תוילאמש רתוי תויטילופ תויטנ ילעב.

 הלשממה תו�צוה תא לידגהל סיצורש ולאל האוושהב

 ) 5.5 עצוממ

 ל)אמש= 10 ,ןימי 1 (

1000 
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 עצוממ- ייסירחא םימוחתב תואצוה ץוציקייב וכמתו ןורחאה שדוחב פאור סע וצעייתהש ולא ברקמ

 , 2.15 : וורחאה שדוחב תויוצעייתהה

 : ןורחאה שדוחב תויוצעייתהה עצוממ- ייסיסימ תאלעהייב וכמתו ןורחאה שדוחב אפור סע וצעייתהש ולא ברקמ
1.13 

tב:פאד t!.!t1i'i :·.· •• :.,:.,:: .:: •.•• 
... ; ;.;: ;';::': '::;,: :-;:;';:;.: : �. :.;-.

. .. . . 
tו . . ·. ii.w .. · .. 1 .ך ... i. .· .� .•.. :.:.:.
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 ירסחל האוושהב ) 80% ( ףסונ יאופר חוטיב ילעב.

 ) 690/0 ( ףסונ יאופר חוטיב

) ( סיאליגה רתיל האוושהב ) 79% ( 35-54 יאליג. .לןג 71% 

Jןכ�נ;j I!J פ h ת�, .............. . 

 )�:::(;:::���א�ו:�:� ::::� ::::::ל:ב ·· :::!!WJ ��� ji ���אח
 :'' f סנ1

.
.. :. 

...
.

.. . 

 4 ילעבל האוושהב ) 79% ( תוחפ וא םידלי 3 ילעב •

 ) 68% ( הלעמו סידלי

 ) 75% ( םיתרוסמ ,) 76% ( םידרח ,) 79% ( םינוליח.

 ) 50% ( סייתדל האוושהב

Jיפסנ� J7'J. ;';��!ילעבל האוושהב ) 82% ( תיאמדקא הלכשה ילעב. '·.:·:ד 

) ( רתוי הכומנ הלכשה 71% 
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 ) 5.5 עוצממ( תוינמי רתוי תויטיולפ תויטנ ילעב.

 תואצוה תא תיחפהל סיצורש ןלאל האןושהב

 ) 6.26 עצוממ( הלשממה

 ל)אמש 10 ,ןימי 1 (

J tא. 
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 תןאירבה ביצקת תלדגה ןןמימ ןפןאל סחיב תןדמע 2.2

 אצמת ןכיהמ בישהל ושקבתה תואירבה ביצקת תא לידגהל שי יכ םירובסה םינייאורמה

 םירחא םימוחתב תואצוה ץוציק י II ע : תואירבה יתורישל םישרדנה םיפסכה תא הלשממה

 תא לידגהל שי יכ םירובסה םינייאורמה תיברמ יכ הלוע 2.2.1 חולמ .םיסימ תאלעה י II ע וא

 ץוציק אוה תואירבה ביצקת תלדגהל יביצקתה רוקמה יכ ובישה ) 63% ( תואירבה יתוריש

 ,םיסימ תאלעה י II ע ואצמי םישרדנה םיפסכה יכ םירובס 6% .םירחא םימוחתב תואצוהה

13% ו  .םיסימ תאלעהן תואצוה ץוציק לש בוליש י II ע ואצמי םיפסכה יכ םירובס-

 םיפסונה םיביצקתה ןומימל םיפסונ תונורתפ ולעה םינייאורמהמ ןטק קלח יכ ןייצל ויינעמ

 םיפסכה תרבעה ,) 2% ( קשמב םיריכבה תורוכשמב ץוציק : ומכ ,תואירבה תכרעמל

 .) 2% ( ןוחטבה ביצקתמ ףסכה תרבעהו ) 2% ( תונוילעה תובכשהמ

 ."תוטישה יתש לש בוליש" :בישהל תורשפא םג הנתינ ,לארשיב הלאשנש תירוקמה הלאשב

 םע ףתושמ יתאוושה סיסב רוציל תנמ לע .יאפוריאה רקסב הנתינ אל וז הבושת תורשפא

 ופסוהו הווש ןפואב "תוטישה יתש לש בוליש II ובישהש םינייאורמה וקלוח ,הפוריא תונידמ

 חותינה תא גיצמ . 2.2.2 םישרת ."םיסימ תאלעה II ו "תואצוה ץוציקיי: תורחאה תובושתל

 תונידמל האוושהמ .םינותנב וז היצמרופסנרט עוציב רחאל הפוריא תונידמל יתאוושהה

 תאלעה י II ע תואירבה ביצקת תלדגה ןומימב לארשיב הכימתה רועיש יכ הלוע הפוריא

 ביצקת תלדגהב הכימתה ,תאז םע דחי .) 11% ( יאפוריאה עצוממל המוד ) 12% ( םיסימ

 יאפוריאה עצוממל האוושהב ) 70% ( לארשיב רתוי הכומנ תואצוהב ץוציק י I 'ע תואירבה

) 80% (. 

 יכ הלוע ) 2.2.3 חול( תואירב בצמו םיימונוקא ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חותינמ

 םימוחתב תואצוה ץוציק י II ע הלשממה תואצוה תא לידגהל שי יכ םירובסה לש םגוציי

 : תואבה תויסולכואה יתת ברקב רתוי הובג םירחא

 םירחא םיכרצל וזפשואש םישנל האוושהב הדיל ךרוצל וזפשואש םישנ •

 הלעמו תושפנ 7-ל האוושהב 6-מ ךומנ תיבב תוררוגתמה תושפנה רפסמ •

 םיינוליחל האוושהב םייתדו םייתרוסמ ,םידרח •

 םיריכש תמועל םיאמצע •
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 ץוציק ידי וע: תואיבררו יתורישו סישרדנרו סיפסכרו תא רוושממרו אצמת ןכירומ : רוואשרו חסונ ..
 ?תואיבר יסימ וא סיסימ תאוערו ידי וע וא סירחא סימוחתב תואצורו
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��� iiffi ��� illlliiiliilililil הינטירב 

jll.illil 1 יiliil הידווש 

 גרובמסקול !'י�

 תואירבה ביצקת תלדגה וומימ ופואל סחיב תודמע : 2.2.2 מישרת

80% 60% 40% 20% 0% 

 קרמנד

100% 

 כו מיסימ תאלעה

 :· Ji ן,"}ורב :"ס-ו(כ ו,\, סוסו(כ J ר,\'/!ע JI :"ד:" � ו,\' םוררו,\' סו(כןח.הב

 הירטסוא

 דנלריא

 לגוטרופ

 הינמרג ברעמ

 דנלניפ

 וווי

 הינמרג

 רדפס

 הינמרג חרזמ

 ה·לטיא

תפרצ  

 היגלב

 הפוריא תונידמ כ"הס

 תואצורו ץוצי, 7 ידי לע: תואירברו יתורישל םישרדנרו םיפסכרו תא הלשממרו אצמת ןכיהמ : הלאשה חסונ'
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 ) 11% ( הטמו דומיל תונש � 12 ילעבל האוושהב ) 17% ( הלעמו דומיל תונש 13 ילעב.
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פשואש םישנ.  ) 68% ( הדיל ךרוצל וז

פשואש םישנל האוושהב  םכירצל וז

 ) 55% ( םירחא

 7-ל האוושהב ) 66% ( הטמו תושפנ 6 •

 ) 55% ( הלעמו תושפנ

 ) 63% ( םייתרוסמ ,) 65% ( םידרח.

63 ( םיינוליחו 0Jb ( םייתדל האוושהב ) 45 0Jb ( 
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 ) 61% ( םיריכש תמועל ) 71% ( םיאמצע.

:::::.; ;: ::: :::\ . �) 1000 
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ה יתןרישל תןשיגנ תלבגה יפלכ תןדמע : 3 קרפ  םבוציקו תואירב

 יתוריש תלבגהל םיעגונה םידגיההמ דחא לכל םתמכסה תדימ יהמ ןייצל ושקבתה םינייאורמה

 טוריפ ןלהל ד.ואמ םיכסמ = S-ו םיכסמ אל ללכ = 1-שכ S דע 1 לש םלוסב ,םבוציקו תואירבה

 רקחמב דגיהה םע המכסהה תדימל האוושה ךות ,םידגיההמ דחא לכב ולבקתהש תובושתה

 1 .יתואירב בצמו םיימונוקא-ויצוס םינתשמ יפל תובושתה חותינו ,יאפוריאה

 תואירבה יתוריש לש יופצה םבצמ יבגל רוביצה תיזחת 3.1

 יתוריש דיתעב יכ הנעטל םימיכסמ םה הדימ וזיבא בישהל םינייאורמה ושקבתה הז ףיעסב

 הלוע 3.1.1 םישרתמ .תואצוהב לודיגה בקע םיבוט תוחפ ויהי חרזאל םינתינה תואירבה

 :יכ

 ויהי םיירוביצה תואירבה יתוריש דיתעב יכ הנעטל םימיכסמ לארשיב רוביצהמ 30% •

 דואמ םימיכסמ 11%-ו םימיכסמ 19% : תואצוהב לודיגה בקע םיבוט תוחפ

 הנעטל םימיכסמ יד 20% •

 )םימיכסמ ךכ לכ אל 27% ,םימיכסמ אל ללכ 21% ( הנעטל םידגנתמ 48%-ו •

 הז דגיה םע המכסהה יכ הלוע הפוריא תונידמל לארשיב ולבקתהש םיאצממה תאוושהמ

 עצומממל האוושהב ) 30% ( לארשיב יתועמשמ ןפואב הכומנ )םיכסמ/דואמ םיכסמ(

 .) 61% ( יאפוריאה

 .הז דגיה םע דחוימב הכומנ המכסה תדימ תטלוב ) 37% ( גרובמסקולב ומכ ) 30% ( לארשיב

 78% , 77% : דחוימב ההובג המכסה תדימ תטלוב ,תאז תמועל ,הינטירבו הידווש ד,נלניפב

 .המאתהב , 84%-ו

 :םידגיהה םע המכםהה תדימ תא תמכמה םרוםר םחיב תיגורודותמ הרעהי
 טרחהב םיכטמ ןיב ענ המכטהה תדימ תקידבר םרוטה יחכונה ירארשיה רקחמב ןהו יאפוריאה רקחמב ןה

) Agree Strongly ( םיכטמ אר ררכב דעו ) Disagree Strongly (. םג תורשפא הנתינ יאפוריאה רקחמב ,םרוא 

 רקחמב וריאו ) UncertainINeither agree nor Disagree ( דגנתמ ארו םיכסמ אר/חוטב אר :תיררטינ הגרדר
 "םיכטמ יד"ר טחייתנ ,האוושהה ךרוצר .ןיטורחר תיררטינ עצמא תגרד רש הבושת תורשפא הנתינ אר יחכונה
 .יררטינכ ירארשיה רקחמב
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 יכ הליע ) 3.1.2 חול( תואירב בצמו םיימונוקא ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חותינמ

 דיתעב יכ הנעטב )דואמ םיכסמ/םיכסמ( הכימת ועיבהש לארשיב םילאשנה לש םגוציי

 : תואבה תויסולכואה יתת ברקב רתוי הובג ,םיבוט תוחפ ויהי םיירוביצה תואירבה יתוריש

 הז בצמב ולקתנ אלש ולאל האוושהב ולביק אלו יאופר לופיט תלבקל ונפוה •

 ףסונ יאופר חוטיב ירסחל האוושהב ףסונ יאופר חוטיב ילעב •

 םיקוור תמועל םיאושנ •

 רחא אצומל האוושהב יברעמ אציממ םירבצ •

 הלכשהה תמר הליעש לככ •

 םירבח אלל האוושהב יעיצקמ דוגיאב םירבח •

 הסנכהה תמר הליעש לככ •
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 םיבוס תוחפ ויהי םיירוביצה תואירבה יתוריש דיתעב : 3.1.1 םישרת

';""';';';""+';';';':';';':';;';';';"'i �� iiii � = �� §: � : ��� § �� iiiiit לגוטרופ 

 היגלב

0% 1 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 00% 

 ·לארשי

 גרובמסקול

 תפרצ

 ןווי

 הינמרג ברעמ

 הינמרג

 הינמרג חרדמ

 הירטסוא

 קרמנד

 דנלריא

 הידווש

 הילטיא

 דנלוה

 הינטירב

 הפוריא תונידמ כ"הס

: .... ... : ... : . . ;' ::" ::: . . 

 111 דואמ םיכסמ 0 םיכסמ 0 םיכסמ יד כI םיכסמ רכ לכ אל • םיכסמ אל ללכ 0 בישה אל/עדוי אל

 . דו,ץכ:J םוכסמ-5 ד�' םיכס(נ ג:.-י 7 ;;::כ= l ל.-!!'

j )ה חס' ff-סלוס לע המע סוכסמ התא סאה ול רומא ,ץ(א ,ה(עט לכל .תואורב ,ץשו(ב תו(עט רפסמ ול ארקא:הל,ץ 

 .ת(אצ(הב 7 (דוגה בקע סוב(ט ת(חפ (והו חר,'א 7 סו(תו(ה ס"ר(בוצה ת(אורבה ות(רוש, T ותעב
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 האןןשהב ) 46% ( ולביק אול ולפיט תלבקל ונפוה •

נ אלש ןלאל  ) 30% ( הזכ בצמב ןלקת

 ) 50% ( ולפיט תלבק יא לש בצמב ולקתנ אל •

נ וכש ולאל האוושהב  לןפיט תלבק יבא ולקת

) 50% ( 

 ילעבל האוושהב ) 51% ( ףסונ יאופר חוטיב ירסח. ירסחל האוושהב ) 34% ( ףסונ יאופר חוטיב ילעב.

נ יאופר חוטיב ::,,'!' :: '.'  ) 28% ( ףסו

 ) 26010 ( סיקוור תמועל ) 32% ( סיאושנ •

נ יאופר חוטיב  ) 46% ( ףסו

• 

 רחא אצומל האןושהב ) 51% ( יברעמ אוצממ רבצ.

 םימעה רבחמ שדח הלוע ,) 49% ( יחרזמ אוצמ

 ) 36% ( רחא אצומל האוושהב ) 59% (

(28%) 

 ) 41% ( םיאמדקא :הלכשהה תמר הולעש לככ.
נש 1Z ילעבל האוושהב 28 כA( תוחפ וא דומיל תו 0 ( 

 אלל האןושהב ) 36% ( יעוצקמ ודגיאב םירבח •

 ) Z9% ( סירבח

 :הסנכהה תמר

נ תוסנכה ילעבל האוושהב ) 39% ( עצוממה  תוכומ

 ) Z7% ( עצןממהמ

 ,) 52% ( ינש רוד רבצ ,) 54% ( יחרזמ אוצממ רבצ.

 דומיל תונש 12 ילעב :הלכשהה תמר תדרויש לככ.

וא  ) 39% ( סיאמדקאל האןושהב ) 53% ( תוחפ 

 האןןשהב ) 50% ( יעוצקמ ודגיאב םירבח אל •

 ) 45% ( סירבחל

נ תוסנכה ילעב :הסנכהה תמר תדרויש לבכ.  תןכומ

 תוהןבג תןסנכה ילעבל האוןשהב ) 530 כA( עצוממהמ

 ) 39% ( עצןממהמ

 סיכסמ דכ סיכסמ אל ,דןאמ סיכסמ/סיכסמ= סיכסמ •
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 היסולכואה ללכל תואירב יתוריש ןתמ יפלכ תודמע 3.2

 ; םתעדל הבורק יכה ,תואבה תועדה ןיבמ ,העד וזיא ןייצל ושקבתה םינייאורמה

 הנידמב םיררוגתמה םיבשותה לכל תואירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייח הלשממה . 1

 הכומנ הסנכה ילעב םיבשותל תואירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייח הלשממה . 2

 יקוח ןפובא הנידמב םיררוגתמה

 הכומנ הסנכה ילעב םיבשותל תואירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייח הניא הלשממה . 3

 . יקוח ןפואב הנידמב םיררוגתמה

 הלשממה יכ רובס ) 82% ( לארשיב רוביצה בור יכ הלוע 3.2.1 םישרתב םיגצומה םינותנהמ

 רןביצהמ 14% ,תאז םע דחי .הנידמה יבשות לכל תואירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייוחמ

 ולאל קר אלא ,םיבשותה לכל תואירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייח הניא הלשממה יכ רובס

ןואב הנידמב םיררוגתמה הכומנ הסנכה ילעב  . יקוח פ

 יתוריש ןתמ חיטבהל תבייח הניא הלשממה יכ רובס ) 0.3% ( םינייאורמהמ חינז רועיש

 .יקוח ןפואב הנידמב םיררוגתמה הכומנ הסנכה ילעב םיבשותל תואירב

 יכ הנעטה םע המכסהה יכ הלוע הפוריא תונידמל לארשיב ולבקתהש םיאצממה תאוושהמ

 לארשיב רתוי ההובג הנידמה יבשות לכל תואירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייח הלשממה

 ךמות רוביצה בור םייק הפוריא תונידמ לכב .) 74% ( יאפוריאה עצומממל האוושהב ) 82% (

,נלריאב. וז הנעטב  המכסהה תדימ .) 53% ( רתויב הכומנה איה וז הנעט םע המכסהה תדימ ד

 .) 93% ( הידוושב רתוי ףאו ) 86o כA( קרמנדב איה וז הנעט םע רתויב ההובגה

 הלוע ) 3.2.2 חול( תואירב בצמו םיימונוקא-ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חותינמ

 יבשות לכל תואירב יתוריש ןתמל תבייוחמ הלשממה יכ םירובסה ולא לש םגוציי יכ

 ;תואבה תויסולכואה יתת ברקב רתוי הובג ,הנידמה

 רתוי בוט יתואירבה בצמהש לככ •

 הז בצמב ולקתנ אלש ולאל האוושהב ולביק אלו לופיטל ונפוהש ןלא •

-25 יאליג •  םיאליגה רתיל האןןשהב 44

 רתוי םיליכשמש לככ •

 שיש ךכ םע המכסה ןעיבהש ןלאל האוושהב תוינלאמש רתוי תויטילופ תןיטנ ילעב •

 דבלב הכומנ הסנכה ילעבל תואירב יתוריש קפסל
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 היסולכואה ללכל תואירב יתוריש ותמ יפלכ תודמע: 3.2.1 םישרת

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 הידווש

 קרמנד

 ' II י

 הינטירב

 רדפס

 לארשי

 הינמרג חרזמ

 דנלניפ

 גרובמסקול

 דנלוה

 תפרצ

 הינמרג

 הינמרג ברעמ

 הילטיא

 לגוטר I פ

 הירטס I א

 היגלב

 דנלריא

 הפוריא תונידמ כ"הס

 11 הנידמה יבשות לכל ת I אירב ית I ריש ןתמ חיטבהל תבייח הלשממה

 D יקוח ןפואב הנידמב םיררוגתמה הכ I מנ הסנכה ילעב םיבשותל ת I אירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייח הלשממה

 D ןפ I אב הנידמב םיררוגתמה הכ I מנ הסנכה ילעב םיבשותל ת I אירב יתוריש ןתמ חיטבהל תבייח הניא הלשממה
 יקוח

ישה אל/עדוי אל/רחא  13 ב

 : ותעדו רובורק יכרו ןרומ ו r יא . םיבשתוו תואיבר יתוריש תןמ יבגותועד עברא לו גיונא :רוואשרו חסונ

וח רוושממרו. 1  רונידמב םיררותגמרו םיבשותה וכו תואיבר יתוריש ןתמ חיטברוו תבו

יח רוושממרו. 2  יקוח ןפובא הנידמב םיררותגמה רוכומנ רוסנכה יועב םיבשתוו תואיבר יתוריש ןתמ חיטברוו בתי

יח רוניא ה 7 שממה. 3  ןפובא רונידמב םיררותגמרו הכומנ רוסנכרו יועב םיבשותו תואירב יתוריש ןתמ חיטברוו תבי

 יקוח

 רחא. 4
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 יתואירב בצמ: בוט תוחפ יתואירבה בצמהש לבב •

 דואמ בוט יתואירב בצמל האוושהב ) 21% ( בוט אל

 ) 13% ( הלעמו
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iא�ךבבצנ; iJ ,··::···:: • יתואירב בצמ: רתוי בוט יתואירבה בצמהש לבב 

 בצמל האוושהב ) 84% ( הלעמו דואמ בוט

 76%) ( בוט אל יתואירב

 ) 15% ( ולפיט תלבק יא לש בצמב ולקתנ אל •

 7%) ( הזכ בצמב ולקתנש ולאל האוושהב

 ) 16% ( הלעמו 45 יאליג ,) 20% ( 18-24 יאליג.

 ) 10% ( םיאליגה רתיל האוושהב

 ) 13% ( םייתוד ) 15% ( םינוליח ,) 16% ( םייתרוסמ.

 ) 8% ( םידרחל האוושהב

 וא דומיל תונש 12 ילעב :םיליבשמ תוחפש לבב.

 תיאמדקא הלכשה ילעבל האוושהב ) 17% ( תוחפ

) 9% ( 
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 ולאל האוושהב ) 93% ( ולביק אול ולפיטל ונפוה.

 ) Vo>82 ( לופיט תלבק יבא ולקתנ אלש

( תוינמי רתוי תויטיולפ תויטנ ילעב.  ) 4.9 עוצממ

 קפסל שיש דכ םע המכסה ועיבהש ולאל האוושהב

 ) 5.64 עצוממ( םיבשותה ללכל תואירב יתוריש

)אמש 10 .וימי= 1 (  ל

1000 

43 

: ' : : : : : : : " : : : : : : . : : : l:l;: · ·!:i>;� : ;.:.:.;.; : : . . . . . . ... ; . :.:.;.:' : : ;.: :.;.:';.;.;:;:; .. . 
 ) 79% ( םיאליגה רתיל האוושהב ) 88% ( 25-44 יאליג

..: .
. 

: : :
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 ) Vo>82 ( רתיל האוושהב ) 91% ( םידרח

.... : 
.: :. : . :. : 

.!ii.il.i i ,!:l i : i : : r: 
 תיאמדקא הלכשה ילעב :רתוי םיליבשמש לבב.

 תוחפ וא דומיל תונש 12 ילעבל האוושהב ) 88% (

� : : : : : : : ·r:�: · :; 
) <Vo 8 ס ( 

( תוינלאמש רתוי תויטיולפ תויטנ ילעב.  עוצממ

 דכ םע המכסה ועיבהש ולאל האוושהב ) 5.64

 הכומנ הסנכה ילעבל תואירב יתוריש קפסל שיש

 ) 4.9 עצוממ(

) l =אמש 1- ס .ןימי(  ל

r 



 יסיסב לסל תןאירב יתןריש תספסא תלבגה יפלכ תןדמע 3.3

 קפסל הכירצ הלשממה יכ הנעטל םימיכסמ םה הדימ וזיאב ןייצל ושקבתה םינייאורמה

 תואירב יתוריש םמצעב ןממל םיחרזא דדועלו םיינויח תואירב יתוריש קרו דא םיחרזאל

 רוביצה לש עירכמה ובור יכ הלוע 3.3.1 םישרתב םיעיפומה םינותנה חותינמ .םיליגר

 14% ,םימיכסמ אל ללכ 72% ( דבלב יסיסב תואירב לס תקפסאל םידגנתמ ) 86% ( לארשיב

 6% ( הנעטב םיכמות ףא 8%-ו וז הנעטל םימיכסמ יד 5% ,םתמועל .)םימיכסמ דכ לכ אל

 .)דואמ םימיכסמ 2%-ו םימיכסמ

 /םיכסמ( המכסהה יכ הלוע הפוריא תונידמל לארשיב ולבקתהש םיאצממה תאוושהמ

 רתויב הכומנה איה דבלב יסיסב תואירב לס תקפסא רבדב הנעטה םע )דואמ םיכסמ

 וז הנעט םע רתויב ההובנה המכסהה תדימ .הפוריא תונידממ תחא לכל האוושהב לארשיב

 .הנעטל םידגנתמ םיבשותה תיברמ דנלניפב םנ םלוא ,) 39% ( דנלניפב תמייק

 יכ הלוע ) 3.3.2 חול( יתואירב בצמו םיימונוקא-ויצוס םינתשמ יפל לארשיב םינותנה חותינמ

 םייתרוסמו םייתד ברקב רתוי הובג וז הנעט םע המכסה ועיבהש םינייאורמה לש םגוציי

 .םיפסונ םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ושענש םיחוליפב .םידרחל האוושהב
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 יסיסב לסל תואירב יתוריש תקפסא תלגבה יפלכ תודמע : 3.3.1 םישרת

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 *לארשי

 הידווש

 הינמרג חרזמ

 רדפס

 לגוטרופ

 הינמרג

 הינמרג ברעמ

 היגלב

 דנלריא

 גרובמסקול

 הירטסוא

 וווי

 דנלניפ

 תפרצ

 דנלוה

 הילטיא

 הפוריא תונידמ כ"הס

 111 דואמ O 'כםמ D O 'כםמ D O 'כםמ 'ד m O 'כםמ רכ לכ אל O 111 'כםמ אל ללכ D ב'שה אל/עדו' אל

 םו:וסו:ע המע םיכסמ התא םאה יו: רומא נאא ,הנעט ו:כו: .תואירב אשונב תונעט רפסמ וו: ארקא: הו:אשה חסונ

 . דואמ סיכסמ-5 דע סיכסמ או: ו:ו:כ= l ו:ש

ינויח תואירב יתוריש קרו ור םיחרזאו: קפסו: הכירצ הו:שממה יח תו:צה : ןוגכ םי  תורומח תוו:חמב ו:ופיטו סי

יח תו:צהב סיכורכ סניאש{ סיו:יגר תואירב יתוריש סמצעב ןממו: סיחרזאה תא דדועלו  תוו:חמב ו:ופיטו סי

 )פאור ו:צא ו:יגר רוקיב ןוגכ ,תורומח
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 םישדח םייאןפר םילןפיט ןןמימ יפלכ תןדמע 3 .�
 תוינכותלו הלשממל יכ הנעטה םע םימיכסמ םה המכ דע בישהל ושקבתה םינייאורמה

ממל תורשפא ןיא חוטיבה  םינותנהמ .תושידחה תויגולונכטהו םייאופרה םילופיטה לכ תא ן

 ללכ 41 סכA( וז הנעטל דגנתמ ) 67% ( לארשיב רוביצה בור יכ הלוע 3.4.1 םישרתב םיעיפומה

 16%-ו הנעטל םימיכסמ יד 17% ,םתמועל .)םימיכסמ ךכ ךכ אל 26% ,םימיכסמ אל

 .)דואמ םימיכסמ 4% ,םימיכסמ 12% ( הנעטב םיכמות

 המכסהה תדימ יכ הלוע הפוריא תונידמל לארשיב ולבקתהש םיאצממה תאוושהמ

 תונידמ לכל האוושהב לארשיב רתויב הכומנה הניה וז הנעט םע )דואמ םיכסמ/םיכסמ(

דימל וז הנעט הכוז ןוויב םג .) 37% ( יאפוריאה עצוממל האוושהבו ,וקדבנש הפוריא  ת

 בור תכימתל וז הנעט הכוז ,תאז תמועל ד,נלניפבו דנלוהב .) 19% ( תיסחי הכומנ המכסה

 .)המאתהב 66%-ו 56% ( רוביצה

 יכ הלוע ) 3.4.2 חול( תואירב בצמו םיימונוקא-ויצוס םינתשמ יפל לארשיב םינותנה חותינמ

 : תואבה תויסולכואה יתת ברקב רתוי ההובג וז הנעטב הכימתה תדימ

 הלכשהה תמר הלועש לככ •

 רתוי הובג םיזופשאה עצוממש לככ •

 .םיפסונ םיקהבומ םילדבה ואצמנ אל ושענש םיחוליפב
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 לכ תא ןממל תורשפא ןיא חוטיבה תוינכותלו הלשממל: 3.4.1 םישרת
 םישידחה םילופיטה

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 
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ffiffiE םffi ffiffi � mffi � ffiffiillb3ffiffiEd3Effi בב ffiffi בב Effiffi81ffiffi8ffijffi8ffiffi � ffiffi iהיגמרג ב 

�� llllg ���� 8ffi �1ב�t1כ��ב� iii דגלגיפ 

ffiffiE � Effi נE ililli � 3ffi.meE3mm �בבבב ffiffi כ8בE8בב1בב jffi בב Effi בd 1aEm היגמרגברעמ 

ffiffiE mבשtt� lliill ��� mE � ffi.ffi. בכ�כב Effiffiffi =בEבבffiבEבt ffiffi �Eהירטסוא ב1בבנ 
 g- ������ דגלריא R- ������ היגטירב

ffiffiE �EבבבffiבבEבב�aבEג ffiffiffiE �ffiב EEE58EffifEffi בבבtםבבEE1 �שE הידווש 
 11 דואמ םיכסמ ם םיכסמ ם םיכסמ יד ם םיכסמ רכ לכ אל 111 םיכסמ אל ללכ ם בישה אל/עדוי אל הפוריא תוגידמ כ"הס I;;;;;I � ;;; � ;;; ��� j.I; .��;�� דגלוה g- ������ הילטיא

 ם 7J ס 7 עהמעםוכסמ התא םאה ו 7 רומאא(א,ה(עט 7 כ 7 .תואורב אשו(בתו(עט רפסמ 77 ארקא:ה 7 אשה חסו(

 . דואמ םוכסמ-5 דע םוכסמ ,ץ 777 כ= 1 7 ש

נואופרה םו 7 ופוטה 7 כ תא ןממ 7 תורשפא ןוא ת)ווטרפהו םו 7 וחה תופוק 7 ש( חוטובה תוו(כות 7 ו ה 7 שממ 7  ם

 תושדחה תווג ו 7 ו(כטהו
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 הלכשה ילעבמ Z2% :םיליבשמ רתויש לבב.

 דומיל תונש 12 ילעבמ 13% תמולע תיאמדקא

 תוחפ וא

 הלעמו 65 יאליגל האוושהב ) 69% ( 18-64 יאליג.

) 54% ( 
 ,) 710/0 ( יחרזמ אוצממ רבצ ,) 73% ( ינש רוד רבצ.

 ) 60q'o ( רחא אצומל האוושהב) 68% ( יחרזמ אוצמ
 ולדג הרידב תוררוגתמה תושפנה רפסמש כלב •

 2-ל האוושהב ) 77% ( רתוי וא תושפנ 7 : רתוי
 ) 58q'0 ( הטמו תושפנ

 ) 67% ( רתיל האוושהב ) 77% ( םידרח.

 תונש 12 ילעבמ 71% :םיליבשמ תןחפש לבב.

 תיאמדקא הלכשה ילעבל האוושהב הטמו דומיל

(59%) 

 ,דואמ םיכסמ/םיכסמ- םיכסמ •

 וא ץוח תואפרמ( םילוח תיבב לופיט ולביקש םימעפה רפסמל דגיהה םע המכסהה תדימ ןיב יבויח רשק םייק···

,מולכ: הנורחאה הנשב )ןוימ רדח  יכ הנעטה םע המכסהה תדימ הלדג דכ ,רתוי הובג םיזופשאה עצוממש לככ ר

 הלוע Duncan) ןחבמ( anova חותינמ .םישדחה םילופיטה לכ תא ןממל תורשפא ןיא חוטיבה תוינכותלו הלשממל

 : תוצובק 2 תומייק יכ

 0.84-ל 0.51 ןיב ענ םיזופשא עצוממ: םימיכסמ דע םימיכסמ דכ לכ אל . 1
 1.75 : םיזופשיא עצוממ: דואמ םימיכסמ . 2
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 םישמתשמ םישנא יכ הנעטל םימיכסמ םה הדימ וזיאב ןייצל ושקבתה םינייאורמה

 לארשיב רוביצה בור יכ הלוע 3.5.1 םישרתמ .ידמ הבר תופיכתב םיירוביצ תואירב יתורישב

 ,םתמועל .)םימיכסמ דכ לכ אל 33%-ו םימיכסמ אל ללכ 23% ( וז הנעטל דגנתמ ) 56% (

 .)דואמ םימיכסמ 5%-ו םימיכסמ 16% ( הנעטב םיכמות 21%-ו םימיכסמ יד 22%

 תואירב יתורישב שומישה תופיכת יפלכ תודמע 3.5

 לארשיב המכסהה תדימ יכ הלוע הפוריא תונידמל לארשיב ולבקתהש םיאצממה תאוושהמ

 תונידמה לכל האוושהב רתויב הכומנה הניה ) 21% ( וז הנעט םע )דואמ םיכסמ/םיכסמ(

 המכסה תמייק הינמרג חרזמב םג .) 52% ( יאפוריאה המכסהה עצוממל סחיב ןכו וקדבנש

,) 62% ( דרפס ,) 61% ( דנלוה ,) 61% ( גרןבמסקןל תונידמב .) 26% ( ןז הנעט םע תיסחי הכןמנ  

 םע רוביצה בור לש תיסחי ההובג המכסה תמייק ,תאז תמועל ,) 67% ( תפרצו ) 64% ( קרמנד

 .ידמ הבר תופיכתב תואירבה יתורישב םישמתשמ םישנא יכ הנעטה

 תדימ יכ הלוע ) 3.5.2 חול( תואירב בצמו םיימונוקא-ויצוס םינתשמ יפל תובושתה חוליפמ

 ההובג ,ידמ הבר תופיכתב תואירבה יתורישב םישמתשמ םישנא יכ הנעטה םע המכסהה

 : תואבה תויסולכואה יתת ברקב רתוי

 הטמו בוט םתואירב בצמש ולאל האוושהב דואמ בוט וא ןייוצמ יתואירב בצמ •

 םימושר םניאש ולאל האוושהב חותינל רותל םימושר •

 םידרחל האוושהב םיינוליחו םייתרוסמ ,םייתד •
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 ידמ הבר תופיכתב תואירבה יתורישב טישמתשמ טישגא : 3.5.1 טישרת
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 

iiiliiiiliiiiiiUJ � iiiiii iפ� :::::::::::Eii � ffi]ffiEffiffi דcדm לארשי* 

 דנלניפ

 הינמרג חרזמ

 לגוטרופ

 הידווש

 הינמרג

 היגלב

 הינמרג ברעמ

 ןווי

 הינטירב

 דנלריא

 דרפס

 דנלוה

 הירטסוא

 תפרצ

 גרובמסקול

 הילטיא

�![!! !lM! ���� S;;; ב.illffiג ;;t.;Sffiill@ ������ I2 � l1jl ��� קרמנד 

 הפוריא תונידמ כ"הס

 111 דואמ םיכסמ D םיכסמ D םיכסמ יד D םיכסמ רכ לכ אל 111 םיכסמ אל ללכ D בישה אל/עדוי אל

 ל.ע המע םיכסמ התא םאה יל. רומא ,ץנא ,הנעט ל.כל. .תואירב אשונב תונעט רפסמ 7 ל. ארקא:הל.אשה חסונ

 . דואמ םיכסמ-5 דע סיכסמ אל. ל.ל.כ= l ל.ש סל.וס

 ידמ הבר תופיכתב סיירוביצ. תואירב יתורישב סישמתשמ םישנא
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 הטמו בוט םתואירב בצמש ולאל האוושהב

) 19% (** 

ימושר.  ולאל האוושהב ) 35% ( חותינל רותל ם

 ) 200/0 ( םימושר םניאש

יתד. ינוליחו ) 23% ( םיתרוסמ /) 23% ( םי  םי

 ) 14% ( םידרח תמועל ) 20010 (

 **) 56% ( הלעמו ריבס םתואירב בצמש

 ולאל האוושהב ) 58% ( חותינל רותב םימושר אל •

 ) 38% ( םימושרש

 ) 49% ( םיקוור תמועל ) 59% ( םיאושנ.

 ינש רוד רבצ ) 64% ( םימעה רבחמ שדח הולע.

 אצומל האוושהב ) 610/0 ( יברעמ אוצמ /) 61% (

 ) 51% ( רחא
 ) 56% ( םירחאל האוושהב ) 64% ( םידרח.

 תוסנכה ילעב :הסנכהה תמר תדרויש לככ.

 ילעבל האוושהב ) 60% ( עצוממהמ תוכומנ

 ) 52% ( עצוממהמ תוהובג תוסנכה
 םיכסמ דכלכ

P.5.. 0.06 ** 
 , דואמ םיכסמ/םיכסמ= םיכסמ·

52 



 תענומ האופר יפלכ תודמע: 4 קרפ

 תירןביצה האופרב םיאפורה יכ הנעטל םימיכסמ םה הדימ וזינא ןייצל ושקבתה םינייאורמה

 .םילפוטמל אירב םייח חרואו תענומ תוליעפ לע םירבסהל ומז קיפסמ םישידקמ םניא

 םתמועל .)דואמ םימיכסמ 15% ,םימיכסמ 24% ו וז הנעטל םימיכסמ 39% יכ הלוע 4.1 םישרתמ

 .)םימיכסמ דכ לכ אל 22% ,םימיכסמ אל ללכ 17% ו םידגנתמ 39%-ו הנעטל םימיכסמ יד 21%

 לארשיב המכסהה תדימ יכ הלוע הפוריא תונידמל לארשיב ולבקתהש םיאצממה תאוושהמ

 תיברמב .) 60% ו יאפוריאה עצוממל תיסחי הכומנ ) 39% ו וז הנעט םע )דואמ םיכסמ/םיכסמו

 .וז הנעטב םיבשותה בור םיכמות )הידוושו הינמרג טעמלו הפוריא תונידמ

 יכ הנעטב הכימתה יכ הלוע ) 4.2 חולו םיימונוקא-ויצוס םינתשמ יפל לארשיב תובושתה חוליפמ

מז קיפסמ םישידקמ םניא םיאפורה  תויסולכואה יתת ברקב רתוי ההובג ,תענומ האופרל ן

 :תואבה

 הז בצמב ולקתנ אלש ולאל האוושהב יאופר לופיט תלבק יא לש בצמב ולקתנ •

 תורחאה םילוחה תופוק ירבחל האוושהב תדחואמ חייפוק ירבח •

 עצוממהמ תוכומנ תוסנכה ילעבל האוושהב הלעמו תועצוממ תוסנכה ילעב •
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 ומז קיפסמ םישידקמ םגיא תירוגיצה האופרג םיאפורה: 4.1 םישרת

 תעגומ האופרל

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 1 00% 

 *לארשי

 הידווש

 היגלב

 גרובמסקול

 לגוטרופ

 דנלניפ

 הירטסוא

 דנלוה

תפרצ  

 קרמנד

 רדפס

 דנלריא

 ןווי

 ���������� הילטיא
 הפוריא תונידמ כ"הס

 םלוס לע התיא םיכסמ התא םאה יל רומא אנא ,הנעט לכל .תואירב אשונב תונעט רפסמ ךל ארקא II : הלאשה חסונ

 . דואמ םיכסמ 5- דע םיכסמ אל ללכ = 1 לש

 םילפוטמל אירב םייח חרואו תענומ תוליעפ לע םירבסהל ומז קיפסמ םישידקמ םניא תירוביצה האופרב םיפאורה

 כI םיכסמ רכ לכ אל 111 םיכסמ אל ללכ 0 בישה אל/עדוי אל
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 האוושהב ) 47% ( ולפיט תלבק יא לש בצמב ןלקתנ •

 ) 39% ( הזכ בצמב ןלקתנ אלש ןלאל
 תמןעל ) 39% ( ולפיט תלבק יא לש בצמ הרק אל •

ןלא  

 ) 28% ( הזב בצמ םהל הרקש

 תןפוק ירבחל האוושהב ) 52% ( תדחואמ ח"פוק ירבח.

 ) 38% ( תורחאה םילןחה
 תועצוממ תןסנכה

 ) 36% ( עצוממהמ תוכומנ תוסנכה

 ) 420 כA( תימואל ,) 43% ( תיללכ ח"פוק ירבח.
 ) 330/0 ( רתיל האןןשהב
 האוןשהב ) 44% ( עצוממהמ תוכומנ תוסנכה ילעב.

 ) 34% ( הלעמן תןעצוממ תוסנכה ילעבל
1000 

 םיכסמ דכ , דואמ םיכסמ/םיכסמ= םיכסמ *

55 



56 

 תירפס תמישר

AbeI-Smith, B. (1994) Introduction to Hea1th: Policy. Planning and Financing, London: Longman. 

AbeI-Smith, B., J. Figueras, W. Holland, M. McKee and E. Mossia1os (1995) Choices in Hea1th 
Policy: An Agenda for the European Union, A1dershot: Dartmouth. 

AbeI-Smith, B. and E. Mossia1os (1994) 'Cost Containment and Health Care Reform: A Study of the 
European Union', Hea1th Policy, 28: 89-132. 

Blendon, R.J., Leitman, R., Momson I., Donelan K., (1990) 'Satisfaction with Health Systems in Ten 
Nations', Health Affairs, Summer, pp. 185-192. 

European Commission (1998) Citizens and Hea1th Systems: Main Results from a Eurobarometer 
Survey, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities. 

Chinitz, D. and Israeli A. (1997) 'Hea1th Reform and Rationing in Israel', Hea1th Affairs, 16(5): 
205-210. 

Kavanos, P. and Mossialos, E. (1996) 'The Methodology of Intemationa1 Comparisons of Health Care 
Expenditures: Any Lessons for Health Policy?', Discussion Paper No. 3, London: LSE Health. 

Mossia1os, E. (forthcoming) 'Citizen's Views on Hea1th Care Systems in the 15 Member States of the 
European Union', Health Economics, 6(2). 

Mossia1os, E., Kanavos, P. and Abel-Slnith, B. (1997) 'Will Managed Care Work in Europe?', 
Pharmacoeconomics, 1 1(4). 

Organization for Economic Cooperation and Development (1994) The Refonn of Health Care 
Systems: A Review of Seventeen OECD Countries, Paris: OECD. 

Reif, J.L. and Todd, J.R. (1983) Public Opinion: The Visible Politics, F.E. Peacock. 

 תירבעב תיריקמ תמישר

ן  : םילשורי ,ילארשיו OECD תוצרא- תוימואלניב תואוושהי ) 1999 ( טלבנירג יקושו יבג ןונ-ב
 .תיאירבה דרשמ

 םישישקה יניעב תיאירבה תכרעמי ) 1997 ( יקסדורב יניגו סירג לטייר ,גרב תלייא ,עטנ רוטנב
 .ליידקורב ןוכמ-טנוייג ,רקחמ חוד ,ייתכלממ תיאירב חוטיב קוח תלחה תובקעב

 תובקעב רוביצה יניעב תואירבה תכרעמי ) 1997 ( ץיניח דידו ןזור ךורב ,סורג לטייר ,תלייא ,גרב
 ,רקחמ חוד ,יתיללכה הייסולכואב רקסמ םיירקיע םיאצממ: יתכלממ תואירב חיטיב קיח תלחה
 .ליידקורב ןוכמ-טנוייג

 הב שימישהי תיאירבה תכרעמ תסיפתי ) 1997 ( סירג לטיירי גרב תלייא ,ןזיר ךירב ,קרמ לפרפ
 רקסמ םיאצממ : יתכלממ תיאירב חיטיב קיח לש ימישיי רחאל םידוהיו םיברע ברקב
,יתיללכה הייסילכואב  .ליידקורב ןיכמ-טנוייג ,רקחמ חוד 



... 

 : 1 חפסנ

 תונידמל םיתאוושה םינותנ

 הפוריא
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 הפוריא

וצרה תועיבש : .1 חון! ושה חותינ- תואירבה תכרעממ ו  הפוריא תוני f'" מן! יתאו

 כ l/ הס אל/עדוי אל אל ללכב דכ לכ אל הצורמ יד הצורמ הצורמ

 דואמ

0.8°10 

0 .8% 

1.5% 

3.7% 

7.6% 

8.1% 

9.4% 

10.0% 

10.9% 

12.8% 

13.1% 

13.6% 

14.0% 

14.2% 

15.1% 

17.0% 

54.2% 

8.8% 

15.5% 

19.1% 

16.9% 

31.9% 

40.5% 

58.4% 

40.5% 

55.1% 

59.2% 

53.2% 

54.2°10 

57.5% 

51.8% 

58.6% 

71.3% 

46.3% 

35.8% 

41.5% 

23.1% 

19.2% 

27.0°10 

34.0% 

10.0% 

19.2% 

17.4% 

18.7% 

19.9% 

21.4% 

16.7°10 

16.1% 

22.0% 

8.8% 

7.0% 

27.6% 

3.8% 

19.9% 

 הצורמ

33.5% 

37.4°10 

29.7% 

20.4% 

25.7% 

11.4% 

18.2% 

12.8% 

7.2% 

9.8% 

11.4°;6 

7.5% 

9.4% 

13.6°10 

5.3% 

4.1% 

4.5% 

18.8% 

 בישה הצירמ

 100% 1.3% 25.9°10 הילטיא

 100% 1.5°10 21.9% לנוטרופ

 100% 0.6% 24.2% ןווי

 100% 1.8% 8.2% דרפס

..... ק tlhW :י\: . ::i·i::::i ::t : � O( �� ZUl%::: :::: :: ::.: :2:8i:30/0:::: :;:::::i:? � :::: :i:::.:[: ��� &: : : :: :;,::::11:301d ;;;;.;!;" ;;::::l6:l9o/\J.::: ::.::: '::::·::f$:; � 10o. ;:: ;:; '-. ', .. ':.: ::.::::::; ;';:;:;:;';:;:;:;:;:;:;:;:;::':.;:: ;::';.::::::::: :::::':.:::::,:.: :': .:.: : :::�.�:�:�:�:���:�:�:� �
.�.:.:: :: :::.: ::.:.:.:-:.: :::,:.:.;.: :.: : 

 100% 1.0°10 15.2% הינטירב

 חרזמ

 הינמרנ

1.4% 1.5% 100% 

10 3.6% 10.9% דנלריא 0% 

 100% 1.6% 1.8% תפרצ

 100% 1.6% 1.1% הינלב
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 הינמרג

 הידווש

 נרובמסקול

 ברעמ

 הינמרנ

 דנלוה

 דנלניפ

 הירטסוא

 קרמנד

 כ"הס

 תונידמ

0 .6% 

9.5% 

1.1% 

2.8°;6 

1.4% 

2.1% 

3.8% 

0 .7% 

1.2% 

1.7% 

1.9% 

3.9% 

1.8% 

1.0% 

0.6% 

4.5% 

0.5% 

1.5% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

ץרבא תואירברו תכרעמ תדבוע בו ןפוארומ רוצורמ רותא רודימ וזיבא, יל.ל.כ ןפובא: רול.אשרו חסונ ..  ל.ש םל.וסל.ע 

 . דואמ רוצורמ ,/ךצורמ ,רוצורמ יד ,רוצורמ דכל.כ אל. ,רוצורמ אל. ל.ל.כ : דואמ רוצורמ = 5 דע רוצורמ אל. ל.ל.כ = 1



r 

 הפוריא תוני,.מ 7 יתאוושה חותינ- 7 ארשיב תואירבה תכרעמ יפ 7 כ תו,.מע: 2 חו 7

 כ II הס רחא תונבל ךירצ םישרדנ םישורד תכרעמ

 עדוי אל/ תא שדחמ םייוניש םייוניש תואירבה

 בישה אל/ תכרעמ םיידוסי םילק רדסב תדבוע

 תואירבה תכרעמב

 תואירבה

 100% 4.5% 33.1% 43.8% 15.1% 3.4% הילטיא

 100% 6.9% 31.8% 38.3% 19.4% 3.6% לגוטרופ

10 1.6% 0;25.0° 44.2% 25.5% 3.8% וווי 0% 

10 7.9% 0;13.5° 34.0% 30.4% 14.1% דרפס 0% 

 100% 2.0% 14.0% 42.0% 27.4% 14.6% הינטירב

 : .&2o/ � 3.l ::::::: ::: :.:":-:':-::.:: !� 2° ; 4 :::;:'::': ':"::: 1°10 ; 3 ::.:::' ::.: :: 100°1 )ק::::' .. :::��ןolo, l :::::: :':: '::;::ה:: 7o/d � i;' :':: ..... : .:. :::":::רל� j יש::
::::,;;.::-:::::;:,:;:., ....... ," ....... ",. :',.:.: ";:.:.� � � ;-:"�-�:�-:;:.�'�:� �'�::.:::::':.: ;-:::-:::'; :::::: :::::-:::"::.;';'::::'::":::::':::;:::::::::"::: ::":;.::":' :'::"::'::':::':':-:':':': ::::::::.:::::::::' 

 100% 7.4% 16.9% 25.6% 30.7% 19.4% דנלריא

 100% 3.9% 5.0% 24.6% 40.9% 0;25.6° תפרצ

 100% 2.2% 3.4% 21.8% 44.1% 28.5% הידווש

 100% 1.9% 3.5% 17.6% 46.0% 31.0% דנלוה

10 8.4% 2.5% 13.3% 43.9% 31.9% גרובמסקול 0% 

 100% 3.0% 2.1% 21.0% 39.5% 34.3% הינמרג חרזמ

 100% 5.7% 2.2% 16.7% 38.5% 36.9% הינמרג

 100% 6.2% 2.2% 15.6% 38.3% 37.6% הינמרג ברעמ

0 7.7% 51.6% 38.9% דנלניפ .6% 1.2% 100% 

 100% 5.0% 3.3% 18.0% 33.5% 40.2% הירטסןא

 100% 4.9% 2.9% 16.5% 34.0% 41.7% היגלב

 100% 1.0% 1.8% 5.7% 37.2% 54.4% קרמנד

 100% כ"הס

 4.4% 12.2% 29.2% 32.0% 22.1% תונידמ

 הפוריא

 תוארוה{ ?ןתעדו הבורק יכה והמ וזיא .תואירבה תכרעמ יבגו תועד עברא ןו גיצא תעכ: הואשה חסונ �

יארמו  : ת)חא הבושת קר שקב, סיטרכ גצה: ןי

 רדסב תדבש הנידמב תואירבה תכרעמ ,וכרו ךסב . 1

יוניש קר סישורדו רדסב תדבש רונידמב תואירבה תכרעמ ,וכרו ךסב . 2  רתוי ב וט דובעתש ידכ סיוק סי

ןא ,הנידמב תואירבה תכרעמב סיבוט סירבד רפסמ סנשי . 3 יוניש סישרדנ  ידוסי סי  דובעת אי/רש ידכ סי

 תרויבוט

בו ךירצשדע העורג רוכ הנידמב תואירברו תכרעמ . 4  שדחמ התוא תונ
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 חותינ- תואירב יתוריש !:!ע ה!:!שממה תואוצה!:! עגונב רוביהצ תו f" מע : 3 חו<

ושה  הפוריא תוני f" מ!:! יתאו

 כ"הס אל/עדיי אל תיחפהל תינשל אל לידגהל

 בישה

 100% 16.1% 9.4% 58.2% 16.4% הירטסיא

 100% 15.9% 7.0% 54.2% 22.9% ברעמ

 הינמרג

 100% 14.7% 6.0% 53.5% 25.7% הינמרג

 100% 2.9% 3.6% 61.7% 31.8% דנלניפ

 100% 7.6% 10.4% 49.5% 32.4% תפרצ

 100% 11.0% 2.7% 52.4% 33.9% גריבמסקיל

 100% 4.2% 2.5% 58.6% 34.8% קרמנד

 100% 10.1% 2.5% 51.0% 36.4% חרזמ

 הינמרג

 100% 9.2% 5.8% 44.4% 40.6% היגלב

 100% 5.6% 4.2% 41.7% 48.5 � 0 דנליה

 100% 17.3% 7.9% 23.6% 51.2% הילטיא

 100% 16.2% 1.7% 28.6% 53.5% דרפס

 100% 3.0% 1.0% 37.9% 58.1% הידייש

 100% 8.1% 1.6% 19.3% 71.0% דנלריא

.:� \!J ךtדלז .: .• :::: )' ::: : jPo.l# �ה: ;:: ה:ן:::::OXי p:P ):;:: :::':: :: o.o/.ci �?: :: :. ·,,::::',::': 00/0 ; 6 ;.:':::::::: ::: :: 100010 :::: .... . ... �:: : :"::;:: 
... ::: "::.::::::: .. ::.;�:".::.":-:.:".:-: .... _ .'. . ..... ::.;.;.:::::::-:.:.:.;.:.:.:.:.:::.:.;:;.; .;.::::.;:;.::: .. ::.::. : .... : ............ .. :.:::.:.�.:"; �:�:�:::�.� �;� � ::�:� �.� :.;".:.; ... : ;.�:�.�.:.� �.� � �:�.:::��.� �.� 

 100% 7.6% 0.8°10 12.2% 79.4% לגיטריפ

 100% 3.3% 0.8% 14.4% 81.5% הינטירב

 100% 5.2% 0.4% 7,3% 87.1% וייי

 כ"הס

 100% 10.9% 5.2% 35.9% 48.0% תונידמ

 הפוריא

ןתעד 7 סאח : רולאשרו חסונ·  !תואיבר יתוריש 7 תוגפומח חיתואצוח תא תונש 7 א 7 וא ןיטקח 7 , 7 ידגח 7 ח 7 שממח לע 
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···:::':':·:::: 4 :: j יjןך h :א':.שתi ii '[ל jj נ=,ד, h ·א i תפיי'::::···:····'::�···:·:·::··:':· 
":::::":.::::::'::: ........ :.: ::::': :::.:;.: '::.::,. :::.: :;:.: :.;-: ::;.;.: :.; .. ' ::::: ;;;;:;"; �.�; ;.;.;:: ;.;.�.;.�:;:;:�'�.;';:; �;.;:�,�.�:�; � ;� �:�.�';:; 

 הינטירב

 הידןןש

.'" 

 ץןציק תאלעה

 סיסימ תןאצןהב

 בישה

100% 

58.0% 28.8% 

 אל/רחא

 אלע/דןי

 כ II הס

:.:::::" :: . ::." .:::: ... : : : ::,:: : ::. :, :
.
:.: ::: :.:: •. :, .. ' .. :

.
' .•. " ... '".,:::c:::.... . .............. : .. ::::.:::.:.::::c:::::::: .:,C,:::, 

 קרמנד

 הירטסןא

 דנלריא

 גרןבמסקןל

 דנלןה

 לגןטרןפ

 הינמרג ברעמ

 דנלניפ

 וןןי

 הינמרג

 דרפס

 הינמרג חרזמ

 הילטיא

 תפרצ

 היגלב

 הפןריא תןנידמ כ"הס

66.3% 22.5% 

13.2°;0 100% 

68.9% 17.2% 

11.1% 

100% 13.9% 

100% 14.4% 

100% 14.7% 

100% 9.8% 

100% 11.7°;0 

100% 8.5% 

100% 9.8% 

100% 6.7% 

100% 7.6% 

100% 10 .0% 

100% 9.9% 

100% 10.2% 

100% 6.0% 

100% 3.3% 

100% 4.1% 

100% 9.4% 

 םימנחתב תנאצ.נה ץנצ.יק ידי ל.ע: תנאיברה יתנרישל. םישרדגה םיפסכה תא הל.שממה אצ.מת ןכיהמ : הל.אשה חסנג •

 !תנאירב יסימ וא םיסימ תאל.עה ידי ל.ע וא סירחא

5.7% 79.9% 

5.3% 80.1% 

10.2% 80.1% 

8.0% 80.2% 

5.8% 85.7% 

4.2% 85.9% 

7.2% 86.0% 

6.1% 86.4% 

3.5% 86.5% 

2.2% 87.9% 

1.7% 88.0% 

2.5% 91.5% 

33.8% 92.9% 

2.3% 93.6% 

11.0% 79.7% 
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יריביצה תואירבה יתוריש 1' יתעב יכ הנעטה םע המכסהה ת 1' 'מ : 5 חו(  םיבוט תוחפ ויהי םי

 הפיריא תוני 1' מ( יתא"שה חותינ-

 כ"הס עדוי אל אלללכ ךכ לכ אל יד םיכסמ םיכסמ

 בישה אל/ םיכסמ םיכסמ םיכסמ דואמ

10 22.7% 5.6% 21.5% 13.2% 30.7% 6.1% דרפס 0% 

 ., :·::::: Q;6P!Q !.: :: :: :: 5016 :� .19 �::::' : 20ili1.1% :': ' :: 00/0 ; 21 : .... ':::::::�קארשי':
 ::':·: 100% ::: :ה:;:::: Z.O ::::: ... "::::% ZiZ נ %.6 : :::.::::::: .

::::::.::::.:.;:::;::::'::::':::':';-:. . -.. -.... ::;;;.;.::.;:; .. ;::;;::;.;-:.; !'! !!!!:!:�.:.�:.!
'!:!.!:!.!:�:!.�.�'�: ::: ... . ,-... : : :,:.! : : !.!.:-.�:�:! . i �!.!;!:! !.! ::!:=:: ,: ,:::;::;:;::,:'::;: ."':::;;;';:;.;:;. ;.;'::::; :;.;:;.;:;:!,;;!:!.� ��.!.� �.�:: � � � � !' :i � ' � ' � � . � : � i :� :!:::: � � � : : : : : : : : : : : ::.; : .: : : ......... ;.;.;:::::;.::.:.::::.; .... .... 

......... 

 100% 12.1% 6.8% 26.8% 17.7% 24.1% 12.4% גרובמסקול

 6/100° 6/15.8° 1.8% 16.6% 12.9% 39.6% 6/13.2° לגוטרופ

 100% 9.7% 6/12.5° 12.1% 12.3% 38.0% 6/15.4° היגלב

 100% 6.3% 7.9% 13.4% 6/18.8° 37.7% 15.9% תפרצ

 100% 11.8% 3.8% 15.0% 14.2% 37.6% 17.7% ןווי

 100% 3.4% 2.2% 14.6% 2.8% 57.6% 19.6% דנלניפ

 100% 5.7% 4.5% 16.8% 15.1% 37.8% 6/20.0° הינמרג ברעמ

40 21.4% הינמרג .2% 14.2% 14.1% 3.5% 5.7% 100% 

40 21.8% הינמרג חרזמ .8% 14.0% 13.4% 3.2% 6.9% 100% 

 100% 7.5% 4.3% 13.5% 18.7% 33.9% 22.1% הירטסוא

 100% 3.1% 6.5% 12.4% 3.5% 44.2% 30.2% קרמנד

 100% 9.4% 1.6% 5.3% 12.0% 39.6% 32.2% דנלריא

10 8.9% 42.5% 35.0% הידווש .1% 1.0% 2.6% 10 0% 

 100% 14.6% 6.4% 6/6.6° 6/17.5° 19.7% 35.1% הילטיא

10 2.4% 10.7% 9.6% 4.0% 36.9% 36.3% דנלוה 0°/6 

 100% 3.2% 3.1% 5.8% 3.9% 39.4% 44.6% הינטירב

 100% 9.2% 5.3% 12.0% 12.9% 35.3% 25.4% כ"הס

 תונידמ

 הפוריא
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ב תונעש פרסמ ד 7 ארקא: ה 7 אשרו חסונ • םארו ,ו רומא אנא ,רונעש 7 כל. .תואיבר אשונ  או ווכ= l ל.ש םל.וסל.ע רומע םיכסמ תרוא 

 . דואמ םיכסמ-5 דע םיכסמ

 .תואצורוב 7 ודיגה בקע םיב וש תוחפ וירוי חרזאו םינתינרו ם"רןביצרו תואירב,ך יתוריש / דיתעב



 תואירב יתוריש תלבגה יפלכ תודמע : 6 חול

ושה חותינ-  הפוריא תונידמל יתאו

 33.5% 53.4% דנלריא

 15.0% 60.3% היגלב

 27.1% 61.3% הירטסוא

 19.9% 65.8% לגוטרופ

 23.0% 66.3% הילטיא

 21.4% 67.0% הינמרג ברעמ

70 הינמרג .2% 19.3% 

 16.4% 72.2% תפרצ

 18.4% 74.5% דנלוה

 9.2% 77.8% גרובמסקול

 19.2% 77.9% דנלניפ

: :ה:::::::::::::: ��': Q � :J � 82! : "':'�::':*לא j ש;ו:! :' e � 1illJillhlli§lIt] ��� l mפ llirill �� Iiirnilllillt �� illlli :::.::::.:.::.::::::::: ::,,.,::,:',.,:;;, :::;;::::::::::.::::':.'::::"::::':::::':'" ::': 
11.3% 

 תבייח הלשממה

 ןתמ חיטבהל

 תואירב יתוריש

 יבשות לכל

 הנידמה

 82.3% הינמרג חרזמ

 83.4% הינטירב

 83.4% דרפס

 85.4% וווי

 86.2% קרמנד

 93.9% הידווש

 74.0% כ"הס

 תונידמ

 הפוריא

 תבייח הלשממה

 ןתמ חיטבהל

 תואירב יתוריש

 ילעב םיבשותל

 הכומנ הסנכה

 םיררוגתמה

 ןפואב הנידמב

 יקוח

A11.90 נ 

6.9% 

8.5% 

12.6% 

4.4% 

16.5% 

 : ןתעד 7 הבורק יכה ןהמ וזיא .םיבשתו 7 תואירב יתוריש ןתמ יבג 7 תועד עברא ן 7 גיצ.א :ה 7 אשה חסונ •
יח ה 7 שממה . 1  הנידמב םיררותגמה םיבשתוה 7 כ 7 תואירב יתוריש ןתמ חיטבה 7 תבי

יח ה 7 שממה. 1  יקוח ןפובא הנידמב םיררותגמה ןרכומנ הסנכה י 7 עב םיבשות 7 תואיבר יתוריש ןתמ חיטבה 7 בתי

 ןפובא הנידמב םיררותגמה הכומנ הסנכה י 7 עב םיבשות 7 תואירב יתוריש ןתמ חיטבהו תביחי הניא ה 7 שממה. 3

 יקוח

 רחא. 4
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קפשן:f הכירצ הן:fשכJכJה יכ הנעטה םע הכJכשהה תדיכJ : ז חונ  f:ן זא םיחרזא  םיינויח תואירב יתוריש קרו 

 הפוריא תוני 1' כJן:f יתאוושה תותינ-

 םיכסמ דואמ םיכסמ

 I הינלבו

17.2% 

 תונידמ

 דכ לכ אל םיכסמ יד

 םיכסמ

 אל ללכ

 םיכסמ

 כ II הס עדוי אל

 אל/

 בישה

 100% 10.7% 3.0% הידווש

": �.�:�;� �:�.; ;.;.:: :.� :�:� :o � 2/ :" .": �.� ה���:' j :� �:�:�.�לא,שנ :: .: ::::: ... . :.':'.:.:.l·.:.:.$.· ... · ... �.5.·· . . 0.iIC.·o.·.:.:.: . :::::': :::::::::::: . . . .... ::.:::::::': " .. . ... ' ... :.; ... .. . . . . . . 

 14.6% 4.0% הינטירב

 8.0% 4.3% הינמרג חרזמ

 12.6% 4.5% ךרפט

 19.6% 5.0% לגוטרופ

 14.4% 6.7% הינמרג,

 16.1% 7.4% הינמרג ברעמ

8.0% 24.1% 

 20.5% 8.0% דנלריא:

 17.7% 8.6% גרובמסקול'

8.30;0 

;:::1000/0': ::':::::lU2o/ci:':: ;::::"::::7;f:�%:: , :" ,:: , : ,: :::!�\:��?i::._ 

4.50;0 

9.6% 

8.7% 

11.8% 

14.6% 

15.9% 

12.90;0 

14.4% 

10.7% 

40.50;0 
.. ........... .... :: :.:: :>�::;:":-:':':::::::::: �.�.�; .;.� ::::::::�::::::':.:.:'::: ;:;'; :::.:::�:.:.::� ....... ,", : :::.:; . , . .. . . . ' . 

30.8% 

36.6% 

31.6% 

34.3% 

31.1% 

29.7% 

22.8% 

27.2% 

36.4% 

36.4% 

43.5% 

36.00;0 

31.1% 

19.2% 

26.3% 

23.7% 

23.1% 

23.4% 

19.8% 

1.1% 

2.5% 

5.5% 

11.5% 

10.1% 

6.8% 

7.1% 

9.1% 

6.6% 

6.8% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 הירטסוא 21.5% 9.1%

 קרמנד 18.0% 9.4%

 וווי 13.3% 9.4%

 29.2% 10.2% דנלניפ

 תפרצ 19.1% 10.3%

 21.6% 10.3% דנלוה

20.5% 

5.4% 

11.8% 

3.10;0 

10.9% 

7.8% 

22.8% 

24.4% 

33.3% 

31.7% 

31.00;0 

19.3% 

16.9% 

41.2% 

27.9% 

22.6% 

25.8% 

37.7% 

9.2% 

1.6% 

4.3% 

3.2% 

2.8% 

3.3% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

 12.8% 21.5% הילטיא

 7.9% כ"הס

 הפוריא

10.5% 

10.5% 

9.6% 

27.0% 

39.30;0 

31.8% 

6.4% 

5.70;0 

100% 

100% 

ב תונעכו רפסמ ןו ארקא: רויאשרו חסונ • יכסמ רותא סארו יו רומא אנא ,רונעכו וכו .תואירב אשונ  סווס וע רומע ס

יכסמ או ווכ= l וש יכסמ-5 דע ס  . דואמ ס

יחרזאו קפסו רוכירצ רוישממרו ןר ס ינויח תואירב יתוריש קרו  יח תוצ,ר : ןוגכ סי  תורומח תויחמב וופיכוו סי

יחרזארו תא דדעווו יייגר תואירב יתוריש סמצעב ןממי ס יכורכ סניאש( ס יח תוצרוב ס  תויחמב וופיכוו סי

 )פאור וצא ויגר רנקיב ןנגכ ,תורומח
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ןממן! תורשפא ןיא חוטיבה תוינכותח:! הן!שממן! יכ הנעטה םע המכסהה תדימ: 8 חון!  םיח:!פיטהן!כ תא 

 םישידחה

ושה חותינ-  הפוריא תונידמן! יתאו

 ךכ לכ אל םיכסמ יד א)נ םיכסמ דואמ םיכסמ

 םיכסמ

 אלללכ

 םיכסמ

 עדוי אל

 אל/

 בישה

23.5% 

: ·::9% ג;: !rP4 ::':: ·:::::::::::: 1 &( .60/0 : ......... :.;:!::;:גג� j6 כl :::4 ::::::::::::::::::�:;ג /o ם:::::::.::::::::::חקאךש.ו : ::: :::::::: :·:40}6% : ::::::: : : :::Z � 1006/0:: :::i:::::l :::: 
... ::.: :.:::.: "::::::::." ::;:.: :": ;-. :::.:::.: ::.:.:::.: :::': ::::::.:.:": .." ....... . .......... �:� � � �.�.� � � � � �.�:� � � �.� :;';':' ::::; :':': ;.;';'::: ::;.: ;.;.; ;::";':::::';:;:: :": ";.: :";": ::: ";': ::: ::':": :.::; :;::.:"::;.:";": :::: �::.�:�.� �.� �.�' " ::.� � � � �.:'� :;:::�:::;:;: ":::::';.;. :;.: ::': ::::::': :.:;::: 

 3.1% לגוטרופ

 13.9% 0;5.2° וווי

 17.8% 5.3% דרפס

 19.5% 6.3% תפרצ

 20.0% 7.5% הינמרג חרזמ

ב  25.2% 7.8% היגל

 18.0% 9.4% קרמנד

 29.6% 10.6% גרובמ�קול

 24.0% 11.3% הינמרג

 53.3% 12.2% דנלניפ

 0;25.0° 12.3% הינמרג ברעמ

 25.3% 12.8% הירטסוא

 35.8% 13.7% הינטירב

 36.0% 14.0% דנלריא

 30.6% 14.4% הידווש

 23.0% 15.5% הילטיא

 37.4% 18.1% דנלוה

 25.5% 11.1% כ"הס

 תונידמ

 הפוריא

17.4% 

13.1% 

13.6% 

17.2% 

14.3% 

18.4% 

5.4% 

14.7% 

17.9% 

3.8% 

18.8% 

22.1% 

7.7% 

16.5% 

14.0% 

13.5% 

6.6% 

14.1% 

25.2% 10.3% 20.5% 

6.8% 

19.7% 

6.9°;0 

10.0% 

13.1% 

1.6% 

12.3% 

10.1% 

6.2% 

10.1% 

11.6% 

5.5% 

10.8% 

12.7% 

12.0% 

6.1°;0 

10.3% 

סארו י 7 רומא אנא ,רונעט 7 כ 7 .תואיבר אשונב תונעט רפסמ ו 7 ארקא: רו 7 אשרו חסונ *  ס 7 וס 7 ע רומע סיכסמ רותא 

 . דואמ סיכסמ-5 דע סיכסמ או ווכ= l וש

ייאופררו סיוופיטרו וכתא ןממו תורשפא ןיא ת)ויטרפרוו סיווחרותופוק וש( חוטיברותו(נכותוו רוושממו  ס

 תושדחרו תו(גווונכטרוו

26.8% 34.2% 

17.3°;0 26.3% 

21.7% 28.5% 

16.4% 31.8% 

17.4% 18.0% 

41.2% 24.4% 

7.5% 25.2% 

12.8% 24.0% 

4.8% 19.8°;0 

11.8% 22.0 °;0 

9.3% 18.9°;0 

15.9% 21.4% 

9.3% 13.5% 

7.3% 20.9% 

23.7% 12.2% 

15.1% 16.7% 

16.9% 22.0 °;0 

100% 

100% 

100°;0 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100°;0 

100°;0 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 

100% 
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וישב םישכJתשכJ םישנא יכ הנעטה םע הכJכשהה תדיכJ: 9 חון!  ידכJ הבר תופיכתב םייורביצ תואירב יתר

ושה חותינ- ויא תונידכJו יתאו  הפר

 עדוי אל אלללכ

 אל/

 ךכ לכ אל

 םיכסמ

 םיכסמ יד םיכסמ דואמ םיכסמ
 םיכסמ

 בישה

:,:::.:::::.:::'" '. j.l. • ':.: :.:. :.� 3j;lpj ג:;� ,ii :::: :' 10,.6 ;: 5 : :::' ::: ::::::', ::. 60/0 ';$);:. : .• o/d ח:;::ז*�ר�'. \
:

.;: ,·, 7% ; 22 ::,.::;::::::::::::. : J90/0 ] •• \ ••• : .•• :: OO!O ()�:':: ::.::::::'::' .... .;:;::�;� � :': �;� � :.:: :':: :'; ;.; :::: ::::: ........ ...... :;.:.:.:::.::.:.::.::.::::::: ::.;:; :::::::.::::,':.::::;:::::: :::.:.;.: ;.;: ::�.;:� �.� ;;.;:�.::::�.�.� :.; :,� ;.:.�:::;:�:� :;:�:� .�:�,�:�. � ... . ;.::.::;.;:;:::::.:';:::::::::::;:;::.::;.;.;: :.:.:::;:; ;.::';:;';:;:;:;';:;.;.;.;.;":: :.:':.::::::.::.:: .. ::: 

 100% 5.2% 9.6% 41.2% 7.6% 31.3% 5.1% דנלניפ

 100% 7.8% 12.1% 38.5% 15.8% 20.6% 5.2% הינמרג חרזמ

 100% 7.9% 5.1% 29.9% 21.3% 30.4% 5.3% לגוטרופ

 100% 5.7% 5.50 כA 34.1% 18.5% 27.5% 8.7% הידווש

 100% 6.8% 7.7% 30.1% 17.1% 27.4% 11.0% הינמרג

 17.7O 11.2% 6.3% 100% כA 17.8% 35.2% 11.7% היגלב

 100% 6.5% 6.5% 27.9% 17.4% 29.2% 12.5% הינמרג ברעמ

 100% 6.9% 7.2% 25.3% 17.2% 29.5% 13.9% וווי

 100% 3.3% 9.8% 27.7% 8.4% 36.1% 14.7% הינטירב

 100% 7.3% 8.50 כ14.8o 20.7% A כA 32.2% 16.5% דנלריא

 2.4o 8.3% 100% כA 14.6% 12.7% 43.3% 18.7% דרפס

 100% 5.4% 12.2% 13.7% 7.7% 42.0% 19.0% דנלוה

 100% 8.0% 7.4% 17.6% 14.3% 32.1% 20.7% הירטסוא

 5.6o 2.0% 100% כA 12.0% 13.7% 46.0% 20.7% תפרצ

 100% 8.8% 2.3% 13.5% 14.6% 38.2% 22.5% גרובמסקול

 100% 6.8% 11.5% 11.1% 16.8% 30.0% 23.7% הילטיא ,

 8.4o 2.8% 100% כA 17.4% 7.4% 39.1% 24.9% קרמנד "

 100% 5.6% 7.9% 20.8% 14.2% 35.0% 16.5% כ"הס

 תונידמ

 הפוריא

תהא םארו ין;! דומא אנא ,רונעט ן;!כן;! .תואידב אשונב תונעט דפסמ 7 ן;! אדקא: רון;!אשרו חסונ *  םן;!וס ן;!ע רומע םיכסמ 

 . דואמ םיכסמ-5 דע םיכסמ אן;! ן;!לכ= l לש

ידוביצ תואידב יתודישב םישמתשמ םישנא בת םי  ידמ רובד תפויכ
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 האנפר?! ןמז קיפשמ םישידקמ םניא תיורביצה האנפרב םיאפנרה יכ הנעטה םע המכשהה תדימ : 10 חנ?!

 תעננמ

ושה חנתינ-  הפנריא תננידמ?! יתאו

 םיכסמ

 דואמ

 ךכ לכ אל םיכסמ יד םיכסמ

 םיכסמ

 אלללכ

 םיכסמ

 עדוי אל

 אל/

 בישה

 כ II הס

 100% 7.7% 10.6% 29.2% 14.8% 26.6% 11.1% הינמרג חרזמ

. ::$4l!6%: '.;:א. ,.: w ו,;: :  :::·';:::::;:::·.t � 4:4%.:: : ::: : : : : '::o/. � i006A �,: ::::::::: :::::;ג�: ;i � /. �� o/4':': :::::!2Qi � 861&::'::::::::Z:t:: " :;:::,::: ::ן;. ' :· :: :tj ::: : .• ':::' : 9" ,:,, 
... : : : :.: : :.: ::::::: :::: :;':�: ': : :.:': : :.:.: :.: .;. ':::.:;: :;:;:: :;';,'::; :.:.: '::.:;. '.: ::::: ::::: :;::':"' .... . .......'.' ........... . . 

 100% 12.0% 0;3.5° 22.0% 0;14.5° 33.3% 14.7% הידווש

 100% 7.6% 4.3% 18.4% 19.1% 35.5% 15.2% היגלב

 100% 7.2% 8.5% 22.7% 15.3% 30.9% 15.7% הינמרג

 100% 9.9% 6.2% 19.1% 12.0% 35.5% 17.4% גרובמסקול

 100% 11.6% 1.1% 10.9% 13.9% 44.0% 18.6% לגוטרופ

 100% 6.6% 6.3% 16.2% 15.7% 35.1% 20.2% הינמרג ברעמ

 100% 3.4% 5.6% 19.7% 3.1% 47.4% 20.8% דנלניפ

 100% 8.1% 0;5.0° 15.0% 17.7% 32.4% 21.8% הירטסוא

 100% 7.8% 16.0% 16.7% 6.3% 29.1% 24.0% דנלוה

 0;100° 6.7% 5.4% 17.0% 10.2% 35.7% 25.1% הינטירב

 100% 4.3% 5.6% 0;12.8° 13.3% 0;38.4° 25.6% תפרצ

 100% 5.4% 8.3% 15.0% 5.4% 34.1% 31.8% קרמנד

 100% 6.5% 0;1.7° 7.7% 7.9% 43.5% 32.7% דרפס

 100% 7.5% 3.5% 10.9% 12.7% 32.4% 33.1% דנלריא

 0;100° 4.5% 3.9% 9.5% 14.6% 31.7% 35.8% וווי

 100% 7.1% 3.9% 6.6% 12.9% 20.1% 49.7% הילטיא

 25.5% תונידמ כ"הס

 הפוריא

34.9% 11.9% 14.9% 5.5% 7.3% 100% 

 םלוס לע התיא םיכסמ התא םאה יל רומא אנא ,הנעט לכל .תואירב אשונב תונעט רפסמ דל ארקאיי: הלאשה חסונ

 ד.ואמ םיכסמ = 5 דע םיכסמ אל ללכ = 1 לש

 םילפוטמל אירב םייח חרואו תענומ תוליעפ לע םירבסהל ומז קיפסמ םישידקמ םניא תירוביצה האופרב םיאפורה
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