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ןורשה םורד רעונ
18-35 יאליגב םיבשות7,000-כ'בי-'ד תותיכמ רעונ ינבו םידלי4,000



20182019

018,000רכשתוסנכה
'מ'מ1.8תולועפ 2.051

'מ2.069'מ2.160תוסנכה כ"הס

'מ3.316'מ3.188רכשתואצוה
'מ3.570'מ3.470תולועפ

'מ6.886'מ6.658תואצוה כ"הס
 תועטה הנשהו םיפיעסב םושירב תועט התשענ רבעש הנשש ללגב ונטק2019-ב תוסנכהה *
)ךוניחל רבעוה אוהו רעונה תחת םשרנ הבהל טקיורפ( הנקות



20182019

00רכשתוסנכה
00תולועפ

0תוסנכה כ"הס

090רכשתואצוה
0165תולועפ

255תואצוה כ"הס
 תינכות שוביג רחאל ,םייתלשממ םידרשמו תונרקמ ,"םיארוק תולוק"מ תוידיתע תוסנכה ונכתי *
.הדובע



üתויוליעפ תללוכה ,ברע דעו רקובמ יכוניח ףצר תלעפה 
.רפסה יתבו רעונה תקלחמ לש תופתושמ

üרעונה ינבל המצעהו תוגיהנמ תוינכות תלעפהו חותיפ.
üםיירהצה רחא תועשב רעונל תויוליעפ ךרעמ לוהינ.
üםידליה ברקב הקיזומה םוחתב תוינכות תלעפהו חותיפ 

.רעונה ינבו
üתוניכמו תוריש תונשל האיציה דודיע.
üל"הצל הרשכהו הנכה.



üםימוחת ןווגמב תובדנתהל המשהו הרשכה ךרעמ תלעפה 
.)םיריעצו רעונ(
üםיריעצו רעונ( הנשה ךלהמב םיסנכו םיעוריא ,תואצרה(.
üםיריעצו רעונ( תוליעפה תנש ךרואל םילויט עוציבו הקפה(.
üםיריעצו רעונ( הקלחמה יתווצ תרשכהו חותיפ(.
üהקוסעתהו הלכשהה םוחתב םיטקיורפ תלעפהו חותיפ 

.םיריעצל
üתויוגהנתה תעינמל הדיחיה פ"תשב( תורוהל רפס תיב 

)תוינוכיס



תוניכמו תוריש תונש
םישנ-תוריש תנשו תוניכמ םירבג תוריש תונשו תוניכמ



ל"הצל סויג םירבג סויג�
םישנ סויג�
�1996-89.9%

�1997-90.1%

�1998-89.9%
�1999–89.2%

�1995-92.7%
�1996-94.9%

�1997-94.5%
�1998-85.2%

94.9%– תושרב סויגה רועיש
73.1%-יצראב סויגה רועיש



üל"הצל םיסייגתמה זוחא תאלעה.
üתוניכמו תוריש תונשל םיאצויה םירגובה זוחא תאלעה 

.תויאבצ םדק
üתיתרבח תורגב תדועת םימייסמה זוחא תאלעה.
üםירקיימ" לע שגדב רעונל תומזי תינכות לש הסנכה".
üתוליעפה תרגסמב םידחוימ םיכרצ םע םיכינח בוליש 

.תיתעונתה



üהקלחמב "ץוחה ירשק" םוחת חותיפ.
üיגיא" רעונה תעונת לש הסנכה" .
üלארשי ליבש"ב השדח םילויט תינכות".
üתיטסיביטקא הצובק תריציו יתרבח םזיביטקאל דודיע 

 תעונת םע דחיב רעונה ינב ברקב הליבומו תיתרבח
 ."ונכרד"
üםיריעצה זכרמל הדובע תינכות תלעפהו שוביג.
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