


תארקלםידקמיוסינ
לשהבחרתוליעפ
םזימתרגסמבתויושרה

תוילטיגידתוליהק

תניחב
םימסח
תויונמדזהו

יוסינ
חטש



?םיבשחמתויונחבברעתהלונרחבהמל

היסולכואהתונעיה
תוברעתהל

תוברעתהתביבס
תרקובמ

טקפמיא
יופצ



קינרודיסיוסינ
םישומישהןווגמתאביחרהלןתינםאה
?תיבהךסמיונישי״עםיבשחמתויונחב



םידקמחטשרויס
האמוהלואגתונוכשב

םירעש

12345

ידרחחטששיאסויג
טקייורפל

תויונחיופימ
תוילאיצנטופ

םיינכטםיטביהתניחב
יוסינםויקל

קינרודיסתגצה
תויונחהילהנמל

םסויגו

יוסינהתצרהוהדידמתארקלטולייפ
)2019רבוטקוא-רבמטפס(

םיבשחמתויונח4-ביוסינהתצרה
)2019  רבמצד-רבמבונ(

חטשיוסינלתוכרעיההךילהת



הממורב Accessתונח
םירעשהאמבשמשתונח

הלואגבבשוחתונח





??????

קינרודיסלשלופכהשומישה

תיתוגהנתהתוברעתה

תועצמאבתילטיגידהתוניירואהתרבגהלילכ
ךוכיחתתחפהועדימלשהשגנה

1

הטאדףוסיא

תוניירואהתמרתכרעהוהדידמלילכ
םידרחהלשהשילגהיסופדןויפא-תילטיגידה

2



??????

קינרודיסלשלופכהשומישה

תיתוגהנתהתוברעתה

תועצמאבתילטיגידהתוניירואהתרבגהלילכ
ךוכיחתתחפהועדימלשהשגנה

1

הטאדףוסיא

תוניירואהתמרתכרעהוהדידמלילכ
םידרחהלשהשילגהיסופדןויפא-תילטיגידה

2





םעךסמ
ןוטרס
לשרצק
קינרודיס
ליגרה

לופיטה תוצובקתרוקיבהתצובק



??????

קינרודיסלשלופכהשומישה

תיתוגהנתהתוברעתה

תועצמאבתילטיגידהתוניירואהתרבגהלילכ
ךוכיחתתחפהועדימלשהשגנה

1

הטאדףוסיא

תוניירואהתמרתכרעהוהדידמלילכ
םידרחהלשהשילגהיסופדןויפא-תילטיגידה

2



jerusalem.muni.il
26/09/2019 

14:57:32
26/09/2019 

14:59:40

ןיימוד הסינכןמז
רתאל

האיציןמז
רתאהמ

השילגהתיירוטסיהחותינ

םיימינונאהםישמתשמהלשהשילגהתיירוטסיהרוטינלתויונחה4-בותואונקתהוםורכלףסותונחתיפ

תכרעמבהשילגהינותנתלבקןפוא



יוסינהמםיאצממ



?קינרודיסיוסינמונדמלהמ

ןכות היצביטומשמתשמתייווח



?קינרודיסיוסינמונדמלהמ

ןכות היצביטומשמתשמתייווח



קינרודיסבושלגשםירזויהךותמ)!(18%
רתאהךותמםירושיקלעוצחלתוינש10-ללעמ

N = 3,973



N = 4,167,תוינש10-600קינרודיסרתאבושלגשםינשסרובע

םיתורישטעמ●

םיטלובםיתוריש●

תורישהלעעדימתגצה●

םיתורישיוביר●

טלובאל●

תורישהלעעדימאלל●

םינשסהרועישב+114%
קינרודיסךרדתורישיוסנכנש
יאמצעןפואבשופיחתמועל

םינשסהרועישב+125%
קינרודיסךרדתורישיוסנכנש
יאמצעןפואבשופיחתמועל



םיתורישטעמ●

םיטלובםיתוריש●

תורישהלעעדימתגצה●

םיתורישיוביר●

טלובאל●

תורישהלעעדימאלל●



?קינרודיסיוסינמונדמלהמ

ןכות היצביטומשמתשמתייווח



תורידת✓

תוילנויצקנופ✓

תויטנוולר✓

תוירושיק✓

בלםישלשישתונורקע
םירתאהתריחבבםהילא



תורידת✓

תוילנויצקנופ✓

תויטנוולר✓

תוירושיק✓

בלםישלשישתונורקע
םירתאהתריחבבםהילא



תורידת✓

תוילנויצקנופ✓

תויטנוולר✓

תוירושיק✓

בלםישלשישתונורקע
םירתאהתריחבבםהילא



תורידת✓

תוילנויצקנופ✓

תויטנוולר✓

תוירושיק✓

בלםישלשישתונורקע
םירתאהתריחבבםהילא



















תורידת✓

תוילנויצקנופ✓

תויטנוולר✓

תוירושיק✓

בלםישלשישתונורקע
םירתאהתריחבבםהילא



 :םירשקה ףרגלקניל

https://drive.google.com/open?id=1nHy2_F10TEL9oarKnQwL2YfbXkX1pS0s

בשחמל ץבוקה תא דירוהל שי

https://drive.google.com/open%3Fid=1nHy2_F10TEL9oarKnQwL2YfbXkX1pS0s
https://drive.google.com/open%3Fid=1nHy2_F10TEL9oarKnQwL2YfbXkX1pS0s


ימינפ
)תויתרבחתומרונ(

ינוציח
)ףסכוןמז(

?קינרודיסיוסינמונדמלהמ

ןכות היצביטומשמתשמתייווח



ימינפ
)תויתרבח תומרונ(

ינוציח
(ףסכוןמז)

?קינרודיסיוסינמונדמלהמ

ןכות היצביטומשמתשמתייווח



ועיפוהםינושהםירסמה
דחאלכלתחתמ
םירתאהתעבראמ
קינרודיסבםינוילעה
תרבח ,ימואלחוטיב ,תוכזלכ
לארשיראוד ,למשחה

םילרטיינםירסמ םייתרבחםירסמ



םינוילעהקינרודיסירתאלוסנכנשםינשסהרועיש םירסמללכשקינרודיס
םילרטיינ
קינרודיסומכההזןפואבעיפשה
.םייתרבחםירסמםע

2%

6%

0%

4%

ילרטיינ

8%

יתרבח



N = 300 ,רקסהלעונעשםישמתשמהךותמ

העפשההןדמוא
ירתאלתוסינכלע

קינרודיס

ןיא
העפשה

העפשה
תיבויח

ליג

25 30 35 40

םייתרבחהםירסמהלשהעפשהה
.הלועליגהשלככרתויהקזח

יתרבח

ילרטיינ

ףסכבןוכסיח

ןמזבןוכסיח

העפשה
תילילש



לשהילע
7%

קינרודיסירתאבושלגשםינשסהרועיש הדימבועיפשהםייתרבחהםירסמה
.םידבועםישמתשמלערתויהבר

1%

3%

0%

2%

םיכרבא

4%

םידבוע
N = 300 ,רקסהלעונעשםישמתשמהךותמ



ימינפ
(תויתרבחתומרונ)

ינוציח
)ףסכו ןמז(

?קינרודיסיוסינמונדמלהמ

ןכות היצביטומשמתשמתייווח



ףסכבןוכסיחםישיגדמהםירסמןמזבןוכסיחםישיגדמהםירסמםילרטיינםירסמ



לשהדירי
33%

קינרודיסירתאלתוסינכעצוממ ןוכסחהתאםישיגדמהםירסמה
תילילשהעפשהילעבףסכבוןמזב
.קינרודיסירתאלתוסינכלע

5%

15%

0%

10%

ןוכסח
ףסכב

20%

ןמזבןוכסחילרטיינ



םירסמבשומיש
םייתרבח

םירושקהםיצירמת
ןמזבןוכסיחל

ףסכבו

םיבשחמתונחבתוידיתעתויוברעתהבוציעבםיבושחתונורקע

ןכות

לאיצנטופםעםירתאתריחב
רתוייתועמשמטקפמיאל

שמתשמתייווח

םוקמבהתיחנףד
הלילגרתא

היצביטומ



תילטיגידתוניירואתניחב
םישלוגתוגהנתהךרד



תוירוגטקהרפסמ
ןהברקיבשמתשמהש

12

ךותבהשילגהסופד
הירוגטקלכ

3

שומישהתדימ
ליימב

4

שומישהתדימ
שופיחעונמב

תילטיגידהתוניירואהדדמ

םינשסהללכמ26%-כ-ליימבשומישקרוךאוללכשםינשסואצוהדדמהבושיחרובע

 'סמ
םירתאה
השילגל
הירוגטקב

ןמזךשמ
השילגה
הירוגטקב







תוירוגטקהרפסמ
רקיבשמתשמהש

ןהב

1קלח
דדמב

םירתא9,000-כוללכשתוירוגטק  48

 :ףרג
hist_categories.svg

שמתשמרובעהשילגלתוירוגטקהרפסמתוגלפתה



תוירוגטקהרפסמ
רקיבשמתשמהש

ןהב

1קלח
דדמב

םירתא9,000-כוללכשתוירוגטק  48

 :ףרג
hist_categories.svg

שמתשמרובעהשילגלתוירוגטקהרפסמתוגלפתה





תוירוגטקהרפסמ
רקיבשמתשמהש

ןהב

1קלח
דדמב

םירתא9,000-כוללכשתוירוגטק  48

 :ףרג
hist_categories.svg

שמתשמרובעהשילגלתוירוגטקהרפסמתוגלפתה



תוירוגטקהרפסמ
רקיבשמתשמהש

ןהב

1קלח
דדמב

םירתא9,000-כוללכשתוירוגטק  48

 :ףרג
hist_categories.svg

שמתשמרובעהשילגלתוירוגטקהרפסמתוגלפתה



תוירוגטקהרפסמ
רקיבשמתשמהש

ןהב

1קלח
דדמב

םירתא9,000-כוללכשתוירוגטק  48

 :ףרג
hist_categories.svg

שמתשמרובעהשילגלתוירוגטקהרפסמתוגלפתה



תוירוגטקהרפסמ
רקיבשמתשמהש

ןהב

1קלח
דדמב

םירתא9,000-כוללכשתוירוגטק  48

 :ףרג
hist_categories.svg

שמתשמרובעהשילגלתוירוגטקהרפסמתוגלפתה

תיללכההיסולכואלהאוושה

⅓ ⅓⅓

הכומנהמרההובגהמר



תוירוגטקהרפסמ
רקיבשמתשמהש

ןהב

1קלח
דדמב

םירתא9,000-כוללכשתוירוגטק  48

 :ףרג
hist_categories.svg

שמתשמרובעהשילגלתוירוגטקהרפסמתוגלפתה

תיללכההיסולכואלהאוושה

הכומנהמר

לשתוהשהןמזןיבםאתמ
םירתאבםיבשחמתויונחישמתשמ
היסולכואבתוהשהןמזלםינוש

רובע ,Similar Webינותני״פע
לארשיבפוטקסדישמתשמ
 .2019 רבמצד-רבמבונב
150-לםיסחייתמםינותנה
 .קינרודיסבםיליבומהםירתאה

25% 33% 43%
ההובגהמר

⅓ ⅓⅓



ךרדהךשמהלתובשחמ











ךרדהךשמהלתובשחמוםוכיס

:יפלםיתורישהתמאתה-״דיימרולייט״תוברעתהרשפאמ❏

היסולכואגוסלכלםיידוחייםיכרצ❏

)תויונחןיבוךותב(ונחתיפשדדמבתוניירואהתמר❏

םידחוימםיכיראתוהנשהישדוח ,םימי ,תועש❏

תילטיגידהותיזיפהתוברעתההתביבס❏

םיינוציחםיצירמתותויצביטומ❏

הליהקבתופסונשגפמתודוקנםעהיצרגטניא❏

םידרחקינרודיס

הובגהייסולכואזוכירםעתודוקנלהשיגהתובישח❏

תיעבטההביבסבתויונמדזהיוהיז❏

םיביטקייבואםינותנתועצמאבןיילסייבתריצי❏

היסולכואהימסחלהדובעילכתמאתה❏

היסולכואהםעםיפתושמםיסרטניאיוהיז❏

םיקיתוםיחרזא |םיברע |םידרחתוילטיגידתוליהקטקיורפ



ךרדהךשמהלתובשחמוםוכיס

:יפלםיתורישהתמאתה-״דיימרולייט״תוברעתהרשפאמ❏

היסולכואגוסלכלםיידוחייםיכרצ❏

)תויונחןיבוךותב(ונחתיפשדדמבתוניירואהתמר❏

םידחוימםיכיראתוהנשהישדוח ,םימי ,תועש❏

תילטיגידהותיזיפהתוברעתההתביבס❏

םיינוציחםיצירמתותויצביטומ❏

הליהקבתופסונשגפמתודוקנםעהיצרגטניא❏

םידרחקינרודיס

הובגהייסולכואזוכירםעתודוקנלהשיגהתובישח❏

תיעבטההביבסבתויונמדזהיוהיז❏

םיביטקייבואםינותנתועצמאבןיילסייבתריצי❏

היסולכואהימסחלהדובעילכתמאתה❏

היסולכואהםעםיפתושמםיסרטניאיוהיז❏

םיקיתוםיחרזא |םיברע |םידרחתוילטיגידתוליהקטקיורפ



ךרדהךשמהלתובשחמוםוכיס

:יפלםיתורישהתמאתה-״דיימרולייט״תוברעתהרשפאמ❏

היסולכואגוסלכלםיידוחייםיכרצ❏

)תויונחןיבוךותב(ונחתיפשדדמבתוניירואהתמר❏

םידחוימםיכיראתוהנשהישדוח ,םימי ,תועש❏

תילטיגידהותיזיפהתוברעתההתביבס❏

םיינוציחםיצירמתותויצביטומ❏

הליהקבתופסונשגפמתודוקנםעהיצרגטניא❏

םידרחקינרודיס

הובגהייסולכואזוכירםעתודוקנלהשיגהתובישח❏

תיעבטההביבסבתויונמדזהיוהיז❏

םיביטקייבואםינותנתועצמאבןיילסייבתריצי❏

היסולכואהימסחלהדובעילכתמאתה❏

היסולכואהםעםיפתושמםיסרטניאיוהיז❏

םיקיתוםיחרזא |םיברע |םידרחתוילטיגידתוליהקטקיורפ


