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  ב"ערב ראש השנה תשע

 , יהודים5,874,300- כ- 1 נפש7,797,400-מונה האוכלוסייה בישראל כ, ב"עערב ראש השנה תש

  ).2011 ספטמבר סוףאומדנים ארעיים ל( "2אחרים "323,000-וכ,  ערבים1,600,100-כ

  

  )2פרק ( גידול האוכלוסייה

  75.4%( יהודים מיליון 5.803מהם : 1 נפשמיליון 7.695מנתה אוכלוסיית מדינת ישראל  2010בסוף שנת( ,

  ).4.1% (2 אלף אחרים318ועוד ) 20.5%( ערבים מיליון 1.574

  שיעור גידול  .בדומה לשמונה השנים האחרונות, 1.9%היה  2010במהלך שנת שיעור הגידול של כלל האוכלוסייה

בתקופת העלייה , 90-בשנות ה.  שהיו שנות שפל מבחינת שיעור העלייה לישראל80-ומה היה בישראל בשנות הד

  . בממוצע לשנה3%-היה שיעור הגידול כ, מ לשעבר"הגדולה ממדינות בריה

  ושל אוכלוסיית 2.5% –של האוכלוסייה הערבית , 1.7% היה שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית 2010בשנת 

 .1.7% – 2אחריםה

  ושל האוכלוסייה הדרוזית 0.9% –של האוכלוסייה הנוצרית  ,2.7%שיעור הגידול של האוכלוסייה המוסלמית היה – 

1.8%. 

                                                 
 ).חלקם שהה בארץ פחות משנה (2010 בשנת 000217,-שמספרם נאמד בכ, לא כולל עובדים זרים  1
  .ערבים וכן את אלה שאינם מסווגים לפי דת במשרד הפנים-הנתונים כוללים נוצרים לא  2



  )2פרק ( גיל ומין

 אחוז הילדים 2010בשנת . ית נחשבת אוכלוסייה צעירה יחסית לאוכלוסייה במדינות המערבהאוכלוסייה הישראל 

קרוב   היה   ומעלה65ואחוז בני ,  בממוצע במדינות מערביות אחרות17%-בהשוואה ל, 28% בישראל היה 14-0בני 

 .בהתאמה, 15%- בהשוואה ל10%-ל

  לעומת 2010 בשנת 4.7%: צורה מתונה עם השנים בקרב האוכלוסייה בישראל גדל ב ומעלה75בני חלקם של 

 2010 בשנת 5.8%( ומעלה גבוה יחסית 75חלקם של בני , בקרב היהודים.  בראשית שנות התשעים3.8%

  ). בראשית שנות התשעים4.4%-בהשוואה ל

  2009בשנת .  שנים29.4ועמד על ,  הגיל החציוני עלה2010 בשנת. נמשכתמגמת ההזדקנות של האוכלוסייה 

 .30.5 – ושל נשים 28.3  היה2010- של גברים בהגיל החציוני בהשוואה בין המינים . 29.3 –היה הגיל החציוני 

  30ומגילאי ,  מספר הגברים גדול יותר ממספר הנשים29עד גיל  . נשים1,000 גברים לכל 979בישראל חיים 

 . נשים1,000גברים לכל  684  ומעלה חיים75בגיל  ,לדוגמה. ומעלה גדול מספר הנשים ממספר הגברים

  )2פרק ( )9200-ממוצע ל (צב משפחתימ

  29-25באוכלוסייה היהודית ניכרת התופעה של דחיית גיל הנישואין המתבטאת בשיעור רווקות גבוה בקרב בני.  

  מהגברים54.0%-כלעומת  ,2009 בשנת עדיין רווקים בגיל זההיו  מהנשים 45.5%- מהגברים וכ64.4%-כ         

 .2000בגילים אלו שהיו רווקים בשנת   מהנשים38.1%-ו    

 מהנשים בגילים אלה הם רווקים19%- מהגברים ו43.5%-בקרב האוכלוסייה המוסלמית רק כ . 

  )2פרק ( מוצא

  מיליון נפש4.3- נמשכה מגמת העלייה בחלקם של ילידי ישראל באוכלוסייה ומספרם הגיע לכ2010בשנת  .

 מכלל 35%ישראל היוו ילידי . חלקם של ילידי ישראל מכלל היהודים והאחרים גדל בהתמדה מאז קום המדינה

  .2010 מכלל היהודים בסוף 72.3%לעומת , היהודים בזמן קום המדינה

 3מיליון 2.2- למעלה מ2010קבוצה זו מנתה בסוף . אמריקה-  הגדולה ביותר היא של יוצאי אירופהקבוצת המוצא 

. הם נולד בישראל מהיהודים והאחרים הם ילידי ישראל שגם אבי37.7%.  מהיהודים והאחרים36%-נפש שהם כ

הקבוצה הקטנה . הם ילידי אפריקה או שאביהם יליד אפריקה)  אלף נפש898( מכלל היהודים והאחרים 14.7%-כ

ילידי אסיה עלו לישראל בעיקר .  מכלל היהודים ואחרים11.4% – אלף נפש 697- כ–ביותר היא מיבשת אסיה 

  .יןמאז נפסקה העלייה מאסיה כמעט לחלוט; 60- וה50-בשנות ה

                                                 
 .ידת האב יבשת ל–ועבור ילידי ישראל , ל נחשבת יבשת הלידה" עבור ילידי חו–" מוצא"  3
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( פיזור גיאוגראפי של האוכלוסייה   )2פרק   

 במחוז תל17%-קרוב ל במחוז המרכז ו24%-כ –מרכז הארץ  מאוכלוסיית ישראל מתגוררת באזור 40%-כ  -

 ובכל אחד מהמחוזות חיפה וירושלים מתגוררים 14%- כ–במחוז הדרום , 17% - כםבמחוז הצפון מתגוררי  .אביב

 . מתגוררים באזור יהודה והשומרון4%-עוד כ, 12%-כ

  במחוז תל אביב20.7%- במחוז המרכז ו28.1%(המרכז כמחצית מאוכלוסיית היהודים מתרכזת באזור  .( 

 במחוז , ) במחוז חיפה14.5%- במחוז הצפון ו43.2%(  מהאוכלוסייה הערבית מתרכזים באזור הצפון60%-קרוב ל

 ).ברובם בדווים( מכלל האוכלוסייה הערבית 13%-הדרום נמצאים כ

  נרשם גידול שהוא מעל והמרכז ירושלים במחוזות .1.9%אחוז הגידול של אוכלוסיית ישראל  היה 2010בשנת 

, נרשם אחוז הגידול הנמוך ביותר  אביבתלבמחוז ).  בהתאמה2.2%- ו2.3%(בדומה לשנים קודמות , לממוצע

 . בלבד0.6%

 אשדוד הייתה העיר בעלת אחוז , ) תושבים200,000 - שבהן למעלה מ (מבין שש הערים הגדולות בישראל

 באחוז הגידול בהשוואה לשנה הקודמת עלייה חלה ראשון לציון ב).2.0% (2010הגידול הגבוה ביותר בשנת 

פתח ב, 1.0% חיפהב, 1.9% ירושליםב: אחוזי הגידול בשאר הערים הגדולות ). אשתקד0.6%- בהשוואה ל1.2%(

 .יפו נרשם אחוז גידול אפסי- ובתל אביב0.8%  תקווה

  ביישובים הקהילתיים כאשר הגידול העיקרי נרשם ,3.3%- אחוז הגידול ביישובים הכפריים הגיע ל2010בשנת 

)5.3%.(  

)2פרק   ( הגירה פנימית

  מספר שינויי . במרשם התושבים) בין יישובים( שינויי כתובת 255,100- נרשמו קרוב ל2010במהלך שנת

 ועמד 90 - בה נרשם שיא במספר שינויי הכתובת מאז תחילת שנות ה )2009(השנה הקודמת  לעומת ירדהכתובת 

 .שינויים 274,000- כעל 

 כמו גם  ,2010-מחוז המרכז הוא המחוז בעל מאזן ההגירה הפנימית החיובי הגבוה ביותר מבין המחוזות ב

באזור .  נפש9,900-כ נרשמה במחוז המרכז תוספת אוכלוסייה של 2010במהלך שנת . בעשור האחרון ובזה שלפניו

במחוז חיפה נרשם . מאזן מעט נמוך בהשוואה לשנים קודמות ,3,500-של כמאזן הגירה חיובי היה יהודה והשומרון 

ממשיך את מגמת שינוי כיוון המאזן במחוז חיפה לעומת שנים ה,  נפש1,200- של כ מאזן הגירה חיובי2010-ב

 היה מאזן ההגירה) תל אביב ודרום, צפון, ירושלים(במחוזות האחרים  .קודמות בהן היה מאזן הגירה שלילי מהמחוז

במחוז .  נפש-2,700 – נפש ובמחוז דרום -6,000 –בולט במיוחד מאזן ההגירה השלילי במחוז ירושלים . שלילי

  .2009- ב3,900- בהשוואה ל– 4,300  ,ממשיך להיות שלילי המאזן ו 2010-ב אין מגמה ברורהתל אביב 

4   נרשם מאזן הגירה , תקווהפרט לפתח ,  תושבים200,000בכל הערים המונות מעל בדומה לשנה קודמת

מאזן ההגירה השלילי הקטן ).  נפש- 7,300(מאזן ההגירה השלילי הגבוה ביותר נרשם בעיר ירושלים . שלילי

 1,900- נרשם מאזן הגירה חיובי של כ, בעיר פתח תקווה לעומת זאת).  נפש- 100(ביותר נרשם בעיר חיפה 

 ).2,600ל  מאזן ההגירה היה גבוה יותר ועמד ע2009בשנת  (נפש

                                                 
 .ראשון לציון ופתח תקווה, אשדוד, חיפה, יפו-תל אביב, ירושלים  4
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  נתניה ב, חולוןב, היה מאזן הגירה פנימית חיובי באשקלון,  נפש199,999-  ל100,000 הערים המונות בין 8מבין

  . נרשם מאזן ההגירה שלילי5בכל יתר הערים שבקבוצה זו. רחובותבו

 2010- תושבים ב5,900 -  מאזן ההגירה בקרב האוכלוסייה הכפרית נשאר חיובי כפי שהיה במשך שנים רבות. 

  

  )28.1 לוח ; 2פרק ( צפיפות האוכלוסייה

  נפשות לקילומטר מרובע334-כ )לא אזור יהודה והשומרוןל(בישראל  אוכלוסייההצפיפות הייתה , 2010בשנת  ,

 ).לפני גל העלייה מברית המועצות לשעבר (1989 בשנת 209- ולכ1995 בשנת 247-כל בהשוואה

 ר ובבלגיה" נפשות לקמ101הצפיפות היא ,  לזה של מדינת ישראלקרובששטחה , סלובניהב, לשם השוואה,  

 .ר" נפשות לקמ356 ל  הצפיפות עומדת ע,ששטחה גדול במעט

 מחוזות ירושלים והמרכז . ר" נפשות לקמ7,470- ובו מתגוררים בממוצע כ, מחוז תל אביב המחוז הצפוף ביותר הוא

בהשוואה לצפיפות , זאת; בהתאמה, ר" נפש לקמ1,433- נפש ו1,447-גם הם בעלי צפיפות גבוהה יחסית של כ

  .ר במחוז הדרום " נפש לקמ78- במחוז הצפון וכר" נפשות לקמ286-כ: בצפון ובדרוםנמוכה במיוחד 

  שיעורי גידול מו אטח שיפוט כגון משינוי ש, מכמה גורמיםצפיפות גבוהה במיוחד ביישובים עירוניים מושפעת

מבין . ר" נפש לקמ21,636העיר הצפופה ביותר בישראל היא בני ברק שבה הצפיפות היא . אוכלוסייה גבוהים

ואחריה ) ר" נפש לקמ7,803(תל אביב היא העיר הצפופה ביותר ,  תושבים200,000הערים המונות מעל 

גבעתיים , )ר" נפש לקמ15,962( ערים נוספות בעלות צפיפות גבוהה הן בת ים ).ר" נפש לקמ6,296(ירושלים 

ביים מבין היישובים הער). ר" נפש לקמ10,170(קריית מוצקין  ו)ר" נפש לקמ13,921(אלעד , )ר" נפש לקמ16,647(

. ר" נפשות לקמ7,926זרקא ובו צפיפות של -סר א'היישוב הצפוף ביותר הוא ג,  אלפים תושבים10המונים מעל 

 .ר" נפש לקמ4,102ר ולאחריה יפיע עם " נפש לקמ5,172אחריו נמצאת העיר נצרת עם צפיפות של 

  ובמטרופולין באר 1,010  -פה במטרופולין חי, ר" נפש לקמ2,216 תל אביב הייתההצפיפות הממוצעת במטרופולין 

 . מ" נפש לק63 -שבע 

  

       

  )3פרק ( נישואין וגירושין     

 48,997 20%( מוסלמים 9,999-ו) 76%( זוגות יהודיים 37,165מתוכם , 2009 זוגות התחתנו בישראל בשנת(. 

 13,233 ).11%( מוסלמים 1,393- ו) 83%( זוגות יהודיים 10,928מתוכם ,  בשנה זו זוגות התגרשו בישראל

  1,000. 1,000- ל1.8היה שיעור הגירושין  באוכלוסייה ו1,000- ל6.5 היהשיעור הנישואין , 2009בשנת. 
                                                 

 .רמת גןבת ים ו, בני ברק, באר שבע: יתר הערים הן  5
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( לידות חי ופריון   )3פרק  

  2009 בהשוואה לשנת 3.2%עלייה של ,  ילודים166,255 נולדו 2010בשנת . 
6  2.96-גבוה בהשוואה ל ,3.03 - נאמד בכ2010בשנת ) שיעור הפריון הכולל (מספר הילדים הממוצע לאישה 

 . 20-מתו לזו שהייתה בסוף שנות השמונים תחילת שנות התשעים של המאה הודומה בר, 2009-2008בשנים 

  ילדים לאישה2.97- שנאמד בכ,  המשיכה מגמת העלייה במספר הילדים הממוצע לנשים יהודיות2010בשנת  

 . 1977זוהי הרמה הגבוהה ביותר שנמדדה מאז שנת ). 2009 בשנת 2.90-בהשוואה ל(

  2010 בשנת 3.75- ל2009 בשנת 3.73-ה נרשמה גם בקרב הנשים המוסלמיות מאישלעלייה קלה במספר הילדים ,

 . 1.64- ל1.56-וכן בקרב הנשים ללא סיווג דת מ

 2.48- ל2009-2007 בשנים 2.49-מ, מספר הילדים הממוצע לנשים דרוזיות ירד במקצת לאחר שלוש שנים של יציבות 

 . 2010 בשנת 2.14- ל2009 ילדים לאישה בשנת 2.15-יות מירידה קלה נרשמה גם בקרב הנשים הנוצר. 2010בשנת 

  כאשר בקרב היהודיות הגיל הממוצע עמד ,  שנים27.2 היה גילה הממוצע של אישה בלידה ראשונה 2010בשנת

 .  שנים23.4מתוכן הנשים המוסלמיות עם גיל ממוצע בלידה ראשונה של , 23.8 ובקרב הערביות 28.1על 

  ילד מהממוצע בישובים הכפריים 0.4-מספר הילדים הממוצע לאישה היה נמוך בכ, עירונייםבישובים ה, 2010בשנת 

 ).  בהתאמה3.42 מול 2.99(

  

  )3פרק ( תוחלת חיים ותמותת תינוקות

   שנים בקרב נשים83.4- שנים בקרב גברים ו79.7 הייתה 2010 בשנת תוחלת החיים בלידה . 

  הייתה עלייה , עם זאת בקרב ערבים, 2009 לעומת 2010תוחלת החיים בכלל האוכלוסייה לא עלתה בשנת  

אך הפער , תוחלת החיים של יהודים גבוהה יותר משל ערבים .בתוחלת החיים הן בקרב גברים והן בקרב הנשים

 2005בשנת .  שנים בקרב נשים2.7- שנים בקרב גברים ו3.6 על 2010ועמד בשנת , רונות צומצםבשנים האח

  .נשיםבקרב  שנים 4.5-  בקרב גברים ו4.4עמד הפער על 

 ובכך יש המשך של מגמת הירידה בשיעורי ,3.7 היה 2010 לידות חי בשנת 1,000-שיעור תמותת התינוקות ל  

 .)2.6(לעומת יהודים ואחרים ) 6.9(ינוקות גבוה בקרב ערבים שיעור תמותת הת. תמותת תינוקות

  )3פרק ( סיבות מוות

   16.9% –  מהפטירות ומחלות לב25.7% –) סרטן( היו שאתות ממאירות 2009סיבות המוות העיקריות בשנת 

סיבות שאינן (מסיבות חיצוניות . 5.5% –וממחלות כלי דם במוח  6.2%אחוז הנפטרים מסוכרת היה  .מהפטירות

 .2008 דומה להתפלגות בשנת 2009התפלגות סיבות המוות בשנת .  מסך הנפטרים5.2%נפטרו ) מחלות

  

   

                                                 
וכי ) 49-15(מבוסס על ההנחה כי האישה תחייה במשך כל שנות הפריון שלה .  מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה6

 . 2010יון הסגוליים לפי גיל שהיו בשנת תלד בהתאם לשיעורי הפר
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  )28.2לוח ;6פרק ( לבריאות ההוצאה הלאומית

 ההוצאה הלאומית . 2009 לעומת שנת 3%- ב2010עלתה בשנת , במחירים קבועים, ההוצאה הלאומית לבריאות

 .ג" מהתמ7.5%שהם , ח"מיליארד ש 61.2- ב2010הסתכמה בשנת , יםבמחירים שוטפ, לבריאות

  ה יריד ה.2009-2008ים  בשנ39%-מ, 38%-ל מההוצאה הלאומית לבריאות הפרטי  המימוןירד 2010בשנת

 מתוך .2009 בשנת 26% לעומת 2010 בשנת 27%:  בשיעור המימון מגביית מס בריאותעלייהבאה על חשבון ה

מימנו ) ורופאי שיניים, מרפאות, רופאים, כגון( משקי הבית לתרופות ולשירותים רפואיים ותהוצא, המימון הפרטי

בתי , רים פרטיים"מלכ הנותרים מהמימון הפרטי מהווים הוצאות של 10%.  מההוצאה הלאומית לבריאות28%

 מרמה של 33%- ל2010ת  בשנירדשיעור המימון מתקציב המדינה . חולים כלליים ששייכים להם וביטוחים פרטיים

  . 2009 בשנת 34%

 ממדינות ה27-ב -OECD גבוה מהאחוז בישראלג"אחוז ההוצאה לבריאות מהתמ .  

 בדומה להוצאה –$ 2,092 הייתה ,במונחי כוח קנייה , על בריאותההוצאה לנפש בישראל 2009שנת ב 

 –לנפש הגבוהה ביותר ב היתה ההוצאה "בארה.  האחרותOECD- ונמוכה ממרבית מדינות הכיה'סלובקיה וצב

, לא מובאים בחשבון הבדלים בגורמים שעשויים להשפיע על ההוצאה לאומית-בהשוואה הבין יצוין כי .$7,960

גילה הצעיר של האוכלוסייה בישראל מקטין את ההוצאה לבריאות . 'מבנה התעסוקה וכד, כמו הרכב הגילים

  .2009שנת ב לנפש

  

 )4פרק ( לאומית-עלייה והגירה בין

7   2009 במספר העולים בהשוואה לשנת 14%  -המהווים גידול של כ,  עולים16,633 הגיעו לישראל 2010בשנת 

) 1,775(צרפת , )2,530(ב "ארה, ) עולים3,404(רוסיה : המדינות מהן הגיע מספר העולים הרב ביותר הן

  ).1,655(ואתיופיה ) 1,752(אוקראינה 

  2010 עולים בשנת 1,655 -ל, 2009 עולים בשנת 239 -מ:  חל גידול במימדי העלייה מאתיופיה2010בשנת. 

 הגיל שמבחין בין מחצית האוכלוסייה הצעירה מגיל זה למחצית האוכלוסייה המבוגרת מגיל זה( הגיל החציוני    (

 .)2009 - שנים ב30.6( שנים והוא ירד מעט בהשוואה לשנה הקודמת 30.2   היה2010של העולים שהגיעו בשנת 

בעוד שהגיל החציוני הגבוה ביותר , ) שנים19.9(הגיל החציוני הנמוך ביותר היה בקרב העולים מאפריקה , בשנה זו

 ). שנים33.7(היה בקרב העולים מאירופה 

  נשים1,000- גברים ל919 –יה להיות מורכבת מרוב של  נשים  המשיכה העלי2010בשנת . 

מאזן ההגירה   לעומת הישראלים שחזרו בשנת 2009שיצאו מהארץ במהלך שנת ) לא כולל עולים( של הישראלים 8

שיעור מאזן  ). 2008אלף בשנת  8.5 לעומת מאזן שלילי של (אלף ישראלים  4.9 היה שלילי ועמד על 2009      

 .זהו השיעור הנמוך ביותר שנרשם זה יותר משלושים שנה,  לאלף תושבים0.7 של תושבי ישראל עמד על ההגירה

                                                 
 .לא כולל אזרחים עולים,  כולל עולים ועולים בכוח7
ל לבין תושבים נכנסים לאחר שהות של שנה "מאזן הגירה של תושבים הוא ההפרש בין תושבים יוצאים לשהות של שנה ומעלה בחו 8

 ל"וומעלה  בחו
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 לשעבר המועצות-וברית הפיליפינים ,תאילנד. אזרחים זרים  אלף32 -כ לישראל באשרת עבודה נכנסו 2010 בשנת 

        באשרת שנכנסו ל"מחו םעובדי  אלף30-מישראל כ יצאו, שנה באותה. הנכנסים במספר 2010 בשנת הובילו

 .עבודה

( תכונות דמוגרפיות של משקי בית ומשפחות   )5פרק  

   בהשוואה 1.3%-כעלייה של ,  אלף משקי בית2,166.2 היה 2010אומדן מספר משקי הבית בישראל לשנת  

 .1.9% – מקצב גידול האוכלוסייהבמעט קצב זה נמוך . 2009לשנת  

  אלף משקי בית עמד ערבי 315.6ובראש ) 83%( אלף משקי בית עמד יהודי 1,799.7בראש , מבין כלל משקי הבית  

 ).15%- כ( 

   3.1 – לוסייה היהודיתבאוכ,  נפשות למשק בית בכלל האוכלוסייה3.4מספר הנפשות הממוצע למשק בית עמד על ,

 .4.8 –באוכלוסייה הערבית 

   שבהם מתגוררת לפחות משפחה גרעינית " (משפחתיים"הם משקי בית ) 81%-כ(אלף  1,746.4מבין משקי הבית

 18%-כ( ברובם משקי בית של אנשים הגרים לבד , "לא משפחתיים"הם משקי בית ) 19%-כ( אלף 419.8-ו) אחת

 ).מכלל משקי הבית

  6.3%(מאשר בקרב הערבים ) 20.0%(גדול פי שלוש בקרב היהודים ,  של משקי הבית בהם נפש אחתחלקם .( 

   התגוררו ללא אנשים נוספים או ) 91%-כ(מרבית המשפחות . משפחות  אלף1,796.1 חיו בישראל 2010בשנת

 .משפחה נוספת במשק הבית

  משפחות של זוגות עם ילדים עד 50%-כדים ו הן משפחות של זוגות ללא יל24%, מבין סך המשפחות בישראל 

 .17 מסך המשפחות בישראל הן משפחות חד הוריות עם ילדים עד גיל 6%. 17גיל 

  משפחות אלה היוו .  אלף106.8 עמד על 17 מספר המשפחות החד הוריות עם לפחות ילד אחד עד גיל 2010בשנת

 .17כעשירית מכלל המשפחות בישראל עם ילדים עד גיל 

 33%(מחוז תל אביב מאופיין באחוז הגבוה ביותר של זוגות ללא ילדים ,  מחוזות המגורים השוניםמבין(              

 ).38% (17ובאחוז הנמוך ביותר של זוגות עם ילדים עד גיל 

 זאת בהשוואה ,)8%-כ (17חוז הדרום מאופיין באחוז הגבוה ביותר של משפחות חד הוריות עם ילדים עד גיל מ        

 .6% – מוצע הארצילמ

  ובמחוז ירושלים ) נפשות למשפחה4.6(ממוצע הנפשות הגבוה ביותר למשפחה נמצא באזור יהודה והשומרון 

 ).3.2(והנמוך ביותר במחוז תל אביב , )4.3(

  . 2008על בסיס אומדני מפקד האוכלוסין , 2010הנתונים על משקי בית ומשפחות מבוססים על סקר כוח אדם לשנת : הערה

 בדווים (מעונות סטודנטים והגרים מחוץ ליישובים , מוסדות, פרט למשקי בית בקיבוצים, הנתונים כוללים את כלל משקי הבית

  ).בדרום ואחרים
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  )7 פרק(  חברה ורווחה     

   במחלקות לשירותים חברתיים במשרד הרווחה אנשים באוכלוסייה הכללית בישראל רשום 6מתוך כל  

 .והשירותים החברתיים

 1 במחלקות לשירותים חברתיים רשום האוכלוסייה הערבית אנשים בקרב 4 מתוך כל.  

 1 במחלקות לשירותים חברתיים ומעלה רשום 65בני  אנשים 3 מתוך כל.  

 1 במחלקות לשירותים חברתיים ומעלה רשום 75בני  אנשים 2 מתוך כל.  

 1 במחלקות לשירותים חברתיים רשום ממוצא אתיופי ה אנשים בקרב האוכלוסיי2 מתוך כל.  

  

  מהאוכלוסייה הכללית רשומים במחלקות לשירותים חברתיים במשרד )  נפשות מיליון1.3-כ (17%-כ 2010בשנת

  .הרווחה

  לחלקם באוכלוסייה דומהאחוז  , מכלל הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים27% מהווים 14ילדים עד גיל 

  ).28%(הכללית 

 מהגברים 15% ). 9.9%(כפול מאשר חלקם באוכלוסייה הכללית  ,65  מהרשומים הם קשישים מעל גיל20%-כ 

  .ותהרשומ  מהנשים23%- וכ65הרשומים הם קשישים מעל גיל 

  הוריות-משפחות חד ל18%-משפחות עם ילדים וכל כיםשיימהרשומים ) 51%(יותר ממחצית .  

 נפשות1000-ל 222( מאשר בקרב האוכלוסייה היהודית 1.4 גבוה פי שיעור הפניות בקרב האוכלוסייה הערבית  

  ). בהתאמה נפשות1000- ל154לעומת 

  נפשות1000- ל135 לעומת נפשות 1,000- ל206(גבוה יותר מאשר ילידי ישראל  ל"ילידי חו בקרבשיעור הפניות  

   ).בהתאמה

  610( 1990שעלו החל משנת  ארצות חבר העמיםעולי בקרב  גבוה יותר מאשר עולי אתיופיהבקרב שיעור הפניות 

 ).  בהתאמה נפשות1000- ל162 לעומת נפשות 1,000-ל

  

  

  )7פרק ( נתונים מתוך הסקר החברתי      

   ומעלה20בני , דתיות       

     25%, דתיים-מסורתיים – 13%, דתיים – 12%,  הגדירו את עצמם חרדים8%בקרב האוכלוסייה היהודית –      

  .יםיחילונ לא דתיים או – 42%- ולא כל כך דתיים-מסורתיים   

     – 21%-לא כל כך דתיים ו – 27%, דתיים – 44%,  הגדירו את עצמם דתיים מאוד8% :תות האחרותבני הדבקרב          

           .לא דתיים

              שינויים במידת הדתיות במהלך החיים

 21%  ממה שהיו בעבר יותרדתייםמדווחים כי כיום הם )  נפש790,000-כ( ומעלה 20 מהיהודים בני .   

   14%  . ממה שהיו בעברפחותדתיים מדווחים כי כיום הם )  נפש520,000-כ( ומעלה 20י בנהיהודים מ
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 מגדירים , האל ים בגיל מהאוכלוסייה היהודית5.4%המהווים ,  ומעלה20 בני 200,000-כ: חוזרים בתשובה 

  מוד ורכישת מהחוזרים בתשובה מדווחים כי הגורם העיקרי לכך הוא לי) 49%(כמחצית ". חוזרים בתשובה"עצמם       

     בעקבות משבר – 17%-בת הזוג או הסביבה ו/בן, חזרו בתשובה בהשפעת המשפחה) 25%(כרבע , ידע חדש      

  דתי - מסורתי  בבית33%, לא כל כך דתי- בבית מסורתי– 20%,  מהחוזרים בתשובה גדלו בבית חילוני29% .אישי      

  . הם ילידי ישראל מהחוזרים בתשובה70%.  בבית דתי– 14%-ו      

                )קיום אירועי ספורט ועריכת קניות בשבת, פתיחת מקומות בילוי( עמדות לגבי צביונה הציבורי של השבת

       76%,  מהחילוניים93%: מעוניין לאפשר פתיחה של מקומות בילוי בשבת) 64%(רוב הציבור היהודי      

 מהיהודים תומכים בפתיחת 60%.  מהדתיים12% -דתיים ו-רתיים מהמסו35%,  לא כל כך דתיים-מהמסורתיים

  .מרכזי קניות וקניונים מחוץ לערים בשבת

  תומכים בפתיחת מרכזי קניות וקניונים בתוך הערים בשבת) 46%(פחות ממחצית מהיהודים.  

 62%  . בעד קיום אירועי ספורט בשבת

 53%  .ת מהאוכלוסייה היהודית בעד הפעלת תחבורה ציבורית בשב

 59% בתי : כגון, למעט שירותי חירום(סבורים שחשוב להימנע מעבודה בשכר בשבת ,  מהאוכלוסייה היהודית

  ).מכבי אש, א"מד, חולים

  

      

  )8פרק (  חינוך     

  נוגעים למוסדותהנתונים .  משרד החינוךתקצובשב"  כוללים"ו מופיעים בשנתון נתונים על תלמידי ישיבות השנה      

  . בלבד3%  בהםנשים מהוותו,  במוסדות המתוקצבים לומדים בעיקר גברים . ומעלה17  המיועדים לבני     

  

 ומת  לע28%-ה של כיזוהי עלי. ם במוסדות ישיבתיים מתוקצבים תלמידי138,249 למדו) 2009/2010(ע "בתש

   .)1997/1998(ח "מספר התלמידים בתשנ

 83,055  לומדים 40,047ועוד , המיועדת לגברים נשואים)  מכלל הלומדים60% ("כולל"במסגרת  תלמידים לומדים 

 תלמידים הלומדים בתכנית המשלבת שירות 8,407בישיבות הסדר לומדים . לרווקיםהמיועדת " ישיבה גבוהה"ב

  .ל עם לימודים ישיבתיים"הבצ

 ב"בעלי אזרחות של ארהשל אלה הם  רובם -  מן התלמידים אינם בעלי אזרחות ישראלית11%-כ.  

 בירושלים לומדים :לימודיהם של רוב הלומדים בישיבות שבפיקוח משרד החינוך מתקיימים בירושלים ובבני ברק  

  .15%-ובבני ברק כ 39%-כ      

     

  )9פרק ( ילים בענפי ספורט אישייםספורטאים פע     

  .     בים על ידי מנהל הספורטהמתוקצ, השנה מופיעים בשנתון נתונים על ספורטאים פעילים בענפי ספורט אישיים    

  .ס"ומעובדים בלמ,  על קבצים המועברים על ידי מנהל הספורט מתבססים    הנתונים

  

 ואחריו אתלטיקה , )3,030(בטניס ישנו המספר הגבוה ביותר של ספורטאים פעילים , מבין ענפי הספורט האישיים

 ).1,893(והתעמלות 
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  הענף היחיד    ולמעשה זהו,)78%( הוא החלקה על הקרח 11הענף  שבו האחוז הגבוה ביותר של ילדים עד גיל 

 .שבו רוב הספורטאים הם בגיל כזה

 9%(ודו 'אגרוף וג, הוא אושו, ענף הספורט בו אחוז הספורטאים הערבים הוא הגבוה ביותר.(  

 
   )9פרק (  סטודנטים ולומדים במקצועות תרבות      

   תיכון - מכללות ובחינוך על,  השנה מופיעים בשנתון נתונים על סטודנטים הלומדים בתחומי תרבות באוניברסיטאות       

  .ס"הנתונים מתבססים על קבצים המועברים על ידי האוניברסיטאות והמכללות ומעובדים בלמ.  אקדמי-  לא      

  

 70%   .ות תרבות באוניברסיטאות הם נשים מהסטודנטים הלומדים במקצוע

 97%(טיפול באמנויות המקצוע שבו אחוז הנשים הוא הגבוה ביותר מקרב מקצועות התרבות הוא , באוניברסיטאות.( 

 95%, 94%(מחול המקצוע שבו אחוז הנשים הוא הגבוה ביותר הוא , במכללות האקדמיות ובמכללות אקדמיות לחינוך

  ).בהתאמה

  אך בלימודים ,  מהסטודנטים לתואר ראשון במקצועות התרבות והספורט הם נשים81%לחינוך במכללות אקדמיות

 . מהסטודנטים במקצועות אלו הם נשים3%לתואר שני רק 

 4,556במקצוע  עיצוב , מבין מקצועות אלה.  אקדמי לומדים במקצועות תרבות- תיכון לא- תלמידים בחינוך על

 מהלומדים מקצועות 40%המהווים , 1,804(תיכון -ל תלמידים בחינוך העלוגרפיקה לומד המספר הגבוה ביותר ש

 ).תרבות

  

  )28.4לוח  ;8פרק (  ההוצאה הלאומית לחינוך    
  

  בשנת 4.1%בהמשך לעלייה של , 3.5%- עלתה ההוצאה הלאומית לחינוך במחירים קבועים ב2010בשנת 

- מקדם–ההוצאה לחינוך כוללת את ההוצאות של מוסדות החינוך הציבוריים והפרטיים בכל דרגי החינוך  .2009

  .'לספרי לימוד וכו, עורים פרטייםיסודי ועד השכלה גבוהה וכן הוצאות משקי בית לשי

  נתוניOECD מראים שההוצאה על מוסדות חינוך בישראל גבוהה יחסית ) 2008לשנת ( המעודכנים ביותר– 

בהשוואה זו יש להביא בחשבון שאחוז הצעירים  .OECD- במדינות החברות ב6.1%ג לעומת " מהתמ7.3%

כך שבישראל מצד אחד אחוז התלמידים גבוה יחסית , OECD-באוכלוסייה בישראל גבוה יחסית לזה שבמדינות ה

 .ומצד שני אחוז התושבים בגיל העבודה שיכולים לממן את החינוך קטן יחסית

 לאומיים קבועים -צאה הממוצעת לתלמיד במחירים ביןהשוואת ההו)PPP (בישראל ההוצאה כי , מראה  

הפער גדול במיוחד בחינוך על תיכון . OECD נמוכה מהממוצע במדינות, הממוצעת לתלמיד בכל דרגי החינוך

  6,254 בישראל לעומת 3,953: ובחינוך קדם יסודי , OECD- ב18,239 בישראל לעומת 12,568 :וגבוה

 .OECD-ב      

 80%ר מימנו " הרשויות המקומיות ומלכ, מראים שהממשלה2010לשנת  על מימון ההוצאה הנתונים האחרונים  

  . מההוצאה20%בית מימנו ה ומשקי ,מההוצאה לחינוך
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   )9פרק ( בידור וספורט, הוצאה לאומית לתרבות 

  מהתוצר 5.2%ח שהם " מיליארד ש41.9- הסתכמה ב2010הוצאה הלאומית לתרבות לבידור ולספורט בשנת 

 בהשוואה 6%-עלתה ב 2010במחירים קבועים בשנת , לבידור ולספורט, ההוצאה הלאומית לתרבות .מקומי הגולמיה

  .2009לשנת 

  מההוצאה הלאומית לתרבות לבידור ולספורט83% המהווים ח"ש מיליארד 34-כמשקי הבית מימנו סך של . 

 66%  סרטים, הצגות(אות עבור שירותי תרבות בידור וספורט היו הוצ, מכלל ההוצאות של משקי הבית לתרבות ,

 ). מחשבים אישיים ספרים ועוד, מקלטי טלוויזיה(היתר היו לרכישת מוצרים , )קונצרטים ועוד

 19.8% –מוזיקה ואומנויות הבמה : בידור וספורט, ההוצאה הגבוהה ביותר מסך ההוצאה השוטפת לתרבות.  

  4.5%-ה בעלת, )2010ח בשנת " ש5,219(מחירים שוטפים ב, לנפשלבידור ולספורט , לתרבותהשוטפת ההוצאה ,   

  .2009 בשנת 2.5%ה של ירידלאחר 

 2.1-בידור וספורט הסתכמו בכ, לצורכי תרבות, רים במבנים ובציוד"הרשויות המקומיות ומלכ, השקעות הממשלה  

 ).84.1%(ומיות רוב ההשקעה מתבצעת על ידי הרשויות המק. 2010ח במחירים שוטפים בשנת "מיליארדי ש

     

)26פרק   ( פ אזרחי"הוצאה לאומית למו   

 ח" מיליארד ש35.8-ב 2010הסתכמה בשנת , שוטפים במחירים, ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי ,  

, 1.2%-ב, במחירים קבועים, פ אזרחי"ה ההוצאה הלאומית למועלת 2010שנת ב .4.4% היווה ג"וחלקה בתמ

  .2008 בשנת 3.8% ועלייה של 2009 בשנת 3.4%ה של ירידלאחר 

 פ " במועלייה שמשקפת בעיקר עלייה, במחירים קבועים, 1.8%-במגזר העסקי ב פ"ההוצאה למו העלת 2010-ב     

  .2.3%ה של יריד הייתה פ"חברות המובענף ). 2.0%(ובענפי התעשייה ) 6.4% (שירותי המחשובשבוצע בענף 

 80%שהם , )במחירים שוטפים(ח "מיליארד ש 28.6-ל 2010 פ אזרחי במגזר העסקי הגיעה בשנת"ההוצאה למו    

 , )13%(פ בוצע במגזר ההשכלה הגבוהה "יתר ההוצאה למו. מכלל ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי

  ). 3%(רים פרטיים "ובמלכ) 4%( משלהבמ

גבוהה ) 4.5%(ג " מראה שההשקעה במחקר ופיתוח בישראל כאחוז מהתמ2009ת לשנת לאומי-ביןהשוואה 

 3.4%,  בשוודיה3.5%,  בפינלנד4.0% היה  אזרחיפ"אחוז ההוצאה למו. OECD-מההשקעה במדינות החברות ב

 ,גרמניה, ב"ארה, אוסטרליה, איסלנד: 2.7%- ל2.0%האחוז בין  מדינות היה שבש.  בשוויץ3.0%-ביפן ובקוראה ו

 .1.9%- ל0.5%ובשאר המדינות בין , בלגיה וצרפת
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  )14פרק ( חשבונות לאומיים 

  2010-1991פי תחום פעילות בין השנים ל, רים''הכנסות והוצאות מלכ

  2010-1991גדל בהתמדה בין השנים ) במחירים קבועים(רים "ההוצאות על השירותים של כלל מגזר המלכ 

 .  בשנה3.7% קצב הגידול הכמותי הממוצע הוא .2003למעט בשנת 

 מן 52%(לתי שוטף מימון ממש:  היו)2007בשנת ( רים" של פעילות המלכשלושת מקורות המימון העיקריים 

  ).14%(ל "מעסקים ומחו, ותרומות מפרטים, )32%(מכירת שירותים לממשלה ולמגזר הפרטי , )ההכנסות

 היה הגבוה ביותר בתחומים של בריאות  רים"ממשלה מתוך ההכנסות של מלכהאחוז העברות שוטפות מ

 9%-39% הממשלה נעו בין ביתר התחומים העברות שוטפות מן). 62%(חינוך ומחקר , ) מן ההכנסות64%(

  .מסך ההכנסות

 ושירותי )  מן ההוצאות72%(רים בתחומים של חינוך ומחקר "עלות העבודה היא החלק הארי בהוצאות מלכ

להוציא את תחום הפילנתרופיה , 20%-48%ביתר התחומים מרכיב עלות העבודה נע בין ). 50%(רווחה 

  . מן ההוצאות6% ועומד על וההתנדבות שבו מרכיב עלות העבודה נמוך במיוחד

    
       

   )19פרק ( חקלאות     

 

     גידולים צמחיים –ח " מיליארד ש16.2 (ח" מיליארד ש26.5 עמד על 2010ערך התפוקה החקלאית בשנת ;

 בערך 1%-  נרשמה עלייה של כ2009בהשוואה לשנת ). בעלי חיים ותוצרתם –ח "יארד ש מיל10.3

הנובעת מעלייה במחירי , )צמחייםהבגידולים  ללא שינויו בבעלי חיים ותוצרתם 2%-עלייה של כ (התפוקה

 .2.1%- וירידת כמות התפוקה ב3.0%-התפוקה ב

  2009 לעומת  בכמות פרי הדר המיוצאת6.3%עלייה של חלה  2010בשנת . 

בין היתר כתוצאה מגלי החום שפקדו את ישראל , תפוחי אדמה ומקשה,  בכמות הירקות7.5%-ירידה של כ

  .2010בשנת 

 מים,  מעליית מחירי המספואעיקר העלייה נבעה. 7.1%- ב2010ת ערך התשומה החקלאית עלה בשנ,  

 .השמנים והחשמל וחומרי הדברה 

  ל2008ק בשנת " מיליוני מ1,099- מלאות בישובים יהודיים ומעורבים בצריכת המים בחק9%ירידה של -

 .2009-ק ב" מיליוני מ996

  בעיקר ( אלף טון 73.6אשר עמד על , יצוא מוצרי חקלאות אורגניתלא חל שינוי משמעותי ב 2010בשנת

 ).ירקות וגידולי שדה

 מיליון טון ל1.3- מ–ויבוא אגסים , 2010- מיליון טון ב9.7- ל2009- מיליון טון ב8.8-יבוא תפוחי עץ עלה מ -

 . בהתאמה, מיליון טון. 2.6
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  )19פרק ( אזן אספקת המזוןמ

  

 3,517   ר שליש מקורם בדגנים ומוצריהםכאש, 2009קילו קלוריות לנפש ליום עמדו לרשות הציבור בשנת .

לרשות הציבור .  מחלב ומוצריו8%- מבשר ו11%,  מפירות וירקות ומקשה10%,  מקורם משמנים ושומנים19%

שומן שמחצית מהם מקורם משמנים '  גר145-ו, שמחצית מהם מקורם מן החי, חלבון לנפש'  גר112עמדו גם 

  ). מבשר18%( מן החי –ושומנים וכשליש מהם 

 ליטר חלב175, ג דגנים ומוצריהם" ק127, ג פירות" ק172, ג ירקות לנפש" ק218: 2009שראל סופקו בשנת בי ,   

 .לנפש,  ביצים248-ג דגים ו" ק8, ג בשר" ק68, ג סוכר וממתקים" ק21, א ועמילנים"ג תפו" ק42

  31%- ל48%-מ (2000-1950ירידה רצופה בחלקן היחסי של הקלוריות שסופקו מדגנים ומוצריהם בשנים .(

  .  חלה עלייה קלה בחלקם של הדגנים2000משנת 

 19%- ל1950 בשנת 13%-בחלקם היחסי של שמנים ושומנים באספקת הקלוריות חלה עלייה הדרגתית מ 

  .2009בשנת 

  

)22פרק  ( בינוי

  במספר , עם זאת .2009 לעומת 13%-עלייה של כ,  אלף דירות40- הוחל בבנייתן של כ2010בשנת

יצוין המספר הגבוה של הדירות .  בלבד1%מתונה של עלייה  נרשמה 2010הדירות שבנייתן הסתיימה בשנת 

במספר . 2009אה לסוף  בהשוו10.1%עלייה של , 2010 אלף דירות בסוף 70.6-כ, בתהליך בנייה פעילה

אלף  16.4 לעומת 2010- אלף דירות ב18.0, הדירות החדשות שנמכרו בבנייה ביזמה פרטית נרשמה עלייה

  .2009-דירות ב

  

  

  )24פרק (   תחבורה ותקשורת    

 2009 בשנת 54 (אוניות 56 מנתה 2010בשנת צי הסוחר הישראלי  של שייטמצבת כלי ה – שייטמצבת כלי ה .(

 .  אלף טון2,405ומעמס של ,  אלף טון2,114בעלות תפוסה של , האוניות הן אוניות משא כללי מ44

 5%-ה של כיעלי,  מטוסים40,512נחתו בשדות התעופה בישראל  2010בשנת  – לאומית-תנועה אווירית בין 

 במספר הנוסעים הנכנסים 5%-  נרשמה ירידה של כ2009לאחר שבשנת . 2009במספר הנחיתות לעומת שנת 

  .2009אלף בשנת  10,574 אלף נוסעים לעומת 11,571 - 9%-ה של כשוב עליי חלה 2010ת בשנ, והיוצאים

  נוי משמעותי במספר הנוסעים במהלך לא חל שי.  נוסעיםמיליון 36-קרוב ל נסעו ברכבת 2010בשנת  -רכבת

 .2008ובכך נבלמה העלייה שנרשמה עד לשנת , השנתיים האחרונות
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 זאת לאחר שנרשמה ירידה של .  בתנועת המטענים לארץ וממנה17%- נרשמה עלייה של כ2010בשנת  – נמלים 

   12%עלייה של , ן סחורות אלפי טו24,142 נפרקו בנמלי המסחר של ישראל 2010בשנת . 2009 בשנת 10%-כ       

 .2009 לעומת שנת 25%עלייה של ,  אלפי טון סחורות19,270נטענו , כמו כן. 2009עומת שנת        ל

 .2009 בהשוואה לשנת 53%עלייה של ,  אלף נוסעים583 עברו בנמלי ישראל 2010בשנת    

 מתוכן , ות הדרכים עם נפגעים במספר תאונ10%- חלה ירידה של כ2010בשנת  – תאונות דרכים עם נפגעים

מספר  ב12%של בשנה זו חלה עלייה ,  עם זאת).הנתונים אינם כוללים את אזור יהודה והשומרון( קטלניות 305

  .)2009 הרוגים בשנת 314לעומת , 2010 הרוגים בשנת 352 (2009ההרוגים לעומת שנת 

 אלף כלי רכב 244-מהם כ,  אלף כלי רכב277- נוספו למצבת כלי הרכב כ2010במהלך שנת  – כלי רכב מנועיים 

 107-כך שהתוספת נטו למצבת כלי הרכב הסתכמה בכ,  אלף כלי רכב169-בתקופה זו נגרעו מהמצבה כ. יםחדש

 . 2009 לעומת שנת 57%עלייה של , אלף כלי רכב בלבד

  ב הפרטיים הצורכים אחוז כלי הרכ.  מכלל כלי הרכב15%-כ,  כלי רכב מונעים בסולר395,100 היו 2010בשנת

 2010בשנת .  בלבד מכלל כלי הרכב הפרטיים2.9%המהווים , 59,217- ל2010והגיע בשנת , סולר המשיך לגדול

 בשנת 5,000 -כ( כלי רכב פרטיים 6,181-מתוכם כ, )2009 בשנת 6,700 -כ( כלי רכב באמצעות גז 8,253הונעו 

2009.(  

   והרוגים תאונות דרכים עם נפגעים, רמת מינוע, םלאומית בנושאי כלי רכב מנועיי-השוואה בין

     )28.24- ו28.23ות לוח(

  בארצות . לטורקיה ופינלנדבדומה .  תושבים100,000- הרוגים ל6על ,  עמד שיעור ההרוגים בישראל2008בשנת

  . תושבים100,100- ל12-הברית הגיע שיעור ההרוגים ל

 כלי רכב נוסעים לכל 260 היו בישראל 2008בשנת  , למדינות אחרותרמת המינוע בישראל נמוכה יחסית 

 .514 –יה אוסטרבו 522 – שווייץב, 596 – איטליה ב. תושבים1,000

  

  )27פרק ( סביבה

 לשפל חסר תקדים של 2010פלס ים המלח ממשיך לרדת בקצב של מעל מטר בשנה והגיע בדצמבר מ      

 . מטר מתחת לפני הים 424מינוס       

 273הייתה מליחות האגם הממוצעת .  מטר מתחת לפני הים-213.9  על2010 עמד בנובמבר מפלס הכנרת        

        הריכוז המרבי הרצוי של כלוריד , על פי תקנות בריאות העם של משרד הבריאות (מיליגרם כלוריד לליטר   

 ). מיליגרם לליטר250במי שתייה הוא       

  3.3% על 2010 צואתיים בחופי הרחצה עמד בשנת )קיםאנטרוקו(אחוז החריגות הממוצע בבדיקות לגילוי חיידקי . 

 ).10.5%(וחוף סירונית ) 13.6%(החופים בהם נרשמו החריגות הרבות ביותר הם חוף בת גלים 
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   המהווה מדד לזיהום בשפכים תעשייתיים, בנחלי החוף נמדדה עלייה בצריכת החמצן הכימית. 

  לעומת 2010 מיליוני מטרים מעוקבים בשנת 455 –ירידה בסך כל כמות השפכים המטופלים במכוני טיפול 

מסחרי נראה מצמצום בצריכת המים בסקטור הכ ירידה זו נובעת .2009 מיליוני מטרים מעוקבים בשנת 465

 מיליוני מטרים 126 –נרשמה ירידה ) שפכי גוש דן(ן "בכמות השפכים המטופלים במפעל השפדגם .והביתי

 .2009 מיליוני מטרים מעוקבים בשנת 127 לעומת 2010מעוקבים בשנת 

 חמצני -פחמן חד: נמשכת הירידה בפליטות המזהמים מכלי רכב)CO( , תחמוצות גפרית)SOX( , פחמימנים

)HC( ,וצות חנקן תחמ)NOX ( וחלקיקי אבק מרחף)SPM (– כתוצאה משיפורים טכנולוגים ושיפור באיכות 

 .הדלקים

  של תחמוצות גפרית 2010ירידה בפליטות משריפת דלקים בשנת )SOX( , תחמוצות חנקן)NOX( , חלקיקי אבק

חלה עליה בפליטות  מנגד .ובמקביל הקטנת השימוש במזוט, כתוצאה מהגברת השימוש בגז טבעי) SPM(מרחף 

 .2009 לעומת שנת 3% בשיעור של )CO2(דו חמצני הפחמן ה

  מיליון טון גזי חממה במונחי פחמן דו חמצני 74- נפלטו בישראל כ2009בשנת )CO2 (הפליטה לנפש עמדה בשנת ו

קר  נבעה בעי2009 ל 2008הירידה בפליטות בין השנים . )2008ֵלעומת 5 %ירידה של ( טון9.91- על כ2009

כמו כן חלה . )SF6( פלואוריד-גפרית ששמשינוי בסל הדלקים בתעשיית האנרגיה ומירידה בשימוש בגז החממה 

 .2009 לעומת שנת 7%-ירידה בפליטות לנפש שקטנו בכ

  עלייה ניכרת בחריגות מתקן חצי שעתי במדידות של כלל תחמוצות חנקן בתחנות ניטור תחבורתיות באזור המרכז

 .ובירושלים

  1.7 - כ בישראל כאשר הממוצע הארצי הוא2010 מיליון טון ב 4.6-הפסולת הביתית והמסחרית עמדה על כסך 

 .ג פסולת לנפש ליום"ק

  שטחי השריפות היו גדולים במיוחד . אלף דונם1,035-והגיע ל 1.1%- ב עלה שטח היער הנטוע2010בשנת  

 .  לף דונם א54 -והקיפו כ) בעיקר כתוצאה מהשריפה בכרמל(         

  
     

  

  

  

  

  

  

  

  


	 באוכלוסייה היהודית ניכרת התופעה של דחיית גיל הנישואין המתבטאת בשיעור רווקות גבוה בקרב בני 29-25 .
	         כ-64.4% מהגברים וכ-45.5% מהנשים היו עדיין רווקים בגיל זה בשנת 2009, לעומת כ-54.0% מהגברים
	    ו-38.1% מהנשים בגילים אלו שהיו רווקים בשנת 2000.
	 בקרב האוכלוסייה המוסלמית רק כ-43.5% מהגברים ו-19% מהנשים בגילים אלה הם רווקים.
	 תנועה אווירית בין-לאומית – בשנת 2010 נחתו בשדות התעופה בישראל 40,512 מטוסים, עלייה של כ-5% במספר הנחיתות לעומת שנת 2009. לאחר שבשנת 2009 נרשמה ירידה של כ-5% במספר הנוסעים הנכנסים והיוצאים, בשנת 2010 חלה שוב עלייה של כ-9% - 11,571 אלף נוסעים לעומת 10,574 אלף בשנת 2009. 
	 רכבת - בשנת 2010 נסעו ברכבת קרוב ל-36 מיליון נוסעים. לא חל שינוי משמעותי במספר הנוסעים במהלך השנתיים האחרונות, ובכך נבלמה העלייה שנרשמה עד לשנת 2008.
	 נמלים – בשנת 2010 נרשמה עלייה של כ-17% בתנועת המטענים לארץ וממנה. זאת לאחר שנרשמה ירידה של 
	       כ-10% בשנת 2009. בשנת 2010 נפרקו בנמלי המסחר של ישראל 24,142 אלפי טון סחורות, עלייה של 12% 
	       לעומת שנת 2009. כמו כן, נטענו 19,270 אלפי טון סחורות, עלייה של 25% לעומת שנת 2009.
	   בשנת 2010 עברו בנמלי ישראל 583 אלף נוסעים, עלייה של 53% בהשוואה לשנת 2009.
	 תאונות דרכים עם נפגעים – בשנת 2010 חלה ירידה של כ-10% במספר תאונות הדרכים עם נפגעים, מתוכן 305 קטלניות (הנתונים אינם כוללים את אזור יהודה והשומרון). עם זאת, בשנה זו חלה עלייה של 12% במספר ההרוגים לעומת שנת 2009 (352 הרוגים בשנת 2010, לעומת 314 הרוגים בשנת 2009).
	 כלי רכב מנועיים – במהלך שנת 2010 נוספו למצבת כלי הרכב כ-277 אלף כלי רכב, מהם כ-244 אלף כלי רכב חדשים. בתקופה זו נגרעו מהמצבה כ-169 אלף כלי רכב, כך שהתוספת נטו למצבת כלי הרכב הסתכמה בכ107 אלף כלי רכב בלבד, עלייה של 57% לעומת שנת 2009. 
	 בשנת 2010 היו 395,100 כלי רכב מונעים בסולר, כ-15% מכלל כלי הרכב. אחוז כלי הרכב הפרטיים הצורכים סולר המשיך לגדול, והגיע בשנת 2010 ל-59,217, המהווים 2.9% בלבד מכלל כלי הרכב הפרטיים. בשנת 2010 הונעו 8,253 כלי רכב באמצעות גז (כ- 6,700 בשנת 2009), מתוכם כ-6,181 כלי רכב פרטיים (כ- 5,000 בשנת 2009).
	 בשנת 2008 עמד שיעור ההרוגים בישראל, על 6 הרוגים ל-100,000 תושבים. בדומה לטורקיה ופינלנד. בארצות הברית הגיע שיעור ההרוגים ל-12 ל-100,100 תושבים.

