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Selected Data from the Statistical Abstract of Israel No.65, 2014 

  :הודעה זו כוללת נתונים במגוון נושאים

 ,סיבות מוות ,תוחלת חיים ותמותת תינוקות, לידות חי ופריון, נישואין וגירושין, צפיפות האוכלוסייה, הגירה פנימית, אוכלוסייה

, השכלה גבוהה, חינוך והשכלה, סקר חברתי, חברה ורווחה, ההוצאה הלאומית לבריאות, משקי בית ומשפחות, עלייה והגירה

  , חקלאות, עסקים, סקר ענפי הכלכלה, חשבונות לאומיים, משרות פנויות, עבודה ושכר, פשיעה ומשפט, ספורט, תרבות

  .סביבה, מחקר ופיתוח, תחבורה ותקשורת, תיירות, בינוי, אנרגיה, תעשייה, מאזן אספקת המזון

 

  ,  יהודים6,186,100-כ - 1 נפש8,252,500- מונה האוכלוסייה בישראל כה"ערב ראש השנה תשע

  ).2014 טמברספאומדנים ארעיים לסוף חודש ( 2"אחרים "356,500-וכ,  ערבים1,709,900-כ

י  סי   )2פרק  (האוכלו

  )2פרק (גידול האוכלוסייה 

 1.683, )75.0%( מיליון יהודים 6.104מהם ,  מיליון נפש8.134מנתה אוכלוסיית מדינת ישראל  2013 שנת בסוף 

 ).4.3% (2 אלף אחרים347ועוד ) 20.7%(מיליון ערבים 

  גידול שנצפה במשך העשור שיעור הבדומה ל, 1.9% היה 2013שיעור הגידול של כלל האוכלוסייה במהלך שנת

בשנות .  שהיו שנות שפל מבחינת שיעורי העלייה לישראל80-דומה היה בישראל בשנות השיעור גידול . האחרון

  . בממוצע לשנה3%-היה שיעור הגידול כ, )לשעבר(מ "בתקופת העלייה הגדולה ממדינות בריה, 90-ה

  ושל האוכלוסייה ) בדומה לשנים האחרונות( 1.7% היה שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית 2013בשנת

  ).2008-1996 בממוצע בשנים 3.1%-ירידה מ (2.2% -רבית הע

                                                 
אנשים " (מסתננים"ולא כולל , )חלקם שהה בארץ פחות משנה (2013 בשנת 000190,-שמספרם נאמד בכ, לא כולל עובדים זרים  1

  ).י גבול מוכריםשנכנסו ארצה ללא אשרת שהייה ולא דרך מעבר
  .ערבים וכן את אלה שאינם מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין-הנתונים כוללים נוצרים לא  2
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   אחוז גידול האוכלוסייה לפי דת-א לוח 

 דת 
אחוז 
 גידול

 1.9 כלל האוכלוסייה כ"סה

 1.7  יהודים
 2.2 ערבים

קבוצת 
 אוכלוסייה

 2.7 אחרים
 1.7  יהודים

 2.4 מוסלמים
 1.6 נוצרים

 דת

 1.5 דרוזים

 )2פרק (מין  וגילאוכלוסייה לפי 

 אחוז היה  2013 בשנת .לאוכלוסייה במדינות המערב האוכלוסייה הישראלית נחשבת אוכלוסייה צעירה יחסית

  .2013-ב 10.6%על עמד משיך לעלות וה ומעלה 65אחוז בני , יחד עם זאת. 28.2% בישראל 14-0הילדים בני 

  לעומת 2013 בשנת 4.9%:  ומעלה בקרב האוכלוסייה בישראל גדל בצורה מתונה עם השנים75חלקם של בני 

 2013 בשנת 5.9% -גבוה יחסית , בקרב היהודים ומעלה 75חלקם של בני .  בראשית שנות התשעים3.8%

 ). בראשית שנות התשעים4.4%-בהשוואה ל(

 בשנת 27.6לעומת ,  שנים29.6על  הגיל החציוני עמד 2013בשנת  .מגמת ההזדקנות של האוכלוסייה נמשכת 

  .30.7 - ושל נשים 28.6 היה 2013-הגיל החציוני של גברים ב, בהשוואה בין המינים. 2000

 ר הגברים גדול יותר מספהיה  30עד גיל .  נשים1,000 גברים לכל 982בישראל חיים  .נשאר ללא שינוי יחס המינים

 גברים לכל 696 ומעלה חיים 75בגילים , לדוגמה.  גדול מספר הנשים ממספר הגברים31ומגיל , ממספר הנשים

 . נשים1,000

 )2פרק ) (2201-ממוצע ל( משפחתי מצבאוכלוסייה לפי 

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

 33.3%- מהגברים ו54.0%לעומת , 2012 בשנת יםהיו רווק ים אלה מהנשים בגיל45.8%- מהגברים ו63.3%

 .2000מהנשים בגילים אלו שהיו רווקים בשנת 

 35.7%לעומת ,  רווקיםיו ה29-25 מהנשים בגיל 18.8%- מהגברים ו45.5%סייה המוסלמית בקרב האוכלו 

 . 2000 מהנשים בשנת 23.2%-מהגברים ו

  )2פרק  (מוצאאוכלוסייה לפי 

 מכלל היהודים היו ילידי ישראל 74.7%. ל מכלל היהודים גדל בהתמדה מאז קום המדינהחלקם של ילידי ישרא 

 .בקום המדינה  בלבד35%לעומת , 2013בסוף 

 50-ו לישראל בעיקר בשנות הילידי אסיה על .אמריקה- הגדולה ביותר היא של יוצאי אירופה3קבוצת המוצא 

 .מאז נפסקה העלייה מאסיה כמעט לחלוטיןו ,60-וה

                                                 
  . יבשת לידת האב-ועבור ילידי ישראל , ל נחשבת יבשת הלידה" עבור ילידי חו-מוצא   3
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   יהודים ואחרים לפי מוצא-לוח ב 

 אחוז )אלפים(אוכלוסייה  מוצא
 6,451.2100.0 כ"סה

 687.310.7 אסיה
 904.914.0 אפריקה
 2,242.534.8 אמריקה-אירופה
 2,616.540.6 ישראל

  

  )2פרק ( של האוכלוסייה גאוגרפי פיזור

 מאוכלוסיית ישראל גרה במרכז הארץ40%-כ .  

  הארץרה במרכזגכמחצית מאוכלוסיית היהודים . 

 באזור הצפוןגרה מהאוכלוסייה הערבית 60%-קרוב ל . 

  אזור ב  נרשםת הארצירמההמ גבוהשיעור גידול . 1.9% היה אחוז הגידול של אוכלוסיית ישראל 2013בשנת

 רמהבשאר המחוזות היה שיעור נמוך מה. )2.1%(במחוז ירושלים  ו)2.3%(מחוז המרכז ב, )4.4%(שומרון היהודה ו

 .תהארצי

 

  אוגרפי של האוכלוסייה פיזור ג-ג לוח 

  אחוזים

 ערבים יהודים כלל האוכלוסייה מחוז

 -אחוז גידול 
כלל 

 האוכלוסייה
 1.9 100.0100.0100.0 כ"סה

 2.1 12.411.018.9 ירושלים
 1.6 16.59.542.6 צפון
 1.4 11.710.714.4 חיפה
 2.3 24.328.49.6 מרכז

 1.0 16.420.41.1 תל אביב
 1.9 14.414.213.3 דרום
 4.4 4.45.70.0 שומרוןהיהודה ואזור 

 

  ה העיר בעלת אחוז גידול פתח תקווה היית, ) תושבים200,000- מיותרשבהן (מבין שש הערים הגדולות בישראל

 .)2.5% (2013האוכלוסייה הגבוה ביותר בשנת 
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   גידול האוכלוסייה- ד לוח
   בערים הגדולות בישראל

 אחוז גידול עיר
 1.8 ירושלים
 1.0 יפו-תל אביב

 0.4 חיפה
 1.1 ראשון לציון
 2.5 פתח תקווה

 0.8 אשדוד
  

  3.0%- ל אחוז הגידול ביישובים הכפריים הגיע2013בשנת. 

 

  )2פרק ( פנימית הגירה

  דומה נרשם גםמספר  .במרשם התושבים) בין יישובים( שינויי כתובת 262,800-כ נרשמו 2013במהלך שנת 

  .) שינויים260,800-כ(שנה הקודמת ב

 כמו , 2013-הגבוה ביותר מבין המחוזות בהיה  מאזן ההגירה הפנימית החיובי שבוז המרכז הוא המחוז מחו

הממשיך את מגמת , נפש 600- מאזן הגירה חיובי של כ2013-במחוז חיפה נרשם ב. בשני העשורים האחרונים

תל לילי בלט במיוחד מחוז מאזן ההגירה השב .מאזן הגירה שליליב שאופיינולעומת שנים קודמות  שינוי במחוזה

 ירושליםגם ב. אשר הגיע אחרי מספר שנים של התמתנות בהגירה השלילית מהמחוז,  נפש-7,700- אביב עם כ

 .ממשיכה תופעת ההגירה השלילית מהעיר

   מאזן הגירה פנימית לפי מחוזות-לוח ה 

 מאזן הגירה מחוז
 6,300- ירושלים

 700- צפון
 600 חיפה
 13,300 מרכז

 7,700- ל אביבת
 2,000- דרום
 2,800 שומרוןהיהודה ואזור 

 

 נרשם מאזן הגירה , פרט לפתח תקווה,  תושבים200,000- יותר מבכל הערים המונות , בדומה לשנה הקודמת

, בעיר פתח תקווה לעומת זאת).  נפש-7,400( מאזן ההגירה השלילי הגבוה ביותר נרשם בעיר ירושלים .שלילי

 ). נפש3,000 (2012-דומה למאזן בב,  נפש3,100רה חיובי של נרשם מאזן הגי
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   מאזן הגירה פנימית בערים הגדולות-ו לוח 

 מחוז מספר התושבים
מאזן 
 הגירה

 7,400- ירושלים  ומעלה500,000
 2,600- אשדוד
 1,300- חיפה

 3,100 פתח תקווה
 700- ראשון לציון

499,999-200,000 

 1,900- יפו-תל אביב
 1,700 אשקלון

 900- באר שבע
 2,200- בני ברק
 1,500- בת ים
 1,200- חולון
 1,300 נתניה

 1,600 רחובות

199,999-100,000 

 600- רמת גן
 

  2013- תושבים ב6,800 –מאזן ההגירה בקרב האוכלוסייה הכפרית נשאר חיובי כפי שהיה במשך שנים רבות. 

 )2פרק ( האוכלוסייה צפיפות

 359.4- הגיעה ל היא2013 ובשנת ,כתוצאה מגידול האוכלוסייה בישראל עלתה בהתמדה צפיפות האוכלוסייה 

, לשם השוואה. 2000ר בשנת "מ נפשות לק288לעומת , )ללא אזור יהודה והשומרון(נפשות לקילומטר רבוע 

ששטחה גדול במעט , ר ובבלגיה" נפשות לקמ102הצפיפות היא , ששטחה קרוב לזה של מדינת ישראל, בסלובניה

  .ר" נפשות לקמ367הצפיפות עומדת על 

 ר" נפשות לקמ7,733 בממוצע וגרובו ,  מחוז תל אביביההמחוז הצפוף ביותר ה. 

  

  חוז צפיפות אוכלוסייה לפי מ- לוח ז 

 צפיפות מחוז
 1,544 ירושלים

 300 צפון
 1,100 חיפה
 1,527 מרכז

 7,733 תל אביב
 82 דרום

 

  נפש 23,426 - היא בני ברק בישראל  ביותרהעיר הצפופה,  תושבים10,000-יותר ממבין היישובים המונים 

, )ר" נפש לקמ15,697( ים בת, )ר" נפש לקמ17,376( גבעתיים :צפיפות גבוהה הןשבהן הערים נוספות . ר"לקמ

 ). ר" נפש לקמ12,206(ואלעד ) ר" נפש לקמ12,309(לית ימודיעין ע
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  ואחריה ) ר" נפש לקמ8,087 (תל אביב היא העיר הצפופה ביותר,  תושבים200,000-יותר ממבין הערים המונות

 ). ר" נפש לקמ6,643(ירושלים 

  נפשות 8,372 -זרקא - סר א'היישוב הצפוף ביותר הוא ג, ביםתוש 10,000-מיותר מבין היישובים הערביים המונים 

  .ר" נפש לקמ4,332ר ולאחריה יפיע עם " נפש לקמ5,240אחריו נמצאת העיר נצרת עם צפיפות של . ר"לקמ

  

 )3פרק (נישואין וגירושין 

 50,474 זוגות מוסלמים21%- זוגות יהודים ו75%מתוכם , 2012 זוגות התחתנו בישראל בשנת .  

 13,685מוסלמים13%- זוגות יהודיים ו81%מתוכם ,  זוגות התגרשו בישראל בשנה זו . 

  1,000- ל1.7 על - ושיעור הגירושיןתושבים  1,000- ל6.4 על שיעור הנישואיןעמד , 2012בשנת .  

 

  ות/חלקם היחסי של רווקים -ח לוח 

  2012 בישראל בשנת ות/מבין הנישאים

 אחוזים

  2012  2000  

  90  87  חתנים

  89  89  יהודים: מזה

  92  90  כלות

  91  91  יהודיות: מזה

  

 )3פרק (לידות חי ופריון 

  מהות יהודיות ינולדו לאיילודים  74% מתוכם .2012 יותר מאשר בשנת 0.3%, לודיםי י171,444 נולדו 2013בשנת

 .מהות ערביותיילודים לא י- 23%-ו

  



  
  22/09/2014   2014, 65' מבחר נתונים מתוך השנתון הסטטיסטי לישראל מס

7

  לפי שנה ודת האם 4)שיעור הפריון הכולל( מספר הילדים הממוצע לאישה -ט לוח 

  דת האם
המחצית 

הראשונה של 
  70-שנות ה

2012  2013  

  3.03  3.05  3.80  סך הכל

  3.05  3.04  3.28  יהודיות

  3.35  3.54  8.47  מוסלמיות

  2.13  2.17  3.65  נוצריות

  2.21  2.26  7.25  דרוזיות

  1.68  1.68    ללא סיווג דת
 

 גיל האישה  תשל עליימגמה ה .2013- ב27.5- ועד ל1994- ב25.1-מ - נמצא בעלייה גיל האישה בלידה ראשונה

 .קיימת בכל הדתות ה הראשונהבליד

  2013 ,דת האםלפי , גיל ממוצע של האם בלידה ראשונה -י לוח 

  נוצריות  דרוזיות  מוסלמיות  יהודיות  סך הכל  שנה

1994  25.1  25.8  22.8  22.8  25.0  

2013  27.5  28.3  23.6  25.3  28.0  

  3.0  2.5  0.8  2.5  2.4  הפרש

  

  2013 ,מחוזלפי ,  מספר הילדים הממוצע לאישה-יא לוח 

 מספר הילדים הממוצע לאישה מחוז

  3.03  סך הכל

 5.01 שומרוןהאזור יהודה ו

 3.91 מחוז ירושלים

 3.40 מחוז הדרום

 2.81 מחוז המרכז

 2.68 מחוז הצפון

 2.59 מחוז תל אביב

 2.49 מחוז חיפה

  

                                                 
 תחיה במשך כל שנות הפריון שלה מבוסס על ההנחה כי האישההשיעור . מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה  4

מהות י לידות חי לאפר מסשיעור הפריון הסגולי הוא (.2013לפי גיל שהיו בשנת  וכי תלד בהתאם לשיעורי הפריון הסגוליים) 49-15(
 .) הממוצעת הקבועה של נשים באותו גיללוסייהבגיל מסוים מחולק באוכ
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  )3.33 3.24 ,3.2, 3.1: לוחות, 3פרק (תוחלת חיים ותמותת תינוקות 

  שנים בשנתיים הקודמות79.9- בהשוואה ל, שנים בקרב גברים80.3 הייתה 2013תוחלת החיים בלידה בשנת  

 . דמות שנים בשנתיים הקו83.6 0בהשוואה ל  שנים בקרב נשים83.9-ו

 שנים בקרב גברים 9.1- ב2013ועד , )1979-1975 (20-תוחלת החיים עלתה מסוף שנות השבעים של המאה ה 

 . שנים בקרב נשים2.1- שנים בקרב גברים וב2.7-בעשור האחרון עלתה תוחלת החיים ב.  שנים בקרב נשים9.2-וב

 3.4על  שנים בקרב גברים ו3.0ער על  עמד הפ2013בשנת . תוחלת החיים של יהודים גבוהה יותר משל ערבים 

 שנים 4.0על  ו3.4 עמד הפער על 2003בשנת ( הצטמצםהפער , בהשוואה למצב לפני עשור. שנים בקרב נשים

 .) בהתאמה,בקרב גברים ונשים

 תוחלת החיים בישראל גבוהה יחסית למדינות ה-OECD . תוחלת החיים של הגברים דורגה במקום , 2012בשנת

 - תוחלת החיים של הנשים דורגה נמוך יותר, )יפן ואוסטרליה,  שווייץ ואיטליה ויחד עם שוודיה,י איסלנדאחר (שלישיה

 . עשראחדבמקום ה

 השיעור 2003בשנת . 2012לעומת  זוהי ירידה, 3.1 היה 2013 לידות חי בשנת 1,000-שיעור תמותת התינוקות ל 

, 2.3 לעומת 6.1 - יהודים ואחרים  יותר מאשר בקרבהגבושיעור תמותת התינוקות בקרב ערבים . 4.9עמד על 

מעט גבוה יחסית לפער היחסי היה  2013-הפער היחסי בשיעור תמותת התינוקות בין יהודים וערבים ב. בהתאמה

 .2000-בתחילת שנות ה

 )3.30: לוח, 3פרק (סיבות מוות 

  14.9%(מחלות לב , ) מהפטירות25.4%; סרטן( שאתות ממאירות : היו2012סיבות המוות העיקריות בשנת( ,

 4.5%נפטרו ) סיבות שאינן מחלות(וניות מסיבות חיצ. ) מהפטירות5.5%( וסוכרת )6.0%(מחלות כלי דם במוח 

חלקן של הפטירות , לפני עשור. 2011 דומה להתפלגות בשנת 2012התפלגות סיבות המוות בשנת .  הנפטריםכללמ

ואילו חלקן של הפטירות ממחלות לב היה גבוה )  מכלל הפטירות24.3%( היה מעט נמוך יותר משאתות ממאירות

  ).19.5%(יותר 

 

והגירה יה    )4פרק ( עלי

  המדינות . 2012 במספר העולים בהשוואה לשנת 2% של עלייה , עולים16,884 הגיעו לישראל 2013בשנת

אוקראינה , )2,186 (ב"ארה, )2,904(רפת צ, ) עולים4,026 (רוסיה: שמהן הגיע המספר הרב ביותר של עולים הן

 .)1,355 (אתיופיהו) 1,917(

  תושבים1,000- עולים ל2.1 - שיעור העולים להיות נמוך יחסית  המשיך 2013בשנת . 

  הגיל החציוני הנמוך ביותר היה בקרב העולים .  שנה31.6 היה 2013הגיל החציוני של העולים שעלו בשנת

 ).36.2(היה בקרב העולים מאירופה  החציוני הגבוה ביותר הגילו ,) שנים22.8(מאפריקה 

  נשים1,000-  גברים ל889 - נשים העולות היורוב  2013בשנת גם . 
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 לעומת הישראלים שחזרו 2012שיצאו מהארץ במהלך שנת ) לא כולל עולים( של הישראלים 5מאזן ההגירה 

 ).2011 אלף בשנת 6.7ן שלילי של לעומת מאז( אלף ישראלים 7.1 היה שלילי ועמד על 2012בשנת 

 לשעבר(מ "המדינות ברימספרי הנכנסים מ .אזרחים זרים  אלף35.6 לישראל באשרת עבודה נכנסו 2013 בשנת( ,

 ל"מחו עובדים  אלף32-מישראל כ יצאו, שנה באותה. היו הגבוהים ביותר 2013ילנד בשנת תאמהפיליפינים ומ

 .עבודה באשרת שנכנסו

  
  

ומשפ בית    )5פרק  (חותמשקי 

 )5פרק ( ומשפחות 6תכונות דמוגרפיות של משקי בית

 לשנת  בהשוואהבסך כל משקי הבית  2.4%-כשל עלייה זוהי  .אלף משקי בית 2,312.6 ו בישראל הי2013נת שב

 14%-כובראש ,  עמד יהודיממשקי הבית 83%-כבראש  .1.9 - קצב גידול האוכלוסייהגבוה מקצב זה . 2012

  .עמד ערבי

  באוכלוסייה  4.8  ועלבאוכלוסייה היהודית 3.1  על,אוכלוסייה בכלל ה3.3מספר הנפשות הממוצע למשק בית עמד על

  .הערבית

 הם 20%-כ .)שבהם מתגוררת לפחות משפחה גרעינית אחת" (משפחתיים"הם משקי בית  מבין משקי הבית 80%-כ 

 ). מכלל משקי הבית19%-כ(ברובם משקי בית של אנשים הגרים לבד ו, "לא משפחתיים"משקי בית 

  6%-כ(מאשר בקרב הערבים ) 21%-כ(בקרב היהודים  3.5פי  דולג, בהם נפש אחתשחלקם של משקי הבית.( 

  גרו ללא אנשים נוספים או משפחה ) 90%-כ(מרבית המשפחות .  אלף משפחות1,910.8  חיו בישראל2013בשנת

 .נוספת במשק הבית

  משפחות אלה.  אלף120.0 עמד על 17הוריות עם לפחות ילד אחד עד גיל - מספר המשפחות החד2013בשנת 

 .17מכלל המשפחות בישראל עם ילדים עד גיל  11%-היו כ

  24%-כ(בהשוואה לאחוז הארצי , )32%-כ(מחוז תל אביב מאופיין באחוז הגבוה ביותר של זוגות ללא ילדים( .

 .)49%-כ(בהשוואה לאחוז הארצי , )40%-כ (17ובאחוז הנמוך ביותר של זוגות עם ילדים עד גיל 

 מסך כל  17הוריות עם ילדים עד גיל - ביותר של משפחות חדים הגבוהיםאחוזה היו חיפהמחוז במחוז הדרום וב

 .)6.3%(זאת בהשוואה לאחוז הארצי , ) בהתאמה,7.1%- ו7.6% (במחוזהמשפחות 

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

 ).3.3( במחוז תל אביב  למשפחה נמצא הנמוך ביותרממוצע הנפשות. )4.0( הצפון  ובמחוז)4.3(

  .2013הנתונים על משקי בית ומשפחות מבוססים על סקר כוח אדם לשנת : הערה

הגרים את מעונות סטודנטים וב, מוסדותב, משקי בית בקיבוציםואינם כוללים , הנתונים כוללים את כלל משקי הבית
  .) ואחריםםבדווים בדרו(מחוץ ליישובים 

                                                 
 של ייהל לבין מספר התושבים הנכנסים לאחר שה" משנה בחויותרבים ששהו מאזן הגירה של תושבים הוא ההפרש בין מספר התוש  5

 .ל" בחו ויותרשנה
 אדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע ויש להם תקציב הוצאות משותף -משק בית   6

 .משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה. למזון
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 )6פרק (ההוצאה הלאומית לבריאות 
 ההוצאה הלאומית  .2012 לעומת שנת 1.2%- ב2013עלתה בשנת , במחירים קבועים ההוצאה הלאומית לבריאות

  .ג" מהתמ7.6%שהיו , ח" מיליארד ש79.3- ב2013הסתכמה בשנת , במחירים שוטפים, לבריאות

  המימון מגביית מס . 2012 בשנת 38%לעומת ,  מההוצאה הלאומית לבריאות40% היה המימון הפרטי 2013בשנת

 מרפאות, רופאים, כגון(ם רפואיים הוצאות משקי הבית לתרופות ולשירותי, מתוך המימון הפרטי. 24%בריאות היה 

 2%-ו,  מהמימון הפרטי מהווים הביטוחים הפרטיים11% . מההוצאה הלאומית לבריאות27%מימנו ) י שינייםורופא

 35%שיעור המימון מתקציב המדינה היה . רים פרטיים ובתי חולים כלליים ששייכים להם"הנותרים הנם הוצאות של מלכ

 .מההוצאה הלאומית לבריאות

  ממדינות ה27-ב, 2012בשנת -OECD חציון  ).7.5%(גבוה מהאחוז בישראל  ג"אחוז ההוצאה לבריאות מהתמ היה

 .9.3% עמד על OECD-ה

 .2013 - הלאומית לבריאות ההוצאה: הודעה לתקשורת

וחה  רו ו   )7פרק (חברה 

  7.12לוח 

  במחלקות לשירותים חברתיים רשומים  היומהאוכלוסייה הכללית)  מיליון נפשות1.3-כ (16%-כ, 2013בשנת 

 162.8 עמד עלמחלקות לשירותים חברתיים של סך האוכלוסייה בישראל  ב7שיעור הרשומים. במשרד הרווחה

 . נפשות1,000-רשומים ל

   בקרב225.8לעומת ,  נפשות1,000-רשומים ל 146.2 עמד עלשיעור הרשומים בקרב האוכלוסייה היהודית  

 .האוכלוסייה הערבית

 32% ים חברתייםרשומים במחלקות לשירותהיו  ומעלה 75 מבני 48%- ומעלה ו65 מבני.  

 מהגברים הרשומים 13%-כ). 11%-כ(חלקם באוכלוסייה הכללית מ פי שניים,  ומעלה65 בני יו מהרשומים ה21%-כ 

 . ומעלה65 בני יו מהנשים הרשומות ה25%-וכ

  בקרב 151.0-בהשוואה ל,  נפשות1,000-רשומים ל 174.4 הוא 2013בשנת שיעור הרשומים בקרב הנשים 

 .הגברים

 ובקרב האלמנים )  נפשות1,000- רשומים ל522.6(בוהים ביותר היו בקרב הרשומים שעלו מאתיופיה השיעורים הג

 ). נפשות1,000- רשומים ל420.9(

                                                 
 . נפשות באוכלוסייה הכללית1,000-מחלקות לשירותים חברתיים לב מספר רשומים  הואשיעור רשומים  7
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 )7פרק ( ומעלה 20בני , סקר חברתי

 עמד שיעור 2012-ב. 2011- ב88%- ל2002- ב82% ונע בין ,שיעור המרוצים מהחייםעלה , רוןבעשור האח 

  . 86%המרוצים מהחיים על 

 49%65 מבני 12%- ו64-45 מבני 36%, 44-20 מבני 67%:  מעריכים כי בשנים הקרובות חייהם יהיו טובים יותר 

 ).7.1לוח (ומעלה 

 56% 2002בשנים ). 7.1לוח  (י מצבם הכלכלי ישתפר בשנים הקרובות צופים כ40%-מרוצים ממצבם הכלכלי ו  - 

 נצפתה ירידה 2010משנת . 60%-ל 49%-מ - ה הדרגתית בשיעור המרוצים ממצבם הכלכליי חלה עלי2010

  . 2012 בשנת 56%-הדרגתית עד ל

 27%7.1לוח  (2002- ב32%לעומת , )לעתים קרובות או מדי פעם ( כי הם חשים בדידות2012- דיווחו ב.(  

 9% 23%, דתיים-מסורתיים כ- 14%, דתייםכ - 10% ,חרדיםכ מהאוכלוסייה היהודית מגדירים את עצמם -

  ).7.6לוח (חילוניים  כ- 44%-מסורתיים לא כל כך דתיים וכ

, 7.11: לוחות חדשים(הסדרי פנסיה ופרישה והתארגנויות עובדים : 2012הנושאים המיוחדים לשנת 
7.10 ,7.9 ,7.8( 

   בנושא התארגנות עובדים2012לקט נתונים מתוך הסקר החברתי : תתקשורהודעה ל

  )7.8לוח ( הסדרי פנסיה ופרישה

 מהנשים60%- מהגברים ול69%-ל,  ומעלה יש הסדרי פנסיה20 מהאוכלוסייה בגיל 64%-ל .  

  יש הסדר פנסיה47%- ומעלה ל65 הסדר פנסיה ובגיל 72%- ל64-45בגיל ,  הסדר פנסיה65%-ל, 44-20בקרב בני .  

  מהנשים 84%- מהגברים המועסקים ול80%-ל.  הסדר פנסיה כלשהו82%-ל,  ומעלה20מבין המועסקים בגיל 

    .דרי פנסיההמועסקות יש הס

  )7.11לוח (התארגנויות עובדים 

  אלף שכירים2,735.7 אלף מתוך 686.3-כ, מהשכירים בישראל חברים בארגון עובדים כלשהו) 25%(רבע  .  
 בענף .  חברים בארגון עובדים86%פי החשמל והמים עם בולטים העובדים בענ, מבין השכירים בענפי הכלכלה השונים

מיעוט מהעובדים , ביתר ענפי הכלכלה. 46% - בשירותים הציבורייםו, םחברים בארגון עובדי) 52%(כמחצית , החינוך
 עובדים חבר בארגון 17 אחד מכל  רק-בקרב העובדים בענפי המסחר והתיקונים ו, מיוצגים על ידי ארגון עובדים

 ).6%(עובדים 

  
נוך    )8פרק (והשכלה חי

  )8.75לוח  ;8פרק  (ההוצאה הלאומית לחינוך

  2012 בשנת 3.8%בהמשך לעלייה של  6.8%- עלתה ההוצאה הלאומית לחינוך במחירים קבועים ב2013בשנת. 

יסודי ועד -מקדם -ההוצאה לחינוך כוללת את ההוצאות של מוסדות החינוך הציבוריים והפרטיים בכל דרגי החינוך 

  .'לספרי לימוד וכו, השכלה גבוהה וכן הוצאות משקי בית לשיעורים פרטיים

 הנתוני -OECD 7.3% -מראים שההוצאה על מוסדות חינוך בישראל גבוהה יחסית ) 2011לשנת ( המעודכנים ביותר 

ירים באוכלוסייה בהשוואה זו יש להביא בחשבון שאחוז הצע. OECD- במדינות החברות ב6.1%ג לעומת "מהתמ
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כך שמצד אחד אחוז התלמידים גבוה יחסית ומצד שני אחוז התושבים , OECD-בישראל גבוה יחסית לזה שבמדינות ה

 .בגיל העבודה שיכולים לממן את החינוך קטן יחסית

 .2011-2013ם נוך בשניההוצאה הלאומית לחי: לתקשורתהודעה 

  מכלל הילדים המבקרים 89.6%שהם , 6-2 ילדים בגיל 434,354בגנים ציבוריים בפיקוח משרד החינוך ביקרו 

 במוסדות ציבוריים בפיקוח משרד הכלכלה ומשרד שאר הילדים ביקרו. )2012/13(ג " בתשעבגנים ציבוריים

 .הרווחה

 5-4בגיל .  ערבים21%מתוכם ,  בגנים עירוניים וציבוריים6-2 בגיל  ילדים484,612 ביקרו )2012/13 (ג"בשנת תשע 

 מסך הילדים המבקרים בגנים ציבוריים 59.7%שהם , 289,137מספר הילדים המבקרים בגנים עירוניים וציבוריים הוא 

 .6-2בגיל 

 26,495ך  נשרו ממוסדות החינוך שבפיקוח משרד החינוד" ובמעבר לתשע)2012/13( ג"בשנת הלימודים תשע 

  8. מכלל התלמידים1.66%שהם , יב-תלמידי כיתות א

 מתלמידי החינוך 8.1%-ו,  מתלמידי החינוך היסודי11.7%היוו התלמידים הזכאים לחינוך מיוחד  )2012/13(ג "בתשע 

שבה הם היוו , )2008/09 (ט"זוהי עלייה בחלקם של תלמידי החינוך המיוחד לעומת תשס). 2תרשים (יסודי -העל

עלייה זו נובעת בעיקר מעלייה במספר התלמידים הזכאים . יסודי- מהחינוך העל5.7%- מהחינוך היסודי ו8.7%

יסודי - מהחינוך העל4.9%-ו) ט" בתשס5.1%לעומת ( מתלמידי החינוך היסודי 7.5%ג היוו " אשר בתשע9,לשילוב

  .)ט" בתשס3.1%לעומת (

 השכלה גבוהה בישראל

 ה " בתשס7.8%- בהשוואה ל- למדו לקראת תואר ראשון או שני 10 מאוכלוסיית ישראל9.0%, )2012/13(ג "בשנת תשע

 ).8.53לוח () 2009/10(ע " בתש8.8%-לו) 2004/05(

 אלף 105.9 11,באוניברסיטאותלמדו מהם  אלף 125.0,  אלף סטודנטים לקראת תואר אקדמי263ג למדו "בתשע - 

 ). 8.54לוח (ת לחינוך במכללות האקדמיו -  אלף32.2-במכללות אקדמיות ו

 אלף למדו לתואר 10.7- אלף למדו לתואר שני ו54.5,  אלף למדו לתואר ראשון196.7, ג"בקרב הסטודנטים שלמדו בתשע 

 ).8.54לוח ( )סטודנטים אלו למדו באוניברסיטאות בלבד(שלישי 

 27.6(מדעי הרוח , ) סטודנטיםלף א37.6( מדעי החברה : היובאוניברסיטאותתחומי הלימוד העיקריים שנלמדו , ג"בתשע 

 26.3 מתוכם , אלף49.9( למדו בעיקר מדעי החברה במכללות האקדמיות).  אלף19.7(ומדעי הטבע ומתמטיקה ) אלף

כל , במכללות האקדמיות לחינוך).  אלף13.8(ומשפטים )  אלף18.9(הנדסה ואדריכלות , )אלף למדו עסקים ומדעי הניהול

תחומי ההתמחות , במכללות אלו. המשויכים למדעי הרוח, ות החינוך וההכשרה להוראההסטודנטים למדו את מקצוע

 4.3(חינוך ומקצועות אחרים , הוראה כוללת, ) אלף5.6( חינוך מיוחד :שנלמדו בעיקר בקרב סטודנטים לתואר ראשון היו

  .)8.60-ו 8.59, 8.57 :לוחות () אלף4.1(ויהדות ) אלף

                                                 
יכול , כתוצאה מעזיבת בית הספר. במשך שנת הלימודים או במעבר לשנת הלימודים שאחריה, למד בשנה מסוימתבו  תלמיד יכול לעזוב את בית הספר ש8

של משרד ( עזיבת מערכת החינוך. ך שבפיקוח משרד החינוך או לעזוב בכלל מערכת זוהתלמיד לפנות ללימודים בבית ספר אחר בתוך מערכת החינו
  . ובין אם הוא עובר ללמוד במוסד שאינו במערכת החינוך של משרד החינוך, בין אם התלמיד נשאר מחוץ לכל מסגרת לימודית, "נשירה"מוגדרת כ) החינוך

ותלמידים שעזבו את מערכת החינוך וחזרו , ל" ימים ברצף בחו100לפחות   ושהו במשך השנה תלמידים שעזבו את מערכת החינוך-  כנושריםולא נחשב
 . בשנה שאחריה

המאפשרת כיסוי מלא יותר של תלמידים בשילוב לעומת , ")שילובית("הוכנסה לשימוש במשרד החינוך מערכת דיווח חדשה ) 2007/08(ח "בשנת תשס 9
 .ימוש במערכת זו עשוי להסביר חלק מהעלייה במספר התלמידים הזכאים לשילובהש. מערכת הדיווח שהייתה בשימוש בעבר

  . 39-18בקרב גילאי  10
  ).ראו מבוא לפרק חינוך והשכלה בשנתון(לא כולל האוניברסיטה הפתוחה  11
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 בתואר השני , 56.6% -בתואר הראשון (הנשים היוו רוב בקרב סטודנטים מכל התארים ג "בתשע:  לפי מיןסטודנטים- 

 ).8.56לוח ( )52.1% - בתואר השלישי ו 60.5%

 נטים לתואר סטוד מה63.5%, 29-22סטודנטים לתואר ראשון היו בגילאי מה 70.7%, ג"בשנת תשע: סטודנטים לפי גיל

 ).8.56לוח ( 44-30 לתואר שלישי היו בגילאי סטודנטיםמה 65.8%-ו 34-25שני היו בגילאי 

 סטודנטים לתואר שנימה 9.2%, ם ערביוסטודנטים לתואר ראשון הי מה12.9%, ג"בתשע: ערבים בקרב סטודנטים ,

 ). 8.56לוח  (סטודנטים לתואר שלישי מה4.9%- ו

 אלף ותעודה3.4 -תואר שני , ף אל42.8 -תואר ראשון ( אלף סטודנטים 46.5למדו באוניברסיטה הפתוחה , ג"בשנת תשע   - 

 ).8.58לוח (  אלף0.4

  
  )9פרק (תרבות 

  
  כתבי עתעל  עיתונים ועל,  בידור וספורט,פעילויות תרבות לעמנויים המשקי בית 

  
  מכלל משקי הבית 62.4% בכבלים או לוויין עומד על הנוי לטלוויזיימשקי הבית אשר רכשו מ אחוז 2012בשנת 

. 13.7%מועדוני ספורט עמד על למועדונים חברתיים או ל, כהרֵ נויים לביאחוז משקי הבית אשר רכשו מ. בישראל

 .ניםמוזאולקולנוע או ל, נוי למופעי תרבותי רכשו מ5%-כ

 בשנת . עיתון יומילנוי ילהם מהיה  נמשכה מגמת הירידה באחוז משקי הבית שרכשו עיתונים יומיים או ש2012-ב

 13.6% 2011לשם השוואה בשנת . יומי היה מנוי לעיתון 13.2%-ול, ומי ממשקי הבית רכשו עיתון י11.2% 2012

 . בהתאמה,13.6%- ו15.8% 2010ובשנת , יומיהיה מנוי לעיתון  13.2%-ל, רכשו עיתון יומי

  בהשוואה ל (נוי לכתבי עתי ממשקי הבית רכשו מ7.5%- מכלל משקי הבית רכשו כתבי עת ו2.1% 2012בשנת -

 ).2011בשנת   בהתאמה,8.2%-ל ו2.1%

  סרטים ובתי קולנוע
  
  52, ב" יוצרו בארה סרטים183 מתוכם,  סרטים להקרנה313 אישרה הוועדה לביקורת סרטים 2013בשנת  - 

 סרטים להקרנה 265 אושרו 2011לשם השוואה בשנת .  משותפת עם ישראלנעשו בהפקה סרטים 3-ו, שראלבי

 .יוצרו בישראל וסרט אחד נעשה בהפקה משותפת סרטים 39מתוכם , פומבית

 נרכשו .  מושבים46,196- מסכים ו292 ובהם היו 12, בתי קולנוע וסינמטקים49 פעלו בישראל 2013 תשנב

  . כרטיסי קולנוע13,415,054נרכשו שבה , 2012 לעומת שנת 7.6%זוהי עלייה של . יסים כרט14,444,444

  13מוזאונים
 
  תרבות של משרד התרבות הנהל יידי מ  מוכרים על14 מוזיאונים52מתוכם ,  מוזאונים90 היו בישראל 2012בשנת

שאינם מוכרים עומד על נים במוזאו מוכרים וםסך הביקורים במוזאוני.  שאינם מוכריםם מוזאוני38-והספורט ו

 . במוזאונים שאינם מוכרים8.1%-ו,  מהביקורים נערכו במוזאונים מוכרים81.9%.  ביקורים5,715,326

                                                 
 .לא כולל סינמטק נצרת 12
של מוזאונים לרבות (הבלתי מוכרים  ואת המוזאונים ם המוכריםאוני את אוכלוסיית המוזת כוללהיא הוגדלה אוכלוסיית המוזיאונים וכעת 2012 בשנת 13

  .)אונים במשרד הביטחוןהיחידה למוז
 .נספרים כמוזאון אחד) צילום, תפן, עומר: םעל שלוחותיה(אונים הפתוחים  המוז.אינם נכללים) המהווה שלוחה של הכט(דגון מוזאון  נתוני יד ושם ו14

 .און עומר מוצג במחוז דרוםונתוני מוז, ם מוצגים במחוז צפון וצילוןהנתונים אודות הביקורים במוזאון תפ
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  ספורט
  

 ספורטאים 28,968(כדורגל : יו ה)2012/13(ג "חמשת ענפי הספורט הקבוצתיים הנפוצים ביותר בשנת תשע 

 889( וכדור מים ) ספורטאים1,808(כדורעף , ) ספורטאים2,107(כדוריד , ) ספורטאים17,925(כדורסל , )פעילים

 ).ספורטאים פעילים

 שחייה , ) ספורטאים2,426(טניס , ) שחקנים5,618(' ברידג: יוחמשת ענפי הספורט האישיים הנפוצים ביותר ה

 ). ספורטאים פעילים1,497( והתעמלות אמנותית ) ספורטאים1,513(טאקואנדו , ) ספורטאים1,788(

  85%הענפים שבהם גילם של , לעומת זאת.  שנים45עולה על '  מהשחקנים הפעילים בענף הברידג96%גילם של 

שחייה , התעמלות מכשירים, התעמלות אמנותית, שחייה:  ומטה הם17לפחות מהספורטאים הפעילים הוא 

   .ליות אמנותיות וטרמפולינהיגלג, ריקודים סלוניים,  קונג פואושו, אמנותית

  

  )11פרק  (שיעה ומשפטפ
  

 : השנה מוצגים שני לוחות חדשים

צורת יישוב מגורים ויישובים , לפי סוג עברה, תושבי ישראל) מבוגרים וקטינים(ין מורשעים בדעל  המציג נתונים 11.10לוח 

  .  תושבים50,000-המונים יותר מ

  .תושבי ישראל שאינם) מבוגרים וקטינים( המציג נתונים על מורשעים בדין 11.11לוח 

  )11.6לוח  (ם במשפטים פלילייםאשמינ

  . נאשמים45,026 הוכרע דינם של 2011בשנת 

 37.8 אחוז 15בקרב קטינים.  נפש1,000- ל6.8 ושיעורם באוכלוסייה היה תושבי ישראלמהם היו ) 84%( אלף 

  . נפש1,000- ל3.7ושיעורם עמד על , לל הנאשמים מכ80%- כיהתושבי ישראל ה

 91%  של מבוגריםבעלי אחריות פלילית יוהמסך הנאשמים .  

 נאשמיםאילו בין הו,  גבוהיותר  מעטהיה אחוז הנשים, הנאשמים המבוגריםבין  .נשיםנאשמים היו  הלמכל 9.3%-כ 

 .  בהתאמה,5.4%- ו9.6%,  נמוך יותר- הצעירים

 דומה  היהיהודיםהאחוז .  נמוך יחסית לחלקם באוכלוסייה,)54.2% (יהודים יונאשמים היותר ממחצית מסך ה 

 .  בהתאמה,51.7%-  ו54.5%בקרב נאשמים מבוגרים וקטינים 

  כלומר היו להם שתי הרשעות או יותר בשנים שקדמו ל, "מועדים"מהנאשמים המבוגרים היו ) 54%(יותר ממחצית -

 ". מועדים "יוה) 25.2%(רק כרבע מהנאשמים , מת זאתבקרב הקטינים לעו). כולל (2011

 85.5%) 38.5רות בתיק שבהן  מן העב והורשעו בגין לפחות חלק,נמצאו חייבים בדיןמסך הנאשמים )  אלף

 מרבית המבוגרים מבעלי ;בקרב המבוגרים אחוז ההרשעות גבוה כמעט פי שניים מאשר בקרב הקטינים. אשמוהו

מרבית הקטינים מבעלי , לעומת זאת. 89.3%בדין ואחוז ההרשעות שלהם עמד על האחריות הפלילית הורשעו 

 .45.9% -האחריות הפלילית אינם מורשעים בדין ואחוז ההרשעות שלהם היה פחות ממחצית 

                                                 
 .גיל בעת הגשת כתב אישום ובית משפט שבו נשפט הפרט, גיל בעת ביצוע העברה: הגדרת קטין נקבעת על פי הקריטריונים הבאים 15
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  אחוז המורשעים בקרב מבוגרים היה בממוצע -  לאורך כל העשור האחרון באחוז ההרשעותשינויים מעטים נצפו 

 . 50%-חוז המורשעים בקרב קטינים עמד על פחות מ ואילו א90%- כ

  מורשעים בדין 

 38,483 מהם 81%, מתוך סך המורשעים בדין. אשמוהו נאשמים נמצאו חייבים בדין והורשעו בגין העברות שבהן 

  . מהמורשעים הקטינים59% מהמורשעים המבוגרים לעומת 83% -היו תושבי ישראל 

  לוח  (2011 בדין בשנת הורשעו ) נפש1,000- ל5.6שיעור של (תושבים  אלף 31.3בקרב כלל תושבי ישראל

11.10.( 

  שיעור המורשעים הגבוהים עםהיישובים ) 11.10לוח ( תושבים 50,000-יותר ממבין התושבים ביישובים המונים 

 9.1(ולוד )  נפש1,000- מורשעים בדין ל9.4(רמלה , ) נפש1,000- מורשעים בדין ל14.3(רהט : ביותר היו

-  מורשעים בדין ל2.1( גבעתיים :עם שיעור המורשעים הנמוך ביותר היוהיישובים ).  נפש1,000- מורשעים בדין ל

   ). נפש1,000- מורשעים בדין ל3.0(וכפר סבא )  נפש1,000-מורשעים בדין ל(רמת גן , ) נפש1,000

ושכר    )12פרק (עבודה 

 ):נתונים מקוריים (2013בשנת 

  2012- ב6.9%-בהשוואה ל, 6.2% - ומעלה 15אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני. 

  2012- ב63.6% - בהשוואה ל,63.7% - ומעלה בכוח העבודה 15אחוז בני. 

  2012- ב59.2%-בהשוואה ל, 59.7% - ומעלה 15בקרב בני )  מכלל האוכלוסייהאחוז המועסקים(שיעור התעסוקה. 

  2012- ב5.9% - בהשוואה ל,5.4% - 64-25אחוז הבלתי מועסקים מכוח העבודה בקרב בני. 

  2012- ב74.0%-בהשוואה ל, 74.5% 64-25שיעור התעסוקה בקרב בני. 

 5.1% - היה במחוז המרכז 2013 אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר בשנת, מבין המחוזות. 

 היה ברחובות 2013אחוז הבלתי מועסקים הנמוך ביותר בשנת ,  תושבים100,000- יותר ממבין היישובים המונים  - 

4.5%. 

 2013 בשנת 8.9%-לקם של השכירים בתחום ההייטק מכלל השכירים הגיע לח.  

יות  ו פנ   )12פרק (משרות 

  שירותים פיםבענ .2012 אלף בשנת 64.3 אלף משרות פנויות בממוצע בחודש לעומת 63.3 היו 2013בשנת 

 מספר המשרות הפנויותהיה )  L,M ,N יםסדר (ן" ופעילויות בנדלשירותי ניהול ותמיכה, מקצועיים מדעיים וטכניים

 - מספר המשרות הפנויות היה הגדול ביותר עובדי מכירות ושירותים  הידמשלח בקרב .אלף 10.9 -הגדול ביותר 

 . אלף בממוצע בחודש19.2
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ים  לאומי נות   )14פרק (חשבו

 ולמערכת החשבונות הלאומיים 2006תשומה   והותאמו ללוחות2013-1995בונות הלאומיים עודכנו לשנים נתוני החש

הבנק , לאומית-ןקרן המטבע הבי, OECD-ה, ם"האו: לאומיים-ןחמישה ארגונים ביאותה הכינו ש (2008SNA החדשה

  ). Eurostat-העולמי ו

 התוצר המקומי הגולמי שווה לערך נטו של . 3.2%- ב2013עלה בשנת , במחירים קבועים, התוצר המקומי הגולמי

 . כלל הסחורות והשירותים שיוצרו בישראל

 2.4%-סך המקורות שעמדו לרשות המשק עלו ב. 

 :העול 2013פירוט השימושים במקורות לשנת מ

 3.5%-שההוצאה לצריכה ציבורית עלתה ב. 

 1.4%-ת לנפש עלתה בההוצאה לצריכה פרטיוש, 3.3%-ההוצאה לצריכה פרטית גדלה בש.  

 1.1%-ההשקעה בנכסים קבועים עלתה בש ו1.5%-יצוא הסחורות והשירותים במחירים קבועים עלה בש.  

הכלכלה  ענפי    )22, 20, 18 :פרקים(סקר 

 הוא ו, פרט לענף היהלומים, )2011וג סיו( עסקים במגזר העסקי בכל ענפי הכלכלה נחקרים 2011 סקר ענפי הכלכלה לשנתב

  .הייעור והדיג,  לראשונה נחקרו במסגרת הסקר גם ענפי החקלאות.מבוסס על דוחות כספיים

  מסך המשרות 75%( אלף משרות 2,651 היה 2011מסיכום הסקר עולה שסך המשרות בענפים הנחקרים בשנת 

 520-והערך המוסף הגולמי הגיע ל, רים שוטפיםח במחי" מיליארד ש1,155-התפוקה הסתכמה ב, )במשק הישראלי

 31%,  מהמשרות14%בענפי התעשייה נרשמו . ענפי התעשייה וענפי השירותים בלטו במיוחד. ח"מיליארד ש

מדעיים וטכניים ושירותי , שירותים מקצועיים, ן"פעילויות בנדל(בענפי השירותים .  מהערך המוסף23%-מהתפוקה ו

  . מהערך המוסף19%- מהתפוקה ו14%,  מהמשרות21% נרשמו )ניהול ותמיכה

  יותר ממראה ש, )חברות פיננסיות ומשקי בית, פיננסיות-חברות לא(התפלגות נתוני הסקר לפי המגזרים הנחקרים-

יש לציין .  חברות פרטיות היורובן, פיננסיות-מהתפוקה ומהערך המוסף התרכזו במגזר החברות הלא,  מהמשרות76%

  .ומהערך המוסף התקבלו מהחברות הפרטיות הלא פיננסיות בבעלות זרה מהתפוקה 11%-שכ

 )18פרק  (עסקים

  כלומר (ות  פעילות של חודש אחד לפחנרשמה בהםש אלף עסקים 517- מנה המשק הישראלי כ2013במהלך שנת

כפי שהתקבל ממרשם העסקים שהוקם בלשכה המרכזית , )מ"או נתוני פדיון ממע/נתוני העסקה מביטוח לאומי ו

  אלף מעסיקים שכירים והיתר עצמאיים253, מתוך כל העוסקים והמועסקים במשק. 2003לסטטיסטיקה בשנת 

  .וחברות אשר לא מעסיקות שכירים

  בהשוואה  (41,500-כונסגרו  ) 2012- ב49,100(סקים ע 50,200-כ נפתחו 2013במהלך שנת 

 . עסקים חדשים8,700-ובפועל התרחב המגזר העסקי ב, )2012- ב39,000-ל
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 מהעסקים שנולדו 60%-בכ. בשנה זו  מסך כל העסקים הפעילים9.0%-שהם כ,  עסקים חדשים46,400-נולדו כ 

 הנם עסקים 76%, 2013ם שכירים ושנולדו בשנת מבין העסקים שבהם מועסקי. לא מועסקים שכירים, שנה זוב

 . משרות שכיר20 הנם עסקים שבהם עד 97%- משרות שכיר וכ4שבהם עד 

 מהעסקים 52%-כ). 2009שנת ( שרדו גם את שנת פעילותם השנייה 2008 מהעסקים שנולדו בשנת 88%-כ 

בשנת  ישרדות הנמוך ביותראחוז הה ).2013שנת ( שרדו גם את שנת פעילותם השישית 2008שנולדו בשנת 

  ).Iסדר (נמצא בענפי שירותי האירוח והאוכל , )33.5% (הפעילות השישית

 גידול , ח" מיליארד ש1,657-הפדיון במגזר העסקי בהסתכם , על פי מדגם שהוצא מתוך הדיווחים למס ערך מוסף

 .2012ם בשנת פדיון שנרשל  זאת בהשוואה- כמותיהגידול בדומה ל, שוטפיםה במחירים 2.6%של 

 )19פרק  (חקלאות

 11.9;  גידולים צמחיים-ח " מיליארד ש18.1(ח "מיליארד ש 30.0 עמד על 2013 בשנת ערך התפוקה החקלאית 

עלייה של ( בערך התפוקה 2.9%- נרשמה עלייה של כ2012בהשוואה לשנת ).  בעלי חיים ותוצרתם-ח "מיליארד ש

 3.3%- התפוקה במחיריעלייה זו נבעה מעלייה ב).  בגידולים הצמחיים3.5% בבעלי חיים ותוצרתם ושל 1.9%-כ

 ).כמות(  התפוקהמזערית בנפחשקוזזה בירידה 

 18.9% ושל 2012-  ב14.5%בכמות של בהמשך לגידול , ללא פרי הדר, בכמות הפירות 17.1%- עלייה של כ 

 .2011- ב

 2012- ב3.6% בהמשך לירידה של ,0.7% של ירידה זוהי. ח"ש מיליארד 5.4היה  2013- בערך היצוא החקלאי 

 .2011- ב4.8% עלייה של ולאחר

 חומרי רבייה וחלפים , המיםעיקר העלייה נבע מעליית מחירי . 2.6%- ב2013 עלה בשנת ערך התשומה החקלאית

 .ותיקונים

 )19פרק (מאזן אספקת המזון 

 3,630 17%,  מקורם בדגנים ומוצריהם30%כאשר , 2012 קילו קלוריות לנפש ליום עמדו לרשות הציבור בשנת 

לרשות הציבור עמדו גם .  בחלב ומוצריו8%- בבשר ו11%, ירקות ומקשה, פירות ב10%, מקורם בשמנים ושומנים

,  מהם מקורם מן הצומח והשאר מן החי65%( גרם שומן 141- ו) מהם מקורם מן החי53% ( גרם חלבון לנפש110

  .) מבשר20%ומתוכם 

  ג דגנים ומוצריהם" ק116, ג פירות" ק186, ג ירקות ומקשה" ק200 ,בממוצע לנפש, 2012בישראל סופקו בשנת ,

 . ביצים246-ג דגים ו" ק7, ג בשר" ק71, ג סוכר וממתקים" ק43, א ועמילנים"ג תפו" ק40,  חלב ומוצריוג"ק 182

  31%- ל48%-מ( ומוצריהם הקלוריות שסופקו מדגנים ירידה רצופה בחלקן היחסי של  הייתה2000-1950בשנים(. 

 . ומוצריהםלקם של הדגנים חלו תנודות קלות בח 2012 עד 2000 משנת

 בשנת 17%- ל1950 בשנת 13%-בחלקם היחסי של שמנים ושומנים באספקת הקלוריות חלה עלייה הדרגתית מ 

 .2012 בשנת
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  )20פרק (תעשייה 

  סדר  ( תעשייהים בסדר פעלו2013בשנתC( כרייה וחציבהו)  סדרB(ויוההמעסיקים שכירים  אלף מפעלים 12- כ 

 5%-כ, יתרב משרות ו99-20 העסיקו 16%-כב,  משרות19-1 מהמפעלים העסיקו 78%-ב.  אלף משרות365בהם 

  .יותר משרות ו100היו , מהמפעלים

 ענפיגית עולה כי מחצית מהמפעלים השתייכו ללפי עצמה טכנולו) ללא כרייה וחציבה( סדר תעשייה תחלוקמ 

- 5%-עילית ו-מעורבתהלטכנולוגיה  - 9%,מסורתית-מעורבתה לטכנולוגיה - 34%, מסורתיתהטכנולוגיה ה

כשליש מהמשרות השתייכו לענפי הטכנולוגיה ,  המשרות בתעשייהחלוקתמבחינת . עיליתהלטכנולוגיה 

טכנולוגיה ל - 27%-עילית ו-מעורבתטכנולוגיה הל - 16%, רתיתמסו-מעורבתטכנולוגיה ה ל– רבע, המסורתית

  .עיליתה

 שהוא אומדן לשינוי בערך המוסף,  מדד הייצור התעשייתי2013כרייה וחציבה עלה בשנת , תעשייהסדרים ב 

 .1.4%- בירד והפדיון במחירים שוטפים 0.2%-שכיר עלה בהמדד משרות , 2012 לעומת 0.6%-ב, )בתוצר(

 )21פרק  (אנרגיה

  מאזן האנרגיה

  ללא ה נותראספקת אנרגיה ראשונית מנפט גולמי. 13.9%-פחם ב מאספקת אנרגיה ראשונית עלתה 2012בשנת 

  .שינוי

 ן" שעט5466.3-ן ל" שעט5,114.7- מ2011שנת  לעומת 2012 בשנת 6.8%-ב עלה ייצור החשמל.  

  .2012מאזן האנרגיה של ישראל לשנת : הודעה לתקשורת

י ו נ  )22פרק  (בי

  בתל . 2012- בהשוואה ל13%- חלה עלייה של כ2013-בבהתחלות הבנייה של דירות חדשות בקבוצות רכישה

  .19%-ואילו בירושלים נרשמה עלייה של כ, 24%-יפו נרשמה ירידה של כ-אביב

 1,270-כ, )2012 לעומת 8%-עלייה של כ(יפו - בתל אביבביזמה פרטית דירות חדשות 1,440- כנמכרו 2013-ב 

 דירות 950- וכ)17%-ירידה של כ( בנתניה -  דירות חדשות970-כ, )63%-עלייה של כ(בירושלים  -דירות חדשות 

  .)17%-עלייה של כ(ברחובות  -חדשות 

  מתחילת בנייתן עד מועד מכירתן, שנמכרו בשוק הדירותמספר החודשים הממוצע של הימצאות דירות חדשות ,

  .2012-בדומה ל, 2013- חודשים ב9-היה כ

  בשוק הדירות מאז תחילת בנייתן עד סוף דצמברהדירות החדשות שנותרו למכירהמספר החודשים הממוצע של  ,

 .2012- חודשים ב14- לעומת כ2013- חודשים ב15-היה כ
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ירות   )23פרק  (תי

  היו  מיליון 3.0 מתוכם .2012 לעומת 0.5%עלייה של , ל" מיליון כניסות מבקרים מחו3.5-יותר מ היו 2013בשנת

 87% .2012- בכניסות של תיירים לארץ בהשוואה ל3%בשנה זו נמדדה עלייה של  . אלף מבקרי יום587-תיירים ו

  .יבשה דרך ה13%-מכניסות התיירים היו דרך האוויר ו

 5972012 לעומת 2% של היעלי -ב " אלף כניסות היו של תיירים מארה.  

  מהיציאות היו דרך 90% .2012  לעומת9% של יהיעל -ל " מיליון יציאות של ישראלים לחו4.8 נרשמו 2013בשנת 

  .בדרך הים - 2%-בדרך היבשה ו - 8%, האוויר

  היו ) 43%( מיליון 9.7 ןמתוכ, 2012 לעומת 2% של היעלי,  מיליון לינות במלונות התיירות22.5 היו 2013בשנת

 ).2012-בדומה ל(לינות של תיירים 

 2012- בדומה ל66%- הגיעה ל2013-תפוסת החדרים במלונות התיירות ב. 

  היו לינות של תייריםן מתוכ22%-ו) 2012 לעומת 3%ירידה של ( מיליון לינות 2.3באירוח הכפרי נרשמו בשנה זו . 

  

 )24פרק ( תקשורתו תחבורה

 ועלייה של , 2012 בהשוואה לשנת 11%-עלייה של כ, נוסעים  מיליון45-יותר מברכבת   נסעו2013בשנת  - רכבת

 נרשמה 2013בשנת , כמו כן. הנוסעים במספר של ממש וישינ חל  שבהן לא2011-2009 בהשוואה לשנים 26%-כ

בשנה זו  .של כלל הרכבות) סולר( בצריכת האנרגיה 12%- בנסועת רכבות הנוסעים ועלייה של כ20%-עלייה של כ

  .מספר קרונות הנוסעים ומספר המושבים ברכבת נותר כמעט ללא שינוי

  2012 בשנת 3.4%לאחר עלייה של , ים לארץ וממנה בתנועת המטענ4.9% חלה עלייה של 2013בשנת  -נמלים .

נטענו , כמו כן. 2012שנת   לעומת4.6%עלייה של , סחורות טונות  אלפי28,287ישראל נפרקו  בנמלי המסחר של

  .2012שנת   לעומת5.3%עלייה של , טונות סחורות  אלפי20,464

  בשנה . 2012 בהשוואה לשנת 11.5%של ירידה ,  אלף נוסעים409 עברו בנמלי המסחר של ישראל 2013בשנת

 ).נוסעים ומשא( בפקידת כלל האניות 7.5%זו נרשמה ירידה של 

 אניות מסוג אחר4- אניות צובר ו5,  אניות משא כללי42מהן , 2013 אניות בשנת 51כלל  צי הסוחר הישראלי  .

סך המשקל שהאניות יכלו (ס והמעמ, נות אלפי טו2,583של האניות בצי הייתה ) נפח האניות(התפוסה הכוללת 

בתפוסה הכוללת ובמעמס של , לא חל שינוי משמעותי במספר האניות, לאורך השנים.  אלפי טון3,287היה ) לשאת

  .האניות בצי

 13.6-לאומיים בישראל כ-ן עברו בשדות התעופה הבי2013בשנת  -לאומית של נוסעים -תנועה אווירית בין 

-כ (2012 לעומת שנת 8%-בשנה זו נרשמה עלייה של כ. )ליוני נוסעים נכנסים מי6.8- מתוכם כ(מיליוני נוסעים 

  ). מיליוני נוסעים12.5

 במספר תאונות 4.5%- חלה עלייה של כ2013 בשנת -משטרת ישראל בשנחקרו  תאונות דרכים עם נפגעים 

 ).לא כולל אזור יהודה והשומרון (2012לעומת שנת , הדרכים עם נפגעים
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 277 - )לא כולל אזור יהודה והשומרון (5%- חלה עלייה של כ2013בתאונות דרכים בשנת  םבמספר ההרוגי 

 השנים 51-מספר ההרוגים הוא הנמוך ביותר ב, עם זאת. 2012 הרוגים בשנת 263לעומת , 2013הרוגים בשנת 

 .2012מלבד שנת , האחרונות

  מו יותר הרוגים בתאונות דרכים בדרכים לאנרש, )64% (בדרכים עירוניותלמרות שרוב תאונות הדרכים אירעו - 

 ).  הרוגים131(מאשר בדרכים עירוניות )  הרוגים146(עירוניות 

 שיעור הפצועים קשה מתוך רוכבי האופניים בתאונות דרכים .נפגעים קשה יותר בתאונות דרכים רוכבי אופניים 

שיעור , כמו כן.  כל סוג נפגע אחר השיעור הגבוה ביותר לעומת- 27% על 2013שדווחו למשטרה עמד בשנת 

 .4% - ההרוגים מתוך רוכבי האופניים שנרשם בשנה זו היה גם הוא הגבוה ביותר לעומת סוגי הנפגע האחרים

  אלף כלי רכב 238-מהם כ,  אלף כלי רכב278- נוספו למצבת כלי הרכב כ2013במהלך שנת  -כלי רכב מנועיים 

 90-כך שהתוספת נטו למצבת כלי הרכב הסתכמה בכ,  אלף כלי רכב189- בתקופה זו נגרעו מהמצבה כ. חדשים

  .2012 אלף בשנת 78לעומת , אלף כלי רכב בלבד

  אחוז כלי הרכב הפרטיים הצורכים .  מכלל כלי הרכב14.8% ,כלי רכב מונעים בסולר 422,300- היו כ2013בשנת

בשנת ).  כלי רכב פרטיים80,000(טיים  מכלל כלי הרכב הפר3.4%- ל2013והגיע בשנת , סולר המשיך לגדול

כלי רכב פרטיים היו  11,100- מתוכם כ, )2012 בשנת 12,000- כ( כלי רכב באמצעות גז 14,000-  הונעו כ2013

 ). 2012 בשנת 9,300- כ(

  בקרב הנשים58%לעומת , 78% שיעור המורשים לנהוג בקרב הגברים עמד על 2013בשנת  -מורשים לנהוג  .

 בלבד 12%לעומת , )כמעט מחצית מהגברים (47% ומעלה עמד על 75 לנהוג בקרב גברים בני שיעור המורשים

 .בקרב הנשים בקבוצת גיל זו

 

 לאומית-בין השוואה -מינוע ושיעור הרוגים בתאונות דרכים  רמת

 ים תושב1,000 כלי רכב לכל 346 היו בישראל 1220בשנת , יחסית למדינות אחרות נמוכה רמת המינוע בישראל .

  .522 - ובדנמרק 591 -כיה 'בצ, 603 -בהולנד , 726 –בשווייץ 

  100,000-ל הרוגים 3 -בישראל נמוך יחסית למדינות אחרות  ההרוגים בתאונות דרכים שיעור  היה2012בשנת 

שיעור הרוגים . נורווגיה ושוודיה, הממלכה המאוחדת, הולנד, דנמרק: שיעור דומה נרשם גם במדינות. תושבים

  . תושבים נרשם בארצות הברית ובקוראה הדרומית100,000- הרוגים ל11ה של גבו

 שיעור . פינלנדלבדומה לגרמניה ו,  הרוגים5 על 2012מ נסועה בישראל עמד בשנת "שיעור ההרוגים למיליארד ק

כיה 'צב. ץישווי, צרפת, ניו זילנד, בלגיה, ארצות הברית, אוסטרליה,  אוסטרייה:נמוך מאשר במדינותהיה זה 

בהן שמדינות ה.  בהתאמה,מ נסועה" הרוגים למיליארד ק18- ו16 -ובקוראה הדרומית היה שיעור ההרוגים גבוה 

 .נורווגיה ושוודיה, הממלכה המאוחדת, הולנד, דנמרק,  אירלנד:יונרשם שיעור נמוך יותר מאשר בישראל ה
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ופיתוח    )26פרק (מחקר 

 )26פרק (פ אזרחי "הוצאה לאומית למו

 וחלקה ,ח" מיליארד ש44.2- ב2013בשנת הסתכמה , שוטפים במחירים, ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי 

בהמשך , 1.3%-פ אזרחי במחירים קבועים ב" עלתה ההוצאה הלאומית למו2013בשנת . 4.2%ג היווה "בתמ

 .2011 בשנת 4.1% ושל 2012 בשנת 4.5%לעלייה של 

  ת החברות מדינומבין ה  ביותרהגבוהה יתהוהי ,ג"מהתמ 4.2%פ אזרחי בישראל "תה ההוצאה למוי הי2012בשנת

,  דולר1,303- ב2012תכמה בשנת הס, ג"ה של התמיבדולרים שוטפים במונחי כוח הקני,  ההוצאה לנפש-OECD.ב

 .OECD- בין הגבוהות במדינות הוהייתה

 ההוצאה למחקר ופיתוח של המגזר העסקי מהווה את המרכיב העיקרי בהוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי. 

  עיקר . ₪ מיליארד 30.8-ל₪  מיליארד 27.9-מ, 10%-פ של המגזר העסקי ב"ו גדלה ההוצאה למ2011בשנת

 מהגידול בסך ההוצאה ומענפי התעשייה 48%שהיווה ) 62(מגידול בהוצאות בענף תכנות המחשבים  השינוי נבע

 לעומת 12%עלייה של ,  אלף משרות63- ב2011פ הסתכם בשנת "מספר המשרות במו.  לגידול זה30%שתרמו 

  . ממשרות אלו היו משרות של אקדמאים77% .2010

 מההוצאה 46%-פ של חברות רב לאומיות הפועלים במשק הישראלי מהווה כ"פ של מרכזי המו"ההוצאה למו 

 16%גידול של , על מחקר ופיתוח₪  מיליארד 14.1- הוציאו מרכזים אלו כ2011בשנת . של המגזר העסקי

  .פ במגזר העסקי" לגידול בסך ההוצאה למו69%פעילותם של מרכזים אלו תרמה . 2010לעומת 

 )27פרק  ,1פרק  (סביבה

 מטר -427.7 לשפל חסר תקדים של 2013 והגיע בדצמבר ,מטר בשנהכ ממשיך לרדת בקצב של מפלס ים המלח 

 . מטר לעומת השנה הקודמת0.93 ירידה של -מתחת לפני הים 

 מליחות האגם . 2012 בשנת -212.4 מטר מתחת לפני הים לעומת -211.3 על 2013 עמד בנובמבר מפלס הכנרת

על פי תקנות בריאות העם של משרד (, מיליגרם כלוריד לליטר 2013-ב 246- ל2012- ב263-הממוצעת ירדה מ

 ). מיליגרם לליטר250הריכוז המרבי הרצוי של כלוריד במי שתייה הוא , הבריאות

  צואתיים בחופי הרחצה בים התיכון עמד בשנת )אנטרוקוקים(אחוז החריגות הממוצע בבדיקות לגילוי חיידקים 

 חוף יונרשמו החריגות הרבות ביותר ה החופים שבהם).  בשנה הקודמת5.9%לעומת ( מהבדיקות 3.1% על 2013

 ). מהבדיקות7.4% (ריביירה בבת יםוחוף )  מהבדיקות7.5% (יפו-ל אביבשרתון בת

 לעומת 2013 מיליוני מטרים מעוקבים בשנת 510 - נמשכה מגמת העלייה בכמות השפכים שטופלו במכוני טיפול 

 .2012ליוני מטרים מעוקבים בשנת  מי479

  חמצני -פחמן חדב נמשכת הירידה בפליטות המזהמים מכלי רכב 2013בשנת)CO ( פליטות גפרית , 66%-בכירד

 וחלקיקי אבק 67%- בכ-) NOX(תחמוצות חנקן , 59%-בכ - )HC(פליטות פחמימנים , 96%-בכ -) 2SO(חמצנית -דו

 .ובעות משיפורים טכנולוגיים בכלי הרכב וכן משיפור באיכות הדלקיםירידות אלו נ. 71%-בירדו ) SPM(מרחף 

  בפליטות חלקיקי 52%של ירידה  - 2012 בפליטות מזהמים מייצור חשמל לעומת שנת ירידה חלה 2013בשנת 

חמצני - בפליטות פחמן דו12% של וירידה) 2SO(חמצנית - בפליטות גפרית דו12% של ירידה, )SPM(אבק מרחף 

)CO2 .(השימוש בגז טבעיהגברת מזוט וסולר ו,  בפחםמהפחתת השימוש אלה נבעו ירידות. 
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  חמצני - במונחי פחמן דומיליון טון גזי חממה 83- נפלטו בישראל כ2012בשנת)CO2 ( 2011 בשנת 78.2לעומת .

משינוי  נבעה בעיקר 2011-2012העלייה בפליטות בין השנים .  טון510.- על כ2012הפליטה לנפש עמדה בשנת 

ומעלייה בשימוש בגזי חממה המכילים פלואור ) ירידה בשימוש בגז הטבעי(בסל הדלקים בתעשיית האנרגיה 

 .HFC's-ממשפחת ה

 לעומת  (2013 מיליון טון בשנת 4.89- שנאספה ברשויות המקומיות עמדה על כסך הפסולת הביתית והמסחרית

 .יוםג פסולת לנפש ל" ק1.69- בממוצע כ, ) בשנה קודמת4.84

  עשרתשטחי שרפות היער הסתכמו ב.  אלף דונם1,118-והגיע ל) 1%( שטח היער הנטועמעט  עלה 2013בשנת 

  .אלפים דונם


