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 2016תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל על סמך מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 

Well-being, Sustainability and National Resilience Indicators, 2016 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  (3545החלטה מס' ) 3614בהמשך להחלטת ממשלת ישראל מאפריל 

ות וחוסן לאומי בתחומים: איכות התעסוקה, ביטחון אישי, בריאות, דיור מעדכנת את מדדי איכות חיים, קיימ

חיים  מתותשתיות, חינוך, השכלה וכישורים, רווחה אישית וחברתית, סביבה, מעורבות אזרחית וממשל, ר

 מידע. החומרית, פנאי תרבות וקהילה וטכנולוגיות 

נרשמה  8-מהמדדים שפותחו נרשם שיפור, ב 34-בהשוואה לשנה הקודמת, ב, מדדים 01עד כה פותחו 

מדדים  22-( ב3663מדדים לא נרשם שינוי משמעותי במגמה. בהשוואה לשנת הבסיס )לרוב  13-הרעה וב

 נרשמה הרעה.  5-בונרשם שיפור 

  :3610-מדדים חדשים פותחו ב 15

 אלא אם צוין אחרת( 3610)הנתונים מתייחסים לשנת 

  בתחום הבריאות

  בקרב גברים. נשים  04.5-בקרב נשים ו 04.1הצפויות מהלידה עמדו על  הבריאיםשנות החיים

 .81% - משנות החיים ללא בעיה בריאותית המפריעה בתפקוד, וגברים 11%צפויות לחיות 

 :לא עישנו, היו פעילים  -הקפידו על אורח חיים בריא ומעלה  31מבני  10.1% התנהגויות בריאות

 .מהנשים 10.4%-מהגברים ו 14.2%, גופנית ואכלו פירות וירקות

 :מקרים חדשים של שאתות  26,435התגלו  3615בשנת  מקרים חדשים של שאתות ממאירות

מקרים חדשים התגלו בקרב נשים  10,441נפש.  166,666-ל 211.4, שיעור של ממאירות )סרטן(

 ב גברים.בקר 12,422-ו

 מיהודים  מאחוזגבוה  היה הבריאות במערכתאמון  הביעושערבים אחוז ה מון במערכת הבריאות:א

 (. , בהתאמה12%לעומת  85%)

 בתחום החינוך

 :ם ילדי בגניהמבקרים  0-2מההורים לילדים בני  84% שביעות רצון של ההורים מהחינוך לגיל הגן

 (.3614210בשנת הלימודים תשע"ו ) גןה מרוצים במידה רבה מאוד ובמידה רבה מהחינוך בגילהיו 

http://www.cbs.gov.il/


 :מההורים  15%בתי ספר יסודיים, בלתלמידים  מההורים 18% שביעות רצון ממערכת החינוך

מרוצים ממערכת  היו מההורים לתלמידים בחטיבות העליונות 14%-חטיבות ביניים ובלתלמידים 

 44%, ו-בכיתות ה מהתלמידים 14%. באותה שנה (3614210בשנת הלימודים תשע"ו ) החינוך

מההערכה ומהמשוב  שבעי רצוןהיו יא -מהתלמידים בכיתות י 46%-ט ו-מהתלמידים בכיתות ז

 ו ממוריהם.שקיבל

  :26הסיכויים לרכוש השכלה גבוהה בקרב בני  הסיכוי לרכוש השכלה גבוהה לפי השכלת הורים 

מהסיכויים של אלו שהוריהם חסרי  3.4שלפחות לאחד מהוריהם יש השכלה גבוהה, גבוהים פי 

 (., בהתאמה32%לעומת  44%השכלה גבוהה )

 בתחום מעורבות אזרחית וממשל

 :מעורבים בחיים הציבוריים או הפוליטייםומעלה היו  36מבני  10% מעורבות אזרחית.  

 :השפעה יכולת חשים שדיווחו כי הםיהודים אחוז ה הערכת יכולת ההשפעה על מדיניות הממשלה 

  בהתאמה(. 1%לעומת  14%ערבים )אחוז הכפול מ היה הממשלה מדיניות על

 בתחום רווחה אישית וחברתית

 :מהערבים  50%, 3610כלשהי במהלך שנת  חשו אפליהומעלה  36מבני  רבע תחושת אפליה

 .מהיהודים 31%לעומת 

  :ערבים אחוז הפי שלושה ויותר מ היה גדול בוטחים בזולת שדיווחו כי הם יהודיםאחוז ה אמון כללי

 (., בהתאמה15%לעומת  54%)

 בתחום רמת חיים חומרית

 :הסתכם בסוף  עושר הפיננסי נטו של מגזר משקי הביתה רמת העושר הפיננסי של משקי הבית

 .3661אלף ש"ח בשנת  110אלף ש"ח לנפש לעומת  301-ב 3614שנת 

 בתחום פנאי, תרבות וקהילה:

  או מרוצים  מרוציםמהמועסקים היו  48% מהאיזון בין העבודה לתחומי חיים אחרים:שביעות רצון

 .מאוד, מהאיזון שבין עבודתם לתחומי חיים אחרים

 בתחום טכנולוגיות המידע

 מועסקים בתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת (ה-ICT) : אלף 144.4עמד על המועסקים מספר 

 .בענף התעשייה 56.1-בענף השירותים ו 144.5מתוכם  ,3610-ב

 לדף הנושאי באתר הלמ"ס 

  0205איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי לפרסום מדדי 

 לסטטיסטיקל 

  ,2016להודעה לתקשורת מדדי איכות חיים בערים הגדולות 

  לקובץExcel  יםשל המדד 

  

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=994
/webpub/pub/text_page.html?publ=118&CYear=2016&CMonth=1
/www/statistical/statist165_h.pdf
/publications17/echut/db.xlsx
/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201833071


 איכות התעסוקה

ובהכנסה; ירידה בשביעות הרצון מעבודה; עלייה בשיעור האבטלה  1עלייה בשיעור התעסוקה

ובשיעור התעסוקה החלקית שלא   גידול בפערים בין יהודים לערבים בשיעור התעסוקה 2;הממושכת

 מרצון

, בהתאמה(. 3610-ב 53.4%לעומת  05.4%בקרב יהודים גבוה יותר בהשוואה לערבים )שיעור התעסוקה 

 3663נקודות האחוז בשנת  11.5-הפער בשיעור התעסוקה בין יהודים לערבים הולך וגדל לאורך השנים, מ

השנים כל . לאורך 3610בשנת  33.4-ל 3613-נקודות האחוז ב 33.6-, ומ3611-נקודות האחוז ב 18.1-ל

, 02.1%לעומת  35.0%נמוך באופן ניכר בהשוואה לנשים יהודיות ) היה ור התעסוקה בקרב נשים ערביותשיע

 (.בהתאמה

 2.2%לעומת  4.3%בקרב נשים ערביות היה  שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון 3610בשנת 

 .בקרב נשים יהודיות

ש"ח  13,146-, מ38%-עלתה בכ ברוטו מעבודה של משק בית 3ההכנסה החציונית 3610–3663בשנים 

 4.ש"ח 10,305-ל

. במרבית השנים השיעור הנמוך 3610-ב 81%-ל 3663-ב 83%-מ עלה המרוצים מעבודתםהמועסקים  אחוז

 .ביותר של המרוצים מעבודתם נמצא בקרב גברים ערבים

בקרב יהודים, בהשוואה לפי אורח  .3610-ב 34.4%-ל 3613-ב 31.4%-ד מיר שיעור האבטלה הממושכת

בקרב אלו  יהה 3610-בשיעור האבטלה הממושכת הגבוה ביותר  5חיים של הגרים בדירה מבחינה דתית,

 (.31.5%שאורח חייהם חרדי )

 ביטחון אישי

עלייה בתחושת הביטחון ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה; ירידה בשיעור היפגעות מעבירת 

הפצועים בפעולות איבה ובשיעור ההיפגעות מעבירות בעלות וההרוגים אלימות, במקרי רצח, בשיעור 

 אופי מיני; עלייה בשיעור ההרוגים והפצועים בתאונות דרכים לעומת השנה הקודמת

רת אלימות )שימוש בכוח פיזי( או מאיום בשימוש ינפגעו מעבומעלה  36מבני  2.1% 3610בשנת 

 .באלימות

חשו בטוחיםומעלה  36מבני  84% 3610בשנת 
, אחוז גבוה ללכת לבדם בשעות החשכה באזור מגוריהם 6

 .7(ESSבהשוואה לממוצע של המדינות המשתתפות בסקר החברתי האירופי )
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 .ומעלה 14שיעור התעסוקה הוא אחוז המועסקים מכלל אוכלוסיית בני  
שה חודשים מתוך כלל ימועסקים שחיפשו עבודה מעבר לש-תישיעור האבטלה הממושכת חושב כאחוז הבל 2

 מועסקים.-הבלתי
3

הכנסה חציונית היא מדד אמצע סטטיסטי המורה על ההכנסה שבחצי ממשקי הבית משתכרים מעליה ובחצי  
 .מתחתיה -
 .3610במחירים קבועים לשנת  4
 הנתונים מבוססים על שאלה בסקר כוח אדם: "מהו אורח החיים העיקרי מבחינה דתית של הגרים בדירה?". 5
6

 'בטוחים מאוד' או 'בטוחים'.  

7
 .European Social Survey 2014ראו:  

http://www.europeansocialsurvey.org/data/themes.html?t=wellbeing


 2.8%-כ 3610-בשיעור גבוה במידה ניכרת בהשוואה לגברים. במיני  אופי עבירות בעלותנפגעות מנשים 

 .מהגברים 6.8%-מהנשים נפגעו מהטרדה מינית, לעומת כ

 מספרב 1%-תושבים וכ 166,666-ל בתאונות דרכים מספר ההרוגיםב18%-חלה עלייה של כ 3612משנת 

 .הפצועים קשה בתאונות דרכים

 3614גבוה במידה ניכרת בהשוואה ליהודים. בשנת  היה בקרב ערבים מקרי הרצחלאורך השנים שיעור 

 (., בהתאמה6.0לעומת  2.1מהשיעור בקרב היהודים ) 0.3השיעור בקרב הערבים היה גבוה פי 

כל בכל יום או כמעט בנפגעו  18.0%, נפגעו מהתנהגות אלימה בכבישומעלה  36מבני  44% 3610בשנת 

 .מכלל הנפגעים( 25%-יום )כ

 בריאות

 56.0לגברים,  56.5 -בישראל  8עלייה בתוחלת החיים ובהערכה העצמית של בריאות; שנות חיים בריאים

 אצל גברים -לנשים; עלייה במקרים חדשים של שאתות ממאירות )סרטן( אצל נשים וירידה 

)ללא שינוי בארבע השנים האחרונות(,  2.1לידות חי היה  1,666-ל שיעור תמותת התינוקות 3610בשנת 

 בקרב ערבים. 0.1-בקרב יהודים ו 3.2

שנים  86.1) העלייה התמתנההשנים האחרונות חמש נמצאת במגמת עלייה מתמדת, אם כי ב תוחלת החיים

 04.1על  3610הצפויות מהלידה עמדו בשנת  הבריאיםשנות החיים . (3610-ב נשיםלשנים  85.3-ו גבריםל

משנות החיים ללא בעיה בריאותית המפריעה  11%בקרב גברים. נשים צפויות לחיות  04.5-בקרב נשים ו

 .81% -בתפקוד, והגברים 

 OECD-הרבה מעל ממוצע ה ,בריאותה טובה מאוד או טובההאוכלוסייה בישראל דיווחה כי  3614שנת ב

שמציגות את המדד,  OECD-דורגה במקום החמישי מבין מדינות ה , בהתאמה(. ישראל08.3%-ו 83.9%)

 9ד.יחד עם אוסטרליה ואירלנ
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מספר השנים הממוצע אשר אדם צפוי לחיות ללא בעיה בריאותית שמפריעה לו בתפקוד. החישוב מבוסס   

על נתוני לוח תמותה ושיעורי הימצאות ספציפיים לגיל של בעיה בריאותית המפריעה בתפקוד, המחושבים 
 לפי הסקר החברתי של הלמ"ס.

 ומעלה. 36בני  –ומעלה, ובישראל  10בני  –ברוב המדינות  9

פנות אמצע, בשונה ממרבית מדינות ופנויות )קטגוריות( ללא אובישראל המענה לשאלה חולק לארבע א
 .OECD-ה



מעודף משקל או מתלמידי כיתות ז סבלו  26%-ו ו-מתלמידי כיתות א 18%( 3610211בשנת תשע"ז )

 ת.והאחוזים האלה נמוכים מעט מאלה שנמדדו בשנים האחרונ 10.מהשמנת יתר

תים קרובות או מדי פעם, ימהנשים חשו מדוכאות לע 26% - בתחושת הדיכאוןבין המינים ניכר קיים הבדל 

 .מהגברים 14%לעומת 

לא עישנו, היו פעילים גופנית ואכלו  -הקפידו על אורח חיים בריא ומעלה  31מבני  10.1% 3610בשנת 

 .מהנשים 10.4%-מהגברים ו 14.2%, פירות וירקות

 166,666-ל 211.4, שיעור של מקרים חדשים של שאתות ממאירות )סרטן( 26,435התגלו  3615בשנת 

 .בקרב גברים - 12,422-מקרים חדשים התגלו בקרב נשים ו 10,441נפש. 

 (., בהתאמה12%לעומת  85%גבוה יותר מיהודים ) אחוזב הבריאות במערכתאמון  הביעוערבים 

 דיור ותשתיות

כללית הירידה הלמרות  ,בין עשירונים באחוז ההוצאה על דיור מתוך ההכנסה הפנויהפערים גדולים 

 באחוז ההוצאה; מרוצים מהדירה ומאזור המגורים אך לא מהתחבורה הציבורית 

לעומת  ,נטוית הכספ סך הכנסתםמאו יותר   02%מוציאים על דיור בעשירון התחתון  משקי הביתמ 46%-כ

  .ה חלה ירידה בשנים האחרונותאל יםבאחוז .העליון ממשקי הבית בעשירון 11%-כ

עלתה  ושביעות הרצון מאזור המגורים, 80%-ל 86%-מעלתה  שביעות הרצון מהדירה 3610–3663בשנים 

 .82%-ל 81%-מ

מרוצים מהתחבורה  היו (43%ממחצית מהחרדים )יותר נמצא ש ,בהשוואה לפי מידת דתיות בקרב יהודים

 .מהחילונים 25%-מהדתיים ו 24%מהמסורתיים,  51%באזור המגורים, לעומת  הציבורית

עולה עם העלייה  צפיפות הדיורבהשוואה לפי אורח חיים של הגרים בדירה מבחינה דתית בקרב היהודים, 

נפשות  1.21בקרב אלו שאורח חייהם חרדי ) צפיפות הדיור הגבוהה ביותר הייתה 3610דתיות. בשנת  במידת

 נפשות לחדר(. 6.13לחדר(, והנמוכה ביותר בקרב אלו שאורח חייהם חילוני )
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, מוגדר עודף משקל 40ועד אחוזון  84מעל אחוזון   BMIכלומר .בילדים ההערכה נעשית לפי עקומות ייחוס 
קומות בעבישראל  החלו להשתמש 3611השמנת יתר. החל משנת ומעלה מוגדר  41באחוזון   BMIואילו

 .3661משנת שנמצאות בשימוש החל ( WHOהייחוס של ארגון הבריאות העולמי )



 חינוך, השכלה וכישורים

תיכונית;  ירידה בשיעור המתקשים במתמטיקה -ובשיעור בעלי השכלה על 11עלייה בשיעורי הלמידה

; הסיכויים לרכוש השכלה OECD-ממוצע במדינות האם כי הוא עדיין גבוה יותר מה 12במחקר פיזה,

מהסיכויים של אלו  0.6שלפחות לאחד מהוריהם יש השכלה גבוהה, גבוהים פי  02גבוהה בקרב בני 

 שהוריהם חסרי השכלה גבוהה

 20.5%) היהודים אחוזנמוך באופן ניכר בהשוואה ל תיכונית והשכלה גבוהה-השכלה על עםהערבים  אחוז

היה כמעט  תיכונית וגבוהה-השכלה על עםשיעור היהודיות (. נקודות האחוז 32.0פער של  - 06.6%לעומת 

 (., בהתאמה21.3%לעומת  16.1%כפול מזה של הערביות )

 . 44.0%עמד על  07–06שיעור הלמידה של בני ( 3614210בשנת הלימודים תשע"ו )

הנשים , שיעור של האוניברסיטאות סף בגרות ועמידה בדרישותלזכאות הבשיעור  נשיםלמרות יתרונן של ה

גברים נמוך משיעור ה במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד נבחנוהזכאיות לבגרות אשר  30בנות  

 .(, בהתאמה32.3%לעומת  10.1%) הזכאים

בהשוואה  OECD (55%-רמה גבוהה בקרב יהודים דומה לממוצע במדינות הב אוריינות קריאה שיעור בעלי

 13.(10%שיעור זה נמוך באופן ניכר )בקרב הערבים ואילו , בהתאמה(, 50%-ל

במידה רבה מהחינוך ו מרוצים במידה רבה מאודהיו ם ילדי בגניהמבקרים  0–2מההורים לילדים בני  84%

 (.3614210בשנת הלימודים תשע"ו ) גןבגיל ה

מההורים  14%-חטיבות ביניים ובמההורים לתלמידים  15%בתי ספר יסודיים, בלתלמידים  מההורים 18%

. באותה שנה (3614210בשנת הלימודים תשע"ו ) מרוצים ממערכת החינוךהיו לתלמידים בחטיבות העליונות 

שבעי היו יא -מהתלמידים בכיתות י 46%-ט ו-בכיתות ז מהתלמידים 44%, ו –מהתלמידים בכיתות ה 14%

 .רצון מההערכה ומהמשוב שקיבלו ממוריהם

, שלפחות לאחד מהוריהם יש השכלה גבוהה 02בני  לרכוש השכלה גבוהה בקרבהסיכויים  3610בשנת 

 (., בהתאמה32%לעומת  44%מהסיכויים של אלו שהוריהם חסרי השכלה גבוהה ) 3.4גבוהים פי 

 מעורבות אזרחית וממשל

 מדיניות הממשלהחשים יכולת להשפיע על  00% באמון במערכת המשפט; רקוירידה באמון בממשלה 

מפילוח לפי סוגי פעילות המרכיבים את  .היו מעורבים בחיים הציבוריים או הפוליטייםומעלה  36מבני  10%

השתתפו בחרם  5% ;הביעו דעה באמצעי התקשורת או באינטרנט 4% חתמו על עצומה; 8%המדד עולה כי 

השתתפו באספה, בכנס פוליטי או בחוג בית;  5%השתתפו בהפגנה או בצעדת מחאה;  5%על קניית מוצר; 

 3%-היו פעילים במפלגה או בקבוצה ציבורית ו 2%יצרו קשר עם גורם ממשלתי או עם נבחר ציבור;  5%

 .השתתפו בתהליכי עיצוב מדיניות. לא נמצאו פערים בין גברים לנשים

                                                 
בכלל  11-14יסודי( כאחוז מתוך בני -שיעור הלמידה מייצג את הלומדים במערכת החינוך )חינוך יסודי ועל 11

 האוכלוסייה.
 .3614-ו 3613, 3664, 3660מבחן פיזה התקיים בשנים  12
מדינות.  26-ביותר מ OECD-לאומי שעורך ארגון ה-הו סקר ביןז .PIAACסקר המיומנויות נתון מתוך  13

( במיומנויות היסוד: אוריינות קריאה, אוריינות 04עד  10הסקר בודק את רמת המיומנות של בוגרים )מגיל 
 מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת.



 .מהערבים 26%, לעומת אמון בממשלה דיווחו כי הם נותניםמהיהודים  51%

מהמסורתיים  14%מהדתיים,  35%, לעומת אמון במערכת המשפט הביעומהחרדים 'בכלל לא'  06%-יותר מ

 .ילוניםמהח 12%-מהמסורתיים לא כל כך דתיים ו 14%הדתיים, 

 14%ערבים )אחוז הכפול מהיה  ,הממשלה מדיניות עלהעריכו כי הם יכולים להשפיע שיהודים אחוז ה

 .בהתאמה( ,1%לעומת 

 סביבה

 מרוצים יותר מהפארקים ומהשטחים הירוקים, אבל מרוצים פחות מהניקיון באזור המגורים

 מיליון 1.03) 3614-ב 36%, לעומת פסולת( נותטו מיליון 1.12) מחזורהועברה ל 3610-במהפסולת  31%

 .3613-ב 18%-( וכפסולת נותטו

 ד.ומרוצים מאמהם היו  15%, 3610בשנת  םהמרוצים מהניקיון באזור מגוריומעלה היו  36מבני  42%

מרוצים יותר מחרדים היו בהתאמה(. יהודים חילונים  ,21%לעומת  41%יהודים היו מרוצים יותר מערבים )

 .(, בהתאמה43%לעומת  01%)

נמצא בבת ים  בדירה מפריעש חיצונירעש על  מדווחיםהגבוה ביותר של  אחוזמבין הערים הגדולות, ה

 (.34%בנתניה ) -(, והנמוך ביותר 58%)

הוא הנמוך ביותר מבין  (1.4%)בישראל  מסך ייצור החשמל 14אחוז ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת

 (.OECD –32%)ממוצע  OECD-מדינות ה

 16%מהערבים. בקרב יהודים,  12% , לעומתמרוצים מהפארקים ומהשטחים הירוקיםמהיהודים היו  05%

 .מהחרדים 54%לעומת  ,מהחילונים מרוצים

 רווחה אישית וחברתית

נמוכים באוכלוסייה הערבית  15עלייה לאורך השנים בשביעות רצון כללית מהחיים; מדדי תמיכה חברתית

 חשים אפליהומעלה  02מבני  06%ומעלה בוטחים בזולת;  02מבני  52%לעומת האוכלוסייה היהודית; 

מהחרדים  41%(. בקרב היהודים, בהתאמה ,81%לעומת  46%יותר מערבים ) מרוצים מחייהםיהודים 

 מהחילונים. 84%-מהמסורתיים ו 46%מהדתיים,  41%מרוצים מחייהם, לעומת 

בשנים הבאות, ללא הבדל בין גברים  שחייהם יהיו טובים יותר ועריכהומעלה  36בני מ 44% 3610בשנת 

, לעומת ישתפרו בשנים הקרובות מהחרדים מעריכים שחייהם 10%. בקרב יהודים, ערביםויהודים ונשים, 

 מהחילונים. 41%-מהמסורתיים ו 42%מהדתיים,  03%

. בקרב ערבים החשים כךמה 54%, לעומת מצליחים להתמודד עם בעיותיהםהשיבו שהם יהודים מה 12%

 15%-מהמסורתיים ו 11%, לעומת מצליחים להתמודד עם בעיותיהם מהחרדים ומהדתיים 10%ים יהוד

 .מהחילונים

                                                 
אנרגיה מתחדשת כוללת אנרגיה ממקורות שאינם מתכלים כגון שמש )אנרגיה סולרית(, רוח, מים והפקת  14

 אנרגיה מתהליכים ביולוגיים )ביוגז(.
די תמיכה חברתית כוללים: תחושת יכולת להתמודד עם בעיות, תחושת בדידות, תחושה שאין על מי דמ 15

 .לסמוך בשעת משבר או מצוקה



מהחרדים חשו  11%, בהתאמה(. בקרב יהודים 33%לעומת  31%יותר מאשר יהודים ) חשו בדידותערבים 

 מהמסורתיים. 34%-מהדתיים ומהחילונים ו 33%בדידות, לעומת 

 .היהודיםבקרב  0%, לעומת בשעת משבר או מצוקה להם על מי לסמוך חשו שאין 14%ערבים בקרב 

 .מהיהודים 31%מהערבים לעומת  50%, 3610כלשהי במהלך שנת  חשו אפליהומעלה  36מבני  34%

 .יהודים שאינם חרדיםמה 14%, לעומת חשו אפליהמהחרדים  20%בקרב יהודים, 

 ., בהתאמה(15%לעומת  54%שלושה ויותר מערבים ) בשיעור הגדול פי בוטחים בזולתדיווחו שהם יהודים 

 .מהמסורתיים בוטחים בזולת 28%-מהחרדים ו 24%מהחילונים,  41%מהדתיים,  43%בקרב היהודים: 

 רמת חיים חומרית

, בהכנסה הפנויה, בצריכה ובשביעות הרצון מהמצב הכלכלי, במקביל 16עלייה ברמת העושר הפיננסי

השוויון )מדד ג'יני( אם כי הוא עדיין גבוה -לעלייה בחוב משקי הבית כאחוז מהתמ"ג; ירידה באי

 OECD-מהממוצע במדינות ה

 110לעומת  ,אלף ש"ח לנפש 301-ב 3614הסתכם בסוף שנת  העושר הפיננסי נטו של מגזר משקי הבית

 .3661אלף ש"ח בשנת 

אלף ש"ח לנפש,  44.0-ב 3610-במחירים שוטפים הסתכמה ב 17הצריכה האינדיבידואלית למעשה לנפש

 .3666-אלף ש"ח ב 44.5לעומת 

עמד  3610-נצפתה ירידה. ב 3610–3615שוויון, ואילו בשנים -חלה עלייה מתונה באי 3611–3668בשנים 

, ישראל OECD-בהשוואה בין המדינות החברות ב 3614.18-ב 6.206 לעומת, 6.250על שוויון -מדד ג'יני לאי

 .ממוקמת גבוה יחסית

 41,033הייתה )לאחר ניכוי תשלומי חובה(  ההכנסה הכספית השנתית נטו לנפש סטנדרטית 3610בשנת 

ההכנסה הכספית השנתית נטו לנפש  .3610לעומת השנה הקודמת, במחירי  6.2%-ש"ח, ועלתה ב

מאותה ההכנסה במשקי בית ערביים, וההכנסה הכספית  1.4סטנדרטית במשקי בית יהודיים גבוהה פי 

 .3.2הכלכלית השנתית נטו לנפש סטנדרטית במשקי בית יהודיים גבוהה פי 

 מהתוצר המקומי הגולמי. 01%-מיליארד ש"ח, כ 151-ל 3610-הגיע ב החוב הממשלתי

 .מהתוצר המקומי הגולמי 54% –מיליארד ש"ח  404-ב 3614הסתכם בסוף  חוב משקי הבית

                                                 
טו של מגזר משקי הבית הוא שווי שוק של תיק הנכסים הפיננסיים בקיזוז החוב של המגזר, עושר הפיננסי נ 16

נכון לסוף שנה. הנכסים הפיננסיים של המגזר כוללים החזקות ניירות ערך, בעיקר אג"ח, מניות וקרנות 
 ים. נאמנות, עתודות ביטוח חיים, קופות פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות וגם פיקדונות ומזומנ

 יתרת ההתחייבויות הפיננסיות של מגזר משקי בית כלפי מגזרים אחרים. חוב משקי בית הוא
צריכה אינדיבידואלית למעשה היא סך כל ערך הסחורות והשירותים אשר משמשים למילוי הצרכים של בני  17

משק הבית, וכוללת הוצאה לצריכה של משקי בית והעברה סוציאלית בעין למשקי בית. העברה סוציאלית 
ח המשרתים משקי בעין: סחורות ושירותים שמסופקים למשקי בית על ידי הממשלה ומוסדות ללא כוונת רוו

 בית, חינם או במחיר שאינו משמעותי מבחינה כלכלית.
שוויון בחלוקת ההכנסות לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית. ערכי -מדד מקובל למדידת אי -מדד ג'יני  18

 שלפיהן OECD-ה שוויון מלא. המדד הותאם להגדרות-לציון אי 1לציון שוויון מלא לבין  6המדד נעים בין 
 הנפשות מספר למשל הנפשות בפועל )כך מספר של מחושב כשורש הסטנדרטיות הנפשות רמספ

 .)הלאה וכן 3.82 - נפשות  8 בת משפחה ושל ,3 הוא נפשות 4 בת משפחה של הסטנדרטיות



 16%בקרב היהודים, . , בהתאמה(54%לעומת  02%יותר מערבים ) מרוצים ממצבם הכלכלייהודים 

 .מהמסורתיים 01%-מהחילונים ו 02%מהדתיים,  01%מהחרדים מרוצים ממצבם הכלכלי, 

 

 פנאי, תרבות וקהילה

מהמועסקים מרוצים מהאיזון בין העבודה לתחומי חיים  62%עלייה במעורבות בפעילות התנדבותית; 

 אחרים

 .מהאיזון שבין עבודתם לתחומי חיים אחריםמהמועסקים היו מרוצים או מרוצים מאוד,  48% 3610-ב

 ., בהתאמה(41%לעומת  11%מרוצים יותר מיהודים )היו ערבים 

 35%מהנשים;  14%-מהגברים ו 31%, 3610בשנת  בפעילות התנדבותית עסקוומעלה  36בני מ 36%

 .מהערבים 0%מהיהודים, לעומת 

 טכנולוגיות המידע

 ICT)) ת המידע והתקשורתועלייה במועסקים בתחום טכנולוגי

 144.5מתוכם  ,אלף 144.4עמד על  3610בשנת  ת המידע והתקשורתוטכנולוגי תחוםמספר המועסקים ב

 .בענף התעשייה 56.1-בענף השירותים ו

. שיעור 31% עמד על( 2-ו 3)רמות  בעלי מיומנות גבוהה בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבתבישראל שיעור 

 OECD (21%).19-מדינות הבממוצע מהנמוך היה זה 

                                                 
מדינות.  26-ביותר מ OECD-לאומי שעורך ארגון ה-. זהו סקר ביןPIAACנתון מתוך סקר המיומנויות  19

( במיומנויות היסוד: אוריינות קריאה, אוריינות 04עד  10הסקר בודק את רמת המיומנות של בוגרים )מגיל 
 מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת.


