
 מדינת ישראל  

 תתקשורהודעה ל
 6521340-02פקס:  info@cbs.gov.ilדוא"ל:  www.cbs.gov.il אתר:

 קרול תחום מדדי איכות חיים ותוצרים סטטיסטיים רוחביים-ו מוריאל שפיר ועמית יגורכתב
 02-6527845 'לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל

________________________________________________________________________________ 

 טתשע", אדר אבז ירושלים, 
 2019, בפברואר 12

046/2019 

 2017תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל על סמך מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 

Well-being, Sustainability and National Resilience Indicators, 2017 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  (2494החלטה מס' ) 2015בהמשך להחלטת ממשלת ישראל מאפריל 

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

חיים  מתר, מעורבות אזרחית וממשל, סביבה, רווחה אישית וחברתית, חינוך, השכלה וכישורים, ותשתיות

  .מידעהטכנולוגיות ו תרבות וקהילה ,פנאי, חומרית

נרשמה  10-מהמדדים שפותחו נרשם שיפור, ב 35-בהשוואה לשנה הקודמת, ב .מדדים 70 עד כה פותחו

מדדים  36-( ב2002מדדים לא נרשם שינוי משמעותי במגמה. בהשוואה לשנת הבסיס )לרוב  20-הרעה וב

 נרשמה הרעה.  5-בונרשם שיפור 

  :2017-מדדים חדשים פותחו ב 10

 אלא אם צוין אחרת( 2017)הנתונים מתייחסים לשנת 

 איכות התעסוקהבתחום 

 48% 45%-מהגברים ו 51%, 2016-ב מהמועסקים חשבו שתפקידם מאפשר קידום בעבודה 

 מהיהודים.  48%מהערבים לעומת  56% ;מהנשים

 66% 68%-מהערבים ו 63%, םיהמהמועסקים השיבו שתפקידם בעבודה תואם את תחום לימוד 

 מהיהודים.

 10%  17% מהנשים; 11%-מהגברים ו 9%, 2016-במהמועסקים חשו אפליה במקום העבודה 

חשו אפליה  4%מהיהודים. בפילוח לפי סוגי האפליה המרכיבים את המדד עולה כי  9%-מהערבים ו

 מינם.בשל דתם או  - 2%-בשל הלאום שלהם ו - 3%בשל גילם או מוצאם, 

 ביטחון אישיבתחום 

  3.9%-ו ,ממשקי הבית נפגעו מעבירות כלפי דירה 6.1% :ת רכוש מתוך הכנסה פנויהומעבירנזק -

יותר ממשקי בית ערביים הן בעבירות כלפי  ומעבירות כלפי מכונית. משקי בית יהודיים ואחרים נפגע

 , בהתאמה(.2.8%לעומת  4.0%, בהתאמה( הן בעבירות כלפי מכונית )3.9%לעומת  6.4%דירה )

  

https://www.cbs.gov.il/
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 בתחום מעורבות אזרחית וממשל

 בענף החינוך שיעור  אלף(. 41.8) 40.7%עמד על  1ניהול במגזר הציבורי שיעור הנשים בתפקידי

הנשים שיעור  .68.3% על - ובענף בריאות רווחה וסעד 55.9%הנשים בתפקידי ניהול עמד על 

 .בהתאמה( ,27.6%לעומת  41.6%) ותערבימשיעור הגבוה היהודיות בתפקידי ניהול במגזר הציבורי 

 אלף(, ואילו חלקם  108.4) 10.8%עמד על  2017בשנת  במגזר הציבורי המועסקים שיעור הערבים

. בקרב הערבים לא נמצא הבדל בין שיעור הגברים לשיעור 19.2%ומעלה עמד על  15באוכלוסיית בני 

 , בהתאמה(.10.8%-ו 10.7%הנשים במגזר הציבורי )

 המידעבתחום טכנולוגיות 

 55.5%  חשו ביטחון בסביבה מקוונת.ומעלה  20מבני 

 83.9%-, ללפחות מחשב ביתי, מחשב נישא או טאבלט אחדממשקי הבית בישראל יש  81.2%-ל 

 ממשקי הבית הערביים.  66.2%-ולם יהודיממשקי הבית הי

 82%  76%מהנשים(  80%-מהגברים ו 83%) 2017-ב השתמשו באינטרנטומעלה  20מבני -

לצורך  - %32-לצורך עבודה ו - 48%בכל יום או כמעט בכל יום,  - 76%באמצעות הטלפון הנייד, 

 לימודים.

 38%  מהנשים 36%-מהגברים ו 40%, 2017-ב השתמשו בשירותי ממשל מקווניםומעלה  20מבני; 

 .מהחרדים 22%-מהחילונים ו 49%מהערבים; בקרב היהודים  20%לעומת מהיהודים  42%

 לדף הנושאי באתר הלמ"ס

 2017לפרסום מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 

 לסטטיסטיקל

 7201להודעה לתקשורת מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

 של המדדים Excelלקובץ 

  )נא לבחור "מדדי איכות חיים"( מדדי איכות חיים -למאגר מידע 

                                                 

 
 .2017איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי בפרסום מדדי  6.7-ו 6.6רשימת הענפים המפורטת מופיעה במדדים  1

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/מדדי-איכות-חיים-קיימות-וחוסן-לאומי.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/מדדי-איכות-חיים-קיימות-וחוסן-לאומי.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/מדדי-איכות-חיים-קיימות-וחוסן-לאומי-2017.aspx
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=994
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=994
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/מדדי-איכות-חיים-בערים-הגדולות-2017.aspx
https://internal.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/indicators17_1733/db.xlsx
https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/מחוללים/מחולל-סדרות.aspx
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 איכות התעסוקה

בהכנסה חציונית ברוטו מעבודה של משקי בית ובשביעות הרצון מעבודה;  2עלייה בשיעור התעסוקה,

המשך גידול הפער בין יהודים לערבים בשיעור התעסוקה  3;ירידה בשיעור האבטלה הממושכת

 9.7%פערים גדולים בשיעור התעסוקה בין נשים יהודיות לנשים ערביות;  ;ובתעסוקה חלקית שלא מרצון

 מהמועסקים חשים אפליה במקום העבודה.

, בהתאמה(. 2017-ב 43.4%לעומת  65.1%בקרב יהודים גבוה יותר בהשוואה לערבים ) 2שיעור התעסוקה

 2002נקודות האחוז בשנת  17.4-הולך לאורך השנים, מוגדל הפער בשיעור התעסוקה בין יהודים לערבים 

השנים שיעור התעסוקה כל . לאורך 2017בשנת  21.7-ל 2012-נקודות האחוז ב 22.0-, ומ2011-ב 18.7-ל

בשנת  63.2%לעומת  26.4%) יהודיותשיעור בקרב נמוך באופן ניכר בהשוואה ל היה בקרב נשים ערביות

 (.בהתאמה, 2017

 3.1%לעומת  8.7%בקרב נשים ערביות היה  שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון 2017בשנת 

 .בקרב נשים יהודיות

ש"ח  12,780-, מ36%-עלתה בכ ברוטו מעבודה של משק בית 4ההכנסה החציונית 2002-2017בשנים 

 5.ש"ח 17,394-ל

הנמוך  האחוז. במרבית השנים 2017-ב 89%-ל 2002-ב 82%-מ עלה המרוצים מעבודתםהמועסקים  אחוז

 .ביותר של המרוצים מעבודתם נמצא בקרב גברים ערבים

 45%לעומת מהגברים  51%, 2016-במהמועסקים חשבו שתפקידם מאפשר קידום בעבודה  48%

 .מהיהודים 48%מהערבים לעומת  56% ;מהנשים

 68%-מהערבים ו 63%, 2017-ב םיהשתפקידם בעבודה תואם את תחום לימודמהמועסקים השיבו  66%

 ים.מהיהוד

-מהערבים ו 17% מהנשים; 11%-מהגברים ו 9%, 2016-במהמועסקים חשו אפליה במקום העבודה  10%

חשו אפליה בשל גילם או מוצאם,  4%מהיהודים. בפילוח לפי סוגי האפליה המרכיבים את המדד עולה כי  9%

 נם.בשל דתם או מי - 2%-בשל הלאום שלהם ו - 3%

האבטלה הממושכת שכיחה יותר . 2017-ב 22.9%-ל 2012-ב 27.5%-ד מיר 3שיעור האבטלה הממושכת

  , בהתאמה(.19.7%לעומת  38.9%בקרב ערבים מאשר בקרב יהודים )

                                                 

 
 ומעלה. 15שיעור התעסוקה הוא אחוז המועסקים מכלל אוכלוסיית בני  2
שה חודשים מתוך כלל ימועסקים שחיפשו עבודה מעבר לש-שיעור האבטלה הממושכת חושב כאחוז הבלתי 3

 מועסקים.-הבלתי
4
 - שבחצי ממשקי הבית משתכרים מעליה ובחציהכנסה חציונית היא מדד אמצע סטטיסטי המורה על ההכנסה  

 .מתחתיה
 .2017במחירים קבועים לשנת  5
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 ביטחון אישי

 ;ירידה בהיפגעות מהטרדות מיניות ;היפגעות מאלימות או מאיום להשתמש באלימותהעלייה בשיעור 

היפגעות הירידה בתדירות  ;פצועים קשה בתאונות דרכיםההרוגים ועלייה בשיעור הירידה בשיעור 

שיעור מקרי  2016-פנויה; בההכנסה הת רכוש מתוך וירידה בנזק מעביר ;התנהגות אלימה בכבישמ

 מהשיעור בקרב יהודים. 5.7הרצח בקרב ערבים היה גבוה פי 

 להשתמשרת אלימות )שימוש בכוח פיזי( או מאיום ינפגעו מעבומעלה  20מבני  3.7% 2017בשנת 

 .באלימות

חשו בטוחיםומעלה  20מבני  86% 2017בשנת 
, אחוז גבוה ללכת לבדם בשעות החשכה באזור מגוריהם 6

  7.(80%)(ESSממוצע של המדינות המשתתפות בסקר החברתי האירופי )מה

, 2017-ב 1%-לעומת כ 3.5%-כ) גבריםמאשר בשיעור גבוה במידה ניכרת  מהטרדה מיניתנפגעות נשים 

 בהתאמה(.

 2017-הרוגים ב 3.6-ל 2002-הרוגים ב 08.-ירד מ בתאונות דרכים תושבים 100,000-ההרוגים ל שיעור

 23.5-ל 2002-ב 36.8-ירד מ תושבים 100,000-ל שיעור הפצועים קשה .(2016-ב 3.9-)המשך ירידה מ

 (.2016-ב 21.4-)לאחר עלייה מ 2017-ב

 2016גבוה במידה ניכרת בהשוואה ליהודים. בשנת  היה בקרב ערבים מקרי הרצחלאורך השנים שיעור 

 (., בהתאמה0.6לעומת  3.4מהשיעור בקרב היהודים ) 5.7השיעור בקרב הערבים היה גבוה פי 

כל בכל יום או כמעט בנפגעו  17.8%, בכביש נפגעו מהתנהגות אלימהומעלה  20מבני  52% 2017בשנת 

 .יום

. משקי בית מעבירות כלפי מכונית - 3.9%-ו נפגעו מעבירות כלפי דירהממשקי הבית  6.1%, 2017בשנת 

, בהתאמה( הן 3.9%לעומת  6.4%יותר ממשקי בית ערביים הן בעבירות כלפי דירה ) ויהודיים ואחרים נפגע

  , בהתאמה(.2.8%לעומת  4.0%בעבירות כלפי מכונית )

                                                 

 
6
 'בטוחים מאוד' או 'בטוחים'. 

 .European Social Survey 2014ראו:  7

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

 65.6אצל גברים ) 8עלייה בשנות חיים בריאים ;עלייה בתוחלת החיים אצל נשים ויציבות אצל גברים

המקפידים  אחוזיציבות ב ;עודף משקל בקרב ילדים בכיתה זעלייה קלה ב ;שנים( 65.4נשים )אצל שנים( ו

ירידה במקרים חדשים של שאתות  ;עישון וביצוע פעילות גופנית(-)אי על שתי התנהגויות בריאות

 ממאירות )סרטן( בקרב גברים ונשים

)ללא שינוי בארבע השנים האחרונות(,  3.0לידות חי היה  1,000-ל שיעור תמותת התינוקות 2017בשנת 

 בקרב ערבים. 5.2-בקרב יהודים ו 2.4

שנים  80.7) העלייה התמתנההשנים האחרונות חמש נמצאת במגמת עלייה מתמדת, אם כי ב תוחלת החיים

 65.4על  2017הצפויות מהלידה עמדו בשנת  8הבריאיםשנות החיים . (2017-ב נשיםלשנים  84.6-ו גבריםל

בעיה בריאותית המפריעה משנות החיים ללא  77%בקרב גברים. נשים צפויות לחיות  65.6-בקרב נשים ו

 .81% -גברים בתפקוד, ו

 OECD-הרבה מעל ממוצע ה ,בריאותה טובה מאוד או טובההאוכלוסייה בישראל דיווחה כי  2017שנת ב

שמציגות את המדד,  OECD-מדינות הדורגה במקום החמישי מבין  (. ישראל, בהתאמה68.3%-ו 84.2%)

 9ד.יחד עם אוסטרליה ואירלנ

מעודף משקל או מתלמידי כיתות ז סבלו  30%-מתלמידי כיתות א ו 18%( 2017/18) חבשנת תשע"

 קודמת.השנה מצב בבדומה ל 10,מהשמנת יתר

תים קרובות או מדי פעם, ימהנשים חשו מדוכאות לע 26.8% - בתחושת הדיכאוןבין המינים ניכר הבדל  יש

 .מהגברים 19.1%לעומת 

לא עישנו, היו פעילים גופנית ואכלו  -הקפידו על אורח חיים בריא ומעלה  21מבני  11.1% 2017בשנת 

 .מהנשים 13.2%-מהגברים ו 10.2%, פירות וירקות

)לאחר  2017-ב 18.5%-ל 2016-ב 19.6%-ירד מ שעישנו לפחות סיגריה אחת ביוםומעלה  21אחוז בני 

 , בהתאמה(.23.3%-ל 25.3%-(. עיקר הירידה הייתה בקרב גברים )מ2016-ו 2014עליות בשנים 

 100,000-ל 361, שיעור של מקרים חדשים של שאתות ממאירות )סרטן( 30,260התגלו  2015בשנת 

 .בקרב גברים - 13,511-מקרים חדשים התגלו בקרב נשים ו 16,749נפש. 

  (., בהתאמה75%לעומת  84%יהודים )ה היה גבוה מאחוז הבריאות במערכתאמון  הביעושערבים אחוז ה

                                                 

 
מספר השנים הממוצע אשר אדם צפוי לחיות ללא בעיה בריאותית שמפריעה לו בתפקוד. החישוב מבוסס על  8

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

 לה.ומע 20בני  -ומעלה, ובישראל  16בני  -ברוב המדינות  9

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

10
מוגדר עודף  96ועד אחוזון  85מעל אחוזון  BMIכלומר .עשית לפי עקומות ייחוסנהערכת המשקל של ילדים  

קומות בעבישראל  החלו להשתמש 2011השמנת יתר. משנת ומעלה מוגדר  97באחוזון  BMI, ואילומשקל
 .2007משנת שנמצאות בשימוש ( WHOהייחוס של ארגון הבריאות העולמי )
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 דיור ותשתיות

בנוסף לעלייה כללית באחוז  פערים גדולים בין עשירונים בהוצאה על דיור מתוך ההכנסה הפנויה

 ההוצאה; עלייה באחוז המרוצים מהדירה.

 11,נטוית הכספ סך הכנסתםמאו יותר  30% מוציאים על דיורבעשירון התחתון  משקי הביתמ 50%-כ

  .ממשקי הבית בעשירון העליון 15%-כלעומת 

עלתה  ושביעות הרצון מאזור המגורים, 88%-ל 80%-מעלתה  שביעות הרצון מהדירה 2002-2017בשנים 

 .84%-ל 81%-מ

באזור  הציבוריתמרוצים מהתחבורה  היולפי מידת דתיות בקרב יהודים נמצא שמחצית מהחרדים  בפילוח

 .מהחילונים 35%-מהמסורתיים ו 40% ,מהדתיים 42%המגורים, לעומת 

עולה עם  צפיפות הדיור בדירה מבחינה דתית בקרב היהודים נמצא כי לפי אורח חיים של הגרים בפילוח

בקרב אלו שאורח חייהם חרדי  הייתה 2017בשנת צפיפות הדיור הגבוהה ביותר דתיות.  העלייה במידת

 נפשות לחדר(. 0.72בקרב אלו שאורח חייהם חילוני ) -נפשות לחדר(, והנמוכה ביותר  1.37)

 חינוך, השכלה וכישורים

עלייה קלה  12;17-15ירידה בשיעור למידה בגיל  ;תיכונית והשכלה גבוהה-ירידה בשיעור בעלי השכלה על

בדיווחי תלמידים על שביעות רצון ממערכת החינוך:  ;26בשיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני 

הסיכויים לרכוש  2017בחטיבות עליונות; בשנת  -בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים ועלייה  -יציבות 

מהסיכויים של  2.2שלפחות לאחד מהוריהם יש השכלה גבוהה, גבוהים פי  30השכלה גבוהה בקרב בני 

 אלו שהוריהם חסרי השכלה גבוהה.

 32.3%) היהודים אחוזנמוך באופן ניכר בהשוואה ל תיכונית והשכלה גבוהה-השכלה על עםהערבים  אחוז

היה כמעט  תיכונית וגבוהה-השכלה על עםשיעור היהודיות (. נקודות האחוז 26.0פער של  - 58.3%לעומת 

 (., בהתאמה35.8%לעומת  67.9%כפול מזה של הערביות )

 . 95.4%עמד על  15-1217שיעור הלמידה של בני ( 2016/17) זבשנת הלימודים תשע"

הנשים , שיעור של האוניברסיטאות עמידה בדרישות סףהבגרות ולזכאות ה יבשיעור נשיםלמרות יתרונן של ה

גברים נמוך משיעור ה במתמטיקה ברמת חמש יחידות לימוד נבחנוהזכאיות לבגרות אשר  26בנות 

 .(בהתאמה, 22.4%לעומת  15.4%) הזכאים

                                                 

 
גודל משק הבית  .הבית הסטנדרטיות במשק הנפשות במספר מחולקת הבית משק של נטו כספית הכנסה 11

משפיע על רמת החיים שאפשר לקיים מהכנסה נתונה. על מנת ליצור בסיס מתאים יותר להשוואת רמת 
החיים של משקי בית עם מספר נפשות שונה, נהוג להשוותם לפי הכנסה לנפש סטנדרטית. לצורך כך נבנה 

ת, ניתן משקל שולי הולך סולם הקובע כיחידת בסיס משק בית בן שתי נפשות. ככל שעולה מספר הנפשו
 ופוחת לכל נפש המתווספת למשק הבית )יתרון הגודל(.

בכלל  17-15יסודי( כאחוז מתוך בני -שיעור הלמידה מייצג את הלומדים במערכת החינוך )חינוך יסודי ועל 12
 האוכלוסייה.
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, 46%-ו OECD (44%-רמה גבוהה בקרב יהודים דומה לממוצע במדינות הב אוריינות קריאה שיעור בעלי

 13.(16%שיעור זה נמוך באופן ניכר )בקרב הערבים ואילו בהתאמה(, 

במידה רבה מהחינוך ו מרוצים במידה רבה מאודהיו ם ילדי בגניהמבקרים  3-6מההורים לילדים בני  89%

 (.2015/16בשנת הלימודים תשע"ו ) גןבגיל ה

מההורים  79%-חטיבות ביניים ובמההורים לתלמידים  74%בתי ספר יסודיים, בלתלמידים  מההורים 78%

בתשע"ז . (2015/16בשנת הלימודים תשע"ו ) מרוצים ממערכת החינוך היולתלמידים בחטיבות העליונות 

מהתלמידים  53%-וחטיבות ביניים ב מהתלמידים 54%, בתי ספר יסודייםבמהתלמידים  76% (2016/17)

 .מרוצים ממערכת החינוךהיו בחטיבות העליונות 

, שלפחות לאחד מהוריהם יש השכלה גבוהה 30בני  לרכוש השכלה גבוהה בקרבהסיכויים  2017בשנת 

 (., בהתאמה25%לעומת  55%מהסיכויים של אלו שהוריהם חסרי השכלה גבוהה ) 2.2גבוהים פי 

 מעורבות אזרחית וממשל

יכולת העלייה באמון בממשל ויציבות באמון במערכת המשפט ובתחושת  ;אזרחיתהירידה במעורבות 

ערבים שיעור ; 40.7% - 14שיעור נשים בתפקידי ניהול במגזר הציבורי להשפיע על מדיניות הממשלה;

 10.8% - במגזר הציבורי

מפילוח לפי  .ברמה המקומית או הארצית הציבוריים או הפוליטייםהיו מעורבים בחיים ומעלה  20מבני  14%

השתתפו באספה, בכנס פוליטי או  4% חתמו על עצומה; 6%פעילות המרכיבים את המדד עולה כי הסוגי 

הביעו דעה באמצעי התקשורת או  4% יצרו קשר עם גורם ממשלתי או עם נבחר ציבור; 4% ;בחוג בית

היו פעילים  2%השתתפו בהפגנה או בצעדת מחאה;  3%השתתפו בחרם על קניית מוצר;  3% ;באינטרנט

 .השתתפו בתהליכי עיצוב מדיניות. לא נמצאו פערים בין גברים לנשים 2%-במפלגה או בקבוצה ציבורית ו

 .מהערבים 28%, לעומת אמון בממשלה דיווחו כי הם נותניםמהיהודים  42%

 59%מהחילונים,  66%יורד עם העלייה במידת הדתיות:  במערכת המשפטהאמון בקרב יהודים שיעור 

 מהחרדים. 19%-מהדתיים ו 50%מהמסורתיים, 

 15%ערבים )אחוז המ הפי שלושהיה  ,הממשלה מדיניות עלהעריכו כי הם יכולים להשפיע שיהודים אחוז ה

 .בהתאמה( ,5%לעומת 

אלף(. בענף החינוך  41.8) 40.7%עמד על  2017 בשנת 14ניהול במגזר הציבורי שיעור הנשים בתפקידי

הנשים שיעור  .68.3% על - ובענף בריאות רווחה וסעד ,55.9%שיעור הנשים בתפקידי ניהול עמד על 

, 2017-ב 27.6%לעומת  41.6%) ותערבימשיעור הגבוה היהודיות בתפקידי ניהול במגזר הציבורי 

                                                 

 
 30-ביותר מ OECD-לאומי שעורך ארגון ה-הו סקר ביןז .(PIAAC) בוגרים מיומנויותסקר נתון מתוך  13

( במיומנויות היסוד: אוריינות קריאה, 65עד  16מדינות. הסקר בודק את רמת המיומנות של בוגרים )מגיל 
 אוריינות מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת.

בפרסום מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי,  6.7-ו 6.6רשימת הענפים המפורטת מופיעה במדדים  14
2017. 
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נקודות האחוז בשנת  26.5-לאורך השנים, מצטמצם ה ותלערבי ותבין יהודי זהבהתאמה(. הפער בשיעור 

 .2017נקודות האחוז בשנת  14.0-ל 2012

אלף(, ואילו חלקם  108.4) 10.8%עמד על  2017בשנת  במגזר הציבורי המועסקים שיעור הערבים

שים . בקרב הערבים לא נמצא הבדל בין שיעור הגברים לשיעור הנ19.2%ומעלה עמד על  15באוכלוסיית בני 

אלף גברים ערבים לעומת  43.1, בהתאמה(. יצוין כי המגזר הציבורי כולל 10.8%-ו 10.7%במגזר הציבורי )

 אלף נשים ערביות. 65.3

 סביבה

ירידה בשביעות רצון מפארקים  ;15ממוחזרת ובאחוז ייצור אנרגיה מתחדשתהפסולת העלייה באחוז 

 ומשטחים ירוקים באזור המגורים 

 (.נותטו מיליון 1.12) 2016-ב 20%, לעומת (נותטו מיליון 1.22) מחזורהועברה ל 2017-במהפסולת  22%

יהודים היו מרוצים יותר מערבים  .2017בשנת  םהמרוצים מהניקיון באזור מגוריומעלה היו  20מבני  53%

 .(בהתאמה, 49%לעומת  58%מרוצים יותר מחרדים )היו בהתאמה(. יהודים חילונים  ,39%לעומת  56%)

(, 47%)בחולון נמצא  בדירה מפריעש חיצונירעש על  מדווחיםהגבוה ביותר של  אחוזערים הגדולות, הב

 (.בכל אחת מהן 31%) אשדוד וראשון לציוןב -והנמוך ביותר 

מדינות בהוא הנמוך ביותר  (2.5%)בישראל  מסך ייצור החשמל 15אחוז ייצור החשמל מאנרגיה מתחדשת

 (.OECD - 23.8%)ממוצע  OECD-ה

 68% :מהערבים. בקרב יהודים 12%, לעומת מרוצים מהפארקים ומהשטחים הירוקיםמהיהודים היו  64%

 .מהחרדים 52%לעומת  ,מהחילונים מרוצים

 רווחה אישית וחברתית

יציבות ברוב המדדים לעומת השנה הקודמת: שביעות רצון מהחיים, ציפיות ביחס לעתיד, תחושת יכולת 

הרעה  ;עם בעיות, תחושת בדידות, תחושה שאין על מי לסמוך בשעת משבר או מצוקהלהתמודד 

 שיפור באמון כללי ;בתחושת אפליה

מהחרדים  98%(. בקרב היהודים, בהתאמה ,75%לעומת  91%יותר מערבים ) מרוצים מחייהםיהודים 

 .מהמסורתיים 90%-ומהחילונים  91%מהדתיים,  96%מרוצים מחייהם, לעומת 

שנים הבאות, ללא הבדל בין גברים ב שחייהם יהיו טובים יותר ועריכהומעלה  20בני מ 54% 2017בשנת 

, ישתפרו בשנים הקרובות מהחרדים מעריכים שחייהם 72% :. בקרב יהודיםערביםליהודים ובין נשים, ל

 מהחילונים. 51%-מהמסורתיים ו 55%מהדתיים,  62%לעומת 

                                                 

 
אנרגיה מתחדשת כוללת אנרגיה ממקורות שאינם מתכלים כגון שמש )אנרגיה סולרית(, רוח, מים והפקת  15

 אנרגיה מתהליכים ביולוגיים )ביוגז(.
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. בקרב ערבים החשים כךמה 56%, לעומת מצליחים להתמודד עם בעיותיהםהשיבו שהם יהודים מה 71%

 74%-מהמסורתיים ו 71%, לעומת מצליחים להתמודד עם בעיותיהם מהחרדים ומהדתיים 79% :יהודים

 .מהחילונים

 23%מהחרדים חשו בדידות, לעומת  10% :בקרב יהודים. חשו בדידות מהיהודים 21%-וערבים מה 24%

 החילונים.מ 22%-ו המסורתייםמהדתיים ומ

 .היהודיםמ 5%, לעומת בשעת משבר או מצוקה חשו שאין להם על מי לסמוך ערביםמה 16%

 .מהיהודים 24%מהערבים לעומת  39%, 2017במהלך שנת  חשו אפליה כלשהיומעלה  20מבני  26%

 ומהחילונים.מהמסורתיים  21%-מהדתיים ו 24%לעומת , חשו אפליהמהחרדים  43% :בקרב יהודים

 ., בהתאמה(15%לעומת  47%בשיעור הגדול פי שלושה ויותר מערבים ) בוטחים בזולתדיווחו שהם יהודים 

 .מהמסורתיים בוטחים בזולת 40%-מהחרדים ו 44%מהחילונים, ו מהדתיים 52%בקרב יהודים: 

 רמת חיים חומרית

ובשביעות הרצון מהמצב  17האינדיבידואלית בהכנסה הפנויה, בצריכה 16,העושר הפיננסי מדדעלייה ב

; עלייה בחוב משקי OECD-הוא עדיין גבוה מהממוצע ב ם כיא 18,שוויון )מדד ג'יני(-ירידה באי הכלכלי;

 הבית כאחוז מהתמ"ג

 116לעומת  ,אלף ש"ח לנפש 261-ב 2016הסתכם בסוף שנת  16העושר הפיננסי נטו של מגזר משקי הבית

 .2001אלף ש"ח בשנת 

אלף ש"ח לנפש,  98.1-ב 2017-ב במחירים שוטפים הסתכמה 17הצריכה האינדיבידואלית למעשה לנפש

 .2000-אלף ש"ח ב 55.4לעומת 

עמד  2017-נצפתה ירידה. ב 2014-2017שוויון, ואילו בשנים -חלה עלייה מתונה באי 2008-2011בשנים 

בהשוואה בין  2016.18-ב 0.346לעומת , 0.344על  בהכנסה נטו לנפש סטנדרטית שוויון-מדד ג'יני לאי

 ., ישראל ממוקמת גבוה יחסיתOECD-המדינות החברות ב

                                                 

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

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

 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

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

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

 שלפיהן OECD-ה שוויון מלא. המדד הותאם להגדרות-לציון אי 1לציון שוויון מלא לבין  0המדד נעים בין 
 הנפשות מספר למשל הנפשות בפועל )כך מספר של מחושב כשורש הסטנדרטיות הנפשות מספר

 .)הלאה וכן 2.83 - נפשות 8 בת משפחה ושל ,2 הוא נפשות 4 בת משפחה של הסטנדרטיות
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 102,539הייתה )לאחר ניכוי תשלומי חובה(  ההכנסה הכספית השנתית נטו לנפש סטנדרטית 2017בשנת 

השנתית נטו לנפש  הכספיתההכנסה  .2017לעומת השנה הקודמת, במחירי  4.7%-ש"ח, ועלתה ב

 .מאותה ההכנסה במשקי בית ערביים 1.9סטנדרטית במשקי בית יהודיים גבוהה פי 

 מהתוצר המקומי הגולמי. 60%-מיליארד ש"ח, כ 762-ל 2017-הגיע ב החוב הממשלתי

 .מהתוצר המקומי הגולמי 49% -מיליארד ש"ח  595-ב 2016הסתכם בסוף  חוב משקי הבית

 72% :בקרב היהודים. , בהתאמה(53%לעומת  64%יותר מערבים ) הכלכלימרוצים ממצבם יהודים 

  .מהמסורתיים 63%-מהחילונים ו 64%, מהחרדים 69% מרוצים ממצבם הכלכלי, מהדתיים
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 פנאי, תרבות וקהילה

מהמועסקים מרוצים מהאיזון בין העבודה  60%לעומת שנת הבסיס;  עלייה בעיסוק בפעילות התנדבותית

 לתחומי חיים אחרים

ערבים  .מהאיזון שבין עבודתם לתחומי חיים אחריםמהמועסקים היו מרוצים או מרוצים מאוד  60% 2017-ב

 ., בהתאמה(58%לעומת  71%מרוצים יותר מיהודים )היו 

 24%מהנשים;  19%-מהגברים ו 22%, 2017בשנת  תעסקו בפעילות התנדבותיומעלה  20בני מ 21%

 .מהערבים 8%מהיהודים לעומת 

 טכנולוגיות המידע

ומעלה חשים ביטחון  20מבני  19 55.5%;(ICTעלייה במועסקים בתחום טכנולוגיות המידע והתקשורת )

משתמשים בשירותי ממשל  37.6% ;ומעלה משתמשים באינטרנט 20מבני  81.6% ;בסביבה מקוונת

 .מקוונים

מתוכם  ,אלף 202.3עמד על  2017בשנת  19ת המידע והתקשורתוטכנולוגי תחוםמספר המועסקים ב

 .בענף התעשייה 40.3-בענף השירותים ו 162.0

. שיעור 27% עמד על( 3-ו 2)רמות  בעלי מיומנות גבוהה בפתרון בעיות בסביבה מתוקשבתבישראל שיעור 

 OECD (31%).20-מדינות הבממוצע מהנמוך היה זה 

 .2017בשנת  חשו ביטחון בסביבה מקוונתומעלה  20מבני  55.5%

 83.9%-, ליש לפחות מחשב ביתי, מחשב נישא או טאבלט אחד 2017-ממשקי הבית בישראל ב 81.2%-ל

 אחוזממשקי הבית הערביים. בקרב היהודים, ככל שמידת הדתיות עולה,  66.2%-ולם יהודיממשקי הבית הי

במשקי בית  72.3%במשקי הבית המסורתיים,  77.5%ם, יבמשקי הבית החילוני 89.4%הבעלות יורד: 

 במשקי הבית החרדיים. 59.4%-הדתיים ו

באמצעות  - 76%ם( מהנשי 80%-מהגברים ו 83%) 2017-ב השתמשו באינטרנטומעלה  20מבני  82%

 לצורך לימודים. - 32%-לצורך עבודה ו - 48%בכל יום או כמעט בכל יום,  - 76%הטלפון הנייד, 

 42% ;מהנשים 36%-מהגברים ו 40%, 2017-ב השתמשו בשירותי ממשל מקווניםומעלה  20מבני  38%

 .מהחרדים 22%-מהחילונים ו 49% :יםמהערבים; בקרב היהוד 20%לעומת מהיהודים 

                                                 

 
 (:2011)מתוך הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה  ICT-להלן פירוט הענפים הנכללים בהגדרת ה 19

(, ייצור מחשבים, מוצרי 261תעשיית ייצור רכיבים ולוחות אלקטרוניים )ענף  :ענפים בתחום התעשייה
 (.263( וייצור ציוד תקשורת )ענף 268, 264, 262צריכה אלקטרוניים, מדיה מגנטית ואופטית )ענפים: 

(, תכנות וייעוץ בתחום המחשבים ושירותים אחרים, 61שירותי תקשורת )ענף  :ענפים בתחום השירותים
 (.631כנה, עיבוד נתונים )ענף ו(, הוצאה לאור של ת62כנה )ענף וכולל מרכזי מחקר ופיתוח ת

מדינות.  30-ביותר מ OECD-לאומי שעורך ארגון ה-. זהו סקר ביןPIAACנתון מתוך סקר המיומנויות  20
( במיומנויות היסוד: אוריינות קריאה, אוריינות 65עד  16הסקר בודק את רמת המיומנות של בוגרים )מגיל 

 מתמטית ופתרון בעיות בסביבה מתוקשבת.


