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   יום העצמאות תשע"ט  

Israel's Independence Day 2019 

 )אלא אם צוין אחרת( 2018נתוני 

 אוכלוסייה

 1נפשות מיליון 9.021 מונה אוכלוסיית ישראל 71-ערב יום העצמאות ה 

 (74.2%)מיליון יהודים  6.697

 (20.9%) 2מיליון ערבים 1.890

 (4.8%) 3אלף אחרים 434

  אלף נפשות. 806בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 

 4.נפשות מיליון 15.2-להגיע ל האוכלוסייהלישראל צפויה  100-ביום העצמאות ה 

 (. בתקופה זו נולדו 2%גידול של אלף ) 177-גדלה אוכלוסיית ישראל ב 5מיום העצמאות שעבר

  6אלף איש. 47, ונפטרו עולים אלף 31 הגיעואלף תינוקות,  188

  1990שנת  לאחר הגיעו מתוכם 43%-כ ,מיליון עולים 3.2מקום המדינה הגיעו לישראל. 

 45%  בישראלחיים  האוכלוסייה היהודית בעולםמכלל. 

 48  ומעלה חיים בישראל 90בני אלף. 

 75% )מהיהודים צברים )ילידי ישראל. 

 88.9% (2018-ב) חייםהמ מרוצים. 

                                                             
 אלף. 166-הנתונים בהודעה הם ארעיים, ואינם כוללים את אוכלוסיית הזרים שנאמדת בכ 1
 ערבים: מוסלמים )כולל צ'רקסים(, נוצרים ערבים )כולל ארמנים( ודרוזים 2
אחרים: נוצרים לא ערבים, בני דתות אחרות וכאלה שרשומים כחסרי סיווג דת במרשם האוכלוסין,  3

לרוב מדובר בעולים שעלו מתוקף חוק השבות או באיחוד משפחות, אך אינם מוגדרים כיהודים 
 במרשם האוכלוסין

 , חלופה בינונית 2065-2015על פי תחזית האוכלוסייה הארצית לשנים  4
החודשים )בקירוב( שחלפו מיום  12.5-הבדלים בלוח השנה העברי, הנתונים מתייחסים לבעקבות  5

 העצמאות הקודם.
 מרכיבי גידול נוספים: איחוד משפחות, מאזן הגירה בין לאומי  6

https://www.cbs.gov.il/
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 אוגרפיהג

 קמ"ר 22,072 :שטח המדינה 

  2.0%  (:ים כנרת וים המלח)שטח הימות 

  (2017 לשנת אוכלוסייהסס על אומדני ובמ) 1,217 :יישובים בישראלהמספר 

 בריאות

 80.7 – גברים: (2017-ב) תוחלת חיים  

  84.6 – נשים

 3.11 7:(2017-ב) יון כוללשיעור פר  

 חינוך

 62 :מוסדות להשכלה גבוהה פרמס 

 (2017-)ב 75.6% :זכאים לתעודת בגרות מהנבחנים שיעור 

  רמת חיים

  :4.6%, עלייה ריאלית של 2017-בש"ח  16,518הכנסה כספית ממוצעת בחודש של משק בית 

  2016-בהשוואה ל

  :2.2%, עלייה ריאלית של 2017-ש"ח ב 13,114הוצאה כספית ממוצעת בחודש של משק בית 

 2016-בהשוואה ל

 ושכר עבודה

 ש"ח 10,473 :שכר ממוצע למשרת שכיר 

 4.0% :שיעור בלתי מועסקים 

 (2016-ב) 8.3% :חלקם של המועסקים בהייטק מכלל המועסקים בישראל 

 יהיותעשעסקים 

  (2017-באינם מעסיקים עובדים ) (51%)כמחצית מהם , 583,000 :עסקים פעיליםמספר 

  (2017-ב) 21,000 :תעשייה מפעלימספר 

  (2017-ב) 363,000 :משרות בענפי התעשייהמספר 

  אינדיקטורים כלכליים

 2017לעומת  1.3%-בעלה  2018-התוצר המקומי הגולמי לנפש, במחירים קבועים, ב . 

 (2018-)ב מדד המחירים לצרכןב 0.8% של היעלי 

  

                                                             
 הילדים שאשה צפויה ללדת במהלך חייה פרמס 7
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 תיירות

 4.4  מבקרים לישראלמיליון כניסות 

 8.5  לחו"לישראלים מיליון יציאות 

 תחבורה

 (2017-ב) 71.9% :אחוז משקי הבית שבבעלותם מכונית אחת לפחות 

 3,495,412 :מספר כלי רכב 

 4,358,402 :המורשים לנהוג פרמס 

 )(2017-ב) 19,555 :אורך דרכים סלולות )בק"מ 

 , דיור ונדל"ןבינוי

 (2017-ב) 66.5% :על דירהמשקי בית  של בעלותאחוז ה 

 ספורט

 179 ,(2017-( )בלא אולימפיים ופראלימפיים )נכים מדליות בענפים אולימפיים 


