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ערב ראש השנה תש"ף נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ 9.092-מיליון נפש 1.האוכלוסייה צפויה להגיע ל10-
מיליון תושבים בסוף שנת  ,2024ל 15-מיליון תושבים בסוף  ,2048ול 20-מיליון תושבים ב.2065-



האוכלוסייה היהודית מונה כ 6.744-מיליון תושבים ( 74.2%מכלל האוכלוסייה) ,האוכלוסייה הערבית  -כ-
 1.907מיליון תושבים ( )21.0%ואוכלוסיית האחרים 2מונה כ 441-אלף תושבים (.)4.8%



מאז ראש השנה אשתקד 3גדלה אוכלוסיית ישראל בכ 184-אלף נפש .שיעור גידול האוכלוסייה בשנת
תשע"ט היה  ,2.1%בדומה לשנים האחרונות.



במהלך השנה נולדו בישראל כ 196-אלף תינוקות ,ונפטרו כ 50-אלף איש .כ 38-אלף איש נוספו לאוכלוסייה
במאזן ההגירה ,מתוכם כ 35-אלף עולים חדשים.

במסגרת הפקת תוצרי השנתון הסטטיסטי לישראל הועלו הנתונים השנתיים ( 2018לוחות ,תרשימים ומפות).
בהודעה זו מוצגים נתונים עיקריים מתחומי חיים שונים הנאספים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
נתונים אלה מהווים תמצית של השנתון סטטיסטי שיפורסם בחודשים הקרובים .הנתונים הם לשנת  ,2018אלא אם
צוין אחרת.
השנה עודכנו מספרי הלוחות כדי שיתאימו לרשימת הנושאים החדשה של השנתון ושל אתר הלמ"ס.
מצורפת טבלת מעבר ממספרי הלוחות בשנת  2018למספרי הלוחות השנתיים .2019
ללוחות השנתיים
לטבלת המעבר

 1נתוני האוכלוסייה הם ארעיים .אומדן האוכלוסייה אינו כולל אוכלוסיית הזרים שמנתה כ 164-אלף נפש בסוף .2018
 2אחרים הם נוצרים לא-ערבים ,בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים.
 3בעקבות הבדלים בלוח השנה העברי ,הנתונים מתייחסים ל 13-החודשים (בקירוב) שחלפו מאז ראש השנה
אשתקד.
לקבלת הסברים נא לפנות למרכז למידע סטטיסטי בטל' 02-6592666
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בינוי ,דיור ונדל"ן

גאוגרפיה
פרק 1
שטח
שטח המדינה  22,072 -קמ"ר
 98%שטח יבשתי
 2%שטח הימות  -הכנרת וים המלח
שימושי קרקע (שנת )2013
 64.7%שטח קרקע ,סלע ,שיחים ושטח חפור
 20.0%שטח חקלאי
 7.3%שטח יער ,חורש ופארקים
 5.6%שטח בנוי
 2.4%שטח גופי מים
משקעים

4

5

נפח המשקעים בשנת הגשם  5.74 - 2017/2018מיליארד מ"ק
ממוצע רב-שנתי  6.11 - 2010-1981מיליארד מ"ק
כמות המשקעים השנתית הגדולה ביותר נמדדה בכסרא-סמיע  980 -מ"מ
כמות המשקעים השנתית הקטנה ביותר נמדדה ביטבתה  14 -מ"מ
טמפרטורות
טמפרטורת המקסימום היומית הגבוהה ביותר  47.9ºCבסדום ()25.7.2018
טמפרטורת המינימום היומית הנמוכה ביותר  -3.8ºCבמרום גולן ()8.1.2018

 4כולל מאגרי מים טבעיים  -הכנרת וים המלח ומאגרי מים מלאכותיים
 5נתוני האקלים התקבלו מהשירות המטאורולוגי הישראלי.
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אוכלוסייה
פרק 2

אוכלוסייה
בערב ראש השנה תש"ף נאמדת אוכלוסיית ישראל בכ 9.092-מיליון נפש.
יהודים  -כ 6.744-מיליון תושבים ( 74.2%מכלל האוכלוסייה)
ערבים  -כ 1.907-מיליון תושבים ()21.0%
אחרים - 6כ 441-אלף תושבים ()4.8%
קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה 2.1%
יהודים בני  20ומעלה לפי רמת דתיות (הגדרה עצמית)
 43.2%לא דתיים ,חילונים
 22.1%מסורתיים לא כל כך דתיים
 12.8%מסורתיים-דתיים
 11.3%דתיים
 10.1%חרדים
עלייה והגירה בין-לאומית
עלייה
עולים מקום המדינה  3.3מיליון
עולים בשנת  28.0 2018אלף
הגירה של ישראלים לחו"ל ()2017
יצאו מישראל  14.3אלף
חזרו לישראל  8.4אלף
עובדים מחו"ל בעלי אשרת עבודה
נכנסו לישראל  65.8אלף
יצאו מישראל  57.4אלף
משפחה
נישואין וגירושין ()2017
זוגות שנישאו 50,029
זוגות שהתגרשו 14,741
לידות חי ופריון
יילודים חיים 184,370
שיעור פריון כולל  3.09ילדים בממוצע לאישה

 6אחרים הם נוצרים לא-ערבים ,בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים.
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הפסקות הריון ()2017
פניות של נשים לוועדות לאישור הפסקת היריון 17,924
שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון  8.8 -ל 1,000-נשים בגילים 49-15
משקי בית ומשפחות
משקי בית פרטיים 2,587,100
מספר נפשות ממוצע למשק בית 3.28
משפחות גרעיניות 2,101,900

בריאות
פרק 3
הוצאה לאומית לבריאות  101.2 -מיליארד ש"ח ( 7.6%מהתמ"ג)
תוחלת חיים  -גברים 80.9
נשים 84.8
תמותת תינוקות  -שיעור ל 1,000-לידות חי 3.0
סיבות מוות ( - )2017כרבע ( )25.2%מהפטירות היו משאתות ממאירות (סרטן) ו 14.8%-היו ממחלות לב
מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) ( - )2016שיעור ל 100-אלף נפש 361
הערכה עצמית של מצב הבריאות  84.0% -מבני  20ומעלה דיווחו שמצב בריאותם טוב מאוד או טוב
אנשים עם מוגבלות  -ל 14.1%-מבני  20ומעלה יש מוגבלות תפקודית חמורה
עישון ( 22.1% - )2017מבני  20ומעלה עישנו לפחות סיגריה אחת ביום
השמנה ( 15.6% - )2017מבני  20ומעלה היו בעלי השמנת יתר
פעילות גופנית ( 31.8% - )2017מבני  20ומעלה ביצעו פעילות גופנית בהתאם להמלצות
מיטות לאשפוז כללי שיעור ל 1,000-תושבים 1.8
רופאים מועסקים בשירותי בריאות ( )2017שיעור ל 1,000-תושבים 3.1
אחיות מועסקות בשירותי בריאות שיעור ל 1,000-תושבים 4.6
ביטוח בריאות משלים ( )2017ל 82.9%-ממשקי הבית הייתה הוצאה על ביטוח בריאות משלים

חינוך והשכלה
פרק 4
הוצאה לאומית לחינוך
 110.3מיליארד ש"ח ( 8.3%מהתמ"ג)
עובדי הוראה במערכת החינוך
בשנת הלימודים תשע"ט ( )2018/19היו כ 179-אלף עובדי ההוראה בכלל המערכת לעומת כ 175-אלף בשנת
הלימודים תשע"ח (גידול של .(2.3%
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מספר שעות העבודה השבועיות בתשע"ט היה כ 5.4-מיליון ,לעומת כ 5.2-מיליון שעות בתשע"ח (גידול של .)4.3%
במהלך השנים תשע"א-תשע"ט ,חל גידול מואץ בהיקף ההוראה בכלל המערכת והתווספו כ 40,000-עובדי הוראה
וכ 1.9-מיליון שעות עבודה שבועיות.
קצב הגיוס של עובדי הוראה חדשים למערכת החינוך נמצא במגמת עלייה ,מכ 7,500-בממוצע בשנים 2010-2008
לכ 11,500-בממוצע בשנים .2019-2017
 7,050עובדי הוראה עזבו את מערכת החינוך בשנת  ,2016לעומת  6,064בשנת ( 2015גידול של כ.)16.3%-
השכר החודשי הממוצע בקרב עובדי הוראה היה כ 11,612-ש"ח בשנת  2017לעומת כ 6,859-ש"ח בשנת 2005
(גידול של כ.)69%-
ממוצע התלמידים למורה בכלל המערכת נמצא במגמת ירידה במהלך השנים תשנ"ז-תשע"ט ()2018/19-1996/97
מ 12.6-תלמידים למורה ל 10.8-תלמידים למורה.
בחינוך הערבי היסודי מגמת הירידה בולטת במיוחד מ 18.3-ל 11.7-תלמידים למורה ,בהתאמה
בחינוך הערבי
עלייה בשיעור הנשים מ 69.0%-בשנת תש"ע ( )2009/10ל 73.9%-בשנת תשע"ט.
ירידה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגות שכר לא אקדמיות מ 15.7%-ל ,3.3%-בהתאמה.
עלייה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגת שכר תואר שני ומעלה מ 13.7%-ל ,31.6%-בהתאמה.
בחינוך העברי
עלייה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה שלהם עד  10שנות ותק מ 29.0%-בשנת תש"ע לכ 39.7%-בשנת תשע"ט.
ירידה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגות שכר לא אקדמיות מ 19.3%-ל ,7.2%-בהתאמה.
עלייה ניכרת בשיעורם של עובדי הוראה בעלי דרגת שכר תואר שני ומעלה מ 26.9%-ל ,36.0%-בהתאמה.
מערכת החינוך
בתי ספר
תלמידים  1.763מיליון
בחינוך היסודי  1.029מיליון
בחינוך העל-יסודי  734.2אלף
עובדי הוראה  158.1אלף
מעונות יום וחינוך קדם-יסודי
ילדים בני  856.3 0-7אלף
גננות בגנים  18.0אלף
נבחנים בבחינות הבגרות
 76.1%מהנבחנים היו זכאים לתעודת בגרות
תחזית תלמידים
ב 2024-מספר התלמידים במערכת החינוך צפוי להגיע לכ 1.968-מיליון ,תוספת של כ 178-אלף תלמידים לעומת
שנת ( 2019גידול של כ.)9.4%-
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נשירה ממערכת החינוך
 13.3אלף מתלמידי כיתות ז-יב נשרו מהמערכת ולא עברו למסגרת חלופית
השכלה גבוהה והכשרה מקצועית
 266.8אלף סטודנטים באוניברסיטאות ,במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך מהם:
לתואר ראשון  193.4אלף
לתואר שני  60.4אלף
לתואר שלישי  11.6אלף
סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה  47.7אלף מהם:
לתואר ראשון  44.6אלף
לתואר שני  2.5אלף
מקבלי תארים מכל המוסדות להשכלה גבוהה  83.1אלף מהם:
תואר ראשון  51.3אלף
תואר שני  25.3אלף
תואר שלישי  1.6אלף
תלמידים בחינוך על-תיכון (לא-אקדמי)
 59.1אלף
תלמידים בקורסים להכשרה ולהשתלמות מקצועית בפיקוח משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים
()2017
לומדים  50.5אלף
מהם זכאים לתעודה 31.0 :אלף

תרבות ,בידור וספורט
פרק 5
הוצאה לאומית לתרבות ,לבידור ולספורט
 61.4מיליארד ש"ח ( 4.6%מהתמ"ג)
סטודנטים הלומדים מקצועות בתחומי התרבות
 16.4%מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות
 40.9%מכלל הסטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך
מוציאים לאור וכותרים ()2017
מוציאים לאור 1,596 -
כותרים 8,462 -
עיתונים ()2017
משקי בית שרכשו עיתון יומי 5.8% -
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מוזאונים ()2016
מוזאונים 163 -
ביקורים במוזאונים  7.1 -מיליון
שימוש במחשב ובאינטרנט (בני  20ומעלה)
השתמשו במחשב 72.5% -
השתמשו באינטרנט 83.7% -
מינוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין ()2017
משקי בית שיש להם מינוי לטלוויזיה בכבלים או בלוויין 59.1% -
קולנוע
כרטיסי קולנוע שנמכרו  17.1 -מיליון
בתי קולנוע 53 -
מסכים 391 -
מושבים 59,933 -
ספורטאים פעילים
 114,593סך הכל
 42,208בענפים אישיים
 72,385בענפים קבוצתיים

רווחה
פרק 6
הוצאות המגזר הממשלתי לרווחה
כ 148.2-מיליארד ש"ח ( 27.6%מכלל הוצאות המגזר)
מקבלי שירותי רווחה
כ 1.2-מיליון נפש רשומים במחלקות לשירותים חברתיים ,שיעור של כ 135-רשומים לאלף נפש.
בעלי נזקקות במחלקות לשירותים חברתיים
לכ 852-אלף מכלל הרשומים הוגדרה נזקקות ,שיעור של כ 95-בעלי נזקקות ל 1,000 -נפש.
השיעור בקרב יהודים ואחרים כ 84-ל 1,000-נפש
השיעור בקרב ערבים כ 135-ל 1,000-נפש
השיעור הגבוה ביותר של מקבלי שירותי רווחה נמצא באשכול החברתי-כלכלי :4-3
כ 170-רשומים וכ 127-בעלי נזקקות ל 1,000-נפש
מושמים במסגרות רווחה
מושמים במסגרות רווחה כ 259-אלף
שיעור המושמים כ 29-ל 1,000-נפש
שיעור המושמים במסגרות בקהילה כ 24-ל 1,000-נפש
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שיעור המושמים במסגרות חוץ-ביתיות כ 6-ל 1,000-נפש
אנשים עם מוגבלות
אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה  14.1% -מבני  20ומעלה (מתוך הסקר החברתי)
כ 24-אלף נושאי תעודת עיוור/לקוי ראייה
כ 6-אלף לקויי שמיעה בעלי זכאות מלאה לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת

רמת חיים
פרק 7
הכנסות של משקי בית
הכנסה כספית ברוטו לחודש  20,027 -ש"ח
הכנסה כספית נטו לחודש  16,518 -ש"ח
דיור
 66.5%ממשקי הבית גרו בדירה בבעלותם
 39.5%מהגרים בדירות בבעלותם שילמו משכנתה
הוצאות של משקי בית
הוצאה כספית לתצרוכת לחודש  13,114 -ש"ח
הוצאה כוללת לתצרוכת (כולל שירותי דיור) לחודש  16,267 -ש"ח
 24.4%מההוצאה הכוללת הייתה לדיור
 20.2%מההוצאה הכוללת הייתה לתחבורה ותקשורת
 16.9%מההוצאה הכוללת הייתה למזון
בעלות על מוצרים בני-קיימה
ל 97.3%-ממשקי הבית היה טלפון נייד אחד לפחות
ל 78.0%-ממשקי הבית היה מחשב
הכנסות של פרטים
הכנסתה של אישה שכירה ברוטו לשעה הייתה  84.2%מהכנסתו של גבר שכיר
משקי בית של בני  65ומעלה*
משקי בית של שתי נפשות ויותר
הכנסה כספית ממוצעת ברוטו לחודש  15,639 -ש''ח
הוצאה כספית ממוצעת לחודש  10,996 -ש"ח
משקי בית של נפש אחת
הכנסה כספית ממוצעת ברוטו לחודש  7,310 -ש"ח
הוצאה כספית ממוצעת לחודש  5,675 -ש"ח
*משקי בית שבהם כל הפרטים במשק הבית בני  65ומעלה
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פשיעה ומשפט
פרק 8
הוצאות המגזר הממשלתי לשמירה על הסדר הציבורי  22.2 -מיליארד ש"ח ( 4.1%מסך כל ההוצאות)
כוח אדם המופקד על שמירת הסדר הציבורי
עורכי דין  733.7 -ל 100-אלף תושבים
כוח אדם במשטרת ישראל  355.3 -ל 100-אלף תושבים
תיקי חקירה פליליים שנפתחו במשטרה
 321.2אלף
מהם :בגין עבירות רכוש 40.6% -
בגין עבירות כלפי הסדר הציבורי 37.7% -
בגין עבירות כלפי גופו של אדם 18.6% -
בגין עבירות מוסר 11.9% -
מקרי רצח ( )2016שיעור (מתוקנן לגיל) ל 100-אלף תושבים  1.5מקרים
עומדים לדין במשפטים פליליים ( 37.8 - )2017אלף
מורשעים בדין (87.6%- )2017
נפגעי עבריינות (סקר ביטחון אישי)
 649.4אלף בני  20ומעלה נפגעו מעבריינות 11.7% ,מאוכלוסיית ישראל בגילים אלו.
 198.8אלף ( )3.6%נפגעו מעבירת גנבה
 195.4אלף פרטים ( )3.5%מבני  20ומעלה נפגעו מעבירה מקוונת
 190.9אלף ( )3.4%נפגעו מאלימות או איום באלימות
 152.5אלף ( )2.7%נפגעו מהטרדה מינית
 19.2אלף ( )0.3%נפגעו מעבירות מין
תחושת ביטחון אישי (סקר ביטחון אישי)
מרגישים בטוחים ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכה  84.4%מבני  20ומעלה

שוק העבודה
פרק 9
 4.068מיליון בני  15ומעלה משתתפים בכוח העבודה
מהם מועסקים 2.039 :מיליון גברים
 1.867מיליון נשים
 4.0%בלתי מועסקים מכוח העבודה
 107.2אלף אימהות חד-הוריות 83.6% ,מהן השתתפו בכוח העבודה
 2.587מיליון משקי בית ,מהם  79.8%משקי בית עם מועסקים
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שיעור התעסוקה (אחוז מועסקים בקרב בני  15ומעלה) 61.4% -
 65.5%בקרב הגברים
 57.4%בקרב הנשים
שיעור התעסוקה בקרב ערבים 43.8% -
שעות עבודה בשבוע בממוצע למועסק 36.1 -
מספר המועסקים הגדול ביותר
לפי ענף כלכלי :חינוך  -כ 491-אלף
תעשייה; כרייה וחציבה  -כ 425-אלף
לפי משלח יד :בעלי משלח יד אקדמי  -כ 1,045-אלף
עובדי מכירות ושירותים  -כ 702-אלף
 3.675מיליון משרות שכיר של עובדים ישראלים 94.1% ,מכלל משרות השכיר
 132.8אלף משרות שכיר של עובדים מחו"ל 3.4% ,מכלל משרות השכיר
שכר ממוצע ברוטו לחודש למשרת שכיר
 10,470ש"ח לעובדים ישראלים
 6,249ש"ח לעובדים מחו"ל
משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר ,לפי מגזר
המספר הגדול ביותר של משרות שכיר היה במגזר החברות הלא-פיננסיות
 2.365מיליון (שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר  11,151 -ש"ח)
השכר החודשי הממוצע למשרת שכיר הגבוה ביותר היה במגזר החברות הפיננסיות
 19,260ש"ח (משרות שכיר  104.0 -אלף)

מדדי מחירים
פרק 10
מדד המחירים לצרכן
בשנים  2017-2018נצפתה מגמת עלייה באחוז השינוי השנתי במדד המחירים לצרכן (אחרי ירידה בשנים 2014-
 .)2016בשנת  2018עלה המדד ב.0.8%-
מדד מחירי יצרן
מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים עלה ב ,1.3%-והמדד ללא דלקים עלה ב.1.4%-
מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים עלה ב.8.7%-
מדד המחירים של תפוקת ענפי התעשייה ,הכרייה והחציבה ליצוא עלה ב.5.5%-

מדד המחירים לענף שירותי ניקיון עלה ב.4.7%-
מדד המחירים לענף פרסום ירד ב.2.8%-
מדדי תשומות
מדד מחירי התשומה בבנייה למגורים עלה ב ,2.0%-המדד ללא שכר עבודה עלה ב.1.1%-
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מדד מחירי התשומה בבנייה למסחר ומשרדים עלה ב.2.0%-
מדד מחירי התשומה בסלילה וגישור עלה ב.3.0%-
מדד מחירי התשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה עלה ב.11.2%-
מדד מחירי התשומה בחקלאות עלה ב.3.8%-

חשבונות לאומיים
פרק 11
התוצר המקומי הגולמי ומרכיביו2018 ,
-

2018-1995
אחוז שינוי
כמותי ממוצע
(במחירים
קבועים)

מיליארד ש"ח
(במחירים שוטפים)

 2018לעומת 2017
(שינוי כמותי
במחירים קבועים)

תמ"ג

1,330.6

3.4

3.7

תמ"ג לנפש (אלפי ש"ח)

149.8

1.4

1.6

הכנסה לאומית גולמית

1,331.3

4.7

3.9

הוצאה לצריכה פרטית

728.5

3.7

4.1

הוצאה לצריכה פרטית לנפש (אלפי ש"ח)

82.0

1.7

2.0

הוצאה לצריכה ציבורית

306.3

4.0

2.5

השקעה גולמית

290.1

3.2

3.2

יצוא סחורות ושירותים

391.8

5.6

4.9

סך השימושים במקורות

1,716.7

4.1

3.9

יבוא סחורות ושירותים

386.1

6.4

4.4

תמ"ג עסקי

980.4

3.7

4.1

ההכנסה הלאומית הפנויה הנקייה  1,182.5מיליארד ש"ח
החיסכון הלאומי הנקי  147.7מיליארד ש"ח ( 12.5%מסך ההכנסה הלאומית הפנויה הנקייה)
שיעור התמורה למועסקים מהתוצר הנקי 58.8%
התוצר המקומי הנקי לשעת עבודה בשנים  1995-2018עלה ב 1.3%-בממוצע לשנה
הרכוש הלאומי (ההפרש בין הנכסים וההתחייבויות של כלל המשק) ( 3,258.1 )2017מיליארד ש"ח
ממוצע הנכסים הפיננסיים למשק בית ( 1.2 )2017מיליון ש"ח
ההוצאה הלאומית כאחוז מהתמ"ג  -השוואה בין-לאומית ()2017
ההוצאה לחינוך ולמו"פ אזרחי גבוהה מהממוצע במדינות הOECD-
ההוצאה לבריאות נמוכה מהממוצע במדינות הOECD-
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חשבונות בין-לאומיים
פרק 12
מאזן התשלומים
החשבון השוטף
עודף בחשבון השוטף  9.5 -מיליארד דולר 2.6% ,מהתמ"ג
החשבון הפיננסי
השקעות תושבי ישראל בחו"ל עלו ב 19.7-מיליארד דולר
השקעות תושבי חו"ל בישראל עלו ב 18.3-מיליארד דולר
נכסים והתחייבויות של המשק בחו"ל
נכסים של תושבי ישראל בחו"ל  437.0 -מיליארד דולר
יתרת התחייבויות של המשק לחו"ל  303.6 -מיליארד דולר
ההתחייבויות נטו של המשק לחו"ל  133.4 -מיליארד דולר
יתרת ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל  103.5 -מיליארד דולר
יתרת ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל  145.3 -מיליארד דולר
החוב החיצוני ברוטו  93.8 -מיליארד דולר
החוב החיצוני נטו שלילי  155.3 -מיליארד דולר
פעילות חברות רב-לאומיות (גלובליזציה) ()2013
חברות רב-לאומיות ישראליות (חברות )OUT
עובדים  302.8אלף
תפוקה  91.3מיליארד דולר
הוצאות למו"פ  4.0מיליארד דולר
חברות ישראליות בשליטת תושבי חו"ל (חברות )IN
עובדים  231.2אלף
תפוקה  49.4מיליארד דולר
הוצאות למו"פ  6.7מיליארד דולר
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יבוא ויצוא סחורות ושירותים
פרק 13
מאזן הסחר בסחורות ובשירותים
 107.4מיליארד דולר  -סך היבוא של סחורות ושירותים
 108.9מיליארד דולר  -סך היצוא של סחורות ושירותים
 1.6מיליארד דולר  -העודף המסחרי
ערך היבוא והיצוא של סחורות ושירותים
סחורות( 7לפי סטטיסטיקה של סחר חוץ)
סך היצוא (ברוטו)  62.0מיליארד דולר:
יצוא תעשייה ,כרייה וחציבה  58.4מיליארד דולר
יצוא חקלאות ,ייעור ודיג  1.1מיליארד דולר
יצוא אחר  2.4מיליארד דולר
סך היבוא (ברוטו)  76.6מיליארד דולר:
יבוא תשומות לייצור  47.4מיליארד דולר
יבוא מוצרי צריכה  14.7מיליארד דולר
יבוא נכסי השקעה  14.1מיליארד דולר
יבוא אחר  0.4מיליארד דולר
שירותים
 50.1מיליארד דולר  -סך יצוא השירותים
מהם :שירותי מחשוב 27.9%
שירותי מחקר ופיתוח 16.0%
שירותי תיירות 14.5%
 30.2מיליארד דולר  -סך יבוא השירותים
מהם :שירותים עסקיים אחרים 45.6%
שירותי תחבורה 26.1%
שירותי תיירות 25.4%
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נתוני יצוא ויבוא הסחורות מותאמים להגדרות מאזן התשלומים.
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כספים והון
פרק 14
שוק הכספים
סך הנכסים הכספיים בידי הציבור  -כ 3,815-מיליארד ש"ח
אחוז הנכסים צמודי המדד מסך הנכסים הכספיים בידי הציבור במגמת ירידה לאורך השנים  -מ 52.6%-בשנת
 1995ל 28.8%-בשנת 2018
סך האשראי לציבור באמצעות התאגידים הבנקאיים המסחריים  -כ 1,569-מיליארד ש"ח
תפוקת התאגידים הבנקאיים  -כ 42-מיליארד ש"ח
שוק ההון
סך גיוס ההון באמצעות הבורסה לניירות ערך  -כ 71-מיליארד ש"ח
ערך השוק של איגרות החוב הרשומות בבורסה (ללא מק"מ)  -כ 819-מיליארד ש"ח
ערך השוק של מניות וניירות ערך בני המרה הרשומים בבורסה  -כ 703-מיליארד ש"ח

עסקים
פרק 15
נתונים ממרשם עסקים (כולל סקר מדדי פדיון על פי מקורות מע"מ)
עסקים פעילים
 598,648עסקים פעילים בישראל 51% ,מהם אינם מעסיקים שכירים
כ 4-מיליון משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים
 67%מסך העסקים הפעילים בישראל הם של עצמאים ("עוסק יחיד" כהגדרת רשות המיסים)
 27%הן חברות
ו 6%-העסקים הפעילים הנותרים הם מסוג אחר (שותפויות ,אגודות שיתופיות וכו')
כ 57,000-עסקים נפתחו
וכ 43,800-עסקים נסגרו (על פי רישום מנהלי של פתיחות וסגירות תיקים ברשויות המע"מ)
כ 88.4%-מהעסקים שנולדו בשנת  2017שרדו את שנת 2018
כ 29.9%-מהעסקים שנולדו בשנת  2005שרדו גם את שנת 2018
כ 51,100 -עסקים שנולדו ( 8.5%מכלל העסקים הפעילים)
עסקים שלא שרדו ( )2016האחוז הגבוה ביותר של עסקים שלא שרדו היה בענף שירותי האירוח והאוכל 12.6%
פדיון
סך כל הפדיון של העוסקים במשק (ללא יהלומים)  -כ 2,056-מיליארד ש"ח
רשתות השיווק
עלייה של  2.6%פדיון (מכירות) של רשתות שיווק
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רכישות בכרטיסי אשראי
עלייה של  7.5%בסך כל הרכישות
התפלגות הרכישות:
 43%למוצרים ושירותים אחרים
 22%לשירותים
 19%למוצרי תעשייה
 16%למזון ומשקאות
חשבון הייצור במגזר העסקי ()2016
כ 3,003-אלף משרות במגזר העסקי
כ 660-מיליארד ש"ח  -הערך המוסף הגולמי
כ 395-מיליארד ש"ח  -התמורה למשרות
החשבון המאזני במגזר העסקי ()2016
כל הנכסים בענפי הכלכלה הסתכמו בכ 2,786-מיליארד ש"ח ,עלייה של  3.2%לעומת שנת 2015

תעשייה
פרק 16
כ 21-אלף מפעלים בענפי התעשייה
כ 366-אלף משרות בענפי התעשייה 12.2% ,מכלל המשרות במגזר העסקי
משרות בתעשייה לפי עוצמה טכנולוגית ()2016
 - 26.0%בטכנולוגיה עילית
 - 17.1%בטכנולוגיה מעורבת-עילית
 - 23.9%בטכנולוגיה מעורבת-מסורתית
 - 33.0%בטכנולוגיה מסורתית
התמורה למשרות כ 71-מיליארד ש"ח
התפוקה הגולמית כ 338-מיליארד ש"ח
הערך המוסף הגולמי כ 117-מיליארד ש"ח
סך כל הנכסים במפעלי התעשייה כ 608-מיליארד ש"ח
מדדי תעשייה לפי עוצמה טכנולוגית
מדד הייצור התעשייתי עלה ב 2.5%-לעומת שנת 2017
שעת עבודה למשרה בתעשייה (ממוצע חודשי) 167.3 -
עלות ממוצעת לשעת עבודה בתעשייה  91.0 -ש"ח
עלות שעת עבודה בענפי הטכנולוגיה העילית גבוהה ב 46.7%-מהממוצע
עלות שעת עבודה בענפי הטכנולוגיה המסורתית נמוכה ב 30.9%-מהממוצע
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מדע ,טכנולוגיה ותקשורת
פרק 17
הוצאה לאומית למחקר ופיתוח אזרחי
ההוצאה הלאומית למחקר ופיתוח אזרחי ב 65.7 - 2018-מיליארד ש"ח 4.9% ,מהתמ"ג  -יותר מבכל מדינות
הOECD-
הוצאה למו"פ אזרחי במגזר העסקי  88.3%מכלל ההוצאה
הוצאה למו"פ אזרחי עסקי במימון מחו"ל ( 57.4% (2017מכלל ההוצאה
מחקרים בעלי מימון מיוחד (תשע"ז )2016/17 -
 2.38מיליארד ש"ח  -עלייה של  3.0%לעומת השנה הקודמת
חברות הזנק ()2018
 4,360חברות פעילות
מהן 458 :חברות שנפתחו
 29.0אלף משרות שכיר
הייטק
ערך מוסף גולמי בענפי ההייטק ( 126.9 )2016מיליארד ש"ח ( 19.2%מסך הערך המוסף הגולמי במגזר העסקי)
 321.4אלף שכירים בתחום ההייטק ( 9.4%מכלל השכירים במשק)
שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר בהייטק  22.5אלף ש"ח עלייה של  15.8%בשנים 2014-2018
שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת
 83.7%מבני  20ומעלה השתמשו באינטרנט
כ 574-ש"ח בממוצע לחודש הוצאה של משקי בית על מוצרי תקשורת ()2017

תיירות ושירותי הארחה
פרק 18
התרומה הכלכלית של התיירות
 50.4מיליארד ש"ח  -סך הצריכה התיירותית במשק הישראלי
מהם:
 25.0מיליארד ש"ח  -הוצאות של תיירים מחו"ל בישראל
 25.4מיליארד ש"ח  -הוצאות של ישראלים עבור טיולים בארץ ובחו"ל
תיירות נכנסת
 4.4מיליון כניסות של תיירים ומבקרי יום
 85.5%דרך האוויר
 13.4%דרך היבשה
 1.1%דרך הים
 7.3ימים  -משך השהייה הממוצע של תייר ששהה עד חודש בישראל
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תיירות יוצאת
 8.5מיליון יציאות של ישראלים לחו"ל
 92.0%דרך האוויר
 7.3%דרך היבשה
 0.7%דרך הים
תיירות פנים
הוצאה ממוצעת לאדם לטיול ()2017
ללא לינה  134.8ש"ח
עם לינה  822.6ש"ח
 8.1מיליון טיולים של ישראלים בארץ שכללו לינה בשירותי הארחה ()2018
 13.6מיליון לינות של ישראלים במלונות תיירות ,כמחציתן  -באילת
שירותי הארחה
 414מלונות תיירות ,ובהם  54,400חדרים 81.3% ,מכלל חדרי האירוח
 - 68.0%תפוסת החדרים במלונות התיירות
 25.2מיליון לינות במלונות התיירות
 11.6מיליון לינות של תיירים
 13.6מיליון לינות של ישראלים
 12.1מיליארד ש"ח  -פדיון מלונות התיירות
 2.1מיליארד ש"ח  -רווח מלונות התיירות
כ 2-מיליון לינות באירוח הכפרי ,מתוכם  23%לינות של תיירים
אטרקציות תיירותיות ()2017
הכנסות (מוזאונים ,אתרי טבע ועוד)  2.3מיליארד ש"ח

תחבורה ובטיחות בדרכים
פרק 19
תחבורה יבשתית
אוטובוסים
 3.7מיליארד ש"ח  -פדיון ענף שירותי האוטובוסים
 18,923משרות שכיר
רכבת
 67.7מיליון נוסעים
 1.2מיליארד ש"ח  -פדיון ענף שירותי הרכבת
 3,786משרות שכיר
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תחבורה ימית
 168.4אלף נוסעים עברו בנמלי המסחר של ישראל
 34אוניות בצי הסוחר הישראלי
 38.5מיליון טונות מטען נפרקו
 20.2מיליון טונות מטען נטענו
תחבורה אווירית
 22.6מיליון נוסעים עברו בנמלי התעופה הבין-לאומיים בישראל
צי המטוסים הישראלי  56 -מטוסי נוסעים
 3מטוסי מטען
כלי רכב מנועיים
 3.5מיליון כלי רכב מנועיים
 85.2%כלי רכב פרטיים
 8.9%משאיות
 4.0%אופנועים
מורשים לנהוג
 4.4מיליון מורשים לנהוג
שיעור של כ 486-מורשים לנהוג ל 1,000-תושבים
נסועה של כלי רכב (קילומטרז')
 19.8אלף ק"מ  -אורך הדרכים בישראל
 16.1אלף ק"מ  -נסועה שנתית ממוצעת לכלי רכב פרטי
תאונות דרכים עם נפגעים (תיקי ת"ד מורחב ,כולל אזור יהודה והשומרון)
 12,557תאונות דרכים,
 66.5%מהתאונות אירעו בשעות היום
 23.2%מהתאונות היו מסוג פגיעה בהולך רגל
נפגעים בתאונות דרכים
 316הרוגים 2,166 ,פצועים קשה
 31,258הרוגים בתאונות דרכים מאז קום המדינה
היפגעות מהתנהגות אלימה בכביש (סקר ביטחון אישי)
 51.7%מבני  20ומעלה נפגעו מהתנהגות אלימה בכביש
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בינוי ,דיור ונדל"ן
פרק 20
השקעה מקומית בבינוי
 151.6מיליארד ש"ח (במחירים שוטפים)
 - 57.1%בנייה למגורים
 - 23.5%בנייה שלא למגורים
 - 19.4%עבודות הנדסה אזרחית
דירות שהחלה בנייתן
 48.6אלף דירות ב2018-
 8.6מיליון מ"ר  -שטח בנייה למגורים
 118.6אלף דירות בבנייה פעילה בסוף 2018
דירות חדשות שנמכרו
כ 22.0-אלף דירות חדשות נמכרו ב2018-
דירות שהסתיימה בנייתן
 50.3אלף דירות שבנייתן נסתיימה ב2018-
 8.9מיליון מ"ר  -שטח בנייה למגורים
 30.0חודשים  -משך בנייה של בניין (ממוצע משוקלל לפי מספר הדירות בבניין)
מחירי דירות
מדד מחירי הדירות ירד ב0.8%-
מדד מחירי הדירות החדשות ירד ב2.0%-
מחיר ממוצע של דירה בישראל  1,534.4אלף ש"ח
שכר-דירה
מדד שכר דירה עלה ב1.6%-
שכר דירה ממוצע בישראל  3,870ש"ח לחודש

חקלאות
פרק 21
תפוקה חקלאית
 30.5מיליארד ש"ח  -סך כל התפוקה
 - 58.9%גידולים צמחיים
 - 41.1%בעלי חיים ותוצרתם
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תשומה בחקלאות
 18.9מיליארד ש"ח  -סך כל התשומה
מזה:

 34.0%מספוא

 12.4%בלאי
 11.9%שונות
 10.8%דלק ,שמנים וחשמל
 8.7%אפרוחים ,זרעים ושתילים
 8.6%חומרי הדברה ,דשנים וזבלים
 8.0%מים
 5.6%חומרי אריזה והובלה שכורה
תוצר מקומי בחקלאות
תוצר מקומי גולמי  13.9מיליארד ש"ח
תוצר מקומי נקי  11.6מיליארד ש"ח
שטח חקלאי
 2.9מיליון דונם  -סך כל השטח החקלאי
 1.2מיליון דונם גידולי שדה
 807אלף דונם פירות
 737אלף דונם ירקות (אומדן)
 191אלף דונם פרי הדר
 21אלף דונם בריכות דגים
 1.2מיליון דונם יער נטוע
ערך היצוא החקלאי
 4.4מיליארד ש"ח
תוצרת חקלאית
גידולים צמחיים עיקריים (אלפי טונות)
ירקות
 511תפוחי אדמה
 345עגבניות
 220גזרים
 192פלפלים
פירות
 135בננות
 132אבוקדו
 111תפוחי עץ
 63ענבי מאכל
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תוצרת בעלי חיים עיקריים
 1.6מיליארד ליטר חלב בקר
 2.3מיליארד יחידות ביצי מאכל
 547אלף טונות פטמים
 104אלף טונות תרנגולי הודו
מאזן אספקת המזון ()2017
ערך קלורי לנפש של מזון לרשות הציבור  3,827קילו-קלוריות (קק"ל) ליום
מתוך הערך הקלורי לנפש של המזון שעמד לרשות הציבור:
 28%לחם ודגנים
 19%שמנים ושומנים
 12%סוכר ,ממתקים ודבש
 11%ירקות ,פירות ותפו"א

סביבה
פרק 22
הוצאה לשמירה על הסביבה ()2017
 14.1מיליארד ש"ח במגזר הציבורי
 3.7מיליארד ש"ח בענפי התעשייה והחשמל
פליטות של מזהמי אוויר לסביבה
פחמן חד-חמצני ( 133.3 )COאלף טונות
גופרית דו-חמצנית ( 74.8 )SO2אלף טונות
תחמוצות חנקן ( 92.7 )NOXאלף טונות
חומר חלקיקי מרחף ( 8.0 )SPMאלף טונות
פליטות של גזי חממה לסביבה ()2017
 80.1מיליון טונות גזי חממה במונחי פחמן דו חמצני ()CO2
 9.2טונות פליטה לנפש
פסולת ומחזור
פסולת שנאספה ברשויות המקומיות  5.7 -מיליון טונות
מתוכן מוחזרו  1.3מיליון טונות
פסולת לנפש ליום  1.76ק"ג
פסולת בתעשייה ( 3.9 - )2017מיליון טונות
מתוכן מוחזרו  2.9מיליון טונות
פסולת מסוכנת שנוצרה  322.7 -אלף טונות
מתוכן טופלו  312.9 -אלף טונות
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 7.2מיליון טונות פסולת מוחזרה בישראל בכלל המגזרים במשק ב( 2018-כולל מצברים ושמן ,לא כולל פסולת
מסוכנת)
סביבת המגורים ב2018-
 83.7%מרוצים מאזור מגוריהם
 55.8%מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם
 58.0%מרוצים מכמות השטחים הירוקים והפארקים באזור מגוריהם
 68.8%מרוצים משירותי איסוף האשפה באזור מגוריהם
ל 66.9%-לא מפריע זיהום האוויר (כגון עשן ממכוניות או מאזור תעשייה ,ריחות של ביוב או פסולת) באזור מגוריהם
ל 69.1%-לא מפריע בדירה רעש שבא מבחוץ

מים ושפכים
פרק 23
מקורות המים
 5.74מיליארד מ"ק נפח משקעים בשנת הגשם 2017/2018
 645מיליון מ"ק  -התפלת מי ים
מפלס ים המלח  -433.15 -בחודש דצמבר ,ירידה של  0.83מטרים לעומת שנת 2017
מפלס הכנרת  -ירידה של  0.34מטר לעומת 2017
איכות המים
מי שתייה  -בבדיקות לגילוי קוליפורמים צואתיים נמצאו תוצאות חריגות ב 0.5%-מהמקרים.
בחופי הרחצה בים התיכון  -אחוז החריגות הממוצע בבדיקות לגילוי חיידקים (אנטרוקוקים) צואתיים עמד על 6.0%
מהבדיקות (לעומת  3.8%בשנה הקודמת).
מליחות ממוצעת בכנרת  310מג"ל
צריכת מים ()2017
 2.3מיליארד מ"ק  -סך כל הצריכה
 - 43.6%לשימוש ביתי ,ציבורי ותעשייתי
 - 55.4%לשימוש חקלאי
 - 1.0%השבה לטבע
שפכים גולמיים
 523מיליון מ"ק שפכים טופלו במכוני טיפול
 520מיליון מ"ק שפכים מושבים (קולחים) ()2017
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אנרגיה ()2017
פרק 24
אספקת אנרגיה ראשונית
אספקת אנרגיה ראשונית  22,903 -אלף שעט"ן (שווה ערך לטונה נפט)
מהם 39.3% :מהפקה מקומית
צריכה סופית של אנרגיה
צריכה סופית של אנרגיה  15,393 -אלף שעט"ן
מהם 57.9% :מוצרי נפט
 31.9%חשמל
 7.3%גז טבעי
 2.7%אנרגיה מתחדשת
צריכה סופית של אנרגיה לנפש
 1.77שעט"ן צריכה סופית של אנרגיה לנפש
מהם 1.02 :שעט"ן מוצרי נפט
 0.56שעט"ן חשמל
 0.13שעט"ן גז טבעי
מוצרי נפט
מקורות
 15,581אלף שעט"ן
 86.4%מזיקוק מקומי (מבוסס על יבוא נפט גולמי)
 13.6%מיבוא ישיר
שימושים (ללא צריכת ביניים)
 16,056אלף שעט"ן
 55.5%לצריכה סופית
 36.2%ליצוא
 8.3%לתדלוק בין-לאומי של אוניות ומטוסים
צריכה סופית של מוצרי נפט בתחבורה
בנזין  4,028 -מיליון ליטרים ( 3,210אלף שעט"ן)
מהם בנזין  95אוקטן 4,012 :מיליון ליטרים
סולר  3,137 -מיליון ליטרים ( 2,786אלף שעט"ן)
חשמל ()2018
ייצור חשמל  68,999מיליון קוט"ש ( 5,934אלף שעט"ן)
עלייה של  2.0%לעומת שנת 2017
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צריכה סופית של חשמל  58,307מיליון קוט"ש ( 5,014אלף שעט"ן)
עלייה של  2.0%לעומת שנת 2017
תמהיל הדלקים לייצור חשמל
 66.7%גז טבעי
 29.9%פחם
 2.5%אנרגיה מתחדשת
 0.9%דלקים פוסיליים אחרים
צריכת דלקים לייצור חשמל
בין השנים  2017ל 2018-ירדה צריכת הפחם ב .5.6%-במקביל ,עלתה צריכת הגז הטבעי ב.8.4%-

מגזר ממשלתי
פרק 25
הוצאות המגזר הממשלתי
כ 537-מיליארד ש"ח  -הוצאות המגזר הממשלתי ,כ 40%-מהתמ"ג
מזה :כ 306-מיליארד ש"ח לצריכה ציבורית
הכנסות המגזר הממשלתי
כ 488-מיליארד ש"ח  -הכנסות המגזר הממשלתי ,כ 37%-מהתמ"ג
כ 84%-מהכנסות המגזר הממשלתי היו מגביית מיסים
גירעון המגזר הממשלתי
כ 48-מיליארד ש"ח  -גירעון המגזר הממשלתי 3.6% ,מהתמ"ג
החוב הממשלתי
כ 803-מיליארד ש"ח  -חוב ממשלתי
יחס חוב-תוצר
כ 60%-מהתמ"ג  -יחס חוב-תוצר

רשויות מקומיות ()2017
פרק 26
 255רשויות מקומיות בישראל
 - 74.2%מהאוכלוסייה התגוררה בתחומי העיריות
 - 14.7%מהאוכלוסייה התגוררה בתחומי המועצות המקומיות
 - 10.3%מהאוכלוסייה התגוררה בתחומי המועצות האזוריות
 - 0.8%מהאוכלוסייה התגוררה במקומות ללא מעמד מוניציפלי
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שירותים מוניציפליים
חינוך והשכלה
אחוז זכאים לתעודת בגרות מתוך סך תלמידי כיתות יב

כלל ארצי 65.2% -
עיריות 62.5% -

מועצות מקומיות 69.7% -
מועצות אזוריות 76.4% -
בעלי תואר אקדמי מכלל בני  ,35-55לפי אשכול חברתי-כלכלי של הרשות המקומית ()2018
באשכול 6.9% - 1
באשכול 58.5% - 9
תברואה
כמות הפסולת המיוצרת לנפש ליום:
כלל ארצי  1.7 -ק"ג
עיריות  1.7 -ק"ג
מועצות מקומיות  1.4 -ק"ג
מועצות אזוריות  2.1 -ק"ג
יוממות
אחוז המועסקים העובדים מחוץ ליישוב המגורים
כלל-ארצי 53.4% -
באילת 9.3% -
בגבעתיים 78.7% -
תקציב
 82.2מיליארד ש"ח תקבולים (ארנונה ,אגרות וכו')
 81.6מיליארד ש"ח תשלומים

בחירות והכנסת
פרק 27
הבחירות לכנסת ה)9.4.2019( 21-
כ 6.34-מיליון בעלי זכות בחירה
כ 4.34-מיליון מצביעים
 68.5%שיעור ההצבעה
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עבודת הכנסת ה( 20-בתקופה )31.3.2015-30.4.2019
 625חוקים שהתקבלו
 5,673הצעות לסדר היום והצעות לדיון מהיר שנדונו
 4,772שאילתות שנענו

עמדות הציבור (בקרב בני  20ומעלה)
פרק 28
שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי
 88.9%מרוצים מחייהם
 91.1%מהיהודים
 80.9%מהערבים
 63.4%מרוצים ממצבם הכלכלי
 66.7%מהיהודים
 52.9%מהערבים
( 36.1%כ 2-מיליון נפש) אינם מרוצים ממצבם הכלכלי.
תחושת עוני וקשיים כלכליים
 11.3%הרגישו עניים בשנה האחרונה
 29.9%מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית
 9.4%מאלו שנזקקו לטיפול רפואי ויתרו עליו
 7.1%מאלו שנזקקו לתרופות במרשם ויתרו עליהן
 6.8%ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים
תחושת לחץ ובדידות ואפליה
 21.6%מרגישים לחוצים תמיד או לעיתים קרובות
 20.7%מרגישים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם
 26.6%חשו אפליה כלשהי בשנה האחרונה
שביעות רצון מהדירה ומאזור המגורים
 88.3%מרוצים מהדירה שבה הם מתגוררים
 83.7%מרוצים באופן כללי מאזור המגורים
 55.8%מרוצים מהניקיון
 37.8%מרוצים מהתחבורה הציבורית
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מוביליות
מידת דתיות
 19.2%מהיהודים דתיים פחות מבעבר
 17.8%מיהודים דתיים יותר מבעבר
תעסוקה (בני  30ומעלה)
 51.3%ממי שאבותיהם עבדו במשלח יד אקדמי מועסקים גם הם במשלח יד אקדמי
 20.3%מהמועסקים השכירים צופים בקרוב קידום או שיפור במעמדם בעבודה
 64.9%מהמועסקים שעזבו מקום עבודה מרוצים יותר במקום עבודתם הנוכחי
 55.1%מהמועסקים שהחליפו מקום עבודה בעשור האחרון שיפרו את שכרם
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