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 2019לקט נתונים מתוך הסקר החברתי 
 לרגל יום הלשון העברית -בנושא שליטה בשפה העברית 

Selected Data from the 2019 Social Survey  
on Mastery of the Hebrew Language 

 ומעלה 20בקרב בני 

 72% ברמה 'טובה'.  –נוספים  13%ברמה 'טובה מאוד'.  מדברים בעבריתומעלה  20הישראלים בני מ

 רמת שליטה חלשה או שאינם יודעים כלל לדבר בעברית. 7.4%-מדברים ברמה בינונית, ול 8.2%

 ברמה טובה מאוד.  בדיבור( שולטים 32%, ניכרת רמת שליטה נמוכה, רק כשליש מהם )בקרב הערבים

 .אינם מדברים כלל בעבריתברמה בינונית, חלשה או שולטים מהערבים  43%

 מהנשים הערביות רמת שליטה בינונית, חלשה או שאינן יודעות כלל לדבר בעברית. 54%-ל 

 58%  מבני  16%-. ל44-20מבני  78%בצורה טובה מאוד, לעומת  שולטים בדיבורומעלה  65מבני

ומעלה שליטה  65( מבני 25%ומעלה רמת שליטה חלשה או שאינם  מדברים כלל בעברית. לרבע ) 65

 או שאינם יודעים כלל לכתוב בעברית. בכתיבהחלשה 

 8.6%  10%-; ל44-20מבני  0.5%-בעברית, לעומת כ לקרוא, לא יודעים בכלל ומעלה 65מהיהודים בני 

 .נוספים שליטה חלשה

 ( 50%מחצית ) מבני  11%בעברית, לעומת  לקרואיודעים בכלל אינם , ומעלה 65מהערבים בני

44-20. 

מידע על . הסקר מספק 2002אז מ, מדי שנה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהנערך על ידי הסקר החברתי 

דיור, רכב, בריאות, השכלה, שימוש במחשב, בנושאי:  ישראל ועל רווחתה תתנאי החיים של אוכלוסיי

שביעות  , עמדות,ותסתפי, תעסוקה, נופש, קשר עם בני משפחה וחברים, פעילות התנדבותית, מצב כלכלי

 רצון ואמון.

בגיל  מיליון איש 7.5-צגים כיומעלה המי 20איש בני  7,575בביתם נו ירואי 2019הסקר החברתי  במסגרת

 .זה

https://www.cbs.gov.il/
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  ממצאים

ברמה 'טובה'.  –נוספים  13%ברמה 'טובה מאוד'.  מדברים בעבריתומעלה  20הישראלים בני מ 72%

 חלשה או שאינם יודעים כלל לדבר בעברית.רמת שליטה  7.4%-למדברים ברמה בינונית, ו 8.2%

( שולטים בדיבור ברמה טובה מאוד. 32%בקרב הערבים, ניכרת רמת שליטה נמוכה, רק כשליש מהם )

 ה או אינם מדברים כלל בעברית.שברמה בינונית, חלשולטים מהערבים  43%

בקרב הערביות  מהשיעור(, גבוה יותר 67%שיעור הגברים הערבים השולטים ברמה טובה או טובה מאוד )

 מהן רמת שליטה בינונית, חלשה או שהן אינן יודעות כלל לדבר בעברית. 54%-ל (.46%)

 ,אחוזים ומעלה, לפי קבוצת אוכלוסייה ולפי מין, 20דיבור בעברית של בני שליטה בהרמת  - 1תרשים 

2019 

 

מהיהודים שליטה טובה מאוד  80%-ל. ברמת הקריאה בעבריתהפערים בין קבוצות האוכלוסיה ניכרים גם 

מהערבים שליטה בינונית, חלשה או שאינם  47%-( מהערבים. ל33%בקריאה בעברית, לעומת שליש )

 קוראים כלל בעברית.

ראות קו 34%. בעברית (, שליטה בינונית ומטה, בקריאה או בכתיבה52%לכמחצית מהנשים הערביות )

 ת בקושי או שאינן כותבות כלל בעברית.כותבו 35%, בקושי או שאינן קוראות כלל

שולטים ומעלה  65מבני  58% .רמת השליטה בעברית גבוהה יותר בגילים הצעירים באוכלוסייה

ומעלה רמת שליטה חלשה או  65מבני  16%-ל. 44-20מבני  78%בצורה טובה מאוד, לעומת  בדיבור

ו שאינם יודעים כלל א בכתיבהה חלשה ומעלה שליט 65( מבני 25%שאינם  מדברים כלל בעברית. לרבע )

 לכתוב בעברית.

 10%-ל ;44-20מבני  0.5%-בעברית, לעומת כ לקרואומעלה, לא יודעים בכלל  65בני  מהיהודים 8.6%

 נוספים שליטה חלשה.
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 .44-20מבני  11%בעברית, לעומת  לקרואומעלה, לא יודעים בכלל  65בני  מהערבים( 50%מחצית )

ומעלה שאינם יודעים כלל לדבר, לקרוא או לכתוב בעברית, לפי קבוצת אוכלוסייה,  65בני . 2תרשים 
 2019אחוזים, 

 

 , הוצגו ממצאים בנושאים הבאים:2019 של הסקר החברתית וקודמ ותהודעב

נסיעות של  ;זוגיות ועזרה הדדית –משפחתיות ; עבודה ומשפחה –משפחתיות ; דיור ואזור מגורים

עזרה  ;הודעה לרגל יום זכויות אנשים עם מוגבלות; הודעה  לרגל יום האזרח הוותיק ישראלים לחו"ל;

 .התנדבות, לרגל יום המתנדב הבינלאומי; לותמוגבעם לבן משפחה 

 קישורים נוספים:

 סדף הסקר החברתי באתר הלמ"ל

 2019 שאלון הסקר החברתיל

 הסקר החברתישל מחולל הלוחות ל

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-בנושא-דיור-ואזור-מגורים.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-בנושא-דיור-ואזור-מגורים.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-שילוב-חיי-משפחה-ועבודה-וחלוקת-התפקידים-בין-בני-הזוג-בבית.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/משפחתיות-עזרה-הדדית-וקשר-זוגי-ממצאים-מהסקר-החברתי-2019.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-נסיעות-של-ישראלים-לחול.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-נסיעות-של-ישראלים-לחול.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-נסיעות-של-ישראלים-לחול.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-לרגל-יום-האזרח-הוותיק-הבין-לאומי.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/לקט-נתונים-לרגל-היום-הבין-לאומי-למען-זכויות-אנשים-עם-מוגבלות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-עזרה-לבן-משפחה-עם-מחלה-או-מוגבלות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-עזרה-לבן-משפחה-עם-מחלה-או-מוגבלות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-עזרה-לבן-משפחה-עם-מחלה-או-מוגבלות.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2020/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2019-בנושא-התנדבות-לרגל-יום-המתנדב-הבין-לאומי-החל-ב-5-בדצמבר-2020.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/הסקר-החברתי.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/הסקר-החברתי.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/לוחות%20תלושים/שאלון-2019.docx
https://surveys.cbs.gov.il/Survey/

