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 1נתונים לשנת תשפ"ב:
האוכלוסייה צפויה  2מיליון נפש. 9.593-אוכלוסיית ישראל נאמדת בכ גבערב ראש השנה תשפ" •

מיליון  20-כול 2048מיליון תושבים בסוף  15-כ, ל2024שנת מיליון תושבים בסוף  10-כלהגיע ל
 .2065תושבים בסוף 

מיליון תושבים ערבים  2.026-מכלל האוכלוסייה), כ 74%מיליון תושבים יהודים ( 7.069-בישראל כ •
 ).%5( 3אלף תושבים אחרים 849-) וכ%21(

 .2%-כהיה אלף נפש. שיעור גידול האוכלוסייה  187-אוכלוסיית ישראל גדלה בכ •

 אלף תינוקות. 177-נולדו בישראל כ •

מראש  החודשים שחלפו 12.5-(בנפטרו מקורונה  4,400-בסך הכל, מהם כ אלף איש 53-כנפטרו   •
 .)השנה אשתקד

 אלף עולים חדשים. 59-אלף איש, מהם כ 63-נוספו לאוכלוסייה במאזן ההגירה כ •

 ו הםנתונים אל אוספת במגוון נושאים. )למ"סלסטטיסטיקה (שהלשכה המרכזית הודעה זו מוצגים נתונים עיקריים ב

הלוחות למ"ס פורסמו עד כה באתר הבחודשים הקרובים. במלואו שיפורסם  לישראל, סטטיסטיהתמצית של השנתון 

  .2202נתיים הש

 "2022ישראל במספרים לחוברת "

  

                                                 
 החודשים (בקירוב) שחלפו מראש השנה אשתקד. 12.5-הנתונים מתייחסים ל  1
מקורות הנתונים הם הלמ"ס  אומדן האוכלוסייה אינו כולל את אוכלוסיית הזרים. נתוני האוכלוסייה הם ארעיים.  2

 ורשות האוכלוסין וההגירה.
 ערבים, בני דתות אחרות ואנשים ללא סיווג דת במשרד הפנים (מרשם האוכלוסין).-אחרים הם נוצרים לא  3

https://www.cbs.gov.il/
mailto:info@cbs.gov.il
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
https://survey.gov.il/he/info_Service_to_the_Public
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/isr_in_n/isr_in_n22h.PDF
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 .צוין אחרת כן , אלא אם1202הם לשנת  להלן הנתונים
 גאוגרפיה •
 אוכלוסייה •
 בריאות •

 ינוך והשכלהח •

 תרבות, בידור וספורט •
 רווחה •

 רמת חיים •
 פשיעה ומשפט •

 שוק העבודה •

 מדדי מחירים •

 חשבונות לאומיים •
 לאומיים-חשבונות בין •
 יבוא ויצוא סחורות ושירותים •

 פים והוןכס •

 עסקים •
 תעשייה •

 מדע, טכנולוגיה ותקשורת •
 תיירות ושירותי הארחה •

 ובטיחות בדרכיםתחבורה  •

 בינוי, דיור ונדל"ן •

 חקלאות •
 סביבה •
 מים ושפכים •

 אנרגיה •

 המגזר הממשלתי •
 רשויות מקומיות •

 וממשל כנסת ,בחירות •
 עמדות ותחושות הציבור •
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 גאוגרפיה
 1פרק 

 שטח
 קמ"ר 22,072 –שטח המדינה 

 98.0% –שטח יבשתי 
 2.0% –הכנרת וים המלח  –שטח הימות 

 )2013שימושי קרקע (
 64.7% –שטח קרקע, סלע, שיחים ושטח חפור 

 20.0% –שטח חקלאי 

 7.3% –שטח יער, חורש ופארקים 

 5.6% –שטח בנוי 

 %2.4 – 4שטח גופי מים

 5משקעים
 מיליארד מ"ק 5.76 – 2020/2021נפח המשקעים בשנת הגשם 

 מיליארד מ"ק 6.13 – 2020–1991שנתי -ממוצע רב
 בחרשיםמ"מ  998 – השנתית הגדולה ביותרהמשקעים כמות 

 בפארןמ"מ  9 – השנתית הקטנה ביותר כמות המשקעים

 טמפרטורות
 ) 7.8.2021( סדוםב ºC –47.1טמפרטורת המקסימום היומית הגבוהה ביותר 

 )21.2.2021במרום גולן ( -ºC 4.7– הנמוכה ביותרטמפרטורת המינימום היומית 

  

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

 אוכלוסייה
 :מיליון נפש 9.453-אוכלוסיית ישראל בכנאמדה  2021 תבסוף שנ

 מכלל האוכלוסייה) 73.9%( מיליון תושבים 6.983-כ –יהודים 

 ) 21.1%( מיליון תושבים 1.998-כ –ערבים 

 )%5.0( תושבים אלף 473-כ – 6אחרים

 7)2020 בשנת 1.6%(לעומת  .%81 –קצב הגידול השנתי של האוכלוסייה 

 דתיות (הגדרה עצמית) מידתומעלה, לפי  20יהודים בני 
 לא דתיים, חילונים 45.3%

 לא כל כך דתיים-מסורתיים 19.2%

 דתיים-מסורתיים 13.9%

 דתיים 10.7%

 חרדים 10.5%

 לאומית-עלייה והגירה בין

 עלייה
 מיליון 3.3 – עולים מקום המדינה

 )2020אלף בשנת  19.7(לעומת  אלף 25.5 – 2021 עולים בשנת

 )2020הגירה של ישראלים לחו"ל (
  אלף 20.8 –יצאו מישראל 

  אלף 10.1 –חזרו לישראל 

 עובדים מחו"ל בעלי אשרת עבודה
 )2020אלף בשנת  26.0(לעומת  אלף 41.6 –נכנסו לישראל 

 )2020אלף בשנת  22.3(לעומת  אלף 35.4 –יצאו מישראל 

  

                                                 
 (מרשם האוכלוסין).ערבים, בני דתות אחרות ואנשים ללא סיווג דת במשרד הפנים -אחרים הם נוצרים לא  6
-ובעקבות סגירת הגבולות של ישראל חלה ירידה בתנועות של הגירה בין 2020מאז פרוץ מגפת הקורונה במרץ   7

ובעיקר במספר העולים. הירידה החדה בשיעור הגידול השנתי נובעת מהירידה במספר העולים, אך גם לאומית, 
 מושפעת מהירידה במספר הלידות, כפי שנצפתה בשנתיים האחרונות, וכן מעלייה בתמותה.

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 משפחה

 )2020נישואין וגירושין (
 39,984 –זוגות שנישאו 

 15,307 –זוגות שהתגרשו 

 לידות חי ופריון
 185,040 –יילודים חיים 

 בממוצע לאישה ילדים 3.00 –שיעור פריון כולל 

 הפסקות היריון 
  16,591 –פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון 

 49–15נשים בנות  1,000-ל 7.7 –שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון 

 משקי בית ומשפחות
 2,766,800 –משקי בית פרטיים 

 3.23 –מספר נפשות ממוצע למשק בית 

 2,204,000 –משפחות גרעיניות 

 בריאות
 3פרק 

 הוצאה לאומית לבריאות
 2020מהתמ"ג) בשנת  8.4%מיליארד ש"ח ( 118.3מהתמ"ג), לעומת  8.2%( מיליארד ש"ח 127.3

 תוחלת חיים
 שנים 80.5 –גברים 

 שנים 84.6 –נשים 

 )2021(פטירות 
 8פטירות מקורונה 4,831 , מהן50,912 –סך הכל 

 תושבים 1,000-ל 5.4 –שיעור פטירות גולמי 

 תמותת תינוקות
 לידות חי  1,000-ל 2.7 שיעור של

 )2020סיבות מוות (
נפטרו  6.5%. היו ממחלות לב 13.4%-ממאירות (סרטן), ו ) מהפטירות היו משאתות24.1%( רבעמעט פחות מ

 .מנגיף קורונה

                                                 
 פטירות של בעלי תעודת זהות בלבד. .לפי נתוני משרד הבריאות  8

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 )2019מקרים חדשים של שאתות ממאירות (סרטן) (
  אלף נפש 100-ל 359שיעור של מקרים,  32,462

 הערכה עצמית של מצב הבריאות (הסקר החברתי)
 .ומעלה דיווחו שמצב בריאותם טוב מאוד או טוב 20מבני  83.8%

 )2019(עישון 
 .סיגריה אחת ביוםלפחות ומעלה עישנו  21מבני  16.4%

 )2019השמנה (
 .ומעלה היו בעלי עודף משקל או השמנה 21מבני  56.0%

 השמנה.היו בעלי  17.7%

 )2019פעילות גופנית (
 .פעילות גופנית בהתאם להמלצותביצעו ומעלה  21מבני  29.2%

 מיטות לאשפוז כללי
 תושבים  1,000-ל 1.7שיעור של 

 )2020( 9רופאים מועסקים בשירותי בריאות
 תושבים 1,000-ל 3.3שיעור של 

 אחיות מועסקות בשירותי בריאות
 תושבים 1,000-ל 4.9שיעור של 

 חינוך והשכלה
 4פרק 

 הוצאה לאומית לחינוך
 2020מהתמ"ג) בשנת  8.3%מיליארד ש"ח ( 115.7, לעומת מהתמ"ג) 8.0%( ש"ח מיליארד 124.6

 מערכת החינוך 

 בתי ספר
 מיליון  1.880.5 –) 2020/21תלמידים (תשפ"א; 

  מיליון 1.097.7 –בחינוך היסודי 
 אלף  782.8 –יסודי -בחינוך העל

  אלף 178.0 – )2020/21 ;(תשפ"א עובדי הוראה

  

                                                 
 ברפואה ממשרד הבריאות מזווג עם קובץ הכנסות ממס הכנסה. מבוסס על קובץ בעלי רישיון לעסוק 9

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%94%D7%A9%D7%9B%D7%9C%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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20/09/2022 

 יסודי -מעונות יום וחינוך קדם
 אלף 845.0 –) 2020/21(תשפ"א;  7–0ילדים בני 

 אלף 20.3 –) 2021/22גננות בגנים (תשפ"ב; 

 )2021( נבחנים בבחינות הבגרות

 מהנבחנים 81.4% – זכאים לתעודת בגרות

 תחזית תלמידים למערכת החינוך
, לעומת מיליון 2.500-) מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי להיות כ2022/23( גתשפ"הלימודים בשנת 

 ).2.0%אלף תלמידים, גידול של  49-מיליון בשנת הלימודים הקודמת (תוספת של כ 2.451-כ

 אלף בשנת הלימודים הקודמת). 540-(לעומת כ אלף 550-מספר התלמידים בגני הילדים צפוי להיות כ

 מיליון בשנת הלימודים הקודמת).  1.911-(לעומת כ מיליון 1.950-מספר התלמידים בבתי הספר צפוי להיות כ

 בשנת הלימודים הקודמת). מיליון 1.118-(לעומת כ מיליון 1.140-צפוי להיות כ בחינוך היסודימספר התלמידים 

 אלף בשנת הלימודים הקודמת). 174-(לעומת כ אלף 180-צפוי להיות כ בכיתות אמספר התלמידים 

 אלף בשנת הלימודים הקודמת). 322-(לעומת כ אלף 328-צפוי להיות כ בחטיבת הבינייםמספר התלמידים 

 אלף בשנת הלימודים הקודמת). 472-(לעומת כ אלף 482-צפוי להיות כ העליונהבחטיבה מספר התלמידים 

 אלף בשנת הלימודים הקודמת). 102-(לעומת כ אלף 104-צפוי להיות כ תיכון) ב (מסיימיבכיתה ימספר התלמידים 

בשנת מיליון  2.691-מספר התלמידים הכולל במערכת החינוך צפוי לגדול ולהגיע לכ 2027–2023במהלך השנים 

 ).9.8%גידול של , 2022אלף תלמידים לעומת שנת  241-תוספת של כ( 2027

 )2020/21(תשפ"א; (שבפיקוח משרד החינוך) ממערכת החינוך תלמידים  תנשיר
 יב (לא כולל ערביי ירושלים) נשרו מהמערכת ולא עברו למסגרת חלופית. –) מתלמידי כיתות ז1.3%(אלף  11.0

 עובדי הוראה 

 )2021/22; בפ"עובדי הוראה במערכת החינוך (תש
 2.6%), גידול של 2020/21תשפ"א (שנת באלף  193-, לעומת כאלף 198-כ –הוראה הסך כל עובדי 

 2.4%, גידול של )2020/21( מיליון בשנת תשפ"א 5.96-, לעומת כמיליון 6.10-כ –שעות עבודה שבועיות 

 65-) חל גידול מואץ בהיקף ההוראה בכלל המערכת, והתווספו כ2021/22תשפ"ב () עד 2009/10בשנים תש"ע (
 .שעות עבודה שבועיותמיליון  2.6-עובדי הוראה וכ אלף

-, גידול של כ2005ש"ח בשנת  8,900-לעומת כ 2020בשנת ש"ח  14,372-כ –שכר חודשי ממוצע למשרה מלאה 

61% 

 )1996/97תלמידים למורה בשנת תשנ"ז ( 12.3-, ירידה מ10.4 –ממוצע תלמידים למורה 

 )1996/97( תלמידים למורה בשנת תשנ"ז 17.6-תלמידים למורה, ירידה מ 11.6 –בחינוך הערבי היסודי 
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 )2021/22; פ"ב(תשאקדמי) -(לאתיכון -עובדי הוראה בחינוך על
 אלף 5.9 –סך הכל 

 אלף 4.0 –בלימודי הנדסאות 
 אלף 2.2 –בלימודי הכשרה להוראה 

  26%-כ –בעלי תואר שני ומעלה 

 באוניברסיטאות, במכללות האקדמיות המתוקצבותסגל אקדמי 
 )2020/21; א"פ(תש ובמכללות האקדמיות הלא מתוקצבות

 אלף 34.8 –סך הכל 
 אלף 24.3 –באוניברסיטאות 

 אלף  8.6 –במכללות האקדמיות המתוקצבות 

 אלף 4.3 –במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות 

 )2021/22; פ"ב(תשסגל אקדמי במכללות האקדמיות לחינוך 
 אלף 5.1 –סך הכל 

 )2019/20 ;"ףתש( של הסגל האקדמי ממוצעחודשי שכר 
 ש"ח 11,029 –סך הכל 

 ש"ח 11,287 –באוניברסיטאות 
  ש"ח 8,558 –במכללות האקדמיות המתוקצבות 

 ש"ח 8,206 –במכללות האקדמיות הלא מתוקצבות 

  ש"ח 10,532 – )2018/19 ;תשע"ט( האקדמיות לחינוךבמכללות 

 )2019/20תש"ף; אקדמיות (-מכינות קדם
 אלף 13.5 –תלמידים הסך כל 

 אלף 10.8 –במסלול ייעודי 

 1,265 –במסלול להשלמת בגרות או לשיפור בגרות 

 1,382 –ייעודי -במסלול קדם

 76 –שנות לימוד  12במסלול להשלמת 

 והכשרה מקצועית אקדמית)-תיכונית (לא-על, השכלה השכלה גבוהה

 )2021/22; בתשפ"( סטודנטים באוניברסיטאות, במכללות האקדמיות ובמכללות האקדמיות לחינוך
 , מהם:אלף 299.9

 אלף 214.5 –לתואר ראשון 

 אלף 66.0 –לתואר שני 

 אלף 12.1 –לתואר שלישי 

 אלף 7.1 –לתעודת הוראה 
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 )2021/22; תשפ"ב(סטודנטים באוניברסיטה הפתוחה 
 , מהם:אלף 51.6

 אלף 48.3 –לתואר ראשון 

 אלף 2.7 –לתואר שני 

 )2020/21; פ"אמקבלי תארים מכל המוסדות להשכלה גבוהה (תש
 , מהם:אלף 84.1

 אלף 52.2 –תואר ראשון 

 אלף 26.3 –תואר שני 

 אלף 1.6 –תואר שלישי 

 אלף 4.0 –תעודת הוראה 

 )2020/21; פ"א(תש אקדמי)-(לאתיכון -תלמידים בחינוך על
 אלף 61.0

 בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים למבוגרים קורסים להכשרה מקצועיתתלמידים ב
)2020 ( 

 :מהם, אלף 38.2

 אלף 23.6 – זכאים לתעודה

 תרבות, בידור וספורט
 5פרק 

 הוצאה לאומית לתרבות, לבידור ולספורט
 2020מהתמ"ג) בשנת  4.3%מיליארד ש"ח ( 60.1עומת התמ"ג), למ 4.7%( מיליארד ש"ח 74.0

 סטודנטים הלומדים מקצועות בתחומי התרבות 
 מכלל הסטודנטים באוניברסיטאות 14.5%

 מכלל הסטודנטים במכללות האקדמיות לחינוך 42.8%

 ותרגומים כותרים 10,מוציאים לאור
 )2020בשנת  1,591(לעומת  2,157 –מוציאים לאור 

 )2020בשנת  6,486(לעומת  7,356 – מודפסים כותרים

  982 – םדיגיטלייכותרים 

 )2020בשנת  841 (לעומת 1,031 –תרגומי כותרים (מלאים או חלקיים) 

  

                                                 
 ספרים וחוברות). מוציא לאור הוא ארגון (ציבורי, ממשלתי או מסחרי) או עמותה האחראים להפקת כותרים (=  10

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%AA%D7%A8%D7%91%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%98-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73-.aspx
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 עיתונים
  831 – תדיגיטלי במהדורהמים גם מתפרסעיתונים ה

  )הסקר החברתישימוש במחשב ובאינטרנט (
 .ומעלה השתמשו במחשב 20מבני  70.6%

 .ומעלה השתמשו באינטרנט 20מבני  90.3%

 11)2019לאתרי אינטרנט ( הוצאה על מינוי

 .שילמו על מינוי באתרי אינטרנטממשקי הבית  6.7%

 קולנוע
 )2020בשנת  18(לעומת  37 –סרטים שיוצרו בישראל 

 )2020מיליון בשנת  2.2(לעומת  מיליון 8.5 –כרטיסי קולנוע שנמכרו 

 .נגיף קורונה של הגבלותקישורים לצפייה בסרטים ב 67,908מכרו  18, מהם 51 –בתי קולנוע 

 427 –מסכים 

 64,572 –מושבים 

 ספורטאים פעילים
 119,709 –סך הכל 

 41,364 –בענפים אישיים 

 78,345 –בענפים קבוצתיים 
 .13.9% –ובענפים קבוצתיים  36.3% –מכלל הספורטאים הפעילים; בענפים אישיים  21.6%נשים היו 

 מדליות

 )2020/21( בענפים אולימפיים
 58 –סך הכל 

 בענפים פראלימפיים 12 :ן, מהבאליפות אירופה 33

 בענפים פראלימפיים 1: ןמה, באליפות העולם 12

 במשחקים פראלימפיים 9

 במשחקים אולימפיים 4

 )2020/21(בענפים לא אולימפיים 
 31 –סך הכל 

  

                                                 
 .ליין, אתרים לגיבוי בענן ועוד-כרויות, משחקי אוןי), אתרי הוכדומה אתרי תוכן (חדשות, לימודים 11
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  רווחה
 6פרק 

 הוצאות המגזר הממשלתי לרווחה 
) הוצאותה מסך כל 28.3%מיליארד ש"ח ( 182.6-, לעומת כ)סך כל ההוצאותמ 26.1%( מיליארד ש"ח 168.0-כ

 2020בשנת 

 12מקבלי שירותי רווחה

 חברתיים לשירותים במחלקות רשומים
 נפש1,000 -ל 111-כ של , שיעורמיליון 1.04-כ – סך הכל

 נפש 1,000-ל 99-שיעור של כ –בקרב יהודים ואחרים 

 נפש 1,000-ל 157-שיעור של כ –בקרב ערבים 

 ):2–1(כלכלי הנמוך ביותר -השיעור הגבוה ביותר של רשומים נמצא ביישובים השייכים לאשכול החברתי

 .נפש 1,000-ל 166-כ

 במחלקות לשירותים חברתיים מוגדרת בעלי נזקקות
 נפש1,000 -ל 59-כ של , שיעוראלף 557.4 – סך הכל

-בעלי נזקקות ל 14-שיעור של כ –יומיות" -םהשכיחה ביותר היא "קושי בטיפול אישי ובמיומנויות יו הפרט נזקקות
 .נפש 1,000

 מושמים במסגרות רווחה
 ,2020אלף מושמים בשנת  265.0(לעומת  נפש 1,000-ל 30-, שיעור של כאלף 277.8 – סך הכל

 נפש) 1,000-ל 29-שיעור של כ

 נפש 1,000-ל 23-שיעור של כ –מושמים במסגרות בקהילה 

 נפש 1,000-ל 5-שיעור של כ –ביתיות -מושמים במסגרות חוץ
 נפש 1,000-ל 1.2-שיעור של כ –ביתיות -מושמים במסגרות בקהילה וגם במסגרות חוץ

  

                                                 
האשכולות  וגיסמערכת נתוני יסוד חדשה, בעקבות השינוי מ הם מפורסמיםהואילך הנתונים  2021משנת  12

יכולים להיפתח יותר מתיק טיפול אחד או להירשם יותר מנזקקות אחת, והם  חידילוהנזקקויות. כך למשפחה או 
 יימנו בכל אחד מהם. 
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  אנשים עם מוגבלות
 החברתי)(הסקר  13ומעלה 65מבני  32.8%-וומעלה  20מבני  14.7% –אנשים עם מוגבלות תפקודית חמורה 

 אלף  32.2 – התפתחותית-אנשים עם מוגבלות שכלית
 אלף 21.9 – אנשים על הרצף האוטיסטי

 אלף 24.3 –נושאי תעודת עיוור/לקוי ראייה 

 אלף 6.7 – (סל תקשורת) לקויי שמיעה בעלי זכאות מלאה לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת
 אלף 67.3 –) ומעמד מיוחד 06נכי צה"ל (מעמד 

 14)9201(רמת חיים 
 7פרק 

 הכנסות של משקי בית
 ש"ח 19,752 –הכנסה כספית ברוטו לחודש 

 ש"ח 16,559 –הכנסה כספית נטו לחודש 

 דיור
 .ממשקי הבית גרו בדירה בבעלותם 64.6%

 .בדירות בבעלותם שילמו משכנתה ן הגריםמ 37.6%

 הוצאות של משקי בית
  ש"ח 13,059 –הוצאה כספית לתצרוכת לחודש 

 , מהם:ש"ח 15,990 –הוצאה לתצרוכת (כולל שירותי דיור) לחודש 

 לדיור  25.0%

 לתחבורה ותקשורת 19.3%

 למזון 17.6%

 קיימה-בעלות על מוצרים בני
 .ממשקי הבית היה טלפון נייד אחד לפחות 95.9%-ל

 .ממשקי הבית היה מחשב 75.8%-ל

  

                                                 
בפועל, כיוון שהנתונים אינם כוללים דיירי מוסדות טיפוליים שיעור האנשים עם מוגבלות באוכלוסייה גבוה יותר   13

 שלא יכלו להתראיין לסקר בשל מוגבלותם. וסיעודיים, שלא נכללו בסקר, וכן נדגמים
 שונתה שיטת האמידה, ולכן הנתונים אינם בני השוואה לנתוני שנים קודמות. 2019בשנת  14
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 הכנסות של פרטים
 .מההכנסה (ברוטו) של גבר עצמאי 52.5%ההכנסה (ברוטו) של אישה עצמאית הייתה 

 .מההכנסה (ברוטו) של גבר שכיר 68.1%ההכנסה (ברוטו) של אישה שכירה הייתה 

 15ומעלה 65משקי בית של בני 

 משקי בית של שתי נפשות ויותר
 ש"ח 15,955 –הכנסה כספית ממוצעת ברוטו לחודש 

 ש"ח 10,944 – ממוצעת לחודשהוצאה כספית 

 משקי בית של נפש אחת
 ש"ח 7,680 –הכנסה כספית ממוצעת ברוטו לחודש 

 ש"ח 6,223 –הוצאה כספית ממוצעת לחודש 

 פשיעה ומשפט
 8פרק 

 הממשלתי לשמירה על הסדר הציבורי הוצאות המגזר
 )2020כמו בשנת  ,מסך כל ההוצאות 3.6%( מיליארד ש"ח 23.4

 כוח אדם המופקד על שמירת הסדר הציבורי 
  אלף תושבים 100-ל 798.8שיעור של  –עורכי דין 

 אלף תושבים 100-ל 348.5שיעור של  –כוח אדם במשטרת ישראל 

 פליליים שנפתחו במשטרהתיקי חקירה 
 , מהם:)2020אלף בשנת  286.4(לעומת  אלף 305.0

 42.0% –בגין עבירות כלפי הסדר הציבורי 

 38.8% –בגין עבירות רכוש 

  19.5% –בגין עבירות כלפי גופו של אדם 

 8.5% –בגין עבירות מוסר 

 (נתוני משטרת ישראל) רצח קורבנות
 קורבנות) 147( 2020 שנת לעומת 17.7%עלייה של קורבנות,  173 

 )2020עומדים לדין במשפטים פליליים (
 אלף 25.1

  

                                                 
 ומעלה בלבד. 65משקי בית שבהם בני   15

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%A4%D7%A9%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%95%D7%9E%D7%A9%D7%A4%D7%98-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 )2020מורשעים בדין (
89.2% 

 נפגעי עבריינות (סקר ביטחון אישי)
 ), מהם:2020אלף בשנת  535.3(לעומת  ומעלה 20מבני  13.0% –אלף  763.9

 ) 6.5%(אלף  379.8 –נפגעו מעבירה מקוונת 

 )3.4%(אלף  199.3 –איום באלימות מנפגעו מאלימות או 

 )2.9%( אלף 173.0 –נפגעו מהטרדה מינית 

 ) 2.4%( אלף 138.6 –נפגעו מעבירת גנבה 
 ) 2.2%( אלף 129.8 – (שיימינג) ביושמאו  מבריונות ברשתנפגעו 
 )0.3%( אלף 20.6 – מעבירות מיןנפגעו 

 .לפחות פעם אחת על היפגעות מעבירהדיווחו למשטרה ) 22.1%( אלף 168.9

 )2020/21תיקים פליליים של בני נוער (תשפ"א; 
 .נפתחו תיקים פליליים (תיקי פ"א) 18–12בני נוער בגילים  6,629-ל

 .מבעלי התיקים הפליליים היו בנים 93.6%
 בגילים אלובני נוער  1,000-ל 6.0 –בעלי תיקים פליליים  18–12שיעור בני 

 )1,000-ל 0.8מהשיעור בקרב בנות ( 14, פי בני נוער 1,000-ל 10.9שיעור של  –בקרב בנים 

 )1,000-ל 4.6מהשיעור בקרב יהודים ואחרים ( 2.2, פי בני נוער 1,000-ל 10.1שיעור של  –בקרב ערבים 

מהשיעור בקרב  11.0פי השיעור גבוה  – הרווחה והביטחון החברתיבקרב תלמידים בבתי ספר שבפיקוח משרד 

מהשיעור בקרב בני  2.5פי מהשיעור בקרב תלמידי ישיבות ו 3.9תלמידים בבתי ספר שבפיקוח משרד החינוך, פי 

 .במסגרות לימוד פורמליותנמצאים נוער שאינם 

 תחושת ביטחון אישי (סקר ביטחון אישי)
 .הומעלה מרגישים בטוחים ללכת לבד באזור המגורים בשעות החשכ 20מבני  82.9%

 .חוששים במידה רבה מאוד או במידה רבה להיפגע מאלימות באזור המגוריםומעלה  20מבני  9.6%

(בשל שימוש  להיפגע מעבירה מקוונת רבה מאוד או במידה רבהומעלה חוששים במידה  20מבני  28.1%

  .באינטרנט)



15 
 2022: נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים פ"גישראל במספרים ערב ראש השנה תש

20/09/2022 

 שוק העבודה
 9פרק 

 ומעלה) 15(בני  משתתפים בכוח העבודה
 )2020מיליון בשנת  4.090(לעומת  מיליון 4.163

 גברים מיליון 2.042מהם מועסקים: 

 נשים מיליון 1.915

 ביתמשקי 
 משקי בית עם מועסקים 77.7% :מהם ,מיליון 2.767

 בלתי מועסקים מכוח העבודה
5.0% 

 )ומעלה 15מועסקים בקרב בני השיעור התעסוקה (אחוז 
 )2020בשנת  59.1%(לעומת  58.7%

 )2020בשנת  62.6%(לעומת  61.8% – בקרב גברים

 )2020בשנת  55.8%(לעומת  55.7% – בקרב נשים

 )2020בשנת  39.5%(לעומת  39.4% – בקרב ערבים

 שעות עבודה בשבוע בממוצע למועסק
35.5 

 מספר המועסקים הגדול ביותר
 אלף 499-כ –חינוך  לפי ענף כלכלי:

 אלף 457-כ –שירותי בריאות, רווחה וסעד 

 אלף 1,192-כ –בעלי משלח יד אקדמי   לפי משלח יד:

 אלף 710-כ – םעובדי מכירות ושירותי

 של עובדים ישראליםמשרות שכיר 
 מיליון) 3.371( 2020לעומת שנת  7.5%עלייה של , מכלל משרות השכיר) 94.0%(מיליון  3.623

 זרים (עובדים מחו"ל ועובדים מהרשות הפלסטינית)משרות שכיר של עובדים 
 אלף) 214.0( 2020לעומת שנת  7.9%עלייה של , מכלל משרות השכיר) 6.0%( אלף 230.8

  שכיר של עובדים מחו"ל: משרות ןמה

 מכלל משרות השכיר של העובדים הזרים) 52.4%( אלף 120.9 

  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%A9%D7%95%D7%A7-%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73-.aspx
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 (במחירים שוטפים) ממוצע למשרת שכירחודשי שכר 
 )ש"ח 11,510( 2020לעומת שנת  2.5%עלייה של , ש"ח 11,795 – עובדים ישראלים

לעומת שנת  2.2%עלייה של , ש"ח 5,890 –עובדים זרים (כולל עובדים מחו"ל ועובדים מהרשות הפלסטינית) 

 ).ש"ח 5,761( 2020

 ).ש"ח 6,639( 2020לעומת שנת  5.2%עלייה של  ,ש"ח 6,981 – עובדים מחו"ל

 משרות שכיר ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר, לפי מגזר
 :פיננסיות-המספר הגדול ביותר של משרות שכיר היה במגזר החברות הלא

 .)ש"ח 12,861 –(שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר  מיליון 2.300
 :היה במגזר החברות הפיננסיותהגבוה ביותר למשרת שכיר השכר החודשי הממוצע 

 .)אלף 99.7 – (משרות שכיר"ח ש 20,503

 מדדי מחירים
 10פרק 

 מדד המחירים לצרכן
 באחוז השינוי השנתי במדד המחירים לצרכן (אחרי ירידה בשנים עלייהנצפתה  2019–2017בשנים 

 .2.8%-המדד ב עלה 2021ובשנת  0.7%-המדד ב ירד 2020בשנת ). 2016–2014

 מדדי מחירי יצרן 

 מדדי תפוקות
 .8.2%-ב עלה והמדד ללא דלקים ,11.9%-ב עלה מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים

 .6.7%-ירד ב מדד המחירים של כרייה וחציבה ליעדים מקומיים
 .3.3%-ב עלהמדד המחירים של תפוקת ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה ליצוא 

 .4.1%-עלה במדד המחירים לשירותי ייעוץ ניהולי 

 .3.4%-עלה במדד המחירים לשירותי שמירה, אבטחה וחקירה 

 .2.7%-עלה במדד המחירים לשירותי תעסוקה 

 .3.7%-ירד בהמחירים לשירותים משפטיים  מדד

 מדדי תשומות
 .9.4%-ב עלה, והמדד ללא שכר עבודה 5.6%-עלה במדד מחירי התשומה בבנייה למגורים 

 .8.1%-עלה במדד מחירי התשומה בבנייה למסחר ולמשרדים 

 .7.2%-עלה במדד מחירי התשומה בסלילה ובגישור 
 .6.4%-עלה במדד מחירי התשומה באוטובוסים של כלל האוכלוסייה 

 .8.4%-עלה במדד מחירי התשומה בחקלאות 
  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%9E%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 חשבונות לאומיים
 11פרק 

 התוצר המקומי הגולמי ומרכיביו
-- 

 ש"חמיליארדי 
 במחירי שוק
(במחירים 
 שוטפים)

לעומת  2021
2020 

אחוז שינוי כמותי 
במחירים (

 קבועים)

1995–2021 
אחוז שינוי  

כמותי ממוצע 
(במחירים 

 קבועים)
 

 3.8 8.6 1,578.0 תמ"ג

 1.8 6.8 168.5 תמ"ג לנפש (אלפי ש"ח)

 3.9 8.0 1,554.3 הכנסה לאומית גולמית

 3.9 11.1 775.8 הוצאה לצריכה פרטית

 1.8 9.3 82.8 (אלפי ש"ח) הוצאה לצריכה פרטית לנפש

 2.7 4.2 348.7 הוצאה לצריכה ציבורית

 3.9 12.6 391.1 השקעה גולמית

 5.1 14.6 464.9 יצוא סחורות ושירותים

 3.9 10.9 1,980.5 במקורותסך השימושים 

 4.4 20.6 402.5 יבוא סחורות ושירותים

 4.3 10.3 1,180.7 תמ"ג עסקי

 ההכנסה הלאומית הנקייה הפנויה 
 מיליארד ש"ח 1,350.6

 החיסכון הלאומי הנקי
 מסך ההכנסה הלאומית הנקייה הפנויה) 16.7%( מיליארד ש"ח 226.1

  נקיהמקומי שיעור התמורה למועסקים מהתוצר ה
56.8% 

 התוצר המקומי הנקי לשעת עבודה
 .2021–1995בממוצע לשנה בשנים  1.7%-עלה ב

 )2020הרכוש הלאומי (ההפרש בין הנכסים ובין ההתחייבויות של כלל המשק) (
 מיליארד ש"ח 3,835.4
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 )2020ממוצע הנכסים הפיננסיים למשק בית (
 מיליון ש"ח 1.3

 )2020לאומית (-השוואה בין –ההוצאה הלאומית כאחוז מהתמ"ג 
 .OECD-במדינות ה מהממוצע גבוההההוצאה לחינוך ולמו"פ אזרחי 

 .OECD-במדינות ה נמוכה מהממוצעההוצאה לבריאות 

 לאומיים-חשבונות בין
 12פרק 

 מאזן התשלומים

 החשבון השוטף

 )מהתמ"ג 4.4%(מיליארד דולר  21.4 –עודף בחשבון השוטף 

 החשבון הפיננסי

 .מיליארד דולר 78.6-עלו בהשקעות תושבי ישראל בחו"ל 

 .מיליארד דולר 62.6-עלו בהשקעות תושבי חו"ל בישראל 

 נכסים והתחייבויות של המשק בחו"ל
 מיליארד דולר 702.0 –יתרת הנכסים של המשק בחו"ל 

 מיליארד דולר 547.1 –יתרת ההתחייבויות של המשק לחו"ל 

 מיליארד דולר 154.9 – נכסים נטו של המשק בחו"ל

 מיליארד דולר 106.7 –יתרת ההשקעות הישירות של תושבי ישראל בחו"ל 

 מיליארד דולר 226.6 –רת ההשקעות הישירות של תושבי חו"ל בישראל ית

 מיליארד דולר 162.0 –החוב החיצוני ברוטו 

 מיליארד דולר 222.2 –החוב החיצוני נטו שלילי 

 )IN ()2020זרות (חברות לאומיות -פעילות חברות רב
 , מהן:אלף 254.3 – שכיר משרות

 אלף 122.2 –בענפי ההייטק שכיר משרות 
  ש"ח ףאל 289.8 –תמורה ממוצעת למשרת שכיר 

 ש"ח ףאל 396.1 – בענפי ההייטקלמשרת שכיר  תמורה ממוצעת
  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%99%D7%9F-%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 יבוא ויצוא סחורות ושירותים
 13פרק 

 מאזן הסחר בסחורות ובשירותים
 מיליארד דולר 124.7 –ושירותים  16סך היבוא של סחורות

 מיליארד דולר 144.1 –ושירותים  17סך היצוא של סחורות

 דולר מיליארד 19.4 – 18העודף המסחרי

 ערך היבוא והיצוא של סחורות ושירותים

 סחורות (לפי סטטיסטיקה של סחר חוץ) 
 :)2020לעומת שנת  19.2%של  (עלייה מיליארד דולר 60.2 – סך היצוא (ברוטו)

 מיליארד דולר 57.0 –יצוא תעשייה, כרייה וחציבה 
 מיליארד דולר 1.2 –יצוא חקלאות, ייעור ודיג 

 מיליארד דולר 1.9 –יצוא אחר 

 :)2020לעומת שנת  31.2% עלייה של( מיליארד דולר 92.2 – סך היבוא (ברוטו)
 מיליארד דולר 54.6 –יבוא תשומות לייצור 

 מיליארד דולר 23.4 –יבוא מוצרי צריכה 

 מיליארד דולר 14.1 –יבוא נכסי השקעה 

 מיליארד דולר 0.3 –יבוא אחר 

 שירותים
 , מהם: דולר מיליארד 74.0 –סך היצוא 

 12.7% –יצוא שירותי מחקר ופיתוח 

 33.9% –יצוא שירותי מחשוב 

 14.8% – תחבורהיצוא שירותי 

 , מהם: דולר מיליארד 33.1 –סך היבוא 

 61.4% – (ללא שירותי תיירות, תחבורה, ביטוח וממשלה) עסקייםיבוא שירותים 

 26.2% –יבוא שירותי תחבורה 

 9.8% –יבוא שירותי תיירות 

  

                                                 
 נתוני יצוא ויבוא הסחורות מותאמים להגדרות מאזן התשלומים. 16
 נתוני יצוא ויבוא הסחורות מותאמים להגדרות מאזן התשלומים. 17
 נתוני יצוא ויבוא הסחורות מותאמים להגדרות מאזן התשלומים. 18

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%99%D7%91%D7%95%D7%90-%D7%95%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%90-%D7%A1%D7%97%D7%95%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 כספים והון
 14פרק 

 שוק הכספים
 מיליארד ש"ח 5,051-כ –סך הנכסים הכספיים בידי הציבור 

 –הנכסים צמודי המדד מסך הנכסים הכספיים בידי הציבור במגמת ירידה לאורך השנים  שיעור

 .2021בשנת  25.1%-ל 1995בשנת  52.6%-מ

 מיליארד ש"ח 1,916-כ –סך האשראי לציבור באמצעות התאגידים הבנקאיים המסחריים 

 ש"ח מיליארד 51-כ –תפוקת התאגידים הבנקאיים 

 שוק ההון
 מיליארד ש"ח 139-כ –סך גיוס ההון באמצעות הבורסה לניירות ערך 

 ש"חמיליארד  1,088-כ –ערך השוק של איגרות החוב הרשומות בבורסה (ללא מק"מ) 

 מיליארד ש"ח 1,125-כ –ערך השוק של מניות וניירות ערך בני המרה (המירים) הרשומים בבורסה 

 19עסקים
 15פרק 

 עסקים פעילים
 אינם מעסיקים שכירים  54% :, מהם652,919 –עסקי -הלאבמגזר עסקים פעילים במגזר העסקי ו

 מיליון 4.0-כ –משרות שכיר של עובדים ישראלים וזרים 

 העסקים הפעילים:מסך 

 סים)("עוסק יחיד" לפי הגדרת רשות המ הם של עצמאים 68%

 הם חברות 27%

 הם מסוג אחר (שותפויות, אגודות שיתופיות וכו') 5%

 700,64-כ – 20עסקים שנפתחו

  002,40-כ – 21עסקים שנסגרו

 מכלל העסקים הפעילים) %8.4( 600,54-כ – 22עסקים שנולדו

 .2021שרדו גם בשנת  2020מהעסקים שנולדו בשנת  90.7%

 .2021שרדו גם בשנת  2005מהעסקים שנולדו בשנת  26.1%

  

                                                 
 נתונים ממרשם עסקים (כולל סקר מדדי פדיון על פי מקורות מע"מ).  19
 י של פתיחות תיקים ברשויות המע"מ.על פי רישום מינהל  20
 על פי רישום מינהלי של סגירות תיקים ברשויות המע"מ.  21
 על פי דיווח כמותי של פדיון ו/או משרות שכיר.  22

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%9B%D7%A1%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 )2019עסקים (מיתות 
 מכלל העסקים הפעילים) %6.8( 600,41-כ – 23עסקיםמיתות 

 .11.4% –היה בענף שירותי האירוח והאוכל  מיתות עסקיםהגבוה ביותר של  שיעורה

 פדיון
  ש"ח מיליארד 2,467-כ –סך הפדיון של העוסקים במשק (ללא יהלומים) 

 רשתות שיווק
 .2020לעומת שנת  5.2%-עלה ב רשתות השיווקשל הפדיון (מכירות) מדד סך 

 רכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי
 .2020לעומת שנת  14.9%-בעלה  של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי הרכישות מדד ערך

 התפלגות הרכישות:
 47.6% –מוצרים ושירותים אחרים 

 20.1% –שירותים 

 17.4% –מוצרי תעשייה 

 14.9% –מזון ומשקאות 

 )2019חשבון הייצור במגזר העסקי (
 אלף  3,181-כ –משרות 

 מיליארד ש"ח 775-כ – ערך מוסף גולמי

 מיליארד ש"ח 469-כ –תמורה למשרות 

 )2019החשבון המאזני במגזר העסקי (
 2018לעומת שנת  4.8%עלייה של , מיליארד ש"ח 3,304-כ –הנכסים בענפי הכלכלה כל סך 

 תעשייה
 16פרק 

 אלף 21-כ – )2019( מפעלים בענפי התעשייה

 )מכלל המשרות במגזר העסקי 11.5%( אלף 365-כ – )2019( בענפי התעשייה משרות

 )2019משרות בתעשייה לפי עוצמה טכנולוגית (
 26.2% –בטכנולוגיה עילית 

 17.7% –עילית -בטכנולוגיה מעורבת

 22.5% –מסורתית -בטכנולוגיה מעורבת

 33.6% –בטכנולוגיה מסורתית 

 מיליארד ש"ח 77-כ –תמורה למשרות 

                                                 
 על פי דיווח כמותי של פדיון ו/או משרות שכיר.  23
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  מיליארד ש"ח 377-כ –תפוקה גולמית 

  מיליארד ש"ח 131-כ –ערך מוסף גולמי 

 ש"חמיליארד  589-כ –סך כל הנכסים במפעלי התעשייה 

  מדדי תעשייה לפי עוצמה טכנולוגית
 .2020לעומת שנת  3.6%-עלה במדד הייצור התעשייתי 

 163.8 –בתעשייה (ממוצע חודשי)  ת שכירמשרמעשה לת עבודה לושע

 ש"ח 106.0 –עלות ממוצעת לשעת עבודה בתעשייה 

 מהממוצע 41.5%-גבוהה בהייתה עלות שעת עבודה בענפי הטכנולוגיה העילית 

 מהממוצע 30.2%-נמוכה בהייתה עלות שעת עבודה בענפי הטכנולוגיה המסורתית 

  טכנולוגיה ותקשורת ,מדע
 17פרק 

 ופיתוח אזרחיהוצאה לאומית למחקר 
 ,)OECD-יותר מבכל מדינות ה –מהתמ"ג  5.6%( ש"חמיליארד  87.7 –הוצאה לאומית למו"פ אזרחי 

 2020) בשנת מהתמ"ג 5.8%(ש"ח מיליארד  81.2לעומת 

 מכלל ההוצאה 91.0% – הוצאה למו"פ אזרחי במגזר העסקי

 )2020/21הגבוהה (תשפ"א; ) במגזר ההשכלה נפרדהוצאות למחקרים בעלי מימון מיוחד (תקציב 
ת תשע"ט בשנ 4.8%ה של דיריהמשך ל), ב2019/20שנת תש"ף (לעומת  4.2% ה שלדירי, מיליארד ש"ח 2.35

)2018/19( 

 )2020(חברות הזנק 
 חברות שנפתחו 471מהן  ,4,810 –חברות פעילות 

 אלף 31.3 –משרות שכיר 

 הייטק
לעומת שנת  7.9%עלייה של מכלל משרות השכיר במשק),  9.6%(אלף  349.5 – משרות שכיר בתחום ההייטק

 אלף) 324.0( 2020

לעומת שנת  6.3%עלייה של , במחירים שוטפיםש"ח  26,428 – הייטקתחום השכר חודשי ממוצע למשרת שכיר ב

 ש"ח) 24,872( 2020

 )ICT( ותקשורת מידעענפי טכנולוגיות 
 מכלל התמ"ג במגזר העסקי) 12.7%( 2011במחירי  מיליארד ש"ח ICT – 112.7-תוצר ענפי ה

 מכלל יצוא הסחורות והשירותים במשק) 31.9%( 2011במחירי  ליארד ש"חמי ICT – 143.5-יצוא ענפי ה

  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%9E%D7%93%D7%A2-%D7%98%D7%9B%D7%A0%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94-%D7%95%D7%AA%D7%A7%D7%A9%D7%95%D7%A8%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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  שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת
 .(הסקר החברתי)השתמשו באינטרנט ומעלה  20מבני  90.3%

 24בממוצע לחודש ש"ח 494-כ – )2019( הוצאה של משקי בית על מוצרי תקשורת

 הארחהתיירות ושירותי 
 1825פרק 

 התרומה הכלכלית של התיירות 
 )2019ש"ח בשנת מיליארד  54.9(לעומת  ש"חמיליארד  24.7 –סך הצריכה התיירותית במשק הישראלי 

 )2019בשנת  ש"ח מיליארד 26.0(לעומת  ש"חמיליארד  4.2 –הוצאות של תיירים מחו"ל בישראל 

 )2019בשנת  ש"ח מיליארד 28.9(לעומת  ש"חמיליארד  20.4 –הוצאות של ישראלים עבור טיולים בארץ ובחו"ל 

 תיירות נכנסת
 )2019מיליון בשנת  4.9(לעומת  אלף 402.3 –כניסות של תיירים ומבקרי יום 

 דרך האוויר 96.0%

 דרך היבשה 4.0%

 תיירות יוצאת
 )2019מיליון בשנת  9.2(לעומת  מיליון 3.0 –יציאות של ישראלים לחו"ל 

 דרך האוויר 95.4%

 דרך היבשה 4.4%

 דרך הים 0.2%

 תיירות פנים
 )2019מיליון בשנת  8.2(לעומת  מיליון 8.6 –טיולים של ישראלים בארץ שכללו לינה בשירותי הארחה 

  באילת – 41.7% ), מהן2019מיליון בשנת  13.7(לעומת  מיליון 14.7 –לינות של ישראלים במלונות תיירות 

 שירותי הארחה
 מכלל חדרי האירוח) 81.3%חדרים (אלף  55.9 מלונות תיירות, ובהם 437

 39.2% – תפוסת חדרים במלונות תיירות

 מיליון 15.5 – לינות במלונות תיירותהסך כל 
 מיליון 0.8 –לינות של תיירים 

 מיליון 14.7 –לינות של ישראלים 

 ש"חמיליארד  8.1 –פדיון מלונות התיירות 

 ישראליםלינות של  96.4%, מהן מיליון 2.0 –לינות באירוח הכפרי 

                                                 
 שונתה שיטת האמידה, ולכן הנתונים אינם בני השוואה לנתוני שנים קודמות. 2019בשנת  24
נפגעה התיירות העולמית עקב התפרצות נגיף קורונה, ולכן חלק מהנתונים  2020. בשנת 2021הנתונים לשנת  25

 .2019מושווים לנתוני 
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 תחבורה ובטיחות בדרכים
 19פרק 

 תחבורה יבשתית

 אוטובוסים
 ש"ח מיליארד 2.7 –פדיון ענף שירותי האוטובוסים 

 20,044 –משרות שכיר 

 רכבת
 )2020מיליון בשנת  24.2(לעומת  מיליון 35.0 –נוסעים 

 טונות מיליון 7.5 –מטען 

 ש"ח מיליארד 0.6 –פדיון ענף שירותי הרכבת 

 4,109 –משרות שכיר 

 תחבורה ימית
 )2019אלף בשנת  280.4(לעומת  נוסעים אלף 12.0 – )2020( בנמלי המסחר של ישראל עברו

 אוניות 40 –צי הסוחר הישראלי 
 של מטען נפרקו מיליון טונות 40.4

 של מטען נטענו מיליון טונות 18.2

 תחבורה אווירית
 )2020מיליון בשנת  4.6(לעומת  מיליון נוסעים 6.1 –ישראל של לאומיים -עברו בנמלי התעופה הבין

 מטוסי נוסעים 58 –צי המטוסים הישראלי 

 מטוסי מטען 2

 כלי רכב מנועיים
 , מהם:מיליון 3.8 –כלי רכב מנועיים 

 86.3% –כלי רכב פרטיים 

 8.0% –משאיות 

 4.1% –אופנועים 

 לנהוגמורשים 
 מיליון 4.8 –מורשים לנהוג 

 תושבים 1,000-ל 513שיעור של 

 דרכיםאורך 
  ק"מ אלף 20.4 –אורך הדרכים בישראל 

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%AA%D7%97%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%91%D7%98%D7%99%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 )2020( נסועה של כלי רכב (קילומטרז')
; הירידה נובעת 2019אלף ק"מ בשנת  16.2לעומת ( אלף ק"מ 13.5 – נסועה שנתית ממוצעת לכלי רכב פרטי

 )קורונהשהוטלו בתקופת מגפת התנועה גבלות המ

 יהודה והשומרון) אזורבתאונות דרכים עם נפגעים (ת"ד מורחב, כולל 
 )2020בשנת  10,836(לעומת  11,554 –תאונות דרכים 

 .מהתאונות אירעו בשעות היום 66.3%

 .מהתאונות היו מסוג פגיעה בהולך רגל 21.6%

 נפגעים בתאונות דרכים
 2020 שנת לעומת 19.3% של עלייה, 364 –הרוגים 

 2020 שנת לעומת 18.6%של עלייה , 2,458 –פצועים קשה 

 2021–1949הרוגים בתאונות דרכים, 
282,32 

 היפגעות מהתנהגות אלימה בכביש (סקר ביטחון אישי)
 .לפחות פעם אחת ומעלה נפגעו מהתנהגות אלימה בכביש 20מבני  47.4%

 )הנושא השנתי –בטיחות בדרכים (הסקר החברתי 
 לתאונת דרכים כהולכי רגל, כנהגים או כנוסעים. חוששים שייקלעוומעלה  20מבני  76.1%

 סבורים שהמדינה אינה פועלת מספיק לקידום הבטיחות בדרכים. 47.3%

 ,מותרעל הקמ"ש מ 10-במהירות של יותר מ מהנהגים נוהגים 51.9%בדרכים עירוניות: 

 לא. אף פעם 39.8%תמיד או לעיתים קרובות;  13.6%

 קמ"ש מעל למותר. 20-מהנהגים נוהגים במהירות של יותר מ 47.6% בדרכים לא עירוניות:

 קוראים הודעות טקסט לעיתים קרובות או רחוקות בזמן נהיגה. 23.9%

 לפעמים או לעיתים רחוקות. 32.8%-לעיתים קרובות ו 5.3%נוהגים כשהם עייפים מאוד:  38.1% 

 כשליש מהנהגים אינם שומרים על מרחק מהרכב שלפניהם: 

 לפעמים או לעיתים רחוקות. 24.8%-לעיתים קרובות ו 5.3%
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 בינוי, דיור ונדל"ן
 20פרק 

 בינויב גולמית השקעה
 (במחירים שוטפים)מיליארד ש"ח  192.5

 53.3% –למגורים  בבנייה

 27.2% –בבנייה שלא למגורים 
 19.4% –בעבודות הנדסה אזרחית 

 דירות שהונפקו בהיתרי בנייה
 אלף 75.5

 דירות שהחלה בנייתן
 , מהן:אלף 63.3

 י ממשלת נבנו בסבסוד 19.7%

 נבנו במסגרת תמ"א 14.0%

 נבנו למטרת השכרה 3.9%

 מיליון מ"ר 11.9 – שטח בנייה למגורים

 שהסתיימה בנייתןדירות 
 אלף 46.8

 מיליון מ"ר 8.4 – שטח בנייה למגורים
 חודשים 26.7 – בנייה, ממוצע פשוטמשך זמן 

 חודשים  30.9 – דירות בבנייןל בניין, ממוצע משוקלל לפי מספר משך בנייה ש

 דירות חדשות שנמכרו

 )2020אלף בשנת  41.4(לעומת אלף  57.8

 מחירי דירות
 13.1%-עלה במדד מחירי הדירות 

 .13.6%-עלה במדד מחירי הדירות החדשות 
 אלף ש"ח 1,728.7 – מחיר ממוצע של דירה

 שכר דירה
 .1.1%-עלה במדד שכר דירה 

 לחודש ש"ח 4,092 –שכר דירה ממוצע 

  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%99-%D7%93%D7%99%D7%95%D7%A8-%D7%95%D7%A0%D7%93%D7%9C%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 חקלאות
 21פרק 

 חקלאית תפוקהערך 
 מיליארד ש"ח 32.1 – סך הכל

 57.3% –גידולים צמחיים 

 42.7% –בעלי חיים ותוצרתם 

 בחקלאות תשומהערך 
 ש"ח מיליארד 19.3 –סך הכל (כולל בלאי) 

 %36.8 –מספוא 
 12.0% –בלאי 

 11.3% –שונות חלפים ותיקונים, מינהל ו
 8.8% –מים 

 8.7% – מרי הדברה, דשנים וזבליםחו

 8.4% –אפרוחים, זרעים ושתילים 
  8.4% – דלק, שמנים וחשמל

 5.6% –חומרי אריזה והובלה שכורה 

 תוצר מקומי בחקלאות
 מיליארד ש"ח 15.1 –תוצר מקומי גולמי 

 מיליארד ש"ח 12.8 –תוצר מקומי נקי 

 שטח חקלאי
 :דונם מיליון 2.9 –סך הכל 

 דונם מיליון 1.1 –גידולי שדה 

 דונם אלף 856 –מטעים, ללא פרי הדר 

 (אומדן) דונם אלף 701 –ירקות 
 דונם אלף 169 –פרי הדר 

 דונם אלף 20 – בריכות דגים

 ומרעה יער נטועשטחי 
 מיליון דונם 1.2 –יער נטוע 

 מיליון דונם 1.6 –מרעה 

 ערך היצוא החקלאי
  מיליארד ש"ח 4.1

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%97%D7%A7%D7%9C%D7%90%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 תוצרת חקלאית

 גידולים צמחיים עיקריים

 ירקות
 אלף טונות 523 –תפוחי אדמה 

 אלף טונות 379 –עגבניות 

 אלף טונות 188 –גזרים 

 אלף טונות 146 –פלפלים 

 פירות 
 אלף טונות 173 –בננות 

 אלף טונות 165 –אבוקדו 

 אלף טונות 101 –תפוחי עץ 

 אלף טונות 61 –ענבי מאכל 

 תוצרת בעלי חיים עיקריים
 מיליארד ליטר 1.6 –חלב בקר 

 מיליארד יחידות 2.5 –ביצי מאכל 

 אלף טונות 541 –פטמים 

 אלף טונות 86 –תרנגולי הודו 

 )2020מאזן אספקת המזון (
  , מזה:קילו קלוריות (קק"ל) ליום,3 804 –ערך קלורי לנפש של מזון לרשות הציבור 

  27.5% – דגנים ומוצריהם
 18.1% – שמנים ושומנים

 12.3% –סוכר, ממתקים ודבש 

 13.1% – ועמילנים תפו"א ,ירקות, פירות

 10.7% –לסוגיו  בשר

 7.7% –חלב ומוצריו 
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 סביבה
 22פרק 

 לשמירה על הסביבההוצאה 
 מיליארד ש"ח 16.1 – )2020( במגזר הציבורי

 מיליארד ש"ח 2.5 – )2020( בענפי התעשייה והחשמל

 פליטות של מזהמי אוויר לסביבה
 )2020אלף טונות בשנת  121.1(לעומת  אלף טונות 135.3 –) COחמצני (-פחמן חד

 )2020אלף טונות בשנת  25.0(לעומת  אלף טונות 22.7 –) 2SOחמצנית (-גופרית דו
 )2020אלף טונות בשנת  73.2(לעומת  אלף טונות 71.7 –) XNOתחמוצות חנקן (

 )2020אלף טונות בשנת  3.6(לעומת  אלף טונות 3.5 –) SPMחומר חלקיקי מרחף (

 )2020(לסביבה של גזי חממה פליטות 
 )2COבמונחי פחמן דו חמצני ( טונות מיליון 77.4

 טונות 8.4 –פליטה לנפש 

 פסולת ומחזור
 טונותמיליון  6.2 – פסולת ברשויות המקומיות

 מיליון טונות 1.4 – הועברו למחזור מהן

 ק"ג 1.81 – פסולת לנפש ליום

 מיליון טונות  3.3 –) 2020פסולת בענפי התעשייה והחשמל (

 טונות מיליון 2.5 –מהן הועברו למחזור 
 אלף טונות 374.7 –פסולת מסוכנת 

 טונות אלף 358.6 –מהן טופלו בישראל 

 סביבת המגורים (הסקר החברתי)
 .מאזור מגוריהם באופן כללי ומעלה מרוצים 20מבני  84.0%
 .מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם 60.9%
 .והפארקים באזור מגוריהם , הגנים הציבורייםמרוצים מכמות השטחים הירוקים 61.9%

 .מרוצים משירותי איסוף האשפה באזור מגוריהם 74.4%

  .לא מפריע זיהום האוויר באזור מגוריהם 71.7%-ל

 .לא מפריע רעש מחוץ לדירה 69.4%-ל

  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%A1%D7%91%D7%99%D7%91%D7%94-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 ם ושפכיםמי
 23פרק 

 מקורות המים
 מיליארד מ"ק 5.76 – 2020/2021נפח המשקעים בשנת הגשם 

 מ"קמיליון  533 –התפלת מי ים 
 2020לעומת שנת  מטרים 1.11ירידה של בחודש דצמבר, מטרים מתחת לפני הים  436.32 –מפלס ים המלח 

 2020לעומת שנת  מטרים 0.76 ירידה שלבחודש נובמבר, מטרים מתחת לפני הים  210.74 –מפלס הכנרת 

 איכות המים
 .חריגות נמצאו תוצאותבמי שתייה לגילוי קוליפורמים מהבדיקות  0.4%-ב

בחופי הרחצה בים התיכון נמצאו תוצאות לגילוי חיידקים (אנטרוקוקים) צואתיים (בממוצע) מהבדיקות  4.49%-ב

 .בשנה הקודמת) 3.85%(לעומת חריגות 

 מג"ל 264 – מליחות ממוצעת בכנרת

 )2020( מיםב שימוש
 מ"ק מיליארד 2.40 – כלהסך 

 45.7% – תותעשייתי ת, ציבוריתביתיצריכה 

 53.0% – תחקלאיצריכה 

 1.3% – השבה לטבע

 גולמיים שפכים
 מיליון מ"ק 554 – במכוני טיפולגולמיים שפכים 

 מיליון מ"ק 548 – )2020שפכים מושבים (קולחים) (

  אנרגיה
 24פרק 

 אספקת אנרגיה ראשונית
 ) 2020שעט"ן בשנת  ןמיליו 22.6שווה ערך לטונה נפט (לעומת  – שעט"ן ןמיליו 22.8

 מוצרים (ללא מסחר בחשמל):התפלגות לפי 

 43.1% – גז טבעי

 35.7% – למי ומוצריוונפט ג

 16.2% – פחם ופצלי שמן

 4.5% – אנרגיה מתחדשת

 0.5% – שרפת פסולת ממקורות שאינם מתחדשים
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 צריכה סופית של אנרגיה
 שעט"ן ןמיליו 15.1

 55.7% –מוצרי נפט 

 35.0% –חשמל 

 5.8% –גז טבעי 

 2.8% –אנרגיה מתחדשת 

 0.7% –פחם, פצלי שמן ושרפת פסולת ממקורות שאינם מתחדשים 

 צריכה סופית של אנרגיה לנפש
 ), מהם:2020בשנת  כמו( שעט"ן 1.62

 שעט"ן 0.90 –מוצרי נפט 

 שעט"ן 0.57 –חשמל 

 שעט"ן 0.09 –גז טבעי 

 מוצרי נפט

 מקורות
 שעט"ן ןמיליו 14.9

 90.4% –מזיקוק מקומי (מבוסס על יבוא נפט גולמי) 

 9.6% –מיבוא ישיר 

 שימושים (ללא צריכת ביניים)
 שעט"ן ןמיליו 15.2

 55.7% –לצריכה סופית 

 38.0% –ליצוא 

 6.3% –לאומי של אוניות ומטוסים -לתדלוק בין

 צריכה סופית של מוצרי נפט בתחבורה
 ), מהם:שעט"ן וןמילי 3.2(מיליארד ליטרים  4.046 –בנזין 

 מיליארד ליטרים 4.017 –אוקטן  95בנזין 

 שעט"ן) ןמיליו 2.5מיליארד ליטרים ( 2.939 –סולר 
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 חשמל
 ייצור חשמל

 66.3% –גז טבעי 
 28.3% –פחם 

 4.7% –אנרגיה מתחדשת 
 0.7% –דלקי מאובנים אחרים 

 מיליון שעט"ן 13.6 –סך הכל 

 צריכה סופית של חשמל
 2020לעומת שנת  0.2%עלייה של  ),שעט"ן מיליון 5.3( קוט"ש ארדמילי 61.6

 צריכת דלקים לייצור חשמל
 .6.2%-צריכת הגז הטבעי בה עלתובמקביל  ,10.6%-צריכת הפחם בה ירד 2021-ו 2020בין השנים 

 ממשלתיהמגזר ה
 25פרק 

 הוצאות המגזר הממשלתי
 ש"ח  מיליארד 644.6

 )2020בשנת  ,מהתמ"ג 45.4%מיליארד ש"ח,  645.8(לעומת  מהתמ"ג 40.8%

 לצריכה ציבורית ש"ח מיליארד 348.7 מהם:

 הכנסות המגזר הממשלתי
 מהתמ"ג), מהם: 37.2%( ש"ח יליארדמ 586.6

 מגביית מיסים 87.2%

 גירעון המגזר הממשלתי
  ש"ח יליארדמ 58.0

 )2020בשנת  מהתמ"ג, 10.8%ש"ח, מיליארד  153.0לעומת ( מהתמ"ג 3.7%

 החוב הממשלתי
 ש"ח מיליארד 1,068.1

 תוצר-יחס חוב
 מהתמ"ג 67.7%

 חוב המגזר הממשלתי
 ש"ח מיליארד 1,076.1

  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%94%D7%9E%D7%92%D7%96%D7%A8-%D7%94%D7%9E%D7%9E%D7%A9%D7%9C%D7%AA%D7%99-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx
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 )ODAסיוע רשמי לפיתוח (
 )מההכנסה הלאומית הגולמית 0.085%(מיליון דולר  408.9

 )2020מקומיות ( רשויות
 26פרק 

 רשויות מקומיות בישראל
255 

 .בתחומי העיריות גרומהאוכלוסייה  73.9%
 .בתחומי המועצות המקומיות גרומהאוכלוסייה  15.0%
 .בתחומי המועצות האזוריות גרומהאוכלוסייה  10.4%

 .מעמד מוניציפלי ללאביישובים  גרומהאוכלוסייה  0.7%

 שירותים מוניציפליים

 והשכלה חינוך
 זכאים לתעודת בגרות מסך כל תלמידי כיתות יב

 68.7% –כלל ארצי 
 65.5% –עיריות 

 73.8% –מועצות מקומיות 

 80.6% –מועצות אזוריות 

 )2021( ות המקומיתכלכלי של הרש-, לפי אשכול חברתי55–35בעלי תואר אקדמי מכלל בני 

 28.1% –ארצי -כלל

 8.0% – 1אשכול 

 58.1% – 10אשכול 

 תברואה
 כמות הפסולת לנפש ליום

 ק"ג 1.8 –ארצי -כלל
 ק"ג 1.8 –עיריות 

 ק"ג 1.6 –מועצות מקומיות 

 ק"ג 2.1 –מועצות אזוריות 

  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2022/%D7%A8%D7%A9%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%9F-%D7%A1%D7%98%D7%98%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99-%D7%9C%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C-2022-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-73.aspx


34 
 2022: נתונים נבחרים מהלוחות השנתיים פ"גישראל במספרים ערב ראש השנה תש

20/09/2022 

 )2020(יוממות 
 המועסקים העובדים מחוץ ליישוב המגורים שיעור

 53.1% – ארצי-כלל

 :אלף תושבים ויותר 50בערים שבהן 

  11.2% – הנמוך ביותר: באילת שיעורה

 78.3% – הגבוה ביותר: בגבעתיים שיעורה

 משקי בית משפחתיים
 משפחתייםהבית המשקי  שיעור

  78.3% – ארצי-כלל
 :תושבים ויותראלף  50בערים שבהן 

 56.2% –יפו -תל אביבבביותר:  הנמוך השיעור

  100.0% –מודיעין עילית בביתר עילית ובביותר:  הגבוה השיעור

 תקציב

 )תקציב רגיל ובלתי רגיל(כולל  תקבולים
 9.4%עלייה ריאלית של , מיליארד ש"ח 97.9

 15.4%עלייה ריאלית של , ש"חמיליארד  33.7 –הכנסות מהשתתפות הממשלה 

 מסך ההכנסות של התקציב הרגיל 53.7% ,ש"חמיליארד  40.5 –הכנסות עצמיות 

 8.4%ירידה ריאלית של הכנסות בתקציב הרגיל, המסך  32.0% –גביית ארנונה כללית 

 75.2% – יחס גביית ארנונה מכלל החיובים

 תשלומים (כולל תקציב רגיל ובלתי רגיל)
 7.3% עלייה ריאלית של ,ש"חמיליארד  96.4

 3.5%עלייה ריאלית של  ,ש"חיליארד מ 27.4 –הוצאות לעלות עבודה 

 1.9%ירידה ריאלית של , ש"חמיליארד  20.7 –הוצאות לפעולות 

 רעון תקציבייעודף/ג
 ן ש"חמיליו 128.5 –ל כולל מלוות עודף בתקציב הרגי

 ש"חמיליון  1,113.9 –ל ללא מלוות רעון בתקציב הרגייג
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 וממשל כנסת, בחירות
 27פרק 

 ) 2.3.2020( 23-הבחירות לכנסת ה
 מיליון 6.45-כ –בעלי זכות בחירה 

 מיליון 4.62-כ –מצביעים 

 71.5% –שיעור ההצבעה 

 ) 23.3.2021( 24-הבחירות לכנסת ה
 מיליון 6.58-כ –בעלי זכות בחירה 

 מיליון 4.41-כ –מצביעים 

 67.4% –שיעור ההצבעה 

 )6.6.2022–6.4.2021(בתקופה  24-עבודת הכנסת ה
 68 –חוקים שהתקבלו 

 1,589 –הצעות לסדר היום שנדונו במליאה והצעות לדיון מהיר שהועברו לדיון בוועדה 

 1,607 –שאילתות שנענו 

 נציבות תלונות הציבור
 , מהן:6,026 –תלונות שהוכרעו 

 )33.9%( 2,041 –נמצאו מוצדקות 

 ומעלה) 20הציבור (בקרב בני ותחושות עמדות 
  28פרק 

 שביעות רצון מהחיים ומהמצב הכלכלי
 :מרוצים מחייהם 89.3%

 26מהיהודים %5.91
 מהערבים 79.7%

 :מרוצים ממצבם הכלכלי 66.8%

 מהיהודים 70.4%

 מהערבים 51.1%

  

                                                 
דתות אחרות ואנשים ללא סיווג דת במשרד הפנים  ערבים, בני-"אחרים": נוצרים לא ים גםכוללמכאן ואילך יהודים   26

 (מרשם האוכלוסין).
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 שביעות רצון מהדירה ומאזור המגורים
 .גריםמרוצים מהדירה שבה הם  86.8%

 .מרוצים באופן כללי מאזור המגורים 84.0%

 .מרוצים מהניקיון באזור המגורים 60.9%

 .מרוצים מהתחבורה הציבורית באזור המגורים 40.9%

 תחושת עוני וקשיים כלכליים
 27הרגישו עניים בשנה האחרונה %12.0

 מהיהודים 6.2%

 מהערבים 36.8%

 .החודשיות של משק הביתההוצאות כל את  לכסותמתקשים  )יליון אישמ 1.5-(כ 25.9%

 בדידות ואפליה, ת לחץותחוש
 .מרגישים לחוצים תמיד או לעיתים קרובות 18.4%

 .מרגישים בדידות לעיתים קרובות או מדי פעם 21.0%

 28.שו אפליה כלשהי בשנה האחרונהח %26.3

 עבודה-איזון בית
מקדישים לעבודה ובין הזמן שהם ון בין הזמן שהם אינם מרוצים מהאיז) 2020בשנת  29.9%לעומת ( 34.4%

 .נשיםבקרב גברים ו דומה בקרב שיעורה ;בחייהם מקדישים לתחומים אחרים

  שימוש בשפותו מדדי איכות חיים –נושא שנתי 

 )10–0 ותהתשוב םסול ,OECDמדדי איכות חיים של  (מבוסס עלמדדי איכות חיים 

 שביעות רצון מהחיים
 "באופן כללי, האם אתה/את מרוצה מחייך?"

 בין גברים לנשים. ניכרהבדל  ואין, 8.0 הואלשאלה זו ממוצע התשובות 

 ומעלה. 65 קרב בניב 7.9-ו 44–20 בקרב בני 8.1 –אינם גדולים  יםרים בין הגילגם הפע

 לערבים. 7.4ליהודים לממוצע של  8.2, בין ממוצע של 0.8 ניכר פער שלבין קבוצות האוכלוסייה 

  

                                                 
 החודשים שקדמו לריאיון. 12-ב  27
 החודשים שקדמו לריאיון. 12-ב  28

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2021-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2021-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9E%D7%93%D7%93%D7%99-%D7%90%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2021-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/%D7%9C%D7%A7%D7%98-%D7%A0%D7%AA%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%95%D7%9A-%D7%94%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%94%D7%97%D7%91%D7%A8%D7%AA%D7%99-2021-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%AA.aspx
https://www.oecdbetterlifeindex.org/#/11111111111
https://www.oecdbetterlifeindex.org/topics/life-satisfaction/
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 שביעות רצון מכמות הזמן שמקדישים לפעילויות פנאי
 "לפעילויות פנאי? מקדישהאת /מרוצה מכמות הזמן שאתה מקדיש את/הבאופן כללי, האם את"

 לנשים. 5.9-לגברים ו 6.2, 6.1הוא  לשאלה זו ממוצע התשובות

 . 6.5על  –ומעלה  65 ובקרב בני, 5.9הממוצע עומד על  44–20 בקרב בני

 לערבים. 4.8ליהודים לממוצע של  6.3, בין ממוצע של 1.5 ניכר פער שלבין קבוצות האוכלוסייה 

 אחריםשביעות רצון מקשרים אישיים עם משפחה, חברים ומכרים 
"באופן כללי, עד כמה אתה/את מרוצה מקשריך/מקשרייך האישיים עם המשפחה, עם חברים, עם שכנים ועם מכרים 

 אחרים?"

 בין גברים לנשים. ניכרהבדל  ואין, 8.3הוא  לשאלה זו ממוצע התשובות

 .8.5על  –ומעלה  65 ובקרב בני, 8.3הממוצע עומד על  44–20 בקרב בני

 לערבים. 7.8ליהודים לממוצע של  8.5, בין ממוצע של 0.7 ניכר פער שלבין קבוצות האוכלוסייה 

 אמון בזולת
 באנשים?" ת/ה בוטח/"עד כמה את

 לנשים. 6.2-לגברים ו 6.0, 6.1הוא  לשאלה זו ממוצע התשובות

 .6.4על  –ומעלה  65ובקרב בני , 5.9הממוצע עומד על  44–20בקרב בני 

 לערבים. 4.5ליהודים לממוצע של  6.5, בין ממוצע של 2.0 ניכר פער שלבין קבוצות האוכלוסייה 

 29תחושת סיכון
  ""בשנים הקרובות, מהו לדעתך הסיכון העיקרי לך ולמשפחתך הקרובה?

 וגבלות,מ) חוששים ממחלה או מ24.4%סיכון להם ולמשפחתם. שיעור דומה ( לא נשקףמהאוכלוסייה חשים שכרבע 

חוששים מקושי בטיפול ממושך בבן משפחה מבוגר. החשש  8.3%-ו ,מימון הוצאותכעשירית חוששים מקושי ב

 מהאוכלוסייה. 11.8%פשיעה ואלימות מאפיין ממסיכון ביטחוני או 

מחלה, מוגבלות  – ון העיקרי להם ולמשפחתם קשור בבריאותמעריכים כי הסיכ )32.7%מכאן ששליש מהאוכלוסייה (

 או טיפול ממושך בבן משפחה מבוגר.

בקרב צעירים מהשיעור  2.6) הוא פי 44.1%וגבלות (ממחלה או ממ החוששיםשיעור  ומעלה 65 בקרב מבוגרים בני

 ).16.7%( 44–20בני 

 65בקרב בני ן השיעור המקביל מ 1.5), גדול פי 30.5%(שאינם צופים שום סיכון בשנים הקרובות  44–20בני שיעור 

)19.7%(. 

 .)12.6%( 64–45טיפול ממושך בבן משפחה מאפיינת במיוחד את גילי הביניים קושי בהערכת סיכון של 

 .הגיליםבין  של ממשללא הבדלים  מן האוכלוסייה, 6%-כ נתסיכון ביטחוני מאפייתחושת 

ומעלה  65 בקרב בנימהשיעור  2כמעט פי  ,)10.5%( 64–20 בקרב בניסיכון עיקרי מימון הוצאות מוגדר קושי ב

)5.5%.( 

                                                 
נערך באירופה ובמדינות נוספות. אשר , OECD Risks That Matter-לאומי של ה-השאלה מבוססת על סקר בין 29

 .אינם זמינים 2021לאומיים לשנת -הנתונים הבין

https://www.oecd.org/social/risks-that-matter.htm
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 44–20בני  –שתי קבוצות הגיל המשקפות את גילי העבודה סיכון עיקרי בקרב יבוד מקום עבודה או הכנסה מוגדר א

 ).7.5%בשיעור דומה ( – 64–45בני ו

 ידיעת שפות
 30;נוספים יודעים עברית כשפה נוספת 38.8% .מהיהודים 67.9%-שפת אם עברית, ל 55.2%-ל

 נוספים יודעים ערבית כשפה נוספת; 5.9%שפת אם ערבית,  19.7%-ל

 מהיהודים; 15.5%-שפת אם רוסית, ל 12.6%-ל

 יודעים אנגלית כשפה נוספת; 58.1%מהיהודים.  2.6%-שפת אם אנגלית, ל 2.1%-ל

 מהיהודים; 2.1%-צרפתית, לשפת אם  1.7%-ל

 מהיהודים; 1.3%-ספרדית, ל – 1.1%-ל

 מהיהודים; 1.6%-יידיש, ל – 1.3%-ל

 מהיהודים; 1.1%-אמהרית, ל – 0.9%-ל

 שפת אם אחרת. 5.5%-ל

 ומעלה 20 בני) מהאוכלוסייה 049.%שפת האם של כמחצית ( 201131 לשם השוואה, בשנת

 צרפתית, – 1.9% לשיידיש,  – 2.0% לשרוסית,  – 15.0%של ערבית,  – 18.0%של  עברית,הייתה 

 .ספרדית – 1.6% לוש אנגלית – 1.9% לש

 שימוש בשפה במקום העבודה
 מהערבים. 47.1%-מהיהודים ו 93.0%מהמועסקים מדברים עברית במקום העבודה,  86.0%

 עברית. לעאחרים מדברים ערבית נוסף  30.2%-מהמועסקים הערבים מדברים ערבית במקום העבודה, ו 52.0%

 הקושי בשפה העברית השפעות
 שירותי ממשל בגלל רמת העברית שלהם.לקבלת נמנעים מפנייה  מהערבים 11.0%-מהיהודים ו 2.9%

 .זו מהערבים מתקשים לקבל שירותים רפואיים מסיבה 10.0%

                                                 
 יומית.-לפחות ברמת שיחה יום 30
 .33. עמ' 1518פרסום מס'  .2011הסקר החברתי ). 2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ( 31

https://www.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2013/seker_hevrati11/pdf/intro_h.pdf
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