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اسئلة شائعة

 ملاذا علي املشاركة في االستطالع؟
يجرى االحصاء لعينة متثل 13,500 شقة في دولة اسرائيل. كل شخص 
ميكن  فال  وعليه  باجملتمع،  له  مشابهني  أشخاص  ميثل  شقته  اختيرت 
استبدال أي شقة التي ضمن العينة بشقة أخرى. اشتراكك سيساعدنا 

باحلصول على صورة دقيقة عن مستوى احلياة في إسرائيل.  

 ما هو املطلوب مني عمله في االحصاء؟
سيأتي إلى بيتك موظف احصاء إلجراء االحصاء وسيطلب منك االجابة 
منوذج  يشمل  األول  القسم  العائلية.  الوحدة  أفراد  كل  عن  أسئلة  على 
دميوغرافي )سكاني( قصير وأسئلة عن وضع العمل. القسم الثاني يشمل 
يستطيع  األمر  أحوج  اذا  يوم.   8 ملدة  يومي  بشكل  املصروفات  تسجيل 
املوظف املساعدة في عملية التسجيل خالل هذه الفترة . القسم الثالث 
سيجري مع نهاية فترة التسجيل، ويشمل منوذج يحتوي على مصروفات 
أقل شيوعا )لفترة 3 أشهر ولسنة األخيرة( ويحتوي أيضا على أسئلة عن 

املدخوالت. 

 ليس لدي تقريبا أي مصروفات، هل اشتراكي في 
االحصاء سيساعد؟

من أجل احلصول على صورة دقيقة متثل السكان، من الضروري أن يشمل 
اناس من جميع فئات األعمار والطبقات السكان، سواء كانت مصروفاتهم 

كثيرة أو قليلة.

 كيف سأعرف بأن املعلومات التي سأعطيها 
تبقى سرية؟

سرية  على  للحفاظ  كبيرة  أهمية  املركزية  االحصاء  دائرة  تخصص 
املعلومات التي جتمع من اجلمهور. املعلومات التي جتمع، يتم نقلها ملعاجلة 
االحصاء  دائرة  منشورات  مشددة.  حماية  إجراءات  إطار  في  إحصائية 
املركزية حتتوي على بيانات ملخصة فقط، ال ميكن من خاللها حتديد هوية 

مقدم املعلومات.

 أين ميكن أن ارى نشر نتائج االحصاء؟
استندا إلى املعطيات الواردة، تصدر تقارير وطنية ذات أهمية كبرة. ميكن رؤية 

هذه املنشورات أو التقارير على موقع دائرة االحصاء املركزية على اإلنترنت. 

معلومات أخرى
 معلومات اخرى عن هذا االحصاء موجودة على موقع دائرة 

االحصاء ااملركزية: 
www.cbs.gov.il

 لألسئلة والتوضيحات ميكن التوجه في أيام األحد حتى اخلميس 
هاتف )مكاملة مجانية( 1-800-210-290 

רחוב כנפי נשרים 66, פינת רחוב בקי,
גבעת שאול, ירושלים 

ת"ד 34525 
מיקוד 9546456

דוא"ל:
skarim-lamas@cbs.gov.il :بريد الكتروني

احصاء مصروفات الوحدة العائلية  
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املعلومات التي نتلقاها اليوم، تأثر على الغد!

دعم نوادي األطفال 
في البلدات ذات 

مستوى اجتماعي 
واقتصادي 
منخفض

إنشاء مشروع 
حاسوب لكل 

ولد في البلدات 
التطويرية

 حتديد قانون 
التعليم اجملاني من 

جيل 3 سنوات )جلنة 
طرخطنبرج( احصاء الوحدات العائلية هو أحد االحصاءات املهمة واملركزية التي تقوم بها دائرة االحصاء املركزية.

في  العائلية  الوحدات  ومصروفات  مدخوالت  عن  ومهمة  كثيرة  معلومات  توفر  االحصاء  بواسطة  جتمع  التي  املعطيات 
اسرائيل. من خالل املعطيات نحصل على صورة واضحة عن نسبة مصروفات وحدات العائلية على الطعام، السكن، التعليم، 
الصحة الخ. ميكن احلصول على معلومات عن مستوى معيشة سكان الدولة، حتديد خط الفقر و حتديد الترتيب االجتماعي 

واالقتصادي للبلدات في الدولة.

تقرير مصروفات الوحدات العائلية، الذي يتم احلصول عليه من معطيات االحصاء، هو األساس إلنشاء قائمة من منتجات 
وخدمات التي تدعى “ سلة منتجات”. 

مؤشر أسعار املستهلك يقدر التغير الشهري للسلة املستهلك.

24.8%
سكن

13.8%
طعام – بدون اخلضار والفاكهة 

 9.1%
صيانة الشقة والوحدة املنزلية

4.9%
سلع وخدمات اخرى

 3.0%
مالبس وأحذية

 20.4%
اتصاالت ومواصالت

10.9%
تعليم، تربية وترفيهר 

6.0%
صحة

3.7%
أثاث وأدوات منزلية

3.4%
خضار وفاكهة 

في سنوات اخلمسينات، نصف مصروفات الوحدة العائلية في اسرائيل 
خصصت تقريبا للطعام، بينما في سنة 2018, %17 فقط خصصت 
في  التكنولوجي  والتطور  املعيشة  مستوى  الرتفاع  ونظرا  للطعام 
االتصاالت  على  املصروفات  نسبة  في  ارتفاع  طرأ  املاضيني،  العقدين 

واملواصالت وانخفاض حاد في نسبة املصروفات على الطعام. 

على ماذا نحن ننفق أكثر: 
االتصاالت واملواصالت أم الطعام؟

مصروفات الوحدات العائلية في اسرائيل 
 تركيب املصروفات على طعام، مواصالت واتصاالت على ممر السنني

العناية 
باألسنان مجاناً  

لألوالد حتى 
جيل 12 

 كيف تأثر معطيات 
االحصاء علينا جميعا؟

املعلومات التي يتم احلصول عليها 
من االحصاء هي مبثابة أساس 

لصانعي القرارات 

تعلم  هل 
 الوحدات العائلية في اسرائيل تنفق ربع من مصروفتها على السكن. 

ים
חוז

א

56/57 68/69 75/76 86/87 1997 2007 2018
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(פ"כולל יר)מזון  תחבורה ותקשורת

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

(פ"כולל יר)מזון  תחבורה ותקשורת


