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נתוני גאוגרפיה כוללים מידע על שטח המדינה ועל החלוקות הגאוגרפיות העיקריות שלה )מחוזות, נפות 
ואזורים טבעיים(, וכן על חלוקות נוספות המאפשרות חקירת ממדים מרחביים.

כמו כן, נכללים נתונים על שימושי קרקע )כגון שטח חקלאי ושטח בנוי( ומידע על אקלים )משקעים 
וטמפרטורות(, המתקבל מהשירות המטאורולוגי הישראלי.

הנתונים מתקבלים ממגוון משרדי ממשלה, מעיבודים מרחביים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )ממ"ג( 
ועוד.

גאוגרפיה 1

נתונים נבחרים, 2019

שטח
שטח המדינה

22,072 קמ״ר
שטח יבשתי

98.0%
שטח הימות 

ים כנרת וים המלח

2.0%

שימושי קרקע )2013(
שטח בנוי

5.6%
שטח חקלאי

20.0%
שטח יער, חורש ופארקים

7.3%
 שטח קרקע, סלע, שיחים

ושטח חפור

64.7%
שטח גופי מים

2.4%

משקעים
 נפח המשקעים

בשנת הגשם 2018/2019

7.84 מיליארד מ״ק
 ממוצע רב-שנתי 2010-1981

6.11 מיליארד מ״ק
 הכמות השנתית הגדולה ביותר

של משקעים

1,483 מ״מ 
בחרשים

 הכמות השנתית הקטנה ביותר
של משקעים

25 מ״מ
בסדום

טמפרטורות

טמפרטורת המקסימום היומית 
הגבוהה ביותר

49.9˚C
בסדום )17.7.2019(

טמפרטורת המינימום היומית 
הנמוכה ביותר

-4.7˚C
במרום גולן )22.12.2019(
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אוכלוסייה 2
אוכלוסיית ישראל גדלה ומשתנה כל העת, ושינויים חלים במאפייניה הדמוגרפיים. נתונים על האוכלוסייה 
נדרשים לשם היערכות מוסדות המדינה למתן מענה לצורכי האוכלוסייה )בטווח הקצר ובטווח הארוך(, 

ובכללם תכנון עירוני וקביעת מדיניות בנושאים חברתיים וכלכליים.
הנושא כולל נתונים על התכונות הדמוגרפיות של אוכלוסיית ישראל: גידול האוכלוסייה ומקורותיו; פיזור 
האוכלוסייה וצפיפותה; תחזיות אוכלוסייה; עלייה והגירה בין-לאומית. כמו כן, מוצגים נתונים על מבנה 

משקי הבית והמשפחות ועל רכיבי השינוי העיקריים של המשפחה )פריון, נישואין, גירושין(.
)2008( ועל הרישומים של תנועות התושבים  הנתונים מבוססים על מפקד האוכלוסין והדיור האחרון 

במרשם האוכלוסין שתועדו לאחר המפקד )לידות, פטירות, עולים, שינויי כתובת, נישואין, גירושין וכו’(.

אוכלוסייה
אוכלוסיית ישראל )סוף שנה( 

9,140,500 נפש
יהודים ואחרים

79.0%
ערבים 

21.0%
 קצב הגידול השנתי

של האוכלוסייה

1.9% 

עלייה והגירה בין-לאומית
עלייה

עולים מקום המדינה 

3.3 מיליון
עולים בשנת 2019

33.2 אלף
הגירה של ישראלים לחו"ל 

)2018(

יצאו מישראל 

14.0 אלף
חזרו לישראל

7.9 אלף
 עובדים מחו"ל

בעלי אשרת עבודה

נכנסו לישראל

  68.4 אלף 
יצאו מישראל

61.5 אלף

משפחה
נישואין וגירושין )2018(

זוגות שנישאו

 49,410
זוגות שהתגרשו

15,605
לידות חי ופריון

יילודים חיים

182,016
שיעור פריון כולל

3.01 ילדים בממוצע לאישה
הפסקות היריון )2018(

 פניות של נשים
לוועדות להפסקת היריון

17,869
 שיעור פניות ל-1,000 נשים

בנות 15–49

8.6
משקי בית ומשפחות

משקי בית פרטיים

2,667,600
מספר נפשות ממוצע למשק בית  

3.24
משפחות גרעיניות

2,135,400

נתונים נבחרים, 2019
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בריאות 3
בריאות, על פי ארגון הבריאות העולמי, היא "מצב של רווחה גופנית, נפשית וחברתית מושלמת – ולא רק 

היעדר מחלה". מכאן שבריאות היא אחד הרכיבים החשובים באיכות החיים של אדם. 
על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, המדינה אחראית להסדיר את מתן שירותי הבריאות לכל תושביה 

במסגרת סל שירותי בריאות.
נושא הבריאות כולל נתונים על ההוצאה הלאומית לבריאות; תוחלת חיים; תמותה ותחלואה; הערכה 
עצמית של מצב הבריאות; גורמי סיכון והתנהגויות בריאות )עישון, השמנה ופעילות גופנית(; משאבים 

פיזיים במערכת הבריאות; כוח אדם במקצועות הבריאות; ביטוחי בריאות. 
הנתונים מאפשרים לנטר את מצב הבריאות של האוכלוסייה ואת הגורמים המשפיעים עליו ומסייעים 

בתכנון שירותי בריאות ובקביעת מדיניות בתחום הבריאות.
הנתונים מתקבלים מרשות האוכלוסין וההגירה, מסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ממשרד הבריאות 

)סקרים וקבצים מינהליים( ועוד.

נתונים נבחרים, 2019

 הוצאה לאומית
לבריאות

106.2 מיליארד ש"ח
)7.6% מהתמ"ג(

תוחלת חיים
גברים          נשים 

84.7    81.0
שנים             שנים

תמותת תינוקות
שיעור ל-1,000 לידות חי

3.0

סיבות מוות )2018(

כרבע )25.7%(
מהפטירות היו משאתות 

ממאירות )סרטן(

ו-14.2% היו ממחלות לב

מקרים חדשים של שאתות 
ממאירות )סרטן( )2017(

שיעור ל-100 אלף נפש 

339 מקרים
 הערכה עצמית

 של מצב הבריאות
)הסקר החברתי(

83.9% מבני 20 ומעלה 
 דיווחו שמצב בריאותם

טוב מאוד או טוב 

 

מיטות לאשפוז כללי
שיעור ל-1,000 תושבים

1.8
 רופאים מועסקים
 בשירותי בריאות

)2018(

שיעור ל-1,000 תושבים

 3.2
 אחיות מועסקות
בשירותי בריאות

שיעור ל-1,000 תושבים

4.1
ביטוח בריאות משלים )2018( 

 ל-83.6% ממשקי הבית
 הייתה הוצאה על ביטוח

בריאות משלים
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4 חינוך והשכלה   
חינוך הוא תהליך של למידה, שבו האדם רוכש ידע, התמקצעות, מיומנויות, ערכים או עמדות.

חינוך מאפשר לאדם לממש את יכולותיו ומאפשר למדינה להשביח את ההון האנושי שלה ובכך למצות 
את הפוטנציאל האנושי של אזרחיה. 

נתוני חינוך והשכלה כוללים את ההוצאה לחינוך; מערכת החינוך )תלמידים ועובדי הוראה(; השכלה גבוהה 
והכשרה מקצועית. כמו כן, מובאים נתונים על נושאים מיוחדים בחינוך והשכלה. 

הנתונים מתקבלים ממשרד החינוך, ממוסדות להשכלה גבוהה, ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים 
החברתיים, מסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועוד.

הוצאה לאומית לחינוך

 112.6 מיליארד ש״ח
)8.0% מהתמ״ג(

מערכת החינוך
בתי ספר

תלמידים

1.795 מיליון 
בחינוך היסודי

1.050 מיליון
בחינוך העל-יסודי

745.3 אלף
עובדי הוראה

161.3 אלף
 מעונות יום

וחינוך קדם-יסודי 
ילדים בני 7-0

864.1 אלף
גננות בגנים

18.7 אלף

נבחנים בבחינות הבגרות

75.7%
 מהנבחנים היו זכאים

לתעודת בגרות

נשירה ממערכת החינוך

11.6 אלף )1.4%(
 מתלמידי כיתות ז–יב

 )לא כולל ערביי ירושלים(
נשרו מהמערכת ולא עברו 

למסגרת חלופית

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

והכשרה מקצועית
סטודנטים באוניברסיטאות, 

 במכללות האקדמיות
ובמכללות האקדמיות לחינוך

268.6 אלף
מהם:

לתואר ראשון  194.3 אלף

לתואר שני  61.0 אלף

לתואר שלישי  12.0 אלף

 סטודנטים
באוניברסיטה הפתוחה

48.0 אלף
מהם:

לתואר ראשון  45.1 אלף

לתואר שני  2.4 אלף

 מקבלי תארים
מכל המוסדות להשכלה גבוהה

82.9 אלף
מהם:

תואר ראשון  51.2 אלף

תואר שני  25.7 אלף

תואר שלישי  1.6 אלף

 תלמידים בחינוך על-תיכון
)לא-אקדמי(

57.3 אלף
 תלמידים בקורסים

 להכשרה ולהשתלמות מקצועית
בפיקוח משרד העבודה, הרווחה 

והשירותים החברתיים )2018(

51.6 אלף

נתונים נבחרים, 2019
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תחום התרבות, הבידור והספורט משקף היבטים שונים של פעילות הפנאי בחברה. תחום זה מרכזי 
לקביעת זהותה וייחודה של החברה וחיוני לחיזוק תחושת השייכות של כל אזרח לחברה שבה הוא חי 

ולהזדהות עימה.
נתוני תרבות, בידור וספורט מספקים מידע מגוון על ההוצאה הלאומית בתחום, על צריכה של שירותי 
תרבות ומוצרי תרבות )טלוויזיה, קולנוע, ספרים ועוד(, על סטודנטים הלומדים מקצועות בתחומי התרבות, 

על ספורטאים פעילים ועל מדליות.
מהספרייה  מסינמטקים,  הקולנוע,  ענף  מהתאחדות  והספורט,  התרבות  ממשרד  מתקבלים  הנתונים 

הלאומית, מסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועוד.

תרבות, בידור וספורט 5

נתונים נבחרים, 2019

 הוצאה לאומית לתרבות,
לבידור ולספורט

66.8 מיליארד ש"ח
)4.7% מהתמ"ג(

סטודנטים
הלומדים מקצועות 

בתחומי התרבות

15.9%
מכלל הסטודנטים
באוניברסיטאות

46.4%
מכלל הסטודנטים

במכללות האקדמיות לחינוך

 מוציאים לאור וכותרים 
)2018(

1,581 
מוציאים לאור 

8,571 
כותרים 

עיתונים )2018(  
משקי בית שרכשו עיתון יומי

5.4%

שימוש במחשב ובאינטרנט
)הסקר החברתי(

71.3% מבני 20 ומעלה 
השתמשו במחשב

86.8% מבני 20 ומעלה
השתמשו באינטרנט

 מינוי לטלוויזיה
בכבלים או בלוויין )2018(
משקי בית שיש להם מינוי 
לטלוויזיה בכבלים או בלוויין

62.3%

קולנוע
כרטיסי קולנוע שנמכרו

17.7 מיליון
54 

בתי קולנוע 

411 
מסכים 

64,188 
מושבים 

ספורטאים פעילים
סך הכל

122,794
בענפים אישיים

46,551
בענפים קבוצתיים 

76,243

מדליות )2019-2016(
סך הכל

145
77 

באליפות אירופה 

60 
באליפות העולם 

 2 
במשחקים האולימפיים 

6 
במשחקי העולם 
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רווחה 6
בסיכון  אוכלוסיות  או  נזקקות  אוכלוסיות  חלשות,  אוכלוסיות  שמקבלות  שירותים  הם  רווחה  שירותי 

מהמדינה ומהרשויות המקומיות, מארגונים ציבוריים או מארגונים של המגזר השלישי.
נושא הרווחה הוא אחד המדדים לבחינת מצבה של החברה בישראל, והוא כולל מידע על הוצאות המגזר 
הממשלתי לרווחה, על מקבלי שירותי רווחה )רשומים ובעלי נזקקות מוגדרת במחלקות לשירותים חברתיים 

ומושמים במסגרות רווחה( ועל אנשים עם מוגבלות.
הנתונים מתקבלים ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ממשרד הביטחון, מהסקר החברתי 

של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועוד.

נתונים נבחרים, 2019

 הוצאות המגזר הממשלתי
לרווחה

כ-156.8 מיליארד ש"ח

)27.9% מסך ההוצאות(

מקבלי שירותי רווחה
 רשומים במחלקות
לשירותים חברתיים

כ-1.1 מיליון

שיעור הרשומים

כ-124 ל-1,000 נפש

השיעור בקרב יהודים ואחרים

כ-108 ל-1,000 נפש

השיעור בקרב ערבים

כ-180 ל-1,000 נפש

 בעלי נזקקות מוגדרת
במחלקות לשירותים חברתיים

כ-770 אלף

שיעור בעלי הנזקקות

כ-84 ל-1,000 נפש

 הנזקקות השכיחה ביותר -
 "תפקוד לקוי של הורים

או של ילדים/נוער"

 כ-28 בעלי נזקקות

ל-1,000 נפש

השיעור הגבוה ביותר של מקבלי 
שירותי רווחה נמצא ביישובים 

 השייכים לאשכול החברתי-כלכלי
הנמוך ביותר )1–2(:

כ-161 רשומים

 וכ-127 בעלי נזקקות

ל-1,000 נפש

מושמים במסגרות רווחה

כ-271 אלף

שיעור המושמים

כ-30 ל-1,000 נפש

 שיעור המושמים
במסגרות בקהילה

כ-24 ל-1,000 נפש

 שיעור המושמים
במסגרות חוץ-ביתיות

כ-6 ל-1,000 נפש

אנשים עם מוגבלות

נושאי תעודת עיוור/לקוי ראייה 

כ-24 אלף

לקויי שמיעה בעלי זכאות מלאה 
לקבלת שירותי תמיכה בתקשורת  

כ-6.5 אלף

 נכי צה"ל
)מעמד 06 ומעמד מיוחד(

כ-66 אלף 

אנשים עם מוגבלות תפקודית 
חמורה )הסקר החברתי(

13.9% מבני 20 ומעלה
עזרה לבן משפחה מוגבל 

)הסקר החברתי(

 21.3% מבני 20 ומעלה
נותנים עזרה לקרוב משפחה עם 

מוגבלות פיזית, שכלית או נפשית* 

נותנים עזרה להורה47.6% 

לאח או לאחות15.1% 

לבן או לבת8.5%

לסבא או לסבתא6.8% 

לבן הזוג או לבת הזוג5.9%

מוגבלות הנמשכת 6 חודשים או יותר;   *
עזרה ללא תמורה כספית.
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רמת חיים 7
רמת החיים משקפת את הרווחה הכלכלית של האדם ומבוססת על הכנסותיו, הוצאותיו והונו.

נתוני רמת חיים כוללים את ההכנסות של משקי הבית ממגוון מקורות )עבודה, קצבאות ותמיכות, הון, 
פנסיה וקופות גמל(, את ההוצאות של משקי הבית על מוצרים ושירותים, את הבעלות של משקי הבית 

על מוצרים בני-קיימה וכן נתונים על דיור. 
הנתונים מתקבלים מסקר הוצאות משק הבית שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סקר זה מבוצע 
מדי שנה ומספק נתונים מפורטים על ההכנסות ועל ההוצאות של משקי הבית בישראל. הסקר משמש 

בסיס לקביעת משקלות לסל התצרוכת של מדד המחירים לצרכן ולמדידת העוני במדינה.

הכנסות של משקי בית
הכנסה כספית
ברוטו לחודש

21,063 ש״ח
הכנסה כספית

נטו לחודש

17,276 ש״ח

דיור

66.5%
 ממשקי הבית

גרו בדירה בבעלותם

39.0%
 מהגרים בדירות בבעלותם

שילמו משכנתה

הוצאות של משקי בית
הוצאה כספית לתצרוכת לחודש

13,324 ש״ח
  הוצאה לתצרוכת

)כולל שירותי דיור( לחודש

16,475 ש״ח

24.8%
מההוצאה הייתה לדיור

20.4%
מההוצאה הייתה 

לתחבורה ותקשורת

17.2%
מההוצאה הייתה למזון

 בעלות על
מוצרים בני-קיימה

ל-97.9%
 ממשקי הבית

היה טלפון נייד אחד לפחות

ל-76.9%
ממשקי הבית היה מחשב

נתונים נבחרים, 2018

הכנסות של פרטים
 ההכנסה )ברוטו(

של אישה עצמאית הייתה 

55.9% מההכנסה )ברוטו( 
של גבר עצמאי

 ההכנסה )ברוטו(
של אישה שכירה הייתה 

68.4% מההכנסה )ברוטו( 
של גבר שכיר 

משקי בית של בני 65 ומעלה
משקי בית של שתי נפשות ויותר

 הכנסה כספית ממוצעת
ברוטו לחודש

17,356 ש״ח
הוצאה כספית ממוצעת לחודש

10,793 ש"ח
משקי בית של נפש אחת
 הכנסה כספית ממוצעת

ברוטו לחודש

8,115 ש"ח
הוצאה כספית ממוצעת לחודש

5,799 ש"ח



13

פשיעה ומשפט 8
ביטחון הוא צורך אנושי בסיסי המניע את החברה לפתח מנגנוני בקרה, פיקוח וענישה, שתפקידם להגן 

על הפרט בחברה ועל החברה כולה.
פשיעה ועבריינות הם הגורמים העיקריים להיעדר ביטחון, והם יכולים לבוא לידי ביטוי בפגיעה באדם 

)בגופו, בכבודו ובביטחונו האישי( או ברכושו.
המידע בנושא זה כולל את ההוצאות של המגזר הממשלתי לשמירה על הסדר הציבורי; מצבת כוח האדם 
המופקד על שמירת הסדר הציבורי; נתוני היארעות של פשיעה המדווחת למשטרה; עומדים לדין במשפטים 

פליליים ומורשעים בדין; נפגעי עבריינות ונתונים על תחושת הביטחון האישי.
הנתונים מתקבלים ממשטרת ישראל, מסקר ביטחון אישי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועוד.

הוצאות המגזר הממשלתי 
לשמירה על הסדר הציבורי 

22.9 מיליארד ש"ח
)4.1% מסך כל ההוצאות(

 כוח אדם המופקד
על שמירת הסדר הציבורי 

עורכי דין
שיעור ל-100 אלף תושבים

776.8
כוח אדם במשטרת ישראל
שיעור ל-100 אלף תושבים

348.9

 תיקי חקירה פליליים
שנפתחו במשטרה

 301.1 אלף
מהם:

בגין עבירות רכוש

40.8%
בגין עבירות כלפי הסדר הציבורי

38.7%
בגין עבירות כלפי גופו של אדם

19.3%
בגין עבירות מוסר

10.0%
מקרי רצח )2017(
 שיעור )מתוקנן לגיל(
ל-100 אלף תושבים

1.6 מקרים

 עומדים לדין
במשפטים פליליים )2018(

33.7 אלף
מורשעים בדין )2018(

88.2%

נפגעי עבריינות
)סקר ביטחון אישי(

11.5% מבני 20 ומעלה
 תחושת ביטחון אישי

)סקר ביטחון אישי(

85.7% מבני 20 ומעלה 
מרגישים בטוחים ללכת לבד 

באזור המגורים בשעות החשכה

נתונים נבחרים, 2019
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שוק העבודה 9
נושא שוק העבודה מציג נתונים על תכונות כוח העבודה ונתונים על משרות שכיר ועל שכר למשרת שכיר.
המדדים העיקריים של שוק העבודה הם השתתפות בכוח העבודה, בלתי מועסקים, שיעור התעסוקה, 
היצע וביקוש בשוק העבודה, משרות שכיר במשק הישראלי ושכר חודשי ממוצע למשרת שכיר בכל ענפי 

הכלכלה במשק. 
הנתונים על תכונות כוח העבודה מתקבלים מסקר כוח אדם, שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עורכת 
בקרב בני 15 ומעלה. הסקר משמש למעקב שוטף אחר ההתפתחויות בכוח העבודה: גודלו ותכונותיו, 

היקף האבטלה ועוד.
הנתונים על משרות שכיר ועל שכר חודשי ממוצע למשרת שכיר מבוססים בעיקרם על דוחות המעסיקים 

למוסד לביטוח לאומי.

 משתתפים בכוח העבודה
)בני 15 ומעלה(

4.124 מיליון
מהם מועסקים:

בלתי מועסקים 
מכוח העבודה

3.8%
 שיעור התעסוקה
)אחוז המועסקים

בקרב בני 15 ומעלה(

61.1% 

 שיעור התעסוקה
בקרב ערבים

43.4%

 מספר המועסקים
הגדול ביותר

לפי ענף כלכלי:
חינוך

כ-491 אלף

שירותי בריאות, רווחה וסעד

כ-439 אלף

לפי משלח יד:

בעלי משלח יד אקדמי

כ-1,111 אלף

עובדי מכירות ושירותים

כ-729 אלף

שעות עבודה בשבוע
בממוצע למועסק

35.8

משרות שכיר 
של עובדים ישראלים

3.742 מיליון
94.0%(

מכלל משרות השכיר(

 משרות שכיר
של עובדים מחו"ל

134.7 אלף
 שכר חודשי ממוצע

למשרת שכיר

עובדים ישראלים

10,782 ש״ח
עובדים מחו״ל

 6,586 ש״ח

משרות שכיר ושכר חודשי 
 ממוצע למשרת שכיר,

לפי מגזר

 המספר הגדול ביותר
 של משרות שכיר היה במגזר

החברות הלא-פיננסיות

 2.412 מיליון
 )שכר חודשי ממוצע

למשרת שכיר - 11,525 ש"ח(

השכר החודשי הממוצע למשרת 
 שכיר הגבוה ביותר היה במגזר

החברות הפיננסיות

19,524 ש"ח
)משרות שכיר - 104.8 אלף(

נתונים נבחרים, 2019

 2.070
מיליון 
גברים

  1.897
מיליון 
נשים

65.1%
גברים

 

57.2%
נשים
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מדדי מחירים 10
מדדי המחירים מודדים את השינויים בהוצאה הדרושה לקניית סל של מוצרים ושירותים, או את השינויים 
בפדיון המתקבל עבור סל של מוצרים ושירותים. הסל הוא קבוע, כך שהשינויים במדד משקפים שינויי 

מחירים בלבד. הסלים מתעדכנים אחת לתקופה לפי המלצות בין-לאומיות.
מדדי המחירים כוללים את מדד המחירים לצרכן ומדדי מחירי יצרן. 

סל המוצרים והשירותים הנמדד במדד המחירים לצרכן מייצג את הרכב ההוצאה של משקי הבית.
והם  רוכשים,  או  מוכרים  שיצרנים  ושירותים  סחורות  במחירי  השינויים  את  מודדים  יצרן  מחירי  מדדי 
כוללים מדדי מחירי תפוקות )מדד המחירים של תפוקת התעשייה ליעדים מקומיים; מדד המחירים של 
תפוקת ענפי התעשייה, הכרייה והחציבה ליצוא; מדדי מחירים בענפי השירותים( ומדדי מחירי תשומות 
)מדד מחירי תשומה בבנייה למגורים; מדד מחירי תשומה בבנייה למסחר ולמשרדים; מדד מחירי תשומה 

בסלילה ובגישור; מדד מחירי תשומה בחקלאות; מדד מחירי תשומה באוטובוסים(.
הנתונים מתקבלים מסקרי המחירים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

נתונים נבחרים, 2019

תפוקות 

מדד המחירים של תפוקת התעשייה

 ליעדים מקומיים

ירד ב-1.2%

 המדד ללא דלקים

ירד ב-0.7%

מדד המחירים של תפוקת ענפי התעשייה, 
הכרייה והחציבה ליצוא

ירד ב-7.4%

תשומות

מדד מחירי תשומה

בבנייה למגורים

עלה ב-1.1%

 מדד מחירי תשומה

בחקלאות 

ירד ב-0.6%

 מדד מחירי תשומה

 באוטובוסים
לכלל האוכלוסייה 

עלה ב-1.0%

 מדד המחירים לצרכן
בשנים 2017–2019 נצפתה מגמת עלייה באחוז השינוי השנתי במדד המחירים לצרכן 

)אחרי ירידה בשנים 2014–2016(. 

בשנת 2019 עלה המדד ב-0.6%

מדדי מחירי יצרן
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חשבונות לאומיים 11
הקשרים  את  במשק,  הכלכלית  הפעילות  את  ומפורט  מקיף  באופן  מתארים  הלאומיים  החשבונות 
בין המשק הישראלי לחו"ל. מערכת החשבונות הלאומיים  ואת הקשרים  בין הגורמים הכלכליים שבו 
מאזנים  שוטפים,  חשבונות  ובהם  מקרו-כלכליים,  חשבונות  של  ומשולבות  עקיבות  מסדרות  מורכבת 
 ולוחות המבוססים על מושגים והגדרות בין-לאומיים מקובלים וכן על סיווגים וחוקים חשבונאיים אחידים
)SNA2008(. המערכת משמשת למעקב אחר ההתפתחויות הכלכליות במשק, לניתוח מקרו-כלכלי, לתכנון 

ולחיזוי כלכלי ולהשוואות בין-לאומיות. 
נתוני החשבונות הלאומיים כוללים את התוצר המקומי הגולמי )תמ"ג(, שהוא האינדיקטור המרכזי לפעילות 
הכלכלית, את הרכב ההכנסות והחיסכון ואת השינויים במחירי התוצר והשימושים. כמו כן, מוצגים המאזן 

הלאומי וחשבונות הלוויין לחשבונות הלאומיים.
הנתונים מתקבלים מסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מקבצים מינהליים וממגוון דוחות.

נתונים נבחרים, 2019

מיליארדי 
ש"ח 

)במחירים 
שוטפים(

 2019
לעומת 

2018
 אחוז

 שינוי כמותי
)במחירים 

קבועים(

2019-1995 
אחוז שינוי 

כמותי ממוצע
)במחירים 

קבועים(

1,406.73.43.7תמ"ג

תמ"ג לנפש 
155.41.51.6)אלפי ש"ח(

הכנסה לאומית 
1,400.12.93.8גולמית

הוצאה לצריכה 
762.23.84.1פרטית

הוצאה לצריכה 
פרטית לנפש 
84.21.82.0)אלפי ש"ח(

הוצאה לצריכה 
317.82.82.5ציבורית

300.43.53.0השקעה גולמית

יצוא סחורות 
412.44.04.9ושירותים

סך השימושים 
1,792.93.63.8במקורות

יבוא סחורות 
386.14.14.4ושירותים

1,040.44.04.0תמ"ג עסקי

ההכנסה הלאומית הנקייה הפנויה

1,243.3 מיליארד ש"ח
החיסכון הלאומי הנקי

163.3 מיליארד ש"ח
 )13.1% מסך ההכנסה
הלאומית הנקייה הפנויה(

 שיעור התמורה למועסקים
מהתוצר הנקי

58.2%
התוצר המקומי הנקי לשעת עבודה

 עלה ב-1.3% בממוצע לשנה
בשנים 1995–2019

 הרכוש הלאומי
 )ההפרש בין הנכסים ובין ההתחייבויות

של כלל המשק( )2018(

3,482.5 מיליארד ש"ח
ממוצע הנכסים הפיננסיים

למשק בית )2018(

1.2 מיליון ש"ח
 ההוצאה הלאומית כאחוז מהתמ"ג

השוואה בין-לאומית
 ההוצאה לחינוך ולמו"פ אזרחי

OECD-גבוהה מהממוצע במדינות ה
 ההוצאה לבריאות

OECD-נמוכה מהממוצע במדינות ה
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חשבונות בין-לאומיים 12
תהליך הגלובליזציה בכלכלה העולמית מתבטא בשיתוף בין שוקי הכספים בעולם וניוד כספים ביניהם, 
עלייה בהיקף המסחר הבין-לאומי בסחורות ובשירותים, שיפור ניכר באמצעי התקשורת והתחבורה וגידול 

בהיקפי העסקאות בין תושבי ישראל לתושבי חו"ל. 
השתתפות המדינה בכלכלה הבין-לאומית היא אינדיקטור חשוב ליכולתה הכלכלית. לכן יש חשיבות 
רבה להציג את מאזן התשלומים בפירוט העסקאות בין תושבי ישראל לתושבי חו"ל לפי סוגיהן )למשל 
מסחר בין-לאומי בסחורות ושירותים או עסקאות פיננסיות( ולבחון את שווי תיק הנכסים וההתחייבויות 
של המשק לחו"ל ואת החוב החיצוני )ברוטו ונטו( –  אינדיקטור המעיד על חוסנה הכלכלי של ישראל ועל 

מידת התלות שלה בכלכלות זרות.
נתוני החשבונות הבין-לאומיים כוללים מידע על מאזן התשלומים, על מצבת הנכסים וההתחייבויות של 

תושבי ישראל לחו"ל ועל פעילות כלכלית של חברות ישראליות רב-לאומיות.
הנתונים מתקבלים מבנק ישראל, ממגוון דוחות וקבצים מינהליים ומסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מאזן התשלומים

החשבון השוטף

עודף בחשבון השוטף

13.4 מיליארד דולר
)3.4% מהתמ״ג(

החשבון הפיננסי
השקעות

תושבי ישראל בחו״ל

עלו ב-26.2 מיליארד דולר

 השקעות
תושבי חו״ל בישראל 

עלו ב-23.0 מיליארד דולר

 נכסים והתחייבויות
של המשק בחו״ל

יתרת הנכסים של המשק בחו"ל

498.0 מיליארד דולר
 יתרת ההתחייבויות
של המשק לחו״ל

336.7 מיליארד דולר
נכסים נטו של המשק בחו"ל 

 161.2 מיליארד דולר
 יתרת ההשקעות הישירות
של תושבי ישראל בחו"ל

112.3 מיליארד דולר
 יתרת ההשקעות הישירות
של תושבי חו"ל בישראל

164.8 מיליארד דולר
החוב החיצוני ברוטו

105.0 מיליארד דולר
החוב החיצוני נטו שלילי

170.1 מיליארד דולר

 פעילות
 חברות רב-לאומיות
)גלובליזציה( )2015(
חברות רב-לאומיות 

)OUT ישראליות )חברות

עובדים 

306.0 אלף
תפוקה

100.5 מיליארד דולר
חברות ישראליות בשליטת 

)IN תושבי חו"ל )חברות

עובדים

269.5 אלף
תפוקה

52.2 מיליארד דולר

נתונים נבחרים, 2019



18

יבוא ויצוא סחורות ושירותים  13

נתונים נבחרים, 2019

מאזן הסחר בסחורות ובשירותים

ערך היבוא והיצוא של סחורות ושירותים

שירותיםסחורות )לפי סטטיסטיקה של סחר חוץ(

 סך היבוא
של סחורות ושירותים 

108.4 מיליארד דולר

 סך היצוא
של סחורות ושירותים 

115.8 מיליארד דולר

 העודף
המסחרי 

7.4 מיליארד דולר

סך היצוא )ברוטו(

58.5 מיליארד דולר:
תעשייה, כרייה וחציבה

55.8 מיליארד דולר 
חקלאות, ייעור ודיג

1.1 מיליארד דולר
אחר

1.6 מיליארד דולר

סך היבוא )ברוטו(

76.7 מיליארד דולר:
תשומות לייצור

46.0 מיליארד דולר 
מוצרי צריכה

15.5 מיליארד דולר   
נכסי השקעה

14.6 מיליארד דולר
אחר

0.6 מיליארד דולר

סך היצוא

55.5 מיליארד דולר
מהם:

שירותי מחשוב

31.7%
שירותי מחקר ופיתוח

16.8%
שירותי תיירות

13.7%

סך היבוא

32.2 מיליארד דולר
מהם:

 שירותים אחרים
)ללא שירותי תיירות, 

תחבורה, ביטוח וממשלה(

46.8%
שירותי תיירות

25.3%
שירותי תחבורה

24.9%

נתוני היבוא והיצוא מציגים את הסחר הבין-לאומי בסחורות ובשירותים בין תושבי ישראל לבין תושבי 
מדינות אחרות. השינויים בנתונים הללו משקפים את תהליכי הגלובליזציה ואת התמורות שחלו עם השנים 

במבנה המשק הישראלי ובצרכיו ובעולם כולו.
הנתונים כוללים מידע על מאזן הסחר בסחורות ובשירותים ועל ערך היבוא והיצוא שלהם, וכן על מדדי 
מחירים של יבוא ויצוא של סחורות. כמו כן, מוצגים פילוחים של הנתונים לפי סוגי הסחורות והשירותים, 

לפי ענפי כלכלה ולפי מדינות.
הנתונים מתקבלים מרשות המסים ומסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
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שוק הכספים
סך הנכסים הכספיים בידי הציבור

כ-4,081 מיליארד ש"ח

 אחוז הנכסים צמודי המדד
 מסך הנכסים הכספיים בידי הציבור 

במגמת ירידה לאורך השנים 

מ-52.6% בשנת 1995

ל-28.2% בשנת 2019

 סך האשראי לציבור
באמצעות התאגידים הבנקאיים המסחריים

כ-1,596 מיליארד ש"ח

תפוקת התאגידים הבנקאיים 

כ-39 מיליארד ש"ח

שוק ההון
סך גיוס ההון באמצעות הבורסה לניירות ערך

כ-91 מיליארד ש"ח

 ערך השוק של איגרות החוב
הרשומות בבורסה )ללא מק"מ(

כ-897 מיליארד ש"ח

 ערך השוק של מניות וניירות ערך
בני המרה )המירים( הרשומים בבורסה

כ-820 מיליארד ש"ח

נתונים נבחרים, 2019

נתוני שוק הכספים כוללים נכסים והתחייבויות של הציבור )פרטים ותאגידים( ושל התאגידים הבנקאיים, 
ויש להם חשיבות רבה בהצגת מצבה הכלכלי של מדינת ישראל. הנכסים וההתחייבויות של הציבור מוצגים 
לפי בסיס הצמדה )לא צמודים, צמודים למדד המחירים לצרכן, צמודים או נסחרים במטבע חוץ(, תקופת 

החזקה )קצרה, בינונית או ארוכה( וסוג )פיקדונות, איגרות חוב, מניות, תוכניות חיסכון וכו'(.
למערכת הבנקאות תפקיד מרכזי בכלכלת המשק. הציבור מפקיד את עיקר חסכונותיו הכספיים בבנקים, 

וכספים אלו משמשים את הבנקים, בין היתר, למתן האשראי הדרוש לעסקים ולמשקי הבית.
נתוני שוק ההון מרכזים ערכי שוק ומדדי ניירות ערך סחירים בבורסה. נתוני הבורסה הרב-שנתיים מציגים 

תמונה כוללת של התפתחות שוק ההון בישראל על פני שנים.
הנתונים מתקבלים מבנק ישראל ומהבורסה לניירות ערך בע"מ.

כספים והון 14
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עסקים 15
המידע על אוכלוסיית העסקים כולל אומדנים כספיים, נתונים דמוגרפיים ומדדים שונים על עסקים, 

המאפשרים לאפיין את מבנה המשק הישראלי ואת הפעילות בענפי הכלכלה.
מוצגים נתונים על עסקים פעילים במשק; נתוני פדיון שנתיים בכלל ענפי הכלכלה וברשתות השיווק; 
רכישות של צרכנים פרטיים בכרטיסי אשראי; נתונים כספיים של עסקים, המבוססים על סקר ענפי 

הכלכלה )חשבון הייצור והחשבון המאזני(; מידע על מגמות בעסקים.
הנתונים מתקבלים מסקרי עסקים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וממקורות מינהליים.

נתונים נבחרים, 2019

עסקים פעילים
עסקים פעילים במגזר העסקי

ובמגזר הלא-עסקי

כ-614,000

עסקים שנולדו

כ-51,300

 )8.4% מכלל
העסקים הפעילים(

עסקים שלא שרדו )2017(

האחוז הגבוה ביותר של עסקים 
שלא שרדו היה בענף שירותי 

האירוח והאוכל

11.7%

פדיון
סך הפדיון של העוסקים במשק 

)ללא יהלומים(

כ-2,144 מיליארד ש״ח

רשתות שיווק
 מדד סך הפדיון )מכירות(

ברשתות השיווק

 עלה ב-0.5%
לעומת שנת 2018

 רכישות של צרכנים פרטיים
בכרטיסי אשראי

מזון ומשקאות

 15.3%
מוצרי תעשייה

18.0%
שירותים

 22.7%
מוצרים ושירותים אחרים

44.0%
מדד ערך הרכישות

 עלה ב-7.9%
לעומת שנת 2018

 חשבון הייצור
במגזר העסקי )2017(

משרות

כ-3,099 אלף

הערך המוסף הגולמי

כ-684 מיליארד ש״ח

התמורה למשרות 

כ-414 מיליארד ש״ח

 החשבון המאזני
במגזר העסקי )2017(

סך הנכסים בענפי הכלכלה 

כ-2,748 מיליארד ש״ח

 עלייה של 0.1%
לעומת שנת 2016
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תעשייה 16
התעשייה היא נדבך מרכזי בהתפתחות המשק הישראלי, ומשפרת את כושר הייצור שלו ואת יכולתו של 
המגזר העסקי להתמודד בתנאי תחרות בין-לאומית. התעשייה מייצרת תשתית למקומות עבודה חדשים, 

מגדילה את התוצר ומציעה פתרונות נאותים לצרכים המיוחדים של כלכלת המדינה.
 C )סדר  שנתי  וחציבה  כרייה  תעשייה,  סקר  לסטטיסטיקה:  המרכזית  הלשכה  מסקרי  מופק  המידע 
 בלבד(, המבוסס על דוחות כספיים כפי שהוגשו לרשויות המס )לשנת המס 2017(, כולל נתונים על ענפי
התעשייה – מפעלים, משרות, תמורה למשרות, ערך מוסף גולמי, תפוקה גולמית ועוד; סקר מדדי תעשייה, 
כרייה וחציבה חודשי כולל נתונים על מדד הייצור התעשייתי, שעות עבודה למשרה ומדד משרות. הנתונים 

מתפרסמים בהתפלגות לפי עוצמה טכנולוגית.

נתונים נבחרים, 2019 

משרות בענפי התעשייה )2017(

כ-373 אלף )12.0% 
מכלל המשרות במגזר העסקי(

מפעלים בענפי התעשייה )2017( 

כ-21 אלף

 סך כל הנכסים
במפעלי התעשייה 

 כ-534
מיליארד ש"ח

 משרות בתעשייה
לפי עוצמה טכנולוגית )2017(

 מדדי תעשייה
לפי עוצמה טכנולוגית
מדד הייצור התעשייתי

עלה ב-4.0%
לעומת שנת 2018

 שעות עבודה למשרה בתעשייה
)ממוצע חודשי(

174.5
 עלות ממוצעת

לשעת עבודה בתעשייה

97.2 ש"ח
 עלות שעת עבודה

בענפי הטכנולוגיה העילית הייתה

גבוהה ב-44.8% מהממוצע 

 עלות שעת עבודה
בענפי הטכנולוגיה המסורתית הייתה

נמוכה ב-29.9% מהממוצע

25.1% 
 מהמשרות היו

בטכנולוגיה עילית

17.2% 
 מהמשרות היו

 בטכנולוגיה
מעורבת-עילית

23.0% 
 מהמשרות היו

 בטכנולוגיה
מעורבת-מסורתית

34.7% 
 מהמשרות היו

 בטכנולוגיה
מסורתית

התמורה למשרות

 כ-72
מיליארד ש"ח

התפוקה הגולמית

 כ-344
מיליארד ש"ח

הערך המוסף 
הגולמי

  כ-118
מיליארד ש"ח
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מדע, טכנולוגיה ותקשורת 17
הצמיחה הכלכלית של מדינה תלויה רבות ביכולתה ליצור שיפורים טכנולוגיים ומדעיים ולהטמיע אותם 
בתהליכי הייצור ובמוצרים ושירותים חדשים. שיפורים אלו הם תולדה של פעולות מדעיות וטכנולוגיות 
חדשניות ההופכות רעיונות מופשטים למוצרים ושירותים בני-קיימה, והם המקור העיקרי לצמיחה כלכלית 

ולעלייה באיכות החיים ובתוחלת החיים.
נושא זה מציג מגוון נתונים על הפעילות המדעית והטכנולוגית במשק הישראלי, על פעולות הייצור בענפי 

טכנולוגיות המידע )ICT( וההייטק ועל שימוש בטכנולוגיות מידע ותקשורת.
הנתונים מתקבלים ממגוון מקורות מינהליים ומסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מחקרים בעלי מימון מיוחד 
 )תקציב מיוחד(

)תשע"ט – 2018/19(

2.6 מיליארד ש"ח
 עלייה של 4.3%

לעומת השנה הקודמת

חברות הזנק
חברות פעילות

4,659
מהן: חברות שנפתחו

473
משרות שכיר

32.8 אלף
הייטק

שכירים בתחום ההייטק

346.9 אלף
 )10.0% מכלל
השכירים במשק(

משרות שכיר בתחום ההייטק 

323.4 אלף
)8.6% מכלל משרות 

השכיר במשק(

עלייה של 19.4%
בשנים 2011–2019

 שכר חודשי ממוצע
למשרת שכיר בתחום ההייטק 

23,545 ש"ח
 עלייה של 4.7%
לעומת שנת 2018

ענפי טכנולוגיות המידע 
)2017( )ICT(

ICT-תוצר ענפי ה

 73.9 מיליארד ש"ח
במחירי 2011

)10.1% מכלל התמ"ג 
במגזר העסקי(

ICT-יצוא ענפי ה

 72.4 מיליארד ש"ח
במחירי 2011

)20.0% מכלל יצוא 
הסחורות והשירותים במשק( 

 שימוש בטכנולוגיות
מידע ותקשורת

86.8% מבני 20 ומעלה 
 השתמשו באינטרנט

)הסקר החברתי(

 הוצאה של משקי בית
על מוצרי תקשורת )2018(

כ-552 ש"ח בממוצע לחודש

נתונים נבחרים, 2019
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תיירות ושירותי הארחה
לענף התיירות בישראל חשיבות כלכלית, חברתית ופוליטית רבה, והוא משפיע על ענפי כלכלה רבים 
ומושפע מתהליכים פוליטיים וכלכליים המתרחשים בישראל ובעולם כולו. מספר הכניסות של תיירים 
לישראל ומספר היציאות של ישראלים לחו"ל עשויים לשקף שינויים במצבה הכלכלי והביטחוני של ישראל. 
התרומה של תעשיית התיירות מבוססת בעיקר על שירותי הארחה ועל שירותי תחבורה. כמו בעולם, גם 
בישראל ניכרת מגמה כללית של עלייה בהיקף התיירות, והיא נובעת מגורמים שונים כמו גידול בהכנסה 

הפנויה, הוזלה של מחירי התחבורה וגידול בשעות הפנאי.
נתוני תיירות ושירותי הארחה מציגים את התרומה הכלכלית של ענף התיירות, את התיירות הנכנסת 

והתיירות היוצאת, את תיירות הפנים, את שירותי ההארחה ואת האטרקציות התיירותיות.
הנתונים מתקבלים מרשות האוכלוסין וההגירה, מהתאחדות המלונות בישראל, מסקרי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה ועוד.

18

 התרומה הכלכלית
של התיירות

 סך הצריכה התיירותית
במשק הישראלי

 54.8 מיליארד ש"ח:

הוצאות של תיירים מחו"ל 
בישראל

25.9 מיליארד ש"ח
 הוצאות של ישראלים

עבור טיולים בארץ ובחו"ל

28.9 מיליארד ש"ח
תיירות נכנסת

כניסות של תיירים ומבקרי יום

4.9 מיליון 
83.3%   דרך האוויר
14.8%   דרך היבשה

1.9%       דרך הים

משך השהייה הממוצע של תייר 
ששהה בישראל עד חודש

7.0 ימים

תיירות יוצאת
יציאות של ישראלים לחו"ל

9.2 מיליון
90.5%  דרך האוויר

8.5%      דרך היבשה
1.0%      דרך הים

תיירות פנים

טיולים של ישראלים בארץ 
שכללו לינה בשירותי הארחה

8.2 מיליון
הוצאה ממוצעת לאדם לטיול 

)2018(

ללא לינה  119.0 ש"ח

עם לינה  917.7 ש"ח

 לינות של ישראלים
במלונות תיירות

13.6 מיליון 
כמחציתן - באילת

שירותי הארחה
מלונות תיירות

מלונות 426

חדרים  55.4 אלף

)81.4% מכלל חדרי האירוח(

תפוסת חדרים 69.5%

פדיון 12.7 מיליארד ש"ח

רווח 2.6 מיליארד ש"ח

אטרקציות תיירותיות
)2018(
 הכנסות

)מוזאונים, אתרי טבע ועוד(

2.3 מיליארד ש"ח
 נסיעות לחו"ל

)הסקר החברתי(

49.1%
מבני 20 ומעלה נסעו לחו"ל 
בשנה שקדמה למועד הריאיון

37.9%
שהו בחו"ל עד 9 ימים

49.0%
שהו בחו"ל שבועיים ויותר

נתונים נבחרים, 2019
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תחבורה ובטיחות בדרכים19
הנתונים על תחבורה מאפשרים לנטר את מצב התחבורה בישראל ומסייעים בתכנון שירותי התחבורה 
ואווירית, כלי רכב  ימית  ובקביעת המדיניות בתחום. נושא התחבורה כולל נתונים על תחבורה יבשתית, 
מנועיים, מורשים לנהוג, נסועה של כלי רכב )קילומטרז', מספר הקילומטרים שנסעו( ונפח התנועה בכבישים.
הנתונים על בטיחות בדרכים מאפשרים לנטר את מצב בטיחות האוכלוסייה ואת הגורמים המשפיעים עליו, 
מאפשרים לזהות מוקדי סיכון ומסייעים בתכנון הבטיחות בדרכים ובקביעת המדיניות בתחום. בנושא בטיחות 
בדרכים מובאים נתונים עדכניים והיסטוריים על תאונות דרכים, נפגעים בתאונות, כלי רכב המעורבים בהן 
ונהגים שנהגו בכלי הרכב. כמו כן מובאים נתונים על היפגעות מהתנהגות אלימה בכביש, לפי סקר ביטחון אישי.
נתוני תחבורה מתקבלים ממשרד התחבורה והבטיחות בדרכים, מסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
וממקורות נוספים. נתוני תאונות דרכים מתקבלים ממשטרת ישראל וממכון גרטנר, המרכז הלאומי לחקר 

טראומה ורפואה דחופה.

נתונים נבחרים, 2019

תחבורה יבשתית
אוטובוסים

פדיון ענף שירותי האוטובוסים

3.7 מיליארד ש״ח
משרות שכיר

20,264
רכבת

69.0 מיליון נוסעים
8.5 מיליון טונות של מטען

פדיון ענף שירותי הרכבת

1.1 מיליארד ש״ח
משרות שכיר

 3,805
תחבורה ימית

עברו בנמלי המסחר של ישראל 

280.4 אלף נוסעים
38.1 מיליון טונות

של מטען נפרקו

19.6 מיליון טונות
של מטען נטענו

צי הסוחר הישראלי

 33 אוניות

תחבורה אווירית
עברו בנמלי התעופה 

הבין-לאומיים של ישראל

24.4 מיליון נוסעים
צי המטוסים הישראלי

57 מטוסי נוסעים
3 מטוסי מטען

כלי רכב מנועיים

3.6 מיליון
מהם:

85.7%כלי רכב פרטיים
8.5%משאיות

4.0%אופנועים
מורשים לנהוג

4.5 מיליון
שיעור ל-1,000 תושבים

494
אורך דרכים

 19.9 אלף ק״מ

נסועה של כלי רכב 
)קילומטרז'(

 נסועה שנתית ממוצעת
לכלי רכב פרטי

16.2 אלף ק״מ

תאונות דרכים 
עם נפגעים

)ת"ד מורחב, כולל באזור יהודה והשומרון(

12,670 תאונות
 67.7% מהתאונות

אירעו בשעות היום

 24.0% מהתאונות
היו מסוג פגיעה בהולך רגל

נפגעים בתאונות דרכים

355 הרוגים
 עלייה של 12.3%

לעומת שנת 2018

2,394 פצועים קשה
 עלייה של 10.5%

לעומת שנת 2018

 הרוגים בתאונות דרכים
 2019-1949

 31,613
היפגעות מהתנהגות אלימה 

בכביש )סקר ביטחון אישי(

50.9% מבני 20 ומעלה
נפגעו מהתנהגות אלימה בכביש
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בינוי, דיור ונדל"ן 20
ענפי הבינוי והנדל"ן מאופיינים בתנודות חדות בהיקף פעילותם. ענפים אלה רגישים לשינויים בפעילות 
העסקית, והתנודות בהם נוטות להשפיע על כלל המשק. הפעילות בענפים אלה כוללת בנייה למגורים, בנייה 

שלא למגורים ועבודות הנדסה אזרחית.
נתוני בינוי, דיור, ונדל"ן כוללים מידע על השקעה בענף הבינוי, דירות שהחלה בנייתן, דירות חדשות שנמכרו, 
דירות שהסתיימה בנייתן, דירות בבנייה פעילה ושטח בנייה )למגורים ושלא למגורים(, וכן מידע על מחירי 

הדירות: מחיר ממוצע של דירה ושכר דירה ממוצע.
הנתונים מתקבלים מהוועדות המקומיות והאזוריות לתכנון ולבנייה, ממשרד הבינוי והשיכון, מקבלנים, מסקרי 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מקבצים מינהליים, מרשות המסים ועוד.

דירות שהחלה בנייתן

51.3 אלף 
שטח הבנייה למגורים 

9.6 מיליון מ״ר
דירות שהסתיימה בנייתן

51.7 אלף
שטח הבנייה למגורים

9.0 מיליון מ"ר
 משך בנייה של בניין

)ממוצע משוקלל לפי מספר הדירות בבניין(

 29.4 חודשים
דירות חדשות שנמכרו

33.0 אלף

מחירי דירות
מדד מחירי הדירות

עלה ב-4.2%

מדד מחירי הדירות החדשות

ירד ב-2.4%

מחיר ממוצע של דירה

1,544.3 אלף ש"ח
שכר דירה

מדד שכר דירה

עלה ב-1.5%

שכר דירה ממוצע 4,001.1 ש"ח לחודש

רכישת דירה )הסקר החברתי(

 47.7% מבני 20 ומעלה
רכשו אי פעם דירה בארץ, מהם:

 58.3% רכשו את הדירה
מאדם פרטי או מיד שנייה

 31.9% רכשו את הדירה מקבלן,
מחברת בנייה או מחברת שיכון ופיתוח

נתונים נבחרים, 2019

השקעה גולמית בבינוי

 160.7 מיליארד ש״ח )במחירים שוטפים(
בעבודות הנדסה אזרחית 

19.2%
בבנייה שלא למגורים 

24.1%
בבנייה למגורים 

56.7%
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חקלאות 21
החקלאות כוללת מגוון של פעולות אשר נועדו לייצר מזון, מספוא ומוצרים אחרים באמצעות גידול צמחים 
ובעלי חיים והפקת תוצרתם. החקלאות – בעולם בכלל ובישראל בפרט – משנה את פניה מחקלאות מסורתית 
לחקלאות אינטנסיבית. בחקלאות זו יש שימוש מוגבר בתשומות חקלאיות כגון שטחי קרקע, דשנים וחומרי 

הדברה, וגידול בעלי חיים נעשה בה בהיקף נרחב.
הנתונים מוצגים בשלוש קטגוריות עיקריות: נתונים כספיים/כלכליים על תפוקות, תשומות וערך הייצור 

החקלאי; נתונים פיזיים על שטח חקלאי ועל תוצרת חקלאית; נתונים על ערכם התזונתי של מוצרי מזון.
המרכזית  הלשכה  ומסקרי  חקלאיים  מארגונים  הכפר,  ופיתוח  החקלאות  ממשרד  מתקבלים  הנתונים 

לסטטיסטיקה.

נתונים נבחרים, 2019

תפוקה חקלאית

30.9 מיליארד ש״ח

  

גידולים     59.7%
צמחיים

  

 בעלי חיים 40.3%
ותוצרתם

תשומה בחקלאות

 19.1 מיליארד ש״ח
)כולל בלאי(

33.8%מספוא         
14.5%בלאי     

10.1%שונות
דלק, שמנים

וחשמל
10.0%

חומרי הדברה,         
דשנים וזבלים

8.5%

אפרוחים,       
זרעים ושתילים

8.4%

8.4%מים       
חומרי אריזה 

והובלה שכורה
6.3%

תוצר מקומי בחקלאות
תוצר מקומי גולמי

14.2 מיליארד ש״ח
תוצר מקומי נקי

11.8 מיליארד ש״ח
שטח חקלאי

סך הכל

2.9 מיליון דונם:
גידולי שדה

1.2 מיליון דונם
מטעים, ללא פרי הדר

826 אלף דונם
ירקות

702 אלף דונם
פרי הדר

178 אלף דונם
בריכות דגים

22 אלף דונם 

יער נטוע

1.2 מיליון דונם

תוצרת חקלאית
 גידולים צמחיים עיקריים

)אלפי טונות(
ירקות

524תפוחי אדמה
299עגבניות

253גזרים
166פלפלים

פירות

144בננות
139אבוקדו

104תפוחי עץ
57ענבי מאכל

תוצרת בעלי חיים עיקריים
חלב בקר

1.5 מיליארד ליטר
ביצי מאכל

2.3 מיליארד יחידות
פטמים 

517 אלף טונות
תרנגולי הודו

94 אלף טונות

מאזן אספקת המזון )2018(
ערך קלורי לנפש של מזון לרשות הציבור

3,783 קילו קלוריות )קק״ל( ליום
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סביבה 22
התפתחות הטכנולוגיה והתעשייה תרמה לצמיחה ולשגשוג כלכליים, אך בד בבד הגבירה את הניצול של 
חומרי גלם ושל משאבי הטבע ואת הזיהום וגרמה להשפעות שליליות על הסביבה. בעולם החלו לבחון את 
ההשפעות הסביבתיות ואת אמצעי הטיפול הנדרשים, וגם בישראל התגבשה ההבנה שנדרשת תשומת 
לב לנזקים ולטיפול בהם. לצורך טיפול יעיל בנזקים נדרש מידע אמין ורציף על ההשפעות של הפעילות 

האנושית על הסביבה.
נתוני סביבה כוללים מידע על העלויות למשק לשם מניעת הנזק לסביבה או צמצומו, על היקף הפליטות 

לסביבה )מזהמי אוויר, גזי חממה ופסולת( ועל פעולות להפחתתן )מחזור(.
המרכזית  הלשכה  ומסקרי  המקומיות  מהרשויות  הסביבה,  להגנת  מהמשרד  מתקבלים  הנתונים 

לסטטיסטיקה.

הוצאה לשמירה על הסביבה
 במגזר הציבורי

)2018(

14.7 מיליארד ש״ח
בענפי התעשייה והחשמל 

)2017(

3.7 מיליארד ש״ח

פליטות של מזהמי אוויר 
לסביבה

)CO( פחמן חד-חמצני 

137.2 אלף טונות
)SO2( גופרית דו-חמצנית

53.0 אלף טונות
)NOX( תחמוצות חנקן

93.7 אלף טונות
)SPM( חומר חלקיקי מרחף

6.8 אלף טונות
 פליטות של גזי חממה

לסביבה )2018(

78.4 מיליון טונות
)CO2( במונחי פחמן דו-חמצני

פליטה לנפש 

8.8 טונות

פסולת ומחזור

 פסולת
ברשויות המקומיות 

 5.8 מיליון טונות
מהן מוחזרו

1.4 מיליון טונות
פסולת לנפש ליום 

1.76 ק"ג

פסולת בענפי התעשייה 
והחשמל )2017(

3.9 מיליון טונות
מהן מוחזרו

2.9 מיליון טונות
פסולת מסוכנת

346.1 אלף טונות
מהן טופלו בישראל

 341.0 אלף טונות

נתונים נבחרים, 2019
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מים ושפכים 23
ישראל שוכנת באזור המתאפיין במחסור במקורות מים טבעיים, ועל כן נדרשת להתמודד עם אתגרים 
שונים בניהול משק המים כדי להתאימו לצורכי האדם והסביבה. בתהליך השימוש במים נוצרים שפכים 
הדורשים טיפול מבוקר. ישראל מתמודדת עם המחסור במים, בין השאר, באמצעות שימוש חוזר במי 

שפכים מטוהרים )קולחים( והתפלת מי ים.
המידע על מים ושפכים מפרט את סוגי המים ואת מגוון מקורותיהם, את כמותם ואת איכותם וכן את 

השימושים השונים הנעשים בהם. כמו כן, מובאים נתונים על שפכים גולמיים במכוני טיפול.
הנתונים מתקבלים מהשירות המטאורולוגי הישראלי, מרשות המים, ממשרד הבריאות ומהמשרד להגנת 

הסביבה.

מקורות המים
 נפח המשקעים

בשנת הגשם 2018/2019

7.84 מיליארד מ״ק

התפלת מי ים

609 מיליון מ״ק
מפלס ים המלח 

-434.31
בחודש דצמבר

 ירידה של 1.16 מטרים
לעומת שנת 2018

איכות המים
מי שתייה

בבדיקות לגילוי קוליפורמים 
נמצאו תוצאות חריגות

ב-0.6% מהמקרים

מליחות ממוצעת בכנרת

296 מג"ל
שימוש במים )2018(

סך הכל

 2.2 מיליארד מ״ק

צריכה ביתית, ציבורית ותעשייתית

45.8%
צריכה חקלאית

53.2%
השבה לטבע

1.0%

שפכים גולמיים
שפכים גולמיים במכוני טיפול

 538 מיליון מ״ק

 שפכים מושבים )קולחים(
)2018(

 514 מיליון מ״ק

נתונים נבחרים, 2019
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אנרגיה 24
האנרגיה משמשת תשומה בסיסית בענפי המשק השונים, הן במישרין והן בעקיפין, ומכאן שמשק אנרגיה 
מפותח מהווה תשתית חיונית לקיום הכלכלה ולהתפתחותן של מדינות. בעבר התבסס משק האנרגיה 
בישראל בעיקר על יבוא מקורות אנרגיה כדי לייצר מוצרי נפט וחשמל, אך בשנים האחרונות הולך וגדל 
חלקו של הגז הטבעי המקומי באספקת האנרגיה. הפקת האנרגיה ממקורות מתחדשים וכניסתם של 

יצרנים חדשים לענף ייצור החשמל משנות את פני משק האנרגיה בשנים האחרונות.
הנתונים מתארים את משק האנרגיה בישראל: מאזן האנרגיה )מקורות האנרגיה והשימוש בהם(, כמויות 

אנרגיה לפי מקור, פירוט על סוגים נבחרים של אנרגיה ומחירי אנרגיה. 
הנתונים מתקבלים ממשרד האנרגיה, מסקרי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועוד.

אספקת אנרגיה ראשונית

 23,766 אלף שעט"ן
מהם:

40.5% מהפקה מקומית
צריכה סופית של אנרגיה

15,704 אלף שעט"ן
מהם:

מוצרי נפט

57.1%
חשמל

32.1%
גז טבעי

7.8%
אנרגיה מתחדשת

2.9%
צריכה סופית של אנרגיה לנפש

1.77 שעט"ן
מהם:

מוצרי נפט

1.01 שעט"ן
חשמל

0.57 שעט"ן 
גז טבעי

0.14 שעט"ן

מוצרי נפט
מקורות

16,922 אלף שעט"ן
 מזיקוק מקומי

)מבוסס על יבוא נפט גולמי(

87.1%
מיבוא ישיר

12.9%
שימושים )ללא צריכת ביניים(

16,484 אלף שעט"ן
לצריכה סופית 54.4% 

ליצוא 36.7%

 לתדלוק בין-לאומי

של אוניות ומטוסים 8.9% 

 צריכה סופית
של מוצרי נפט בתחבורה

בנזין

4,039 מיליון ליטרים
)3,224 אלף שעט"ן(

מהם: בנזין 95 אוקטן

4,021 מיליון ליטרים
סולר

3,186 מיליון ליטרים
)2,746 אלף שעט"ן(

חשמל )2019(
ייצור חשמל

72,524 מיליון קוט"ש
)6,237 אלף שעט"ן(

 עלייה של 4.6%
לעומת שנת 2018

צריכה סופית של חשמל

60,945 מיליון קוט"ש
)5,241 אלף שעט"ן(

 עלייה של 4.0%
לעומת שנת 2018

נתונים נבחרים, 2018
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המגזר הממשלתי 25
המקומיות,  הרשויות  לאומי,  לביטוח  המוסד  הממשלה,  משרדי  את  כולל  בישראל  הממשלתי  המגזר 

המוסדות הלאומיים וכן מוסדות ללא כוונת רווח )מלכ"רים( שהממשלה מממנת את עיקר הוצאותיהם.
למגזר זה חשיבות רבה בתחומי הרגולציה הכלכלית וייצור השירותים לצריכה אינדיווידואלית )עבור הפרט( 

וקולקטיבית )עבור כלל האוכלוסייה(.
המידע כולל נתונים כלכליים בנוגע להוצאות, להכנסות, לגירעון ולחוב של המגזר הממשלתי.

הנתונים מתקבלים ממשרד האוצר, ממשרד הביטחון, מהמוסד לביטוח לאומי, מרשויות מקומיות, מדוחות 
כספיים של מלכ"רים ציבוריים ושל מוסדות לאומיים ועוד.

הוצאות המגזר הממשלתי

561.7 מיליארד ש"ח
)39.9% מהתמ"ג(

מהם:

317.8 מיליארד ש"ח
לצריכה ציבורית

הכנסות המגזר הממשלתי

506.3 מיליארד ש"ח
)36.0% מהתמ"ג(

מהם:

84.6% 
מגביית מיסים

גירעון המגזר הממשלתי

55.4 מיליארד ש"ח
)3.9% מהתמ"ג(

החוב הממשלתי

838.9 מיליארד ש"ח
יחס חוב-תוצר

59.6% מהתמ"ג

נתונים נבחרים, 2019
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רשויות מקומיות 26
רשות מקומית היא ישות העוסקת בניהול העניינים המקומיים של יישוב או של קבוצת יישובים.                                                                                                                     
הרשויות המקומיות מחולקות, על פי מעמדן המוניציפלי, לעיריות, למועצות מקומיות ולמועצות אזוריות 

)מועצה אזורית מאגדת כמה צורות יישוב כגון מושבים, קיבוצים ויישובים כפריים(.
הרשות המקומית מעניקה לתושביה שירותים מוניציפליים בתחומים רבים שנקבעו בחוק.

נתוני הרשויות המקומיות כוללים מידע על התפלגות הרשויות לפי מעמד מוניציפלי ומאפיינים דמוגרפיים; 
אפיון רשויות לפי הרמה החברתית-כלכלית של האוכלוסייה; מדד פריפריאליות; שירותים מוניציפליים 

)חינוך, רווחה, מים, תברואה(; יוממות; נתוני תקציב.
הנתונים מתקבלים מהמוסד לביטוח לאומי, ממשרד הפנים, מרשות המים ועוד.

הנתונים מרוכזים בפרסום השנתי "הרשויות המקומיות בישראל" של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

נתונים נבחרים, 2018

רשויות מקומיות

255    
מהאוכלוסייה התגוררה    74.1%

בתחומי העיריות

מהאוכלוסייה התגוררה    14.8%
בתחומי המועצות 

המקומיות

מהאוכלוסייה התגוררה    10.4%
בתחומי המועצות 

האזוריות

מהאוכלוסייה התגוררה    0.7%
ביישובים חסרי מעמד 

מוניציפלי

חינוך והשכלה
זכאים לתעודת בגרות מסך כל תלמידי כיתות יב

מועצות 66.0%כלל-ארצי  
70.0%מקומיות

מועצות 63.2%עיריות  
78.1%אזוריות

תברואה 
כמות הפסולת לנפש ליום

יוממות
אחוז המועסקים העובדים מחוץ ליישוב המגורים

שירותים מוניציפליים

חינוך והשכלה

תקציב

תקבולים )ארנונה, אגרות ועוד(

86.0 מיליארד ש״ח
תשלומים

88.2 מיליארד ש״ח

 בעלי תואר אקדמי מכלל בני 35–55,
לפי אשכול חברתי-כלכלי של הרשות המקומית )2019(

57.7%באשכול 9  6.4%באשכול 1  

1.5 ק"גמועצות מקומיות 1.8 ק"גכלל-ארצי  
2.2 ק"גמועצות אזוריות 1.8 ק"געיריות  

53.9%כלל-ארצי 

26.2%כלל-ארצי

בערים שבהן 50 אלף תושבים ויותר

האחוז הנמוך ביותר:

באילת - 6.4%

האחוז הגבוה ביותר:

בגבעתיים - 81.8%
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המשטר בישראל מבוסס על הפרדה בין שלוש רשויות: הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת והרשות 
השופטת. הכנסת – בית הנבחרים של ישראל – היא הרשות המחוקקת, בעלת הסמכות הבלעדית במדינה 

לחוקק חוקים. לכנסת יש גם תפקיד מכונן-חוקתי – חיבור חוקה למדינת ישראל. 
הכנסת היא הזרוע המפקחת על הממשלה, נתונים לה כמה תפקידים מעין-שיפוטיים, וכן מתפקידה לבחור 

את נשיא המדינה ואת מבקר המדינה. בכנסת מכהנים 120 חברים, ומקום מושבה בירושלים.
הנתונים כוללים מידע על הבחירות לכנסת ה-22 ולכנסת ה-23 ועל עבודתה השוטפת של הכנסת ה-23 – 
חקיקת חוקים; העלאת הצעות לסדר היום והצעות לדיון מהיר; הגשת שאילתות. בתוך כך נעשית השוואה 
לכנסות הקודמות )לפי הממוצע השנתי, כיוון שאורכן של הכנסות היה שונה(. כמו כן, מוצגים נתונים על 

תלונות של אזרחים לנציב תלונות הציבור.
הנתונים בנושא בחירות והכנסת מתקבלים מוועדת הבחירות המרכזית לכנסת ומארכיון הכנסת. הנתונים 

על תלונות הציבור מתקבלים מנציבות תלונות הציבור במשרד מבקר המדינה.

בחירות והכנסת 27

נתונים נבחרים, 2019

הבחירות לכנסת ה-22 )17.9.2019(               הבחירות לכנסת ה-23 )2.3.2020( 

כ-6.45 מיליון

כ-4.62 מיליון

71.5%

כ-6.39 מיליון

כ-4.47 מיליון

69.8%

בעלי זכות בחירה

מצביעים

שיעור ההצבעה

עבודת הכנסת ה-23
)בתקופה 2.3.2020–9.6.2020(

 הצעות לסדר היום שנדונו במליאה
והצעות לדיון מהיר שהועברו לדיון בוועדה 

128

 חוקים
שהתקבלו

8

 שאילתות
שנענו

25

נציבות תלונות הציבור
)2019(

תלונות שהוכרעו

5,548
מהן: נמצאו מוצדקות

)35.2%( 1,951
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עמדות ותחושות הציבור  28
נתונים על עמדות ותחושות הציבור מספקים מידע על תפיסות ועמדות של האוכלוסייה בנוגע למגוון 

תחומים: בריאות, תנאי דיור ואזור המגורים, תעסוקה, מצב כלכלי, מצבים רגשיים, התנדבות ועוד.
הבוגרת האוכלוסייה  בקרב  שנה  בכל  חדש  מדגם  על  שנערך  החברתי,  מהסקר  מתקבלים   הנתונים 
)בני 20 ומעלה(. הסקר החברתי מספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה ועל רווחתה, והוא מורכב 
משני חלקים עיקריים: גרעין קבוע המכיל שאלות החוזרות בכל שנה, וחלק משתנה, המוקדש בכל שנה 

לנושאים חדשים הנחקרים בהרחבה.
סקר 2019 עסק בהרחבה בנושאים האלה: דיור; משפחתיות; עזרה לבן משפחה מוגבל; נסיעות לחו"ל.

נתונים נבחרים, 2019 )בני 20 ומעלה(

 שביעות רצון מהחיים
ומהמצב הכלכלי

88.8%
מרוצים מחייהם

62.6%
מרוצים ממצבם הכלכלי

13.4%
 שקלו בשנה האחרונה לעבור

לגור בחו"ל למשך 5 שנים לפחות

 שביעות רצון מהדירה
ומאזור המגורים

87.3%
 מרוצים מהדירה

שבה הם מתגוררים 

86.0%
 מרוצים באופן כללי

מאזור המגורים 

56.5%
 מרוצים מהניקיון
באזור המגורים

41.3%
 מרוצים מהתחבורה הציבורית

באזור המגורים

 תחושת עוני
וקשיים כלכליים

11.5%
הרגישו עניים בשנה האחרונה

6.9%
מהיהודים

30.9%
מהערבים 

29.9%
מתקשים לכסות את ההוצאות 

החודשיות של משק הבית

 תחושת לחץ,
בדידות ואפליה

20.2%
 מרגישים לחוצים

תמיד או לעיתים קרובות

19.6%
 מרגישים בדידות

לעיתים קרובות או מדי פעם

24.9%
 חשו אפליה כלשהי

בשנה האחרונה

משפחתיות

37.9%
מבני 20 ומעלה אינם מרוצים 

מהאיזון בין הזמן שהם מקדישים 
לעבודה ובין הזמן שהם מקדישים 

לתחומים אחרים בחייהם

35.5%
 מההורים העובדים מדווחים
 כי הם אינם מקדישים זמן

מספיק לילדיהם

 בקרב בני זוג נשואים
ששניהם עובדים:

74.9%
 מסכימים כי בני זוג

שעובדים צריכים לשאת בנטל 
עבודות הבית באופן שווה

נשים עושות חלק גדול מעבודות 
הבית, כגון כביסה, בישול וניקיון, 
נוסף על השתתפותן בפרנסת 
המשפחה. עם זאת, בקרב רוב 
הזוגות הגברים הם האחראים 

היחידים על תיקונים קטנים בבית

41.9%
מבני 20–44 מקבלים מההורים 

עזרה כלכלית עמדות בנוגע למגורים לצד אוכלוסיות מיוחדות

69.1%
 אינם מוכנים להתגורר

 ליד אנשים בתהליך גמילה
מסמים או מאלכוהול

60.5%
 אינם מוכנים להתגורר
 ליד קטינים עוברי חוק

בתהליך שיקום
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
www.cbs.gov.il :אתר האינטרנט

info@cbs.gov.il :דוא״ל
דף הפייסבוק: "הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – למ"ס"

המרכז למידע סטטיסטי: 02-6592666

כתיבה: לילך ביטון ועמית יגור-קרול | עריכה: מעין ערוסי
תשרי תשפ"א, ספטמבר 2020
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