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 1الجغرافيا
تشتمل البيانات الجغرافية عىل معلومات عن مساحة الدولة والتقسيم الجغرايف األسايس فيها (األلوية ،الضواحي
واملناطق الطبيعية) ،وتشتمل أيضً ا عىل تقسيامت أخرى ميكن من خاللها دراسة األبعاد املتعلقة باملساحة.
توجد أيضً ا بيانات عن استخدام األرايض (مثل املساحة الزراعية ومساحة البناء) وعن املناخ (كمية الرواسب ودرجة
الحرارة) التي يتم الحصول عليها من قبل هيئة األرصاد الجوية اإلرسائيلية.
يتم الحصول عىل البيانات من مختلف الوزارات الحكومية ،ومن تحليل املعطيات املتعلقة باملساحة يف دائرة اإلحصاء
املركزية (نُظم املعلومات الجغرافية) ،وغريها من املصادر.
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املساحة

مساحة الدولة

 22،072كيلومرت مربع
مساحة اليابسة

98.0%

مساحة البحار
بحرية طربيا والبحر امليت

2.0%

استخدام األرايض ()2013

الرواسب

مساحة األرايض واملناطق الصخرية
واملناطق النباتية واملناطق املحفورة

كمية الرواسب خالل املوسم
2020/2019

مساحة زراعية

املتوسط املتعدد السنوات
2010–1981

64.7%
20.0%

مساحة الغابات واألحراش واملنتزهات

7.3%

 8.44مليار مرت مكعب

 6.11مليار مرت مكعب
أكرب كمية رواسب سنوية
تم قياسها

مساحة البناء

 1،261ملم

مساحة املجمعات املائية

أقل كمية رواسب سنوية
تم قياسها

5.6%
2.4%

يف نفيه أطياب

 48ملم

يف عني جدي

درجات الحرارة

أعىل درجة حرارة يومية مسجلة

 48.9°درجة مئوية
يف ايالت ()4.9.2020

أدىن درجة حرارة يومية مسجلة

 -5.5°درجة مئوية

يف مريوم جوالن ()11.2.2020
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 2السكان
تغيا وازديا ًدا مستمرين ،وهناك الكثري من التحوالت التي تطرأ يف الخصائص
تشهد تركيبة السكان يف إرسائيل ّ ً
الدميغرافية ملختلف الفئات السكانية .تعترب البيانات عن السكان رضورية من أجل جاهزية مؤسسات الدولة
لالستجابة الحتياجات السكان (عىل املدى القصري وعىل املدى الطويل) ،مبا يف ذلك التخطيط املتعلق باملدن ووضع
التدابري يف مختلف القضايا االجتامعية واالقتصادية.
تظهر يف هذا املوضوع معطيات عن الخصائص الدميوغرافية لسكان إرسائيل :النمو السكاين ومصادره؛ توزيع السكان
وكثافتهم؛ الهجرة إىل البالد ومنها .باإلضافة إىل ذلك ،تتوفر بيانات عن مبنى الوحدات األرسية واألرس ومكونات
التغيري الرئيسة يف األرسة (الخصوبة والزواج والطالق).
سجل السكان بعد التعداد
تستند البيانات إىل آخر تعداد للسكان واملساكن ( )2008وإىل تسجيل حركة السكان يف ّ
(الوالدات والوفيات ،املهاجرون الجدد ،تغيري العنوان ،الزواج والطالق وما إىل ذلك).

السكان

عدد سكان إرسائيل
(نهاية العام)
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الهجرة إىل البالد ومنها
الهجرة إىل البالد

املهاجرون الجدد منذ قيام الدولة

 9،289،800نسمة

 3.3مليون

عرب

 19.7ألف

يهود وآخرون*

78.9%
21.1%

معدل النمو السنوي للسكان

1.6%

(مقارن ًة مع  1.9%يف عام )2019

املهاجرون الجدد يف عام 2020

حاالت الزواج 48،056
حاالت الطالق 15،992
حاالت الوالدة الحية
ومعدل الخصوبة

(مقارن ًة مع  33.2ألف يف عام )2019

هجرة اإلرسائيليني إىل الخارج
()2019

نسبة الخصوبة تتضمن

غادروا إرسائيل

 15.5ألف
 8.0ألف

العمل األجانب الحاصلون عىل
ّ
تصاريح عمل
دخلوا إىل إرسائيل

 26.0ألف

(مقارن ًة مع  68.4ألف يف عام )2019
غادروا إرسائيل
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الزواج والطالق ()2019

عدد املواليد األحياء

عاد إىل إرسائيل

* ״آخرون״ :مسيحيون غري عرب،
أبناء ديانات أخرى واشخاص بدون
سجل السكان.
تصنيف يف ّ

العائلة

 22.3ألف

(مقارن ًة مع  61.5ألف يف عام )2019

177،307

 2.90معدل األوالد لكل امرأة

حاالت إيقاف الحمل

الطلبات املقدمة إىل اللجان للموافقة
عىل إيقاف الحمل

16،492

نسبة الطلبات لكل  1،000امرأة
التي ترتاوح اعامرهن ما بني 49–15

7.7

الوحدات األرسية واألرس
وحدات أرسية خاصة

2،710،700

متوسط عدد األفراد لألرسة

3.25

أرس النواة

2،167،500

 3الصحة
الصحة كام تع ّرفها منظمة الصحة العاملية هي "حالة من الرفاهية الجسدية والنفسية واالجتامعية الكاملة – وليست
سالمة اإلنسان من املرض فحسب" .لذلك ،تعترب الصحة أحد املكونات األساسية لجودة حياة اإلنسان.
بحسب قانون التأمني الصحي الوطني يف إرسائيل فإن الدولة مسؤولة عن توفري الخدمات الصحية لجميع سكانها يف
إطار سلة الخدمات الصحية.
موضوع الصحة يتضمن معطيات عن اإلنفاق القومي عىل الصحة؛ متوسط العمر املتوقع؛ الوفيات واألمراض؛ تقييم
السمنة والرياضة)؛ املوارد املادية يف النظام
شخيص للوضع الصحي؛ عوامل الخطر والسلوكيات الصحية (التدخنيّ ،
الصحي؛ القوى العاملة يف املهن الصحية؛ التأمينات الصحية.
تسمح املعطيات مبراقبة الوضع الصحي للسكان والعوامل ايل تؤثر عليه والتي تساعد بالتخطيط للخدمات الصحية
وبتحديد السياسات مبجال الصحة.
يتم الحصول عىل البيانات من سلطة اإلسكان والهجرة ،ومن استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية ،ومن وزارة الصحة
(استطالعات وملفات إدارية) ،وغريها من املصادر.
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اإلنفاق القومي عىل الصحة

حاالت حديثة من األمراض
الخبيثة (الرسطان) ()2018

من الناتج
املحيل اإلجاميل
(مقارن ًة مع  107.4مليار شيكل،
 7.6%من الناتج املحيل اإلجاميل،
يف عام )2019

النسبة لكل  100،000نسمة
حالة

 118.1مليار شيكل

8.5%

متوسط العمر املتوقع
الرجال

 80.7عام

النساء

 84.8عام

32،992

371

تقييم شخيص للوضع الصحي
(االستطالع االجتامعي)

86.0%

م ّمن يف س ّن ال  20عاماً فام
فوق وصفوا حالتهم الصحية بأنها
جيدة جدًا أو جيدة

التدخني ()2019

16.4%
وفيات ال ُرضّ ع

النسبة لكل  1،000والدة حية

2.3

أسباب الوفاة ()2019

25.5%

من الوفيات بسبب أمراض خبيثة
(الرسطان)
بسبب أمراض القلب
و

14.5%

م ّمن يف س ّن ال  21عا ًما فام
فوق دخنوا سيجارة واحدة عىل
األقل يف اليوم

السمنة ()2019
ّ

56.0%

م ّمن يف س ّن ال  21عا ًما فام
فوق كان لديهم معاناة من زيادة
يف الوزن او السمنة
عانوا من السمنة

رسة املخصصة لإلقامة
عدد األ ّ
يف املستشفيات للعالج العام
النسبة لكل  1،000نسمة

1.8

األطباء العاملون
بالخدمات الصحية ()2019
النسبة لكل  1،000نسمة

3.3

املمرضات العامالت
بالخدمات الصحية

النسبة لكل  1،000نسمة

4.8

17.7%

الرياضة ()2019

29.2%

م ّمن يف س ّن ال  21عا ًما فام
فوق ميارسون الرياضة وفقا للتوصيات
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 4التعليم
التعليم هو عملية تعلّم يكتسب فيها اإلنسان املعرفة أو االحرتاف أو املهارات أو القيم أو املواقف .يتيح التعليم
تحسن رأس املال البرشي ،وبالتايل زيادة إمكاناتها البرشية.
لإلنسان أن يحقق قدراته ويتيح للدولة أن ّ
تشمل البيانات املتعلقة بالتعليم معطيات عن تكلفة التعليم؛ نظام التعليم (الطالب والعاملون يف مجال التعليم)؛
التعليم العايل والتدريب املهني؛ باإلضافة إىل بيانات عن مواضيع خاصة متعلقة بالتعليم األسايس والتعليم العايل.
يتم الحصول عىل البيانات من وزارة الرتبية والتعليم ،ومن مؤسسات التعليم العايل ،ومن وزارة العمل والرفاه
والخدمات االجتامعية ،ومن استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية ،وغريها من املصادر.

اإلنفاق القومي عىل التعليم
()2020

معدالت الترسب
من نظام التعليم
()2019/20

من الناتج املحيل اإلجاميل
(مقارن ًة مع  116.3مليار شيكل،
 8.3%من الناتج املحيل اإلجاميل،
يف عام )2019

من الطالب يف الصفوف 12–7
(ال يشمل السكان العرب يف أورشليم القدس)
ترسبوا من نظام التعليم ومل ينتقلوا
إىل إطار بديل

نظام التعليم

التعليم العايل ،أطر التعليم
ما بعد الثانوي (غري األكادميي)
والتدريب املهني

 118.7مليار شيكل

8.6%

املدارس

الطالب ()2019/20

 1.835مليون

يف التعليم االبتدايئ

 1.074مليون

يف التعليم ما بعد االبتدايئ

 761.5ألف

العاملون يف مجال التعليم ()2020/21

 190.3ألف

الحضانات والتعليم يف
املرحلة ما قبل االبتدائية

األطفال يف س ّن  7–0أعوام ()2019/20

 871.9ألف

معلامت يف الروضات ()2020/21
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 19.4ألف

 9.6ألف ()1.2%

الطالب يف الجامعات ،الكليات
األكادميية والكليات األكادميية للرتبية
()2020/21
 298.9ألف

منهم:
للقب األول
للقب الثاين
للقب الثالث
لشهادة التدريس

 211.6ألف
 66.4ألف
 12.2ألف
 8.7ألف

الطالب يف الجامعة املفتوحة
()2020/21
 53.6ألف

منهم:
للقب األول
للقب الثاين

 50.1ألف
 2.7ألف

الحاصلون عىل ألقاب
من جميع مؤسسات
التعليم العايل
()2019/20
 80.1ألف

منهم:
ألف
لقب أول
ألف
لقب ثاين
ألف
لقب ثالث
ألف
شهادة تدريس

50.4
24.0
1.8
3.8

الطالب يف أطر التعليم
ما بعد الثانوي (غري األكادميي)
()2019/20
 57.5ألف

الطالب يف دورات ومساقات
التدريب املهني تحت ارشاف
وزارة العمل والرفاه والخدمات
االجتامعية ()2019
 55.7ألف

 5الثقافة والرتفيه والرياضة
يعكس مجال الثقافة والرتفيه والرياضة مختلف جوانب النشاطات الرتفيهية يف املجتمع .هذا املجال هو مركزي
لتحديد هوية وخصوصية املجتمع ومهم لتقوية اإلحساس باإلنتامء لدى كل مواطن للمجتمع الذي يعيش فيه وحتى
يتعاطف معه.
تقدم البيانات يف مجاالت الثقافة والرتفيه والرياضة معلومات متنوعة عن اإلنفاق القومي يف املجال واستهالك
الخدمات واملنتجات الثقافية (التلفزيون والسينام والكتب وما إىل ذلك); عدد الطالب يف املواضيع الثقافية; عدد
الرياضيني الف ّعالني وعدد امليداليات.
يتم الحصول عىل البيانات من وزارة الثقافة والرياضة ،ومن رابطة صناعة السينام ،ومن دور السينام ،ومن املكتبة
القومية ،ومن استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية ،وغريها من املصادر.

اإلنفاق القومي عىل الثقافة
والرتفيه والرياضة
 53.9مليار شيكل

3.9%
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الرياضيون الف ّعالون

استخدام أجهزة
الحاسوب واإلنرتنت
(يف س ّن ال  20عاماً فام فوق)

134،046

70.0%

48،160

اإلجاميل

من الناتج املحيل اإلجاميل
(مقارن ًة مع  66.3مليار شيكل،
 4.7%من الناتج املحيل اإلجاميل،
يف عام )2019

استخدموا الحاسوب

يف املجاالت الرياضية الفردية

استخدموا اإلنرتنت

يف املجاالت الرياضية الجامعية

عدد الطالب الذين َيدرسون
مواضيع يف مجاالت الثقافة

سينام

15.3%

90.1%

أفالم صنعت يف إرسائيل

من طالب الجامعات

18

من الطالب يف الكليات
األكادميية للرتبية

تذاكر السينام املباعة

46.2%

النارشون واملنشورات
والرتجامت

(مقارن ًة مع  61يف عام )2019

 2.2مليون

(مقارن ًة مع  17.7مليون يف عام )2019
دور سينام

نارشون
(مقارن ًة مع  2،494يف عام )2019

52
منها  8باعوا 80،473

منشورات
(مقارن ًة مع  8،222يف عام )2019

شاشات

ترجمة منشورات*
(مقارن ًة مع  1،205يف عام )2019

مقاعد

1،591

6،486

841

* كاملة أو جزئية.

روابط ملشاهدة أفالم
بسبب فايروس كورونا

419

64،303

85،886

ميداليات

يف بطولة أوروبا ويف بطولة العامل
()2019/20
اإلجاميل

13
15
9

28

يف بطولة أوروبا
يف بطولة العامل
من مجمل امليداليات
كانت بأوملبياد املعاقني

يف األلعاب األوملبية
()2021
اإلجاميل

2
2

4

ميداليتني ذهبيتني
يف الجمباز (مع أجهزة والفني)
ميداليتني برونزيتني
يف التايكواندو والجودو
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 6الرفاه
خدمات الرفاه هي خدمات للفئات السكانية الضعيفة أو السكان املحتاجني أو السكان ذوي األوضاع الخطرية ،وهي
خدمات تق ّدمها الدولة والسلطات املحلية ،املنظامت العامة أو منظامت القطاع الثالث.
يعترب مؤرش الرفاه هو أحد املؤرشات لدراسة وضع املجتمع يف إرسائيل ،وهو يشمل معلومات عن نفقات القطاع
الحكومي عىل الخدمات االجتامعية ،وعن الحاصلني عىل الخدمات االجتامعية (املسجلني واملحتاجني يف دوائر
الخدمات االجتامعية واملصنفني يف األطر االجتامعية) ،وعن األشخاص ذوي اإلعاقة.
يتم الحصول عىل البيانات من وزارة العمل والرفاه والخدمات االجتامعية ،ومن وزارة األمن ومن االستطالع االجتامعي
الذي يجري يف دائرة اإلحصاء املركزية ،وغريها من املصادر.

معطيات مختارة 2020

نفقات القطاع الحكومي
عىل الخدمات االجتامعية

محتاجني يف دوائر
الخدمات االجتامعية

من إجاميل النفقات
(مقارن ًة مع  156.2مليار شيكل،
 27.8%من إجاميل النفقات،
يف عام )2019

معدل املحتاجني

 186.6مليار شيكل

28.9%

الحاصلون عىل
الخدمات االجتامعية
مسجلون يف دوائر
الخدمات االجتامعية
 1.1مليون

معدل املسجلني

حوايل  122لكل  1،000نسمة
املعدل لدى اليهود واآلخرون*

حوايل  106لكل  1،000نسمة
املعدل لدى العرب

حوايل  177لكل  1،000نسمة

أعىل معدل موجود يف بلدات تابعة
للمجموعة االدىن اجتامعيا
واقتصاديا (:)2–1

حوايل  186لكل  1،000نسمة
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* ״آخرون״ :مسيحيون غري عرب،
أبناء ديانات أخرى واشخاص بدون
سجل السكان.
تصنيف يف ّ

األشخاص ذوو اإلعاقة

 758.2ألف

حوايل  82لكل  1،000نسمة

الحاجة األكرث انتشارا –
"ترصف غري سليم من قبل الوالدين
أو من قبل األوالد/الشباب"

حوايل  27محتاج لكل  1،000نسمة

املصنفني يف أطر اجتامعية
 265.0ألف
معدل املصنفني

حوايل  29لكل  1،000نسمة
(مقارن ًة مع  270.9ألف مص ّنف
يف عام ،2019
حوايل  30لكل  1،000نسمة)

معدل املصنفني يف أطر باملجتمع

حوايل  24لكل  1،000نسمة

معدل املصنفني يف أطر خارج البيت

حوايل  6لكل  1،000نسمة

أشخاص مع اضطراب طيف التوحد

 19.0ألف

أشخاص مع إعاقة عقلية تطورية

 31.3ألف

حملة شهادة رضير او ضعف بالرؤية

 24.4ألف

أصحاب الضعف بالسمع لديهم
حقوق كاملة يف الحصول عىل
خدمات دعم للتواصل

 6.6ألف

معاقي الجيش (رتبة  06ورتبة استثنائية)

 66.5ألف

األشخاص الذين يعانون
من إعاقة وظيفية شديدة
(االستطالع االجتامعي)

12.0%

م ّمن يف س ّن ال  20عاماً فام فوق

29.0%

م ّمن يف س ّن ال  65عاماً فام فوق

 7مستوى املعيشة
يعكس مستوى املعيشة الرفاه االقتصادي للفرد ويستند إىل معطيات عن الدخل والنفقات ورأس املال.
تشمل البيانات املتعلقة مبستوى املعيشة معلومات عن دخل الوحدات األرسية من مصادر مختلفة (العمل
واملخصصات واإلعانات ،رأس املال واملعاشات التقاعدية وصناديق االدخار) ،نفقات الوحدات األرسية عىل السلع
والخدمات ،وملكية الوحدات األرسية للسلع الدامئة وبيانات عن املسكن.
يتم الحصول عىل البيانات من استطالع النفقات املنزلية الذي تجريه دائرة اإلحصاء املركزية .يجرى هذا االستطالع
أساسا لتحديد األوزان يف سلة
سنويًّا ويوفر بيانات مفصلة عن دخل ونفقات األرس يف إرسائيل .يُشكّل االستطالع ً
االستهالك يف مؤرش أسعار املستهلك ويف قياس نسبة الفقر يف البالد.

معطيات مختارة 2018

دخل الوحدات األرسية
الدخل املادي
اإلجاميل الشهري

 21،063شيكل
الدخل املادي
الصايف الشهري

 17،276شيكل

املسكن

66.5%

نفقات الوحدات األرسية

النفقات املالية االستهالكية الشهرية

 13،324شيكل

النفقات االستهالكية الشهرية
(يشمل نفقات املسكن)

 16،475شيكل

24.8%

من النفقات كان عىل املسكن

من الوحدات األرسية قد عاشت
يف بيت مبلكيتها الخاصة

20.4%

من الذين يعيشون يف بيوت هي
ملكيتهم الخاصة
قد دفعوا ره ًنا عقاريًّا

17.2%

39.0%

من النفقات كان عىل
املواصالت واالتصاالت
من النفقات كان عىل الغذاء

دخل األشخاص

الدخل (غري صايف) للمرأة املستقلة
كان
من الدخل (غري الصايف) للرجل املستقل

55.9%

الدخل (غري صايف) للمرأة األجرية
كان
من الدخل (غري الصايف) للرجل األجري

68.4%

الوحدات األرسية
ألبناء  65فام فوق

وحدات أرسية لشخصني او اكرث

معدل الدخل املادي اإلجاميل الشهري

 17،356شيكل

معدل النفقات املالية الشهرية

 10،793شيكل

وحدات أرسية لشخص واحد

ملكية السلع الدامئة

معدل الدخل املادي اإلجاميل الشهري

من الوحدات األرسية متلك
هاتفًا محمولً واحدا عىل األقل

معدل النفقات املالية الشهرية

97.9%
76.9%

 8،115شيكل
 5،799شيكل

من الوحدات األرسية متلك حاسوبًا
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 8الجرمية والقضاء
األمان حاجة إنسانية أساسية تحفّز املجتمع عىل تطوير آليات الرقابة واإلرشاف والعقاب التي تهدف إىل حامية الفرد
يف املجتمع وحامية املجتمع عامةً.
املس وإلحاق األذى باإلنسان (بجسده،
الجرمية والجنوح هام السببان الرئيسيان النعدام األمان ،وقد ينعكسان يف ّ
وبكرامته ،وبأمانه الشخيص) أو مبمتلكاته.
تشمل املعلومات املتعلقة بهذا املوضوع بيانات عن نفقات القطاع الحكومي من أجل الحفاظ عىل النظام العام؛
القوى العاملة املكلّفة بالحفاظ عىل النظام العام؛ معطيات عن الجرائم التي وصل بالغ عنها للرشطة؛ املقدمون
للمحاكمة بالقضايا الجنائية واملدانني؛ بيانات عن ضحايا الجنوح وعن الشعور باألمان الشخيص.
يتم الحصول عىل البيانات من الرشطة اإلرسائيلية ،ومن استطالع األمانالشخيص يف دائرة اإلحصاء املركزية ،وغريها
من املصادر.

معطيات مختارة 2020

نفقات القطاع الحكومي
من أجل الحفاظ عىل
النظام العام
 24.1مليار شيكل

3.7%

من إجاميل النفقات
(مقارن ًة مع  23.2مليار شيكل،
 4.1%من إجاميل النفقات ،يف عام )2019

القوى العاملة املكلّفة
بالحفاظ عىل النظام العام
محامون
املعدل لكل  100،000نسمة

786.2

القوى العاملة يف الرشطة اإلرسائيلية
املعدل لكل  100،000نسمة

353.6

ملفات التحقيق الجنايئ
التي د ّونت يف الرشطة
 287.1ألف

(مقارن ًة مع  300.7ألف يف عام )2019
منها:
مخالفات متعلقة بالنظام العام

42.9%

املقدمون للمحاكمة
بالقضايا الجنائية
()2019
 31.7ألف

املدانون ()2019

88.8%

مخالفات متعلقة باملمتلكات

ضحايا الجنوح
(استطالع األمان الشخيص)

مخالفات متعلقة بالرضر الجسدي

9.3%

37.9%
20.2%

مخالفات أخالقية

9.4%

حاالت القتل ()2018
نسبة (معدلة حسب العمر)
لكل  100،000نسمة

 1.5حالة

 535.3ألف

م ّمن يف س ّن ال  20عاماً فام فوق
(مقارن ًة مع  651.1ألف 11.5% ،م ّمن يف
س ّن ال  20عاماً فام فوق ،يف عام )2019
منهم:
ألف
أخربوا الرشطة عىل األقل مرة واحدة
عن رضر من جناية

)25.4%( 136.1

الشعور باألمان الشخيص
(استطالع األمان الشخيص)

األشخاص الذين يشعرون باألمان عند
السري ليالً وحدهم يف منطقة سكناهم

87.8%

م ّمن يف س ّن ال  20عاماً فام فوق
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 9سوق العمل
يعرض موضوع سوق العمل معطيات عن خصائص القوى العاملة والبيانات املتعلقة بوظائف األجري وبدخل
لوظيفة أجري.
املؤرشات الرئيسية لسوق العمل هي املشاركة يف القوى العاملة ونسبة العاطلني عن العمل ومعدل التوظيف
والعرض والطلب يف سوق العمل ووظائف األجريين يف االقتصاد اإلرسائييل ومتوسط الدخل الشهري لوظيفة أجري يف
جميع املجاالت يف االقتصاد.
يتم الحصول عىل البيانات املتعلقة بخصائص القوة العاملة من استطالع القوى العاملة الذي تجريه دائرة اإلحصاء
املركزية بني األشخاص يف س ّن ال  15عاماً فام فوق .يتم استخدام االستطالع لرصد مستمر للتطورات التي تحصل يف
القوى العاملة :كربها وصفاتها ،مستوى البطالة وأشياء أخرى.
تستند البيانات املتعلقة بوظائف األجري ومبتوسط الدخل الشهري لوظيفة أجري عىل تقارير أصحاب العمل املقدمة
إىل مؤسسة التأمني الوطني.

معطيات مختارة 2020

املشاركون يف القوى العاملة
(يف س ّن ال  15عاماً فام فوق)
 4.090مليون

(مقارن ًة مع  4.124مليون يف عام )2019
املوظّفون منهم:
1.884
2.030
مليون
مليون
امرأة
رجل

نسبة العاطلني عن العمل
من بني القوى العاملة

4.3%

معدل التوظيف
(النسبة املئوية لألشخاص العاملني
يف س ّن ال  15عاماً فام فوق)

59.1%

(مقارن ًة مع  61.1%يف عام )2019
نساء
رجال
55.8%
62.6%
( 65.1%يف ( 57.2%يف
عام  )2019عام )2019
عرب
39.5%
( 43.4%يف عام )2019

العدد األكرب للموظّفني
حسب قطاع العمل:
التعليم

حوايل  488ألف

عدد وظائف أجري
للعمل من خارج البالد
ّ
 122.8ألف

(3.4%

من جميع وظائف أجري)

خدمات صحية ورفاه ومساعدة

متوسط الدخل الشهري
لوظيفة أجري

حسب املهنة:

 11،510شيكل

حوايل  460ألف
مهنيون أكادمييون

حوايل  1،141ألف

موظّفون يف مجال املبيعات والخدمات

حوايل  705ألف

متوسط ساعات العمل
يف األسبوع للموظّف

33.5

عدد وظائف أجري
للعمل اإلرسائيليني
ّ
 3.371مليون

(94.0%

من جميع وظائف أجري)

عمل إرسائيليون
ّ

عمل من خارج البالد
ّ

 6،639شيكل

وظائف أجري ومتوسط
الدخل الشهري لوظيفة
أجري ،حسب القطاع

أكرب عدد من وظائف أجري
هي يف قطاع الرشكات غري املالية

 2.135مليون

(متوسط الدخل الشهري لوظيفة أجري –
شيكل)
أعىل متوسط دخل شهري لوظيفة أجري
هي يف قطاع الرشكات املالية

12،394

 20،157شيكل

(وظائف أجري – 98.4

ألف)
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 10مؤرشات األسعار
تقيس مؤرشات األسعار التغريات يف التكلفة املطلوبة لرشاء سلة من السلع والخدمات ،أو التغريات يف اإليرادات
مقابل سلة من املنتجات والخدمات .السلة ثابتة ،إذ تعكس التغيريات يف املؤرش التغيريات يف األسعار فقط .يتم
تحديث السلة دوريًّا وفق التوصيات الدولية.
تشمل مؤرشات األسعار مؤرش أسعار املستهلك ومؤرشات أسعار املن ِتج.
سلة املنتجات والخدمات التي تقاس يف مؤرش أسعار املستهلك متثّل تركيبة اإلنفاق للوحدات األرسية.
تقيس مؤرشات أسعار املن ِتج التغريات يف أسعار السلع والخدمات التي يبيعها أو يشرتيها املن ِتجون ،وتشتمل عىل
مؤرشات أسعار اإلنتاج (مؤرش أسعار اإلنتاج الصناعي للوجهات املحلية؛ مؤرش أسعار اإلنتاج الصناعي واستخراج
املعادن والحفر للتصدير؛ مؤرشات األسعار يف قطاع الخدمات) ومؤرشات أسعار مستلزمات اإلنتاج (مؤرش أسعار
املستلزمات يف األبنية السكنية؛ مؤرش أسعار املستلزمات يف املباين التجارية واملكاتب؛ مؤرش أسعار املستلزمات يف شق
الطرق وبناء الجسور؛ مؤرش أسعار املستلزمات يف الزراعة؛ مؤرش أسعار املستلزمات يف الحافالت).
يتم الحصول عىل البيانات من استطالع األسعار يف دائرة اإلحصاء املركزية.

معطيات مختارة 2020

مؤرش أسعار املستهلك

خالل األعوام  2019–2017متت مشاهدة ارتفاع يف النسبة املئوية السنوية للتغري
يف مؤرش أسعار املستهلك (بعد انخفاض يف األعوام .)2016–2014
خالل عام  2020انخفض املؤرش
بنسبة

0.7%

مؤرشات أسعار املن ِتج
اإلنتاج

مؤرش أسعار اإلنتاج الصناعي
للوجهات املحلية
انخفض بنسبة

مؤرش أسعار املستلزمات
يف األبنية السكنية
ارتفع بنسبة

املؤرش باستثناء الوقود
انخفض بنسبة

مؤرش أسعار املستلزمات
يف الزراعة
انخفض بنسبة

4.2%
1.3%

مؤرش أسعار اإلنتاج
الصناعي واستخراج املعادن والحفر للتصدير
انخفض بنسبة

5.1%
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مستلزمات اإلنتاج

0.5%

1.5%

مؤرش أسعار املستلزمات
يف الحافالت لعامة السكان
انخفض بنسبة

0.6%

 11الحسابات القومية
تق ّدم الحسابات القومية صورة شاملة ومفصلة عن النشاط االقتصادي يف البالد وعن العالقة بني الجهات االقتصادية
والعالقات بني االقتصاد اإلرسائييل واالقتصاد العاملي .منظومة الحسابات القومية مك ّونة من سالسل متسقة
ومتكاملة لحسابات االقتصاد الكلية ،وتشتمل أيضً ا عىل الحسابات الجارية وامليزانيات والجداول التي تعتمد عىل
مفاهيم وتعريفات عاملية متّبعة ،كام تعتمد عىل تصنيفات وقوانني محاسبية موحدة ( .)SNA2008ت ُستَعمل هذه
املنظومة لرصد التطورات االقتصادية ،ولتحليل االقتصاد الكيل ،وللتخطيط وتقدير االحتامالت املستقبلية االقتصادية،
وللمقارنات الدولية.
تشمل بيانات الحسابات القومية بيانات الناتج املحيل اإلجاميل ( ،)GDPوهو املؤرش الرئييس للنشاط االقتصادي ،كام
تشمل تركيبة بيانات الدخل واالدخار ،والتغريات يف أسعار الناتج واالستخدامات .باإلضافة إىل ذلك ،تشمل الحسابات
امليزانية القومية والحسابات الفرعية للحسابات القومية.
تستند البيانات إىل استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية وإىل امللفات اإلدارية وإىل مجموعة متنوعة من التقارير.
معطيات مختارة 2020

مليارات العام 2020–1995 2020
النسبة املئوية
الشواقل بالقياس إىل
ملتوسط التغيري
بحسب عام 2019
يف الكمية
أسعار
النسبة املئوية (باألسعار الثابتة)
السوق
للتغيري يف الكمية
(باألسعار
الحالية)

(باألسعار الثابتة)

صايف الدخل القومي

 1،217.2مليار شيكل

صايف االدخار القومي
 190.9مليار شيكل

(15.7%

من صايف الدخل القومي)

الناتج املحيل اإلجاميل

1،401.4

-2.2

3.7

الناتج املحيل اإلجاميل للفرد
(بآالف الشواقل)

معدل دخل العاملني
من الناتج املحيل الصايف

152.1

-3.9

1.6

الدخل القومي اإلجاميل

1،387.1

-2.6

3.8

الناتج املحيل الصايف لساعة عمل

نفقة االستهالك الشخيص

693.8

-9.2

3.6

نفقة االستهالك الشخيص
للفرد (بآالف الشواقل)

الرثوة القومية

75.3

-10.8

1.5

النفقة لالستهالك العام

332.5

2.5

2.7

 3،665.8مليار شيكل

االستثامر اإلجاميل

310.0

1.0

3.6

متوسط املمتلكات املالية
للوحدة األرسية ()2019

صادرات السلع والخدمات

392.8

-1.9

4.7

 1.3مليون شيكل

ُمج َمل استخدامات املوارد

1،729.1

-3.7

3.7

واردات السلع والخدمات

327.7

-9.5

3.7

النفقة القومية كنسبة من
الناتج املحيل اإلجاميل
مقارنة عاملية ()2019

الناتج املحيل اإلجاميل
من األعامل

1،023.6

-2.7

4.1

57.9%

1.7%

يف املتوسط للسنة
ارتفع بنسبة
بني السنوات 2020–1995

(الفرق بني املمتلكات وااللتزامات
من إجاميل االقتصاد) ()2019

النفقة عىل التعليم وعىل البحث والتطوير
املدين هي أعىل من املعدل
يف دول الOECD-
النفقة عىل الصحة هي أقل من املعدل
يف دول الOECD-
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 12الحسابات الدولية
تنعكس عملية عوملة االقتصاد العاملي يف التعاون الجاري بني األسواق املالية يف العامل ويف حركة األموال بينها ،ويف
تزايد حجم التجارة الدولية يف السلع والخدمات ،ويف التطور امللموس يف وسائل االتصاالت والنقل ،ويف تزايد حجم
املعامالت بني السكان اإلرسائيليني والسكان األجانب.
رشا ها ًّما إلمكاناتها االقتصادية .لذلك توجد أهمية كربى لعرض ميزانية
ت ُشكّل مشاركة الدولة يف االقتصاد الدويل مؤ ً
(مثل ،التجارة
املدفوعات مع تفصيل املعامالت بني السكان اإلرسائيليني والسكان األجانب بحسب نوع املعاملة ً
الدولية يف السلع والخدمات أو املعامالت املالية) ،ولدراسة قيمة محفظة املمتلكات وااللتزامات اإلرسائيلية يف
رشا لقوة إرسائيل االقتصادية وملدى ارتباطها
الخارج ولدراسة ال َّديْن الخارجي (اإلجاميل والصايف) – فإ ّن هذا يُعترب مؤ ً
باالقتصادات األجنبية.
تشتمل بيانات الحسابات الدولية عىل معلومات عن ميزانية املدفوعات ،وعن وضع املمتلكات والتزامات السكان
اإلرسائيليني خارج الدولة ،وعن نشاط الرشكات األجنبية املتعددة الجنسيات (رشكات .)IN
يتم الحصول عىل البيانات من بنك إرسائيل ،ومن مجموعة متنوعة من التقارير وامللفات اإلدارية ،ومن استطالعات
دائرة اإلحصاء املركزية.

معطيات مختارة 2020

ميزانية املدفوعات

ممتلكات والتزامات االقتصاد
يف الخارج

 22.2مليار دوالر

ميزان املمتلكات االقتصادية يف الخارج

نشاط الرشكات األجنبية
املتعددة الجنسيات
(رشكات )2019( )IN

 600.8مليار دوالر

وظائف أجري

الحساب الجاري

فائض الحساب الجاري

(5.5%

من الناتج املحيل اإلجاميل)

الحساب املايل
استثامرات السكان اإلرسائيليني
يف الخارج
مليار دوالر
ارتفعت ب-

70.2

استثامرات السكان األجانب
بإرسائيل
مليار دوالر
ارتفعت ب-

44.2

ميزان التزامات االقتصاد يف الخارج

 411.0مليار دوالر

صايف املمتلكات االقتصادية يف الخارج

 189.8مليار دوالر

ميزان االستثامرات املبارشة
للسكان اإلرسائيليني يف الخارج

 110.2مليار دوالر

ميزان االستثامرات املبارشة
للسكان األجانب بإرسائيل

 185.2مليار دوالر
إجاميل ال َّديْن الخارجي

 130.4مليار دوالر
صايف ال َّديْن الخارجي السلبي
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 202.5مليار دوالر

 257.2ألف

منها:
وظائف أجري يف قطاع الهايتك

 111.1ألف

مقابل متوسط لوظيفة أجري

 272.7ألف شيكل

مقابل متوسط لوظيفة أجري
يف قطاع الهايتك

 389.6ألف شيكل

 13استرياد وتصدير السلع والخدمات
تعرض بيانات الواردات والصادرات معطيات عن التجارة الدولية بالسلع والخدمات بني سكان إرسائيل وسكان الدول
األخرى .تعكس التغريات يف هذه البيانات عمليات العوملة والتح ّوالت التي طرأت عىل مر السنني يف هيكل االقتصاد
اإلرسائييل واحتياجاته ويف العامل كله.
تشمل البيانات معلومات عن امليزانية التجارية للسلع والخدمات وعن قيمة وارداتها وصادراتها ،كام تشمل معلومات
عن مؤرشات أسعار استرياد وتصدير السلع .باإلضافة إىل ذلك ،ق ُِّسمت البيانات وفق أنواع السلع والخدمات ،ووفق
الفروع االقتصادية ووفق الدول.
يتم الحصول عىل البيانات من مصلحة الرضائب ومن استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية.

معطيات مختارة 2020
إجاميل الواردات
من السلع والخدمات

امليزانية التجارية للسلع والخدمات
إجاميل الصادرات
من السلع والخدمات

 95.4مليار دوالر

الفائض
التجاري

 19.0مليار دوالر

 114.3مليار دوالر

قيمة واردات وصادرات السلع والخدمات
السلع (حسب اإلحصائية املتعلقة بالتجارة مع الخارج)
إجاميل الصادرات (غري صايف)

إجاميل الواردات (غري صايف)

الصناعة واستخراج
املعادن والحفر

املواد الخام

 50.2مليار دوالر:
 48.2مليار دوالر
الزراعة والتشجري
وصيد األسامك

 1.0مليار دوالر
األخرى

 1.0مليار دوالر

 69.3مليار دوالر:

إجاميل الصادرات

الخدمات

 55.4مليار دوالر
منها:
خدمات الحوسبة

 39.9مليار دوالر

34.7%

السلع االستهالكية

 18.0مليار دوالر

خدمات البحث والتطوير

15.0%

املمتلكات االستثامرية

خدمات املواصالت

 11.2مليار دوالر
األخرى

 0.2مليار دوالر

8.3%

إجاميل الواردات

 24.8مليار دوالر

منها:
خدمات األعامل
(ال تشمل خدمات السياحة
واملواصالت والتأمني والحكومة)

65.4%

خدمات املواصالت

23.4%

خدمات السياحة

7.3%
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 14التمويل ورأس املال
تشمل بيانات سوق املال معطيات عن ممتلكات والتزامات الجمهور (األفراد واالتحادات) واالتحادات املرصفية،
وهي ذات أهمية كبرية يف عرض الوضع االقتصادي يف إرسائيل .تظهر بيانات املمتلكات وااللتزامات وفقًا ألساس
االرتباط (غري مرتبط ،مرتبط مبؤرش أسعار املستهلك ،مرتبط أو متداول بالعملة األجنبية) ،ولفرتة امللكية (للمدى
القصري أو املتوسط أو الطويل) وللنوع (الودائع ،السندات ،األسهم ،خطط االدخار وما إىل ذلك).
يؤ ّدي النظام املرصيف دو ًرا أساس ًّيا يف اقتصاد البالد .يُو ِدع الجمهور معظم مدخراته املالية يف البنوك ،فتستعمل البنوك
هذه األموال لغايات مختلفة منها توفري االئتامن الالزم لألعامل التجارية والوحدات األرسية.
تركز بيانات سوق رأس املال القيم السوقية ومؤرشات األوراق املالية القابلة للتداول يف البورصة .وتقدم بيانات
البورصة املتعددة السنوات صورة شاملة عن تطور سوق رأس املال يف إرسائيل عىل مر السنني.
يتم الحصول عىل البيانات من بنك إرسائيل وبورصة األوراق املالية.

معطيات مختارة 2020

سوق املال

إجاميل املمتلكات املالية لدى الجمهور

حوايل  4،406مليار شيكل

النسبة املئوية للممتلكات املرتبطة مبؤرش أسعار
املستهلك من مجموع املمتلكات املالية لدى
الجمهور شهدت تراج ًعا عىل مر السنوات
يف عام 1995
من
يف عام 2020
إىل

52.6 %
26.1%

إجاميل االئتامن للجمهور
من خالل االتحادات املرصفية التجارية
مليار شيكل
حوايل

1،655

ناتج االتحادات املرصفية

حوايل  41مليار شيكل
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سوق رأس املال

إجاميل رأس املال الذي تم جمعه
يف بورصة األوراق املالية

حوايل  160مليار شيكل

القيمة السوقية للسندات املدرجة يف البورصة
(باستثناء القروض القصرية األجل)

حوايل  978مليار شيكل

القيمة السوقية لألسهم واألوراق املالية
القابلة للتحويل املدرجة يف البورصة

حوايل  842مليار شيكل

 15املصالح التجارية
تشمل املعلومات املتعلقة باملصالح التجارية التقديرات املالية والبيانات الدميوغرافية واملؤرشات املختلفة عن املصالح
التجارية .متكّننا هذه املعلومات من الوقوف عىل مميزات الهيكل االقتصادي اإلرسائييل ونشاطه يف القطاعات
االقتصادية املختلفة.
تتظهر يف الجدول بيانات عن املصالح التجارية النشطة؛ بيانات سنوية عن اإليرادات يف جميع القطاعات االقتصادية
ويف شبكات املحالت التجارية؛ مشرتيات املستهلكني عىل املستوى الفردي بواسطة بطاقات االئتامن؛ البيانات املالية
للمصالح التجارية استنا ًدا إىل استطالع القطاعات االقتصادية (حساب اإلنتاج وحساب امليزانية العمومية)؛ معلومات
عن تو ّجهات يف املصالح التجارية.
يتم الحصول عىل البيانات من استطالعات املصالح التجارية يف دائرة اإلحصاء املركزية ،ومن الجهات اإلدارية.

معطيات مختارة 2020

املصالح التجارية النشطة
املصالح التجارية النشطة
يف القطاع التجاري
ويف القطاع غري التجاري

حوايل 621،300

املصالح التجارية الجديدة

حوايل 45،100
(7.3%

من مجموع املصالح
التجارية النشطة)

املصالح التجارية التي مل تستمر
()2018
أعىل نسبة من املصالح التجارية
التي مل تستمر كانت يف قطاع
خدمات الضيافة والطعام

12.2%

اإليرادات

إجاميل اإليرادات االقتصادية
(باستثناء املاس)

حوايل  2،108مليار شيكل

شبكات املحالت التجارية

حساب اإلنتاج
يف القطاع التجاري
()2018
وظائف

حوايل  3،155ألف

القيمة املضافة اإلجاملية

مؤرش إجاميل اإليرادات (مبيعات)
يف شبكات املحالت التجارية

حوايل  735مليار شيكل

مقارن ًة مع العام 2019

حوايل  456مليار شيكل

ارتفع بنسبة 3.0%

مشرتيات املستهلكني عىل
املستوى الفردي بواسطة
بطاقات االئتامن
طعام ورشاب

16.1%

املقابل عىل الوظائف

حساب امليزانية العمومية
يف القطاع التجاري
()2018
إجاميل املمتلكات
يف القطاعات االقتصادية

منتجات صناعية

حوايل  3،035مليار شيكل

خدمات

مقارن ًة مع العام 2017

17.3%
19.0%

ارتفاع بنسبة 6.2%

منتجات وخدمات أخرى

47.6%

مؤرش قيمة املشرتيات
ارتفع بنسبة
مقارن ًة مع العام 2019

3.8%
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 16الصناعة
رصا أساسيًّا يف تنمية االقتصاد اإلرسائييل ويف تحسني قدرته اإلنتاجية وقدرة القطاع التجاري عىل
تعترب الصناعة عن ً
مواجهة املنافسة الدولية .تخلق الصناعة بنية تحتية لوظائف جديدة ،وترفع مستوى اإلنتاج وتق ّدم حلولً الئقة
لالحتياجات الخاصة القتصاد الدولة.
تستند املعلومات إىل استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية :االستطالع السنوي للصناعة واستخراج املعادن والحفر
(املجموعة  Cفقط) الذي يستند إىل تقارير مالية كام تم تقدميها لسلطات الرضائب (للسنة الرضيبية  )2018يشمل
بيانات عن القطاعات الصناعية – املصانع والوظائف واملقابل عىل الوظائف والقيمة املضافة اإلجاملية واإلنتاج
اإلجاميل وغريها؛ االستطالع الشهري للمؤرشات الصناعية واستخراج املعادن والحفر يشمل معطيات عن مؤرش اإلنتاج
ُنش البيانات مقسمة بحسب القدرة التكنولوجية.
الصناعي ،وساعات العمل لكل وظيفة ومؤرش الوظائف .ت َ

معطيات مختارة 2019
املصانع يف القطاعات الصناعية ()2018

حوايل  21ألف

(11.8%

الوظائف يف قطاع الصناعة
حسب القدرة التكنولوجية ()2018

25.3%

16.9%

من الوظائف
يف مجال التكنولوجيا العالية

من الوظائف
يف مجال التكنولوجيا
املتوسطة-العالية

من الوظائف
يف مجال التكنولوجيا
املتوسطة-التقليدية

من الوظائف
يف مجال التكنولوجيا
التقليدية

املقابل عىل الوظائف
مليار شيكل
حوايل

اإلنتاج اإلجاميل

حوايل  371مليار شيكل

القيمة املضافة اإلجاملية

إجاميل املمتلكات يف املصانع

23.2%

76

34.6%

حوايل  124مليار شيكل حوايل  582مليار شيكل
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الوظائف يف القطاعات الصناعية ()2018

حوايل  373ألف

من ُمج َمل الوظائف يف القطاع التجاري)

املؤرشات الصناعية
حسب القدرة التكنولوجية
مؤرش اإلنتاج الصناعي
ارتفع بنسبة
مقارن ًة مع العام 2018

4.0%

عدد ساعات العمل لوظيفة أجري يف الصناعة
(املتوسط الشهري)

163.9

متوسطتكلفة ساعة العمل يف الصناعة

 97.2شيكل

تكلفة ساعة العمل يف مجال التكنولوجيا العالية كانت
من املتوسط
أعىل بنسبة

44.8%

تكلفة ساعة العمل يف مجال التكنولوجيا التقليدية كانت
من املتوسط
أقل بنسبة

29.9%

 17العلوم والتكنولوجيا واالتصاالت
إن النمو االقتصادي يف أي دولة مرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها عىل إحداث تحسينات تكنولوجية وعلمية وإدراجها يف
عمليات اإلنتاج واملنتجات والخدمات الجديدة .هذه التحسينات ناتجة عن نشاطات علمية وتكنولوجية ابتكارية
تجعل من األفكار املجردة سل ًعا وخدمات مستدمية ،وهي املصدر الرئييس للنمو االقتصادي والرتفاع جودة الحياة
ومتوسط العمر املتوقع.
يشتمل هذا املوضوع عىل مجموعة متنوعة من البيانات عن النشاط العلمي والتكنولوجي يف االقتصاد اإلرسائييل،
وعن نفقات البحث والتطوير املدين يف قطاع األعامل ويف قطاع التعليم العايل ،وعن أبحاث ذات متويل خاص (ميزانية
خاصة) يف قطاع التعليم العايل ،وعن عمليات التصنيع يف قطاعات تكنولوجيا املعلومات ( )ICTوالهايتك ،وعن
استخدام تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.
يتم الحصول عىل البيانات من جهات إدارية متنوعة ،ومن استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية.

النفقة القومية عىل البحث
والتطوير يف القطاع املدين
النفقة القومية عىل البحث
والتطوير يف القطاع املدين

 76.2مليار شيكل

معطيات مختارة 2020

رشكات ناشئة ()2019
رشكات نشطة

4،658

منها :رشكات تم افتتاحها

473

5.4%

من الناتج املحيل اإلجاميل –
أعىل من املتوسط جميع دول الOECD-
(مقارن ًة مع  72.9مليار شيكل،
 5.1%من الناتج املحيل اإلجاميل،
يف عام )2019

وظائف أجري

 32.8ألف

الهايتك

املوظّفني األجريين يف قطاع الهايتك

النفقة عىل البحث والتطوير املدين
يف قطاع األعامل
من إجاميل اإلنفاق

 359.8ألف

أبحاث ذات متويل خاص
(ميزانية خاصة)
يف قطاع التعليم العايل
()2019/20

وظائف أجري يف قطاع الهايتك

90.3%

 2.46مليار شيكل

4.8%

انخفاض بنسبة
مقارن ًة مع العام 2018/19

(10.5%

من مجمل املوظّفني
األجريين يف االقتصاد)

 324.0ألف

(9.6%

من مجمل وظائف األجري
يف االقتصاد)
ارتفاع بنسبة
بني السنوات 2020–2011

19.6 %

قطاعات تكنولوجيا املعلومات
()2019( )ICT
ناتج قطاعات تكنولوجيا املعلومات

 89.4مليار شيكل

بأسعار عام 2011
من الناتج املحيل اإلجاميل
يف القطاع التجاري)

(11.5%

صادرات قطاعات تكنولوجيا املعلومات

 100.6مليار شيكل

بأسعار عام 2011
من إجاميل صادرات
(
السلع والخدمات يف االقتصاد)

27.7%

استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت
استخدموا اإلنرتنت

90.1%

م ّمن يف س ّن ال  20عاماً فام فوق
(االستطالع االجتامعي)

متوسط الدخل الشهري لوظيفة أجري
يف قطاع الهايتك

 24،872شيكل

ارتفاع بنسبة 5.6%
مقارن ًة مع العام 2019
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 18السياحة وخدمات االستضافة
لقطاع السياحة أهمية اقتصادية واجتامعية وسياسية كبرية كونه يؤثر عىل العديد من قطاعات االقتصاد ويتأثر
بالعمليات السياسية واالقتصادية التي تحدث يف إرسائيل ويف العامل أجمع .يعكس عدد السياح الوافدين إىل إرسائيل
واملغادرين منها إىل الخارج التغريات يف الوضع االقتصادي واألمني يف إرسائيل.
تنعكس مساهمة قطاع السياحة بشكل رئييس يف قطاعي خدمات االستضافة وخدمات النقل .وكام هي الحال يف
العامل ،تشهد إرسائيل زيادة يف معدل السياحة ،ويرجع ذلك إىل عدة عوامل مثل النمو يف الدخل القابل للترصف
وخفض تكاليف النقل وزيادة وقت الفراغ.
تشري بيانات السياحة وخدمات االستضافة إىل املساهمة االقتصادية للسياحة ،السياحة الوافدة والخارجة ،السياحة
الداخلية وخدمات االستضافة.
يتم الحصول عىل البيانات من سلطة السكان والهجرة ،ومن اتحاد الفنادق يف إرسائيل ،ومن استطالعات دائرة
اإلحصاء املركزية ،وغريها من املصادر.

معطيات مختارة 2020

املساهمة االقتصادية للسياحة
إجاميل االستهالك السياحي
يف االقتصاد اإلرسائييل

 15.7مليار شيكل

(مقارن ًة مع  54.8مليار شيكل
يف عام )2019
نفقات السياح األجانب يف إرسائيل

 5.6مليار شيكل

(مقارن ًة مع  25.9مليار شيكل
يف عام )2019
نفقات اإلرسائيليني عىل الرحالت
يف إرسائيل ويف الخارج

 10.1مليار شيكل

(مقارن ًة مع  28.9مليار شيكل
يف عام )2019

السياحة الوافدة

دخول السياح والزوار اليوميني

 887.1ألف

(مقارن ًة مع  4.9مليون يف عام )2019

85.3%
13.4%
1.3%

عن طريق الجو
عن طريق الرب
عن طريق البحر

السياحة الخارجة

سفرات اإلرسائيليني إىل الخارج

 1.5مليون

(مقارن ًة مع  9.2مليون يف عام )2019

95.4%
4.4%
0.2%

عن طريق الجو
عن طريق الرب
عن طريق البحر

السياحة الداخلية

رحالت اإلرسائيليني داخل البالد التي
شملت إقامة يف أماكن االستضافة

 4.0مليون

(مقارن ًة مع  8.2مليون يف عام )2019
إقامة اإلرسائيليني يف الفنادق السياحية

 7.0مليون

(مقارن ًة مع  13.7مليون يف عام )2019

47.9%

يف إيالت

خدمات االستضافة
فنادق سياحية
فنادق

426
غرف

 55.7ألف

(82.3%

من إجاميل غرف اإلقامة)

نسبة الغرف املحجوزة

24.8%
اإليرادات
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 4.3مليار شيكل

 19املواصالت واألمان عىل الطرق
متكّننا البيانات عن املواصالت من مراقبة حالة املواصالت يف إرسائيل ومن تحسني مخططات خدمات املواصالت
ووضع التدابري الالئقة يف هذا املجال .يشمل موضوع املواصالت بيانات عن املواصالت الربية والبحرية والجوية،
وعن املركبات ذات املحركات ،عن السائقني املرخّصني ،وعن مقدار املسافة التي قطعتها املركبات (الكيلومرتاج وعدد
الكيلومرتات املقطوعة) ،وعن حجم حركة املرور يف الشوارع.
البيانات املتعلقة باألمان عىل الطرق متكّننا من مراقبة سالمة السكان ومراقبة العوامل التي تؤثر عىل سالمتهم،
والتعرف عىل مراكز الخطر ومن تحسني مخططات األمان عىل الطرق ووضع التدابري الالئقة يف هذا املجال .توجد
يف بيانات األمان عىل الطرق معطيات آنية وتاريخية عن حوادث الطرق (تاريخ وقوع الحادث ،نوع الحادث ،نوع
الطريق ،وموقع الحادث) ،وعن املصابني يف الحوادث ،وعن املركبات املشرتكة بالحادث وسائقيها .وهذا يشتمل أيضا
عىل بيانات عن األرضار الناتجة عن الترصفات العنيفة عىل الطريق ،حسب استطالع األمان الشخيص.
يتم الحصول عىل البيانات املواصالت من وزارة املواصالت واألمان عىل الطرق ،ومن استطالعات دائرة اإلحصاء
املركزية ،ومن مصادر أخرى .مصادر املعلومات عن حوادث الطرق هم رشطة إرسائيل ومعهد غرترن– املركز القومي
لبحث الصدمات والطب املستعجل.

املواصالت الربية

حافالت
إيرادات خدمات الحافالت

 2.3مليار شيكل

معطيات مختارة 2020

املواصالت الجوية

سافر عرب املطارات الدولية يف إرسائيل

وظائف أجري 19،415

 4.6مليون مسافر

 24.2مليون مسافر

أسطول الطائرات اإلرسائيلية

قطارات

(مقارن ًة مع  69.0مليون
يف عام )2019

8.0

مليون طن من البضائع
إيرادات خدمات القطار

 0.5مليار شيكل

وظائف أجري 3،889

املواصالت البحرية

مر عرب املوانئ التجارية اإلرسائيلية

 12.0ألف مسافر

(مقارن ًة مع  24.4مليون
يف عام )2019

 57طائرة ركاب
 2طائرات شحن

املركبات ذات املحركات

3.7

مليون ،منها:
مركبات خاصة
شاحنات
دراجات نارية

86.0%
8.2%
4.0%

(مقارن ًة مع  280.4ألف يف عام )2019

السائقون ذوو رخص
القيادة

تحميل  19.1مليون طن

املعدل لكل  1،000نسمة

تفريغ  38.3مليون طن
من البضائع
من البضائع

األسطول التجاري اإلرسائييل

 35سفينة

 4.6مليون

506

طول الطرق

 20.2ألف كم

مسافة سفر املركبات (كيلومرتاج)
()2019
متوسط السفر السنوي لكل مركبة خاصة
ألف كم

16.2

حوادث الطرق مع إصابات

(حوادث الطرق شاملة،
يشمل منطقة يهودا والسامرة)

10،836

(مقارن ًة مع  12،670يف عام )2019
من الحوادث وقعت خالل النهار
من الحوادث أصيب املشاة فيها

64.0%
21.7%

اإلصابات يف حوادث الطرق
 305قتيل

انخفاض بنسبة 14.1%
 2،072أصيبوا بجراح خطرية
انخفاض بنسبة  13.5%مقارن ًة مع العام 2019
مقارن ًة مع العام 2019

الوفيات يف حوادث الطرق 2020–1949

31،918

األرضار الناتجة عن
الترصفات العنيفة عىل الطريق
(استطالع األمان الشخيص)

55.3%

م ّمن يف س ّن ال  20عاماً فام فوق
ترضروا نتيجة لترصفات عنيفة عىل الطريق
مرة واحدة عىل األقل
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 20ال ّتعمري واملسكن والعقارات
يتسم قطاع التعمري بالتقلبات الحادة يف نطاق نشاطه .يتأثر هذا القطاع بتغريات النشاط التجاري ،ومن شأن تقلباته
أن تؤثر يف االقتصاد بأكمله .يشتمل قطاع التعمري عىل بناء معد للسكن ،وبناء غري معد للسكن وعىل أعامل الهندسة
املدنية.
تشمل البيانات املتعلقة بالتعمري واملسكن والعقارات معلومات عن االستثامر يف قطاع التعمري ،وعن بدء بناء الشقق
وإنهائها ،وعن الشقق الجديدة التي بيعت وشقق ما زالت قيد البناء وارض معدة للبناء (للسكن ولغري السكن)،
وعن معدل أسعار الشقق ومعدل اإليجار.
يتم الحصول عىل البيانات من لجان التخطيط والبناء املحلية واإلقليمية ،ومن وزارة البناء واإلسكان ،ومن املتع ّهدين،
ومن استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية ،ومن جهات إدارية ،ومن مصلحة الرضائب وغريها من املصادر.

معطيات مختارة 2020

إجاميل االستثامر يف التعمري

يف بناء معد للسكن

155.2

53.4%

مليار شيكل (باألسعار الحالية)

يف بناء غري معد للسكن

25.9%

الشقق التي بدأ بناؤها

52.8

ألف
عىل مساحة سكنية قدرها
مليون مرت مربع

10.0

الشقق التي اكتمل بناؤها

48.5

ألف
عىل مساحة سكنية قدرها
مليون مرت مربع

8.8

املدة لبناء مبنى
(املعدل املوزون حسب عدد الشقق يف البناية)
شهر

31.5

الشقق الجديدة التي بيعت

39.5

ألف
(مقارن ًة مع  33.7ألف يف عام )2019
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يف أعامل الهندسة املدنية

20.7%

أسعار الشقق

مؤرش أسعار الشقق
ارتفع بنسبة

4.0%

مؤرش أسعار الشقق الجديدة
ارتفع بنسبة

3.5%

معدل سعر الشقق
ألف شيكل

1،600.6

سعر أجار الشقق

مؤرش أسعار أجار الشقق
ارتفع بنسبة

0.6%

معدل سعر أجار الشقق
شيكل للشهر

4،052.3

 21الزراعة
تشمل الزراعة مجموعة متنوعة من األعامل التي تهدف إىل إنتاج األغذية والعلف وغريها من املنتجات من خالل
املحاصيل النباتية والحيوانات ومنتجاتها .تشهد الزراعة – يف العامل عا ّم ًة ويف إرسائيل خاص ًة – عملية انتقال من
الزراعة التقليدية إىل الزراعة املكثفة .يوجد يف الزراعة املكثفة استعامل كبري للمستلزمات اإلنتاجية كاألرايض
واألسمدة واملبيدات ،ويتم فيها تربية الحيوانات عىل نطاق واسع.
ت ُعرض بيانات الزراعة يف ثالث فئات رئيسية :البيانات املالية/االقتصادية عن اإلنتاجات واملستلزمات وقيمة اإلنتاج
الزراعي؛ البيانات امللموسة عن املساحة الزراعية واملنتجات الزراعية؛ وبيانات عن القيمة الغذائية للمنتجات
الغذائية.
يتم الحصول عىل البيانات من وزارة الزراعة والتطوير القروي ،ومن الهيئات الزراعية ،ومن استطالعات دائرة اإلحصاء
املركزية.

معطيات مختارة 2020

اإلنتاج الزراعي املحيل

اإلنتاج الزراعي

 30.8مليار شيكل

الناتج املحيل اإلجاميل

املحاصيل النباتية

الناتج املحيل الصايف

 11.9مليار شيكل

الحيوانات ومنتجاتها

 2.9مليون دونم:

اإلجاميل

املستلزمات اإلنتاجية
يف الزراعة

 1.2مليون دونم

 14.2مليار شيكل

58.5%

املساحة الزراعية

41.5%

 18.9مليار شيكل (يشمل التلف)
العلف
التلف
إدارة وآخر
الفراخ والبذور والشتالت
املبيدات واألسمدة
والسامد العضوي
الوقود والزيوت والكهرباء
املياه
مواد التعبئة والتغليف
والنقل املستأجر
قطع غيار واصالحات

36.8%
12.2%
9.7%
8.7%
8.6%
8.2%
8.0%
5.5%
2.3%

الزراعة يف الحقول

بيارات (ال يشمل الحمضيات)

 849ألف دونم
خرضوات

 702ألف دونم (تقدير)
الحمضيات

 166ألف دونم
برك للسمك

 22ألف دونم

مساحة الغابات املزروعة
واملروج
الغابات املزروعة

 1.2مليون دونم
املروج

 1.6مليون دونم

املنتجات الزراعية

املحاصيل النباتية الرئيسية
(آالف األطنان)
خرضوات
البطاطا
الطامطم
الجزر
الفلفل

الفاكهة

املوز
األفوكادو
التفاح
العنب		

525
331
191
145
153
147
104
46

املنتجات الحيوانية الرئيسية
حليب البقر  1.6مليار لرت
البيض  2.3مليار وحدة
الطيور والحيوانات املس َّمنة

 578ألف طن
الحبش  81ألف طن

ميزانية تزويد الغذاء
()2019

قيمة السعرات الحرارية للفرد
من الغذاء املتاح للجمهور

 3،739سعرة حرارية لليوم
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 22البيئة
لقد ساهم تط ّور التكنولوجيا والصناعة يف النمو واالزدهار االقتصاديني ،ولكنه يف الوقت نفسه أ ّدى إىل رفع درجة
استهالك املواد الخام واملوارد الطبيعية ورفع درجة التلوث ،وكانت له آثار سلبية عىل البيئة .لقد بدأ العامل يف دراسة
هذه اآلثار البيئية ووسائل العالج الالزمة ،وتبلور يف البالد أيضً ا اإلدراك برضورة إيالء االهتامم لألرضار ومعالجتها.
ومن أجل معالجة هذه األرضار معالجة ناجعة ،يجب الوقوف عىل معلومات متسلسلة وموثوق بها عن آثار النشاط
البرشي عىل البيئة.
عم يبذله االقتصاد من تكاليف من أجل منع اإلرضار بالبيئة أو تقليصه ،كام تشمل
تشمل البيانات البيئية معلومات ّ
معلومات عن االنبعاثات املل ّوثة للبيئة (مل ِّوثات الهواء ،وغازات الدفيئات والنفايات) ،وعن اإلجراءات الرامية إىل
الحد منها (التدوير).
يتم الحصول عىل البيانات من وزارة حامية البيئة ،ومن السلطات املحلية ،ومن استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية.

معطيات مختارة 2020

اإلنفاق عىل حامية البيئة
يف القطاع العام ()2019

 16.1مليار شيكل

يف قطاعات الصناعة والكهرباء ()2017

 3.7مليار شيكل

انبعاثات مل ِّوثات الهواء
إىل البيئة

النفايات والتدوير

أول أكسيد الكربون ()CO

 121.6ألف طن

(مقارن ًة مع  138.2ألف طن يف عام )2019
ثاين أكسيد الكربيت ()SO2

 39.2ألف طن

(مقارن ًة مع  41.9ألف طن يف عام )2019
أكاسيد النيرتوجني ()NOx

 77.2ألف طن

(مقارن ًة مع  83.8ألف طن يف عام )2019

النفايات يف السلطات املحلية
 6.0مليون طن

منها :نُقلت للتدوير

ل  1.3مليون طن

كمية النفايات للفرد يوم ًّيا

 1.79كجم

جزئيات الغبار الطائر ()SPM

 6.2ألف طن

(مقارن ًة مع  6.3ألف طن يف عام )2019

النفايات يف قطاعات
الصناعة والكهرباء ()2017

ثاين أكسيد الكربون ()CO2

منها :نُقلت للتدوير

ل  2.9مليون طن

االنبعاث للفرد

النفايات الخطرة

انبعاثات غازات الدفيئة
إىل البيئة ()2019
 79.0مليون طن
 8.7طن

 3.9مليون طن

 343.5ألف طن

منها :ما تم معالجتها يف إرسائيل
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 332.4ألف طن

 23املياه والرصف الصحي
تقل فيها مصادر املياه الطبيعية ،ولذلك فإنها تحتاج إىل مواجهة تحديات مختلفة يف إدارة
تقع إرسائيل يف منطقة ّ
قطاع املياه من أجل جعله مالمئًا لس ّد حاجات اإلنسان والبيئة .يف عملية استهالك املاء تنتج مياه الرصف الصحي التي
شح املياه بطرق مختلقة ،منها إعادة استخدام مياه الرصف
تتطلب معالجة خاضعة للرقابة .تواجه إرسائيل مسألة ّ
املط ّهرة (املياه املتدفّقة) وتحلية مياه البحر.
تتناول املعلومات املتعلقة باملياه والرصف الصحي أنواع املياه ،ومصادر املياه املختلفة ،وكمية املياه وجودتها ،كام
تتناول االستخدامات املختلفة للمياه .باإلضافة إىل ذلك ،توجد بيانات عن مياه الرصف الصحي الخام يف محطات
املعالجة.
يتم الحصول عىل البيانات من دائرة األرصاد الجوية اإلرسائيلية ومن سلطة املياه ومن وزارة الصحة ومن وزارة حامية
البيئة.

معطيات مختارة 2020

مصادر املياه

كمية الرواسب خالل املوسم
2020/2019

 8.44مليار مرت مكعب
تحلية مياه البحر

جودة املياه

مياه الرصف الصحي الخام

يف اختبارات الكشف عن الجراثيم
القولونية تبيّنت نتائج شاذة يف
من الحاالت

 563مليون مرت مكعب

مياه الرشب

0.5%

متوسطامللوحة يف بحرية طربيا

 576مليون مرت مكعب

 272ملغم للرت

مستوى البحر امليت

استعامالت املياه ()2019

يف ترش كانون األول

 2.23مليار مرت مكعب

 -435.21مرت

اإلجاميل

انخفاض ب 0.9-مرت

استهالك املنزيل والعام والصناعي

مقارن ًة مع العام 2019
مستوى بحرية طربيا

 -209.98مرت

مرت
ارتفاع ب-
مقارن ًة مع العام 2019

إعادة إىل الطبيعة

1.87

مياه الرصف الصحي الجارية
(املياه املتدفّقة) ()2019

 545مليون مرت مكعب

45.7%

استهالك الزراعي

يف ترش ين ثاين

مياه الرصف الصحي الخام
يف محطات املعالجة

53.2%
1.1%
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 24الطاقة
أسايس لإلنتاج يف مختلف قطاعات االقتصاد ،سواء بصورة مبارشة أو بصورة غري مبارشة،
ت ُستخ َدم الطاقة كمستلزمٍ
ٍّ
وبالتايل يُشكّل اقتصاد الطاقة املط َّور قاعدة أساسية ورضورية لبقاء االقتصاد وتط ّور الدول .يف املايض اعتمد اقتصاد
الطاقة يف إرسائيل بشكل أسايس عىل استرياد مصادر الطاقة إلنتاج املنتجات النفطيّة والكهربائيّة ،ولكن يف السنوات
األخرية يزداد دور الغاز الطبيعي املحيل يف توفري الطاقة .إ ّن إنتاج الطاقة من مصادر متجددة وانخراط مص ِّنعني جدد
يغي شكل اقتصاد الطاقة يف السنوات األخرية.
يف قطاع توليد الكهرباء ِّ
تصف البيانات الواردة أدناه اقتصاد الطاقة يف إرسائيل :ميزان الطاقة (مصادر الطاقة واستخداماتها) وكميات الطاقة
حسب املصدر ومعلومات مفصلة عن أنواع مختارة من الطاقة وأسعار الطاقة.
يتم الحصول عىل البيانات من وزارة الطاقة ،ومن استطالعات دائرة اإلحصاء املركزية ،وغريها من املصادر.

معطيات مختارة 2020

توفري الطاقة األو ّيل

 22،532ألف طن نفط مكافئ

(مقارن ًة مع  23،211ألف طن نفط مكافئ
يف عام )2019

االستهالك النهايئ للطاقة

 15،026ألف طن نفط مكافئ
املنتجات النفط ّية
الكهرباء
الغاز الطبيعي
الطاقة املتجددة
فحم ،صخور زيتية
وحرق النفايات من
مصادر غري متجددة

54.2%
34.9%
7.5%
2.7%
0.7%

مصادر

 13،991ألف طن نفط مكافئ
من عمليات التنقية املحلية
(استنادًا إىل واردات النفط الخام)

90.0%
10.0%

االستخدام
(باستثناء االستهالك املتوسط)

 14،197ألف طن نفط مكافئ

57.4%

(مقارن ًة مع  1.74طن نفط مكافئ
يف عام )2019
منها:
املنتجات النفط ّية

وقود للسفن والطائرات الدولية

الكهرباء

 0.57طن نفط مكافئ
الغاز الطبيعي

 0.12طن نفط مكافئ

 3،599مليون لرت
( 2،869ألف طن نفط مكافئ)
منها :بنزين  95أوكتان

 3،576مليون لرت
ديزل

 2،937مليون لرت
( 2،538ألف طن نفط مكافئ)

الكهرباء

لالستهالك النهايئ

االستهالك النهايئ من الطاقة للفرد

 0.88طن نفط مكافئ

بنزين

من االسترياد املبارش

للتصدير

 1.63طن نفط مكافئ
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املنتجات النفط ّية

االستهالك النهايئ للمنتجات
النفط ّية يف املواصالت

36.8%
5.8%

نوع
الطاقة

توليد الكهرباء
مصادر
لتوليد
الكهرباء

غاز طبيعي 63.7%
فحم
32.5%
طاقة متجددة 2.9%
وقود احفوري 0.9%

آخرون
اإلجاميل

13،223

توليد
الكهرباء

67.1%
26.2%
6.0%
0.7%
72،285

ألف طن مليون
نفط مكافئ كيلوواط/ساعة

االستهالك النهايئ للكهرباء

 60،910مليون كيلوواط/ساعة
( 5،238ألف طن نفط مكافئ)

 25القطاع الحكومي
يشتمل القطاع الحكومي يف إرسائيل عىل الوزارات الحكومية ،ومؤسسة التأمني الوطني ،والسلطات املحلية،
املؤسسات الوطنية ،واملؤسسات غري الربحية التي متولها الحكومة لس ّد معظم نفقاتها.
لهذا القطاع أهمية كبرية يف مجاالت التنظيم االقتصادي وإنتاج الخدمات لالستهالك الفردي (للشخص) والجامعي
(لعامة السكان).
تشمل املعلومات بيانات اقتصادية عن النفقات واملدخوالت والعجز وال َّديْن بالقطاع الحكومي ،تعرض أيضا معطيات
عن مساعدة رسمية لتطوير ( ،)ODAالذي مترره إرسائيل لدول قيد النمو.
يتم جمع البيانات من وزارة املالية ،ووزارة الدفاع ،ومؤسسة التأمني الوطني ،والسلطات املحلية ،والتقارير املالية
للمؤسسات العامة غري الربحية واملؤسسات الوطنية ،وغريها من املصادر.

معطيات مختارة 2020

نفقات القطاع الحكومي
 644.8مليار شيكل

46.0%

من الناتج املحيل اإلجاميل
(مقارن ًة مع  561.3مليار شيكل،
 39.6%من الناتج املحيل اإلجاميل ،يف عام )2019
منها:

 332.5مليار شيكل
لالستهالك العام

مدخوالت القطاع الحكومي
 493.1مليار شيكل

(35.2%

من الناتج املحيل اإلجاميل)
منها:

85.3%

من جباية الرضائب

عجز القطاع الحكومي
 151.7مليار شيكل

10.8%

من الناتج املحيل اإلجاميل
(مقارن ًة مع  55.2مليار شيكل،
 3.9%من الناتج املحيل اإلجاميل ،يف عام )2019

الدَّ يْن الحكومي

 1،006.6مليار شيكل

نسبة الدَّ يْن من الناتج املحيل اإلجاميل

71.8%

َّديْن القطاع الحكومي
 1،014.4مليار شيكل

مساعدة رسمية لتطوير ()ODA
 291.0مليون دوالر

(0.07%

من الدخل القومي اإلجاميل)
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 26السلطات املحلية
السلطة املحلية هيئة تقوم بإدارة الشؤون املحلية يف بلدة أو عدة بلدات.
تنقسم السلطات املحلية حسب تصنيفها إىل بلديات ومجالس محلية ومجالس إقليمية (يضم املجلس اإلقليمي عدة
أشكال من املناطق السكنية ،مثل املوشاف والكيبوتس والقرية).
نص عليها القانون.
تقدم السلطة املحلية الخدمات إىل سكانها يف مجاالت كثرية قد ّ
تشمل البيانات املتعلقة بالسلطات املحلية معلومات عن توزيع السلطات وفق املرتبة ،ووصف السلطات حسب
املستوى االجتامعي-االقتصادي ومميزات دميوغرافية للسكان ،ومؤرش الريفية ،وخدمات السلطات املحلية (التعليم،
الرفاه ،املياه ،اإلصحاح البيئي) ،وحدات أرسية عائلية والتنقل وبيانات امليزانية.
يتم الحصول عىل البيانات من مؤسسة التأمني الوطني ،ومن وزارة الداخلية ،ومن سلطة املياه ،وغريها من املصادر.
تظهر البيانات بأكملها يف النرشة السنوية لدائرة اإلحصاء املركزية "السلطات املحلية يف إرسائيل".

معطيات مختارة 2019

السلطات املحلية

74.0%
14.9%
10.4%
0.7%

255

من السكان يقيمون يف
مناطق البلديات
من السكان يقيمون يف
مناطق املجالس املحلية
من السكان يقيمون يف
مناطق املجالس اإلقليمية
من السكان يقيمون يف مناطق
سكنية ليس لها مرتبة سلطوية

امليزانية
اإليرادات (رضيبة السلطة املحلية ،والرسوم،
وما إىل ذلك)
مليار شيكل
مليار شيكل
املدفوعات

90.6
90.9

وحدات أرسية عائلية

نسبة الوحدات األرسية العائلية
يف كل أنحاء البالد

78.4%

يف املدن التي يقطنها  50الف مواطنا او اكرث
النسبة األكرث انخفاضا:
يف تل ابيب-يافا
النسبة األكرث ارتفاعا:
يف موديعني-مكابيم-ريعوت

57.5%
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99.5%

خدمات السلطات املحلية
التعليم

الحاصلون عىل شهادة بجروت من بني جميع تالميذ الصف الثاين عرش

كل أنحاء البالد 65.8%
البلديات 63.2%

املجالس املحلية
املجالس اإلقليمية

69.2%
77.5%

االكادمييني من مجموع ابناء 55–35
حسب مجموعة اجتامعية-اقتصادية للسلطة املحلية ()2020
يف كل أنحاء البالد
يف مجموعة 10
يف مجموعة 1

7.6%

27.7%

57.2%

اإلصحاح البيئي

كمية النفايات للفرد يف اليوم

كل أنحاء البالد  1.8كجم املجالس املحلية  1.5كجم
 1.8كجم املجالس اإلقليمية  2.1كجم
البلديات

التنقل ()2020

نسبة املوظّفني العاملني خارج منطقة السكن
يف كل أنحاء البالد
يف املدن التي يقطنها  50الف مواطنا او اكرث
النسبة األكرث انخفاضا:
يف إيالت
النسبة األكرث ارتفاعا:
يف جفعاتايم

53.1%

11.2%

78.3%

 27االنتخابات والكنيست والحكومة
يستند نظام الحكم يف إرسائيل إىل مبدأ الفصل بني السلطات الثالث :السلطة الترشيعية والسلطة التنفيذية والسلطة
القضائية .الكنيست – برملان النواب اإلرسائييل – هو السلطة الترشيعية وصاحب الصالحية الحرصية يف الدولة لسن
القوانني .توجد أيضً ا للكنيست وظيفة دستورية وهي وضع دستور لدولة إرسائيل.
الكنيست هي الهيئة التي تراقب عمل الحكومة وتتوىل بعض الوظائف شبه القضائية ،ومن وظائفها أيضاً انتخاب
رئيس الدولة ومراقب الدولة .يوجد يف الكنيست  120عض ًوا ،ومقرها أورشليم القدس.
تشمل البيانات معلومات عن انتخابات الكنيست ال ( 23مدتها  13شهر فقط) والكنيست ال  24وعن عملها
املتواصل (يف األربعة أشهر منذ اجتامعها األول) – س ّن القوانني ،وتقديم مقرتحات ووضعها عىل جدول األعامل
واقرتاحات لعقد جلسة رسيعة وتقديم استفسارات .توجد ضمن ذلك مقارنة مع عمل مجالس الكنيست السابقة
(حسب املعدل السنوي ،ألن طول مدة كل كنيست كان مختلف) .باإلضافة لذلك ،تشمل البيانات معطيات عن
شكاوى املواطنني املرفوعة اىل مف ّوض شكاوى الجمهور.
يتم الحصول عىل البيانات عن االنتخابات والكنيست والحكومة من لجنة االنتخابات املركزية ،ومن أرشيف الكنيست.
يتم الحصول عىل البيانات عن شكاوى الجمهور من مف ّوض ّية شكاوى الجمهور التابعة ملكتب مراقب الدولة.
معطيات مختارة 2021-2020

انتخابات الكنيست ال 23
(يف )2.3.2020
حوايل  6.45مليون
حوايل  4.62مليون

71.5%

أصحاب حق التصويت
عدد املصوتني
نسبة التصويت

انتخابات الكنيست ال 24
(يف )23.3.2021
حوايل  6.58مليون
حوايل  4.44مليون

67.4%

عمل الكنيست ال 24
(خالل الفرتة )10.8.2021–6.4.2021
القوانني
التي قُبلت

17

مقرتحات ُوضعت عىل جدول األعامل التي تم
مناقشتها خالل جلسة الكنيست
واقرتاحات لعقد جلسة رسيعة التي تم ارسالها
ملناقشتها يف اللجنة

108

االستفسارات
التي تم الرد عليها

144

مف ّوض ّية شكاوى الجمهور ()2020
شكاوى تم البت بها

5،639
)33.1%( 1،864
منها :ما هو صادق

31

 28املواقف واإلدراك الحيس لدى الجمهور
توفر البيانات املتعلقة مبواقف واإلدراك الحيس لدى الجمهور معلومات عن تصورات ومواقف السكان يف مختلف
املجاالت مثل الصحة ،والظروف السكنية ومنطقة السكن ،العمل ،والوضع االقتصادي ،والحاالت العاطفية ،العمل
التطوعي ،وغري ذلك.
مصدر البيانات عن مواقف واإلدراك الحيس لدى الجمهور هو االستطالع االجتامعي الذي يجري كل عام عىل عينة
جديدة من السكان البالغني (يف س ّن ال  20عاماً فام فوق).
يق ّدم االستطالع االجتامعي املعلومات عن ظروف املعيشة وعن مستوى رفاهية السكان ،ويتكون من قسمني رئيسني:
قسم ثابت يشتمل عىل أسئلة يُعاد ذكرها سنويًّا ،وقسم متغري يُك َّرس سنويًّا ملواضيع جديدة التي يتم بحثها
بالتفصيل.
تطرق استطالع  2020بتوسع ملوضوع العرص الرقمي.

معطيات مختارة ( 2020يف س ّن ال  20عاماً فام فوق)

مدى الرضا من الحياة
ومن الوضع االقتصادي

اإلحساس بالفقر
والصعوبات االقتصادية

راضون عن حياتهم

12.0%

90.3%
65.8%

راضون عن وضعهم االقتصادي

استخدام اإلنرتنت**

90.1%
89.7%
90.6%
من الرجال من النساء
88.6%
90.5%
من اليهود* من العرب

يستخدمون اإلنرتنت

مدى الرضا من املسكن
ومن منطقة السكن

36.7%
6.7%
من اليهود* من العرب
25.1%

راضون عن املسكن الذي يسكنون به

اإلحساس بالضغط وبالوحدة
والشعور بالتمييز

نسبة مستخدمي اإلنرتنت يرتفع
مع السنوات:
يف عام 2010
من
يف عام 2020
اىل
يستخدمون اإلنرتنت
بواسطة الهاتف الخلوي
من مستخدمي اإلنرتنت
يستعملوه يف كل يوم او تقريباً يف كل يوم

19.1%

أهداف استخدام اإلنرتنت:

88.7%
85.7%

يشعرون بالضغط
دامئًا أو يف أحيان متقاربة

63.5%

راضون عن مستوى النظافة
يف منطقة سكناهم

41.0%

راضون عن املواصالت العامة
يف منطقة سكناهم

29.9%

يستصعبون س ّد نفقاتهم الشهرية
للوحدة األرسية

19.9%

راضون بشكل عام
عن منطقة سكناهم
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احسوا بأنهم فقراء بالسنة األخرية

العرص الرقمي

يشعرون بالوحدة يف أحيان متقاربة
أو بني الفينة واألخرى

23.2%
كان لديهم شعور معي بالتمييز

توازن بيت-عمل

ّ
يف السنة األخرية

(مقارن ًة مع  37.9%يف عام )2019
غري راضني عن توازن الوقت الذي يخصصونه للعمل
والوقت الذي يخصصونه ملجاالت أخرى يف حياتهم

67.5%
90.1%
85.8%
85.0%
85.7%
61.3%
46.5%

مجموعات دردشة
ووسائل التواصل االجتامعي
خدمات بنكية رقمية
الحصول عىل خدمات
من مكاتب حكومية

* يشمل ״آخرون״ :مسيحيون غري عرب،
أبناء ديانات أخرى واشخاص بدون
سجل السكان.
تصنيف يف ّ
** يف الثالثة أشهر التي سبقت املقابلة.

دائرة اإلحصاء املركزية

موقع اإلنرتنتwww.cbs.gov.il :

الربيد اإللكرتوين:
صفحة الفيسبوك" :הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – למ"ס"
info@cbs.gov.il

وحدة املعلومات02-6592666 :

كتابة النرشة :ليالخ بيتون وعميت يجور-كرول | ترجمة :ساجدة عمري نجم
آذار 2022

إرسائيل باألرقام

بيانات مختارة من الكتاب اإلحصايئ السنوي يف إرسائيل 2 0 2 1

