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أعاله.

8



مقدمة
ُي ِّ
قد م هذا اإلصدار – "معطيات عن أورشليم القدس  :2019الوضع القائم واتجاهات
التغيري" – أحدث املعطيات عن أورشليم القدس يف مختلف املجاالت ،من ضمنها:
ّ
السكان ،التشغيل وسوق العمل ،الرتبية والتعليم ،البناء والسياحة.
يهدف هذا اإلصدار إىل إطالع جمهور القارئني عىل النتائج األساسيّة املستقاة من
ّ
السنوي ألورشليم القدس من خالل كتابة وصف قصري مصحوب
الكتاب االحصايئ
َ
برسوم بيانية وخرائط تساعد عىل ف ْهم ما يجري يف أورشليم القدس؛ أكرب املدن يف
ً
تعقيدا.
إسرائيل وأكرثها
املصدر الرئييس للمعطيات الواردة يف هذا اإلصدار هو الكتاب االحصايئ السنوي ألورشليم
القدس ،الذي يتضمن حوايل  250جدوالً وعشرات الرسوم البيانية .يقوم معهد القدس
لبحث السياسات وبلدية أورشليم القدس بإصدار هذا الكتاب االحصايئ السنوي كل سنة.
ُتجمَ ع معطيات الدليل السنويّ
اإلحصايئ ألورشليم القدس من عدة مصادر مختلفة،
ّ
أهمّ ها دائرة اإلحصاء املركزية ،بلدية أورشليم القدس ومؤسسة التأمني الوطني.
نشكر كل مُ ِّ
قدمي املعطيات عىل مساهمتهم الكبرية يف نشر هذا اإلصدار والكتاب االحصايئ
السنوي ألورشليم القدس.
نتقدم بالشكر لعومر ينيف ونتاشا فولوشني عىل العون الكبري الذي ّ
ّ
قدماه من أجل إعداد
هذا اإلصدار ،وملراد نتشة ومليحة زغري عىل التدقيق اللغوي واملساعدة.
ّ
نتقدم بالشكر لياعيل شأولسيك عىل التصميم الجرافييك لهذا اإلصدار ولحاموتال أبِل عىل
اإلعداد للطباعة.
ميخال كورَح ،د .مايا حوشن
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مساحة

11

ةحاسم

املساحة

ً
ً
مقارنة باملدن الكربى األخرى يف إسرائيل 1.ح ّتى
مساحة
أورشليم القدس هي أكرب املدن
رتا
عام  ،2013بلغت املساحة الخاضعة لسلطة بلدية أورشليم القدس  125كيلوم ً
ً
رتا مربّعً ا ،مدينة حيفا
مربّعً ا.
مقارنة بذلك ،تبلغ مساحة مدينة برئ السبع  117كيلوم ً
2
رتا مربّعً ا،
رتا مربّعً ا ،ريشون لتسيون  59كيلوم ً
 65كيلوم ً
رتا مربّعً ا ،تل أبيب  52كيلوم ً
رتا مربّعً ا.
ومعاليه أدوميم  47كيلوم ً
ّ
شكلت املساحة املبن ّية يف
يف العام ،2013
أورشليم القدس  47%من مساحة املدينة ،بينما
كانت املساحة امل ُ ّ
تبقية مساحة مفتوحة (غري
مبن ّية) .أمّ ا يف حيفا َ
ف  55%من مساحتها مبن ّية
ويف تل أبيب َ
ف  73%من مساحتها مبن ّية .إنّ
السبب يف وجود نسبة عالية نسب ًّيا من املساحات
املفتوحة (غري املبن ّية) يف أورشليم القدس يعود

إىل جملة من العوامل ،من بينها :تضاريس
املدينة وسياسة التخطيط امل ُّتبعة لسنوات طويلة
ً
نتيجة لذلك ،تتميز
التي تحظر البناء يف األغوار.
ّ
خاص فيه أحياء تفصل
أورشليم القدس بمب ًنى
بينها مساحات مفتوحة.

املساحات املبنية واملساحات املفتوحة يف أورشليم القدس ويف املدن الكربى األخرى
يف إسرائيل2013 ،
■ مساحة مفتوحة ■ مساحة مبنية

معهد القدس لبحث السياسات

%

ً
مساحة يف إسرائيل .ولكن ،ويف عملية تدريجية بدأت منذ أكرث من َع ْقد،
 1كانت أورشليم القدس لسنوات عديدة أكرب املدن
ُسعت حدود ديمونا عدة مرات حيث تبلغ مساحتها اليوم  220كيلومرتًا مربّعً ا .هكذا أصبحت ديمونا اليوم أكرب املدن يف
و ِّ
إسرائيل من حيث املساحة.
ّ
النص ،نقصد بذلك تل أبيب-يافا.
 2عندما ترد معطيات عن تل أبيب يف هذا
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ةحاسم
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التعداد السكاين

طابع الهوية الدينية
التوزيع الجغرايف
االزدياد السكاين
ُعمر السكان

حاضرة أورشليم القدس (مرتوبولني)
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 ناّكسلا

السكان يف أورشليم القدس ويف املدن الكربى يف إسرائيل2017 ،

معهد القدس لبحث السياسات

طابع الهوية الدينية للسكان اليهود يف إسرائيل واملدن الكربى،
( 2017-2015باملعدل)*
معهد القدس لبحث السياسات

أورشليم القدس

إسرائيل

207,600

249,900

281,100

443,900

901,300

برئ السبع

ريشون
لتسيون

حيفا

تل أبيب

أورشليم
القدس

التوزيع الجغرايف للسكان يف أورشليم القدس2017 ،

10%

24%

67%

35%

حيفا

31%

34%

تل أبيب

5%

12%

يهود أرثوذكس (حريديم)

2%

83%

علمانيون

متديّنون

85%

13%

* البالغون من العمر 20
عامً ا وما فوق

السكان اليهود والعرب يف أورشليم القدس2017-1967 ،
معهد القدس لبحث السياسات

معهد القدس لبحث السياسات

38% 62%
32% 68%

215,900

يهود

28% 72%

343,900

يهود

شرق املدينة

28% 72%
26% 74%

553,400

337,400

عرب

3,900

غرب املدينة
347,900

عرب

901,300

نسمة
2017

524,500

657,500

نسمة

نسمة

1990

2000

■ يهود ■ عرب
14
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407,100

نسمة
1980

266,300

نسمة
1967

التعداد السكاين

أورشليم القدس هي أكرب مدينة يف إسرائيل .يف نهاية العام  ،2017بلغ عدد ّ
سكانها
ّ
يشكلون  10%من سكان إسرائيل .تضمّ أورشليم القدس
 901,300نسمة ،وبذلك َفهُم
أكرب عدد من السكان اليهود 3يف إسرائيل –  559,800وكذلك أكرب عدد من السكان العرب
يف إسرائيل –  341,500نسمة.
يف العام ّ ،2017
شكل سكان أورشليم القدس
شكل ّ
 10%من مجمل سكان إسرائيلّ .
سكانها
اليهود نسبة  8%من السكان اليهود يف إسرائيل،
وشكل ّ
ّ
سكانها العرب  19%من مجمل السكان
العرب يف إسرائيل.
عىل م ّر السنني ،طرأ انخفاض عىل نسبة
السكان اليهود يف أورشليم القدس ويف املقابل
طرأ ارتفاع عىل نسبة سكانها العرب .انخفضت
نسبة السكان اليهود يف املدينة من  74%يف العام
 1967إىل  72%يف العام  ،1990إىل  68%يف العام
 2000وإىل  62%يف العام  .2017باملقابل ،طرأ
ارتفاع عىل نسبة السكان العرب من  26%يف
العام  1967إىل  28%يف العام  ،1990إىل  32%يف
العام  2000وإىل  38%يف العام .2017

كما ذكرنا أعاله ،أورشليم القدس هي أكرب مدينة
يف إسرائيل .يف العام  ،2017بلغ عدد سكانها
 901,300نسمة ،أي ضعف عدد سكان تل أبيب
التي هي ثاين أكرب مدينة يف إسرائيل (443,900
نسمة) .بلغ عدد ّ
سكان حيفا ،التي هي ثالث
أكرب مدينة 281,100 ،نسمة .وبلغ عدد ّ
سكان
ريشون لتسيون ،رابع أكرب مدينة249,900 ،
نسمة ،وبيتح تكفا ضمّ ت  240,400نسمة.
أورشليم القدس مدينة مختلطة ،ويف العام
 2017سكن فيها  546,100يهوديّ  4و341,500
عربي ( 96% – 328,700مسلمون وَ– 12,600
ّ
عربي
مسيحي غري
 4%مسيح ّيون)3,200 ،
ّ
ّ
وَ 10,500شخص ال يص ّنفون أنفسهم يف أيّ
ديني.
إطار
ّ

 3يف كل موضع يُذ َكر فيه السكان اليهود ،نقصد بذلك السكان اليهود وآخرين ّإل إذا ُذكر عكس ذلك والقصد بالسكان
ّ
السكان من غري العرب ،بما يف ذلك اليهود ،املسيحيّون األجانب (غري العرب) وهؤالء الذين ال
اليهود وآخرين هو جميع
ديني.
إطار
يص ّنفون أنفسهم يف أيّ
ّ
 4يهود فقط.
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ّ
السكان يف أورشليم القدس ،بحسب الفئة السكانية*2017-1922 ،

■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

باآلالف

*منذ العام  – 1948السكان يف املناطق الواقعة تحت نفوذ بلديّة أورشليم القدس يف حدود دولة إسرائيل.

سكان أورشليم القدس ،بحسب الفئة السكانية (بالنسبة املئوية)*2017-1922 ،

■ يهود ■ عرب

نسبة مئوية من السكان

معهد القدس لبحث السياسات

*منذ العام  – 1948السكان يف املناطق الواقعة تحت نفوذ بلديّة أورشليم القدس يف حدود دولة إسرائيل.
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ً
مقارنة بذلك ،تضمّ بني براك التي هي أكرب
مدينة يهوديّة أرثوذكسية (حريديّة) يف إسرائيل
 193,800يهوديّ أرثوذكيس (حريدي) ،هذا مع
اإلشارة إىل أنّ ليس جميع ّ
سكانها من اليهود
األرثوذكس (الحريديم).

أورشليم القدس هي املدينة التي يسكن فيها أكرب
ّ
السكان اليهود يف إسرائيل .يف العام
عدد من
 ،2017بلغ عدد السكان اليهود يف أورشليم
القدس  559,800نسمة ،وبذلك فهو أعىل بثلث
( )32%من عدد اليهود يف تل أبيب (424,200
نسمة) التي هي ثاين أكرب مدينة يف إسرائيل.

تضمّ أورشليم القدس كذلك أكرب عدد من
السكان العرب يف إسرائيل .يف العام ،2017
بلغ عدد السكان العرب يف أورشليم القدس
 341,500نسمة .عدد السكان العرب يف أورشليم
القدس أعىل بكثري من عددهم يف املدن العربية
الكربى يف إسرائيل :الناصرة ( ،)76,400رهط
( ،)66,800أم الفحم ( ،)54,200الطيبة
( )42,300وشفاعمرو (.)40,900

ً
أيضا أكرب عدد
يسكن يف أورشليم القدس
ّ
السكان اليهود األرثوذكس (الحريديم) يف
من
ُ
ّ
إسرائيل .بحسب تقدير تعداد السكان املعتمِ د
عىل االستطالع حول القوى العاملة الذي ُتجريه
ّ
السكان اليهود
دائرة اإلحصاء املركزيّة ،بلغ عدد
األرثوذكس (الحريديم) يف أورشليم القدس هذا
العام  227,700نسمة – أي  25%من مجمل
اليهود األرثوذكس (الحريديم) يف إسرائيل.

السكان يف أورشليم القدس ،تل أبيب وحيفا ،بحسب الفئة السكانية2017 ،
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

باآلالف

كذلك ،نسبة السكان العرب يف أورشليم القدس
( )38%أعىل بكثري من نسبتهم يف إسرائيل ()21%
ويف املدن الكربى املختلطة :حيفا ( ،)11%تل أبيب
( .)4%يف ّ
عكا ،تبلغ نسبة السكان العرب ،32%
ويف اللد  30%ويف الرملة .23%

 4%من السكان العرب يف أورشليم القدس هم
مسيحيون .يف العام  ،2017بلغ عدد السكان
املسيحيني العرب يف املدينة  12,600نسمة .املدن
التي ضمّ ت أكرب عدد من املسيحيني العرب يف
هذا العام يف إسرائيل هي :الناصرة (،)22,100
حيفا ( ،)15,800أورشليم القدس ()12,600
وشفاعمرو (.)10,200
18

 ناّكسلا

طابع الهوية الدينية

ّ
ّ
السكان الذين يسكنون يف مدن
سكان أورشليم القدس هم األكرث تنو ًّعا من بني جميع
ّ
السكان ّية عن بعضها البعض يف املدينة هو
أخرى يف إسرائيل .أحد األمور التي تم ّيز الفئات
طابع هويّتها الدين ّية.
وهي ّ
أقل من نسبتهم يف إسرائيل ( ،)35%ويف
حيفا ( ،)34%ومشابهة لنسبتهم يف تل أبيب
( .)25%نسبة السكان اليهود يف أورشليم القدس
الذين ع ّرفوا عن أنفسهم كمتديِّنني ()19%
ً
مقارنة بنسبتهم يف حيفا (،)5%
كانت عالية
ويف تل أبيب ( )5%ويف إسرائيل ( .)11%كذلك
كانت نسبة اليهود األرثوذكس (الحريديم) يف
أورشليم القدس ( )35%أعىل من نسبتهم يف
أيٍّ من املدن الكربى األخرى يف إسرائيل 2% .من
السكان اليهود يف تل أبيب ع ّرفوا عن أنفسهم
كيهود أرثوذكس (حريديم) 4% ،يف حيفا و10%
يف إسرائيل.

ي ّتضح من االستطالع االجتماعي الذي تقوم
به دائرة اإلحصاء املركزية والذي يشارك فيه
البالغون من العمر  20عامً ا فما فوق ،أنّ يف
األعوام ( 2017-2015معدل السنوات) 22%
من اليهود يف أورشليم القدس ع ّرفوا أنفسهم
كعلمانيني 25% ،كمحافظني (محافظ متديِّن
ً
بمدى كبري)19% ،
ومحافظ غري متديِّن
كمتديِّنني و 35%كيهود أرثوذكس (حريديم).
نسبة العلمانيني يف أورشليم القدس ()22%
ً
مقارنة بنسبتهم يف إسرائيل (،)44%
منخفضة
ويف تل أبيب ( )68%ويف حيفا ( .)56%بلغت
نسبة املحافظني يف أورشليم القدس ،25%

السكان اليهود الذين يبلغون  20عامً ا وما فوق يف إسرائيل ،أورشليم القدس ،تل
أبيب وحيفا ،حسب طابع الهوية الدينية( 2017-2015 ،معدل)

■ يهودي أرثوذكيس (حريدي) ■ متد ّين ■ محافظ-متد ّين ■ محافظ-غري متد ّين ً
بمدى كبري
علماين ،غري متد ّين
■
ّ

النسبة املئوية للذين يبلغون  20عامً ا وما فوق
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التوزيع الجغرايف

يف أواخر العام َ ،2017س َكنَ يف أورشليم القدس  901,300نسمةَ :س َكنَ  61%منهم يف
أورشليم القدس الشرقية (يف األرايض التي أُضيفت إىل املدينة يف العام  )1967و 39%يف
أورشليم القدس الغربية .كان سكان أورشليم القدس الشرقية من اليهود ( )38%ومن
العرب ( ،)62%بينما كان  99%من سكان أورشليم القدس الغربية من اليهود.

سكان أورشليم القدس ،بحسب التوزيع الجغرايف والفئة السكانية2017 ،
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

باآلالف

يف أواخر العام َ ،2017س َكنَ  553,400شخص من
ّ
سكان أورشليم القدس (من العرب ومن اليهود)
ُ
يف املناطق التي أضيفت إىل املدينة يف العام ،1967
شكلوا  61%من مجمل ّ
وهم ّ
سكان املدينة .عىل
م ّر السنني ،طرأ ارتفاع عىل نسبة السكان الذين
يسكنون يف هذه املناطق من مجمل سكان

ّ
املدينة :يف العام ّ ،1972
السكان يف املناطق
شكل
التي أُضيفت إىل املدينة يف العام  1967ما يقارب
ّ
سكان املدينة ارتفعت هذه
 29%من مجمل
النسبة إىل  46%يف العام  1983ثمّ إىل  59%يف
العام  ،2005وإىل  61%يف العام .2017
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السكان يف املناطق التي أُضيفت إىل أورشليم القدس يف العام  1967كنسبة مئوية
من سكان املدينة2017-1972 ،
معهد القدس لبحث السياسات

نسبة مئوية من السكان

يف العام َ ،2017س َكنَ يف املناطق التي أُضيفت
إىل املدينة يف العام  1967ما يقارب 215,900
يهودي ،وهم ّ
شكلوا  39%من مجمل السكان
يف هذه املناطق .طرأ ارتفاع ملحوظ عىل عدد
السكان اليهود يف هذه املناطق يف السبعينيات
والثمانينيات ،وذلك بعد بناء األحياء
اليهودية الكبرية.

يف العام  ،1972سكن يف املناطق التي أُضيفت إىل
املدينة يف العام  1967ما يقارب  8,700يهودي،
وهم ّ
شكلوا فقط  4%من مجمل السكان اليهود
يف املدينة .ارتفعت هذه النسبة إىل  25%يف العام
 ،1983وإىل  36%يف العام  ،1996وإىل  39%يف
العام .2017

السكان يف املناطق التي أُضيفت إىل أورشليم القدس يف العام  ،1967بحسب الفئة
السكانية2017-1972 ،
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

باآلالف
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السكان يف املناطق التي أُضيفت إىل أورشليم القدس يف العام  ،1967بحسب الفئة
السكانية (نسبة مئوية)2017-1972 ،
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

نسبة مئوية من السكان

يف العام َ ،2017س َكنَ يف األحياء اليهودية
الكبرية التي بُنيت يف املناطق التي أُضيفت إىل
املدينة يف العام  47,100 :1967نسمة يف راموت
ألون 42,300 ،يف بسجات زئيف 30,900 ،يف

جيلو 23,300 ،يف نفيه يعكوف 22,100 ،يف هار
حوما 14,700 ،يف رامات شلومو ،و 14,700يف
تلبيوت شرق.

السكان يف املناطق التي أُضيفت إىل أورشليم القدس يف العام ,1967
أحياء مختارة2017-1985 ،
الحي
اسم
ّ

راموت ألون

بسجات زئيف

جيلو

نفيه يعكوف
هار حوما

رمات شلومو

تلبيوت شرق

معهد القدس لبحث السياسات

1985

1992

2000

2006

2017

20,100

38,100

37,900

41,400

47,100

14,800

29,400

36,500

41,900

42,300

23,900

30,400

27,600

27,100

30,900

-

-

20,300

20,200

23,300

-

-

-

5,700

22,100

-

-

11,300

14,700

14,700

11,800

15,200

12,800

12,200

14,700

يف العام  337,400 ،2017عربي سكنوا يف املناطق
التي أُضيفت إىل املدينة يف العام  1967مُ ّ
شكلني
بذلك  61%من مجمل السكان يف هذه املناطق
و 99%من مجمل السكان العرب يف املدينة.
أكرب األحياء العربية يف أورشليم القدس
هي :بيت حنينا ( 40,500نسمة) ،كفر عقب
( ،)29,000الطور وجبل الزيتون (،)27,600
الحي اإلسالمي يف البلدة القديمة (،)24,500

جبل املكرب ( ،)23,600راس العمود ()23,000
وشعفاط (.)22,800
األحياء التي تضمّ أعىل نسبة من املسيحيني
العرب يف أورشليم القدس هي :بيت حنينا
( ،)3,100الحي املسيحي يف البلدة القديمة
( ،)2,600بيت صفافا ( ،)1,300والحي اإلسالمي
يف البلدة القديمة (.)1,200
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سكان أورشليم القدس بحسب الفئة السكانية ونسبة اليهود األرثوذكس (الحريديم) من مجمل سكان
منطقة معيّنة*2013 ،
رام الله

ّ
السكان
مميزات

كفر عقب

ّ
السكان اليهود (ال يشمل
عامّ ة
اليهود األرثوذكس (الحريديم)
ّ
السكان اليهود األرثوذكس (الحريديم)
بحسب نسبتهم من مجمل سكان
منطقة معيّنة:
نسبة منخفضة
نسبة متوسطة
نسبة عالية
السكان العرب
منطقة غري مُ عدّ ة للسكن ،أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ثور
ابو
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
*حُ دِّ دت نسبة اليهود األرثوذكس (الحريديم) من مجمل سكان منطقة معيّنة بحسب ِن َسب
التصويت لألحزاب اليهودية األرثوذكسيّة (الحريدية) يف انتخابات الكنيست ال  19التي أُجريت
يف كانون الثاين  ,2013وكان مستوى التجانس اعىل لصالحهمّ .
كلما كانت ِن َسب التصويت
لألحزاب اليهوديّة األرثوذكسية (الحريدية) أعىل ،كانت نسبة اليهود األرثوذكس (الحريديم)
من مجمل سكان منطقة معيّنة أعىل.
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0

كيلو مرت

االزدياد السكاين

خالل العام  ،2017ازداد عدد سكان أورشليم القدس بحوايل  18,700نسمة (ازدياد
بنسبة  :)2.1%ازداد عدد السكان اليهود بـ 9,800نسمة ( )1.8%وازداد عدد السكان
العرب بـ  8,900نسمة (.)2.7%
ّ
ّ
السكان
تدل هذه املعطيات عىل أنّ وترية ازدياد
العرب أعىل ممّ ا لدى السكان اليهود .إنّ معاينة
املعطيات عىل م ّر ّ
عدة سنوات تشري إىل ّأنه يف
السنوات الثالث األخرية ( )2017-2015كانت
نسبة ازدياد السكان العرب متشابهة وبلغت
 2.7%-2.5%يف السنة ،وكذلك ً
أيضا بالنسبة
ّ
للسكان اليهود (.)1.8%-1.5%

كانت نسبة االزدياد السكاين يف أورشليم القدس
يف العام  )2.1%( 2017مشابهة لنسبة االزدياد
السكاين يف إسرائيل ( ،)2.0%وأعىل من النسبة
يف تل أبيب ( )1.2%وحيفا (.)0.5%
نسبة ازدياد السكان اليهود يف أورشليم القدس
( )1.8%مشابهة لنسبة ازدياد السكان اليهود
يف إسرائيل ( ،)1.9%وهي أعىل ممّ ا يف تل أبيب
( )1.1%وحيفا (.)0.4%

هنالك اختالف ملحوظ بني السكان العرب
السكاين.
املسلمني واملسيحيني يف وترية االزدياد
ّ
يف السنوات  ،2017-2015كانت نسبة االزدياد
السكاين السنوية لدى املسلمني ،2.8%-2.5%
مقابل  1.1%-0.8%لدى املسيحيني.

باملقابل ،فإنّ نسبة ازدياد السكان العرب يف
أورشليم القدس ( )2.7%أعىل من نسبة ازدياد
السكان العرب يف إسرائيل ( )2.3%وحيفا
( ،)1.9%وهي مشابهة لنسبة ازدياد السكان
العرب يف تل أبيب (.)2.5%

معدل االزدياد السكاين السنوي يف أورشليم القدس ،حسب الفرتة الزمنيّة والفئة
السكانية2017-1967 ،
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

النسبة املئوية ملعدل االزدياد السنوي

תקופה
الفرتة الزمنيّة
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االزدياد السكاين يف أورشليم القدس2017 ،

االزدياد السكاين يف منطقة معيّنة
خالل العام

رام الله
كفر عقب

()-0.5%

ّ
وأقل

)0.5%−(-0.4%
8.0%−0.6%

عطاروت

الرام

+8.1%

منطقة غري معدّ ة للسكن ،أو
معطيات ناقصة

نفيه يعكوف
بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

ِرحافيا
جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ابو ثور
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
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0

كيلو مرت

ُعمر السكان

يتم ّيز ّ
سكان أورشليم القدس بمبنى أعمار شابّة .يف العام  ،2017كان العمر الوسيط
لسكان أورشليم القدس  24عامً ا ،األمر الذي يعني أنّ عمر نصف السكان ّ
أقل من  24عامً ا
ً
مقارنة بذلك ،فإنّ سكان مدينتي تل أبيب وحيفا أكرب
والنصف اآلخر أكرب من  24عامً ا.
سناً بكثري من سكان أورشليم القدس وكان العمر الوسيط فيهما هو  36و 38عىل التوايل.
بينما كان العمر الوسيط ملجمل السكان يف إسرائيل  30عامً ا.
يف إسرائيلّ .
شكل الكبار يف السنّ نسبة  12%من
السكان اليهود يف أورشليم القدس ،أمّ ا لدى
السكان العرب يف أورشليم القدس فقد ّ
شكل
الكبار يف السنّ نسبة  4%منهم.
5
يتميز السكان اليهود األرثوذكس (الحريديم)
بمبنى أعمار شابّة ًّ
جدا ،وهم ح ّتى أصغر س ًّنا من
السكان العرب .لقد ّ
شكل األطفال (بني األعمار
 14-0عامً ا) نسبة  40%من مجمل السكان
اليهود األرثوذكس (الحريديم) يف أورشليم
القدس ،مقابل  28%لدى عامّ ة 6السكان اليهود
(العلمانيني ،املحافظني واملتديّنني) .بلغت نسبة
الكبار يف السنّ (الذين تبلغ أعمارهم  65عامً ا
فما فوق)  7%من السكان اليهود األرثوذكس
(الحريديم) ،مقابل  15%لدى عامّ ة السكان
اليهود.

ينبع العمر الوسيط املنخفض يف أورشليم
القدس من وجود نسبة عالية من السكان
اليهود األرثوذكس (الحريديم) والسكان العرب
ّ
السكان ّيتان بمبنى
يف املدينة .تتميز هاتان الفئتان
ّ
خاص ،وذلك بسبب عدد
أعمار شابّة بشكل
األطفال املرتفع يف كل عائلة.
السكان اليهود يف أورشليم القدس أكرب س ًّنا
من السكان العرب .يف العام  ،2017كان العمر
الوسيط للسكان اليهود  26عامً ا مقابل  21عامً ا
لدى السكان العرب .يف العام نفسه ،كان العمر
ّ
للسكان اليهود يف إسرائيل  32عامً ا
الوسيط
مقابل  23عامً ا لدى السكان العرب.
كما ُذكر ً
آنفا ،تتميز أورشليم القدس بنسبة
عالية نسب ًيا من األطفال (بني األعمار  14-0عامً ا)
ونسبة منخفضة نسب ًيا من الكبار يف السنّ (65
عامً ا وما فوق) .يف العام ّ ،2017
شكل األطفال
نسبة  34%من مجمل سكان أورشليم القدس،
مقابل  18%يف تل أبيب 20% ،يف حيفا ،و28%
ّ
شكل األطفال  32%من مجمل
يف إسرائيل.
السكان اليهود يف املدينة ،أمّ ا لدى السكان
العرب فقد ّ
شكل األطفال نسبة  36%منهم.
نسبة الكبار يف السنّ ( 65سنة فما فوق)
منخفضة نسبياً يف أورشليم القدسّ .
شكلت هذه
الفئة العمرية  9%من مجمل سكان املدينة،
مقابل  15%يف تل أبيب 20% ،يف حيفا و11%

كذلك السكان العرب املسلمون يف أورشليم
القدس يتم ّيزون بمبنى أعمار شابّة ،وهم
أصغر س ًّنا بكثري من السكان العرب املسيحيني.
ّ
يشكل األطفال (بني األعمار  14-0عامً ا) 37%
ّ
السكان املسلمني ،مقابل  20%لدى السكان
من
العرب املسيحيني .تبلغ نسبة الكبار يف السن (65
عامً ا فما فوق)  4%من السكان العرب املسلمني
مقابل  14%لدى السكان العرب املسيحيني.

 5أي السكان اليهود يف األحياء التي أغلبية السكان فيها هم من اليهود األرثوذكس (الحريديم) .حُ ِّددت هذه األحياء بحسب
ِن َسب التصويت لألحزاب اليهودية األرثوذكسية (الحريدية) يف انتخابات الكنيست الـ  19التي أُجريت يف كانون الثاين 2013
ّ
السلم  5-1حُ ِّددَت عىل أنها
(األحياء التي كانت فيها ِن َسب التصويت لألحزاب اليهودية األرثوذكسية (الحريدية) ضمن
ُ
أحياء متجانسة أغلبيّتها من السكان اليهود األرثوذكس (الحريديم)ُ .ع ِّرف السكان يف األحياء التي لم تدرَج ِن َسب التصويت
ّ
السلم  5-1كفئة سكانية يهودية عامة .انظر -
فيها ضمن
www.cbs.gov.il/www/publications15/religion/religion_area.pdf

 6انظر املالحظة .5
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مبنى األعمار يف أورشليم القدس ،حسب الفئة السكانية2017 ،

■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

الفئة العمرية

نسبة مئوية من السكان

مبنى أعمار السكان اليهود يف أورشليم القدس2017 ،
■ السكان اليهود األرثوذكس (الحريديم) ■ عامّ ة السكان اليهود

معهد القدس لبحث السياسات

الفئة العمرية

نسبة مئوية من السكان
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مبنى أعمار السكان العرب يف أورشليم القدس ،حسب الديانة2017 ،

■ السكان املسلمون ■ السكان املسيحيون
معهد القدس لبحث السياسات

الفئة العمرية

نسبة مئوية من السكان

يف العام  ،2017كان املسيحيون غري العرب هم
الفئة السكانية األكرب س ًّنا يف أورشليم القدس.
بلغ تعداد هذه الفئة  3,500نسمة فقط وكان
عمرها الوسيط  44عامً ا .املسيحيون العرب هم
كذلك فئة سكانية كبرية يف السنّ نسب ًّيا ،إذ يبلغ

عمرها الوسيط  34عامً ا .الفئتان السكان ّيتان
األصغر س ًّنا هما :اليهود األرثوذكس (الحريديم)
الذين عمرهم الوسيط هو  19عامً ا ،والعرب
املسلمون الذين عمرهم الوسيط  21عامً ا.
78

السكان يف أورشليم القدس ،حسب العمر ،الفئة السكانية والديانة2017 ،
البالغون من
العمر  14-0عامً ا

البالغون 65
عامً ا وما فوق

العمر
الوسيط*

34%

9%

24

32%

12%

26

28%

15%

31

40%

7%

19

36%

4%

21

السكان العرب املسلمون

37%

4%

21

السكان العرب املسيحيّون

21%

14%

34

14%

20%

44

الكل للسكان
املجموع ّ ّ
السكان اليهود

عامّ ة السكان اليهود (علمانيّون
7
ومحافظون ومتديّنون)
السكان اليهود األرثوذكس (الحريديم)

8

السكان العرب

ّ
السكان املسيحيّون من غري العرب

*العمر الذي يتواجد نصف السكان فوقه ونصفهم اآلخر تحته.

 7انظر املالحظة .5
 8انظر املالحظة .5
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العمر الوسيط يف أورشليم القدس2017 ،

العمر الوسيط لسكان املنطقة

رام الله
كفر عقب

20−14
30−21
37−31
54−38

منطقة غري معدّ ة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

ِرحافيا
جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ابو ثور
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1
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أطفال ترتاوح أعمارهم بني  14-0عامً ا يف أورشليم القدس2017 ،

نسبة مئوية من سكان املنطقة

رام الله
كفر عقب

19%−10%
29%−20%
38%−30%
52%−39%

منطقة غري معدّ ة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ثور
ابو
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1
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شباب ترتاوح أعمارهم بني  34-20عامً ا يف أورشليم القدس2017 ،

نسبة مئوية من سكان املنطقة

رام الله
كفر عقب

20%−13%
25%−21%
35%−26%
53%−36%

منطقة غري معدّ ة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

ِرحافيا
جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ابو ثور
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1
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األشخاص الذين يبلغون  65عامً ا وما فوق يف أورشليم القدس2017 ،

نسبة مئوية من سكان املنطقة

رام الله
كفر عقب

4%−1%
12%−5%
24%−13%
45%−25%

منطقة غري معدّ ة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ثور
ابو
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1
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حاضرة أورشليم القدس (مرتوبولني)
9

يف العام  ،2017سكن يف حاضرة أورشليم القدس  1,284,800نسمة 901,300 :نسمة يف
مدينة أورشليم القدس التي هي نواة الحاضرة ،و 383,500نسمة يف الحلقة الخارجية
(البلدات املحيطة بها).
جغرايف يؤ ّدي وظائف
الحاضرة عبارة عن ح ّيز
ّ
ّ
متعددة ويضمّ عد ًدا كبريًا من البلدات املدين ّية
(البلديات واملجالس املحلية) ،والبلدات القروية
يف املجالس اإلقليمية ،وتكون هذه البلدات
ّ
ً
كيانا
وتشكل معً ا
مجاورة لبعضها البعض
ّ
ً
متعددة .هنالك عالقات
واحدا يؤ ّدي وظائف
اقتصادية ،واجتماعية وثقافية بني هذه
البلدات 10،لكن العالقة األقوى هي بينها وبني
النواة.

نسمة) ،مفاسريت تسيون ( 24,400نسمة)،
وجفعات زئيف ( 17,300نسمة).
حاضرة أورشليم القدس هي ثاين أكرب الحاضرات
يف إسرائيل بعد حاضرة تل أبيب ،وكما قد
ُذكر أعاله يسكن يف حاضرة أورشليم القدس
 1,284,800نسمة .يسكن يف حاضرة تل أبيب
 3,918,800نسمة ،ويف حاضرة حيفا 936,800
نسمة ،ويف حاضرة برئ السبع  384,900نسمة.

يف العام  ،2013وبناءً عىل توصية لجنة
اإلحصائيات البلدية والتصنيفات الجغرافية
وقرار دائرة اإلحصاء املركزية ،تم تحديث حدود
الحاضرات القائمة اليوم (تل أبيب ،حيفا وبرئ
السبع) ،وتمّ اإلعالن عن حاضرة رابعة ألوّل م ّرة
أال وهي حاضرة أورشليم القدس.

العالقة بني عدد سكان النواة (مدينة أورشليم
القدس) وبني عدد السكان يف باقي أنحاء
ّ
تدل عىل طابع الحاضرة من الناحية
الحاضرة
الفراغية – أي هل يتوزع السكان عىل كافة
مساحة الحاضرة أم يرتكزون يف سكنهم يف
رقعة جغرافية محددة – وكذلك من الناحية
االقتصادية – ما هي أهمّ ّية الحلقة الخارجية
وقدرتها عىل املساهمة يف ازدهار املدينة الرئيسية.

ح ّتى نهاية العام  ،2017ضمّ ت حاضرة أورشليم
القدس  86بلدة َس َكنَ بها  1,284,800نسمة.
ّ
تتألف الحاضرة من نواة وحلقة خارجية تشمل
َ
َ
قطاع ْيَ .سكنَ يف نواة الحاضرة 901,300
نسمة ويف الحلقة الخارجية  383,500نسمة:
 199,900نسمة يف القطاع الغربي ،و183,600
نسمة يف قطاع البلدات اإلسرائيلية يف يهودا
والسامرة (الضفة الغربية) .البلدات الكربى
يف الحلقة الخارج ّية للحاضرة هي :بيت
شيمش ( 114,400نسمة) ،بيتار عيليت
( 54,600نسمة) ،معاليه أدوميم (37,800

ً
اختالفا كبريًا
تختلف الحاضرات يف إسرائيل
من حيث العالقة بني النواة والبلدات التي يف
الحلقة الخارج ّية .يف حاضرة أورشليم القدس،
ّ
شكل سكان مدينة النواة  70%من مجمل سكان
الحاضرة ،بينما يف حاضرة تل أبيب ّ
شكل سكان
النواة  11%من مجمل سكان الحاضرة .يف
َ
حاضرت برئ السبع وحيفا ،بلغت هذه النسبة
 54%و 30%عىل التوايل.

 9يجب التنويه هنا اىل أنّ هذا القسم يتطرق اىل السكان العرب واليهود يف مدينة أورشليم القدس فقط ،أمّ ا بالنسبة
لللبدات املحيطة بأورشليم القدس (التي هي نواة الحاضرة) فتم التطرق فقط اىل السكان اليهود والتجمعات السكنية
اليهودية.
 10الكتاب االحصايئ السنويّ إلسرائيل  ،2017مقدمة الفصل املخصص للسكان ،ص ،4 .دائرة اإلحصاء املركزية.
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السكان ،حسب الحاضرة والحلقات2017 ،
معهد القدس لبحث السياسات
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zv

حاضرة (مرتوبولني) أورشليم القدس

نواة

الحلقة الخارجية:

الغربي
القطاع
ّ
قطاع البلدات اإلسرائيلية يف يهودا
والسامرة (الضفة الغربية)

كوخاف هَ شاحر

عوفرا

بيت إيل

ريمونيم

بسجوت

معاليه مخماش كوخاف يعكوف
جيفع بنيامني

متسبيه يريحو

كفار أدوميم

جفعات زئيف
جفعون

علمون

هار أدار

مفاسريت تسيون
معاليه أدوميم

أورشليم القدس

َنتاف
هَ رئيل

أبو غوش

بيت زايت

كيدار

بيت شيمِ ش
هار جيلو

نوكديم

ْتكوعا

تسور هداسا
بيتار عيليت

نفيه دانيال
روش تسوريم

إلعَ زار
إفرات
بات عاين
ألون شفوت
كفار عتسيون
مجدال عوز

ِنحوشا

ش
10

5

كيلو مرت
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مصادر ازدياد
عدد السكان
مصادر ازدياد عدد السكان
الوالدة

الوفيات

الزيادة الطبيعية

الهجرة إىل إسرائيل (العالِيا)
الهجرة بني البلدات

الهجرة يف حاضرة أورشليم القدس
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الهجرة إىل أورشليم القدس ومنها2017 ،

معدل الخصوبة لدى النساء يف أورشليم القدس2017-2000 ،

معهد القدس لبحث السياسات

معهد القدس لبحث السياسات

4.4

4.3

3.9

3.8

يهوديات

3.4

3.9

4.1

4.5

مسلمات

2017

2010

2005

2000

من أورشليم القدس
 5بلدات رئيسية

إىل أورشليم القدس
 5بلدات رئيسية

1,620

690

تل أبيب

بني براك

670

1,450

بيت
شيمش

االستقرار األ ّول للقادمني الجدد2017-1990 ،

بيت شيمش

معهد القدس لبحث السياسات
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أورشليم القدس

8%

6%

4%

8%

9%

15%

أورشليم
القدس

تل أبيب

10%

6%

4%

5%

11%

12%

بيتار
عيليت

620

400

معاليه
أدوميم

جفعات
زئيف

370
بيتار
عيليت

540

حيفا

11%

15%

12%

6%

6%

7%

610

تل أبيب

1,060
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الكل للقادمني
املجموع ّ ّ
الجدد إىل إسرائيل100%
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مصادر ازدياد عدد السكان

يف العام  ،2017بلغ النمو الطبيعي يف أورشليم القدس  21,000نسمة ،بلغ عدد املهاجرين
(القادمني الجدد يف إطار العاليا) املستقرين يف املدينة  3,000نسمة ،وكان ميزان الهجرة
بني البلدات يف هذا العام سال ًبا وبلغ  -6,000نسمة.
هنالك ثالثة عوامل تساهم يف ازدياد عدد السكان:
• الزيادة الطبيعية
الفرق بني عدد املواليد وعدد الوفيات؛
• الهجرة يف إطار ال"عاليا"
املهاجرون يف إطار العالِيا الذين يختارون االستقرار يف أورشليم القدس كمكان سكنهم األوّل يف إسرائيل؛
• الهجرة بني البلدات
الفرق بني عدد املهاجرين إىل أورشليم القدس (الوا ِفدين إليها) من بلدات أخرى يف البالد وبني عدد
املهاجرين من أورشليم القدس (املغادرين منها) إىل بلدات أخرى يف البالد.

مصادر ازدياد عدد السكان يف أورشليم القدس ،تل أبيب وحيفا2017 ،

■ حيفا ■ تل أبيب ■ أورشليم القدس
معهد القدس لبحث السياسات

نسبة لكل ألف نسمة
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الوالدة

يف العام  ،2017وُلد لسكان أورشليم القدس  24,700طفلُ :ولِد  15,800طفل ()64%
للعائالت اليهودية ،أمّ ا للعائالت العربية فقد ُولِد  8,900طفل (.)36%
منذ السبعينيات وحتى نهاية العَ ْقد األول من
سنوات الـ  ،2000طرأ انخفاض معتدل عىل
ِن َسب الوالدة لدى السكان اليهود يف أورشليم
ّ
معدل ِن َسب الوالدة لدى
القدس .انخفض
السكان اليهود يف أورشليم القدس من 27.7
والدة ّ
لكل ألف نسمة يف السنوات 1989-1973
إىل  25.7يف السنوات .1999-1990
يف األعوام  ،2009-2000بقي معدل ِن َسب
الوالدة مشابهًا وكان قدره  .25.3ولكن – وكما
ُذكِر ً
آنفا – طرأ ارتفاع يف السنوات األخرية عىل
نسبة الوالدة لدى السكان اليهود ،ويف السنوات
 2017-2010بلغ معدل ِن َسب الوالدة ،28.5
وهذا املعدل أعىل ح ّتى من معدل ِن َسب الوالدة
الذي ُسجِّ ل يف السبعينيات.

يتميز سكان أورشليم القدس ب ِن َسب والدة عالية.
يف العام  ،2017كانت نسبة الوالدة يف أورشليم
القدس  27.7والدة لكل ألف نسمة ،وكانت هذه
النسبة عالية باملقارنة مع نسبتها يف إسرائيل التي
بلغت نسبة الوالدة فيها  21.1لكل ألف نسمة.
نسبة الوالدة لدى السكان اليهود يف أورشليم
القدس أعىل من نسبة الوالدة لدى السكان
العرب .بلغت نسبة الوالدة يف العام  2017لدى
السكان اليهود  28.5والدة لكل ألف نسمة،
مقابل  26.4لكل ألف نسمة لدى السكان العرب.
ً
مقارنة بذلك ،نسبة الوالدة لدى السكان اليهود
ّ
يف إسرائيل (التي تبلغ  ،)20.3أقل من نسبة

الوالدة لدى السكان العرب (التي تبلغ .)24.1
كانت نسبة الوالدة لدى السكان العرب يف
أورشليم القدس بني األعوام  1967و 2011أعىل
من نسبة الوالدة لدى السكان اليهود .ولكن يف
ّ
ست سنوات
العام  2012حصل تغيري ،ومنذ
أصبحت نسبة الوالدة لدى السكان اليهود
أعىل من نسبة الوالدة لدى السكان العرب.
يعود سبب ارتفاع نسبة الوالدة لدى السكان
اليهود إىل ازدياد عدد السكان املتديّنني واليهود
األرثوذكس (الحريديم) يف املدينة ،وكذلك
إىل ارتفاع معدل الخصوبة لديهم .أمّ ا سبب
انخفاض نسبة الوالدة لدى السكان العرب فهو
شاركات يف القوى
مرتبط بارتفاع عدد النساء امل ُ ِ
العاملة وبارتفاع مستواهنّ
التعليمي.
ّ

طرأ انخفاض حا ّد من بداية السبعينيات وحتى
عام  2017عىل ِن َسب الوالدة لدى السكان العرب
يف أورشليم القدس .وصل معدل ِن َسب الوالدة
لدى السكان العرب يف السنوات 1979-1973
إىل  42.5والدة لكل ألف نسمة ،ثمّ انخفض يف
السنوات  1989-1980إىل  32.9وارتفع قليال ً يف
السنوات  1999-1990إىل  .34.1ولكن يف سنوات
ّ
مجد ًدا :وصل
ال  2000بدأ هذا املعدل ينخفض
معدل ِن َسب الوالدة بني السنوات 2009-2000
إىل  ،31.7وانخفض يف السنوات 2017-2010
إىل .26.8
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الوالدات يف إسرائيل ويف أورشليم القدس ،بحسب الفئة السكانية2017-1980 ،

■ عرب – أورشليم القدس ■ عرب – إسرائيل ■ يهود – أورشليم القدس ■ يهود – إسرائيل
معهد القدس لبحث السياسات

النسبة لكل ألف نسمة

ّ
أساسا بمبنى األعمار ونهج
تتأثر ِن َسب الوالدة
ً
ّ
الخصوبة .يتأثر نهج الخصوبة يف األساس
باملميزات الثقافية ،مستوى التعليم ونسبة
انخراط النساء يف القوى العاملة .تختلف ِن َسب
الوالدة يف أورشليم القدس من حي إىل آخر
بحسب مبنى أعمار السكان ومم ّيزاتهم .األحياء
اليهودية التي كانت فيها أعىل ِن َسب والدة يف
العام  2017هي األحياء التي ّ
سكانها من اليهود
األرثوذكس (الحريديم) أو املناطق التي يسكن بها
عدد كبري من اليهود األرثوذكس (الحريديم):
احفا ويجيع كابايِم ( 55والدة لكل ألف نسمة)،
كريم أفراهام
مِ ئا ِشعاريم وبايت أونجارين (ِ ،)50
( ،)49أَرزي هَ بريا ( ،)47وشرق نفيه يعكوف
( .)46األحياء التي كانت فيها أدىن ِن َسب والدة
هي :بسجات زئيف شمال غرب ( 9والدات لكل
ألف نسمة) ،التلة الفرنسية جنوب ( ،)9رمات
كريم ( ،)10أرنونا وتلبيوت جنوب (،)10
بيت هَ ِ
ورموت راحيل (.)10
األحياء العربية التي كانت فيها أعىل ِن َسب والدة
يف العام  2017هي :عناتا الجديدة ( ،)36مخ ّيم
شعفاط ( ،)34كفر عقب ( )34وجبل املكرب (.)33
األحياء العربية التي كانت فيها أدىن ِن َسب
املسيحي يف البلدة القديمة
الحي
والدة هي:
ّ
ّ
والحي اإلسالمي يف
( ،)12باب الساهرة (،)18
ّ
البلدة القديمة (.)19

الكل
يف العام  ،2017كان معدل الخصوبة
ّّ
ّ
ّ
معدل عدد األطفال الذين من املتوقع أن
(أي
تنجبهم املرأة خالل كل حياتها) يف أورشليم
القدس هو  ،3.9وهذا املعدل أعىل بكثري من
معدل الخصوبة يف إسرائيل ( ،)3.1وتل أبيب
( )2.1وحيفا ( .)2.3املدن التي ُسجِّ َلت فيها أعىل
معدالت خصوبة يف إسرائيل هي :موديعني
عيليت ( ،)7.7بيتار عيليت ( ،)6.8بني براك ()5.9
وبيت شيمش (.)5.5
الكل
يف العام  ،2017بلغ معدل الخصوبة
ّّ
للنساء اليهوديات يف أورشليم القدس 3.1( 4.3
يف إسرائيل) ،وهو أعىل من معدل الخصوبة
الكل لدى النساء العربيات يف أورشليم القدس
ّّ
الكل
–  3.2( 3.3يف إسرائيل) .معدل الخصوبة ّ ّ
ّ
متأثر يف األساس
املرتفع لدى النساء اليهوديات
الكل العايل لدى النساء
من معدل الخصوبة
ّّ
اليهوديّات األرثوذكسيات (الحريديات) وكذلك
لدى النساء املتديّنات .كان معدل الخصوبة
الكل لدى النساء املسلمات يف أورشليم القدس
ّّ
الكل لدى
 ،3.4وهو مطابق ملعدل الخصوبة
ّّ
النساء املسلمات يف إسرائيل.
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تدريجي عىل معدل
طرأ يف العَ ْقد األخري ارتفاع
ّ
11
الخصوبة لدى النساء اليهوديات يف ٍّ
كل من
أورشليم القدس وإسرائيل ،أمّ ا لدى النساء
املسلمات فقد طرأ انخفاض عىل هذا املعدل .يف
الكل لدى
العام  ،2007كان معدل الخصوبة
ّّ
النساء اليهوديات يف أورشليم القدس ،4.0

وقد ارتفع إىل  4.4يف العام  .2017ارتفع معدل
الخصوبة يف إسرائيل من  2.8إىل  .3.2أمّ ا لدى
ّ
عكيس :انخفض
السكان املسلمني فقد حدث أمر
ّ
الكل يف أورشليم القدس من
معدل الخصوبة ّ ّ
 4.1إىل  ،3.4وانخفض يف إسرائيل من 4.0
إىل .3.4

الكل يف إسرائيل وأورشليم القدس ،بحسب الديانة،
معدل الخصوبة
ّّ
2017 ،2012 ،2007
■ يهود – أورشليم القدس ■ مسلمون – أورشليم القدس
■ مسلمون – إسرائيل ■ يهود – إسرائيل
معهد القدس لبحث السياسات

عدد األطفال للمرأة

الوفيات

يف العام ُ ،2017ت ِّ
وف يف أورشليم القدس  3,600نسمة 76% :منهم يهود و 24%منهم
عرب .نسبة الوفيات يف أورشليم القدس –  4.1وفيات لكل ألف نسمة – ّ
أقل من النسبة
يفسر ذلك هو أنّ لسكان أورشليم
التي يف إسرائيل ( ،)5.1وتل أبيب ( )7.3وحيفا ( .)9.0ما ّ
القدس مبنى أعمار شابّة نسب ًّيا.
نسبة الوفيات لدى السكان اليهود يف أورشليم
القدس أعىل بكثري من نسبة الوفيات لدى
السكان العرب .يف العام  ،2017كانت نسبة
الوفيات لدى السكان اليهود يف أورشليم
القدس  4.9لكل ألف نسمة ،مقابل  2.6لدى
السكان العرب.

نسبة الوفيات لدى السكان اليهود يف أورشليم
القدس (ُ )4.9تع َترب منخفضة باملقارنة مع نسبة
الوفيات لدى السكان اليهود يف إسرائيل (،)5.7
وتل أبيب ( ،)7.4وحيفا (.)9.6

ديني).
 11نساء يهوديات فقط (ال يشمل النساء املسيحيات غري العربيات أو النساء اللوايت ال يصنفن يف أيّ إطار
ّ
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يعود سبب نسبة وف ّيات ال ُّر َّ
ضع العالية لدى
السكان العرب باملقارنة مع نسبتها لدى السكان
اليهود إىل التشوهات الخلقية واألمراض الوراثية
الشائعة نسب ًّيا لدى السكان املسلمني بسبب
14
زواج األقارب.
إنّ انخفاض ِن َسب الوفيات لدى السكان العرب
تحسن الظروف
يف أورشليم القدس ناجم عن
ُّ
الصحية ،الخدمات الصحية والطب الوقايئ يف
السبعينيات والثمانينيات ،وكذلك من تطبيق
قانون التأمني الصحي الرسمي يف منتصف سنوات
التسعني .سبب إضايف ل ِن َسب الوفيات املنخفضة
لدى السكان العرب هو كونهم فئة سكانية شابّة
نسب ًّيا .يف العام ّ ،2017
شكل البالغون من العمر
 75عامً ا فما فوق نسبة  1%من السكان العرب
ً
مقارنة بـ 6%لدى السكان اليهود.

كانت نسبة الوفيات لدى السكان العرب يف
ّ
أقل بقليل من نسبة
أورشليم القدس ()2.6
الوفيات لدى السكان العرب يف إسرائيل (.)2.8
عىل م ّر السنني ،طرأ انخفاض معتدل عىل
ِن َسب الوفيات لدى السكان اليهود يف أورشليم
القدس ،أمّ ا لدى السكان العرب فقد طرأ
انخفاض حا ّد وسريع .انخفض معدل ِن َسب
الوفيات لدى السكان اليهود من  6.4لكل
ألف نسمة يف األعوام  12،1979-1973إىل 5.9
يف األعوام  ،1989-1980إىل  5.5يف األعوام
 ،1999-1990إىل  5.2يف األعوام ،2009-2000
وإىل  5.0يف األعوام .2017-2010
ّ
معدل ِن َسب الوفيات
طرأ انخفاض حا ّد عىل
لدى السكان العرب من  6.4لكل ألف نسمة
يف األعوام  ،1979-1973إىل  4.5يف األعوام
 ،1989-1980إىل  3.5يف األعوام ،1999-1990
إىل  2.8يف األعوام  ،2009-2000وقد استم ّر يف
االنخفاض يف األعوام  2017-2010حتى وصل
إىل .2.7
ّ
أحد األسباب الرئيسية لالنخفاض الحاد يف نسبة
الوفيات لدى السكان العرب هو االنخفاض الحا ّد
َّ 13
يف وفاة ال ُّرضع.
كان معدل ِن َسب وفيات ال ُّر َّ
ضع يف السنوات
 1979-1972لدى السكان العرب يف أورشليم
القدس ( 45.2لكل ألف والدة) .انخفضت هذه
النسبة إىل  17.2يف األعوام  ،1989-1980إىل 10.7
يف السنوات  ،1999-1990إىل  6.8يف السنوات
 ،2009-2000وإىل  5.7يف السنوات .2017-2010
كان معدل ِن َسب وفيات ال ُّر َّ
ضع خالل السنوات
 2017-2015لدى السكان اليهود يف أورشليم
القدس  ،2.6وهو أعىل بقليل من املعدل لدى
السكان اليهود يف إسرائيل –  .2.2كانت نسبة
وفيات ال ُّر ّ
ضع لدى السكان العرب يف أورشليم
القدس  ،5.6وهي ّ
أقل بقليل من النسبة لدى
السكان العرب يف إسرائيل – .5.8

أعىل ِن َسب وفيات لدى السكان اليهود يف
أورشليم القدس كانت يف األحياء القديمة يف
املدينة .معظم السكان الذين يعيشون يف هذه
األحياء هم من عامّ ة اليهود (أي علمانيون،
محافظون ومتديّنون) ،وهم نسب ًّيا أكرب س ًّنا
من السكان الذين يعيشون يف األحياء األخرى
يف املدينة .األحياء التي كانت فيها أعىل ِن َسب
وفيات هي :كريات فولفسون ( 30وفاة لكل
ألف نسمة) ،بقعة شمال ( ،)18تسامريت ألنبي
( ،)17طالبية ( ،)16وتلبيوت مركز (.)14
أعىل ِن َسب وفيات لدى السكان العرب يف
أورشليم القدس كانت ً
أيضا يف األحياء القديمة
التي تسكن فيها فئة سكان ّية كبرية يف السنّ  .لكن
ً
انخفاضا
ِن َسب الوفيات يف األحياء العربية أكرث
ممّ ا يف األحياء اليهودية .األحياء العربية التي
كانت فيها أعىل ِن َسب وفيات هي :الحي األرمني
( 7لكل ألف نسمة) ،الحي املسيحي ( ،)7الحي
اإلسالمي ( )4يف البلدة القديمة ووادي الجوز (.)4

 12تجدر اإلشارة إىل أنّ ِن َسب الوفيات لدى السكان العرب انخفضت من  7.3لكل ألف نسمة يف العام  1973إىل  5.3يف العام
 .1979انخفضت ِن َسب الوفيات لدى السكان اليهود يف هاتني السنتني من  6.8إىل .6.0
 13موت الطفل قبل بلوغه السنة.
 14انظروا تقرير وفيات ال ُّر َّ
ضع ووفيات الفرتة املحيطة بالوالدة يف إسرائيل يف السنوات  ،2011-2008وزارة الصحة.
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Infant_mortality_rate-2008-2011.pdf
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الوالدات يف أورشليم القدس2017 ،
نسبة لكل ألف نسمة من سكان
املنطقة

رام الله
كفر عقب

20−8
28−21
37−29
55−38

منطقة غري معدّ ة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم
موتسا

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

مفاسريت تسيون

هار نوف

بيت زايت

ِرحافيا
جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ابو ثور
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1
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الوفيات يف أورشليم القدس2017 ،
نسبة لكل ألف نسمة من
سكان املنطقة

رام الله
كفر عقب

3−0
7−4
10−8
+11

منطقة غري معدّ ة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ثور
ابو
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1
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الزيادة الطبيعية

الزيادة الطبيعية (الفرق بني عدد املواليد وعدد الوفيات) هو عامل االزدياد السكاين
الرئييس لدى سكان أورشليم القدس .يف العام  ،2017ازداد عدد سكان أورشليم القدس
بـ 21,000نسمة نتيجة الزيادة الطبيعية :منها  62%يهود و 38%عرب .نسبة الزيادة
الطبيعية يف أورشليم القدس ( 23.5لكل ألف نسمة) أعىل بكثري ممّ ا يف إسرائيل ()15.9
وتل أبيب ( )11.1وحيفا (.)6.1
عىل م ّر سنوات كثرية ،كانت نسبة الزيادة
الطبيعية لدى السكان العرب يف أورشليم
القدس أعىل ممّ ا لدى السكان اليهود .لكنّ هذا
تغي بني األعوام  ،2016-2014وأصبحت
األمر ّ
نسبة الزيادة الطبيعية لدى السكان اليهود أعىل
ممّ ا لدى السكان العرب.
يعود السبب يف ارتفاع نسبة الزيادة الطبيعية
للسكان اليهود إىل زيادة نسبة الوالدة لديهم .يف
العام  ،2017كانت نسبة الزيادة الطبيعية لدى
السكان اليهود يف أورشليم القدس ّ
أقل فقط
بقليل من نسبتها لدى السكان العرب – 23.4
و 23.7لكل ألف نسمة ،عىل التوايل.

منذ سبعينيات القرن املايض وحتى العام ،2014
طرأ انخفاض عىل نسبة الزيادة الطبيعية لدى
ٍّ
كل من السكان اليهود والسكان العرب يف
أورشليم القدس .كان االنخفاض لدى السكان
اليهود أكرث اعتداالً 21.3 :لكل ألف نسمة يف
السنوات  1979-1973و 21.8لكل ألف نسمة يف
السنوات  .1989-1980انخفضت هذه النسبة
ّ
وظلت
إىل  20.3يف السنوات ،1999-1990
تغي
مماثلة ( )20.0يف السنوات ّ .2009-2000
هذا األمر يف السنوات  ،2017-2010إذ ارتفعت
نسبة الزيادة الطبيعية إىل .23.3
أمّ ا لدى السكان العرب ،فقد طرأ عىل م ّر
السنوات انخفاض حا ّد عىل نسبة الزيادة
الطبيعية .يف السبعينيات ،كان معدل ِن َسب
الزيادة الطبيعية لدى السكان العرب يف أورشليم
القدس  36.2لكل ألف نسمة ،انخفضت هذه
النسبة إىل  28.5يف الثمانينيات ،ثمّ ارتفعت قليال ً
يف التسعينيات إىل  ،30.3وبعد ذلك انخفضت
إىل  29.0يف السنوات  .2009-2000استمر هذا
االنخفاض يف األعوام  2017-2010حتى وصل
إىل .24.1

نسبة الزيادة الطبيعية لدى السكان اليهود
يف أورشليم القدس ( )23.4أعىل بكثري ممّ ا يف
إسرائيل ( ،)14.4ويف تل أبيب ( )10.9ويف حيفا
( .)5.2كذلك ً
أيضا نسبة الزيادة الطبيعية لدى
السكان العرب يف أورشليم القدس ( )23.7أعىل
من نسبة الزيادة الطبيعية لدى السكان العرب
يف إسرائيل ( ،)21.2ولكن بفارق بسيط.
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الزيادة الطبيعية يف أورشليم القدس ،بحسب الفئة السكانية2017-1980 ،
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

النسبة لكل ألف نسمة

الهجرة إىل إسرائيل (العالِيا)

يف العام  ،2017اختار  3,000مهاجر تقري ًبا (قادم جديد) 15أورشليم القدس كمكان
سكنهم األول يف إسرائيل ،مُ ِّ
شكلني  11%من مجمل القادمني الجدد إىل إسرائيل .عدد
القادمني الجدد يف هذا العام مشابه لعددهم يف العام .2016
طرأ انخفاض ملحوظ عىل عدد القادمني الجدد
إىل إسرائيل يف األعوام  .2013-2002يف العام
 ،2002قدم إىل إسرائيل  33,600شخص ،ثمّ
انخفض عددهم إىل  21,200يف العام ،2005
وإىل  16,900يف العام  .2013ولكن يف العام
تغي وطرأ ارتفاع عىل عدد القادمني
 ،2014حدث ُّ
الجدد ووصل إىل  .24,100استم ّر هذا االرتفاع يف
العام ً 2015
أيضا الذي وصل فيه  27,900قادم
جديد إىل إسرائيل .يف العام  ،2016طرأ انخفاض
طفيف عىل عدد القادمني الجدد الذين جاؤوا
إىل إسرائيل –  ،26,000وكان عددهم أكرث بقليل
يف العام  – 2017إذ بلغ .26,400

 ،2014طرأ ارتفاع عىل عدد القادمني الجدد
الذين اختاروا أورشليم القدس كمكان سكنهم
األوّل يف إسرائيل ووصل إىل  ،2,700وقد استم ّر
هذا العدد يف االرتفاع يف العام ً 2015
أيضا إذ
استق ّر يف أورشليم القدس يف هذا العام 3,100
قادم جديد .أمّ ا يف كل واحدة من السنتني 2016
و ،2017فقد استق ّر يف املدينة حوايل 3,000
قادم جديد.
عىل م ّر ّ
عدة سنوات ،تم ّيزت أورشليم القدس
بقدرتها العالية عىل جذب القادمني الجدد
إليها .هكذا مثال ً حوايل  13%من القادمني
الجدد إىل إسرائيل يف السنوات 2012-2002
اختاروا أورشليم القدس كمكان سكنهم األول
يف إسرائيل ،أمّ ا بالنسبة لحيفا وتل أبيب َف َق ْد
استق ّر يف ّ
كل واحدة منهما  5%من القادمني
الجدد .ولكن بدءً ا من العام  ،2013طرأت زيادة
تدريجية عىل عدد القادمني الجدد وكذلك عىل
نسبة القادمني الجدد الذين اختاروا السكن يف

أمّ ا يف أورشليم القدسَ ،ف َق ْد بقي عدد
ّ
باملعدل
القادمني الجدد إليها ثاب ًتا نسب ًّيا ،بلغ
حوايل  2,500قادم جديد سنويًّا بني السنوات
 ،2007-2002وباملعدل حوايل  2,300قادم جديد
سنويًّا بني السنوات  .2013-2008يف العام
 15ال يشمل مواطنني عائدين.
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تل أبيب باملقارنة مع نسبة اختيارهم للسكن يف
القدس .يف العام  ،2015وألول مرة ،كان عدد
القادمني الجدد الذين اختاروا تل أبيب (– 3,300
 12%من مجمل القادمني الجدد إىل إسرائيل)
كمكان إقامتهم األول يف إسرائيل أعىل بقليل من
عدد القادمني الجدد الذين اختاروا أورشليم
القدس (.)11% – 3,100

ولكن ،يف العام  ،2016كان عدد القادمني
الجدد الذين اختاروا أورشليم القدس (3,000
–  )12%أعىل بقليل من عدد القادمني الجدد
الذين اختاروا تل أبيب ( ،)11% – 2,800وهذا
هو الحال يف العام ً 2017
أيضا .يف هذا العام،
استقر يف أورشليم القدس  3,000قادم جديد
( ،)11%واستق ّر يف تل أبيب  2,500قادم جديد
( )10%ويف حيفا  2,000قادم جديد (.)8%

استقرار أول للقادمني الجدد يف أورشليم القدس ،تل أبيب وحيفا2017-2000 ،

■ أورشليم القدس ■ تل أبيب ■ حيفا

نسبة مئوية من مجمل القادمني الجدد إىل إسرائيل

معهد القدس لبحث السياسات

ّ
شكل القادمون الجدد من الواليات املتحدة
وفرنسا نسبة عالية من مجمل القادمني الجدد
الذين اختاروا أورشليم القدس كمكان إقامتهم
األول يف إسرائيل ( 27%من القادمني الجدد
إىل أورشليم القدس كانوا من الواليات املتحدة
و 23%منهم كانوا من فرنسا) .تليهما الدول
تنازيل :روسيا (،)10%
التالية التي ر ُِّتبت برتتيب
ّ
أوكرانيا ( )7%وبريطانيا ( .)6%يختلف توزيع
القادمني الجدد إىل إسرائيل عن توزيع القادمني
الجدد إىل أورشليم القدس ،والدول التي أىت
منها أكرب عدد من القادمني الجدد هي :روسيا
( ،)27%أوكرانيا ( ،)27%فرنسا ( ،)12%الواليات
املتحدة ( )10%والربازيل (.)2%

يف العام  ،2017سكن يف أورشليم القدس
 20,700قادم جديد من الذين قدموا إىل
إسرائيل يف السنوات  2017-2010األحياء التي
استقر بها أكرب عدد منهم يف أورشليم القدس
هي :تلبيوت ،أرنونا ومكور حييم ( ،)1,440بايت
فجان ( ،)1,330رموت ألون ( ،)970بقعة ،أبو
ثور ويمني موشيه ( ،)960نحألوت (،)940
املستعمرة األملانية وقطمون القديمة (.)890
ّ
شكل بها القادمون الجدد يف
األحياء التي
أورشليم القدس – الذين قدموا إىل إسرائيل بني
السنوات  – 2017-2010أعىل نسبة من مجمل
سكانها اليهود هي :طالبية ( ،)15%مركز املدينة
( ،)13%رحافيا ( ،)11%نحألوت ( ،)10%بقعة،
أبو طور ويمني موشيه ( ،)9%املستعمرة األملانية
وقطمون القديمة (.)9%
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القادمون الجدد بني السنوات  2017-2010يف أورشليم القدس2017 ،
نسبتهم املئوية من السكان اليهود
يف املنطقة

رام الله
كفر عقب

3%−1%
7%−4%
15%−8%

منطقة غالبية سكانها من العرب
منطقة غري معدّ ة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ثور
ابو
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4
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الهجرة بني البلدات

يف العام  ،2017انتقل  11,100شخص من بلدات أخرى يف البالد إىل أورشليم القدس،
وغادرها  17,100شخص وذهبوا للعيش يف بلدات أخرى يف البالد .ميزان الهجرة بني
البلدات ألورشليم القدس كان سال ًبا وبلغ  -6,000شخص .غالبية املهاجرين من أورشليم
16
القدس وإليها هم من اليهود وأقلية منهم ( )4%كانوا من العرب.
موضوع الهجرة بني البلدات هو نقطة بارزة يف
الخطاب العام يف أورشليم القدس ويف إسرائيل.
ّ
ّ
باألخص يف
يحتل هذا املوضوع مكانة هامّ ة
اعتبارات واضعي السياسة وص ّناع القرار عىل
املستوى املحيل ،اإلقليمي والقومي ،ال س ّيما فيما
يتعلق بتنمية البلدات املختلفة ،وتمييزها عن

بق ّية البلدات بخاص ّية مع ّينة وزيادة جاذبيتها.
لسياسة السلطة املحلية قدرة عالية عىل التأثري
ً
مقارنة بعوامل
عىل مدى الهجرة بني البلدات
االزدياد األخرى (كالزيادة الطبيعية والهجرة يف
إطار العالِيا).

الهجرة بني البلدات إىل أورشليم القدس ومنها2017-1980 ،
■ مغادرون ■ قادمون ■ ميزان الهجرة

باآلالف

معهد القدس لبحث السياسات

 16غالبية املهاجرين العرب هم من بني العرب الذين لديهم مواطنة إسرائيليّة .قليال ما يهاجر العرب من بني سكان القدس
الشرقية (تجدر اإلشارة إىل ّأنه ال توجد لسكان القدس الشرقية مواطنة إسرائيليّة ّ
وإنما لديهم مكانة مقيم دائم يف
إسرائيل).
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املهاجرون إىل أورشليم القدس

ّ
يشكل الشباب (الذين ترتاوح أعمارهم بني 20
و 34عامً ا) نسبة عالية من املهاجرين إىل أورشليم
القدس –  .47%عىل م ّر السنوات ،طرأ انخفاض
طفيف عىل نسبة الشباب الذين انتقلوا للعيش
يف أورشليم القدس من مجمل املهاجرين إىل
املدينة .يف العام ّ ،2013
شكل الشباب نسبة
 51%من مجمل املهاجرين إىل أورشليم القدس.
انخفضت هذه النسبة إىل  49%يف العام ،2015
وإىل  47%يف العام .2017
الفئات العمرية الرئيسية للمهاجرين الذين
انتقلوا للعيش يف أورشليم القدس هي29-25 :
عامً ا ( 19%من مجمل املهاجرين) 24-20 ،عامً ا
( 4-0 ،)17%أعوام ( ،)13%و 34-30عامً ا (.)11%

يف العام  ،2017انتقل  11,100شخص من بلدات
أخرى يف البالد للعيش يف أورشليم القدس.
كان عدد املهاجرين إىل أورشليم القدس يف هذه
السنة أكرب من عددهم يف السنة  2016التي
انتقل فيها إىل أورشليم القدس  9,700شخص.
إنّ العدد األكرب من املهاجرين إىل مدينة أورشليم
القدس كان من حاضرة تل أبيب – 4,200( 38%
نسمة) وكذلك من حاضرة أورشليم القدس
 3,500( 32%نسمة).
البلدات التي أىت منها أكرب عدد من املهاجرين إىل
أورشليم القدس هي :بني براك ( 6% – 690من
مجمل املهاجرين) ،بيت شيمش (،)6% – 670
تل أبيب ( ،)6% – 610معاليه أدوميم (– 400
 ،)4%بيتار عيليت ( ،)3% – 370جفعات ِزﺋﻴف
(.)3% – 370

األحياء التي انتقل إليها العدد األكرب من
املهاجرين (يف إطار الهجرة بني البلدات فقط) يف
أورشليم القدس هي :راموت ألون (7% – 800
من مجمل املهاجرين) ،بسجات زئيف (– 630
 ،)6%نحألوت ( ،)6% – 630بيت هكريم وكريات
موشيه ( )6% – 630وجيئوال ومئا شعاريم (480
– .)4%
بعض األحياء املذكورة أعاله هي أحياء كبرية من
ً
ونتيجة لذلكُ ،سجِّ َل بها
ناحية عدد السكان،
أكرب عدد من املهاجرين .أعىل نسبة من املهاجرين
ً
نسبة
إىل أورشليم القدس (عدد املهاجرين
الحي) ُسجِّ لت يف األحياء
إىل عدد السكان يف
ّ
(حي قيد اإلنشاء
التالية :مِ شكنوت هأوما
ّ
وتأهيله بالسكان –  170مهاجر لكل ألف نسمة)،
نحألوت ( ،)67رحافيا ( ،)59مركز املدينة (،)57
وطالبية ( .)50باستثناء مِ شكنوت هأوما ،يسكن
يف هذه األحياء الكثري من الشباب والطالب
ونشهد فيها ّ
كل عام "حركة حية" للداخلني
إليها والخارجني منها.

حوايل ( 2,650حسب التقديرات) شخص من
املهاجرين إىل أورشليم القدس أتوا من بلدات
يهودية أرثوذكسية (حريدية) ومن بلدات تسكن
فيها فئة سكانية يهودية أرثوذكسية (حريدية)
كبرية ،مُ ِّ
شكلني بذلك  24%من مجمل
املهاجرين اليهود إىل أورشليم القدس .البلدات
األساس ّية التي هاجر منها سكان يهود أرثوذكس
(حريديون) وانتقلوا للعيش يف أورشليم القدس
هي :بني براك ،بيت شيمش ،بيتار عيليت،
موديعني عيليت ،كوخاف يعكوف ،كريات
يعاريم وإلعاد.
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مغادرو أورشليم القدس

ّ
شكل الشباب
من مجمل املغادرين للمدينة.
نسبة  47%من مجمل املغادرين للمدينة يف
العام  ،2013ثمّ انخفضت هذه النسبة إىل 45%
يف العام  2016وإىل  44%يف العام .2017

يف العام  ،2017غادر أورشليم القدس 17,100
شخص وانتقلوا للعيش يف بلدات أخرى يف
البالد .كان عدد األشخاص الذين غادروا املدينة
يف هذا العام أقل بقليل من عدد املغادرين
يف العام  2016الذي بلغ فيه عدد املغادرين
 17,700شخص 39% .من املهاجرين (6,700
شخص) غادروا أورشليم القدس وانتقلوا
للعيش يف حاضرة أورشليم القدس و38%
( 6,500شخص) غادروها وانتقلوا للعيش يف
حاضرة تل أبيب.

الفئات العمرية الرئيسية ّ
للذين غادروا أورشليم
القدس هي 4-0 :أعوام ( 18%من مجمل
املغادرين) 29-25 ،عامً ا ( )18%و 24-20عامً ا
( .)14%يختلف توزيع أعمار مغادري املدينة
عن توزيع أعمار السكان اليهود 17فيها .يف هذا
العامّ ،
شكل البالغون من العمر  4-0أعوام
نسبة  13%من السكان اليهود يف املدينة ،والذين
ترتاوح أعمارهم بني  29-25عامً ا ّ
شكلوا نسبة 7%
ّ
والذين ترتاوح أعمارهم بني  24-20عامً ا شكلوا
نسبة  .8%هذا يعني أنّ نسبة الشباب املغادرين
من بني مجمل املغادرين أعىل من نسبتهم من
بني سكان املدينة .تجدر اإلشارة إىل أنّ غالبية
املهاجرين ،بشكل عامّ  ،هم من الشباب وأنّ هذه
الظاهرة ليست حصريّة ألورشليم القدس فقط.

البلدات الست التي انتقل للعيش فيها أكرب
عدد من املغادرين من أورشليم القدس هي:
تل أبيب ( 10% – 1,620من مجمل املغادرين)،
بيت شيمش ( ،)9% – 1,450بيتار عيليت
( ،)6% – 1,060جفعات زئيف (،)4% – 620
موديعني-مكابيم-رعوت ( ،)3% – 540وبني
براك ( .)3% – 510نستنتج من ذلك أنّ السكان
الذين غادروا أورشليم القدس متنوّعون من
علماين،
ناحية طابعهم الديني ،فمنهم مَ ن هو
ّ
ومتديّن ويهوديّ أرثوذكيس (حريدي).

األحياء التي غادرها أكرب عدد من املهاجرين
(يف إطار الهجرة بني البلدات فقط) يف أورشليم
القدس هي :راموت ألون ( 8% – 1,450من
مجمل املهاجرين) 18،بسجات زئيف (– 1,180
 ،)7%جيئوال ومئا شعاريم ( ،)6% – 950بيت
هكريم وكريات موشيه ( )5% – 820وجيلو (800
–  .)5%األحياء املذكورة أعاله هي أحياء كبرية
من ناحية عدد السكان ،وينتج عن ذلك ّأنه
ُسجِّ ل فيها أكرب عدد من املغادرين.
ً
نسبة
أعىل نسبة للمغادرين (عدد املغادرين
لعدد سكان الحي) كانت يف األحياء التالية:
نحألوت ( 66مغادر لكل ألف نسمة) ،طالبية
( ،)62مركز املدينة ( )61ورحافيا ( .)59يسكن يف
هذه األحياء الكثري من الشباب والطالب ،ولذلك
نسبة مغادريها – وكذلك نسبة القادمني إليها –
هي األعىل من بني األحياء األخرى يف املدينة.

حوايل  5,150شخص (حسب التقديرات)
من مغادري أورشليم القدس اليهود انتقلوا
للعيش يف بلدات يهودية أرثوذكسية (حريدية)
أو يف بلدات تسكن فيها فئة يهودية أرثوذكسية
(حريدية) كبرية ،وهم ّ
شكلوا  30%من مجمل
مغادري أورشليم القدس اليهود .البلدات
الرئيسية التي انتقل إليها السكان اليهود
األرثوذكس (الحريديم) هي :بيت شيمش،
بيتار عيليت ،جفعات زئيف ،موديعني عيليت
وبني براك.
تربز نسبة الشباب (بني األعمار  )34-20العالية
من مجمل مغادري أورشليم القدس إذ بلغت
نسبتهم  .44%عىل م ّر السنني ،طرأ انخفاض
طفيف عىل نسبة الشباب الذين غادروا املدينة

 17تمّ ت املقارنة مع السكان اليهود فقط ألنّ غالبية املهاجرين من املدينة وإليها هم يهود.
 18عدد مغادري راموت ألون شمال وراموت ألون جنوب متشابه.
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ميزان الهجرة

يف العام  ،2017كان ميزان الهجرة ألورشليم
القدس سال ًبا وبلغت قيمته  .-6,000ميزان
الهجرة يف هذه السنة منخفض باملقارنة مع
ميزان الهجرة يف العام  ،)-8,000( 2016كما
ّ
األقل منذ العام  .2008كان ميزان الهجرة
ّأنه
ألورشليم القدس مع حاضرة أورشليم القدس
سال ًبا وبلغ  -3,200نسمة ( 53%من امليزان) ،أمّ ا
ميزان الهجرة ألورشليم القدس مع حاضرة تل
أبيب فقد بلغ  -2,300نسمة (.)38%

البلدات التي كان ألورشليم القدس ميزان الهجرة
األكرث سالب ّية معها هي :تل أبيب ( ،)-1,010بيت
شيمش ( ،)-780بيتار عيليت ( ،)-690موديعني-
مكابيم-رعوت ( ،)-390جفعات زئيف ()-250
ّ
تدل قائمة البلدات عىل
ورمات جان (.)-230
أنّ مغادري أورشليم القدس كانوا علمانيني،
ومتدينني ويهود أرثوذكس (حريديم).

ميزان الهجرة بني البلدات ألورشليم القدس ،بحسب اللواء2017-2015 ،
2017

2016

2015

نسمة

معهد القدس لبحث السياسات

اللواء
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ميزان الهجرة ألورشليم القدس مع بلدات رئيسية2017 ،

معهد القدس لبحث السياسات

نسمة

األحياء التي كان لها ميزان الهجرة األكرث سالب ّي ًة
(هجرة بني البلدات فقط) يف أورشليم القدس
هي :راموت ألون ( ،)-650بسجات زئيف
( ،)-550جئوال ومِ ئا شعاريم ( ،)-470جيلو
( )-410ورَمات شلومو (.)-350

تقدير ميزان الهجرة للسكان اليهود األرثوذكس
(الحريديم) يف أورشليم القدس بلغ حوايل
( ،)-2,500أي  42%من مجمل ميزان الهجرة
السالب للسكان اليهود يف أورشليم القدس.
يعني ذلك أنّ ميزان الهجرة للسكان اليهود
األرثوذكس (الحريديم) ( )42%مشابه لنسبة
السكان اليهود األرثوذكس (الحريديم) ()43%
من مجمل السكان اليهود يف املدينة.
الفئات العمرية الرئيسية التي انتقصت من
ً
نتيجة مليزان الهجرة السالب
أورشليم القدس
هي :الذين ترتاوح أعمارهم بني  4-0أعوام –
 ،)27%( -1,630الذين ترتاوح أعمارهم بني
 34-30عامً ا –  ،)16%( -950الذين ترتاوح
أعمارهم بني  29–25عامً ا –  )15%( -920والذين
ترتاوح أعمارهم بني  9-5أعوام – .)8%( -500

ً
نسبة لكثافة الحي السكانية ،ميزان الهجرة
ً
األكرث سالب ّية ُسجِّ ل يف رمات شلومو (-23
لكل ألف نسمة) ،تلبيوت شرق ( ،)-14كِريات
مناحيم وعري جنيم ( ،)-15رموت ألون ()-14
وجيلو (.)-13
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الهجرة يف حاضرة أورشليم القدس

تضمّ حاضرة أورشليم القدس نواة وحلقة خارجية .مدينة أورشليم القدس هي نواة
الحاضرة وبقية بلدات الحاضرة تتبع للحلقة الخارجية .يف العام  ،2017غادر أورشليم
القدس– أي نواة الحاضرة –  17,100نسمة ،انتقل  39%منهم إىل بلدات يف الحلقة
الخارجية للحاضرة .هذا العام ،انتقل إىل أورشليم القدس  11,100ساكن جديد32% ،
منهم انتقلوا إليها من بلدات الحلقة الخارجية للحاضرة.
هناك اختالف ملحوظ بني املهاجرين إىل بلدات
يف حاضرة أورشليم القدس وبني املهاجرين إىل
بلدات خارج الحاضرة من ناحية قوّة عالقتهم
بأورشليم القدس ,فاملهاجرون إىل بلدات يف
حاضرة أورشليم القدس يستم ّرون – بشكل عامّ –
يف املحافظة عىل عالقة قوية لهم مع املدينة،
أمّ ا املهاجرون إىل بلدات خارج حاضرة أورشليم
القدس فتضعف عالقتهم باملدينة إىل ٍّ
حد ما.
يُكوّن سكان الحاضرة عالقات مع املدينة يف ّ
عدة
مجاالت ،وعىل رأسها :العمل (يأتون للعمل
ّ
التعلم يف املدارس والدراسة يف
يف املدينة)،
مؤسسات التعليم العايل (هناك أطفال يأتون
ّ
ّ
للتعلم يف مدارس املدينة وشباب يأتون للدراسة
مؤسسات التعليم العايل يف املدينة) ،الثقافة
يف
ّ
والرتفيه ،التسوق والخدمات.
لذلك ،علينا أن نعاين ّاتجاهَ ي الهجرة وح ّتى
أن نعاين الهجرة إىل الحاضرة بأسرها ،إذ أنّ
للشخص الذي هاجر من بلدة تقع خارج حاضرة
أورشليم القدس إىل بلدة تقع يف الحاضرة
احتماالً أعىل إلقامة عالقات مع املدينة حتى وإنْ
لم ينتقل للعيش فيها ،باملقارنة مع مكان سكنه
السابق الذي كان خارج الحاضرة.

يف العام  ،2017انتقل للعيش يف الحلقة
الخارجية لحاضرة أورشليم القدس 11,300
نسمة ( 59%منهم من أورشليم القدس – نواة
الحاضرة – و 41%منهم من بلدات من خارج
الحاضرة) و 10,600شخص غادروا الحلقة
الخارجية ( 33%منهم هاجروا إىل أورشليم
القدس – نواة الحاضرة – و 67%منهم هاجروا
إىل بلدات خارج حاضرة أورشليم القدس) .يف
املجمل ،كان ميزان الهجرة للحلقة الخارجية
موج ًبا وبلغ  700نسمة.
يف معاينتنا لحاضرة أورشليم القدس بأسرها،
التي ُتعترب معاينة هامّ ة ملدينة أورشليم
القدس ،وجدنا أنّ  25,400مهاجر انتقلوا إىل
حاضرة أورشليم القدس وأنّ  30,750شخص
قد غادروها .ميزان الهجرة لحاضرة أورشليم
القدس بأسرها هو ً
إذا سالب وقدره .-5,300
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الرفاه ومستوى
املعيشة
انتشار الفقر

الحالة االجتماع ّية
االسر املعيشية

نفقات االستهالك الشهرية
ملكية املنتجات املستدامة
كثافة السكن
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حجم األسرة املعيشية يف أورشليم القدس ،حسب الفئة
السكانية2017 ،

انتشار الفقر* يف إسرائيل وأورشليم القدس2017 ،
معهد القدس لبحث السياسات

معهد القدس لبحث السياسات

14%

50%

من اليهود

معدل حجم األسرة املعيشية

من العرب

إسرائيل

أورشليم
القدس

25%

78%

من اليهود

من العرب

5.2

3.4

عرب

يهود

* نسبة األفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر

امتالك االُ َ
سر لحواسيب لوحية (تابلت) وجهاز لتطهري املياه يف
إسرائيل ،وأورشليم القدس وتل أبيب وحيفا2017 ،

ُ
األ َسر املعيشية حسب عدد األفراد

معهد القدس لبحث السياسات

تابلت
(حاسوب
لوحي)

39%

26%

43%

33%

29%

30%

تل أبيب

حيفا

61%

1-3

24%

4-6

49%

أفراد

جهاز
لتطهري
ملياه

36%

18%

أفراد

28%

+7

10%

157,400
إسرائيل

أورشليم القدس
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أفراد

أسرة

يهود

27%

63,200
عرب
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أسرة

انتشار الفقر

نسبة السكان الذين يعيشون تحت ّ
ً
نسبة
خط الفقر 19يف أورشليم القدس ( )45%مرتفعة
إلسرائيل واملدن الكربى ( .)23%–4%كانت نسبة السكان اليهود الذين يعيشون تحت ّ
خط
الفقر يف املدينة يف العام ّ )25%( 2017
أقل بكثري ممّ ا لدى السكان العرب (.)78%
يعيشون تحت ّ
خط الفقر يف أورشليم القدس
أعىل بكثري ممّ ا يف إسرائيل .ففي إسرائيل تعيش
 18%من العائالت 21% ،من األفراد و 30%من
األطفال تحت خط الفقر.

يف العام  ،2017عاشت  37%من العائالت
( 77,600نسمة) يف أورشليم القدس تحت خط
الفقر 45% ،من األفراد ( )388,300و 55%من
األطفال ( .)186,900كانت نسبة السكان الذين

نسبة السكان الذين يعيشون تحت ّ
خط الفقر يف أورشليم القدس ،حسب الفئة
السكانية2017 ،

■ يهود ■ عرب

نسبة السكان الذين يعيشون تحت
ّ
خط الفقر (نسبة مئوية)

معهد القدس لبحث السياسات

السكان العرب الذين يعيشون تحت ّ
خط الفقر
يف إسرائيل –  78%من األفراد العرب يف أورشليم
القدس يعيشون تحت خط الفقر مقابل 50%
من األفراد العرب يف إسرائيل.

يعيش  40%من األفراد اليهود األرثوذكس
(الحريديم) يف أورشليم القدس تحت خط
الفقر .نسبة السكان اليهود األرثوذكس
(الحريديم) الذين يعيشون تحت ّ
خط الفقر يف
أورشليم القدس ّ
أقل من نسبة السكان اليهود
األرثوذكس (الحريديم) الذين يعيشون تحت
ّ
خط الفقر يف إسرائيل –  .49%باملقابل ،فإنّ
نسبة السكان العرب الذين يعيشون تحت خط
الفقر يف أورشليم القدس أعىل بكثري من نسبة

ً
 19ظاهرة الفقر عبارة عن ضائقة نسبيّة ُ
نسبة للمجتمع ككل .يُع َرّف خط الفقر يف إسرائيل عىل ّأنه مستوى الدخل
وتقاس
ّ
ُ
الذي يساوي  50%من وسيط الدخل الشاغر للفرد املعياري (الدخل الشاغر هو الدخل املتبقي للفرد بعد نفقاته عىل
ّ
ّ
مؤشرات الفقر والفجوات االجتماعيّة من إصدار
مفصلة ،انظر التقرير عن
الغذاء) .للحصول عىل شرح وتعريفات
مؤسسة التأمني الوطني.
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نسبة السكان الذين يعيشون تحت ّ
خط الفقر يف
لواء أورشليم القدس 20هي األعىل بني األلوية.
 42%من األفراد يف لواء أورشليم القدس
يعيشون تحت خط الفقر ،مقابل  29%من
األفراد يف لواء الشمال 23% ،يف لواء الجنوب،
 19%يف لواء حيفا و 11%-10%من األفراد يف
لواءَ ي تل أبيب واملركز .كذلك نسبة العائالت
ّ
خط الفقر ( )34%ونسبة
التي تعيش تحت
ّ
األطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر ()52%
يف لواء أورشليم القدس هما األعىل بني األلوية.

نسبة األفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر
يف أورشليم القدس ( )45%كانت األعىل من
بني املدن الكربى األخرى يف إسرائيل .يف أشدود،
التي تحتل املرتبة الثانية يف ّ
سلم الفقر الذي ر ُِّتب
تنازيل ،يعيش  23%من األفراد تحت خط
برتتيب
ّ
الفقر ،ويف تل أبيب ،حيفا ،ريشون لتسيون
وبيتح ﺗﻜفا 14%-4% ،من األفراد يعيشون تحت
خط الفقر.

الحالة االجتماعيّة

يف العام  66% ،2016من سكان أورشليم القدس البالغني من العمر  20عامً ا وما فوق
ّ
مطلقني و 5%أرامل .نسبة املتزوجني يف
كانوا متزوجني 23% ،منهم كانوا عازبني6% ،
أورشليم القدس ( )66%أعىل بقليل ممّ ا يف إسرائيل ( ،)62%لك ّنها أعىل بكثري ممّ ا يف تل
أبيب ( )45%وحيفا (.)55%

كانت نسبة املتزوجني لدى السكان اليهود يف
أورشليم القدس  ،63%وهي ّ
أقل من نسبتهم
ّ
لدى السكان العرب –  .71%نسبة املطلقني لدى
السكان اليهود يف أورشليم القدس ( )8%أعىل
من نسبتهم لدى السكان العرب ( .)3%نسبة
األرامل ( )5%والعازبني ( )23%لدى السكان
اليهود يف أورشليم القدس مشابهة لنسبتهم
لدى العرب ( 4%و 22%عىل التوايل).

يتزوج املقدسيون بجيل صغري نسب ًّيا 54% :من
البالغني من العمر  34-20عامً ا يف أورشليم
القدس متزوجون ،مقابل  45%يف إسرائيل،
 28%يف تل أبيب ،و 37%يف حيفا 8% .من
املتزوجني يف أورشليم القدس يبلغون من
ً
مقارنة
العمر  24-20عامً ا ،وهي نسبة مرتفعة
بإسرائيل ( ،)3%تل أبيب ( ،)1%وحيفا (.)2%
عمر الزواج املنخفض ونسبة املتزوّجني العالية
ّ
متعلقان بنسبة املتدينني،
يف أورشليم القدس
واليهود األرثوذكس (الحريديم) واملسلمني
املرتفعة من بني سكان املدينة ،وهي فئات
سكانية تتزوج بجيل صغري نسب ًّيا.

 81% 20من سكان اللواء يسكنون يف أورشليم القدس.
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ُ
األ َ
سر املعيشية

يف العام  ،2017تواجدت يف أورشليم القدس  21 223,100أسرة معيشية 157,400 :22منها
كانت أُس ًرا معيشية يهودية ( )71%و 63,200منها كانت أُس ًرا معيشية عربية (.)28%
كانت نسبة ُ
األ َسر املعيشية اليهودية ( )71%أعىل من نسبة السكان اليهود يف املدينة
يفسر ذلك هو وجود نسبة عالية نسب ًّيا من ُ
األ َسر املعيشية الصغرية لدى
( ،)62%وما ّ
23
ّ
السكان اليهود .كان متوسط ك َِب األسرة املعيشية اليهودية  ،3.4وهو أقل بكثري ممّ ا
لدى السكان العرب – .5.2

يتميز السكان اليهود يف أورشليم القدس بأُ َسر
ً
مقارنة بالسكان اليهود يف املدن
معيشية كبرية،
الكربى األخرى يف إسرائيل .يف العام  ،2017بلغ
متوسط كرب األسرة املعيشية لدى السكان اليهود
يف أورشليم القدس  ،3.4مقابل  3.1يف إسرائيل،

 2.4يف حيفا و 2.2يف تل أبيب .بلغ متوسط ك َِب
األسرة املعيشية لدى السكان العرب يف أورشليم
القدس  ،5.2وهو أعىل ممّ ا لدى السكان العرب
يف إسرائيل (.)4.5

ُ
األ َسر املعيشية يف أورشليم القدس ،بحسب ك َِب األسرة املعيشية والفئة
السكانية2017 ،
■ يهود ■ عرب

نسبة مئوية من ُ
األ َسر املعيشية حسب الفئة السكانية

معهد القدس لبحث السياسات

عدد األفراد يف األسرة املعيشية
 21تشمل أُس ًرا تنتمي إىل فئات سكانية غري معروفة و"آخرين" (أي من غري العرب أو اليهود).
ّ
		
الشقة بشكل دائم يف معظم أيام
 22املقصود باألسرة املعيشية هو فرد واحد أو مجموعة أفراد يعيشون معً ا يف نفس
األسبوع ،ويتقاسمون ميزانية مشرتكة لنفقات الطعام .يمكن أن تكون األسرة املعيشية َّ
مؤلفة من أفراد ال تربطهم ببعض
صلة قرابة.
 23بما يف ذلك ُاأل َسر التي تضمّ فردًا واحدً ا فقط.
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يف العام  ،2017كانت  47%من ُ
األ َسر املعيشية
ً
واحدا
اليهودية يف أورشليم القدس تضم فر ًدا
أو اثنني ،وهذه النسبة مماثلة لتلك التي يف
إسرائيل .كانت نسبة ُ
األ َسر املعيشية الصغرية
لدى السكان اليهود يف تل أبيب وحيفا أكرب بكثري
–  70%و 63%عىل التوايل .نسبة ُ
األ َسر املعيشية
الكبرية التي تضم  7أفراد أو أكرث بلغت  10%يف
أورشليم القدس ،مقابل  5%يف إسرائيل 1% ،يف
تل أبيب ،و 2%يف حيفا.

األسرة املعيشية ،مشابه لتوزيعها يف إسرائيل
– نسبة منخفضة من ُ
األ َسر املعيشية تضم فر ًدا
ً
واحدا أو اثنني ( 23%يف أورشليم القدس18% ،
ُ
يف إسرائيل) ،ونسبة عالية من األ َسر املعيشية
التي تضمّ سبعة أفراد فما فوق ( 30%يف
أورشليم القدس ويف إسرائيل).
تشري املعطيات إىل أنّ هنالك عالقة بني عدد
املُعيلني يف األسرة املعيشية وبني معدل عدد
األوالد – كلما كان عدد املعيلني أكرب يف األسرة
املعيشية كان معدل عدد األوالد ّ
أقل.
يف العام  ،2017كان معدل عدد األوالد يف أسرة
معيشية من غري معيل يف أورشليم القدس
 ،4.0مقابل معدل  3.2أوالد ُ
أل َسر معيشية فيها
معيل واحد .يف ُ
األ َسر املعيشية التي لها معيالن
كان معدل عدد األوالد  ،2.8ويف ُ
األ َسر املعيشية
التي لها  3معيلني فما فوق كان معدل عدد
األوالد  .2.5املعطيات يف إسرائيل مشابهة.

 14%من ُ
األ َسر املعيشية العربية يف أورشليم
ً
واحدا أو اثنني ،مقابل
القدس ضمّ ت فر ًدا
 20%من ُ
األ َسر املعيشية العربية يف إسرائيل.
نسبة ُ
األ َسر املعيشية الكبرية التي تضم  7أفراد
أو أكرث بلغت  27%يف أورشليم القدس مقابل
 15%يف إسرائيل.
توزيع ُ
األ َسر املعيشية اليهودية األرثوذكسية
(الحريدية) يف أورشليم القدس ،بحسب ك َِب
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نفقات االستهالك الشهرية

معدل نفقات االستهالك الشهريةُ 24
ً
مقارنة
لأل َسر املعيشية يف أورشليم القدس منخفض
ً
مقارنة بحيفا .يف العام  ،2017بلغ معدل
بذلك الذي يف إسرائيل وتل أبيب ،ولك ّنه مرتفع
نفقات االستهالك الشهرية لألسرة املعيشية يف أورشليم القدس  14,700شيكل16,300 ،
شيكل يف إسرائيل 17,100 ،شيكل يف تل أبيب و 13,700شيكل يف حيفا.
غالبية املجاالت ،لكن من الواضح أنّ نسبة
النفقات عىل السكن يف تل أبيب مرتفعة
ّ
خاص .وكذلك النفقات عىل املواصالت
بشكل
واالتصاالت يف حيفا بارزة.
تتأثر نفقات االستهالك الشهرية بالدخل
الشهري .نظ ًرا للفروق يف الدخل لكل أسرة
معيشية ،وخاصة بسبب الفجوات يف الدخل
للفرد ،فإنّ نفقات الفرد يف كل واحد من
مجاالت االستهالك الرئيسية ّ
أقل يف أورشليم
القدس ً
بمدى ملحوظ ممّ ا يف تل أبيب وكذلك
ممّ ا يف إسرائيل وحيفا.

نفقات االستهالك الشهرية للفرد يف أورشليم
القدس منخفضة بشكل خاص –  3,600شيكل،
ً
مقارنة بـ 4,800شيكل يف إسرائيل 7,800 ،شيكل
يف تل أبيب و 5,500شيكل يف حيفا .نفقات الفرد
منخفضة يف أورشليم القدس ألنّ ُ
األ َسر املعيشية
ً
مقارنة بـ 3.3أفراد
بها كبرية –  3.9أفراد باملعدل
يف إسرائيل 2.2 ،يف تل أبيب و 2.4يف حيفا.
يظهر يف الجدول أدناه توزيع نفقات ُ
األ َسر
املعيشية يف إسرائيل ويف املدن الكربى يف أربعة
مجاالت رئيسية .توزيع النفقات متشابه يف

معدل نفقات االستهالك الشهرية لألُ َسر املعيشية يف إسرائيل ،أورشليم القدس،
تل أبيب ،وحيفا بحسب مجاالت النفقات الرئيسية2017 ،
مجاالت النفقات

إسرائيل

الكل لنفقات
املجموع ّ ّ
االستهالك (شيكل)

أورشليم
القدس

تل أبيب

حيفا

16,300

14,700

17,100

13,700

منها:

نسبة مئوية للنفقات من مجمل نفقات االستهالك الشهرية

مسكن

24%

28%

33%

21%

غذاء

17%

18%

14%

17%

مواصالت واتصاالت

20%

16%

18%

22%

الرتبية والتعليم،
الثقافة والرتفيه

12%

12%

12%

11%

معهد القدس لبحث السياسات

 24املبالغ ّ
الكليّة التي ُتن ِفقها اسرة معيشية عىل اقتناء ُاملن َتجات أو الخدمات ،بما يف ذلك النفقات املتعلقة باستهالك خدمات
السكن.
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ملكية املنتجات املستدامة

مؤشر إضايف لتصنيف السكان من الناحيتني االجتماعية واالقتصادية هو ملكية ُ
ّ
األ َسر
ّ
املعيشية ملنتجات مستدامة( 25منتجات استهالكية أساسية).

 70%من ُ
األ َسر املعيشية يف أورشليم القدس
ً
مقارنة
امتلكت يف العام  2017حاسوبًا منزل ًّيا،
بـ 78%يف إسرائيل 84% ،يف تل أبيب ،و80%
يف حيفا .لـ  54%من ُ
األ َسر املعيشية يف أورشليم
القدس كان اشرتاك إنرتنت ،مقابل  74%يف
إسرائيل 80% ،يف تل أبيب و 82%يف حيفا.
كانت نسبة أصحاب الحواسيب اللوحية (تابلت)
ً
مقارنة
يف أورشليم القدس ( )26%منخفضة
بإسرائيل ( )39%وتل أبيب ( )43%وحيفا (.)33%

نسبة اليهود األرثوذكس (الحريديم) الكبرية يف
ً
ّ
عادة جهاز
السكان ّية ال تملك
املدينة ,فهذه الفئة
تلفزيون ،وحاسوبا يف املنزل ،وكذلك ال تملك
ً
اشرتاكا لإلنرتنت .باملقابل ،وُجد أنّ يف أورشليم
القدس أعىل نسبة من أطباق األقمار الصناعية
(( )29%مقابل  5%يف تل أبيب و 11%يف حيفا)
وأعىل نسبة من املُحوِّالت الرقمية – ( 32%مقابل
 7%يف تل أبيب و 9%يف حيفا) .ملكية أطباق
األقمار الصناعية التي يمكن من خاللها مشاهدة
محطات مختلفة من الدول العربية تميز ُ
ّ
األ َسر
املعيشية العربية يف األساس.

كانت نسبة ُ
األ َسر املعيشية التي امتلكت جهاز
تلفزيون يف أورشليم القدس منخفضة – ،66%
مقابل  87%يف إسرائيل 92% ،يف تل أبيب،
و 85%يف حيفا .كذلك نسبة الذين لديهم اشرتاك
يف كوابل التلفزيون كانت منخفضة يف أورشليم
ً
مقارنة بـ 59%يف إسرائيل66% ،
القدس – ،26%
يف تل أبيب و 60%يف حيفا .أحد األسباب للنسبة
املنخفضة نسب ًّيا لألُ َسر املعيشية املقدس ّية التي
تملك تلفزيونا واشرتاك كوابل وكذلك للنسبة
املنخفضة نسب ًّيا الشرتاكات اإلنرتنت يعود إىل

نسبة ُ
األ َسر املعيشية يف أورشليم القدس التي
تملك سيارة واحدة عىل األقل ( )62%منخفضة
باملقارنة مع إسرائيل ( )72%ومشابهة لتلك التي
يف تل أبيب وحيفا ( .)62%-61%ولكن متوسط
عمر السيارة يف أورشليم القدس كان مرتفعً ا
نسب ًيا وبلغ  8.6أعوام ،مقابل  6.5يف إسرائيل،
 4.8يف تل أبيب و 5.9يف حيفا.
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كثافة السكن

يف العام  ،2017كان معدل كثافة السكن لدى السكان اليهود يف أورشليم القدس هو
شخص واحد لكل غرفة .أمّ ا بالنسبة للسكان العرب فقد كانت كثافة السكن مضاعفة
تقري ًبا –  1.8شخص ّ
لكل غرفة.
معدل كثافة السكن للسكان اليهود يف أورشليم
القدس (شخص واحد لكل غرفة) أعىل بقليل
من معدل كثافة السكن للسكان اليهود يف
إسرائيل ( 0.8أشخاص لكل غرفة) ،ويف تل أبيب
وحيفا ( 0.7أشخاص لكل غرفة يف كل واحدة
من املدينتني).

معدل كثافة السكن للسكان العرب يف أورشليم
القدس ( )1.8أعىل من معدل كثافة السكن
للسكان العرب يف إسرائيل (.)1.3
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التشغيل
املشاركة يف القوى العاملة
العاملون
األجور
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ليغشتلا

نسبة املشاركة يف القوى العاملة* يف أورشليم القدس ،حسب
الفئة السكانية والجنس2017 ،

رجال

نساء

معهد القدس لبحث السياسات

80%

مشاركات

27%

مشاركات

75%

مشاركون

81%

مشاركون

العاملون يف أورشليم القدس ،حسب الفئة السكانية وفروع
اقتصادية مختارة2017 ،
معهد القدس لبحث السياسات

257,400

عرب

يهود

يهود

85,000
عرب

الرتبية
والتعليم

20%
14%

* من بني البالغني من العمر  64-25عامً ا

معدل األجر الشهري يف إسرائيل ،وأورشليم القدس ،وتل أبيب
وحيفا ،حسب الجنس2016 ،

اإلدارة
ّ
املحليّة
والعامّ ة

12%
1%

التجارة

8%
16%

خدمات
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ليغشتلا

املشاركة يف القوى العاملة

يف العام  ،2017نسبة املشاركني يف القوى العاملة يف أورشليم القدس يف أعمار العمل
األساسية (أعمار بني  64-25عامً ا) بلغت  ،68%وهي ّ
أقل بكثري ممّ ا يف إسرائيل ()81%
وتل أبيب ( )89%وحيفا (.)86%
نسبة مشاركة النساء اللوايت ترتاوح أعمارهنّ بني
 64-25عامً ا يف القوى العاملة ( )60%كانت ً
أيضا
ً
مقارنة بإسرائيل
منخفضة يف أورشليم القدس
( )76%وتل أبيب ( )87%وحيفا ( .)83%إنّ نسبة
مشاركة النساء املنخفضة يف القوى العاملة يف
أورشليم القدس مرتبطة بنسبة مشاركة النساء
العربيات املنخفضة يف القوى العاملة – ،27%
ً
مقارنة بـ 80%لدى النساء اليهوديات .ما يفسر
نسبة مشاركة النساء العربيات املنخفضة يف
القوى العاملة هو مستوى التعليم املنخفض،
املميزات الثقافية التقليدية ،واالفتقار إىل البنية
الداعمة لألمهات العامالت (مثل رياض األطفال
والحضانات) وغري ذلك.

كانت نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف أورشليم
القدس لدى الرجال الذين ترتاوح أعمارهم بني
ً
مقارنة بإسرائيل
 64-25عامً ا ( )77%منخفضة
( ،)86%وتل أبيب ( )92%وحيفا ( .)89%تتعلق
نسبة مشاركة الرجال املنخفضة يف القوى
العاملة يف أورشليم القدس بنسبة مشاركة
الرجال اليهود األرثوذكس (الحريديم) املنخفضة
نسب ًّيا يف القوى العاملة ،وذلك ّ
ألنهم يدرسون
ً
يف املدارس الدين ّية (اليشيفا) وال يعملون أبدا.
ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إىل ّأنه خالل العَ ْقد
تدريجي عىل نسبة مشاركة
األخري طرأ ارتفاع
ّ
الرجال اليهود األرثوذكس (الحريديم) يف القوى
العاملة.

نسبة مشاركة الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا يف القوى العاملة يف
إسرائيل ،أورشليم القدس ،تل أبيب وحيفا2017 ،
■ مشاركون يف القوى العاملة ■ غري مشاركني يف القوى العاملة

نسبة مئوية من الذين ترتاوح
أعمارهم بني  64-25عامً ا

معهد القدس لبحث السياسات

70

ليغشتلا

هنالك فجوة كبرية يف أورشليم القدس بني نسبة
مشاركة الرجال ونسبة مشاركة النساء يف القوى
العاملة .يف العام  ،2017بلغت نسبة مشاركة
الرجال الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا يف
أورشليم القدس  77%مقابل  60%لدى النساء،
أي بفارق .17%

يف إسرائيل وتل أبيب وحيفا ،كانت الفجوة بني
نسبة مشاركة الرجال ونسبة مشاركة النساء
يف القوى العاملة ّ
أقل ،إذ تراوحت بني  10%يف
إسرائيل إىل  6%-5%يف تل أبيب وحيفا.

نسبة مشاركة الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا يف القوى العاملة يف
إسرائيل ،أورشليم القدس ،تل أبيب وحيفا ،حسب الجنس2017 ،

■ رجال ■ نساء

نسبة مئوية من املشاركني يف القوى العاملة

معهد القدس لبحث السياسات

املشاركة يف القوى العاملة حسب الفئة السكانية والجنس
يف العام  ،2017بلغت نسبة املشاركة يف القوى
العاملة لدى السكان اليهود الذين ترتاوح
أعمارهم بني  64-25عامً ا يف أورشليم القدس
 ،78%وهي أعىل من تلك التي لدى السكان
العرب ( .)52%كانت نسبة مشاركة الرجال
اليهود (ّ )75%
أقل من نسبة مشاركة الرجال
العرب ( ،)81%يف حني أنّ نسبة مشاركة النساء
اليهوديات يف القوى العاملة ( )80%كانت أعىل
بكثري من نسبة مشاركة النساء العربيات يف
القوى العاملة (.)27%

يف إسرائيل ،كما هو الحال يف أورشليم القدس،
كانت نسبة مشاركة السكان اليهود يف القوى
العاملة ( )86%أعىل بكثري من نسبة مشاركة
السكان العرب ( .)58%كذلك ً
أيضا كانت نسبة
مشاركة النساء اليهوديات ( )85%أعىل بكثري
من نسبة مشاركة النساء العربيات (.)37%
يف إسرائيل ،عىل عكس أورشليم القدس،
كانت نسبة مشاركة الرجال اليهود يف القوى
العاملة ( )87%أعىل من نسبة مشاركة الرجال
العرب (.)80%
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ليغشتلا

نسبة مشاركة الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا يف القوى العاملة يف
إسرائيل وأورشليم القدس ،حسب الفئة السكانية والجنس2017 ،
■ مشاركون يف القوى العاملة ■ غري مشاركني يف القوى العاملة

نسبة مئوية من الذين ترتاوح
أعمارهم بني  64-25عامً ا
معهد القدس لبحث السياسات

نسبة مشاركة الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا يف القوى العاملة يف
إسرائيل وأورشليم القدس ،حسب الفئة السكانية والجنس2017 ،

الكل
املجموع ّ ّ
رجال
نساء

إسرائيل

معهد القدس لبحث السياسات

الكل
املجموع ّ ّ

يهود

عرب

أورشليم القدس
يهود
الكل
املجموع ّ ّ

عرب

81%

86%

58%

68%

78%

52%

86%

87%

80%

77%

75%

81%

76%

85%

37%

60%

80%

27%

تشري معاينة نسبة املشاركة يف القوى العاملة
(مشاركة الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا)
يف أورشليم القدس بني السنوات 2017-2014
إىل ّأنه طرأ ارتفاع عىل نسبة مشاركة الرجال لدى
السكان اليهود (من  70%إىل  )75%وكذلك عىل
نسبة مشاركة النساء (من  78%إىل  )80%يف
القوى العاملة .أمّ ا بالنسبة للسكان العرب فقد
طرأ انخفاض طفيف عىل نسبة مشاركة الرجال
العرب يف القوى العاملة (من  83%إىل ،)81%
مقابل زيادة ملحوظة يف نسبة مشاركة النساء
العرب ّيات يف القوى العاملة :من  18%إىل .27%
ً
مقارنة بذلك ،ال تزال نسبة مشاركة النساء

تنبع الزيادة يف نسبة مشاركة النساء العربيات
يف القوى العاملة يف أورشليم القدس من عدة
عوامل ،منها :سريورات الحداثة التي يم ّر بها
املجتمع العربي يف القدس الشرقية ،انخفاض
معدل الخصوبة لدى النساء العربيات وتحسني
املواصالت ملناطق عديدة يف غرب أورشليم
القدس .باإلضافة إىل ذلك ،تعمل يف السنوات
األخرية مشاريع حكومية مختلفة لتشجيع
توظيف النساء العربيات ،بما يف ذلك يف
أورشليم القدس .أحد هذه املشاريع هو مركز
الريان لتوظيف السكان العرب الذي اف ُتتح يف
أورشليم القدس قبل عدة سنوات.

العرب ّيات يف القوى العاملة يف إسرائيل عىل
ما هي – لكنها أعىل ممّ ا يف أورشليم القدس –
وبلغت  37%يف العام .2017
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ليغشتلا

نسبة مشاركة الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا يف القوى العاملة يف
إسرائيل ويف أورشليم القدس حسب الفئة السكانية والجنس2017-2014 ،
إسرائيل
يهود

رجال

ِنساء

عرب

رجال

نساء

أورشليم القدس
يهود

رجال

نساء

عرب

رجال

نساء

2014

2015

2016

2017

85%

86%

86%

86%

87%

88%

87%

87%

83%

84%

85%

85%

58%

57%

58%

58%

80%

80%

81%

80%

36%

35%

35%

37%

74%

76%

77%

78%

70%

73%

74%

75%

78%

79%

79%

80%

50%

51%

52%

52%

83%

82%

84%

81%

18%

21%

22%

27%
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املشاركة يف القوى العاملة بحسب طابع الهوية الدينية

هنالك فجوة كبرية يف نسبة املشاركة يف القوى
العاملة لدى السكان اليهود ،يف أورشليم
القدس ويف إسرائيل ،بني مَ ن ع ّرفوا عن أنفسهم
ّ
السكان اليهود (علمانيني،
كمُ نتمِ ني لعامّ ة
محافظني ومتدينني) ،وبني مَ ن ع ّرفوا عن
أنفسهم كيهود أرثوذكس (حريديم) .كلما
ارتفعت نسبة التديّن انخفضت نسبة املشاركة
يف القوى العاملة.

بلغت نسبة املشاركني يف القوى العاملة يف
أورشليم القدس ممن ترتاوح أعمارهم بني
 64-25عامً ا ويف نفس الوقت ع ّرفوا أنفسهم
عىل ّأنهم علمانيون  .88%كانت نسبة املشاركني
يف القوى العاملة لدى املحافظني ،واملتدينني
واملتدينني ًّ
جدا  ،85%أمّ ا لدى اليهود األرثوذكس
(الحريديم) فقد كانت نسبة مشاركتهم يف
القوى العاملة  .60%املعطيات يف إسرائيل
مشابهة ،لكن نسبة املشاركني اليهود األرثوذكس
(الحريديم) يف القوى العاملة يف إسرائيل ()66%
أعىل ممّ ا يف أورشليم القدس (.)60%
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ليغشتلا

نسبة مشاركة الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا يف القوى العاملة يف
أورشليم القدس ،بحسب طابع الهوية الدينية والجنس2017 ،

■ رجال ■ نساء

نسبة مئوية من الذين ترتاوح أعمارهم
بني  64-25عامً ا

معهد القدس لبحث السياسات

طابع الهوية الدينية

نسبة مشاركة اليهود الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا يف القوى العاملة،
يف إسرائيل وأورشليم القدس ،بحسب طابع الهوية الدينية2017 ،
املجموع
الكل
ّّ

عامّ ة السكان اليهود ،ال يشمل
اليهود األرثوذكس (الحرديم)

يهود
أرثوذكس
(حريديم)

املجموع
الكل
ّّ

علمانيون

محافظون

متدينون

متدينون جدًّ ا

إسرائيل

86%

88%

90%

85%

85%

86%

66%

أورشليم
القدس

77%

86%

86%

85%

85%

85%

60%

معهد القدس لبحث السياسات

نسبة مشاركة العرب الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا يف القوى العاملة،
يف إسرائيل وأورشليم القدس ،بحسب طابع الهوية الدينية2017 ،
الكل
املجموع ّ ّ

علمانيون

محافظون

متديّنون

متدينون ًّ
جدا

إسرائيل

58%

70%

58%

52%

49%

أورشليم
القدس

52%

68%

53%

45%

معهد القدس لبحث السياسات
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هنالك فارق كبري يف نسبة املشاركة يف القوى
العاملة بحسب نسبة التدين لدى السكان
العرب ً
أيضا ،يف أورشليم القدس ويف إسرائيل –

كلما ارتفعت نسبة التديّن انخفضت نسبة
املشاركة يف القوى العاملة.

املشاركة يف القوى العاملة بحسب مستوى التعليم

هنالك فرق ملحوظ يف أورشليم القدس يف
نسبة املشاركة يف القوى العاملة بحسب
مستوى التعليم .يف العام ُ ،2017سجِّ َلت أعىل
نسبة مشاركة يف القوى العاملة يف أورشليم
القدس لدى خريجي مؤسسات التعليم العايل:
أكاديميني ( ،)81%فوق الثانوي – غري أكاديميني
( ،)76%معاهد تأهيل املعلمني والحاضنات
( .)76%بلغت نسبة مشاركة الحاصلني عىل
شهادة ثانوية يف القوى العاملة  .62%كانت
نسبة مشاركة الحاصلني عىل شهادة ابتدائية
أو إعدادية منخفضة يف القوى العاملة وبلغت
 47%فقط ،وهذا هو ً
أيضا حال خ ّريجي طالب
اليشيفا (.)43%
أعىل نسبة مشاركة يف القوى العاملة لدى
الرجال يف أورشليم القدس كانت لدى خريجي
املعاهد لتأهيل املعلمني والحاضنات (،)100%
والحاصلني عىل شهادة من مؤسسة فوق ثانوية
أو من مؤسسة أكاديمية (.)89%-87%

أعىل نسبة مشاركة للنساء يف القوى العاملة يف
أورشليم القدس كانت لدى هؤالء اللوايت درسن
يف مؤسسة أكاديمية ( )77%ويف املعاهد لتأهيل
املعلمني والحاضنات (.)75%
بشكل عامّ  ،هناك عالقة بني مستوى التعليم
واملشاركة يف القوى العاملة – كلما ارتفع
مستوى التعليم ،ارتفعت نسبة املشاركة يف
القوى العاملة .االستثناء يف أورشليم القدس
هم الرجال العرب ،إذ لم نجد لديهم عالقة بني
مستوى تعليمهم ونسبة مشاركتهم يف القوى
العاملة .هناك عوامل متنوعة لذلك ،من بينها
أسباب ثقافية وعوائق مع ّينة مثل عدم معرفة
ّ
تشكل هذه العوامل صعوبة أمام
اللغة العربية.
األكاديميني العرب يف االندماج يف سوق العمل
يف الجزء الغربي من املدينة يف املجاالت التي
تتطلب شهادة أكاديمية بشكل عامّ  ،ويف املجال
ّ
خاص.
الذي درسوه بشكل
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ليغشتلا

نسبة مشاركة سكان أورشليم القدس الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا يف
القوى العاملة يف أورشليم القدس ،بحسب نوع املدرسة األخرية التي تعلموا فيها
والجنس2017 ،
■ رجال ■ نساء

معهد القدس لبحث السياسات

نسبة مئوية من املشاركني يف القوى العاملة

نوع املدرسة األخرية

نسبة مشاركة سكان أورشليم القدس الذين ترتاوح أعمارهم بني  64-25عامً ا
يف القوى العاملة ،بحسب الفئة السكانية والجنس ونوع املدرسة األخرية التي
تعلموا فيها2017 ،
املجموع
الكل
ّّ

ابتدايئ
وإعدادي

ثانوي

معهد لتأهيل
املعلمني
والحاضنات

مؤسسة
ّ
فوق
ثانوية

مؤسسة
ّ
أكاديمية

يهود
رجال

73%

67%

83%

()100%

89%

91%

نساء

80%

57%

70%

76%

79%

86%

عرب
رجال

81%

74%

87%

..

87%

78%

نساء

27%

10%

14%

()52%

29%

52%

76

ليغشتلا
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العاملون

يف العام  ،2017بلغ عدد العاملني يف أورشليم القدس (ممن يبلغون  15عامً ا فما فوق)
ّ
وشكلوا  9%من مجمل العاملني يف إسرائيل .يف تل أبيب ،التي هي املركز
،343,100
االقتصادي والتجاري إلسرائيل ،كان عدد األشخاص العاملني أكرب ممّ ا يف أورشليم
القدس –  ،420,100وهم ّ
شكلوا  11%من مجمل العاملني يف إسرائيل .يف حيفا ،كان
هناك  176,600شخص عامل ،وهم ّ
شكلوا  5%من مجمل العاملني يف إسرائيل.

يف العام  ،2017بلغ عدد العاملني يف أورشليم
القدس  38%من سكان املدينة (343,100
عامل ،و 901,300نسمة) .يف تل أبيب ،كان
عدد العاملني مماثال ً تقريبا لعدد سكان املدينة
وبلغ  95%من سكان املدينة ( 420,100عامل
و 443,900نسمة) .يف حيفا ،بلغ عدد العاملني
نسبة  63%من سكان املدينة ( 176,600عامل
و 281,100نسمة).

يف حيفا 53% ،من العاملني كانوا من سكان
املدينة 28% ،منهم كانوا يسكنون يف لواء
حيفا (وليس يف مدينة حيفا) ،و 16%منهم يف
لواء الشمالً .
إذا ،معظم العاملني يف أورشليم
القدس هم من سكان املدينة ،بينما يف تل أبيب
أكرث بقليل من ثلث العاملني هم من سكان
املدينة ،وحوايل نصف العاملني يف املدينة
يعيشون يف بلدات تقع يف حاضرة تل أبيب.
يف حيفا ،ما يقارب نصف العاملني هم من
سكان املدينة.

ي ّتضح من تحليل مكان إقامة العاملني يف املدن
الثالث الكربى أنه يف العام  2017كان معظم
العاملني يف أورشليم القدس من سكان أورشليم
القدس ( 11% ،)76%منهم من سكان البلدات
يف يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ،و 6%منهم
من سكان لواء أورشليم القدس (وليس من
مدينة أورشليم القدس) ،و 6%من لواءَ ي تل
أبيب واملركز .كانت الصورة يف تل أبيب مختلفة
تماما 39% :من العاملني يف تل أبيب كانوا من
سكان املدينة 26% ،منهم سكنوا يف لواء تل أبيب
(وليس يف مدينة تل أبيب) 26% ،يف املركز ،و1%
منهم كانوا من ّ
سكان لواء أورشليم القدس.

بشكل عامّ  ،تميل النساء أكرث من الرجال للعمل
قري ًبا من مكان السكن .يف العام 93% ،2017
من النساء العامالت الاليت يسكنّ يف أورشليم
ً
مقارنة بـ 84%من الرجال
القدس عملن فيها،
العاملني سكان اورشليم القدس الذين عملوا
بها .يف تل أبيب 68% ،من النساء العامالت
ً
مقارنة بـ 61%من
من سكان املدينة عملن فيها،
الرجال .يف حيفا 76% ،من النساء العامالت
ً
مقارنة بـ61%
من سكان املدينة عملن فيها،
من الرجال.

العاملون حسب الفرع االقتصادي

بما أنّ أورشليم القدس هي العاصمة واملركز
اإلداريّ والحكومي الذي ترتكز فيه الوزارات
الحكومية واملؤسسات الوطنية ،فإنّ نسبة
العاملني يف الخدمات الجماهريية والعامة
فيها مرتفعة .يف العام  ،2017كانت الفروع
االقتصادية الرئيسية التي عمل بها العاملون يف
أورشليم القدس هي :الرتبية والتعليم – 18%

( 12%يف إسرائيل و 7%يف تل أبيب) ،خدمات
الصحة والرفاه االجتماعي –  11%( 15%يف
إسرائيل و 8%يف تل أبيب) وإدارة محلية وعامّ ة –
 10%( 9%يف إسرائيل و 7%يف تل أبيب) .عمل
 10%من العاملني يف أورشليم القدس يف
التجارة ( 11%يف إسرائيل و 9%يف تل أبيب).
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 2%من العاملني يف أورشليم القدس عملوا يف
الخدمات املالية وخدمات التأمني و 5%منهم
عملوا يف الخدمات املهنية ،العلمية والتقنية.
كانت نسبة العاملني يف هذين الفرعني يف
إسرائيل متشابهة –  3%و 7%عىل التوايل .يف
تل أبيب ،برزت نسبة العاملني العالية يف هذين
الفرعني –  9%يف الخدمات املالية وخدمات

التأمني و 16%يف الخدمات املهنية والعلمية
والتقنية .كانت نسبة العاملني يف الصناعة يف
أورشليم القدس منخفضة –  ،5%وهي مشابهة
ّ
وأقل ممّ ا يف إسرائيل
لتلك التي يف تل أبيب ()4%
( )11%وحيفا (.)11%

العاملون حسب الفئة السكانية والجنس

يف العام  ،2017كانت الفروع االقتصادية
الرئيسية التي عمل بها العاملون اليهود
يف أورشليم القدس هي :الرتبية والتعليم
( ،)20%خدمات الصحة والرفاه االجتماعي
( ،)15%اإلدارة املحلية والعامة ( .)12%الفروع
االقتصادية الرئيسية التي عمل بها العاملون
العرب يف أورشليم القدس هي :التجارة (،)16%
البناء ( ،)15%الخدمات الصحية والرفاه
االجتماعي ( ،)13%الرتبية والتعليم (.)13%

الفروع االقتصادية الرئيسية التي عملت بها
النساء العامالت يف أورشليم القدس هي:
الرتبية والتعليم ( ،)26%خدمات الصحة والرفاه
ّ
املحل ّية والعامّ ة
االجتماعي ( ،)23%واإلدارة
( .)11%كانت الفروع االقتصادية الرئيسية التي
عملت بها النساء اليهوديات يف أورشليم القدس
هي :الرتبية والتعليم ( ،)23%خدمات الصحة
ّ
املحل ّية
والرفاه االجتماعي ( ،)21%واإلدارة
والعامة ( .)12%أمّ ا لدى النساء العربيات يف
أورشليم القدس فقد برزت نسبة العامالت
العالية يف مجال الرتبية والتعليم – 43%
وخدمات الصحة والرفاه االجتماعي – .32%
 7%منهنّ عملن يف خدمات الفندقة واالكل.
ّ
تدل املعطيات عىل أنّ النساء اليهوديات يعملن

الفروع االقتصاديّة الرئيسية التي عمل بها
الرجال يف أورشليم القدس هي :التجارة
( ،)14%الرتبية والتعليم ( ،)11%البناء (،)10%
وخدمات الفنادق واملطاعم ( .)8%الفروع
االقتصادية الرئيسية التي عمل بها الرجال
اليهود هي :الرتبية والتعليم ( ،)15%اإلدارة
املحلية والعامة ( ،)12%والتجارة (،)11%
بينما كانت الفروع االقتصادية الرئيسية التي
عمل بها الرجال العرب هي :التجارة (،)20%
البناء ( ،)20%خدمات الفندقة واالكل (.)14%

يف فروع اقتصادية متنوعة ،أمّ ا لدى النساء
العربيات فهناك فرعان بارزان يعملن بهما
وهما فرعا الرتبية والتعليم ،والصحة والرفاه
االجتماعي.
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العاملون يف أورشليم القدس ،بحسب الفرع االقتصادي (الفروع الرئيسية)
والجنس2017 ،
■ رجال ■ نساء

 %نسبة العاملني يف الفرع ،بحسب الجنس

معهد القدس لبحث السياسات

* مجال الصناعات الدقيقة (هايِ-تك) ّ
مكون من مجاالت فرعية متعددة تنتمي لفروع اقتصادية مختلفة.
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األجور

يف العام  ،2016كان عدد العاملني األجريين يف أورشليم القدس  276,400وعدد العاملني
ّ
املستقلني  .19,800يف العام نفسه ،كان معدل األجور (األجر غري الصايف) لعامل أجري يف
ً
مقارنة بإسرائيل (10,500
الشهر يف أورشليم القدس  8,700شيكل ،وهو أجر منخفض
شيكل) ،تل أبيب ( 12,800شيكل) وحيفا ( 11,200شيكل).
معدل األجور يف أورشليم القدس منخفض
ً
مقارنة باألجور يف البلدات املجاورة لها ،باستثناء
البلدات التي غالبية سكانها هم من اليهود
األرثوذكس (الحريديم) أو العرب .يف هار أدار ،كان
معدل األجور (األجر غري الصايف) لكل عامل أجري
شهريًّا  17,000شيكل 14,200 ،شيكل يف تسور
هداسا 13,600 ،شيكل يف مفاسريت تسيون،
 12,200شيكل يف بلدات املجلس اإلقليمي مايت
يهودا 12,100 ،شيكل يف إفرات 10,500 ،شيكل
يف معاليه أدوميم 10,100 ،شيكل يف جفعات
زئيف ،و 8,200شيكل يف بيت شيمش (التي
حوايل نصف سكانها هم من اليهود األرثوذكس
(الحريديم) .يف البلدات التي كانت غالبية سكانها
من اليهود األرثوذكس (الحريديم) ،كان معدل
األجور أقل ممّ ا يف أورشليم القدس – 7,300
شيكل يف كِريات يِعاريم (تلز-ستون) 6,800 ،يف
كوخاف يعكوف ،و 6,100يف بيتار عيليت .يف أبو
غوش ويف عني نقوبا – اللتان هما بلدتان عرب ّيتان
بجانب أورشليم القدس – كان معدل األجور
 7,800شيكل و 7,600شيكل عىل التوايل.

يف العام  ،2016كان معدل األجور (األجر غري
الصايف) لشهر عمل لدى الرجال يف أورشليم
القدس  9,500شيكل ,وهو أعىل بـ 24%من
معدل أجور النساء الذي كان قدره 7,700
شيكل .كان معدل أجور الرجال يف إسرائيل
 12,400شيكل ،وهو أعىل بـ 47%من معدل
أجور النساء اللوايت تقاضني  8,500شيكل .كان
معدل األجور يف تل أبيب وحيفا أعىل ممّ ا يف
أورشليم القدس ،وكذلك الفرق بني أجر النساء
وأجر الرجال كان أعىل .كان معدل أجور الرجال
يف تل أبيب  15,200شيكل ،وهو أعىل بـ 45%من
أجر النساء الذي بلغ  10,400شيكل .يف حيفا،
كان الفرق بني أجور الرجال وأجور النساء هو
األعىل إذ بلغ  .55%معدل أجور الرجال يف حيفا
ً
مقارنة بـ 8,900لدى النساء.
 13,700شيكل

ي ّتضح من فحص األجور حسب الجنس أنّ
ً
فارقا كبريًا بني أجور الرجال وأجور
هناك
النساء ،وينبع هذا الفارق يف األساس من أنّ
نسبة الوظيفة التي يعمل بها النساء هي ّ
أقل
من نسبة الوظيفة التي يعمل بها الرجال ومن
أنّ األجر الذي تتقاضاه النساء مقابل ساعة عمل
ّ
أقل من األجر الذي يتقاضاه الرجال مقابل ساعة
عمل.
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الرتبية والتعليم
جهاز الرتبية والتعليم
التعليم العايل

التالميذ* يف املدارس الحكومية واملدارس الحكومية الدينية يف
أورشليم القدس

التالميذ يف جهاز الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس،
				
حسب الوسط

معهد القدس لبحث السياسات

معهد القدس لبحث السياسات

الكل
املجموع ّ ّ
للتالميذ

108,600

110,600

98,400

83,900

76,200

282,300

278,600

256,500

235,100

223,500

2017/18

2015/16

2012/13

2009/10

2006/07

املدارس اليهودية
األرثوذكسية
(الحريدية)

30,700

25,300

56,000

2009/10

30,700

28,200

58,900

2012/13

31,200

29,800

61,000

2015/16

31,200

30,900

62,100

2017/18

املدارس
الحكومية

املدارس
الحكومية الدينية

َّ
الصف ْي  ،14-13وصفوف التعليم الخاص واملدارس الحكومية العربية األرثوذكسية (الحريدية)
*ال يشمل
املدارس
العربية

الطالب يف مؤسسات التعليم العايل يف أورشليم القدس،
2017/18
معهد القدس لبحث السياسات

الكل
املجموع ّ ّ
للتالميذ

19,600
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الجامعة
العربية

11,800
الكليات
األكاديمية

83

5,000

الكليات
األكاديمية للرتبية
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طالب

107,900

103,200

97,000

92,600

85,900

املدارس الحكومية
واملدارس الحكومية
الدينية

32,300

25,600

57,900

2006/07

36,400

65,800

64,700

61,000

58,600

61,300

جهاز الرتبية والتعليم

يف العام الدرايس  ،2017/18كان هناك حوايل  282,300تلميذ 26يف جهاز الرتبية والتعليم
يف أورشليم القدس 27 65,800 :تلميذ ّ
تعلموا يف املدارس العربية الحكومية واملدارس
العربية الحكومية الدينية ،و 107,900تلميذ ّ
تعلموا يف املدارس العربية األرثوذكس ّية
(الحريدية) .يف املدارس العربية كان هنالك  108,600تلميذ 91,600 ،منهم يف املدارس
الحكومية و 17,000يف املدارس الخاصة (بحسب التقديرات).
جهاز الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس
ً
تعقيدا وتنو ًّعا يف إسرائيل،
هو األكرب واألكرث
ويتوجّ ب عليه تلبية احتياجات فئات سكانية
مختلفة ذات مم ّيزات مختلفة .أربعة األوساط
التعليم ّية األساسية يف جهاز الرتبية والتعليم
الحكومي ،الحكومي الديني،
يف املدينة هي:
ّ
األرثوذكيس (الحريدي) والعربي.
العربي
ّ
تختلف املؤسسات التعليمية يف املدينة يف وضعها
القانوين الذي تنتمي إليه – يشمل جهاز الرتبية
والتعليم مدارس رسمية ،مدارس معرتف بها غري
28
رسم ّية ،مدارس مستقلة ومؤسسات معف ّية.

26
27
28
29

يف السنوات الخمس األخرية (2013/14-
 ،)2017/18ارتفع عدد التالميذ يف جهاز الرتبية
والتعليم يف أورشليم القدس بنسبة  ،6%من
 266,700تلميذ إىل  282,300تلميذ .ارتفع
عدد التالميذ يف املدارس العربية الحكومية
والحكوم ّية الدينية بنسبة ( 5%من  62,900إىل
 ،)29 65,800وبنسبة  9%يف املدارس العربية
األرثوذكس ّية (الحريدية) (من  98,600إىل
 .)107,900يف املدارس العربية الحكوم ّية كانت
هناك ً
أيضا زيادة بنسبة  9%يف عدد التالميذ (من
 84,200إىل .)91,600

َّ
الصف ْي  13و 14واملدارس العربية الخاصة.
يشمل
يشمل  1,000تلميذ يف املدارس الحكومية العربية األرثوذكسية (الحريدية).
املؤسسات املعفية عبارة عن جمعيات مستقلة مرتبطة بالشبكات الرتبوية العربية األرثوذكسية (الحريدية) الكبرية .وهذه
املؤسسات ال تكون عادة تحت إشراف وزارة الرتبية والتعليم.
انظروا املالحظة .27

84

ميلعتلاو ةيبرتلا

تالميذ يف جهاز الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس ،بحسب الوسط التعليمي،
السنوات الدراسية 2017/18-2000/01
■ املدارس العربية األرثوذكسيّة (الحريدية) ■ املدارس العربية الحكومية
■ املدارس العربية الحكومية والحكومية – الدينية
معهد القدس لبحث السياسات

تالميذ

املدارس العربية

يف املدارس االبتدائية 31،و 29,100تلميذ ()27%
يف املدارس فوق االبتدائية .يف صفوف التعليم
الخاص كان هنالك  2,600تلميذ (.)2%
إنّ تحليل التغيريات التي طرأت عىل عدد
التالميذ يشري إىل االختالفات يف وترية زيادة
عدد التالميذ يف األوساط التعليمية املختلفة .يف
السنوات الخمس األخرية (،)2017/18-2013/14
كانت هناك زيادة بنسبة  5%يف عدد التالميذ
يف املدارس العربية الحكومية واملدارس العربية
الحكومية الدينية ،من  62,900إىل .65,800
إنّ معاينة ٍّ
كل من وسط التعليم 32الحكومي
والحكومي الديني عىل حدة تشري إىل أنه يف
الوسط التعليمي الحكومي ،بقي عدد التالميذ
كما هو بدون أي تغيري ( ،)31,200بينما يف
الوسط التعليمي الحكومي الديني طرأت زيادة

يف العام الدرايس  ،2017/18كان هناك
 173,700تلميذ يف املدارس العربية يف أورشليم
القدس 30 65,800 :تلميذ يف املدارس الحكومية
والحكومية الدينية ( ،)38%و 107,900تلميذ يف
املدارس العربية األرثوذكس ّية (الحريدية) (.)62%
كان توزيع التالميذ يف املدارس العربية الحكومية
واملدارس العربية الحكومية الدينية كالتايل:
 12,700طفل ( )19%يف رياض األطفال26,000 ،
تلميذ ( )40%يف املدارس االبتدائية ،و24,700
تلميذ ( )38%يف املدارس فوق االبتدائية .يف
صفوف التعليم الخاص كان هنالك 2,400
تلميذ (.)4%
كان توزيع التالميذ يف املدارس العربية
األرثوذكس ّية (الحريدية) كالتايل 25,400 :طفل
( )24%يف رياض األطفال 50,800 ،تلميذ ()47%

 30يشمل املدارس الحكومية–العربية األرثوذكسيّة (الحريدية).
 31املرحلة االبتدائية يف املدارس العربية األرثوذكسية (الحريدية) تشمل الصفوف األول حتى الثامن .بينما يف املدارس
الحكومية والحكومية الدينية تشمل املرحلة االبتدائية الصفوف األول حتى السادس.
ّ
والصفني  14-13واملدارس الحكوميّة العربية األرثوذكسية (الحريديّة).
 32ال يشمل صفوف التعليم الخاص،
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(الحريدية )33طرأت زيادة بنسبة  10%عىل عدد
التالميذ (من  91,400إىل .)100,200

بنسبة  6%عىل عدد التالميذ (من  29,100إىل
 .)30,900يف املدارس العربية األرثوذكس ّية

تالميذ يف املدارس العربية يف أورشليم القدس ،بحسب التيّار التعليمي،
 2017/18-2004/05ם

■ املدارس العربية األرثوذكسيّة (الحريدية) ■ المدارس الحكومية
■ املدارس الحكومية – الدينية
معهد القدس لبحث السياسات

تالميذ

املدارس العربية

يف العام الدرايس  ،2017/18كان هنالك حوايل
 108,600تلميذ يف املدارس العرب ّية يف أورشليم
ّ
تعلموا يف
القدس 91,600 :تلميذ ()84%
املدارس الحكوم ّية 34و 17,000تلميذ ()16%
ّ
تعلموا يف املدارس الخاصة (بحسب التقديرات).
ّ
شكل تالميذ املدارس العربية (الحكوم ّية
والخاصة)  38%من مجمل التالميذ يف جهاز
الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس.
كان توزيع التالميذ يف املدارس الحكوم ّية
كالتايل 18,100 :طفل ( )20%يف رياض
األطفال ،و 40,800تلميذ ( )45%يف املدارس
االبتدائية ،و 30,600تلميذ ( )33%يف املدارس
فوق االبتدائية .يف إطار التعليم الخاص كان
هنالك حوايل  2,100تلميذ (.)2%

ابتداءً منذ سنوات ال  ،2000طرأ ارتفاع ملحوظ
عىل عدد التالميذ يف املدارس العربية الحكوم ّية.
يف السنة الدراسية  ،2002/03كان عدد التالميذ
يف املدارس العربية الحكوم ّية  39,200تلميذ،
ارتفع إىل  48,300يف  ،2005/06وإىل 84,200
يف  ،2013/14وإىل  91,600يف السنة الدراسية
.2017/18
تنبع الزيادة امللحوظة يف عدد التالميذ من النمو
السكاين وكذلك من تحويل املدارس الخاصة
إىل مدارس حكوم ّية ،غالبيتها مدارس معرتف
بها غري رسمية (أي مدارس تملكها جهات عامّ ة
ّ
خاصة).
أو

ّ
والصفني .13-14
 33ال يشمل صفوف التعليم الخاص
 34املدارس الرسمية واملدارس املعرتف بها غري الرسمية.
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التعليم العايل

يف السنة الدراسية  ،2017/18درس يف مؤسسات التعليم العايل يف أورشليم القدس
 36,400طالب – وهم ّ
شكلوا  14%من مجمل الطالب يف إسرائيل .حوايل  19,600طالب
( 54%من مجمل الطالب يف أورشليم القدس) درسوا يف الجامعة العربية11,800 35،
طالب ( )32%درسوا يف سبع كليات أكاديمية ،و 5,000طالب ( )14%درسوا يف أربع
36
كليات أكاديمية للرتبية.
نسبة الطالب الذين درسوا يف الجامعة العربية
( )54%من مجمل الطالب يف مؤسسات التعليم
العايل يف أورشليم القدس كانت أعىل من نسبة
الطالب الذين درسوا يف الجامعات يف إسرائيل
( )47%من مجمل مؤسسات التعليم العايل
يف إسرائيل.
انخفضت نسبة الطالب الذين درسوا يف الجامعة
العربية من مجمل الطالب يف مؤسسات التعليم
العايل يف املدينة عىل م ّر السنني (من  58%يف
 2009/10إىل  54%يف  ،)2017/18يف حني ازدادت
نسبة الطالب امللتحقني بالكليات األكاديمية يف
أورشليم القدس زيادة طفيفة (من  29%يف
 2009/10إىل  32%يف  .)2017/18نسبة الطالب
يف الكليات األكاديمية للرتبية بقيت مشابهة
( 13%و 14%عىل التوايل).

يشري توزيع الطالب حسب األلقاب األكاديمية
إىل أنه من بني  36,400طالب يف مؤسسات
التعليم العايل يف أورشليم القدس 72% ،درسوا
للحصول عىل البكالوريوس (اللقب األوّل)،
 22%للماجستري (اللقب الثاين) ،و 6%للدكتوراه
(اللقب الثالث).
نسبة الطالب الذين درسوا للحصول عىل درجة
البكالوريوس يف مؤسسات التعليم العايل يف
أورشليم القدس ( )72%مطابقة لتلك التي يف
إسرائيل .نسبة الطالب الذين درسوا للحصول
عىل درجة املاجستري يف أورشليم القدس ()22%
مشابهة لتلك التي يف إسرائيل ( .)23%كانت
نسبة طالب الدكتوراه يف أورشليم القدس أعىل
قليال ً ممّ ا يف إسرائيل ( 6%يف أورشليم القدس
مقابل  4%يف إسرائيل).

الطالب حسب اللقب ومجال التعليم

كان توزيع الطالب حسب ّ
الكل ّيات كالتايل24% :
يف العلوم االجتماعية 23% ،يف العلوم الطبيعية
37
والرياضيات 19% ،يف العلوم اإلنسانية،
ساعدة ملهنة
 18%يف الطب (بما يف ذلك املهن امل ُ ِ
الطب) 9% ،يف الزراعة 5% ،يف الحقوق و2%
يف الهندسة.

يف السنة الدراسية ( ،)2017/18درس يف
الجامعة العربية حوايل  19,600طالب –
 57%منهم درسوا للحصول عىل درجة
البكالوريوس 31% ،لدرجة املاجستري،
 11%لدرجة الدكتوراه ،و 1%للحصول عىل
شهادة تدريس.

 35يشمل كلية الزراعة ،التغذية والبيئة يف رحوفوت والتي درس بها  2,300طالب يف هذه السنة.
 36تشمل فقط املؤسسات املعرتف بها من ِقبَل مجلس التعليم العايل.
 37بما يف ذلك الرتبية وتأهيل املعلمني.
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الطالب يف الجامعات يف إسرائيل ،حسب اللقب الجامعي2017/18 ،
■ دكتوراه ■ ماجيستير ■ بكالوريوس

معهد القدس لبحث السياسات

طالب

وإنما يم ّيز جميع ّ
لها ّ
كل ّيات العلوم اإلنسانية يف
الجامعات اإلسرائيلية.
يف السنة الدراسية  ،2017/18كانت أكرب جامعة
يف إسرائيل من حيث عدد الطالب هي جامعة
تل أبيب إذ درس فيها  26,000طالب .وتليها
تنازيل:
الجامعات اآلتية التي ر ُِّت َبت برتتيب
ّ
الجامعة العربية –  19,600طالب وجامعة بار
إيالن –  17,500طالب.

تشري معاينة املعطيات عىل مدى العَ ْقد األخري
إىل أنّ نسبة الطالب يف ّ
كل ّية العلوم اإلنسانية يف
الجامعة العربية انخفضت تدريج ًّيا ،من 26%
يف  2007/08إىل  19%يف  .2017/18باملقابل،
ارتفعت نسبة الطالب يف تلك السنوات يف كلية
الطب من  15%إىل .18%
ّ
ّ
الكل ّيات مستقرة.
ظلت نسبة الطالب يف باقي
ّ
انخفاض نسبة الطالب يف كل ّية العلوم اإلنسانية
ًّ
خاصا وحصريًّا
يف الجامعة العربية ليس أم ًرا
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طالب الدكتوراه

يف السنة الدراسية ّ ،2017/18
تعلم بالجامعة
العربية يف أورشليم القدس  2,200طالب
دكتوراه ،وهم ّ
شكلوا  19%من مجمل طالب
الدكتوراه يف الجامعات اإلسرائيلية .تليها
الجامعتان التاليتان من ناحية عدد طالب
تنازيل :جامعة تل
الدكتوراه وقد ر ُِّتبتا برتتيب
ّ
ٍّ
أبيب وجامعة بار إيالن .يف كل منهما درس
 2,100طالب دكتوراه ،وهم ّ
شكلوا  18%من
مجمل طالب الدكتوراه يف الجامعات اإلسرائيلية.
عىل م ّر سنوات عديدة ،كانت الجامعة العربية
الرائدة يف عدد طالب الدكتوراه .ولكن ،عىل م ّر
تدريجي ،اف ُتتحت برامج
السنوات ،وبشكل
ّ

ً
نتيجة
دكتوراه يف كافة الجامعات اإلسرائيلية.
لذلك ،انخفضت نسبة طالب الدكتوراه يف
الجامعة العربية من مجمل طالب الدكتوراه
يف إسرائيل .انخفضت نسبة طالب الدكتوراه
يف الجامعة العربية من مجمل طالب الدكتوراه
من  30%يف العام  2000/01إىل  25%يف العام
 2008/09وإىل  19%يف العام  .2017/18ي ّتضح
من ذلك أنّ الجامعة العربية ال تزال الرائدة يف
عدد طالب الدكتوراه ،ولكن – يف نفس الوقت –
تليها جامعة تل أبيب وجامعة بار
إيالن بفارق صغري.

الطالب بحسب الفئة السكانية والجنس

يف السنة الدراسية  90% ،2017/18من الطالب
يف الجامعة العربية والكليات األكاديمية يف
أورشليم القدس كانوا يهو ًدا و 10%منهم كانوا
عربًا .كانت نسبة الطالب العرب من مجمل
الطالب أعىل بقليل يف الجامعة العربية ()11%
ً
مقارنة بنسبتهم يف الكليات األكاديمية (.)9%
الكليات األكاديمية الثالث يف أورشليم القدس
التي ُسجِّ لت فيها أعىل نسبة من الطالب العرب
هي :كلية هداسا األكاديمية يف أورشليم القدس
( ،)18%عزريئييل – الكلية األكاديمية للهندسة
( )16%وأكاديمية أورشليم القدس للموسيقى
والرقص (.)11%

يف السنة الدراسية  11% ،2017/18من الطالب
يف الجامعة العربية كانوا عربًاّ .
شكل الطالب
العرب نسبة  13%من مجمل الطالب يف
الجامعات يف اسرائيل .وُجد أنّ جامعة حيفا
تضمّ أعىل نسبة من الطالب العرب ()32%
من بني الجامعات اإلسرائيلية ويليها التخنيون
( .)19%أمّ ا ّ
أقل نسبة للطالب العرب فكانت يف
معهد وايزمان للعلوم ( )1%وجامعة أريئيل يف
السامرة (.)5%
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الطالب يف الجامعات اإلسرائيلية ،بحسب الفئة السكانية2017/18 ،
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

طالب

نسبة الطالبات يف الجامعات اإلسرائيلية أعىل
من نسبة الطالب .يف السنة الدراسية ،2017/18
بلغت نسبة الطالبات يف الجامعات اإلسرائيلية
 55%من مجمل الطالب .يف الجامعة العربية،
كانت نسبة الطالبات أعىل بقليل من نسبتهنّ

يف إسرائيل وبلغت  .56%كانت أعىل نسبة
للطالبات يف جامعة حيفا ( )66%ويف جامعة
بار إيالن ( ،)60%وكانت أدىن نسبة لهنّ يف
التخنيون (.)37%
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السكن والبناء
الشقق

أسعار الشقق
بداية البناء

انتهاء البناء
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بداية البناء وانتهاء البناء يف أورشليم القدس ،بحسب أهداف
		
مختارة2018 ،

أسعار الشقق* يف إسرائيل ،وأورشليم القدس ،وتل أبيب
وحيفا2017 ،2007 ،

معهد القدس لبحث السياسات

3.29

17%

1.51

1.44

مرت
مربّع

2.10

612,500

الرتبية
والتعليم

املواصالت
ّ
واالتصاالت

التجارة

املكاتب

السكن

ّ
متعددة الطوابق*2018-2016 ،
بداية بناء شقق يف بنايات
معهد القدس لبحث السياسات

1.35

71%
60%

1.13

63%

59%

50%
0.82

إسرائيل
2017

38%

0.67

أورشليم القدس
2007

تل أبيب

حيفا

شقة َّ
*معدل سعر ّ
مؤلفة من  4-3.5غرف بماليني الشواكل
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إسرائيل

أورشليم
القدس

حيفا

تل أبيب

ريشون
لتسيون

بيتح
تكفا

*الشقق التي بُنيت يف بنايات َّ
مؤلفة من ثمانية طوابق وما فوق كنسبة مئوية من مجمل الشقق التي تمّ
				
البدء يف بنائها يف األعوام 2018-2016
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انتهاء البناء

14%

9%

8%

1%

63%

مرت
مربّع

6%

0%

0%

64%

بداية البناء

64%

1,139,000

معهد القدس لبحث السياسات

الشقق

يف نهاية العام  ،2018كانت هناك ّ 227,700
شقة سكن ّية 38يف أورشليم القدس:
شقة ( )75%يف األحياء اليهودية وّ 57,200
ّ 170,500
شقة ( )25%يف األحياء العربية .يف
أورشليم القدس ،نسبة الشقق يف األحياء اليهودية (من مجمل الشقق يف املدينة) أعىل
من نسبة السكان اليهود وبلغت يف نهاية عام  2017نسبة  .62%نسبة الشقق يف األحياء
أقل من نسبة السكان العرب يف املدينة ،وبلغت  .38%التفسري لذلك هو ُ
العربية ّ
األ َسر
ً
مقارنة بالسكان اليهود (3.4
املعيشية الكبرية نسبياً لدى السكان العرب ( 5.2أفراد)،
أفراد).
39

ّ
الشقة يف
يف العام  ،2018كان معدل مساحة
أورشليم القدس  82مرتًا مربّعً ا .ويف األعوام
 ،2018-2002ارتفع هذا املعدل يف أورشليم
القدس بـ 6أمتار مربّعة ،من  76مرتًا مربّعً ا
إىل  82مرتًا مربّعً ا .كان معدل مساحة الشقة
يف األحياء التي تسكنها أغلبية يهودية مشابهًا
ملعدل مساحة الشقة يف األحياء التي تسكنها
أغلبية عربية –  82مرتًا مربّعً ا و 80مرتًا مربّعً ا،
عىل التوايل.

األحياء العربية التي ضمّ ت الشقق األصغر
ً
مساحة (باملعدل) هي :مخيم شعفاط (35
مرتًا مربّعً ا) ،الحي اإلسالمي ( 46مرتًا مربّعً ا)،
الحي املسيحي ( 46مرتًا مربّعً ا) والحي األرمني
( 63مرتًا مربّعً ا) يف البلدة القديمة وسلوان
( 64مرتًا مربّعً ا) .األحياء العربية التي ضمّ ت
ً
مساحة (باملعدل) هي :بيت حنينا
الشقق األكرب
( 95مرتًا مربّعً ا) ،كفر عقب ( 89مرتًا مربّعً ا)،
عناتا الجديدة ( 87مرتًا مربّعً ا) وبيت صفافا (87
مرتًا مربّعً ا).

األحياء اليهودية التي ضمّ ت الشقق األصغر
ً
مساحة (باملعدل) هي :زخرون يوسف يف
نحألوت ( 47مرتًا مربّعً ا) ،قطمون ط ( 48مرتًا
مربّعً ا) ،منطقة شارع الدرج يف نحألوت (50
مرتًا مربّعً ا) ومنطقة شارع شلومتسيون همَ لكا
يف مركز املدينة ( 50مرتًا مربّعً ا) .األحياء التي
ً
مساحة (باملعدل) هي:
ضمّ ت الشقق األكرب
منطقة شارع ديريخ هاحوريش يف راموت ألون
( 146مرتًا مربّعً ا) ،مالحة ( 130مرتًا مربّعً ا)،
موتسا تحتيت ورمات موتسا ( 130مرتًا مربّعً ا)،
منطقة شارع أبراهام رافول يف بسجات زئيف
شرق ( 128مرتًا مربّعً ا) ومنطقة شارع يِسرائيل
زارحي يف راموت ألون غرب ( 126مرتًا مربّعً ا).

 38يشمل شققا ال تنتمي ملنطقة جغرافية أو حي معني.
 39بحسب معطيات جباية األرنونا.
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شقق صغرية* يف أورشليم القدس2018 ،
نسبة مئوية من مجمل الشقق
يف املنطقة

رام الله
كفر عقب

25%−0%
45%−26%
70%−46%
95%−71%

منطقة غري معدة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

ِرحافيا
جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ابو ثور
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

* تبلغ مساحتها  60مرتًا مربّعً ا أو ّ
أقل
املعطيات عن مخيم شعفاط وكفر عقب هي معطيات جزئية

3

2

1

معهد القدس لبحث السياسات
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0

كيلو مرت

شقق كبرية* يف أورشليم القدس2018 ،
نسبة مئوية من مجمل الشقق
يف املنطقة

رام الله
كفر عقب

2%−0%
10%−3%
20%−11%
50%−21%

منطقة غري معدة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ثور
ابو
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

* تبلغ مساحتها  140مرتًا مربّعً ا فما فوق
املعطيات عن مخيم شعفاط وكفر عقب هي معطيات جزئية.

3

2

1

معهد القدس لبحث السياسات
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0

كيلو مرت

ً
أيضا أقدمية
فحص االستطالع االجتماعي
السكن يف الشقة (يف املدن التي يزيد عدد سكانها
عن  200,000نسمة) ووُجد أنه يف األعوام
( 2017-2015باملعدل) ،كانت يف أورشليم القدس
أعىل نسبة من السكان الذين سكنوا يف الشقة
أكرث من عشر سنوات –  .55%أمّ ا يف إسرائيل
( )50%وتل أبيب ( )40%وحيفا ( ،)46%فقد
كانت نسبة السكان الذين سكنوا يف الشقة ألكرث
من عشر سنوات ّ
أقل 31% .من سكان أورشليم
القدس يسكنون يف شقتهم الحالية ملدة تصل إىل
ً
مقارنة بـ 33%يف إسرائيل 45% ،يف تل
 5سنوات،
أبيب و 37%يف حيفا.

يتبي من االستطالع االجتماعي الذي
ّ
ّ
أجرته دائرة اإلحصاء املركزية أنه يف األعوام
( 2017-2015باملعدل) كان  82%من سكان
أورشليم القدس البالغني من العمر  20عامً ا فما
فوق راضني أو راضني ًّ
جدا عن شقتهم السكنية.
هذا املعطى ّ
أقل بقليل من املعطى الذي ُسجِّ ل
يف إسرائيل ،وتل أبيب وحيفا ( .)87%-85%أمّ ا
بالنسبة للمنطقة السكنية ،فإنّ  74%من سكان
أورشليم القدس البالغني من العمر  20عامً ا فما
فوق كانوا راضني أو راضني ً
جدا عن منطقتهم
السكن ّية ،وهذا املعطى ّ
أقل من املعطى الذي
ُسجِّ ل يف إسرائيل ( ،)84%وتل أبيب ()90%
وحيفا (.)83%
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أسعار الشقق

يف العام  ،2017كان معدل سعر الشقة التي ّ
تتألف من  4-3.5غرف يف أورشليم القدس
 2,095,600شيكل – وهو أعىل ممّ ا يف إسرائيل ( 1,505,200شيكل) وحيفا (1,346,600
شيكل) ،ولكن أدىن بكثري ممّ ا يف تل أبيب –  3,288,600شيكل.
ّ
معدل سعر الشقق يف السنوات
إنّ معاينة
األخرية تشري إىل ارتفاع يف أسعار الشقق .هكذا
عىل سبيل املثال ،ارتفع معدل سعر شقة
تتألف من  4-3.5غرف يف أورشليم القدس من

 1,734,600شيكل يف العام  2013إىل 2,095,600
شيكل يف العام  – 2017أي ارتفاع بنسبة .21%
كانت الزيادة بأسعار الشقق  18%يف إسرائيل،
 28%يف تل أبيب و 15%يف حيفا.

معدل سعر شقة ّ
ّ
مؤلفة من  4-3.5غرف يف إسرائيل ،وأورشليم القدس ،وتل
أبيب وحيفا2017-1998 ،

■ تل أبيب ■ أورشليم القدس ■ إسرائيل ■ حيفا

آالف الشواكل ،بالسعر الدارج يف كل سنة

معهد القدس لبحث السياسات

شقة ّ
يف العام  ،2017كان معدل إيجار ّ
مؤلفة من
 4-3.5غرف يف أورشليم القدس  4,700شيكل –
وهو أعىل ممّ ا يف إسرائيل ( 4,200شيكل) وحيفا
( 3,100شيكل) ،ولكن ّ
أقل بكثري ممّ ا يف تل أبيب
ّ
معدل
( 6,500شيكل) .هنالك فروق مشابهة يف
إيجار الشقق التي باألحجام األخرى.
ارتفع معدل إيجار الشقة ً
أيضا يف السنوات
األخرية .هكذا عىل سبيل املثال ،ارتفع معدل
إيجار ّ
شقة  4-3.5غرف يف أورشليم القدس من
 4,300شيكل يف العام  2013إىل  4,700شيكل

يف العام  – 2017أي ارتفاع بنسبة  .10%كان
ّ
الشقة يف أورشليم
االرتفاع يف معدل إيجار
القدس ( )10%أعىل بقليل ممّ ا يف إسرائيل ،وتل
أبيب وحيفا – .8%-6%
تشري املقارنة بني ارتفاع معدل اإليجار لشقة
 4-3.5غرف يف أورشليم القدس وبني ارتفاع
معدل سعر شقة  4-3.5غرف يف أورشليم القدس
يف األعوام  2017-2013إىل أنّ نسبة ارتفاع إيجار
ّ
الشقة ( )10%كانت منخفضة باملقارنة مع ارتفاع
معدل سعر الشقة (.)21%
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لشقة ّ
ّ
مؤلفة من  4-3.5غرف يف إسرائيل وأورشليم
اإليجار الشهريّ (باملعدل)
القدس ،وتل أبيب وحيفا2017-1998 ،
بالشيكل يف الشهر ،بالسعر الدارج يف كل سنة

■ تل أبيب ■ أورشليم القدس ■ إسرائيل ■ حيفا

معهد القدس لبحث السياسات

بداية البناء

يف العام  ،2018بدأ بناء  2,900شقة يف أورشليم القدس .عدد الشقق التي تمّ البدء يف
بنائها يف هذا العام شبيه بذلك الذي كان يف العام  2,800 – 2017شقة ،وهو أعىل من
عدد الشقق التي تمّ البدء يف بنائها يف العام  2016إذ بُنيت فيه  2,200شقةّ .
نقدر أنه مع
ّ
املعدة للبناء ومع اعتماد البناء يف أورشليم القدس عىل التجديد
انخفاض عدد األرايض
ّ
املتوقع أن تنخفض ً
املديني ً
أيضا نسبة البدء ببناء شقق جديدة.
بمدى أكرب ،من
ّ

األحياء التي تمّ فيها البدء ببناء أكرب عدد من
الشقق يف العام  2018هي :رمات شلومو (500
شقة –  17%من مجمل الشقق) ،هار حوما
( ،)16% – 470بقعة ،أبو طور ويامني موشيه
( ،)15% – 430مكور باروخ ( )6% – 180وبيت
حنينا شمال (.)6% – 170
يشري توزيع بدايات بناء الشقق ،حسب عدد
الغرف ،إىل أنّ الشقق التي بدأ بناؤها يف العام
ً
شققا كبرية ،بينما
 2018كانت يف غالبيتها
كانت الشقق الصغرية سلعة نادرة .فقط 8%
من الشقق التي بدأ بناؤها يف أورشليم القدس
كانت عبارة عن شقق صغرية ّ
تتألف من غرفة
واحدة أو غرفتني .كانت نسبة هذه الشقق
ّ
أقل يف إسرائيل –  ،5%ويف حيفا –  .10%يف تل

أبيب ،كانت نسبة الشقق الصغرية عالية بشكل
ملحوظ وبلغت  .40%بلغت نسبة الشقق ّ
املؤلفة
من  3غرف يف أورشليم القدس  ،17%وهي ذات
النسبة يف تل أبيب 13% .من الشقق التي تمّ
شققا ّ
ً
مؤلفة من
البدء يف بنائها يف حيفا كانت
 3غرف ,أمّ ا يف إسرائيل فقد بلغت نسبة هذه
الشقق  .7%بلغت نسبة الشقق التي تحتوي
عىل  4غرف يف أورشليم القدس  39%( 19%يف
إسرائيل) وبلغت نسبة الغرف التي تحتوي عىل
 5غرف وما فوق ( 56%مقابل  49%يف إسرائيل).
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بداية بناء الشقق يف أورشليم القدس ،حسب عدد الغرف2018-2016 ،
2018

2017

2016

معهد القدس لبحث السياسات

شقق

غرف يف الشقة

بداية بناء شقق يف إسرائيل ،أورشليم القدس ،تل أبيب وحيفا ،حسب عدد
الغرف2018 ،
املجموع
الكل
ّّ
للشقق

املجموع
الكل
ّّ

غرفة
واحدة أو
غرفتان

 3غرف

 4غرف

 5غرف وما
فوق

نسبة مئوية

إسرائيل

47,400

100

5

7

39

49

أورشليم
القدس

2,900

100

8

17

19

56

تل أبيب

2,700

100

40

17

20

23

حيفا

1,200

100

10

13

46

31

معهد القدس لبحث السياسات
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عىل م ّر سنوات عديدةُّ ،اتبعت يف أورشليم
القدس سياسة تخطيطية تتجنب البناء يف
ّ
متعددة الطوابق.
األغوار وتتجنب بناء املباين
ولكن ،يف السنوات األخرية ،تمّ ت املوافقة عىل
ّ
متعددة الطوابق بسبب
مخططات لبناء املباين
الضائقة يف املساحات الشاغرة للبناء ،والرغبة
أراض إضاف ّية من املساحات
يف عدم اقتطاع
ٍ
املفتوحة املجاورة للمدينة ،وكذلك بسبب بعض
التغيريات التي طرأت عىل مفاهيم التخطيط.
يف العام  ،2018بُنيت  23%من الشقق يف
مبان مُ كوَّنة من  8طوابق
أورشليم القدس ،يف
ٍ
ً
مقارنة بإسرائيل
أو أكرث ،وهي نسبة منخفضة
( )50%وتل أبيب وحيفا ( .)62%وجود عدد
ّ
متعددة الطوابق يف
قليل نسب ًّيا من املباين
أورشليم القدس هو يف األساس ناتج عن سياسة
التخطيط التي تؤمن بوجوب الحفاظ عىل الطابع
ّ
يطل عىل
الطبيعي الذي
التاريخي وعىل املنظر
ّ
ّ
البلدة القديمة ومنها.

يف العام  ،2018بلغت مجمل املساحة التي تمّ
البدء يف بنائها ملختلف األهداف  1,139,000مرت
مربّع ،وهي ّ
شكلت  9%من مجمل املساحة التي
تمّ البدء يف بنائها يف ّ
كل إسرائيل .كان نطاق
البناء يف أورشليم القدس أعىل ممّ ا يف تل أبيب
( 454,400مرت مربع –  )4%وأعىل بكثري ممّ ا يف
حيفا ( 217,800مرت مربّع – .)2%
يف العام  ،2018كان  64%من مجمل املساحة
التي تمّ البدء يف بنائها يف أورشليم القدس
مُ َّ
خصصة للسكن ،وهي نسبة منخفضة
ً
مقارنة بإسرائيل ( )71%وحيفا ( )72%ومشابهة
لتلك التي يف تل أبيب ،حيث  65%من مجمل
املساحة التي تمّ البدء يف بنائها يف تل أبيب كانت
مُ َّ
خصصة للسكن .فيما ييل هدفان آخران للبناء
ِّ
يف أورشليم القدس ،وقد رُتبا برتتيب تنازيل:
مكاتب ( )17%والصناعة ( .)6%يف تل أبيب،
ً
إضافة للسكن،
كانت األهداف الرئيسية للبناء،
هي املكاتب ( )15%واملباين العامة (.)7%
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انتهاء البناء

كان عدد الشقق التي انتهى بناؤها يف العام  2018هو األدىن منذ العام  .2012يف هذا
ً
شقة يف العام  2016وّ 3,100
مقارنة بـّ 3,900
العام ،انتهى بناء ّ 2,000
شقة
شقة سكن ّية،
يف العام .2017
األحياء التي انتهى فيها بناء أكرب عدد من الشقق
يف العام  2018هي :روميما ( 340شقة – 17%
من مجمل الشقق) ،بسجات زئيف شمال (170
–  ،)8%رمات ألون شمال ( ،)8% – 160مركز
املدينة ( )8% – 160رمات شريت ،رمات دينيا
وهوليالند ( ، )6% – 120وصور باهر وأم طوبا
(.)6% – 120
يشري توزيع الشقق التي انتهى بناؤها ،حسب
عدد الغرف ،إىل أنّ معظمها ،كما يف حاالت
ً
شققا كبرية ،يف حني أن نسبة
بداية البناء ،كانت
الشقق الصغرية كانت قليلة .يف العام ،2018
كانت  12%من الشقق التي تم االنتهاء من

بنائها مُ كوَّنة من غرفة واحدة أو غرفتني ،و14%
منها مُ كوَّنة من  3غرف 40% .من الشقق كانت
مُ كوّنة من  4غرف و 34%منها كانت مُ كوّنة من
 5غرف فما فوق .يف إسرائيل 39% ،من الشقق
كانت مُ كوّنة من  4غرف و 48%منها مُ كوّنة من 5
غرف فما فوق .يف حيفا ً
أيضا كانت نسبة الشقق
الكبرية عالية ً
جدا ،إذ  96%من الشقق مُ كوّنة
من  4غرف فما فوق .باملقابل ،برزت يف تل أبيب
ً
مقارنة باملدن
نسبة عالية من الشقق الصغرية
األخرى 23% :من الشقق التي انتهى بناؤها كانت
مُ كوّنة من غرفة واحدة أو غرفتني ،و 27%منها
كانت مُ كوّنة من  3غرف.

انتهاء بناء الشقق يف أورشليم القدس ،بحسب عدد الغرف2018-2016 ،
2018

2017

2016

معهد القدس لبحث السياسات

شقق

ّ
الشقة
غرف يف
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انتهاء بناء الشقق يف إسرائيل ،وأورشليم القدس ،وتل أبيب وحيفا ،بحسب
عدد الغرف2018 ،
املجموع
الكل
ّّ
للشقق

املجموع
الكل
ّّ

غرفة
واحدة أو
غرفتان

 3غرف

 4غرف

 5غرف
وما فوق

نسبة مئوية

إسرائيل

48,000

100

4

9

39

48

أورشليم
القدس

2,000

100

12

14

40

34

تل أبيب

3,000

100

23

27

30

20

حيفا

1,000

100

1

3

43

53

يف العام  ،2018تمّ االنتهاء يف أورشليم القدس
من بناء  612,500مرت مربع – أي  5%من ّ
كل
املساحة التي تمّ االنتهاء من بنائها يف إسرائيل.
كانت املساحة التي انتهى بنائها يف أورشليم
القدس أعىل بقليل ممّ ا يف تل أبيب – 582,500
مرت مربّع ( ،)5%وهي  3أضعاف املساحة التي
انتهى بنائها يف حيفا –  198,400مرت مربّع (.)2%

معهد القدس لبحث السياسات

يف العام  ،2018كانت  63%من املساحة التي
ّ
معدة للسكن،
انتهى بنائها يف أورشليم القدس
مقابل  77%يف إسرائيل و 69%يف تل أبيب.
فيما ييل األهداف األخرى للبناء يف أورشليم
القدس ،والتي ر ُِّتبت برتتيب تنازيل :التعليم
( ،)14%املواصالت واالتصاالت ( ،)9%والتجارة
( .)8%أمّ ا يف تل أبيب ،فقد كانت األهداف
األخرى للبناء باإلضافة إىل السكن كالتايل:
مكاتب ( ،)20%التجارة ( ،)5%والتعليم (.)4%
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بدايات بناء الشقق يف أورشليم القدس2018 ،

ّ 200
شقة تمّ البدء يف بنائها
*حجم الدائرة يتناسب مع
عدد الشقق

رام الله
كفر عقب

منطقة غري معدّ ة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ثور
ابو
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1

معهد القدس لبحث السياسات
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0

كيلو مرت

انتهاء بناء الشقق يف أورشليم القدس 2018 ،גמר ב

ّ 200
شقة تمّ االنتهاء من بنائها
*حجم الدائرة يتناسب مع عدد
الشقق

رام الله
كفر عقب

منطقة غري معدّ ة للسكن أو
معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسجات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

هار
التلة الفرنسية
رمات إشكول حوتسفيم
العيسوية
روميما
جبل املشارف الشيخ جراح
وادي الجوز
الطور

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

ِرحافيا
جفعات
الشياح
رام
العيزرية
طالبية
سلوان
بيت فاغان
َنيوت
عني كارم
راس
ابو ثور
املستعمرة
كِريات هَ يوفيل
جفعات
أبو ديس العمود
األملانية
مردخاي
رَمات
كِريات مناحيم
قطمون
شريت
أورا
جبل املكرب
عري جنيم
تلبيوت
املالحة
السواحرة تلبيوت
جفعات
أرنونا
الغربية
شرق
مِ سوآه
بيت صفافا
إمليسون
رمات
صور باهر راحيل
جيلو
أم طوبا
هار
هرتسل

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1

معهد القدس لبحث السياسات
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السياحة
النزالء واملبيت

ً
مقارنة بأماكن مختارة يف إسرائيل
أورشليم القدس
خصائص السياح
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زيارة السيّاح ألماكن مختارة يف أورشليم القدس*,
حسب الدين2017 ,

ليايل مبيت السياح واإلسرائيليني* يف فنادق يف أورشليم
القدس2018-2000 ،

معهد القدس لبحث السياسات

معهد القدس لبحث السياسات
20% 80%

26% 74%

16% 84%
15% 85%

الحائط
الغربي

28% 72%

3,474

4,938

3,984

2,930

3,435

ليايل املبيت

ليايل املبيت

ليايل املبيت

ليايل املبيت

ليايل املبيت

2018

2015

2010

2005

2000

■ سيّاح ■ إسرائيليّون

7%
73%
37%

كنيسة
القيامة

* باآلالف

ليايل مبيت السيّاح واإلسرائيليني* يف فنادق يف أورشليم القدس،
وتل أبيب وإيالت2018 ،
معهد القدس لبحث السياسات

11%
19%
1%

متحف ياد
فاشيم

 6,964ليايل املبيت

3,930

1,008

80%

76%

20%

2,777

868
24%

11%

■ سيّاح ■ إسرائيليّون
ةحايسلا

درب
اآلالم

0%
4%
71%
9%
18%
2%

متحف
إسرائيل

إيالت
* باآلالف
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5%
62%
38%

املسجد
األقىص

89%

تل أبيب

761

 3,645ليايل املبيت

6,203

 4,938ليايل املبيت

أورشليم القدس

62%
75%
50%

■ يهود ■ مسيحيّون ■ مسلمون

* نسبة السيّاح الذين زاروا املوقع من مجمل السياح إىل إسرائيل
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النزالء واملبيت

تجذب أورشليم القدس إليها عشرات اآلالف من الزوار من إسرائيل ومن جميع أنحاء
العالم وذلك ّ
لعدة أسباب ،منها :تم ّيزها الديني والثقايف ،مكانتها كعاصمة إسرائيل،
مكانتها كمركز للشعب اليهودي ،مكانتها كمدينة مقدسة لألديان التوحيدية الثالثة،
ووجود مواقع تاريخية وأثرية ومراكز ثقافية فيها .منذ ثالث سنوات طرأت زيادة تدريجية
عىل عدد النزالء وعدد ليايل املبيت يف الفنادق السياحية 40يف إسرائيل عامّ ًة ويف أورشليم
ّ
خاص ًة .يف العام  ،2018كان عدد النزالء وعدد ليايل املبيت يف الفنادق السياحية
القدس
أعىل عد َديْن شهدتهما أورشليم القدس عىل اإلطالق –  1,792,900نزيل ( 17%من مجمل
النزالء يف إسرائيل) و 4,937,600ليلة مبيت ( 20%من مجمل ليايل املبيت يف إسرائيل).
ً
فندقا سياح ًيا يف
يف العام  ،2018كان هناك 89
أورشليم القدس احتوت عىل  10,800غرفة،
أي حوايل  20%من مجمل الغرف يف الفنادق
السياحية يف إسرائيل .كان عدد الغرف يف
الفنادق يف أورشليم القدس يف هذه السنة هو
األعىل يف إسرائيل ،باستثناء إيالت ،التي كان
عدد الغرف فيها أعىل قليال ً – .)21%( 11,000
يف تل أبيب كانت هناك  8,600غرفة (،)16%
 4,400غرفة يف طربيا ( 4,100 ،)8%غرفة يف
البحر امليت ( )7%و 1,600غرفة يف حيفا (.)3%
منذ ثالث سنوات ( ،)2018-2016طرأ ارتفاع
تدريجي عىل عدد النزالء يف الفنادق يف أورشليم
ّ
القدس .يف العام  ،2018بلغ عدد النزالء يف
الفنادق السياحية يف أورشليم القدس رقمً ا
ً
سابقا إذ
قياس ًّيا لم تشهده أورشليم القدس
ً
مقارنة بذلك ،تراوح عدد
بلغ .1,792,900

النزالء يف السنوات  2017-2015بني 1,243,600
و .1,653,900تنبع ،يف األساس ،هذه الزيادة
الكبرية يف عدد النزالء يف الفنادق يف أورشليم
القدس من ازدياد عدد الزوّار اآلتني من خارج
البالد إذ وصل يف العام  2018إىل 1,180,900
( 66%من مجمل الزوّار) .كما ّأنه طرأت زيادة
عىل عدد النزالء اإلسرائيل ّيني – .612,000
يف السنوات الثالث األخرية (،)2018-2016
طرأت ً
أيضا زيادة تدريجية عىل عدد ليايل املبيت
يف الفنادق يف أورشليم القدس .يف العام ،2018
وصل عدد ليايل املبيت يف الفنادق السياحية يف
أورشليم القدس رقمً ا قياس ًيا إذ بلغ .4,937,600
ً
مقارنة بذلك ،تراوح عدد ليايل املبيت يف األعوام
 2017-2015ما بني  3,474,100و.4,504,400

 40الفنادق وبيوت االستضافة ُاملسجَّ لة لدى وزارة السياحة .يف كل موضع نذكر فيه الفنادق نعني الفنادق السياحية.
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ليايل املبيت يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس2018-1998 ،
■ سيّاح ■ إسرائيليون

معهد القدس لبحث السياسات

ليايل املبيت (باآلالف)

ّ
معدل عدد ليايل املبيت للنزيل (بما يف
بلغ
ذلك السياح من خارج البالد واإلسرائيليون) يف
الفنادق يف أورشليم القدس  2.8ليلة يف العام
ّ
معدل عدد ليايل املبيت للسائح من
 .2018وكان
خارج البالد  3.3ليايل – وهو ضعف عدد ليايل
املبيت لدى النزالء اإلسرائيليني – .1.6
يف العام  ،2018كان عدد ليايل املبيت األكرب لدى
الس ّياح من خارج البالد يف أورشليم القدس يف
األشهر التالية :تشرين األول ( ،)439,100تشرين
الثاين ( )408,300وأيار ( .)392,700أمّ ا عدد ليايل
املبيت األكرب لدى اإلسرائيل ّيني فقد كان يف األشهر
التالية :آب ( ،)171,500تموز ( )104,100وكانون
األول (.)94,600

يف العام  ،2018بلغت نسبة الغرف املحجوزة يف
الفنادق يف أورشليم القدس  .69%كانت نسبة
الغرف املحجوزة متشابهة يف فنادق بمستويات
مختلفة :يف الفنادق التي بأعىل املستويات
(املستويان  )II+Iكانت نسبة الغرف املحجوزة
 ،69%يف الفنادق التي بمستوى متوسط
( )IIIكانت نسبة الغرف املحجوزة  ،70%ويف
الفنادق التي بمستوى ّ
أقل كانت نسبة الغرف
املحجوزة .71%
كانت نسبة الغرف املحجوزة يف العام 2018
ً
مقارنة بالسنوات  2017-2015حيث
مرتفعة
كانت نسبة الغرف املحجوزة فيها .65%-54%
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ً
مقارنة بأماكن
أورشليم القدس
مختارة يف إسرائيل

ً
مقارنة بالوجهات
تتمتع أورشليم القدس بقدرة كبرية عىل جذب السياح من خارج البالد
السياحية الرائدة األخرى يف إسرائيل 29% .من السياح النازلني يف فنادق يف إسرائيل يف
العام  2018نزلوا يف فنادق يف أورشليم القدس و 34%من ليايل مبيت السياح يف إسرائيل
كانت يف فنادق يف أورشليم القدس.
يف العام  ،2018بلغ عدد السياح من خارج البالد
النازلني يف فنادق يف أورشليم القدس 1,180,900
ً
مقارنة
( 29%من مجمل النزالء يف إسرائيل)،
بـ 24%يف تل أبيب 11% ،يف طربيا 6% ،يف البحر
امليت 5% ،يف إيالت و 3%يف حيفا.
بلغ عدد ليايل مبيت السياح من خارج البالد
يف أورشليم القدس  – 3,930,000أي  34%من
مجمل ليايل مبيت السياح من خارج البالد يف
ً
مقارنة بـ 24%يف تل أبيب 9% ،يف
إسرائيل،
طربيا 7% ،يف إيالت 5% ،يف البحر امليت و2%
يف حيفا.
بلغ عدد ليايل مبيت اإلسرائيليني يف أورشليم
القدس  – 1,007,600أي  7%من مجمل ليايل
مبيت اإلسرائيليني (يف السياحة الداخلية) يف
ً
مقارنة بـ 46%يف إيالت 11% ،يف البحر
إسرائيل،
امليت ،و 6%يف طربيا 6% ،يف تل أبيب و 2%يف
حيفا .ي ّتضح من ذلك أنّ الوجهتني السياح ّيتني
ّ
يفضلهما السياح من خارج البالد هما
اللتني
أورشليم القدس وتل أبيب ،أمّ ا اإلسرائيليون
َفهُم ّ
يفضلون إيالت والبحر امليت.
كانت نسبة ليايل مبيت السياح من خارج البالد
من مجمل ليايل املبيت يف أورشليم القدس
مرتفعة ًّ
جدا –  ،80%وهي أعىل بقليل ممّ ا
يف تل أبيب ( ،)76%وأعىل بكثري ممّ ا يف طربيا
( ،)55%وممّ ا يف حيفا ( ،)48%وممّ ا يف إسرائيل
( )46%وممّ ا يف البحر امليت ( )26%وممّ ا يف
إيالت (.)11%

الدول األساس ّية التي جاء منها غالبية السياح
الذين نزلوا يف فنادق يف أورشليم القدس كانت
كالتايل :الواليات املتحدة ( ،)38%فرنسا (،)5%
أملانيا ( ،)5%روسيا ( )5%والصني ( .)4%كان
توزيع الدول التي جاء منها مجمل السياح
الذين نزلوا يف الفنادق يف إسرائيل مشابهًا:
الواليات املتحدة ( ،)38%فرنسا ( ،)7%روسيا
( ،)6%أملانيا ( )6%والصني (.)4%
الدول الثالث الرائدة يف عدد السياح النزالء يف
الفنادق السياحية يف إسرائيل هي :الواليات
املتحدة ( ،)1,388,500فرنسا ()250,700
وروسيا ( .)236,000إنّ معاينة توزيع أماكن
املبيت للسياح من هذه الدول الثالث تشري
إىل أنّ أورشليم القدس هي وجهة سياحية
رئيسية .كانت الوجهات األربع الرئيسية للسياح
األمريكيني يف الفنادق السياحية يف إسرائيل:
أورشليم القدس ( 33%من السياح األمريكيني يف
إسرائيل نزلوا يف فنادق يف أورشليم القدس) ،تل
أبيب ( ،)24%طربيا ( )11%والبحر امليت (.)6%
أمّ ا السياح الفرنس ّيونَ ،
ف  27%منهم نزلوا يف
فنادق يف تل أبيب 25% ،يف أورشليم القدس،
 10%يف إيالت و 8%يف البحر امليت .كانت
أورشليم القدس وجهة سياحية رئيسية للسياح
القادمني من روسيا ً
أيضا :حوايل ربعهم ()23%
نزلوا يف فنادق يف أورشليم القدس 20% ،يف تل
أبيب 17% ،يف إيالت و 12%يف البحر امليت.
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يف العام  ،2018بلغت نسبة الغرف املحجوزة يف
أورشليم القدس  ،69%وهي ّ
أقل بقليل ممّ ا يف
تل أبيب ( )75%وإيالت ( ،)73%وشبيهة بتلك
التي يف إسرائيل ( ،)68%وحيفا ( )68%والبحر
امليت (.)70%
معدل ليايل مبيت السياح من خارج البالد يف
أورشليم القدس ( )3.3كان عال ًيا باملقارنة مع
الوجهات السياحية الرائدة يف إسرائيل ،باستثناء

إيالت ( .)3.6كان معدل ليايل مبيت السياح من
خارج البالد يف حيفا  ،2.6يف تل أبيب  ،2.8يف
البحر امليت  2.2ويف طربيا .2.1
ّ
معدل ليايل مبيت اإلسرائيل ّيني يف أورشليم
كان
القدس ( )1.6مماثال ً لذلك الذي يف تل أبيب
وحيفا ،ولك ّنه ّ
اقل ممّ ا يف إيالت ( ،)2.7والبحر
امليت ( )2.2وطربيا (.)2.0

ليايل املبيت يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس ويف أماكن مختارة يف
إسرائيل2018 ،
■ سيّاح ■ إسرائيليون

معهد القدس لبحث السياسات

ليايل املبيت (باآلالف)
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ليايل مبيت السياح يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس ،وتل أبيب وإيالت،
2018-1980
■ أورشليم القدس ■ تل أبيب ■ إيالت
معهد القدس لبحث السياسات

ليايل املبيت (باآلالف)

ليايل مبيت اإلسرائيليني يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس ،وتل أبيب
وإيالت2018-1980 ،
■ أورشليم القدس ■ تل أبيب ■ إيالت
معهد القدس لبحث السياسات

ليايل املبيت (باآلالف)
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منذ َع ْقد تقري ًبا ،طرأ تغيري عىل أنماط مبيت
السياح يف العالم عامّ ًة ،بما يف ذلك يف إسرائيل
ً
أيضا ،إذ أنّ أكرث فأكرث من السياح يختارون
ً
املبيت يف أماكن غري الفنادق ،خاصة يف شقق أو
غرف ُتؤجَّ ر لفرتة قصرية .أصبحت إقامة السياح
يف الشقق ممكنة بفضل التطوّر التكنولوجي
الذي يتيح املشاركة واإلعالن عىل اإلنرتنت،
ّ
وخاص ًة موقع اإلنرتنت التابع لشركة .Airbnb
ح ّتى شهر أبريل من عام ُ ،2019عرضت حوايل
 3,100شقة وغرفة لإليجار قصري املدى يف
أورشليم القدس 81% – 41منها شقق و19%
منها غرف داخل شقق .األحياء الرئيسية التي
ُعرضت فيها شقق وغرف لإليجار كانت كالتايل:
مركز املدينة ،نحألوت ،رحافيا ،والطالبية.

41
42
43
44

ً
مقارنة بذلك ،يف تل أبيبُ 42عرضت 9,000
ً
شققا.
شقة وغرفة لإليجار 83% ،منها كانت
كان عدد الشقق والغرف املعروضة لإليجار يف
حيفا 43وإيالت 44أقل بكثري وبلغ  800و1,100
عىل التوايل.

تقوم وزارة السياحة كل عام بإجراء "استطالع
حول السياحة الداخلة" هدفه دراسة نطاق
السياحة يف إسرائيل وخصائص السياح .ي ّتضح
من معطيات هذا االستطالع أنّ  9%من مجمل
ليايل املبيت يف إسرائيل يف العام  2017كانت يف
شقق  /غرف معروضة لإليجار لفرتة قصرية.
كان هذا املعطى أقل بقليل يف أورشليم القدس
–  ،7%بينما كان أعىل يف تل أبيب –  .12%يف
إيالت ،كانت  10%من اإلقامات يف شقق لإليجار
ويف حيفا .9%

https://www.airdna.co/city/il/jerusalem
https://www.airdna.co/city/il/tel-aviv
https://www.airdna.co/city/il/haifa
https://www.airdna.co/city/il/eilat
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خصائص السياح

يف العام  ،2017زار أورشليم القدس  2,723,200سائح من خارج البالد ،وهم ّ
شكلوا 75%
من مجمل السياح الذين زاروا إسرائيل 63% .من السياح الذين زاروا املدينة كانوا سائحني
مستقلني .كانت األهداف الرئيسية للسياح يف أورشليم القدس من زيارة إسرائيل هي:
السياحة والتجول ،زيارة األقارب واألصدقاء ،وزيارة األماكن الدينية أو الحجّ .

من بني السياح الذين زاروا أورشليم القدس،
برزت نسبة السياح املسيحيني العالية – .58%
 23%من السياح كانوا من اليهود ،وكمية
قليلة ًّ
جدا من املسلمني ( .)3%يف تل أبيب،
كان  51%من السياح مسيحيني و 25%يهو ًدا
45
و 2%مسلمني.
كانت األهداف الرئيسية للسياح يف أورشليم
القدس من زيارة إسرائيل هي :السياحة والتجول
( ،)27%زيارة األقارب واألصدقاء ( ،)26%وزيارة
األماكن الدينية أو الحجّ ( ،)25%االستمتاع
والرتفيه ( .)11%كانت األهداف الرئيسية للسياح
يف تل أبيب من زيارة إسرائيل هي :زيارة األقارب
واألصدقاء ( ،)28%السياحة والتجوّل (،)26%
زيارة األماكن الدينية أو الحجّ ( ،)13%األعمال
التجارية والبعثات واألبحاث ( ،)14%االستمتاع
والرتفيه (.)12%
املواقع السياحية الرئيسية التي زارها السياح
يف أورشليم القدس يف العام  2017كانت
كالتايل :الحائط الغربي ( ،)89%الحي اليهودي

( ،)76%كنيسة القيامة ( ،)68%جبل الزيتون
( )54%ودرب اآلالم ( .)57%يختلف ترتيب هذه
املواقع حسب ديانة السائح .األماكن السياح ّية
الرئيس ّية التي زارها السياح اليهود هي:
الحائط الغربي ( ،)62%الحي اليهودي ()54%
ومتحف ياد فاشيم ( ،)11%أمّ ا لدى السياح
املسيحيني فكانت أبرز املواقع كالتايل :الحائط
الغربي ( ،)75%كنيسة القيامة ( ،)73%والحي
اليهودي ( .)63%قصد غالبية املسلمني املسجد
األقىص ( ،)71%الحائط الغربي ( )50%وجبل
الزيتون (.)49%
 63%من السياح الذين زاروا أورشليم القدس
كانوا مستقلنيَ 31% ،قدِ موا يف إطار جولة
مُ ّ
نظمة ،و 6%قاموا باقتناء رزمة سياحية (أي
ّ
رزمة تتالف من تذكرة طريان وفندق) .يف تل
أبيب ،كان  74%من السياح مستقلني20% ،
َقدِ موا يف إطار جولة ّ
منظمة و 6%قاموا باقتناء
رزمة سياحية.

 19%-14% 45من السياح يف أورشليم القدس ويف تل أبيب كانوا غري منتمني ألي دين و 3%منهم كانوا من أديان أخرى.
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االنتخابات
االنتخابات لرئاسة بلدية أورشليم القدس ومجلس البلدية
انتخابات الكنيست

117

تاباختنالا

ّ
املحليّة* وللكنيست ال 21
نسبة التصويت يف االنتخابات للسلطة
يف إسرائيل واملدن الكربى
معهد القدس لبحث السياسات

68%

64%

60%

40%

توزيع التصويت يف االنتخابات للكنيست ال  ,21يف إسرائيل واملدن
الكربى,حسب القوائم2019 ,
معهد القدس لبحث السياسات

26%

19%

25%

24%

12%
26%
6%
6%

أورشليم القدس

إسرائيل

63%

59%

46%

49%

تل أبيب

الكنيست ال 21

36%

إسرائيل

46%

14%

23%

3%
1%
31%

26%

أورشليم القدس

تل أبيب

حيفا

السلطة المحلية2018 ,
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* يف الجولة األوىل من االنتخابات

■ الليكود ■ كاحول الفان ■ شاس ■ َيهْدوت َهتوراه ■ باقي القوائم
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33%

2%
4%

37%

حيفا

االنتخابات لرئاسة بلدية أورشليم
القدس ومجلس البلدية

يف الثالثني من شهر تشرين األول من عام  ،2018أُجريت انتخابات السلطات املحلية
واملجالس اإلقليمية يف إسرائيل ،بما يف ذلك أورشليم القدس .بلغ عدد أصحاب حق
االقرتاع يف أورشليم القدس َ .638,100
س عىل رئاسة البلدية خمسة ّ
مرشحني .لعدم
تناف َ
حصول أيّ منهم عىل  40%من أصوات الناخبنيُ ،عقدت جولة انتخابية ثانية بني عوفر
ّ
املرشحَ ْي اللذين حصال عىل أكرب عدد من أصوات
بريكوفيتش وموشيه ليئون ،أي بني
الناخبني .يف الجولة الثانية ،فاز موشيه ليئون بنسبة  51%من أصوات الناخبني .يف
عورروت' بأكرب عدد من املقاعد –  7مقاعد،
االنتخابات ملجلس البلدية ،فازت قائمة ِ
'ه ْت ِ
تليها ديجل هاتوراه' ( 6مقاعد) و'شاس' ( 5مقاعد).

االنتخابات لرئاسة البلدية

َ
س خمسة مُ ّ
رشحني عىل رئاسة بلديّة
تناف َ
أورشليم القدس :موشيه ليئون ،عو ِفر
بريكوفيتش ،زئيف إلكني ،يويس دايتش
وايف سلمان.
شارك يف الجولة األوىل من االنتخابات 254,300
ناخب ( )40%من مجمل  638,100صاحب حق
اقرتاع 248,600 .من األصوات كانت صالحة (أي
 98%من أصوات الناخبني) ،و 5,700صوت كان
باطال ً (ملغ ًّيا) (.)2%
يف الجولة االنتخابية األوىل ،حصل موشيه ليئون
عىل أكرب عدد من األصوات –  33%( 81,400من
األصوات) ،تاله عو ِفر بريكوفيتش الذي حصل
عىل  73,100صوت ( .)29%حصل زئيف إلكني
عىل  49,700صوت ( ،)20%وحصل يويس

االنتخابات ملجلس البلدية

شارك  40%من أصحاب حق االقرتاع يف
االنتخابات ملجلس البلدية 250,700 .صوت
ً
أصواتا
( )99%من مجمل األصوات كانت
ً
أصواتا باطلة
صالحة و )1%( 3,700كانت
(ملغ ّية) .بموجب القانون ،يضمّ مجلس
مدينة أورشليم القدس  31عضوًا .فازت

دايتش عىل  42,300صوت ( ،)17%وحصل وايف
سلمان عىل  2,100صوت ( .)1%لعدم حصول
أيٍّ منهم عىل  40%من أصوات الناخبنيُ ،عقدت
َ
جولة انتخابية ثانية بني َّ
الحاصل ْي عىل
املرشحَ ْي
أكرب عدد من األصوات.
يف الجولة الثانية التي تنافس بها موشيه ليئون
وعوفر بريكوفيتش ،كان عدد الناخبني ّ
أقل ممّ ا
يف الجولة األوىل إذ بلغ  223,400ناخب (35%
من أصحاب حق االقرتاع) 221,700 .صوت (99%
من أصوات الناخبني) كانت صالحة ،و1,700
صوت ( )1%كانت أً
ً
صواتا باطلة (ملغ ّية) .فاز
موشيه ليئون بأكرب عدد من األصوات ،إذ حصل
عىل  112,700صوت ( ،)51%بينما حصل عوفر
بريكوفيتش عىل  109,000صوت (.)49%

عورروت بِريوشاليم' ،برئاسة عوفر
قائمة ِ
'ه ْت ِ
بريكوفيتش ،بأكرب عدد من األصوات ،وبالتايل
بأكرب عدد من املقاعد يف املجلس –  7مقاعد.
تلتها القوائم التالية التي ر ُِّتبت برتتيب تنازيل
حسب عدد املقاعد :ديجل هَ توراه' –  6مقاعد،
'شاس – هتأحدوت هسفرديم شومري توراه'– 5
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مقاعد' ،يهدوت هَ توراه' –  3مقاعدّ ،
كل واحدة
من القوائم التالية حصلت عىل مقعدين:
'هَ بايِت هَ ِيهودِي'' ،يروشاليم تتسليح (برئاسة
إلكني) و'مئوحديم' .أمّ ا القوائم التي حصلت
عىل مقعد واحد فكانت' :مريتس'' ،حافيليو –
مِ تسيليم إت يِروشاليم'ْ ' ،ب ِني توراه' و'الليكود'.
لم تتجاوز قائمة رئيس البلدية امل ُ َ
نتخب ،مويش
ليئون – التي ُتدعى 'يروشاليم ِشالنو' – نسبة

الحسم .لكونه رئيس البلدية ،قام وزير الداخلية
بتعيينه عضوًا يف مجلس البلدية ،وهكذا يضمّ
املجلس اآلن  32عضوًا.
للم ّرة األوىل ،تنافست يف هذه االنتخابات قائمة
مُ َّ
رشحني من القدس الشرقية ،وهي قائمة
"القدس مدينتي" التي حصلت عىل 3,000
صوت ولم تتجاوز نسبة الحسم.

مجلس بلدية أورشليم القدس ،حسب القوائم وعدد املقاعد2018 ،
عدد المقاعد:
مِ ئوحَ دِ يم

هَ با يِت
هَ ِيهو ِد ي

مَ ْت ِسيلِيم 1
إِ ْ
ت
َ
يِروشال يِم
موشيه ليئون

1-0
2

4-2

7-5

َي ْهدُ وت هَ توراه

3

يروشاليم
تتسليح

2

2

ْب ِني
توراه

1

مريتس

1

الليكود

1

عور رُوت
هِ ْت ِ

7

ديجل هَ توراه

6

شاس
1

5

معهد القدس لبحث السياسات
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ِن َسب التصويت

كما قد ُذكر ً
آنفا ،شارك  40%من أصحاب
حق االقرتاع يف الجولة األوىل من انتخابات
بلدية أورشليم القدس يف العام  .2018تشبه
نسبة التصويت لهذا العام نسبتها يف انتخابات
العام  )39%( 2013وهي ّ
أقل بقليل ممّ ا كان يف
العام  .)43%( 2008كانت نسبة التصويت يف
االنتخابات يف أورشليم القدس ( )40%منخفضة
ً
مقارنة بإسرائيل ( )60%وتل أبيب ( )46%وحيفا
( .)49%أحد األسباب لنسبة التصويت املنخفضة
يف أورشليم القدس ينبع من امتناع سكان القدس
الشرقية العرب عن املشاركة يف االنتخابات بشكل
شبه كامل .للسكان العرب يف القدس الشرقية
مكانة اإلقامة الدائمة يف إسرائيل ،وبموجب
ّ
يحق لهم املشاركة يف االنتخابات
مكانتهم هذه
ّ
لبلدية أورشليم القدس – أي يحق لهم التصويت
ّ
والرتشح .لكن ،يف الواقع ،يختار معظمهم عدم
َّ
املشاركة يف االنتخابات ويُقدر أنّ نسبة مشاركتهم
ً
مقارنة بذلك ،بلغت
يف االنتخابات هي  2%فقط.
نسبة التصويت لدى اليهود .57%

األحياء اليهودية التي كانت فيها أعىل نسبة
تصويت هي األحياء التي غالب ّية سكانها هم
من اليهود األرثوذكس (الحريديم) :رمات
شلومو ( ،)83%راموت ألون شمال (،)75%
جفعات شاؤول ( ،)74%روميما ( ،)72%وهار
نوف ( .)70%األحياء التي كانت فيها ّ
أقل نسبة
تصويت هي :التلة الفرنسية ( ،)24%مركز
املدينة ( ،)34%مصرارة ( ،)39%الطالبية ()40%
وجئوال وميئا شعاريم (.)41%
كما قد ُذكر ً
آنفا ،بلغت نسبة املشاركة يف
االنتخابات يف األحياء العربية  2%فقط .األحياء
العربية التي ُسجّ لت فيها أعىل نسبة تصويت
هي :صور باهر ،وهو الحي الذي يسكن فيه
رئيس قائمة " القدس مدينتي" ( ،)9%أم طوبا
( ،)3%وبيت صفافا ( .)3%أمّ ا األحياء العربية
التي ُسجِّ لت فيها أدىن نسبة تصويت فهي:
كفر عقب ( ،)0.2%وادي الجوز والشيخ جراح
( )0.5%والعيسوية (.)0.5%
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انتخابات الكنيست

يف التاسع من شهر أبريل يف العام  ،2019أُجريت يف إسرائيل االنتخابات للكنيست
الواحدة والعشرين .بلغ عدد أصحاب حق االقرتاع يف أورشليم القدس 64% 46.410,300
حق االقرتاع مارسوا ّ
من أصحاب ّ
حقهم يف التصويت .القوائم التي حصلت عىل أكرب عدد
من األصوات يف أورشليم القدس هي' :الليكود' (' ،)25%يهدوت هتوراه' (' ،)23%شاس'
(' ،)14%كاحول الفان' ( )12%و'اتحاد األحزاب اليمينية' (.)7%
بلغت نسبة التصويت (عدد املُصوِّتني من مجمل
أصحاب ّ
حق االقرتاع) يف أورشليم القدس ،64%
وهي نسبة منخفضة باملقارنة مع النسبة يف
إسرائيل ( ،)68%ومشابهة للنسبة يف تل أبيب
( )63%وأعىل بقليل ممّ ا يف حيفا (.)59%
كانت نسبة التصويت يف البلدات املحيطة
بأورشليم القدس أعىل ممّ ا يف مدينة أورشليم
القدس باستثناء بيت شيمش ،حيث ُسجِّ لت
فيها نسبة مشابهة لتلك التي يف أورشليم القدس
( .)65%يف املدينتني اليهوديتني األرثوذكس ّيتني
(الحريديتني) موديعني عيليت وبيتار عيليت
وكذلك يف البلدتني كوخاف يعكوف وبيت
إيلُ ،سجِّ لت أعىل نسبة تصويت – .85%-81%
يف معاليه أدوميم ،جفعات زئيف ،ﻣفاسريت
تسيون ،إفرات ،وتسور هداسا ،بلغت نسبة
التصويت .79%-73%
يف البلدات العربية املجاورة ألورشليم القدس –
أبو غوش ،عني رافة وعني نقوبا – كانت نسبة
ً
مقارنة بأورشليم القدس
التصويت منخفضة
وبلغت .45%-39%
القائمة التي حصلت عىل أكرب عدد من األصوات
يف أورشليم القدس هي 'الليكود' ( ،)25%تليها
القوائم التالية التي ر ُِّتبت برتتيب تنازيلَ ' :يهْدوت
هَ توراه' (' ،)23%شاس' (' ،)14%كاحول الفان'

(' ،)12%اتحاد األحزاب اليمينية' ( )7%و'اليمني
الجديد' ( .)4%توزيع التصويت للقوائم يف
إسرائيل يختلف تماما عمّ ا يف أورشليم القدس
حتى وإنْ حظيت قائمة الليكود يف ّ
كل من
أورشليم القدس وإسرائيل بأكرب عدد من
األصوات .القوائم التي حصلت عىل أعىل نسبة
تصويت يف إسرائيل هي' :الليكود' (،)26%
'كاحول الفان' (' ،)26%شاس' (َ ' ،)6%يهْدوت
هتوراه' (' ،)6%الجبهة-العربية للتغيري' (،)5%
و'حزب العمل' ( .)5%ي ّتضح من ذلك أنّ القوائم
التي تطغى عليها الصبغة الدينية – اليهودية
األرثوذكس ّية (الحريدية) (' َيهْدوت هَ توراه'،
'شاس' و'اتحاد األحزاب اليمينية') التي اجتازت
نسبة الحسم حصلت معً ا عىل  44%من أصوات
الناخبني يف أورشليم القدس .أمّ ا يف إسرائيل،
َف َق ْد حصلت هذه القوائم عىل نسبة  16%من
أصوات الناخبني.
القائمتان اللتان حصلتا عىل أعىل نسبة
تصويت يف تل أبيب وحيفا كانتا 'كاحول الفان'
و'الليكود' .يف تل أبيب ،حصلت قائمة 'كاحول
الفان' عىل  46%من أصوات الناخبني وحصلت
قائمة 'الليكود' عىل  .19%أمّ ا يف حيفاَ ،ف َق ْد
حصلت قائمة كاحول الفان عىل  33%من
أصوات الناخبني وحصلت قائمة الليكود عىل
 24%من أصوات الناخبني.

 46لغالبية سكان القدس الشرقية العرب مكانة اإلقامة الدائمة يف إسرائيل وليسوا مواطني إسرائيل ،ولذلك ال ّ
يحق لهم
التصويت يف انتخابات الكنيست.

123

تاباختنالا

نتائج انتخابات الكنيست ال  21يف إسرائيل ،أورشليم القدس ،تل أبيب وحيفا،
2019

أصحاب حق االقرتاع
النسبة املئوية للتصويت

إسرائيل

أورشليم
القدس

تل أبيب

حيفا

6,339,729

410,258

426,398

247,866

68

64

63

59

النسبة من مجمل األصوات الصالحة

اسم القائمة
الليكود

26

25

19

24

كاحول الفان

26

12

46

33

شاس

6

14

3

2

َيهْدوت هتوراه

6

23

1

4

الجبهة-العربية للتغيري

5

1

2

5

حزب العمل

5

3

9

6

يِسرائيل بي ِتنو

4

2

1

7

4

7

1

2

مريتس

4

3

9

5

كوالنو

4

2

2

5

تحالف املوحدة والتجمع

3

0

1

1

3

4

2

2

ْزهوت

3

3

2

2

باقي األحزاب

4

1

2

2

إتحاد األحزاب اليمين ّية

هَ َيمني هحَ داش

معهد القدس لبحث السياسات
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معهد القدس لبحث السياسات
ً
ُعتب معهد القدس لبحث السياسات (والذي كان يُدعى سابقا معهد
ي َ
ّ
القدس لبحث إسرائيل) املعهد الرائد يف إسرائيل يف بحث الواقع املعقد
ّ
الخاصة ألورشليم القدس .هذا املعهد – الذي أُقيم يف العام
والرتكيبة
ّ
ّ
ويوفر
التحديات الخاصة التي تم ّيز القدس املعاصرة،
 – 1978ير ّكز عىل
معلومات بحث ّية واسعة وعميقة لواضعي السياسة واألكاديميني
والجمهور العريض .إنّ عمل املعهد يطال مختلف جوانب املدينة:
ّ
ّ
تحديات
وسكان ّية،
املكاين  -الحضري ،مسائل اجتماعية
التخطيط
ّ
اقتصادية وبيئ ّية وأسئلة أخرى تنبع من املكانة الجغرافية – السياسية
ّ
املتعددة واملتنوّعة التي قام بها املعهد عىل
ألورشليم القدس .األعمال
خاصة أ ّدت به إىل توسيع نشاطه ليطال أيضاً
ّ
م ّر السنني أكسبته رؤية
ّ
ّ
املعقدة والشاملة التي يواجهها املجتمع اإلسرائييل – بما يف
التحديات
ّ
التحديات البيئية
ذلك املسائل الحضرية واالجتماعية واالسرتاتيجية،
ّ
والتجدد.
واالستدامة ،التمويل
ُي ِّ
قدم هذا اإلصدار – "معطيات عن أورشليم القدس" – أحدث صورة
تلخيصا للوضع القائم يف املدينة ّ
ً
واتجاهات التغيري يف مختلف
وأكرثها
ّ
السكان ،التشغيل وسوق العمل ،الرتبية
املجاالت ،من ضمنها:
والتعليم ،البناء والسياحة وغريها .املصدر األسايس للمعطيات التي
َت ِرد يف هذا اإلصدار هو الكتاب االحصايئ السنوي ألورشليم القدس
ُصدره املعهد ّ
كل سنة.
الذي ي
ِ
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