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مقدمة
طني  يهدف الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس إىل خدمة ومساعدة واِضعي السياسة، املُخطِّ
إسرائيل  يف  القدس  أورشليم  وعّشاق  والباحثني،  الطالب  والخاص،  والبلدي  الرسمي  القطاع  يف 

ويف العالم. 

كما يف كل عام، يقّدم الكتاب السنويّ ملّخًصا إحصائيًّا ملا يحدث يف املدينة يف عدة مواضيع متنّوعة 
والتجاهات التغيري فيها عىل مّر السنني، وذلك من خالل الجداول والرسوم البيانّية. يتّم العمل عىل 
الكتاب اإلحصايّئ السنوّي بشكل متواصل عىل مدار العام وعىل مّر السنوات بهدف إطالع الجمهور 
دي املعطيات واإلحصائيات  عىل آخر املستجّدات واملعطيات الحديثة. نحن عىل تواصل مستمر مع ُمزوِّ
وَنَتَحْتَلُن بما يجري يف املجاالت املختلفة باستمرار. هكذا، مثالً، أضفنا عىل مّر السنوات معطيات عن 
جودة البيئة، وطابع الهوية الدينية للسكان، وغري ذلك. نظًرا إىل أّن هدف الكتاب اإلحصايّئ السنوّي 
عام من جديد  كّل  أنفسنا محتارين  نجد  الوقت،  نفس  متنّوعة ومختصرة يف  توفري معطيات  هو 
حول ما يجب شمله يف الكتاب اإلحصايئ السنوّي وحول ما يمكن التنازل عنه، إذ أّننا نحتار يف اختيار 

املواضيع التي نريد أن تتطّرق إليها املعطيات وكذلك يف مدى تفصيلها. 

السنة  هذه  فقط،عدنا  اإلنرتنت  املاضَينْي عىل  العامني  يف  السنوي  اإلحصايئ  الكتاب  نشرنا  أن  بعد 
الرئيسية  الصدار نسخة مطبوعة منه، لكنها نسخة مختصرة أكرث مّما يف املايض وتشمل املعطيات 

دة.  فقط. يسّرنا أن نقّدم لكم النسخة املطبوعة املُجدَّ

كما يف كّل عام، ُنصِدر إىل جانب الكتاب اإلحصايئ السنوي النشرة -"معطيات عن أورشليم القدس: 
الوضع القائم واتجاهات التغيري" – وهي تحتوي عىل تحليل ووصف بالكلمات لوضع املدينة استناًدا 

إىل املعطيات الواردة يف الكتاب اإلحصايّئ السنوي. 

الحكومية،  الهيئات   - السنوي  اإلحصايئ  الكتاب  إعداد  يف  وساهم  ساعد  َمن  لكل  بالشكر  نتقدم 
كلُّ  زّودنا  املركزية.  اإلحصاء  دائرة  زمالئنا يف  القدس، وخاصًة  أورشليم  وبلدية  والخاصة،  العامة 
هؤالء بالكثري من املعلومات املهمة التي تشّكل أساًسا الكتاب اإلحصايئ السنوي. نتقّدم بالشكر أيًضا 
السنني،  مّر  بإخالص ومهنية عىل  رافقونا  الذين  السنوي  االحصايئ  للكتاب  التوجيه  لجنة  ألعضاء 

ولقّراء وُمستِخدمي الكتاب اإلحصايئ السنوي.

املعطيات،  عىل  الحياة  ُيضفي  الذي  التصميم  عىل  شأولسيك  ياعيل  من  لكل  خاص  بشكر  نتقدم 
حموتال أبل عىل املساعدة يف اإلصدار، جنان بصول ومريم توما عىل الرتجمة للغة العربية، مليحة 
زغري عىل املساعدة بالرتجمة، بينو روبن عىل املساعدة التقنية،  وميخال كورح زميلتنا يف الطاقم عىل 
الكتاب  يرافق  الذي  الشكر أللون كوبرارد  الدقيق. كما ونتقدم بجزيل  الذكية وتنقيحها  مالحظاتها 

االحصايئ السنوي منذ العام 2016 وذلك عىل مهنيته العالية أثناء قيامه بالتدقيق املهني.

نوّد أن نشكر بحرارة رئيس الدولة رؤوفني ريفلني، عاشق أورشليم القدس، الذي اهتمامه بالكتاب 
اإلحصايئ السنوي وتقديره له يعنيان لنا الكثري ويقّوياننا. 

طاقم إعداد الكتاب اإلحصايئ السنوي: 

د. مايا حوشن، َيئري أساف َشبريا، عوِمر َينيف، نتاشا فولوشني، مراد نتشة

مقدمة
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مقدمة - مدير معهد القدس لبحث السياسات
يسّرنا أن نقّدم لقرائنا الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس الـ 33، الذي ُيعترب استمراًرا لسلسلة 

األدّلة التي أصدرها معهد القدس لبحث السياسات وبلدية أورشليم القدس منذ العام 1982.   

يسعى الكتاب اإلحصايئ السنوي إىل التعمق يف التعقيدات يف أورشليم القدس، وكذلك إىل عرض 
الواقع متعّدد األوجه يف املدينة. يوّفر الكتاب اإلحصايئ السنوي قاعدة أساسّية من املعطيات تخدم 
الباحثني، واملهنيني وُصّناع القرار وتتيح تحليل االتجاهات، فحص البدائل، وبلورة سياسة تعتمد عىل 
املعرفة. معطيات الكتاب اإلحصايئ السنوي تمّكن الجمهور العريض من التعّرف عىل مختلف جوانب 
العام،  الخيال والشخصيات. ننشر هذا  اطار  الواقع فيها بخارج  القدس وفهم  أورشليم  الحياة يف 
وألول مرة، نسخة مطبوعة ومختصرة وأرفقناها بنسخة ُموّسعة وغنية ومتاحة للجمهور عىل موقع 

اإلنرتنت التابع للمعهد.

ا من برنامج عمل معهد القدس لبحث السياسات للعام  يشّكل الكتاب اإلحصايئ السنوي جزًءا مهمًّ
2019 الذي من جملة ما يتضّمنه هو أبحاث عن التنمية االقتصادية للمدينة: الصناعات التي تعتمد 
عىل معرفة واسعة وأبحاث متقّدمة )كإنتاج الحواسيب، األدوات الطبّية وغريها(، تشجيع السياحة 
التعليم العايل؛ االستمرار يف دراسة الهجرة من أورشليم القدس وإليها؛ تطوير مؤّشرات  وتطوير 
لجودة الحياة يف املدينة وأحيائها؛ النهوض باالستدامة يف أورشليم القدس وغريها من املدن؛ تطوير 
املشاريع  من  لتقييم سلسلة  دراسات  للبلدّية؛  املالّية  واالستقاللية  باملدينة  للنهوض  املالية  األدوات 
االجتماعية يف جميع أنحاء املدينة؛ وأبحاث عن الحيزات املشرتكة بني مختلف الفئات السكانية التي 

تتأّلف منها املدينة.

باإلضافة إىل ذلك، يف أعقاب قرار الحكومة بتقليص الفجوات االجتماعية واالقتصادية يف أورشليم 
القدس الشرقية والعمل عىل تنميتها اقتصاديًّا )القرار 3790(، نعمل يف املعهد عىل بناء مجموعة من 
املؤشرات التي تهدف إىل قياس ومعاينة جودة الحياة يف أورشليم القدس الشرقية يف سلسلة من 
املجاالت، والحراك االجتماعي لدى سكانها مقارنًة بالسكان العرب يف إسرائيل ومجمل سكان املدينة.

الكتاب   ملُحّررة  بالشكر  أتقّدم  املعهد.  به طاقم  قام  نتاج عمل مكّثف  هو  السنوي  اإلحصايئ  الكتاب 
اإلحصايئ السنوي، د. مايا حوشن، وموّظفي املعهد يائري أساف-شابريا، عومر يانيف، مراد نتشة، 
الكتاب  إصدار  أتاحت  التي  للهيئات  بالشكر  أتقّدم  واملتفاين.  املهنّي  عملهم  عىل  فولوشني  وناتاشا 
اإلحصايّئ السنوي: بلدّية أورشليم القدس، وزارة أورشليم القدس والرتاث، هيئة تطوير أورشليم 
القدس، وصندوق ليختاج. أتقّدم بشكر خاص لرئيس الدولة رؤوفني )روبي( ريفلني، الذي ما زال 

يرافق عملّية إصدار الكتاب اإلحصايئ السنوي منذ سنوات كثرية ويقّدم دعمه وتشجيعه لها. 

موشيه  كلمة  تفتتحه  الذي  األول  السنوي  الكتاب  هو  والثالثون  الثالث  السنوي  اإلحصايئ  الكتاب 
التوفيق والنجاح يف املهمة الكبرية التي أخذها عىل  ليئون، رئيس بلدية أورشليم القدس. نرجو له 
عاتقه، ونأمل بأّن املعلومات الواردة يف الكتاب اإلحصايئ السنوي ستساعده وستساعد طاقمه عىل 

بناء الخطط لتطوير أورشليم القدس والنهوض بها وتعزيز مكانتها يف البالد ويف العالم. 

ليئور شيالت

مدير عام، معهد القدس لبحث السياسات

مقدمة
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كلمة رئيس بلدية أورشليم القدس
يسّرين وأفتخر أن أضّم كلمتي إىل الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس لعام 2019 الذي ُيصِدره 

معهد القدس لبحث السياسات. 

سيكون هذا الكتاب اإلحصايئ السنوي – وكذلك أيًضا األدّلة اإلحصائّية التي ستليه يف السنوات القادمة 
– مرتتًِّبا عىل مذّكرة التفاهم التي توّصلنا إليها مؤخًرا بني بلدية أورشليم القدس ووزارة املالية وسلطة 

أرايض إسرائيل، وسُيظِهر أورشليم القدس يف ذروة انطالقها.

تاريخية.  إنجازات  هي  هذه  التفاهم  مذّكرة  نتيجة  القدس  أورشليم  مدينة  حّققتها  التي  اإلنجازات 
امليزانية التي نجحُت يف الحصول عليها يف العام 2019 هي أكرب ميزانية حصلت عليها أورشليم القدس 

يف كل تاريخها، وهي أعىل من ميزانية العام السابق بـحوايل 7%. 

يف إطار هذه امليزانية، سيتّم بناء ما يقارب 15,000 وحدة سكنية جديدة، باإلضافة إىل حوايل 8,000 
وحدة سكنية أخرى )"إخالء- بناء"(. سُتخفِّف مشاريع البناء هذه من حّدة ضائقة السكن وسُتلّبي 

رغبة األزواج الشابة الذين يوّدون اإلقامة يف املدينة.

لقد بدأت الثمار األوىل لهذه املشاريع بالظهور. مشاريع البناء هذه التي من املُزَمع القيام بها أّدت إىل 
أن يكون للمدينة هو االقّل الذي عرفته منذ عّدة سنوات حيث أّن عدد السكان الذين غادروا املدينة 
بات أقّل مّما كان عليه يف السنوات االخرية. إنها بشرى ساّرة، ونحن نأمل ونؤمن بأّن مشاريع البناء 

ع القيام بها ستجعل املدينة أعظم بكثري.  التي من املُتوقَّ

امليزانية لقسم  الحياة، ولذلك سأخّصص غالبية االستثمار يف  املؤمنني برفاهية وَجْودة  أنا من أشّد 
تحسني مظهر املدينة )شيفاع( الذي سيحصل عىل أعىل نسبة من الزيادة يف امليزانية. أَِجْنَديت واضحة 
ص جزء كبري من امليزانية لنظافة املدينة  وبسيطة: "املقدسّيون يساوون أكرث من ذلك"، ولذلك سُيخصَّ

واالعتناء بجمالها.  

ستقام يف املدينة يف املستقبل مواقع تشغيل ومواقع تجارّية جديدة وفنادق عىل امتداد منطقة جغرافّية 
واسعة تبلغ مساحتها اإلجمالية 3 ماليني مرت مرّبع، وسيتّم الرتكيز خاّصًة عىل بناء مجّمعات هايتك 
لتخلق حركة تجارية واقتصادية من شأنها أن ُتحّول العاصمة إىل مركز هايتك رائد عىل الصعيدين؛ 

القطري والدويل، وأن تقّدم فرص عمل تجذب إىل املدينة طبقات قوّية من السكان. 

يرتفع  أن  املُتوّقع  ومن  اليوم،  القدس  أورشليم  الهايتك يف  فرع  عامل يف   17,000 من  أكرث  هنالك 
عددهم يف السنوات املقبلة مع إنشاء مجّمع هايتك جديد عند مدخل املدينة. 

هذا باإلضافة إىل ازدهار السياحة: حوايل 5 ماليني إقامة يف املدينة يف العام املايض، وهذا العدد يشّكل 
نسبة %20 من مجمل اإلقامات يف جميع أنحاء البالد. نحن أيًضا ُمقِبلون عىل زيادة كبرية وملحوظة 

م خطط بناء آالف الغرف الفندقية يف املدينة لتلبية الطلب املتزايد. بسبب تقدُّ

العامة، سواء يف  التحتية واألماكن واملباين  البنى  بناء  1.5 مليار شيكل يف  يقارب  سيتّم استثمار ما 
األحياء القديمة أو بالقرب من األحياء الجديدة. ننوي بناء مساحات ضخمة من شأنها أن تقلل إىل حد 
كبري من النقص الحايل يف مواقع التشغيل يف املدينة وسيكون لها تأثري إيجابي وجوهري عىل تقليص 

الفجوات الذي نحن ُملَزمون به. 

مقدمة
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نعترب الثقافة املحلية من األمور املهّمة والجوهرية، ولذلك قررنا زيادة امليزانية املخصصة للثقافة بنسبة 
ملحوظة إذ بلغت حوايل 15%. 

د غري مسبوَقنْي. لقد بدأنا نرى البوادر األوىل لهذا التطّور  ر وتجدُّ مدينة أورشليم القدس عىل عتبة تطوُّ
والتجّدد وسرنى املزيد منها يف السنوات القادمة. 

أوّد أن أشكر كل َمن سّخر من نشاطه ومؤّهالته من أجل إعداد الدليل اإلحصايئ السنوي، وأشيد 
بجميع املشاركني يف العمل.   

مع تحيايت،    

موشيه ليئون

رئيس بلدية أورشليم القدس

مقدمة
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املساحة واملناخ   |    مقدمة

واملناخ املساحة 

يتناول هذا الفصل القصري املناطق الواقعة تحت نفوذ الحكم املحيل، نوع الحكم املحيل وتوزيع 
مساحة املدينة إىل وحدات جغرافية، ومميزات املناخ األساسية ألورشليم القدس - الرواسب 

ودرجات الحرارة. 

مناطق النفوذ الواردة أدناه هي مناطق يف املدن الكربى والسلطات املحلية املحيطة بأورشليم 
القدس، أّما املعطيات املتعلقة باملناخ فهي تخّص مدينة أورشليم القدس فقط. 

املصادر الرئيسية 
للكتاب  اإلنرتنتّية  النسخة  من  والثاين  األول  الفصلني  عىل  أساًسا  الفصل  هذا  يعتمد 
اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس. مصدرا املعطيات هما دائرة اإلحصاء املركزية وخدمة 

األرصاد الجوية.

تعريفات أساسية

منطقة

املناطق الواقعة تحت نفوذ الحكم املحّلّ 

للبلدية  وتكون  الداخلية،  وزير  عنها  أعلن  كما  املدينة  حدود  ضمن  الواقعة  املساحة  كّل 
صالحيات ونفوذ يف هذه املساحة، مثل صالحّية جباية األرنونا؛ كما وتقع عليها مسؤوليات 

وواجبات، خاصة يف مجال توفري الخدمات. 

نوع الحكم املحل

نوع السلطة املحلية. تكون البلدية واملجلس املحيل عادًة يف بلدات مدينية حيث تكون البلدية 
أكرب من حيث عدد السكان، أّما املجلس اإلقليمي فهو عبارة عن عدة بلدات قروية تشّكل مًعا 
دة للمجالس اإلقليمية يف يهودا والسامرة )الضفة  سلطة محلية واحدة. ال توجد حدود ُمحدَّ

الغربية(، واملناطق الواقعة تحت نفوذ املجالس هي فقط البلدات اليهودية. 

لواء/منطقة 

القدس  أبيب، أورشليم  املركز، تل  ألوية )الشمال، حيفا،  مة إىل سّتة  دولة إسرائيل ُمقسَّ
والجنوب(، باإلضافة إىل البلدات اليهودية يف الضفة الغربية.  
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املساحة واملناخ   |    مقدمة

املناخ

معدل درجات الحرارة القصوى/الدنيا اليومية 

معدل شهري لدرجات الحرارة الدنيا/القصوى اليومية.

العام املاطر

أيلول حتى آب يف السنة التي تليه.

للكتاب   اإلنرتنتّية  للنسخة  املقّدمات  يف  الكاملة  واملصادر  التعريفات  عىل  العثور  يمكنك 
اإلحصايئ السنوي، يف موقع اإلنرتنت ملعهد القدس لبحث السياسات.
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوّي ألورشليم القدس، الفصل األول

املناطق الواقعة تحت نفوذ بلدّية أورشليم القدس،
واملدن الكربى والسلطات املحلية املحيطة بأورشليم القدس

الجدول 1 

املساحة واملناخ   |   املساحة

سلطة محلية
املناطق الواقعة تحت 
نفوذ الحكم املحيل 

)كم\مربع(

نوع الحكم 
املحيل

لواء/منطقة

 أورشليم القدس بلدية126.1أورشليم القدس

املدن التي تضم أكرث من 200,000 نسمة

تل أبيب بلدية 51.8تل أبيب

 حيفا بلدية 68.9حيفا 

 املركز بلدية 58.7ريشون لتسيون

 املركز بلدية 35.9بيتح تكفا

 الجنوب بلدية 51.1أشدود

 املركز بلدية 29.0نتانيا

 الجنوب بلدية117.5برئ السبع

السلطات املحلية ملحيطة بأورشليم القدس

 أورشليم القدس بلدية 34.3بيت شيمش

يهودا والسامرة )الضفة الغربية( بلدية 4.0بيتار عيليت

 املركز بلدية 50.2موديعني-مكابيم-رعوت 

يهودا والسامرة )الضفة الغربية( بلدية 4.7موديعني عيليت

يهودا والسامرة )الضفة الغربية( بلدية 49.2معاليه أدوميم

 أورشليم القدسمجلس محيل 1.9أبو غوش

يهودا والسامرة )الضفة الغربية( مجلس محيل 6.3إفرات

يهودا والسامرة )الضفة الغربية( مجلس محيل 1.5بيت إيل

يهودا والسامرة )الضفة الغربية( مجلس محيل 4.8جفعات زِئيف

يهودا والسامرة )الضفة الغربية( مجلس محيل 1.0هار أدار

 أورشليم القدس مجلس محيل 6.4مفاسريت تسيون 

 أورشليم القدسمجلس محيل 4.9ِكريات يِعريم

يهودا والسامرة )الضفة الغربية(مجلس محيل  0.4ِكريات أربع

يهودا والسامرة )الضفة الغربية( مجلس إقليمي..جوش ِعتسيون

يهودا والسامرة )الضفة الغربية(مجلس إقليمي..ماطيه بنيامني

 أورشليم القدسمجلس إقليمي485.1ماطيه يهودا
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126.1 كم 

منطقة نفوذ بلدية 
أورشليم القدس

املساحة واملناخ   |   املساحة
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثاين

املساحة واملناخ   |    اإلقليم

الجدول 2

الرواسب ودرجات الحرارة يف أورشليم القدس، 2017/2018

معدل درجات الحرارة C°الرواسب )ميليمرت(الشهر

العام املاطر 
2017/18

معدل متعّدد 
 السنوات 
2010-1981

درجات الحرارة 
القصوى 

)يومي(

درجات الحرارة 
الدنيا )يومي(

400.5536.0املجموع الكيّلّ 

 19.5 29.7 0.6-أيلول

 16.2 24.8 14.0  5.4تشرين األول

 12.8 20.0 55.0 17.4تشرين الثاين

 10.9 104.018.0 54.8كانون األول

  7.1 176.6132.012.8كانون الثاين

 10.8 131.018.2 71.9شباط

 12.6 22.5 75.0 10.5آذار

 14.0 23.4 19.0 61.9نيسان

 18.8 28.4  6.0  1.7أيار

 19.0 28.9--حزيران

 20.0 30.5--تموز

 19.9 29.8--آب

2017
2018
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درجات الحرارة يف أورشليم القدس،
2017/18

الرواسب يف أورشليم القدس،
2017/18، ومعدل متعّدد السنوات

■ درجات الحرارة القصوى )يومي(  ■ درجات الحرارة الدنيا )يومي(

■ سنة املطر 2017/18  ■ معدل متعّدد السنوات

°C
رت

يم
يل

م



السكان

2
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السكان

ز هذا الفصل عىل مميزات الفئات السكانية يف أورشليم القدس. يعرض الفصل صورة  ُيركِّ
ها مع مرور الوقت. عدد سّكان أورشليم القدس كبري  شاملة للكثافة السكانية يف املدينة وتغريُّ
وهم متنّوعون، ولذلك فإّن الكثري من الجداول تعرضهم بحسب خصائصهم املختلفة، مثل 
الفئتني السكانّيتني الرئيسّيتني - اليهود والعرب - وممّيزاتهما الديموغرافية مثل الجنس، 
الزيادة  الوفيات،  )الوالدة،  عددهما  ازدياد  وعوامل  االجتماعية  الحالة  العمري،  املبنى 

الطبيعية والهجرة(. 

املدينة وبني  )داخل  والهجرة  الوالدة  وافية عن مواضيع معّينة مثل  تفاصيل  الفصل  يوّفر 
هويتهم  لطابع  وفًقا  السكان  ومميزات  العاليا(  إطار  )يف  إسرائيل  إىل  املهاجرين  البلدات(، 

ا ويهود أرثوذكس )حريديم((.  الدينية )علمانيون، محافظون، متدينون، متدينون جدًّ

)املرتوبولني(،  الحاضرة  الكربى،  باملدن  مقارنًة  القدس  أورشليم  أيًضا  الفصل  هذا  يعرض 
وتوزيع السكان حسب األحياء.

املصادر الرئيسية 
يرتكز الفصل أساًسا عىل الفصول الثالث، والرابع والخامس من النسخة اإلنرتنتية للكتاب 
اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس. املصدر الرئييس للمعطيات هو دائرة اإلحصاء املركزية.  

تعريفات أساسية

املرتوبولني 

من  واحًدا  مدينيًّا  كياًنا  مًعا  ل  ُتشكِّ وبلدات  مدن  عّدة  تضّم  مدينية  منطقة  هي  الحاضرة 
ناحية تأديتها لعملها. توجد بني البلدات يف الحاضرة عالقات اقتصادية، واجتماعية وثقافية 
أورشليم  الحاضرة. تم تعريف  النشاط لسكان  متبادلة. للحاضرة مدينة رئيسية هي محور 

القدس كحاضرة بشكل رسمي للمرة األوىل بعد تعداد السكان للعام 2008.

األسرة املعيشية

مجموعة أفراد يعيشون مًعا يف شّقة بشكل دائم معظم أيام األسبوع، ويتقاسمون ميزانية 
مشرتكة للنفقات عىل الغذاء. قد تكون األسرة املعيشية ُمؤلَّفة من فرد واحد أو أكرث، وكذلك 

من عدة أفراد ال تربطهم ببعض أّية صلة قرابة. 

معدل الخصوبة الكّل

ع أن تنجبهم املرأة خالل حياتها.   معدل عدد األوالد الذين من املُتوقَّ
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السكان   |    مقدمة

الزيادة الطبيعية

الفرق بني عدد املواليد والوفيات.

الهجرة بني البلدات 

تغيري مكان السكن عن طريق االنتقال من بلدة إىل أخرى داخل البالد.

الهجرة داخل املدينة 

تغيري مكان السكن داخل أورشليم القدس.

ميزان الهجرة 

الفرق بني عدد األشخاص الوافدين إىل وحدة جغرافية معينة وعدد املغادرين منها.

املهاجر إىل إسرائيل )يف إطار العاليا(

 الشخص الذي يدخل البالد ليقيم فيها بشكل دائم بموجب قانون العودة أو بموجب قانون 
الدخول. ال يشمل املهاجرين )يف إطار العاليا( الذين استقروا يف إسرائيل لفرتة ما وأصبحوا 
مواطنني فيها، ثّم عادوا إىل وطنهم األصيّل وقّرروا بعد ذلك الرجوع لالستقرار يف إسرائيل 

مّرة أخرى. 

االستقرار األّول للمهاجرين )يف إطار العاليا(

مكان السكن األول للمهاجرين )يف إطار العاليا( يف البالد.

طابع الهوية الدينية

أو  الدينّية )علماين، محافظ، متدين، متدين جدا  الناحية  املعيشية من  نمط حياة األسرة 
يهودي أرثوذكيس )حريدي(( بحسب ما أدىل به الشخص الذي يمّثل األسرة املعيشية. 

يمكنك العثور عىل التعريفات واملصادر الكاملة يف مقدمات النسخة اإلنرتنتّية للكتاب اإلحصايّئ 
السنوّي، يف موقع اإلنرتنت ملعهد أورشليم القدس لبحث السياسات. 
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الجدول 1 

املصدر: الكتاب اإلحصايّئ  السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثالث؛ الكتاب اإلحصايّئ السنوي إلسرائيل 1968

السكان يف إسرائيل، وأورشليم القدس واملدن الكربى،
حسب الفئة السكانية، 1967 - 2017

أورشليم القدسالعام

املجموع 
الكيّلّ 

معدل 
التغيري 
السنوي 

معدل يهود
التغيري 
السنوي 

معدل عرب
التغيري 
السنوي 

1967266.3197.768.6

1980407.1+3.3%292.3+3.1%114.8+4.0%

1990524.5+2.6%378.2+2.6%146.3+2.5%

2000657.5+2.3%448.8+1.7%208.7+3.6%

2010788.1+1.8%504.2+1.2%283.9+3.1%

2017901.3+1.9%559.8+1.5%341.5+2.7%

معدل إسرائيلالعام
التغيري 
السنوي 

معدل تل أبيب
التغيري 
السنوي 

معدل حيفا
التغيري 
السنوي 

19672,776.3388.0209.9

19803,921.7+2.7%334.9-1.1%230.0+0.7%

19904,821.7+2.1%339.4+0.1%245.9+0.7%

20006,369.3+2.8%354.4+0.4%270.5+1.0%

20107,695.1+1.9%404.3+1.3%268.2-0.1%

20178,796.8+1.9%443.9+1.3%281.1+0.7%
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نسبة  التغيري لدى سكان أورشليم 
القدس، حسب الفئة السكانّية 

والفرتة ، 2017-1967

نسبة  التغيري لدى سكان أورشليم 
القدس وإسرائيل واملدن الكربى، 

حسب الفرتة، 2017-1967

سكان أورشليم القدس واملدن الكربى، 1967 - 2017

■ إسرائيل  ■أورشليم القدس  ■ حيفاا  ■ تل أبيب■ عرب  ■ املجموع الكيّل  ■ يهود

■ أورشليم القدس  ■ تل أبيب  ■ حيفاا  
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصالن الثالث والرابع؛ الكتاب اإلحصايّئ السنوي إلسرائيل

الجدول 2

مصادر االزدياد الرئيسية لعدد سكان أورشليم القدس، وإسرائيل، 
واملدن الكربى، بحسب الفئة السكانية، 2017

أورشليم القدس

املجموع 

الكيّلّ
حيفاת تل أبيبإسرائيلعربيهود

آالف     

882.7550.1332.68,628.6438.8279.6عدد السكان يف بداية العام

21.013.18.1138.25.01.7الزيادة الطبيعية

24.715.88.9183.68.24.2منها: والدات

2.5-3.2-44.8-0.8-2.7-3.6-وفيات

الهجرة إىل إسرائيل 
)العاليا(

3.53.5..38.63.12.2

2.4-1.5--0.2-5.8-6.0-الهجرة بني البلدات 

901.3559.8341.58797.9443.9281.1عدد السكان يف نهاية العام

18.69.78.9169.35.11.5مقدار الزيادة

%0.5+%1.2+%2.0+%2.7+%1.8+%2.1+النسبة املئوية للزيادة

النسبة أللف نسمة يف بداية العام    

1,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.0عدد السكان يف بداية العام

23.823.824.416.011.46.1الزيادة الطبيعية

الهجرة إىل إسرائيل 
)العاليا(

4.06.4..4.57.17.9

8.6-3.4--0.6-10.5-6.8-الهجرة بني البلدات 

1,021.11,017.61,026.81,019.61,011.61,005.4عدد السكان يف نهاية العام

21.117.626.819.611.65.4مقدار الزيادة
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مصادر ازدياد عدد سكان إسرائيل واملدن الكربى، 2017

مصادر ازدياد عدد سكان أورشليم القدس،
حسب الفئة السكانية، 2017

ام
لع

ة ا
داي

يف ب
ة 

سم
ف ن

ألل
ة 

سب
الن

ام
لع

ة ا
داي

يف ب
ة 

سم
ف ن

ألل
ة 

سب
الن

■  الزيادة الطبيعية  ■ الهجرة إىل إسرائيل )العاليا(  ■ الهجرة بني البلدات                 مقدار الزيادة

■  الزيادة الطبيعية  ■ الهجرة إىل إسرائيل )العاليا(  ■ الهجرة بني البلدات                 مقدار الزيادة
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حيفا تل أبيبإسرائيلأورشليم القدسالفئة العمرية

املجموع 
الكيّلّ

عربيهود  

آالف     

892.0555.0337.08,713.3441.4280.3املجموع الكّلّ

4-0111.570.541.0892.134.321.0

14-5189.2108.281.01,570.947.334.5

19-1584.447.037.3683.818.516.0

24-2078.946.532.4625.222.018.0

29-2567.441.226.2602.940.419.8

34-3057.536.720.8590.351.419.3

44-3590.952.238.71,107.374.134.5

54-4571.16 .4228.5883.045.729.8

64-5560.643.717.0759.740.730.9

74-6544.635.39.3576.036.129.5

+7535.931.14.8422.231.027.1

23.825.621.429.835.838.2العمر الوسيط )سنوات(

نسبة مئوية     

%100%100%100%100%100%100املجموع الكّلّ

4-012.5%12.7%12.2%10.2%7.8%7.5%

14-521.2%19.5%24.0%18.0%10.7%12.3%

19-159.5%8.5%11.1%7.8%4.2%5.7%

24-208.8%8.4%9.6%7.2%5.0%6.4%

29-257.6%7.4%7.8%6.9%9.2%7.1%

34-306.4%6.6%6.2%6.8%11.6%6.9%

44-3510.2%9.4%11.5%12.7%16.8%12.3%

54-458.0%7.7%8.5%10.1%10.4%10.6%

64-556.8%7.9%5.0%8.7%9.2%11.0%

74-655.0% 6.4% 2.8% 6.6% 8.2% 10.5%

+754.0% 5.6% 1.4% 4.8% 7.0% 9.7% 

السكان   |    املقيمني

املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثالث؛ الكتاب اإلحصايّئ السنوي إلسرائيل

*عدد السكان السنوي املعدل

الجدول 3

 مبنى األعمار يف أورشليم القدس، وإسرائيل واملدن الكربى،
حسب الفئة السكانية، 2017
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مبنى أعمار سكان أورشليم القدس، بحسب الفئة السكانية، 2017

مبنى أعمار سكان أورشليم القدس وإسرائيل، 2017

ية
مر

لع
 ا

ئة
لف

ا
ية

مر
لع

 ا
ئة

لف
ا

السكان املئوية من  النسبة 

السكان املئوية من  النسبة 

■ يهود  ■ عرب  

■ أورشليم القدس  ■ إسرائيل

■ يهود  ■ عرب  
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ  السنوي إلسرائيل

إسرائيلأورشليم القدسالفئة العمرية

عربيهود عربيهود 

نساءرجالنساءرجالنساءرجالنساءرجال

آالف

275.7279.3168.5168.53402.53493.1919.3898.4املجموع الكّلّ

4-036.434.121.219.8353.2334.4105.399.2

14-555.752.541.739.3600.6572.2204.1194.0

19-1524.522.519.018.3248.0237.0101.996.8

24-2023.622.916.116.3230.8222.587.884.0

29-2520.920.313.013.2231.0227.373.471.2

34-3018.518.210.310.5236.9237.558.357.5

44-3526.026.219.019.7439.0448.5110.6109.2

54-4520.721.913.814.7347.4361.387.586.8

64-5520.723.08.09.0310.8342.652.154.2

74-6515.919.44.44.9243.0279.025.328.7

+7512.818.32.02.8161.5230.913.016.8

العمر الوسيط 
)سنوات(

24.526.820.722.030.833.222.823.5

نسبة مئوية       

%100%100%100%100%100%100%100%100املجموع الكّلّ

4-013.2%12.2%12.6%11.8%10.4%9.6%11.5%11.0%

14-520.2%18.8%24.7%23.3%17.7%16.4%22.2%21.6%

19-158.9%8.1%11.3%10.9%7.3%6.8%11.1%10.8%

24-208.6%8.2%9.6%9.7%6.8%6.4%9.6%9.3%

29-257.6%7.3%7.7%7.8%6.8%6.5%8.0%7.9%

34-306.7%6.5%6.1%6.2%7.0%6.8%6.3%6.4%

44-359.4%9.4%11.3%11.7%12.9%12.8%12.0%12.2%

54-457.5%7.8%8.2%8.7%10.2%10.3%9.5%9.7%

64-557.5%8.2%4.7%5.3%9.1%9.8%5.7%6.0%

74-655.8%6.9%2.6%2.9%7.1%8.0%2.8%3.2%

+754.6%6.6%1.2%1.7%4.7%6.6%1.4%1.9%

 مبنى األعمار يف أورشليم القدس وإسرائيل،
حسب الجنس والفئة السكانية، 2017

الجدول 4

السكان   |    املقيمني
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 مبنى أعمار السكان اليهود يف أورشليم القدس،
حسب الجنس، 2017

مبنى أعمار السكان العرب يف أورشليم القدس،
حسب الجنس، 2017

ية
مر

لع
 ا

ئة
لف

ا
ية

مر
لع

 ا
ئة

لف
ا

السكان املئوية من  النسبة 

السكان املئوية من  النسبة 

■ رجال  ■ نساء  

■ رجال  ■ نساء  
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الجدول 5

سكان أورشليم القدس حسب األحياء والفئة العمرية، 2017

املجموع املجاورةالحّي

الكيّلّ
الفئة العمرية

4 
- 0

14
 - 

5

19
 - 

15

24
 - 

20

29
 - 

25

34
 - 

30

44
 - 

35

54
 - 

45

64
 - 

55

74
 - 

65

75
+

901,300112,560190,68085,37079,76068,23057,94092,16071,73061,04045,69036,120أورشليم القدس - املجموع الكيّلّ

1
23,3404,7405,8301,3101,6102,1002,0801,7101,2301,260800660نفيه يعكوف

42,2603,7606,5003,1703,5203,2402,8404,4404,7204,7303,0502,270بسجات زِئيف

4
14,7301,8803,5002,0602,0001,0204909001,3001,130340130َرمات شلومو

47,1307,31011,8604,5403,8903,3303,0204,0503,0603,0102,070980َرموت ألون

5

11,7401,5402,6002,3401,260600400690700710520410تل أرازا، ِعزرات توراه

1,2802,1301,140810520380590550590430420 8,810سنهدريا

7,2701,2202,010450370430480760360290330560َرمات إشكول وجفعات همفتار

10,5701,8302,890830820790620900690580360260معلوت دفنا، أرزي هبريا، شموئيل َهنَفي

8,7305509204502,0601,170530700570500670620ِجفعات شبريا )التلة الفرنسية(، بما يف ذلك هار هتسوفيم

8

ماميال، كفار دافيد
3,620510890320290220220340260260160160

مصرارة

8,0901,6102,330990740390340540440310210180ِمئا شعاريم وبايت أونجرين

10,5202,0602,8701,030940800630820520450230200بيت يِسرائيل

9,1001,6802,4501,040840560460620510440290220حي هبوخاريم

8,6201,5802,1301,030840590420550460460340270جئوال وكريم أبراهام

9,2501,5502,250960840650490700540500310470مكور باروخ ومحانيه يهودا )بما يف ذلك مجمع شنلر(

6,6901,2101,490770720570390420310340240260زخرون موشيه، أحفا وَيجياع كبايم

مركز املدينة - من الحي األثيوبّي وشارع األنبياء حتى شارع أجرون، ومن شارع امللك جورج 
حتى ميدان ْتساَهل

6,450580820270510880680680460540480560

6,490610770350500960810700440530440390 نحلؤوت شمال: بني شارع يافا وشارع بتسلئيل

2,870270370100210430370320190230210210 نحلؤوت جنوب: من شارع بتسلئيل حتى شعاري حيِسد

5,210520630140320650570530280300470800 رحافيا، بما يف ذلك بايت فولفسون

2,52020021060130350270310170190270370كريات شموئيل

9

8,1401,1401,8001,0201,050480250440550730480220كريات تسانز، كريات بعلز

8,4201,3602,290830760480390660480410390410كريات مرتسدورف، أونسدورف )بما يف ذلك لفتا(

7,0901,1902,0501,000620330350630330260170170روميما، املحطة املركزية

13,4502,0603,4701,2901,1008507801,170920690620520جفعات شاؤول )بما يف ذلك  رمات موتسا واملنطقة الصناعية(

16,3101,8403,2102,1201,9701,2307501,0401,2101,490970490هار نوف
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املجموع املجاورةالحّي

الكيّلّ
الفئة العمرية

4 
- 0

14
 - 

5

19
 - 

15

24
 - 

20

29
 - 

25

34
 - 

30

44
 - 

35

54
 - 

45

64
 - 

55

74
 - 

65

75
+

901,300112,560190,68085,37079,76068,23057,94092,16071,73061,04045,69036,120أورشليم القدس - املجموع الكيّلّ

1
23,3404,7405,8301,3101,6102,1002,0801,7101,2301,260800660نفيه يعكوف

42,2603,7606,5003,1703,5203,2402,8404,4404,7204,7303,0502,270بسجات زِئيف

4
14,7301,8803,5002,0602,0001,0204909001,3001,130340130َرمات شلومو

47,1307,31011,8604,5403,8903,3303,0204,0503,0603,0102,070980َرموت ألون

5

11,7401,5402,6002,3401,260600400690700710520410تل أرازا، ِعزرات توراه

1,2802,1301,140810520380590550590430420 8,810سنهدريا

7,2701,2202,010450370430480760360290330560َرمات إشكول وجفعات همفتار

10,5701,8302,890830820790620900690580360260معلوت دفنا، أرزي هبريا، شموئيل َهنَفي

8,7305509204502,0601,170530700570500670620ِجفعات شبريا )التلة الفرنسية(، بما يف ذلك هار هتسوفيم

8

ماميال، كفار دافيد
3,620510890320290220220340260260160160

مصرارة

8,0901,6102,330990740390340540440310210180ِمئا شعاريم وبايت أونجرين

10,5202,0602,8701,030940800630820520450230200بيت يِسرائيل

9,1001,6802,4501,040840560460620510440290220حي هبوخاريم

8,6201,5802,1301,030840590420550460460340270جئوال وكريم أبراهام

9,2501,5502,250960840650490700540500310470مكور باروخ ومحانيه يهودا )بما يف ذلك مجمع شنلر(

6,6901,2101,490770720570390420310340240260زخرون موشيه، أحفا وَيجياع كبايم

مركز املدينة - من الحي األثيوبّي وشارع األنبياء حتى شارع أجرون، ومن شارع امللك جورج 
حتى ميدان ْتساَهل

6,450580820270510880680680460540480560

6,490610770350500960810700440530440390 نحلؤوت شمال: بني شارع يافا وشارع بتسلئيل

2,870270370100210430370320190230210210 نحلؤوت جنوب: من شارع بتسلئيل حتى شعاري حيِسد

5,210520630140320650570530280300470800 رحافيا، بما يف ذلك بايت فولفسون

2,52020021060130350270310170190270370كريات شموئيل

9

8,1401,1401,8001,0201,050480250440550730480220كريات تسانز، كريات بعلز

8,4201,3602,290830760480390660480410390410كريات مرتسدورف، أونسدورف )بما يف ذلك لفتا(

7,0901,1902,0501,000620330350630330260170170روميما، املحطة املركزية

13,4502,0603,4701,2901,1008507801,170920690620520جفعات شاؤول )بما يف ذلك  رمات موتسا واملنطقة الصناعية(

16,3101,8403,2102,1201,9701,2307501,0401,2101,490970490هار نوف
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الجدول 5

سكان أورشليم القدس حسب األحياء والفئة العمرية، 2017

املجموع املجاورةالحّي

الكيّلّ

الفئة العمرية

4 
- 0

14
 - 

5

19
 - 

15

24
 - 

20

29
 - 

25

34
 - 

30

44
 - 

35

54
 - 

45

64
 - 

55

74
 - 

65

75
+

10

17,7201,3102,6101,1701,0409509902,1102,0701,5601,6802,240بيت هكريم ويفيه نوف

9,1001,3302,090770770660690910500490400510كريات موشيه

2,870210330160370310170290260260290230َنيوت، نفيه جرانوت ونفيه شأنان )بما يف ذلك جفعات رام(

21,4402,7204,3703,3403,0901,4801,0801,4601,0108608801,170بايت فجان

11,0101,0501,8207208007007001,2009801,1601,200700رمات شاريت وَرمات دينيا

11

1,6201302309010080130200170180190140عني كارم ومستشفى هداسا

23,0303,3903,6701,0201,6102,0901,9202,4001,6801,7601,6601,870كريات هيوفيل

4,580510710260290370340540400450340360كريات مناحيم

7,5708801,100460510630600890730770550470عري َجنيم

4,420240730650390220180440640430290200جفعات مسوآة )بما يف ذلك ريِخس الفان(

3,740240400290330380230300380610420180مالحة

12

8,2308501,100460640720750900770890700480قطمون ح، ط، بات

12,2901,4402,0606506807609901,6701,0901,210970790قطمون أ - و

6,2608501,070680960470460540280310390260ِجفعات مردخاي

8,5008201,1005004205606901,0807106908901,050ِجفعات َهفرديم، ِجفعات أورنيم وراسكو

13

10,1309501,3405305606608201,1408709301,1401,210قطمون القديمة )جونني(

4,010290470300220250280440330400530520املستعمرة األملانية واملستعمرة اليونانية

YMCA 3,01021022080150320300320210290400510طالبية ومجمع الـ

7,4705701,030400620530470820680840710810بقعة

3,670270450220290240220380300380500460 يمني موشيه، جفعات حنانيا، تلبيوت شمال ومجمع ألنبي

14,2301,1201,8909109209409201,5901,3101,5201,6801,480 تلبيوت، بما يف ذلك أرنونا وبنايات "رموت راحيل"

3,350320490180280180240400260340330330مكور حاييم واملنطقة الصناعية تلبيوت

14,7101,3202,1207708901,0401,1201,9301,3301,7101,560940تلبيوت شرق

16
22,1402,9205,7601,6501,2001,1301,5303,2802,0301,300970400حومات شموئيل )هار حوما(، بما يف ذلك ِجفعات َهمتوس

30,9203,2804,4701,9302,1202,5402,4503,3202,9203,3802,8001,760جيلو

21
29,0204,2107,9403,4502,4302,0501,7003,4602,0601,060480190كفر عقب، عطاروت

40,4804,4909,2404,3603,7303,2402,4504,8603,6402,4001,350740بيت حنينا

22
22,8402,5205,1202,3502,2501,8901,4402,6002,1701,350760420شعفاط )بما يف ذلك راس خميس(

30,8204,5708,3103,8003,0502,3001,7603,1302,2001,110460130مخيم شعفاط، ضاحية السالم وراس شحادة

23
18,2302,3204,6802,2301,6701,4001,1202,0401,430810380150العيسوية

27,6103,1706,3603,0902,5902,1501,6503,3802,4701,530810400الطور وجبل الزيتون
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املجموع املجاورةالحّي

الكيّلّ

الفئة العمرية

4 
- 0

14
 - 

5

19
 - 

15

24
 - 

20

29
 - 

25

34
 - 

30

44
 - 

35

54
 - 

45

64
 - 

55

74
 - 

65

75
+

10

17,7201,3102,6101,1701,0409509902,1102,0701,5601,6802,240بيت هكريم ويفيه نوف

9,1001,3302,090770770660690910500490400510كريات موشيه

2,870210330160370310170290260260290230َنيوت، نفيه جرانوت ونفيه شأنان )بما يف ذلك جفعات رام(

21,4402,7204,3703,3403,0901,4801,0801,4601,0108608801,170بايت فجان

11,0101,0501,8207208007007001,2009801,1601,200700رمات شاريت وَرمات دينيا

11

1,6201302309010080130200170180190140عني كارم ومستشفى هداسا

23,0303,3903,6701,0201,6102,0901,9202,4001,6801,7601,6601,870كريات هيوفيل

4,580510710260290370340540400450340360كريات مناحيم

7,5708801,100460510630600890730770550470عري َجنيم

4,420240730650390220180440640430290200جفعات مسوآة )بما يف ذلك ريِخس الفان(

3,740240400290330380230300380610420180مالحة

12

8,2308501,100460640720750900770890700480قطمون ح، ط، بات

12,2901,4402,0606506807609901,6701,0901,210970790قطمون أ - و

6,2608501,070680960470460540280310390260ِجفعات مردخاي

8,5008201,1005004205606901,0807106908901,050ِجفعات َهفرديم، ِجفعات أورنيم وراسكو

13

10,1309501,3405305606608201,1408709301,1401,210قطمون القديمة )جونني(

4,010290470300220250280440330400530520املستعمرة األملانية واملستعمرة اليونانية

YMCA 3,01021022080150320300320210290400510طالبية ومجمع الـ

7,4705701,030400620530470820680840710810بقعة

3,670270450220290240220380300380500460 يمني موشيه، جفعات حنانيا، تلبيوت شمال ومجمع ألنبي

14,2301,1201,8909109209409201,5901,3101,5201,6801,480 تلبيوت، بما يف ذلك أرنونا وبنايات "رموت راحيل"

3,350320490180280180240400260340330330مكور حاييم واملنطقة الصناعية تلبيوت

14,7101,3202,1207708901,0401,1201,9301,3301,7101,560940تلبيوت شرق

16
22,1402,9205,7601,6501,2001,1301,5303,2802,0301,300970400حومات شموئيل )هار حوما(، بما يف ذلك ِجفعات َهمتوس

30,9203,2804,4701,9302,1202,5402,4503,3202,9203,3802,8001,760جيلو

21
29,0204,2107,9403,4502,4302,0501,7003,4602,0601,060480190كفر عقب، عطاروت

40,4804,4909,2404,3603,7303,2402,4504,8603,6402,4001,350740بيت حنينا

22
22,8402,5205,1202,3502,2501,8901,4402,6002,1701,350760420شعفاط )بما يف ذلك راس خميس(

30,8204,5708,3103,8003,0502,3001,7603,1302,2001,110460130مخيم شعفاط، ضاحية السالم وراس شحادة

23
18,2302,3204,6802,2301,6701,4001,1202,0401,430810380150العيسوية

27,6103,1706,3603,0902,5902,1501,6503,3802,4701,530810400الطور وجبل الزيتون
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الجدول 5

سكان أورشليم القدس حسب األحياء والفئة العمرية، 2017

املجموع املجاورةالحّي

الكيّلّ

الفئة العمرية

4 
- 0

14
 - 

5

19
 - 

15

24
 - 

20

29
 - 

25

34
 - 

30

44
 - 

35

54
 - 

45

64
 - 

55

74
 - 

65

75
+

24
14,4301,5502,9101,3101,3201,3109201,6101,3601,050680410وادي الجوز والشيخ جراح

5,7806401,150630540480350640560390220180باب الزاهرة واملسعودية

25

24,5302,4305,1602,4002,3002,0601,5902,9402,4301,6301,060530البلدة القديمة - الحّي اإلسالمّي

3,130380620300410290200260200190160120البلدة القديمة - الحّي اليهودّي

2,300250430190220160130250210200160110البلدة القديمة - الحّي األرمنّي

4,180290700330340300280540470340350260البلدة القديمة - الحّي املسيحّي

26

19,5702,4304,7402,1901,9001,5301,2102,2201,6201,030460260سلوان

12,7901,5203,1101,3801,1801,0308301,4201,090680370170أبو طور

23,0002,8405,6602,5702,3001,8201,4202,5701,9301,040570280راس العمود

23,5703,2706,1202,9302,3201,7301,3902,4501,790900450230جبل املكرب27

28
18,1602,5604,7302,1501,6501,3901,1602,0001,320760290170صور باهر

4,11050096052041032024049035020010040أم طوبا

13,3501,3802,9301,4301,2101,0308601,7301,340800440210بيت صفافا29
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املجموع املجاورةالحّي

الكيّلّ

الفئة العمرية

4 
- 0

14
 - 

5

19
 - 

15

24
 - 

20

29
 - 

25

34
 - 

30

44
 - 

35

54
 - 

45

64
 - 

55

74
 - 

65

75
+

24
14,4301,5502,9101,3101,3201,3109201,6101,3601,050680410وادي الجوز والشيخ جراح

5,7806401,150630540480350640560390220180باب الزاهرة واملسعودية

25

24,5302,4305,1602,4002,3002,0601,5902,9402,4301,6301,060530البلدة القديمة - الحّي اإلسالمّي

3,130380620300410290200260200190160120البلدة القديمة - الحّي اليهودّي

2,300250430190220160130250210200160110البلدة القديمة - الحّي األرمنّي

4,180290700330340300280540470340350260البلدة القديمة - الحّي املسيحّي

26

19,5702,4304,7402,1901,9001,5301,2102,2201,6201,030460260سلوان

12,7901,5203,1101,3801,1801,0308301,4201,090680370170أبو طور

23,0002,8405,6602,5702,3001,8201,4202,5701,9301,040570280راس العمود

23,5703,2706,1202,9302,3201,7301,3902,4501,790900450230جبل املكرب27

28
18,1602,5604,7302,1501,6501,3901,1602,0001,320760290170صور باهر

4,11050096052041032024049035020010040أم طوبا

13,3501,3802,9301,4301,2101,0308601,7301,340800440210بيت صفافا29

السكان   |    املقيمني
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ  السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثالث

الجدول 6

 األَُسر املعيشّية يف أورشليم القدس، وإسرائيل،
واملدن الكربى، حسب الفئة السكانية، 2017

السكان   |    األسر املعيشية

أورشليم 
القدس

حيفا تل أبيبإسرائيل

يهود
157.52,053.5187.092.4األَُسر املعيشية )آالف(

3.43.12.22.4 معدل ِكرَب األسرة املعيشية

عرب
....63.2378.9األَُسر املعيشية )آالف(

....5.24.5 معدل ِكرَب األسرة املعيشية

املجموع الكيّلّ 
)بما يف ذلك 

اآلخرون(

223.12,510.3196.0108.5األَُسر املعيشية )آالف(

3.93.32.22.5 معدل ِكرَب األسرة املعيشية
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 معدل ِكرَب األسرة املعيشية يف أورشليم القدس، وإسرائيل،
واملدن الكربى حسب الفئة السكانية، 2017

مة
س

ن

■ يهود  ■ عرب  ■ املجموع الكيّل
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ  السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثالث

الجدول 7

 األَُسر املعيشية يف أورشليم القدس وإسرائيل،
حسب طابع الهوية الدينية وِكرَب األسرة املعيشية، 2017

السكان   |    األسر املعيشية

إسرائيلأورشليم القدس

 أَُسر
 معيشية

)آالف(

معدل 
ِكرَب األسرة 
املعيشية 

)أفراد(

 أَُسر
 معيشية

)آالف(

معدل 
ِكرَب األسرة 
املعيشية 

)أفراد(

يهود

157.53.42,053.53.1املجموع الكيّلّ

37.72.21,017.02.7علمانيون

29.62.8516.43.0محافظون

32.73.0231.83.5متدينون

5.43.840.04.5متدينون جدا

45.75.0177.75.2يهود أرثوذكس )حريديم(

عرب

63.25.2378.94.5املجموع الكيّلّ

1.72.946.13.7علمانيون

56.05.3206.64.7ليسوا متدينني بمًدى كبري

4.65.1112.54.5متدينون

3.03.04.4..متدينون جدا
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معدل ِكرَب األسرة املعيشية اليهودية يف أورشليم القدس وإسرائيل،
حسب طابع الهوية الدينية، 2017

 معدل ِكرَب األسرة املعيشية العربية يف أورشليم القدس
وإسرائيل، 2017

اد
فر

أ
اد

فر
أ

■ أورشليم القدس  ■ إسرائيل

■ أورشليم القدس  ■ إسرائيل
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثالث

الجدول 8

السكان يف الحاضرات حسب النواة والحلقة، 2017

السكان   |    حاضرة أورشليم القدس )مرتوبولني(

 املجموعالحاضرة

الكيّلّ
النواة )املدينة 

الرئيسية(
الحلقة 
الداخلية

الحلقة 
املتوسطة

 الحلقة 
الخارجية

أعداد مطلقة

383,500--1,284,800901,300أورشليم القدس

3,918,800443,900962,5001,200,1001,312,300تل أبيب

326,800-936,800281,100328,900حيفا

177,300--384,900207,600برئ السبع

نسبة مئوية    

%30--%70%100أورشليم القدس

%33%31%25%11%100تل أبيب

%35-%35%30%100حيفا

%46--%54%100برئ السبع
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السكان يف الحاضرات يف إسرائيل، حسب الحلقات، 2017

السكان يف الحاضرات يف إسرائيل، حسب الحلقات، 2017

ن
كا

س
رة

ض
حا

 ال
ان

سك
ن 

 م
ية

ئو
 م

بة
س

ن

■ النواة  ■ الحلقة الداخلية  ■ الحلقة املتوسطة  ■  الحلقة الخارجية

■ النواة  ■ الحلقة الداخلية  ■ الحلقة املتوسطة  ■  الحلقة الخارجية
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثالث

الجدول 9

 مبنى األعمار يف حاضرة أورشليم القدس،
حسب الحلقة والقطاع، 2017

السكان   |    حاضرة أورشليم القدس )مرتوبولني( 

* نهاية العام، بالنسبة املئوية إال إذا ُذكر غري ذلك

النواةاملجموع الكيّلّالفئة العمرية
 )مدينة 
أورشليم 
القدس(

الحلقة الخارجية

املجموع
الكيّلّ

القطاع
الغربي

 قطاع البلدات 
االسرائيلية يف 

يهودا والسامرة 
)الضفة الغربية(

1,284,800901,300383,500199,900183,600املجموع الكّلّ

نسبة مئوية    

%100%100%100%100%100املجموع الكّلّ

4-013.1%12.5%14.6%14.2%15.0%

9-511.9%11.1%13.7%13.2%14.2%

14-1010.5%10.0%11.8%11.4%12.2%

19-159.3%9.5%9.0%8.7%9.3%

24-208.5%8.8%7.6%7.3%7.9%

29-257.3%7.6%6.7%6.7%6.7%

34-306.4%6.4%6.4%6.4%6.3%

39-355.5%5.4%5.6%5.8%5.5%

44-404.9%4.8%5.2%5.3%5.0%

49-454.3%4.2%4.4%4.6%4.2%

54-503.7%3.8%3.6%3.7%3.4%

59-553.5%3.6%3.2%3.3%3.1%

64-603.1%3.2%2.7%2.8%2.6%

69-652.7%2.9%2.1%2.3%1.9%

74-702.0%2.2%1.4%1.7%1.2%

79-751.3%1.5%0.9%1.1%0.7%

84-801.0%1.2%0.6%0.7%0.4%

85+1.0%1.3%0.5%0.7%0.3%

العمر الوسيط 
)سنوات(

22.923.820.621.719.6
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مبنى أعمار سكان حاضرة أورشليم القدس،
حسب النواة والحلقة، 2017

مبنى أعمار سكان الحلقة الخارجية لحاضرة أورشليم القدس، حسب 
القطاع، 2017

ية
مر

لع
 ا

ئة
لف

ا

السكان نسبة مئوية من 

السكان نسبة مئوية من 

ية
مر

لع
 ا

ئة
لف

ا

■ النواة )مدينة أورشليم القدس(  ■ الحلقة الخارجية  

■  البلدات اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة )الضفة الغربية(  ■ القطاع الغربي 
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الرابع

الجدول 10

 الوالدات، الوفيات والزيادة الطبيعية يف أورشليم القدس،
حسب الفئة السكانية، 1980 - 2017

السكان   |    الحركة الطبيعية

عربيهود املجموع الكيّلّالعام

الزيادة الوفيات الوالدات
الطبيعية  

الزيادة الوفيات الوالدات
الطبيعية  

الزيادة الوفيات الوالدات
الطبيعية  

آالف 

198012.12.39.87.51.75.84.60.64.0

199015.12.512.510.21.98.34.80.64.2

200018.12.016.010.82.48.47.30.76.6

201022.43.319.114.12.511.58.30.77.6

201724.73.621.115.82.713.18.90.98.0

النسبة لكل ألف نسمة

198029.95.724.225.85.920.040.55.335.2

199029.54.924.627.95.322.633.54.129.4

200027.74.623.124.65.319.334.13.230.9

201028.74.224.528.15.123.129.62.527.1

201727.74.023.728.54.923.626.42.723.7
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الوالدات يف أورشليم القدس، حسب الفئة السكانية،
2017 - 1980

الزيادة الطبيعية يف أورشليم القدس، حسب الفئة السكانية،
2017 - 1980

ت
دا

وال
 ال

ف
آال

مة
س

ف ن
أل

ل 
لك

ة 
سب

الن

■ يهود  ■ عرب

■ يهود  ■ عرب
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ  السنوي ألورشليم القدس، الفصل الرابع

الجدول 11

 معدل الخصوبة الكّلّ يف إسرائيل، وأورشليم القدس، 
واملدن الكربى حسب الفئة السكانية، 2000 - 2017 

السكان   |    الحركة الطبيعية

 حيفا تل أبيب  إسرائيل  أورشليم القدسالعام

املجموع 
الكيّلّ

 عرب يهود

20003.93.84.23.02.01.8

20053.83.83.92.81.91.9

20104.04.23.93.02.22.1

20173.94.33.33.12.12.3
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معدل الخصوبة الكّلّ يف إسرائيل، وأورشليم القدس، واملدن الكربى، 
حسب الفئة السكانية، 2000 - 2017

أة
مر

ل ا
لك

د 
وال

األ
د 

عد

■ أورشليم القدس  ■  يهود يف أورشليم القدس  ■ عرب يف أورشليم القدس
■ إسرائيل  ■ تل أبيب  ■ حيفا  
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املجموع الحالة االجتماعية
الكيّلّ 

الفئة العمرية

24-1534-2544-3554-4564-5574-6575+

الرجال اليهود       

%100%100%100%100%100%100%100%100 املجموع الكّلّ

%4%4%7%12%17%38%87%36 عازبون

%73%81%78%76%76%60%13%56 متزوجون

%7%11%13%12%7%2%0%6 مطلقون

%17%4%2%0%0%0%0%2 أرامل

 الرجال العرب       

%100%100%100%100%100%100%100%100 املجموع الكّلّ

%3%3%3%4%7%28%93%39 عازبون

%80%93%94%93%90%69%7%59 متزوجون

%1%2%2%2%3%2%0%2 مطلقون

%16%3%1%0%0%0%0%1 أرامل

 النساء اليهوديات

%100%100%100%100%100%100%100%100 املجموع  الكّلّ

%5%8%8%10%14%28%79%29 عزباوات 

%33%61%69%73%77%68%21%55 متزوجات

%10%16%17%15%9%3%0%8 مطلقات

%52%15%5%2%0%0%0%7 أرامل

 النساء العربيات 

%100%100%100%100%100%100%100%100 املجموع الكّلّ 

%11%8%9%11%12%16%69%30 عزباوات 

%18%48%71%80%82%79%29%60 متزوجات

%3%4%5%5%5%4%1%4 مطلقات

%69%39%15%4%1%0%0%6 أرامل

املصدر: الكتاب  اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثالث

الجدول 12

البالغون من العمر 15 عاًما فما فوق يف أورشليم القدس، بحسب 
الحالة االجتماعية، والعمر، والجنس والفئة السكانية، 2016

السكان   |    الحالة االجتماعية
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نساء يهوديات يبلغن 15 عاًما فما فوق، حسب الحالة االجتماعية 
والعمر، 2016

نساء عربيات يبلغن 15 عاًما فما فوق، حسب الحالة االجتماعية والعمر، 
2016

ية
مر

لع
ة ا

فئ
 ال

ن
 م

ية
ئو

 م
بة

س
ن

العمرية  الفئة 

العمرية  الفئة 

ية
مر

لع
ة ا

فئ
 ال

ن
 م

ية
ئو

 م
بة

س
ن

■ عزباوات  ■ متزوجات  ■ مطلقات  ■ أرامل

■ عزباوات  ■ متزوجات  ■ مطلقات  ■ أرامل
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 رجال يهود يبلغون 15 عاًما فما فوق،
حسب الحالة االجتماعية والعمر، 2016

 رجال عرب يبلغون 15 عاًما فما فوق،
حسب الحالة االجتماعية والعمر، 2016

ية
مر

لع
ة ا

فئ
 ال

ن
 م

ية
ئو

 م
بة

س
ن

العمرية  الفئة 

العمرية الفئة  תתתתת 

ية
مر

لع
ة ا

فئ
 ال

ن
 م

ية
ئو

 م
بة

س
ن

■  عازبون  ■  متزوجون  ■ مطلقون  ■ أرامل

■ عازبون  ■ متزوجون  ■ مطلقون  ■ أرامل
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املتزّوجون البالغون من العمر 15-24 عاًما،
حسب الفئة السكانية والجنس

مر
لع

ن ا
 م

ني
لغ

لبا
ن ا

 م
ية

ئو
 م

بة
س

ن
 

ئة
 ف

ل
 ك

يف
ًما 

عا
 2

4-
15

■ يهود  ■ عرب
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الرجوع اىل جدول املحتويات

املهاجرون من  أورشليم القدس وإليها حسب اتجاه الهجرة
الوجهة / بلدة األصل

حيفا تل أبيب

املجموع 

الكيّلّ
حاضرة 

أورشليم 
القدس

حاضرة
تل أبيب

بقية
البالد

آالف

 القادمون إىل 
املدينة

11.13.54.23.321.57.5

الخارجون من 
املدينة 

17.16.76.53.923.09.9

2.4-1.5-0.5-2.3-3.2-6.0- ميزان الهجرة

 القادمون إىل 
املدينة

10.3......20.47.6

الخارجون من 
املدينة 

18.0......22.19.2

1.6-1.7-......7.7- ميزان الهجرة

املصدر:  الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الخامس

الجدول 13

 الهجرة بني البلدات يف أورشليم القدس ويف املدن الكربى،
2016-2012 ,2017

السكان   |    الهجرة

2017
ي  2016-2012

سنو
عدل 

م
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 حركات الهجرة يف أورشليم القدس،
2017 مقارنًة باملعدل السنوي 2012 - 2016

ف
آال

ف
آال

بلدة األصل أو الوجهة

 املهاجرون من أورشليم القدس وإليها،
حسب الوجهة / بلدة األصل، 2017

■  القادمون إىل املدينة  ■ الخارجون من املدينة  ■  ميزان الهجرة 
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم  القدس، الفصل الخامس

الجدول 14

الهجرة من أورشليم القدس وإليها،
 حسب ألوية الوجهة واألصل، 2017، 2016-2012

السكان   |    الهجرة

*مهاجرون

اتجاه 
الهجرة

املجموع 

الكيّلّ
اللواء

أورشليم 
القدس

يهودا الجنوبتل أبيباملركزحيفاالشمال
والسامرة 
)الضفة 
الغربية(

القادمون 
إىل املدينة

11,0901,4308906601,9301,8501,3602,980

الخارجون 
من املدينة 

17,1003,1801,0008002,8403,1301,4804,670

ميزان 
الهجرة

-6,010-1,750-110-140-910-1,280-120-1,690

القادمون 
إىل املدينة

10,2601,2409007001,8001,7001,3002,700

الخارجون 
من املدينة 

18,0003,2601,1009002,9003,1001,6005,200

ميزان 
الهجرة

-7,740-2,020-200-200-1,100-1,400-300-2,500

نسبة مئوية من مجمل املهاجرين يف نفس االتجاه 

القادمون 
إىل املدينة

100%13%8%6%17%17%12%27%

الخارجون 
من املدينة 

100%19%6%5%17%18%9%27%

القادمون 
إىل املدينة

100%12%9%6%17%17%13%26%

الخارجون 
من املدينة 

100%18%6%5%16%17%9%29%

2017
2017

ي  2016-2012
سنو

عدل 
م

ي  2016-2012
سنو

عدل 
م
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 املهاجرون إىل أورشليم القدس، حسب لواء األصل، 2017،
مقارنًة باملعدل السنوي 2012 - 2016

 املهاجرون من أورشليم القدس، حسب لواء الوجهة، 2017،
مقارنًة باملعدل السنوي 2012 - 2016

 ميزان الهجرة ألورشليم القدس، حسب اللواء، 2017،
مقارنًة باملعدل السنوي 2012 - 2016

ن
رو

ج
ها

م
ن

رو
ج

ها
م

ن
رو

ج
ها

م

اللواء

الوجهة لواء 

لواء  األصل

■  2017  ■ املعدل السنوي 2012 - 2016  

■  2017  ■ املعدل السنوي 2012 - 2016  

■  2017  ■ املعدل السنوي 2012 - 2016  
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املصدر: الكتاب  اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الخامس

الجدول 15

مبنى أعمار املهاجرين من أورشليم القدس وإليها ،
2016 - 2012 ،2017 

السكان   |    الهجرة

*مهاجرون

اتجاه 
الهجرة

املجموع 

الكيّلّ
الفئة العمرية

14-019-1524-2029-2544-3064-45+65

القادمون 
إىل املدينة

11,0902,8205501,9002,1202,270920520

الخارجون 
من املدينة 

17,1005,0606502,4003,0403,8101,330810

ميزان 
الهجرة

-6,010-2,240-110-490-920-1,540-410-290

القادمون 
إىل املدينة

10,2622,4065121,8882,0822,052842482

الخارجون 
من املدينة 

18,1085,1987402,9903,2743,8101,300802

ميزان 
الهجرة

-7,736-2,748-226-1,068-1,172-1,752-458-320

نسبة مئوية من مجمل املهاجرين يف نفس االتجاه 

القادمون 
إىل املدينة

100%25%5%17%19%20%8%5%

الخارجون 
من املدينة 

100%30%4%14%18%22%8%5%

القادمون 
إىل املدينة

100%23%5%18%20%20%8%5%

الخارجون 
من املدينة 

100%29%4%17%18%21%7%4%

2017
2017

ي  2016-2012
سنو

عدل 
م

ي  2016-2012
سنو

عدل 
م
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مبنى أعمار املهاجرين من أورشليم القدس وإليها، 2017
ية

مر
لع

 ا
ئة

لف
ا

)بالتقريب( اتجاه  املهاجرين يف كل  نسبة مئوية من مجمل 

■   القادمون إىل املدينة  ■  الخارجون من املدينة
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الخامس

الجدول 16

الهجرة يف حاضرة أورشليم القدس، 2017

السكان   |    الهجرة

املهاجرون إىل الحاضرة حسب منطقة األصل     

املجموع 
الكيّلّ

إىل النواة )مدينة 
أورشليم القدس(

إىل الحلقة الخارجية

املجموع 
الكيّلّ

إىل القطاع 
الغربي

إىل قطاع البلدات اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة 
)الضفة الغربية(

25,44011,09014,3507,0807,270املجموع الكيّلّ  من إسرائيل

13,3103,5409,7704,6205,150من حاضرة أورشليم القدس

6,7203,1503,570-6,720من النواة )مدينة أورشليم القدس(

6,5903,5403,0501,4701,580من الحلقة الخارجية

12,1307,5504,5802,4602,120من البلدات التي خارج حاضرة أورشليم القدس

6,8104,2402,5701,5401,030من حاضرة تل أبيب 

870620250140110من حاضرة حيفا 

2,6901,770780980 4,450من بقية البلدات يف إسرائيل

املهاجرون من الحاضرة حسب الوجهة     

املجموع 
الكيّلّ

من النواة )مدينة 
أورشليم القدس(

من الحلقة الخارجية

املجموع 
الكيّلّ

من القطاع 
الغربي

من قطاع البلدات اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة 
)الضفة الغربية(

30,75017,10013,6506,3207,330املجموع الكيّلّ إىل  إسرائيل

13,3106,7206,5902,8103,780إىل حاضرة أورشليم القدس

3,5401,4202,120-3,540إىل النواة )مدينة أورشليم القدس(

9,7706,7203,0501,3901,660إىل الحلقة الخارجية

17,44010,3807,0603,5103,550إىل  البلدات التي خارج حاضرة أورشليم القدس

10,2506,5303,7202,0201,700إىل حاضرة  تل أبيب 

880570310160150إىل حاضرة حيفا 

6,3103,2803,0301,3301,700إىل بقية البلدات يف إسرائيل

ميزان الهجرة للحاضرة     

املجموع 
الكيّل

للنواة )مدينة 
أورشليم القدس(

للحلقة الخارجية

املجموع 
الكيّلّ

للقطاع 
الغربي

لقطاع البلدات اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة 
)الضفة الغربية(

60-760+700+6,010-5,310-املجموع الكيّلّ

1,370+1,810+3,180+3,180--مع حاضرة أورشليم القدس

1,450+1,730+3,180+-3,180+مع النواة )مدينة أورشليم القدس(

80-80+-3,180-3,180-مع الحلقة الخارجية

1,430-1,050-2,480-2,830-5,310-مع البلدات التي خارج حاضرة أورشليم القدس

670-480-1,150-2,290-3,440-مع حاضرة تل أبيب 

40-20-60-50+10-مع حاضرة حيفا 

720-550-1,270-590-1,860-مع بقّية البلدات يف إسرائيل

t
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املهاجرون إىل الحاضرة حسب منطقة األصل     

املجموع 
الكيّلّ

إىل النواة )مدينة 
أورشليم القدس(

إىل الحلقة الخارجية

املجموع 
الكيّلّ

إىل القطاع 
الغربي

إىل قطاع البلدات اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة 
)الضفة الغربية(

25,44011,09014,3507,0807,270املجموع الكيّلّ  من إسرائيل

13,3103,5409,7704,6205,150من حاضرة أورشليم القدس

6,7203,1503,570-6,720من النواة )مدينة أورشليم القدس(

6,5903,5403,0501,4701,580من الحلقة الخارجية

12,1307,5504,5802,4602,120من البلدات التي خارج حاضرة أورشليم القدس

6,8104,2402,5701,5401,030من حاضرة تل أبيب 

870620250140110من حاضرة حيفا 

2,6901,770780980 4,450من بقية البلدات يف إسرائيل

املهاجرون من الحاضرة حسب الوجهة     

املجموع 
الكيّلّ

من النواة )مدينة 
أورشليم القدس(

من الحلقة الخارجية

املجموع 
الكيّلّ

من القطاع 
الغربي

من قطاع البلدات اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة 
)الضفة الغربية(

30,75017,10013,6506,3207,330املجموع الكيّلّ إىل  إسرائيل

13,3106,7206,5902,8103,780إىل حاضرة أورشليم القدس

3,5401,4202,120-3,540إىل النواة )مدينة أورشليم القدس(

9,7706,7203,0501,3901,660إىل الحلقة الخارجية

17,44010,3807,0603,5103,550إىل  البلدات التي خارج حاضرة أورشليم القدس

10,2506,5303,7202,0201,700إىل حاضرة  تل أبيب 

880570310160150إىل حاضرة حيفا 

6,3103,2803,0301,3301,700إىل بقية البلدات يف إسرائيل

ميزان الهجرة للحاضرة     

املجموع 
الكيّل

للنواة )مدينة 
أورشليم القدس(

للحلقة الخارجية

املجموع 
الكيّلّ

للقطاع 
الغربي

لقطاع البلدات اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة 
)الضفة الغربية(

60-760+700+6,010-5,310-املجموع الكيّلّ

1,370+1,810+3,180+3,180--مع حاضرة أورشليم القدس

1,450+1,730+3,180+-3,180+مع النواة )مدينة أورشليم القدس(

80-80+-3,180-3,180-مع الحلقة الخارجية

1,430-1,050-2,480-2,830-5,310-مع البلدات التي خارج حاضرة أورشليم القدس

670-480-1,150-2,290-3,440-مع حاضرة تل أبيب 

40-20-60-50+10-مع حاضرة حيفا 

720-550-1,270-590-1,860-مع بقّية البلدات يف إسرائيل

t
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املهاجرون من حاضرة أورشليم القدس وإليها،
حسب الوجهة / منطقة األصل، 2017

ميزان الهجرة ملدينة أورشليم القدس، حسب الحاضرة والحلقة، 2017

ن
رو

ج
ها

م
ن

رو
ج

ها
م

■  حاضرة  تل أبيب  ■  حاضرة حيفا  ■ بقّية املناطق

■ مع الحلقة الخارجية لحاضرة أورشليم القدس  ■ مع حاضرة تل أبيب 
■ مع حاضرة حيفا  ■ مع بقية البلدات في إسرائيل
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ميزان الهجرة لحاضرة أورشليم القدس،
حسب الحلقة والقطاع، 2017

ن
رو

ج
ها

م

■  حاضرة  تل أبيب  ■  حاضرة حيفا  ■ بقّية املناطق
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الجدول 17

الهجرة حسب الحّي، 2017

السكان   |    الهجرة

رقم 
الحّي

ميزان الهجرة داخل املدينةالهجرة بني البلداتوصف املنطقة
الهجرة 

الكيّلّ ميزان خارجون قادمون
الهجرة

ميزان خارجون قادمون
الهجرة

80-6405,0304,470560-9601,600نفيه يعكوف، بسجات زِئيف1

1,330-330-1,0003,0603,390-9601,960رمات شلومو، رموت ألون4

5
هار حوتسفيم، سنهدريا، َرمات إشكول، جفعات همفتار، معلوت دافنا، شموئيل هنفيه، 

ِجفعات شبريا )التلة الفرنسية(
6001,150-5502,2102,560-350-900

8
ماميال، مصرارة، جئوال، مئا شعاريم، مكور باروخ، زخرون موشيه، مركز املدينة، نحألوت، 

زخرونوت، رحافيا
2,3203,000-6804,9205,770-850-1,530

800-230-5702,9103,140-7601,330روميما، جفعات شاؤول، هار نوف9

3404,5504,010540200-1,2601,600كريات موشيه، بيت هكريم، جفعات رام، بايت فغان، رمات شريت، رمات دينيا10

430-20-4103,0603,080-9301,340عني كارم، كريات هداسا، كريات هيوفيل، كريات مناحيم، عري َجنيم11

750-340-4102,2302,570-7401,150قطمون أ - ط، جفعات هفرديم، جفعات مردخاي12

13
املستعمرة األملانية، قطمون القديمة، طالبية، بقعة، جفعات حنانيا، يمني موشيه، تلبيوت، 

أرنونا، مكور حاييم
1,2901,910-6204,7204,230490-130

5004,4603,600860360-8101,310حومات شموئيل )هار حوما(، جيلو16

11011008,2006,3101,8901,890كفر عقب، عطاروت، بيت حنينا21

303,5303,230300270-70100شعفاط، مخيم شعفاط، عناتا الجديدة22

306,8306,210620590-4070العيسوية، الطور، جبل الزيتون23

300-250-503,0003,250-2070وادي الجوز، الشيخ جراح، باب الزاهرة، مسعودية24

1,580-1,430-1508502,280-40190البلدة القديمة25

1,520-1,490-303,1104,600-80110سلوان، أبو طور، راس العمود26

180-160-203,8904,050-1030جبل املكرب27

202,3902,210180160-1030صور باهر، ام طوبا28

302,4802,450300-3060بيت صفافا29
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رقم 
الحّي

ميزان الهجرة داخل املدينةالهجرة بني البلداتوصف املنطقة
الهجرة 

الكيّلّ ميزان خارجون قادمون
الهجرة

ميزان خارجون قادمون
الهجرة

80-6405,0304,470560-9601,600نفيه يعكوف، بسجات زِئيف1

1,330-330-1,0003,0603,390-9601,960رمات شلومو، رموت ألون4

5
هار حوتسفيم، سنهدريا، َرمات إشكول، جفعات همفتار، معلوت دافنا، شموئيل هنفيه، 

ِجفعات شبريا )التلة الفرنسية(
6001,150-5502,2102,560-350-900

8
ماميال، مصرارة، جئوال، مئا شعاريم، مكور باروخ، زخرون موشيه، مركز املدينة، نحألوت، 

زخرونوت، رحافيا
2,3203,000-6804,9205,770-850-1,530

800-230-5702,9103,140-7601,330روميما، جفعات شاؤول، هار نوف9

3404,5504,010540200-1,2601,600كريات موشيه، بيت هكريم، جفعات رام، بايت فغان، رمات شريت، رمات دينيا10

430-20-4103,0603,080-9301,340عني كارم، كريات هداسا، كريات هيوفيل، كريات مناحيم، عري َجنيم11

750-340-4102,2302,570-7401,150قطمون أ - ط، جفعات هفرديم، جفعات مردخاي12

13
املستعمرة األملانية، قطمون القديمة، طالبية، بقعة، جفعات حنانيا، يمني موشيه، تلبيوت، 

أرنونا، مكور حاييم
1,2901,910-6204,7204,230490-130

5004,4603,600860360-8101,310حومات شموئيل )هار حوما(، جيلو16

11011008,2006,3101,8901,890كفر عقب، عطاروت، بيت حنينا21

303,5303,230300270-70100شعفاط، مخيم شعفاط، عناتا الجديدة22

306,8306,210620590-4070العيسوية، الطور، جبل الزيتون23

300-250-503,0003,250-2070وادي الجوز، الشيخ جراح، باب الزاهرة، مسعودية24

1,580-1,430-1508502,280-40190البلدة القديمة25

1,520-1,490-303,1104,600-80110سلوان، أبو طور، راس العمود26

180-160-203,8904,050-1030جبل املكرب27

202,3902,210180160-1030صور باهر، ام طوبا28

302,4802,450300-3060بيت صفافا29
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الخامس

الجدول 18

االستقرار األول للمهاجرين )يف إطار العاليا( يف إسرائيل،
وأورشليم القدس واملدن الكربى، 2017، 2012 - 2016

السكان   |    الهجرة إىل إسرائيل )يف إطار العاليا(

منها:إسرائيلالعام

أورشليم 
القدس 

حيفا تل أبيب 

املهاجرون يف إطار العاليا

201726,3572,9512,5292,060

22,2882,6782,2811,618معدل سنوي  2016-2012

نسبة مئوية من املهاجرين )يف إطار العاليا( إىل إسرائيل 

2017100%11.2%9.6%7.8%

%7.3%10.2%12.0%100معدل سنوي  2016-2012
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الرجوع اىل جدول املحتويات السكان   |    الهجرة إىل إسرائيل )يف إطار العاليا(

املهاجرون يف إطار العاليا الذين يستقّرون أّوالً يف أورشليم القدس واملدن 
الكربى،2017، مقارنًة باملعدل السنوي 2012 - 2016

ليا
عا

 ال
طار

يف إ
ن 

رو
ج

ها
امل

■  2017  ■ املعدل السنوي 2012 - 2016  



68

الرجوع اىل جدول املحتويات

املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الخامس

الجدول 19

االستقرار األّول للمهاجرين )يف إطار العاليا( يف أورشليم القدس 
وإسرائيل، حسب العمر، 2017

السكان   |    الهجرة إىل إسرائيل )يف إطار العاليا(

املجموع 

الكيّلّ
الفئة العمرية

14-019-1524-2029-2544-3064-4565+

26,3574,6371,6272,4532,9575,8295,2293,625إسرائيل

أورشليم 
القدس

2,951396311510462451420401
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مبنى أعمار املهاجرين )يف إطار العاليا( الذين يستقرون أّوالً يف أورشليم 
القدس وإسرائيل، 2017

ية
مر

لع
 ا

ئة
لف

ا

)بالتقريب( العاليا  إطار  املهاجرين يف  نسبة مئوية من 

■ أورشليم القدس  ■ إسرائيل
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املصدر: الكتاب  اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الخامس

الجدول 20

االستقرار األّول للمهاجرين )يف إطار العاليا( يف أورشليم القدس، 
 حسب قارة السكن األخرية ومجموعة مختارة من الدول،

2016 - 2012 ،2017 

السكان   |    الهجرة إىل إسرائيل )يف إطار العاليا(

املجموع 

الكيّلّ
أوقيانوسياأمريكاأوروباأفريقياآسيا

املجموع 

الكيّلّ
املجموع منها:

الكيّلّ
منها: 

الواليات 
املتحدة

روسيا فرنسا

2,95157591,6016833091,14480034

2,67846351,56975228598470935

2017
ي  2016-2012

سنو
عدل 

م
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الرجوع اىل جدول املحتويات السكان   |    الهجرة إىل إسرائيل )يف إطار العاليا(

االستقرار األّول للمهاجرين )يف إطار العاليا( من أمريكا وأوروبا يف أورشليم 
القدس، 2017، مقارنًة باملعدل السنوي 2012 - 2016

ليا
عا

 ال
طار

يف إ
ن 

رو
ج

ها
امل

قارة السكن األخرية

■  2017  ■ املعدل السنوي 2012 - 2016  
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والرفاه التشغيل 

ومبنى  العاملة  القوى  يف  املشاركة  بنسبة  تتعّلق  للسكان  والبارزة  الهاّمة  املمّيزات  بعض 
التشغيل. يعرض هذا الفصل التشغيل واملشاركة يف القوى العاملة بحسب مميزات مختلفة، 
مثل الفئة السكانية، الجنس وطابع الهوية الدينية. للعمل تأثري عىل الرفاه، وهذا الفصل 
يعرض أيًضا خصائص الرفاه االجتماعي مثل األجور، الدخل، معاشات التقاعد، املخصصات 
املختلفة والفقر. املوضوع الثالث الذي يتناوله هذا الفصل هو املصالح التجارّية، ولذلك يشمل 
التجارية يف أورشليم القدس، فتح وإغالق املصالح  هذا الفصل معطيات عن عدد املصالح 

التجارية، ومدى بقاء هذه املصالح التجارية مفتوحة عىل مّر السنوات.

هذا الفصل يعرض أورشليم القدس ويقارنها يف االساس مع إسرائيل واملدن الكربى.

املصادر الرئيسية 
يرتكز هذا الفصل يف األساس عىل الفصول السادس، والسابع والثامن من النسخة اإلنرتنتية 
دائرة  هما  للمعطيات  الرئيسيان  املصدران  القدس.  ألورشليم  السنوي  اإلحصايئ  للكتاب 

اإلحصاء املركزية ومؤّسسة التأمني الوطني.  

تعريفات أساسية

القوى العاملة  

أو "غري عاملني" )عاطلني عن  العمر 15 عاًما فما فوق مّمن كانوا "عاملني"  البالغون من 
العمل( عند إجراء استطالع القوى العاملة )من ِقبل دائرة اإلحصاء املركزية( الذي تعتمد 

عليه املعطيات عن التشغيل.

العاملون

أشخاص عملوا مقابل أجر، أو ربح أو أّي مقابل آخر، أو أفراد أسرة عملوا مجاًنا يف مصلحة 
تجارية تابعة لألسرة.

غري العاملني )عاطلون عن العمل(  

األشخاص الذين لم يعملوا ولكّنهم بحثوا عن عمل بشكل فاعل، وكان باستطاعتهم البدء 
بالعمل لو ُعرض عليهم عمل مالئم. 

أعمار العمل األساسية 

من ترتاوح أعمارهم بني 64-25.

الفرع االقتصادي 

الفرع الذي ينتمي إليه مكان العمل الذي يعمل به العامل.

التشغيل والرفاه   |    مقدمة
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املهنة  

نوع العمل الذي يقوم به العامل يف مكان عمله.

متوسط األجر الشهري يف السنة  

املبلغ الكيّلّ لألجر غري الصايف )أي بروطو وبما يف ذلك كل الزيادات( الذي ُدِفع للعاملني االجراء  
خالل العام، مقسوم عىل 12. يمّثل معّدل األجر هذا مستوى كسب العامل االجريعىل أساس 

حساب سنوي.

دخل األسرة املعيشية

كل املدخوالت املالّية الحالية التي تحصل عليها األسرة املعيشية. يتأّلف هذا الدخل من األجر 
الذي يتقاضاه جميع أفراد األسرة املعيشية سواء كانوا يتقاضونه من عمل ما أو من عملهم 
املستقّل، األجر من املمتلكات، الفوائد وأرباح األسهم، وكذلك من األجر الذي يتقاضونه يف 

إطار الدعم ومعاشات التقاعد. 

نفقات االستهالك 

ما ُتنِفقه األسرة املعيشية عىل اقتناء املُنَتجات أو الخدمات، بما يف ذلك النفقات عىل صيانة 
الشّقة والسيارة.

مصلحة تجاريّة عاملة

ل املوظفني.  مصلحة تجارية ذات إيرادات إيجابية أو ُتشغِّ

املصالح التجارية التي افُتتحت 

املصالح التي أبلغت عن بدء نشاطها يف سلطات ضريبة القيمة املضافة خالل العام. املصالح 
التجارية غري املُلَزمة باإلبالغ عن بدء نشاطها لسلطات ضريبة القيمة املضافة، مثل املنّظمات 

غري الربحية، لم ُتشَمل يف هذه املعطيات. 

بقاء املصالح التجارية  

املصالح التجارية التي استمّرت يف العمل من عام إىل آخر ُتعترب مصالح ُمحاِفظة عىل بقائها.

انتشار الفقر   

نسبة العائالت، األفراد أو األطفال الذين يعيشون تحت خط الفقر. ُيعرَّف خط الفقر عىل أّنه 
مستوى الدخل الذي يساوي %50 من وسيط الدخل الشاغر للفرد املعياري )الدخل الشاغر 

هو الدخل املُتبّقي للفرد بعد نفقاته عىل الغذاء(.

يمكنك العثور عىل التعريفات واملصادر الكاملة يف مقدمات النسخة اإلنرتنتّية للكتاب اإلحصايئ 
السنوي، يف موقع معهد القدس لبحث السياسات.  

التشغيل والرفاه   |    مقدمة
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السابع

السكان البالغون من العمر 15 عاًما فما فوق يف أورشليم القدس، 
وإسرائيل، واملدن الكربى، حسب الفئة السكانية ومميزات القوى 

العاملة، 2017

الجدول 1 

حيفاتل أبيبإسرائيلأورشليم القدس

املجموع 
الكيّلّ

عربيهود

570.8358.0212.86,074.9356.5220.3املجموع الكّلّ

311.5220.591.03,976.6265.9143.0املشاركون يف القوى العاملة 

295.4209.685.83,809.1256.3136.6العاملون

16.110.85.2167.69.66.3غري العاملني

غري املشاركني يف القوى 
العاملة

259.3137.5121.82,098.390.677.3

273.9170.1103.82,952.2175.5104.4رجال -املجموع الكّلّ

171.2103.268.12,094.4139.172.6املشاركون يف القوى العاملة 

162.297.464.82,008.2133.669.5العاملون

9.15.73.386.35.53.2غري العاملني

غري املشاركني يف القوى 
العاملة

102.766.935.7857.836.431.8

296.9187.9109.03,122.8181.0115.9نساء - املجموع الكّلّ

140.2117.322.91,882.2126.870.3املشاركات يف القوى العاملة 

133.2112.221.01,800.9122.767.2العامالت

7.05.01.981.34.13.2غري العامالت

غري املشاركات يف القوى 
العاملة

156.770.686.11,240.654.245.6

* آالف



77

الرجوع اىل جدول املحتويات

أورشليم القدس ومقسمة إىل:  ■  يهود   ■ عرب

■ حيفا  ■ تل أبيب  

التشغيل والرفاه   |    التشغيل

الرجال البالغون من العمر 15 عاًما فما فوق، من سكان أورشليم القدس 
واملدن الكربى، املشاركون يف القوى العاملة، حسب الفئة السكانية، 2017

النساء البالغات من العمر 15 عاًما فما فوق، من سكان أورشليم القدس 
واملدن الكربى، املشاركات يف القوى العاملة، حسب الفئة السكانية، 2017

ف
آال

ف
آال

أورشليم القدس ومقسمة إىل:  ■  يهود   ■ عرب

■ حيفا  ■ تل أبيب  
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السابع

سكان إسرائيل، وأورشليم القدس، واملدن الكربى يف أعمار العمل 
األساسية )25 - 64( حسب مميزات القوى العاملة، 2017

الجدول 2

 *نسبة مئوية

حيفاتل أبيبإسرائيلأورشليم القدس

املجموع 
الكيّلّ

عربيهود

%100%100%100%100%100%100املجموع الكّلّ

%86%89%81%52%78%68املشاركون يف القوى العاملة 

%100%100%100%100%100%100املجموع الكيّلّ

%96%97%96%96%96%96العاملون

%4.0%3.4%3.7%4.4%4.2%4.3غري العاملني

غري املشاركني يف القوى 
العاملة

32%22%48%19%11%14%

%100%100%100%100%100%100رجال -املجموع الكّلّ

%89%92%86%81%75%77املشاركون يف القوى العاملة 

%100%100%100%100%100%100املجموع الكيّلّ

%96%96%96%97%94%95العاملون

%4.0%3.8%3.7%3.4%5.5%4.8غري العاملني

غري املشاركني يف القوى 
العاملة

23%25%19%14%8%11%

%100%100%100%100%100%100نساء - املجموع الكّلّ

%83%87%76%27%80%60املشاركات يف القوى العاملة 

%100%100%100%100%100%100املجموع الكيّلّ

%96%97%96%93%97%96العامالت

%3.8%3.1%3.7%7.2%3.1%3.9غري العامالت

غري املشاركات يف القوى 
العاملة

40%20%73%24%13%17%
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املشاركة يف القوى العاملة لدى سكان أورشليم القدس يف أعمار العمل 
األساسية )25 - 64( حسب الفئة السكانية والجنس، 2017

سكان أورشليم القدس غري العاملني )العاطلون عن العمل( يف أعمار 
العمل األساسية )25 - 64(، حسب الفئة السكانية والجنس، 2017

25
-6
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■  عرب يف القوى العاملة  ■  يهود يف القوى العاملة  ■  غري مشاركني يف القوى العاملة

  ■  عرب  ■  ييهود
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ليسوا املشاركون يف القوى العاملةاملجموع الكيّلّ
يف القوى 
العاملة

غري عاملنيعاملوناملجموع الكيّلّ

يهود   

351.3214.8204.110.8136.5املجموع الكّلّ

68.947.946.51.421.0علمانيون

63.840.839.11.723.0محافظون

88.458.255.13.230.2متدينون ومتدينون جدا

115.758.154.19.157.6يهود أرثوذكس )حريديم(

166.9100.594.85.766.4رجال

32.523.722.71.08.8علمانيون

30.020.619.61.09.4محافظون

42.330.028.12.012.3متدينون ومتدينون جدا

55.020.619.19.134.4يهود أرثوذكس )حريديم(

184.4114.3109.37.070.1نساء

12.1)0.5(36.424.323.8علمانيات

13.7)0.7(33.920.219.5محافظات

46.228.227.01.018.0متدينات ومتدينات جدا

يهوديات أرثوذكس 
)حريديات(

60.837.134.92.523.7

التشغيل والرفاه   |    التشغيل

املصدر:الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السابع

سكان أورشليم القدس البالغون من العمر 15 عاًما فما فوق، حسب 
مميزات القوى العاملة،  الفئة السكانّية، الجنس، وطابع الهوية 

الدينية، 2017

الجدول 3

*  آالف
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العاملون اليهود البالغون من العمر 15 عاًما فما فوق، حسب الجنس 
وطابع الهوية الدينية، 2017

ف
آال

متدينات ومتدينات جدايهوديات أرثوذكس )حريديات(نساء يهوديات:

محافظات

يهود أرثوذكس )حريديم(

محافظون

علمانيات

متدينون ومتدينون جدا

علمانيون

 رجال يهود:
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املجموع 

الكيّلّ
ليسوا يف القوى املشاركون يف القوى العاملة

العاملة
املجموع 

الكيّلّ
غري عاملنيعاملون

عرب    

212.891.085.85.2121.8املجموع الكيّلّ

1.9..4.72.82.5علمانيون 

190.481.877.54.4108.6محافظون 

9.6)0.6(14.95.34.7متدينون 

..-...... متدينون جدا

103.868.164.83.335.7رجال

)0.5(..1.71.21.1علمانيون 

94.262.559.72.831.7محافظون 

3.1..6.73.63.2متدينون 

..-......متدينون جدا

109.022.921.01.986.1نساء

1.4..3.01.61.4علمانيات

96.219.317.81.676.9محافظات

6.5..8.21.71.5متدينات

..---.. متدينات جدا

التشغيل والرفاه   |    التشغيل

املصدر:الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السابع

سكان أورشليم القدس البالغون من العمر 15 عاًما فما فوق، حسب 
مميزات القوى العاملة،  الفئة السكانّية، الجنس، وطابع الهوية 

الدينية، 2017

الجدول 3 - استكمال

*  آالف
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ف
آال

محافظاتمتديناتنساء عربيات:

محافظون

علمانيات

علمانيون   رجال عرب:

العاملون العرب البالغون من العمر 15 عاما فما فوق، حسب الجنس 
وطابع الهوية الدينية، 2017

متدينون 
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السابع

سكان أورشليم القدس يف أعمار العمل  األساسية )25 - 64( حسب 
 الفئة السكانية، مميزات القوى العاملة، الجنس، 

وطابع الهوية الدينية، 2017

الجدول 4

* نسبة مئوية

املجموع 

الكيّلّ
ليسوا يف القوى مشاركون يف القوى العاملة

العاملة غري عاملنيعاملوناملجموع الكيّلّ

يهود    

%19%4%96%81%100املجموع الكيّلّ

%12%3%97%88%100علمانيون 

%15%4%96%85%100محافظون 

%15%4%96%85%100متدينون

%15)%7(%93%85%100متدينون جدا

يهود أرثوذكس 
)حريديم(

100%60%94%6%40%

%26%6%94%74%100رجال

%11)%5(%95%89%100علمانيون 

%13)%5(%95%87%100محافظون 

%12%6%94%88%100متدينون

%15..%91%85%100متدينون جدا

يهود أرثوذكس 
)حريديم(

100%49%93%7%51%

%20%3%97%80%100نساء

%13..%98%87%100علمانيات

%17..%97%83%100محافظات

%18)%3(%97%82%100متدينات

%15..%94%85%100متدينات  جدا

يهوديات أرثوذكس 
)حريديات(

100%72%96%4%28%
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نسبة املشاركة يف القوى العاملة لدى اليهود يف أعمار العمل األساسية، 
حسب الجنس وطابع الهوية الدينية، 2017

س
جن

وال
ن 

دّي
الت

ب 
س

ح
ة 

مل
عا

 ال
ى

قو
 ال

يف
 %

■  نساء  ■  رجال
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السابع، )الجدول 5/7(

سكان أورشليم القدس يف أعمار العمل  األساسية )25 - 64( حسب 
 الفئة السكانية، مميزات القوى العاملة، الجنس، 

وطابع الهوية الدينية، 2017

الجدول 4 - استكمال

* نسبة مئوية

املجموع 

الكيّلّ
ليسوا يف القوى مشاركون يف القوى العاملة

العاملة غري عاملنيعاملوناملجموع الكيّلّ

عرب    

%48%4%96%52%100املجموع الكيّلّ

%32..%87%68%100علمانيون 

%47%4%96%53%100محافظون 

%55..%90%45%100متدينون 

..-....%100متدينون جدا

%19)%3(%97%81%100رجال

)%8(-)%95()%92(%100علمانيون 

%47%4%96%53%100محافظون 

%33..%89%67%100متدينون 

..-....%100متدينون جدا

%73)%7(%93%27%100نساء

%50..)%86()%50(%100علمانيات

%74%7%93%26%100محافظات

%73..%92%27%100متدينات

----%100متدينات  جدا
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نسبة املشاركة يف القوى العاملة لدى العرب يف أعمار العمل األساسية، 
حسب الجنس وطابع الهوية الدينية، 2017

س
جن

وال
ن 

دّي
الت

ب 
س

ح
ة 

مل
عا

 ال
ى

قو
 ال

يف
 %

■  نساء  ■  رجال
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الدليل اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السابع

العاملون يف أورشليم القدس، وإسرائيل، واملدن الكربى،
 حسب اللواء ومدينة املسكن، 2017

الجدول 5

بلدة مكان العملاملسكن

حيفا تل أبيبإسرائيلأورشليم القدس

نساء  رجال املجموع الكيّلّ

آالف     

343.1179.9163.23,824.8420.1176.6املجموع الكيّلّ

..282.3146.8135.5378.06.1 لواء أورشليم القدس

..261.7137.6124.1296.64.0 مدينة أورشليم القدس

..20.69.211.481.42.1 من دون مدينة أورشليم القدس

564.74.627.7)0.5()0.7(1.1لواء الشمال

451.411.2144.3..)0.8(1.1لواء حيفا

136.82.094.2......منه: مدينة حيفا

4.42.71.7713.3275.31.1لواء تل أبيب

)0.6(4.02.91.0256.4164.4منه: مدينة تل ابيب

14.78.76.11,053.2108.62.9لواء املركز

..507.810.6)0.8(3.22.5لواء الجنوب

..36.317.918.4156.23.8يهودا والسامرة )الضفة الغربية(
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العاملون الذين يعملون يف أورشليم القدس ويف املدن الكربى،
حسب اللواء ومدينة السكن، 2017

العاملون يف أورشليم القدس واملدن الكربى، حسب  اللواء ومدينة 
السكن، 2017

ني
مل

عا
ال

ف 
آال

العمل بلدة مكان 

العمل بلدة مكان 

نة
دي

 امل
يف

وا 
مل

يع
ن 

ذي
 ال

ني
مل

عا
 ال

ن
 م

%

املسكن:  ■  املدينة نفسها   ■ باقي اللواء الذي تتواجد به املدينة   ■ باقي األلوية

■  املدينة نفسها   ■ باقي اللواء الذي تتواجد به املدينة   ■ باقي األلوية



90

الرجوع اىل جدول املحتويات التشغيل والرفاه   |    التشغيل

املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السابع

العاملون الذين يعملون يف أورشليم القدس وإسرائيل حسب الفرع 
االقتصادي والجنس، 2017

الجدول 6

إسرائيل أورشليم القدس 

املجموع 

الكيّلّ
املجموع نساء  رجال 

الكيّلّ
نساءرجال 

343.1179.9163.23,824.82,019.21,805.6املجموع الكيّلّ )آالف(

%100%100%100%100%100%100املجموع الكيّلّ

%6.9%14.8%11.1%2.7%7.3%5.1الصناعة، التعدين واملحاجر

%0.9%8.9%5.1)%0.9(%9.7%5.5البناء 

%10.0%12.4%11.3%6.5%14.0%10.4التجارة بالجملة واملفّرق والتصليحات

املواصالت وخدمات التخزين والربيد 
وخدمات توصيل الوثائق واألمور 

الهامة 
3.8%6.3%1.0%4.2%6.5%1.7%

%3.5%5.0%4.3%3.5%8.4%6.0خدمات الفندقة واالكل

%3.7%5.9%4.9%3.0%3.9%3.5املعلومات واالتصاالت

%4.3%2.5%3.4%2.7%1.7%2.1الخدمات املالية وخدمات التأمني

%0.6%1.1%0.9%0.6%1.0%0.8العقارات

%7.2%7.3%7.3%5.7%4.9%5.3الخدمات املهنية، والعلمية والتقنية

%3.9%4.7%4.3%3.2%6.4%4.9خدمات اإلدارة والدعم

اإلدارة املحلية، والعامة، األمن 
والتأمني الوطني

9.2%7.9%10.7%10.0%11.3%8.6%

%19.9%5.6%12.3%26.0%11.0%18.2الرتبية والتعليم  

الخدمات الصحية والرفاه والشؤون 
االجتماعية 

14.9%7.9%22.7%2.4%1.9%3.1%

%1.8%1.9%1.9%2.7%2.6%2.7الفّن والرتفيه

%4.9%4.4%4.7%3.7%3.5%3.6خدمات أخرى

لة %3.3%0.4%1.8%2.6%0.6%1.6األَُسر املعيشّية َكُمشغِّ

%0.8%2.8%1.9..%1.1%0.6أعمال أخرى

%5.9%10.4%8.3%3.5%6.4%5.0مجال الهايتك
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الرجال العاملون يف أورشليم القدس، حسب الفرع االقتصادي  ملكان 
العمل، 2017 

النساء العامالت يف أورشليم القدس، حسب الفرع االقتصادي ملكان 
العمل، 2017 

الصناعة، التعدين واملحاجر

خدمات اإلدارة والدعم

خدمات 
اإلدارة 
والدعم

خدمات 
الفندقة 

واالكل

خدمات 
أخرى

املواصالت وخدمات التخزين 
والربيد وخدمات توصيل 

الوثائق واألمور الهامة 

الخدمات املهنية، 
والعلمية والتقنية

خدمات أخرى

املعلومات 
واالتصاالت

املعلومات 
واالتصاالت

الفّن والرتفيه

الخدمات املالية 
وخدمات التأمني

الصناعة، 
التعدين 
واملحاجر

األَُسر املعيشّية 
لة َكُمشغِّ

التجارة بالجملة 
واملفّرق والتصليحات

التجارة بالجملة واملفّرق والتصليحاتخدمات الفندقة واالكل الخدمات الصحية 
والرفاه والشؤون 

االجتماعية 

اإلدارة املحلية، 
والعامة، األمن 
والتأمني الوطني

اإلدارة املحلية، والعامة، 
األمن والتأمني الوطني

الرتبية والتعليم  

البناء
الخدمات املالية 

وخدمات التأمني

الفّن والرتفيه

املواصالت وخدمات 
التخزين والربيد 

وخدمات توصيل 
الوثائق واألمور الهامة 

البناء

ى
خر

ل أ
أعما

ت
العقارا

ت
العقارا

األَُسر املعيشّية 
لة َكُمشغِّ

الخدمات املهنية، 
والعلمية والتقنية

الرتبية والتعليم  

الخدمات الصحية والرفاه والشؤون االجتماعية 

14.0%-9.1% ■  9.0%-7.0% ■  6.9%-3.1% ■  3.0%-0% ■

26.0%-10.0% ■  9.0%-3.0% ■  2.9%-2.0% ■  1.9%-0% ■
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السابع

العاملون الذين يعملون يف أورشليم القدس، وإسرائيل واملدن الكربى 
حسب الفرع االقتصادي، 2017

الجدول 7

حيفاتل أبيبإسرائيلأورشليم القدس

343.13,824.8420.1176.6املجموع الكّلّ )آالف(

%100%100%100%100املجموع الكيّلّ 

%10.8%3.7%11.1%5.1الصناعة، التعدين واملحاجر

%3.9%2.1%5.1%5.5البناء

%10.7%9.2%11.3%10.4التجارة بالجملة، وباملفّرق والتصليحات

املواصالت وخدمات التخزين والربيد وخدمات 
توصيل الوثائق واألمور الهاّمة 

3.8%4.2%2.9%6.4%

%4.3%6.8%4.3%6.0خدمات الفندقة واالكل

%4.5%9.7%4.9%3.5املعلومات واالتصاالت

%3.0%9.0%3.4%2.1الخدمات املالية وخدمات التأمني

%0.6%2.0%0.9%0.8العقارات

%10.5%15.6%7.3%5.3الخدمات املهنية، والعلمية والتقنية

%5.5%5.2%4.3%4.9خدمات اإلدارة والدعم

%5.4%7.0%10.0%9.2اإلدارة املحلية، والعامة، األمن والتأمني الوطني

%10.5%6.8%12.3%18.2الرتبية والتعليم

%14.4%8.3%10.7%14.9خدمات الصحة والرفاه والشؤون االجتماعية 

%1.1%3.3%1.9%2.7الفن والرتفيه

%1.8%2.7%2.4%3.6خدمات أخرى

لة  %1.9%1.9%1.8%1.6األَُسر املعيشّية كُمَشغِّ

%3.0%1.2%1.9%0.6أعمال أخرى

%10.9%9.7%8.3%5.0مجال الهايتك
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العاملون يف أورشليم القدس حسب الفرع االقتصادي، 2017

عاملون يف إسرائيل حسب الفرع االقتصادي، 2017

الرتبية والتعليم اإلدارة املحلية، والعامة، 
األمن والتأمني الوطني

اإلدارة املحلية، والعامة، 
األمن والتأمني الوطني

خدمات 
الفندقة 

واالكل

خدمات 
الفندقة 

واالكل

املواصالت 
وخدمات 

التخزين والربيد 
وخدمات 

توصيل الوثائق 
واألمور الهاّمة 

البناء

البناء

املعلومات واالتصاالت

الفن 
والرتفيه

الفن والرتفيه

األَُسر املعيشّية 
لة  كُمَشغِّ

األَُسر املعيشّية 
لة  كُمَشغِّ

العقارات

ت
العقارا

ى
خر

ل أ
أعما

املواصالت وخدمات 
التخزين والربيد 

وخدمات توصيل 
الوثائق واألمور 

الهاّمة 

املعلومات 
واالتصاالت

الخدمات 
املالية وخدمات 

التأمني

الخدمات 
املالية 

وخدمات 
التأمني

خدمات أخرى

أعمال أخرى

الخدمات املهنية، 
والعلمية والتقنية

الخدمات 
املهنية، 

والعلمية 
والتقنية

الصناعة، التعدين 
واملحاجر

خدمات اإلدارة والدعم

خدمات اإلدارة والدعم

خدمات الصحة والرفاه والشؤون االجتماعية 

خدمات الصحة والرفاه 
والشؤون االجتماعية 

التجارة بالجملة، وباملفّرق والتصليحات

الرتبية والتعليم

التجارة بالجملة، وباملفّرق والتصليحات

الصناعة، التعدين واملحاجر

20.0%-14.0% ■  13.0%-8.0% ■  7.0%-5.0% ■  4.0%-0% ■

13.0%-10.0% ■  10.0%-7.0% ■  6.0%-4.0% ■  3.9%-0% ■

خدمات أخرى
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السابع

العاملون الذين يعملون  يف أورشليم القدس وإسرائيل، حسب املهنة 
والجنس، 2017

الجدول 8

إسرائيلأورشليم القدس

املجموع 
الكيّلّ

املجموع نساءرجال
الكيّلّ

نساءرجال

343.1179.9163.23,824.82,019.21,805.6املجموع الكّلّ )آالف(

%100%100%100%100%100%100املجموع الكيّلّ )نسبة مئوية(  

%7.2%12.3%9.9%5.5%9.3%7.5ُمديرون 

%30.6%21.3%25.7%37.9%23.4%30.3أصحاب مهنة أكاديمية

الهندسّيون، التقنّيون، 
الوكالء، وأصحاب املهن 

املشابهة
12.9%10.0%16.1%12.9%10.7%15.3%

%10.4%3.7%6.8%12.0%4.3%8.0موظفون وعاملون يف مكاتب

العاملون يف املبيعات 
والخدمات

20.6%19.0%22.4%18.0%13.2%23.5%

عمال مهنيون يف الزراعة، 
التشجري، وصيد األسماك

)0.2%()0.3%(-0.8%1.4%0.2%

عمال مهنيون يف الصناعة 
والبناء، وعمال مهنيون 

آخرون
11.8%21.3%1.3%13.5%23.4%2.4%

%5.6%6.1%5.9%3.1%10.4%6.9عمال غري مهنيني

%4.0%9.5%6.9%4.2%6.0%5.1العاملون يف الهايتك 
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 العاملون الذين يعملون يف أورشليم القدس، حسب املهنة
)املهن الرئيسية( والجنس، 2017

 العاملون الذين يعملون يف أورشليم القدس وإسرائيل حسب املهنة
)املهن الرئيسية(، 2017

■  نساء  ■  رجال

 ■ إسرائيل  ■ أورشليم القدس
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املصدر:الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السادس؛ دائرة اإلحصاء املركزية

أجر العاملني االجراء يف أورشليم القدس،
وإسرائيل واملدن الكربى، 2015 - 2016

الجدول 9

حيفا تل أبيبإسرائيل أورشليم القدس 

2016

7,1798,91311,0179,651املجموع الكيّلّ

7,91710,67513,13211,811رجال 

6,3217,1308,8847,579نساء 

2015

7,1198,86810,8089,603املجموع الكيّلّ

7,87410,66612,88811,810رجال 

6,2377,0028,6677,443نساء 

ي  
سنو

عدل 
م

2016-2012

%0.5+%1.9+%0.5+%0.8+املجموع الكيّلّ

%0.0+%1.9+%0.1+%0.5+رجال 

%1.8+%2.5+%1.8+%1.3+نساء 

نسبة التغيري يف مؤشر 
األسعار للمستهلك

- 1.1%

* األجر  املتوسط غري الصايف يف الشهر خالل السنة )شواكل(  
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أجر العاملني االجراء يف أورشليم القدس،
وإسرائيل واملدن الكربى، 2016

نسبة التغيري يف أجر العاملني االجراء يف أورشليم القدس،
وإسرائيل واملدن الكربى، 2015 - 2016
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■  نساء  ■  رجال

■  نساء  ■  رجال
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، بيان للصحافة: نتائج إضافية من استطالع النفقات يف املدن الكربى

دخل األَُسر املعيشية يف إسرائيل، وأورشليم القدس، 
واملدن الكربى، 2017

الجدول 10

حيفا تل أبيبإسرائيل أورشليم القدس 

212.62,541.2198.7116.1األَُسر املعيشية

مميزات األَُسر املعيشية   

4.13.32.22.4معدل عدد األفراد يف األسرة املعيشية 

1.31.51.31.2معدل عدد املعيلني يف األسرة املعيشية

الدخل )شواكل(   

15,46920,02723,27618,409الدخل املايّل غري الصايف لألسرة املعيشية

3,7916,06110,5397,743الدخل املايّل غري الصايف للفرد 

13,35116,51818,23214,878الدخل املايّل الصايف لألسرة املعيشية

3,2725,0008,2566,258الدخل املايّل الصايف للفرد

مصادر الدخل )%(   

مجمل الدخل املايّل غري الصايف لألسرة 
املعيشية

100%100%100%100%

%70.4%78.4%79.0%71.5الدخل من العمل

%29.6%21.6%21.0%28.5الدخل الذي ليس من العمل

%15.5%7.9%10.9%15.6الدخل من املخصصات والدعم

الدخل من مخصصات  مؤسسة التأمني 
الوطني

10.3%8.3%5.3%9.8%

منه:

%5.0%6.1%11.0%16.6مخصصات األطفال

%58.2%51.2%46.6%43.5مخصصات الشيخوخة

معاشات التقاعد وصنادیق الضمان 
والتعویضات

8.6%6.8%5.8%12.4%

%1.7%7.9%3.3%4.3رأس املال
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دخل األَُسر املعيشية يف إسرائيل، وأورشليم القدس واملدن الكربى،
حسب مصدر الدخل، 2017

معدل عدد األفراد واملعيلني يف األَُسر املعيشية يف إسرائيل، وأورشليم 
القدس، واملدن الكربى، 2017
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■  الدخل من العمل  ■  الدخل الذي ليس من العمل

■  معدل عدد املعيلني يف األسرة املعيشية  ■  معدل عدد األفراد يف األسرة املعيشية 
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ  السنوي ألورشليم القدس، الفصل السادس 

النفقات الشهرية  لألسرة املعيشية عىل االستهالك يف إسرائيل، 
وأورشليم القدس واملدن الكربى، 2016

الجدول 11

أورشليم 
القدس 

حيفا تل أبيبإسرائيل 

220.22,497.4193.6114.8األَُسر املعيشية

مميزات األَُسر املعيشية باآلالف

3.93.32.22.4معدل عدد األفراد يف األسرة املعيشية

2.73.02.12.2معدل عدد األفراد املعياريني يف األسرة املعيشية

1.31.51.31.2معدل عدد املعيلني يف األسرة املعيشية

مجمل النفقات عىل االستهالك )شواكل شهريًّا( باألسعار الدارجة

13,95515,80517,14514,303املجموع الكيّلّ

2,0462,1162,2451,828الغذاء

290446962463من ضمنه: تناول وجبات خارج البيت 

3,8183,8465,2943,012السكن

1,0718832,335750من ضمنه: إيجار شهرّي للشقة 

2,6652,8252,8331,977استهالك خدمات السكن

1,2351,4311,4601,308صيانة الشقة واألسرة املعيشية

)293(205418)145(من ضمنها: املساعدة يف البيت

331365307331الضرائب املدينية )األرنونا(

)566(527614344األثاث واملعّدات للبيت

)183()128(212)171(من ضمنها: املعّدات الكهربائية للبيت

452518438487املالبس واألحذية

679900954917الصحة

239318322322من ضمنها: التأمني الصحي

)130(130203)65(النفقات عىل الخدمات الصحية

1,6111,8572,1531,784الرتبية والتعليم، والثقافة والرتفيه

917877879776من ضمنها: خدمات الرتبية والتعليم

)46()47(38)42(الحاسوب واإلنرتنت ومنتجاتهما 

2,2723,2043,0993,182املواصالت واالتصاالت

)137(14897138من ضمنها: السفر باملواصالت العامة 

1,2891,9291,4391,769النفقات عىل السيارة )املركبات(

4837541,145888السفر إىل خارج البالد

781798694816منتجات وخدمات أخرى

* تعتمد املعطيات عىل استطالع. املعطيات الواردة  بني قوسني تدل عىل حاالت قليلة 
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النفقات الشهرية لألسرة املعيشية عىل االستهالك، يف إسرائيل وأورشليم 
القدس، 2016

النفقات الشهرية لألسرة املعيشية عىل االستهالك، يف إسرائيل وأورشليم 
القدس، 2016
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■ أورشليم القدس                إسرائيل

■ أورشليم القدس                إسرائيل
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السادس

الحاصلون عىل املستحّقات واملخّصصات يف أورشليم القدس، وإسرائيل 
واملدن الكربى، 2017

الجدول 12

حيفا تل أبيبإسرائيلأورشليم القدس

عدد 
الحاصلني

% من 
إسرائيل

عدد 
الحاصلني

عدد 
الحاصلني

 % من 
إسرائيل

عدد 
الحاصلني

 % من 
إسرائيل

مخصصات الشيخوخة و\أو املخصصات التي يحصل عليها الورَثة

%54,2765.5%982,26365,6056.7%73,7827.5مجمل الحاصلني

%50,0065.6%886,58660,0726.8%64,9887.3الحاصلون عىل مخصصات الشيخوخة فقط

%4,2704.5%95,6775,5335.8%8,7949.2الحاصلون عىل املخصصات املعدة للورثة فقط

%12,3916.3%196,6488,1264.1%11,7736.0منهم: الحاصلون عىل مخصصات الشيخوخة واملخصصات املعدة للورثة باإلضافة إىل استكمال الدخل

%7,4804.4%170,97611,0366.5%15,0608.8مخصصات التمريض

%1,8952.9%66,0003,6815.6%3,2214.9مخصصات البطالة

%10,0714.1%246,32913,1755.3%19,8698.1 مخصصات اإلعاقة العامة

%1,4803.5%42,0241,6754.0%3,4218.1املخصصات التي ُتمَنح للذين يعانون من تقّيد يف الحركة

%1,4882.6%57,5221,5102.6%2,1173.7املخصصات ملصابي العمل

 مخصصات األطفال

%33,9722.9%1,176,36851,6254.4%128,02610.9 مجمل العائالت

%2,7051.3%204,0713,1741.6%37,10818.2 عائالت ذات 4 أوالد فما فوق

%68,5332.4%2,856,841103,7673.6%366,63012.8مجمل األوالد 

%3,3502.6%127,5977,3705.8%12,87610.1 مخصصات الوالدة

%3,4774.2%81,8182,4072.9%5,8857.2مخصصات ضمان الدخل )عائالت(
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حيفا تل أبيبإسرائيلأورشليم القدس

عدد 
الحاصلني

% من 
إسرائيل

عدد 
الحاصلني

عدد 
الحاصلني

 % من 
إسرائيل

عدد 
الحاصلني

 % من 
إسرائيل

مخصصات الشيخوخة و\أو املخصصات التي يحصل عليها الورَثة

%54,2765.5%982,26365,6056.7%73,7827.5مجمل الحاصلني

%50,0065.6%886,58660,0726.8%64,9887.3الحاصلون عىل مخصصات الشيخوخة فقط

%4,2704.5%95,6775,5335.8%8,7949.2الحاصلون عىل املخصصات املعدة للورثة فقط

%12,3916.3%196,6488,1264.1%11,7736.0منهم: الحاصلون عىل مخصصات الشيخوخة واملخصصات املعدة للورثة باإلضافة إىل استكمال الدخل

%7,4804.4%170,97611,0366.5%15,0608.8مخصصات التمريض

%1,8952.9%66,0003,6815.6%3,2214.9مخصصات البطالة

%10,0714.1%246,32913,1755.3%19,8698.1 مخصصات اإلعاقة العامة

%1,4803.5%42,0241,6754.0%3,4218.1املخصصات التي ُتمَنح للذين يعانون من تقّيد يف الحركة

%1,4882.6%57,5221,5102.6%2,1173.7املخصصات ملصابي العمل

 مخصصات األطفال

%33,9722.9%1,176,36851,6254.4%128,02610.9 مجمل العائالت

%2,7051.3%204,0713,1741.6%37,10818.2 عائالت ذات 4 أوالد فما فوق

%68,5332.4%2,856,841103,7673.6%366,63012.8مجمل األوالد 

%3,3502.6%127,5977,3705.8%12,87610.1 مخصصات الوالدة

%3,4774.2%81,8182,4072.9%5,8857.2مخصصات ضمان الدخل )عائالت(
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الحاصلون عىل املستحّقات واملخّصصات يف أورشليم القدس واملدن 
الكربى، 2017

% من إسرائيل

 ■ أورشليم القدس  ■ حيفا  ■  تل أبيب 
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الحاصلون عىل مخصصات األطفال ومخصصات  الشيخوخة و\أو املخصصات 
التي يحصل عليها الوَرثة، يف أورشليم القدس واملدن الكربى، 2017
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■ حيفا  ■  تل أبيب  ■ أورشليم القدس  
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثامن

املصالح التجارية العاملة يف أورشليم القدس، وإسرائيل واملدن الكربى، 
حسب الفرع االقتصادي، 2017

الجدول 13

الفرع االقتصادي

 تل إسرائيلأورشليم القدس
أبيب

حيفا

املجموع 
الكيّلّ

املستقلون واملصالح 
التجارية التي ال 

تشّغل عّماالً

 املصالح 
التجارية 

التي تشّغل 
عّماالً

 منها: املصالح 
التجارية التي يوجد 

بها 4-1 وظائف 
للعّمال

مصالح تجارية      

40,43218,68121,75113,911582,98472,50821,929املجموع الكيّلّ

1,28845483447824,0972,440867الصناعة، التعدين واملحاجر

4,2631,3412,9221,80965,5532,9501,596البناء، الكهرباء، الغاز، املاء، املجاري والنفايات

6,8732,4284,4453,08295,47510,2463,734التجارة بالجملة، وباملفرق والتصليحات

3,9272,5391,38899538,7182,088977املواصالت، التخزين، الربيد وإرسال الوثائق واألمور الهامة

1,8784621,41663425,0893,4601,109خدمات الفندقة واالكل

1,23859864042722,7575,263688املعلومات واالتصاالت

82231850437414,8462,708752الخدمات املالية وخدمات التأمني

2,5691,81975063236,7126,6851,596العقارات

6,7783,6663,1122,251113,10419,9925,090الخدمات املهنية، والعلمية والتقنية

1,42065876243420,7342,330718خدمات اإلدارة والدعم

6,1452,9763,1691,66065,9116,7243,246الرتبية والتعليم، الخدمات الصحية، الرفاه والشؤون االجتماعية

3,2311,4221,8091,13559,9887,6221,556أعمال أخرى

1,24354270142723,0154,240834مجال الهايتك׳
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الفرع االقتصادي

 تل إسرائيلأورشليم القدس
أبيب

حيفا

املجموع 
الكيّلّ

املستقلون واملصالح 
التجارية التي ال 

تشّغل عّماالً

 املصالح 
التجارية 

التي تشّغل 
عّماالً

 منها: املصالح 
التجارية التي يوجد 

بها 4-1 وظائف 
للعّمال

مصالح تجارية      

40,43218,68121,75113,911582,98472,50821,929املجموع الكيّلّ

1,28845483447824,0972,440867الصناعة، التعدين واملحاجر

4,2631,3412,9221,80965,5532,9501,596البناء، الكهرباء، الغاز، املاء، املجاري والنفايات

6,8732,4284,4453,08295,47510,2463,734التجارة بالجملة، وباملفرق والتصليحات

3,9272,5391,38899538,7182,088977املواصالت، التخزين، الربيد وإرسال الوثائق واألمور الهامة

1,8784621,41663425,0893,4601,109خدمات الفندقة واالكل

1,23859864042722,7575,263688املعلومات واالتصاالت

82231850437414,8462,708752الخدمات املالية وخدمات التأمني

2,5691,81975063236,7126,6851,596العقارات

6,7783,6663,1122,251113,10419,9925,090الخدمات املهنية، والعلمية والتقنية

1,42065876243420,7342,330718خدمات اإلدارة والدعم

6,1452,9763,1691,66065,9116,7243,246الرتبية والتعليم، الخدمات الصحية، الرفاه والشؤون االجتماعية

3,2311,4221,8091,13559,9887,6221,556أعمال أخرى

1,24354270142723,0154,240834مجال الهايتك׳
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثامن

املصالح التجارية العاملة يف أورشليم القدس، وإسرائيل واملدن الكربى، 
حسب الفرع االقتصادي، 2017

الجدول 13 - استكمال

الفرع االقتصادي

 تل إسرائيلأورشليم القدس
أبيب

حيفا

املجموع 
الكيّلّ

املستقلون واملصالح 
التجارية التي ال 

تشّغل عّماالً

 املصالح 
التجارية 

التي تشّغل 
عّماالً

 منها: املصالح 
التجارية التي يوجد 

بها 4-1 وظائف 
للعّمال

مصالح تجارية لكل 1000 نسمة )معدل السكان لعام 2017(    

45.320.924.415.666.9164.378.2 املجموع الكيّلّ

1.40.50.90.52.85.53.1الصناعة، التعدين واملحاجر

4.81.53.32.07.56.75.7 البناء، الكهرباء، الغاز، املاء، املجاري والنفايات

7.72.75.03.511.023.213.3التجارة بالجملة، وباملفرق والتصليحات

4.42.81.61.14.44.73.5 املواصالت، التخزين، الربيد وإرسال الوثائق واألمور الهامة

2.10.51.60.72.97.84.0خدمات الفندقة واالكل

1.40.70.70.52.611.92.5املعلومات واالتصاالت

0.90.40.60.41.76.12.7 الخدمات املالية وخدمات التأمني

2.92.00.80.74.215.15.7 العقارات

7.64.13.52.513.045.318.2الخدمات املهنية، والعلمية والتقنية

1.60.70.90.52.45.32.6خدمات اإلدارة والدعم

6.93.33.61.97.615.211.6 الرتبية والتعليم، الخدمات الصحية، والرفاه والشؤون االجتماعية

3.61.62.01.36.917.35.6أعمال أخرى

1.40.60.80.52.69.63.0 مجال الهايتك 
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الفرع االقتصادي

 تل إسرائيلأورشليم القدس
أبيب

حيفا

املجموع 
الكيّلّ

املستقلون واملصالح 
التجارية التي ال 

تشّغل عّماالً

 املصالح 
التجارية 

التي تشّغل 
عّماالً

 منها: املصالح 
التجارية التي يوجد 

بها 4-1 وظائف 
للعّمال

مصالح تجارية لكل 1000 نسمة )معدل السكان لعام 2017(    

45.320.924.415.666.9164.378.2 املجموع الكيّلّ

1.40.50.90.52.85.53.1الصناعة، التعدين واملحاجر

4.81.53.32.07.56.75.7 البناء، الكهرباء، الغاز، املاء، املجاري والنفايات

7.72.75.03.511.023.213.3التجارة بالجملة، وباملفرق والتصليحات

4.42.81.61.14.44.73.5 املواصالت، التخزين، الربيد وإرسال الوثائق واألمور الهامة

2.10.51.60.72.97.84.0خدمات الفندقة واالكل

1.40.70.70.52.611.92.5املعلومات واالتصاالت

0.90.40.60.41.76.12.7 الخدمات املالية وخدمات التأمني

2.92.00.80.74.215.15.7 العقارات

7.64.13.52.513.045.318.2الخدمات املهنية، والعلمية والتقنية

1.60.70.90.52.45.32.6خدمات اإلدارة والدعم

6.93.33.61.97.615.211.6 الرتبية والتعليم، الخدمات الصحية، والرفاه والشؤون االجتماعية

3.61.62.01.36.917.35.6أعمال أخرى

1.40.60.80.52.69.63.0 مجال الهايتك 
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املصالح التجارية العاملة نسبًة لعدد السكان يف أورشليم القدس 
وإسرائيل، حسب الفرع االقتصادي، 2017

ألف نسمة مصالح تجارية لكل 

■ أورشليم القدس  ■ إسرائيل
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املصالح التجارية يف أورشليم القدس حسب الفرع االقتصادي وتشغيل 
العّمال، 2017

■  املصالح التجارية التي يوجد بها 1-4 وظائف للعمال
■ املصالح التجارية التي تشّغل 5 عّمال وما فوق

■  املستقلون واملصالح التجارية التي ال تشّغل عّماالً



112

الرجوع اىل جدول املحتويات التشغيل والرفاه   |    مصالح تجارية

املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثامن

حركة املصالح التجارية يف أورشليم القدس،  وإسرائيل واملدن الكربى 
حسب الفرع االقتصادي، 2017

الجدول 14

الفرع االقتصادي
حيفا  تل أبيب إسرائيل  أورشليم القدس 

التغيري الصايفالتغيري  الصايفإغالقفتح

املصالح التجارية     

237+1,123+13,812+1,203+3,9032,700املجموع الكيّلّ 

10-52-87-4-7579الصناعة، التعدين واملحاجر

18+31+2,415+318+698380البناء، الكهرباء، الغاز، املاء، املجاري والنفايات

20-131-659+65+640575التجارة بالجملة،وباملفرق والتصليحات

8-11+709+124+418294املواصالت، التخزين، الربيد وتوصيل الوثائق واألمور الهامة

57+31+451+49+265216خدمات الفندقة واالكل

24+111+627+44+151107املعلومات واالتصاالت

16+53+528+11+4938الخدمات املالية وخدمات التأمني

27+130+1,284+129+267138العقارات

69+525+3,799+201+613412الخدمات املهنية، والعلمية والتقنية

20+25+507+40+13898خدمات اإلدارة والدعم

33+238+1,728+143+348205الرتبية والتعليم، الخدمات الصحية، الرفاه والشؤون االجتماعية

11+151+1,192+83+241158أعمال أخرى

21+115+635+42+155113مجال الهايتك 

نسبة لكل 1000 مصلحة تجارية عاملة يف الفرع االقتصادي

10.8+15.5+23.7+29.8+96.566.8املجموع الكيّلّ 

11.5-21.3-3.6-3.1-58.261.3الصناعة، التعدين واملحاجر

11.3+10.5+36.8+74.6+163.789.1البناء، الكهرباء، الغاز، املاء، املجاري والنفايات

5.4-12.8-6.9+9.5+93.183.7التجارة بالجملة، وباملفرق والتصليحات

8.2-5.3+18.3+31.6+106.474.9املواصالت، التخزين، الربيد وتوصيل الوثائق واألمور الهامة

51.4+9.0+18.0+26.1+141.1115.0خدمات الفندقة واالكل

34.9+21.1+27.6+35.5+122.086.4املعلومات واالتصاالت

21.3+19.6+35.6+13.4+59.646.2الخدمات املالية وخدمات التأمني

16.9+19.4+35.0+50.2+103.953.7العقارات

13.6+26.3+33.6+29.7+90.460.8الخدمات املهنية، والعلمية والتقنية

27.9+10.7+24.5+28.2+97.269.0خدمات اإلدارة والدعم

10.2+35.4+26.2+23.3+56.633.4الرتبية والتعليم، الخدمات الصحية، الرفاه والشؤون االجتماعية

7.1+19.8+19.9+25.7+74.648.9أعمال أخرى

25.2+27.1+27.6+33.8+124.790.9مجال الهايتك 
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الفرع االقتصادي
حيفا  تل أبيب إسرائيل  أورشليم القدس 

التغيري الصايفالتغيري  الصايفإغالقفتح

املصالح التجارية     

237+1,123+13,812+1,203+3,9032,700املجموع الكيّلّ 

10-52-87-4-7579الصناعة، التعدين واملحاجر

18+31+2,415+318+698380البناء، الكهرباء، الغاز، املاء، املجاري والنفايات

20-131-659+65+640575التجارة بالجملة،وباملفرق والتصليحات

8-11+709+124+418294املواصالت، التخزين، الربيد وتوصيل الوثائق واألمور الهامة

57+31+451+49+265216خدمات الفندقة واالكل

24+111+627+44+151107املعلومات واالتصاالت

16+53+528+11+4938الخدمات املالية وخدمات التأمني

27+130+1,284+129+267138العقارات

69+525+3,799+201+613412الخدمات املهنية، والعلمية والتقنية

20+25+507+40+13898خدمات اإلدارة والدعم

33+238+1,728+143+348205الرتبية والتعليم، الخدمات الصحية، الرفاه والشؤون االجتماعية

11+151+1,192+83+241158أعمال أخرى

21+115+635+42+155113مجال الهايتك 

نسبة لكل 1000 مصلحة تجارية عاملة يف الفرع االقتصادي

10.8+15.5+23.7+29.8+96.566.8املجموع الكيّلّ 

11.5-21.3-3.6-3.1-58.261.3الصناعة، التعدين واملحاجر

11.3+10.5+36.8+74.6+163.789.1البناء، الكهرباء، الغاز، املاء، املجاري والنفايات

5.4-12.8-6.9+9.5+93.183.7التجارة بالجملة، وباملفرق والتصليحات

8.2-5.3+18.3+31.6+106.474.9املواصالت، التخزين، الربيد وتوصيل الوثائق واألمور الهامة

51.4+9.0+18.0+26.1+141.1115.0خدمات الفندقة واالكل

34.9+21.1+27.6+35.5+122.086.4املعلومات واالتصاالت

21.3+19.6+35.6+13.4+59.646.2الخدمات املالية وخدمات التأمني

16.9+19.4+35.0+50.2+103.953.7العقارات

13.6+26.3+33.6+29.7+90.460.8الخدمات املهنية، والعلمية والتقنية

27.9+10.7+24.5+28.2+97.269.0خدمات اإلدارة والدعم

10.2+35.4+26.2+23.3+56.633.4الرتبية والتعليم، الخدمات الصحية، الرفاه والشؤون االجتماعية

7.1+19.8+19.9+25.7+74.648.9أعمال أخرى

25.2+27.1+27.6+33.8+124.790.9مجال الهايتك 
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نسبة حركة املصالح التجارية يف أورشليم القدس، وإسرائيل واملدن 
الكربى، حسب الفرع االقتصادي، 2017

لـ 1000 مصلحة التغيري الصايف يف عدد املصالح التجارية 
تجارية عاملة يف املجال

■ أورشليم القدس  ■ إسرائيل
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تجارية مصالح 

التشغيل والرفاه   |    مصالح تجارية

فتح وإغالق مصالح تجارية يف أورشليم القدس،
حسب الفرع االقتصادي، 2017

■ فتح  ■  إغالق 



116

الرجوع اىل جدول املحتويات التشغيل والرفاه   |    مصالح تجارية

املصدر: الكتاب اإلحصايّئ  السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثامن

بقاء املصالح التجارية التي افُتتحت يف العام 2012 يف أورشليم القدس 
وإسرائيل حسب الفرع االقتصادي، 2013 - 2017

الجدول 15

الفرع االقتصادي

 املصالح التجارية التي بقيت يف العام:

20132014201520162017
س

م القد
شلي

أور

ل
سرائي

إ

س
م القد

شلي
أور

ل
سرائي

إ

س
م القد

شلي
أور

ل
سرائي

إ

س
م القد

شلي
أور

ل
سرائي

إ

س
م القد

شلي
أور

ل
سرائي

إ

 نسبة املصالح التجارية التي بقيت

%54%55%59%60%66%67%75%77%88%89املجموع الكيّلّ

%55%69%60%73%67%77%76%84%90%92الصناعة، التعدين واملحاجر

 البناء، الكهرباء، الغاز، 
املاء، املجاري والنفايات

88%88%76%75%65%66%58%59%52%54%

التجارة بالجملة، وباملفرق 
والتصليحات

88%87%71%71%59%60%50%53%45%47%

 املواصالت، التخزين، الربيد 
وتوصيل الوثائق واألمور 

الهامة
87%89%77%76%66%67%57%61%52%55%

%36%37%41%44%49%52%60%66%84%83خدمات الفندقة واالكل

%49%61%56%64%64%70%74%78%90%87املعلومات واالتصاالت

الخدمات املالية وخدمات 
التأمني

89%98%87%79%79%72%75%67%68%62%

%59%62%63%65%68%70%75%78%85%88العقارات

الخدمات املهنية، والعلمية 
والتقنية

93%91%82%80%78%72%73%66%68%61%

%51%60%57%64%63%70%71%78%85%90 خدمات اإلدارة والدعم

%59%67%63%71%70%77%79%87%90%92الرتبية والتعليم

اإلدارة املحلية والعامة، 
الرتبية والتعليم، الخدمات 
الصحية، الرفاه، والشؤون 

االجتماعية

93%92%83%83%75%77%69%71%65%67%

%56%58%61%70%68%79%76%88%91%88أعمال أخرى

%50%62%57%66%65%70%75%82%90%89مجال الهايتك 
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بقاء املصالح التجارية يف فرع الهايتك التي افُتتحت يف العام 2012 يف 
أورشليم القدس وإسرائيل، 2013 - 2017

بقاء املصالح التجارية يف فرع الفندقة واالكل التي افُتتحت يف العام 2012 
يف أورشليم القدس وإسرائيل، 2013 - 2017

ت
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 ب

ي
الت

ة 
ري

جا
الت

ح 
صال

 امل
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س
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■ أورشليم القدس  ■ إسرائيل

■ أورشليم القدس  ■ إسرائيل
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املصدر: التأمني الوطني، مؤشرات الفقر والفجوات االجتماعية 2017، الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل السادس

انتشار الفقر لدى االفراد يف أورشليم القدس وإسرائيل، واملدن الكربى 
حسب الفئة السكانية وطابع الهوية الدينية، 2017

الجدول 16

حيفا تل أبيبإسرائليلأورشليم القدس

%14%7%21%45املجموع الكيّلّ

%14%25يهود

%49%40منهم: يهود أرثوذكس )حريديم(

%50%77عرب
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انتشار الفقر لدى االفراد يف أورشليم القدس وإسرائيل، واملدن الكربى 
حسب الفئة السكانية وطابع الهوية الدينية، 2017

قر
لف
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■ يهود  ■ عرب  ■ املجموع الكيّل
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السكن، 

املواصالت 
والسياحة
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والسياحة املواصالت  السكن، 
يف  القائم  للوضع  صورة  ويعرض  التحتية،  بالبنية  تتعّلق  مواضيع  إىل  الفصل  هذا  يتطّرق 
يعرض  للسكن،  بالنسبة  بها.  التغيري  واتجاهات  والسياحة  واملواصالت  السكن  مواضيع 
للمواصالت،  بالنسبة  واإليجار.  الشقق  وأسعار  البناء(،  وإنهاء  )بداية  البناء  وترية  الفصل 
يعرض الفصل صورة لحالة السيارات الخاصة والسائقني وحوادث الطرق. بالنسبة للسياحة، 
يقدم الفصل معطيات عن عدد الفنادق والغرف فيها وعدد النزالء وليايل املبيت وإيرادات 
الكربى،  واملدن  بإسرائيل  القدس  أورشليم  السياحة يف  مقارنة  تّمت  عاّم،  الفنادق. بشكل 

ولكن يف قسم من معطيات السياحة تّمت مقارنة أورشليم القدس بإيالت أيًضا.

املصادر الرئيسية 
يعتمد هذا الفصل أساًسا عىل الفصول التاسع، والعاشر والحادي عشر من النسخة اإلنرتنتية 
للكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس. املصدر الرئييس للمعطيات هو دائرة اإلحصاء 

املركزية. كما أّن هناك مصدًرا آخر للمعطيات وهو وزارة البناء واإلسكان.  

تعريفات أساسية

السكن

صة للسكن، لها  الشقق القائمة - الشقة عبارة عن غرفة واحدة أو عّدة غرف يف بناية ُمخصَّ
مدخل منفصل من الشارع أو من مساحة مشرتكة داخل البناية..

إنتهاء البناء - إنهاء بناء البناية من ناحية تقنّية وهي جاهزة لالستعمال أو أّن أكرث من نصف 
مساحتها قد بات ُمسَتخَدًما. 

بداية البناء - بداية حفر أساسات البناية.

غرف - غرف سكنّية، غرف نوم، غرف طعام، غرف أطفال، وما إىل ذلك، يشمل "أنصاف 
الغرف" املُستخَدمة للسكن. ال يشمل الغرف املُعّدة لتقديم خدمات، مثل: املطبخ، الحّمام 

والغرف غري املُستخَدمة ألغراض سكنية.

أُبلغ عنها يف سلطات  الثانية" كما  "اليد  أو شقق  الجديدة  الشقق  بيع  - صفقات  صفقات 
الضريبة اإلسرائيلية. 

أسعار اإليجار - إيجار الشّقة؛ ُفِحص يف استطالع كجزء من مؤشر األسعار للمستهلك.

املواصالت

صة لنقل حتى 9 رّكاب،  سيارة خاصة - سيارة ليست عامة، أو تجارية أو بَعَجَلتني وُمخصَّ
بما يف ذلك سيارة مزدوجة االستخدام )أي التي ُتستخَدم لنقل ِحْمل ولنقل الرّكاب(.

بلدة صاحب السيارة - املعطيات ُمصنَّفة وفًقا لعنوان صاحب السيارة، وليس وفًقا ملكان 
إقامة املُستخِدم الفعيّل للسيارة أو البلدة التي ُتستخَدم بها السيارة. هذا التصنيف يؤّثر أيًضا 
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عىل معدل عمر السيارات يف البلدة )معدل عمر السيارات منخفض عند اساطيل السيارات، 
كما يف  شركات تأجري السيارات(.

حادث طريق مع مصابني- حادث حصل لسيارة واحدة عىل األقل، أصيب به شخص واحد 
عىل األقل وعّرفته الشرطة عىل أّنه حادث تقوم بالتحقيق به. ال يشمل حوادث الطرق التي 
ُيبلَّغ عنها لشرطة  لم  التي  والحوادث  اإلرهابية  واألعمال  للسيارة فقط،  أسفرت عن ضرر 

إسرائيل. 

سياحة

الفنادق - الفنادق، بيوت الضيافة يف الكيبوتسات واملوشافيم، شقق فندقية وفنادق صغرية، 
البنسيونات وبيوت للراحة. ال يشمل: أماكن التخييم، هوستالت، املدارس امليدانية، "بيوت 
إطار  يف  املهاجرين  الستيعاب  مراكز  إىل  تحّولت  التي  والفنادق  قروّية"،  بلدة  يف  استضافة 
العاليا. الفنادق السياحية - الفنادق املعرتف بها من ِقبل وزارة السياحة، أو التي قّدمت طلًبا 

للحصول عىل اعرتاف بذلك. 

الغرف - غرف فندقية تحتوي عىل سرير واحد عىل األقل ُمعّد للنزالء. ُيعَترب الجناح )السويت( 
غرفة واحدة. يشمل عدد الغرف أيًضا الغرف يف الفنادق التي أُغلَقت بشكل مؤّقت )بسبب 
أعمال ترميم أو مواسم ال يوجد بها عدد كبري من السّياح(، باإلضافة إىل غرف يف فنادق تّم 
إغالقها مؤقًتا ألّنه من غري املستحسن استقبالها للسّياح يف فرتة معّينة )مثل األوضاع األمنية 
التي بدأت يف أكتوبر 2000(. ال يشمل الغرف يف الفنادق التي تّم تحويلها إىل مراكز الستيعاب 

املهاجرين يف إطار العاليا.

ل أّنه كان يف الفندق وبات فيه ليلة واحدة عىل األقل. النزيل - شخص بالغ أو صبّي ُسجِّ

ل عند دخوله الفندق بحسب جواز سفر أجنبي. سائح - نزيل ُيسجَّ

ل عند دخوله الفندق حسب بطاقة هوية إسرائيلية. إسرائيل - نزيل ُيسجَّ

ليايل املبيت - كل ليايل املبيت الفعلية للنزالء يف الفنادق. ُتعترب إقامة نزيل واحد يف غرفة مع 
سريَرْين أو سرير مزدوج كَلْيَلة مبيت واحدة.

املفتوحة خالل فرتة  الفنادق  املحجوزة يف  للغرف  الكيّلّ  املجموع   - املحجوزة  الغرف  نسبة 
محّددة، نسبًة إىل املجموع الكيّلّ للغرف املوجودة يف الفندق. 

املبيت  القيمة املضافة عىل  الفنادق السياحية، وضريبة  املبيت يف  اإليرادات - اإليرادات من 
وتأجري الغرف لفرتة متواصلة، وكذلك اإليرادات من الخدمات األخرى التي ال تشمل املبيت، 

مثل: الوجبات، املشروب، الحوانيت وما إىل ذلك. 

اإليرادات من السّياح - اإليرادات من مبيت واستضافة السائح الذي ال يدفع قيمة الضريبة 
املضافة يف الفنادق السياحية.

يمكنك العثور عىل التعريفات واملصادر الكاملة يف مقّدمات النسخة اإلنرتنتّية للكتاب اإلحصايّئ 
السنوي، يف موقع معهد القدس لبحث السياسات. 
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املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، معطيات البناء، معطيات السلطات املحلية يف إسرائيل، الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم لقدس، 
الفصل التاسع

 الشقق والبناء يف أورشليم القدس
وإسرائيل واملدن الكربى، 2008 - 2018

الجدول 1

 نسبة التغيري 2018
بني الـعام 2018 
واألعوام الخمس 

السابقة

 املعدل 
السنوي 

2017 - 2013

املعدل 
السنوي 

2012 - 2008

أورشليم 
القدس

مجموع الشقق 
القائمة

227,729..215,376197,880

شقق جديدة )انتهاء 
البناء(

2,007-31.3%2,9211,823

2,9542,153%2.7-2,875 بداية البناء

إسرائيل

مجموع الشقق 
القائمة )ال يشمل 
املجالس اإلقليمية(

2,403,063......

شقق جديدة )انتهاء 
البناء(

49,972+10.8%45,11533,576

51,61539,672%8.2-47,405 بداية البناء

 تل أبيب 

مجموع الشقق 
القائمة

206,207......

شقق جديدة )انتهاء 
البناء(

2,972+6.5%2,7901,681

2,7242,549%0.6+2,739 بداية البناء

حيفا

مجموع الشقق 
القائمة

119,676......

شقق جديدة )انتهاء 
البناء(

960+16.1%827312

1,083435%7.3+1,162 بداية البناء
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بدايات وإنتهاء البناء يف أورشليم القدس، 2018،
معدل سنوي 2008 - 2017 

بدايات وإنتهاء البناء يف أورشليم القدس واملدن الكربى، 2018
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■ 2018  ■  املعدل السنوي 2013 - 2017  ■  املعدل السنوي 2008 - 2012

■ إنتهاء البناء  ■  بدايات البناء
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل التاسع، وزارة البناء واإلسكان

معدل أسعار الشقق يف أورشليم القدس، وإسرائيل واملدن الكربى، 
حسب عدد الغرف يف الشقة، 2013، 2017

الجدول 2

معدل األسعاراملجموع الكيّلّ 2017شقق جديدةشقق يد ثانية غرف 
يف العام 2013

معدل نسبة
التغيري السنوي

2017-2013
عدد

الصفقات
معدل األسعار 

)شواكل( 
عدد

الصفقات
معدل األسعار 

)شواكل( 
عدد

الصفقات
معدل األسعار

)شواكل( 

أورشليم  
القدس 

3-2.5 1,546  1,527,978  134  2,105,366  1,680  1,574,032  1,290,710 5.1%

4-3.5 1,260  2,017,275  309  2,188,656  1,569  2,051,027  1,719,320 4.5%

5-4.5 557  2,656,759  286  2,505,702  843  2,605,511  2,221,673 4.1%

%4.9 1,629,003  1,969,423  4,092  2,297,729  729  1,898,256  3,363 املجموع الكيّلّ

إسرائيل 

3-2.5 20,470  1,084,462  2,965  1,213,647  23,435  1,100,807  .. ..

4-3.5 20,560  1,474,483  8,890  1,489,835  29,450  1,479,117  .. ..

5-4.5 11,383  2,023,941  7,225  1,903,887  18,608  1,977,327  .. ..

.. ..  1,484,782  71,493  1,603,704  19,080  1,441,490  52,413 املجموع الكيّلّ

تل أبيب 

3-2.5 1,291  2,350,515  189  2,994,774  1,480  2,432,789  1,832,968 7.3%

4-3.5 774  3,260,493  207  3,271,069  981  3,262,724  2,582,561 6.0%

5-4.5 314  4,414,537  235  4,394,734  549  4,406,060  3,469,334 6.2%

%6.9 2,347,667  3,063,185  3,010  3,606,792  631  2,919,000  2,379 املجموع الكيّلّ

حيفا 

3-2.5 1,486  810,365  221  1,012,942  1,707  836,592  649,296 6.5%

4-3.5 827  1,264,598  326  1,660,332  1,153  1,376,488  1,111,110 5.5%

5-4.5 377  1,950,939  159  2,151,132  536  2,010,325  1,635,517 5.3%

%5.4 977,437  1,205,150  3,396  1,568,213  706  1,109,862  2,690 املجموع الكيّلّ
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معدل األسعاراملجموع الكيّلّ 2017شقق جديدةشقق يد ثانية غرف 
يف العام 2013

معدل نسبة
التغيري السنوي

2017-2013
عدد

الصفقات
معدل األسعار 

)شواكل( 
عدد

الصفقات
معدل األسعار 

)شواكل( 
عدد

الصفقات
معدل األسعار

)شواكل( 

أورشليم  
القدس 

3-2.5 1,546  1,527,978  134  2,105,366  1,680  1,574,032  1,290,710 5.1%

4-3.5 1,260  2,017,275  309  2,188,656  1,569  2,051,027  1,719,320 4.5%

5-4.5 557  2,656,759  286  2,505,702  843  2,605,511  2,221,673 4.1%

%4.9 1,629,003  1,969,423  4,092  2,297,729  729  1,898,256  3,363 املجموع الكيّلّ

إسرائيل 

3-2.5 20,470  1,084,462  2,965  1,213,647  23,435  1,100,807  .. ..

4-3.5 20,560  1,474,483  8,890  1,489,835  29,450  1,479,117  .. ..

5-4.5 11,383  2,023,941  7,225  1,903,887  18,608  1,977,327  .. ..

.. ..  1,484,782  71,493  1,603,704  19,080  1,441,490  52,413 املجموع الكيّلّ

تل أبيب 

3-2.5 1,291  2,350,515  189  2,994,774  1,480  2,432,789  1,832,968 7.3%

4-3.5 774  3,260,493  207  3,271,069  981  3,262,724  2,582,561 6.0%

5-4.5 314  4,414,537  235  4,394,734  549  4,406,060  3,469,334 6.2%

%6.9 2,347,667  3,063,185  3,010  3,606,792  631  2,919,000  2,379 املجموع الكيّلّ

حيفا 

3-2.5 1,486  810,365  221  1,012,942  1,707  836,592  649,296 6.5%

4-3.5 827  1,264,598  326  1,660,332  1,153  1,376,488  1,111,110 5.5%

5-4.5 377  1,950,939  159  2,151,132  536  2,010,325  1,635,517 5.3%

%5.4 977,437  1,205,150  3,396  1,568,213  706  1,109,862  2,690 املجموع الكيّلّ
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوّي ألورشليم القدس، الفصل التاسع

معدل سعر الشقة املؤلَّفة من 3.5 - 4 غرف يف أورشليم القدس،
وإسرائيل واملدن الكربى، 2013، 2017

ل
اك

شو

2013  ■  2017 ■
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صفقات بيع الشقق يف أورشليم القدس، وتل أبيب وحيفا،
حسب عدد الغرف يف الشقة، 2017
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3-2.5  ■  4-3.5  ■  5-4.5 ■

السكن، املواصالت والسياحة   |    السكن



130

الرجوع اىل جدول املحتويات

املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل التاسع

معدل إيجار الشقة يف أورشليم القدس،
وإسرائيل واملدن الكربى، 2007 - 2018 

الجدول 3

 2018غرف
)تشرين األول- 

 كانون األّول(
شيكل جديد

 معدل نسبة التغيري السنوي

السنة
 األخرية

2018-2017

2017-20122012-2007

 إيجار الشقة يف اإليجار الحر 

أورشليم 
القدس

2-1.53,295+3.6%+2.6%+7.9%

3-2.53,913+1.6%+2.8%+7.1%

4-3.54,875+2.9%+2.6%+5.9%

5-4.56,198+3.5%+1.1%+8.7%

إسرائيل

2-1.53,087+2.8%+2.6%+7.7%

3-2.53,512+2.8%+2.7%+7.8%

4-3.54,321+2.9%+2.1%+6.9%

5-4.55,531+0.8%+2.2%+8.0%

  تل أبيب

2-1.54,463+1.8%+2.9%+9.9%

3-2.55,520+3.0%+3.0%+9.0%

4-3.56,782+3.2%+1.8%+6.8%

5-4.59,040+4.2%+3.4%+6.3%

 حيفا

2-1.52,039+2.2%+2.9%+5.2%

3-2.52,532+3.0%+3.0%+5.5%

4-3.53,278+3.9%+2.3%+6.6%

5-4.54,256+2.1%+2.5%+6.6%

 مؤشر األسعار 
للمستهِلك

+0.8%+0.8%+14.2%
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التغيري يف إيجار الشقة املؤلَّفة من 3.5 - 4 غرف، يف أورشليم القدس، 
وإسرائيل واملدن الكربى، 2007 - 2018
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معدل إيجار الشقة يف أورشليم القدس، وإسرائيل واملدن الكربى،
حسب حجم الشقة، 2018
2-1.5  ■ 3-2.5  ■  4-3.5  ■  5-4.5 ■

■ أورشليم القدس  ■ إسرائيل  ■  تل أبيب  ■ حيفا  

السكن، املواصالت والسياحة   |    السكن



132

الرجوع اىل جدول املحتويات

املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل العاشر

السيارات الخاصة يف أورشليم القدس، وإسرائيل،
واملدن الكربى،  حسب سنة اإلنتاج، 2017

الجدول 4

حيفا تل أبيبإسرائيل أورشليم القدس سنة اإلنتاج

عدد السيارات الخاصة

201710,401206,55735,74112,497

201610,797207,04335,21012,494

20159,629176,19429,18010,650

201410,466161,17223,2588,888

20139,650136,56915,2277,426

50,943887,535138,61651,955املجموع  الكيّلّ 2017-2013

2012-200866,213700,00560,34734,475

77,464499,73233,52921,577حتى2007

194,6202,087,272232,492108,007املجموع الكيّلّ

النسبة املئوية من مجمل السيارات الخاصة 

20175%10%15%12%

20166%10%15%12%

20155%8%13%10%

20145%8%10%8%

20135%7%7%7%

%48%60%43%26املجموع الكيّلّ 2017-2013

2012-200834%34%26%32%

%20%14%24%40حتى2007

%100%100%100%100املجموع الكيّلّ

السكن، املواصالت والسياحة   |    املواصالت



133

الرجوع اىل جدول املحتويات

السيارات الخاصة يف أورشليم القدس، وإسرائيل، واملدن الكربى،
حسب سنة اإلنتاج، 2017

السيارات الخاصة يف أورشليم القدس وحيفا التي أُنتجت يف السنوات 
 2017 - 2013
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■ حّتى 2007  ■  2012-2008  ■  2017-2013

■ أورشليم القدس  ■ حيفا  
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل العاشر

ص لهم بالقيادة يف أورشليم القدس، وإسرائيل، املُرخَّ
واملدن الكربى واملناطق املحيطة بأورشليم القدس، 2017

الجدول 5

النسبة أللف شخص بالغني من العمر 18+ عاًمااملجموع الكيّلّ

319,535585أورشليم القدس

4,254,211722إسرائيل 

280,066780 تل أبيب  

145,825662 حيفا

28,501520 بيت شيمش

7,678365بيتار عيليت

8,427834ِجفعات زئيف 

15,768894مفاسريت تسيون

53,616932موديعني-مكابيم-رعوت

7,037282موديعني عيليت

20,614814معاليه أدوميم
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ص لهم بالقيادة يف أورشليم القدس، وإسرائيل، واملدن الكربى  املُرخَّ
واملناطق املحيطة بأورشليم القدس، 2017

النسبة أللف شخص بالغني من العمر 18+ عاًما

السكن، املواصالت والسياحة   |    املواصالت



136

الرجوع اىل جدول املحتويات

املصدر: دائرة اإلحصاء املركزية، معطيات املواصالت؛ الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل العاشر

حوادث الطرق واملصابون يف أورشليم القدس، وإسرائيل واملدن الكربى، 
2017 - 2007

الجدول 6

 نسبة التغيري بني املعدل السنوي2017
العام 2017 والسنوات 

الخمس املاضية
2016-20122011-2007

حوادث الطرق 

%13.6+9858671,055أورشليم القدس

%3.4+12,70012,28815,540إسرائيل

%8.9+1,4861,3642,110 تل أبيب

%2.3+495484615 حيفا

 املصابون

%5.2+1,4851,4111,894أورشليم القدس

%0.9+23,10122,90230,332إسرائيل

%5.6+1,8741,7742,967 تل أبيب

%5.6-7918381,205 حيفا

 منهم: قتىل ومصابون بجراح خطرية

%2.9-166171144أورشليم القدس

%20.4+2,3881,9832,145إسرائيل

%42.6+231162153 تل أبيب

%37.9+805894 حيفا
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حوادث الطرق يف املدن الكربى، 2017،
معدل سنوي 2007 - 2016

املصابون بحوادث الطرق يف املدن الكربى، 2017،
معدل سنوي 2007 - 2016

ق
طر

ث 
اد

حو
ن

بو
صا

م

■ 2017  ■  املعدل السنوي 2012 - 2016  ■  املعدل السنوي 2007 - 2011

■ 2017  ■  املعدل السنوي 2012 - 2016  ■  املعدل السنوي 2007 - 2011
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الحادي عشر

الفنادق، غرف الفنادق، النزالء، ليايل املبيت ونسبة الغرف املحجوزة يف 
أورشليم القدس، وإسرائيل
 واملدن الكربى وإيالت، 2018

الجدول 7

إيالت  حيفا تل أبيب  إسرائيل  أورشليم القدس 

2018

89419781850فنادق  

10,82754,8648,5691,59311,023غرف الفنادق  

1,79310,5401,5422932,493نزالء )آالف(

6126,4065361872,280إسرائيليون 

1,1814,1341,006107213 سّياح

4,93825,1573,6455826,964ليايل املبيت )آالف(

1,00813,5778683016,203إسرائيليون  

3,93011,5802,777281761 سّياح

%73%66%75%68%69نسبة الحجز )غرف(

2013

73357571550فنادق  

9,55049,2037,1241,44411,023 غرف الفنادق  

معدل سنوي 2013-2017     

1,3889,0101,1832492,396نزالء )آالف(

5115,9414271722,206إسرائيليون  

8773,06975678180سّياح

3,84322,5283,0165176,944ليايل املبيت )آالف(

88413,2617132846,191إسرائيليون 

2,9599,2672,303233753سّياح

%71%61%71%64%59 نسبة الحجز )غرف(

نسبة التغيري بني العام 2018 ومعدل السنوات الخمس املاضية  

%4+%18+%30+%17+%29+نزالء 

%3+%9+%26+%8+%20+إسرائيليون 

%18+%37+%33+%35+%35+سّياح

%0+%13+%21+%12+%28+ليايل املبيت 

%0+%6+%22+%2+%14+إسرائيليون  

%1+%20+%21+%25+%33+سّياح
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التغيري يف عدد الفنادق وغرف الفنادق يف أورشليم القدس، وإسرائيل 
واملدن الكربى، 2013 - 2018

التغيري يف عدد ليايل مبيت  اإلسرائيليني والسياح يف فنادق يف أورشليم 
القدس، وإسرائيل واملدن الكربى، 2018 مقابل معدل السنوات

2017 - 2013

)%
( 

ري
غي

الت
ة 

سب
ن

)%
( 

ري
غي

الت
ة 

سب
ن

  ■ حيفا  ■  تل أبيب  ■ إسرائيل  ■ أورشليم القدس

  ■ إيالت  ■ حيفا  ■  تل أبيب  ■ إسرائيل  ■ أورشليم القدس
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املصدر: الكتاب اإلحصايّئ السنوّي ألورشليم القدس، الفصل الحادي عشر

إيرادات الفنادق يف أورشليم القدس،
واملدن الكربى  وإيالت، 2018-2013

الجدول 8

إيالت حيفا تل أبيبأورشليم القدس 

اإليرادات الكّلّية - آالف الشواكل باألسعار الدارجة يف كل سنة   

20131,729,7211,744,000248,8362,322,300

20141,739,9211,726,638250,2922,295,795

20151,671,6422,011,005268,4292,385,173

20161,696,9082,044,822288,4652,413,100

20172,045,2742,186,976307,4712,524,069

20182,400,6542,442,373332,5552,639,135

اإليرادات  من السياح - آالف الدوالرات   

2013322,990353,15727,76695,694

2014329,099336,00425,32881,580

2015275,554344,94532,36958,689

2016284,202351,89124,97261,076

2017376,508412,05331,29274,344

2018448,476470,25533,01672,103
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اإليرادات الكّلّية للفنادق يف أورشليم  القدس،
واملدن الكربى وإيالت، 2013 - 2018

إيرادات الفنادق من السّياح يف أورشليم القدس،
واملدن الكربى وإيالت 2013 - 2018

ل
اك

شو
 ال

ف
آال

ت
الرا

دو
 ال

ف
آال

  ■ إيالت  ■  تل أبيب  ■ أورشليم القدس  ■ حيفا

■  تل أبيب  ■ أورشليم القدس  ■ إيالت  ■ حيفا
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العايل والتعليم  الرتبية 
ُتقّدم املؤسسات التعليمية إحدى أهّم الخدمات العامة. جهاز التعليم يف أورشليم القدس هو 
األكرب يف إسرائيل، وهو يتأّلف من ثالثة أوساط رئيسية: العربي-العام، اليهودي األرثوذكيس 
دينّية  وحكومّية  حكومّية،  مدارس  إىل  العام  العربي  الوسط  ُيقسم  والعربي.  )الحريدي( 
وحكومّية- يهودية أرثوذكسية )حريدية(. تّم عرض جهاز التعليم يف أورشليم القدس بحسب 
األوساط املختلفة وبحسب املرحلة الدراسية )رياض األطفال، املدارس االبتدائية واملدارس فوق 
االبتدائّية(. باإلضافة إىل ذلك، ُعرضت أيًضا معطيات عن املدارس والصفوف، كما وتّم عرض 

مقارنة بني أورشليم القدس وإسرائيل واملدن الكربى. 

الكليات  من  عدًدا  الجامعة،  إىل  باإلضافة  تضم،  جامعية  مدينة  هي  القدس  أورشليم 
األكاديمية وكليات الرتبية. يشّكل التعليم العايل جزًءا مهًما من الحياة يف املدينة وكذلك من 
الخطاب العام، كما وُيعترَب محّرًكا لتنمية املدينة اقتصاديًّا وإمكانية لدفع الحراك االجتماعي 
نوع  حسب  القدس  أورشليم  يف  يدرسون  الذين  الطالب  عدد  الفصل  يعرض  لسكانها. 
املؤسسة التعليمية )الجامعة، الكليات أو كليات الرتبية( واللقب )البكالوريوس، املاجيستري 

أو الدكتوراه( والفئة السكانية. 

املصادر الرئيسية 
يعتمد هذا الفصل أساًسا عىل الفصل الثاين عشر من النسخة اإلنرتنتّية للكتاب اإلحصايئ 
السنوي ألورشليم القدس. مصدر املعطيات عن موضوع الرتبية والتعليم هو بلدية أورشليم 

القدس، ومصدر املعلومات عن موضوع التعليم العايل هو دائرة اإلحصاء املركزّية.  

تعريفات أساسية
املرحلة االبتدائية - هي عبارة عن ست سنوات )حتى الصف السادس( أو ثماين سنوات )حتى 
الصف الثامن( يف املدارس يف الوسط العاّم، أّما يف املدارس اليهودية األرثوذكسية )الحريدّية( 
فهي عبارة عن تسع سنوات )حتى الصف التاسع(، ويف املدارس العربّية هي عبارة عن سّت 

سنوات )حّتى الصّف السادس(. 

املرحلة فوق االبتدائية - املدارس اإلعدادية التي تشتمل عىل الصفوف السابع حتى التاسع 
يف التعليم العربي واملدارس الثانوية التي تحتوي عىل ثالث سنوات تعليمية )العاشر حتى 
)السابع حتى  الثاين عشر(، هي عادًة جزء من مدارس تحتوي عىل ست سنوات تعليمية 
الثاين عشر( أو مدارس ذات أربع سنوات تعليمّية )التاسع حتى الثاين عشر(. تشتمل املرحلة 
فوق االبتدائية عىل مدارس ثانوّية نظرّية، شاملة، مهنية، مدارس مسائية، مدارس دينية 

)اليشيفوت( ثانوية ومدارس ُتدرِّس التوراة.

صة فقط لتالميذ التعليم الخاص. التعليم الخاّص - تالميذ يف املؤسسات التعليمّية املُخصَّ

التعليم العام - املدارس الحكومّية، الحكومّية الدينّية أو الحكومّية اليهودية األرثوذكسية 
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)الحريدية(، التي ُتديرها هيئة إدارة الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس. 

التعليم الحكومّي - املدارس التي يكون فيها التعليم وفًقا للمناهج الدراسية التي توّفرها 
الدولة، دون أي انتماء لحزب أو طائفة دينّية أو ألّي منّظمة خارج الحكومة، ويكون التعليم 

فيها تحت إشراف الوزير أو أي شخص ُمفوَّض من ِقَبله.

التعليم الحكومّي- الدينّي - املدارس الحكومية التي تكون مناهجها التعليمية دينية، ويكون 
نمط حياة طالبها واملعلمني واملفّتشني فيها متدّين.

التعليم الحكومّي- اليهودي األرثوذكيس )الحريدي( - يف العام 2014 افُتتحت يف أورشليم 
والتعليم  الرتبية  ابتدائية تشرف عليها وزارة  أرثوذكسية )حريدية(  يهودية  القدس مدرسة 
بشكل مباشر وتّتبع املنهاج الدرايّس الذي وضعته الوزارة، مع إدخال بعض التعديالت إليه 
يك يناسب املجتمع اليهودي األرثوذكيس )الحريدي(. يف العام 2014، َتَعلََّم يف هذه املدرسة- 

التي هي تحت إشراف يهودي أرثوذكيس )حريدي(- 28 تلميًذا يف صّفني. 

باليهود  الخاصة  التعليمية  املؤسسات   - )الحريدّي(  األرثوذكيس  اليهودي  التعليم 
األرثوذكس )الحريديم( التي تتلّقى خدمات تعليمية كاملة أو جزئية من البلدية.تشتمل هذه 

املؤسسات عىل التعليم املستقل، َمْعيان هحينوخ َهتوراين، ومدارس تلمود التوراة. 

التعليم العربي - تتطّرق املعطيات إىل املدارس الحكومية يف الوسط العربي، وإىل املدارس 
املعرتف بها غري الرسمية. ال تتطّرق املعطيات التي يف الجداول إىل املدارس العربية الخاصة 

لكونها جزئية فقط.  

لني يف مؤسسات التعليم العايل املعرتف بها  الطالب -  تتطّرق املعطيات إىل عدد الطالب املُسجَّ
من ِقَبل مجلس التعليم العايل، والذين هم يف منتصف العام الدرايس األكاديمي، والذين 

درسوا فيها للحصول عىل لقب أكاديمي أو شهادة تدريس.

مؤسسات التعليم العايل يف أورشليم القدس - مؤسسات التعليم العايل يف أورشليم 
بمنح  املؤسسات  يخّول  اعرتاف  وهو  العايل،  التعليم  ِقَبل مجلس  بها من  املعرتف  القدس 

األلقاب األكاديمية.

املؤسسات املعرتف بها يف أورشليم القدس هي:

الجامعات - الجامعة العربية.

القدس  أورشليم  أكاديمية  والتصميم،  للفنون  أكاديمية  بتسلئيل-   - األكاديمية  الكليات 
للموسيقى والرقص، املعهد العايل للتكنولوجيا - معهد ِليف، كلية هداسا األكاديمية، الكلّية 

األكاديمّية للهندسة، املركز األكاديمي شاليم ومعهد شخطر للدراسات اليهودية.  

األكاديمية  الكلية  للرتبية،  األكاديمية  الكلية   - إفراتا  كلية   - للرتبية  األكاديمية  الكليات 
الدينية للرتبية ليفشيتس، كلية أورشليم القدس، كلية دافيد يلني للرتبية.

يمكنك العثور عىل التعريفات واملصادر الكاملة يف مقدمات النسخة اإلنرتنتّية للكتاب اإلحصايئ 
السنوي، يف موقع معهد القدس لبحث السياسات. 
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثاين عشر

التالميذ يف جهاز الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس،
بحسب الوسط، 2017/18

الجدول 1

املجموع 
الكيّلّ*

رياض 
األطفال

املرحلة 
االبتدائية

املرحلة 
فوق 

االبتدائية 

التعليم 
الخاّص

258,30056,200117,70084,4007,200املجموع الكيّلّ 

 التعليم 
العاّم

63,50012,70026,10024,7002,400املجموع الكيّلّ

31,2005,40011,70014,1001,700 املدارس الحكومية

املدارس الحكومّية - 
الدينّية

31,3007,30013,60010,400700

املدارس الحكومية 
اليهودية األرثوذكسية 

)الحريدية(
1,000..800200..

التعليم اليهودي األرثوذكيس 
)الحريدي( 

107,90025,40050,80029,1002,600

18,10040,80030,6002,200التعليم العربي

نْي 13 و- 14 * ال يشمل التعليم الخاص، ال يشمل الصفَّ
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التالميذ يف جهاز الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس،
بحسب الوسط، 2017/18

التالميذ يف التعليم العاّم يف أورشليم القدس،
حسب التّيار، 2017/18

يذ
الم

ت
يذ

الم
ت

■ المرحلة فوق االبتدائية  ■  المرحلة االبتدائية

■ المرحلة فوق االبتدائية  ■  المرحلة االبتدائية
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثاين عشر

التالميذ، والصفوف واملدارس يف أورشليم القدس،
وإسرائيل واملدن الكربى، 2016/17

الجدول 2

أورشليم 
القدس 

حيفا تل أبيبإسرائيل  

 أعداد مطلقة   

تالميذ

  199,1201,720,42054,940املجموع الكيّلّ

 24,280 124,7701,004,17031,160املرحلة االبتدائية )بما يف ذلك التعليم الخاّص(

 18,040 716,25023,780 74,350املرحلة فوق االبتدائية  

صفوف

  1,766  2,298 69,793  8,250املجموع الكيّلّ

  1,028  1,318 41,449  5,152املرحلة االبتدائية )بما يف ذلك التعليم الخاّص(

    738    980 28,344  3,098املرحلة فوق االبتدائية  

مدارس

    122    165  5,592    684املجموع الكيّلّ

     78    105  2,962    401املرحلة االبتدائية )بما يف ذلك التعليم الخاّص(

     69     97  2,630    414املرحلة فوق االبتدائية  

النسبة املئوية من إسرائيل

تالميذ

%2.5%3.2%100%11.6املجموع الكيّلّ

%2.4%3.1%100%12.4املرحلة االبتدائية )بما يف ذلك التعليم الخاّص(

%2.5%3.3%100%10.4املرحلة فوق االبتدائية  

صفوف

%2.5%3.3%100%11.8املجموع الكيّلّ

%2.5%3.2%100%12.4املرحلة االبتدائية )بما يف ذلك التعليم الخاّص(

%2.6%3.5%100%10.9املرحلة فوق االبتدائية  

مدارس

%2.2%3.0%100%12.2املجموع الكيّلّ

%2.6%3.5%100%13.5املرحلة االبتدائية )بما يف ذلك التعليم الخاّص(

%2.6%3.7%100%15.7املرحلة فوق االبتدائية  
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التالميذ يف املدارس يف أورشليم القدس واملدن الكربى،
2016/17

التالميذ يف املدارس يف أورشليم القدس واملدن الكربى، كنسبة مئوية من 
مجمل التالميذ يف إسرائيل، 2016/17
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■ المرحلة فوق االبتدائية  ■  المرحلة االبتدائية

■ المرحلة فوق االبتدائية  ■  المرحلة االبتدائية
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثاين عشر

الطالب يف مؤسسات التعليم العايل* يف أورشليم القدس،
حسب املؤسسة التعليمية والفئة السكانية، 2017/18

الجدول 3

عرب يهود املجموع  الكيّلّ  املؤسسة التعليمية

طالب 

31,38028,2103,170املجموع الكّلّ   

19,58017,4602,120 الجامعة العربية 

11,80010,7401,050املجموع الكيّلّ للكّلّيات األكاديمية

2,2102,060150بتسلئيل - أكاديمية للفنون والتصميم

 أكاديمية أورشليم القدس للموسيقى 
والرقص 

79071090

-3,6503,650 املركز األكاديمي ليف

3,3102,700610كلية هداسا األكاديمية يف أورشليم القدس

1,3301,120210 عزريئييل - الكلية األكاديمية للهندسة 

-180180املركز األكاديمي شاليم

-330330 معهد شخطر

 نسبة مئوية 

%10%90%100املجموع الكّلّ

%11%89%100 الجامعة العربية 

%9%91%100 الكليات األكاديمية

%7%93%100بتسلئيل - أكاديمية للفنون والتصميم

 أكاديمية أورشليم القدس للموسيقى 
والرقص 

100%89%11%

%0%100%100 املركز األكاديمي ليف

%18%82%100كلية هداسا األكاديمية يف أورشليم القدس

%16%84%100 عزريئييل - الكلية األكاديمية للهندسة 

%0%100%100املركز األكاديمي شاليم

%0%100%100 معهد شخطر

* ال يشمل الكليات األكاديمية للرتبية
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الطالب العرب يف أورشليم القدس،
حسب املؤسسة التعليمية، 2017/18

الطالب يف الكليات األكاديمية يف أورشليم القدس،
حسب املؤسسة التعليمية، 2017/18

ب
طال

ب
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ط
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املصدر: الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الثاين عشر

الطالب يف مؤسسات التعليم العايل يف أورشليم القدس وإسرائيل، 
حسب نوع املؤسسة التعليمية واللقب، 2017/18

الجدول 4

املجموع 
الكيّلّ 

دكتوراه  ماجستري بكالوريوس

املجموع 
الكيّلّ

منه: سنة 
أوىل

أورشليم 
القدس  

  2,200  7,830  7,450 26,190 36,380املجموع الكيّلّ

 2,200 5,980 3,670 11,240 19,580الجامعة العربية   

-   980 2,970 10,810 11,800الكليات األكاديمية

-   870   810  4,130  5,000الكليات األكاديمية للرتبية 

إسرائيل  

11,570 60,360 266,760193,36057,970املجموع الكيّلّ

22,20038,27011,570 125,63074,750 مجمل الجامعات

-27,91014,460 105,02090,120الكليات األكاديمية

- 7,630 7,860 28,500 36,120الكليات األكاديمية للرتبية 

أورشليم 
القدس 
كنسبة 

مئوية من 
إسرائيل

%19%13%13%14%14املجموع الكيّلّ

%19%16%17%15%16الجامعة العربية   

- %7%11%12%11الكليات األكاديمية

-%11%10%14%14الكليات األكاديمية للرتبية 
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الرجوع اىل جدول املحتويات

الطالب يف أورشليم القدس،
حسب نوع املؤسسة التعليمية واللقب، 2017/18

الطالب يف أورشليم القدس كنسبة مئوية من إسرائيل،
حسب نوع املؤسسة التعليمية واللقب، 2017/18
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 ■ بكالوريوس  ■  ألقاب متقدمة )ماجستير ودكتوراه(   

■ بكالوريوس  ■ ماجستير  ■  دكتوراه  
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والبلدية العامة  االنتخابات 

يلّخص هذا الفصل نتائج االنتخابات التي أُجريت يف العام املايض: جولتي االنتخابات لرئاسة 
 ،2018 الثاين  وتشرين  األول  تشرين  يف  املدينة  مجلس  وانتخابات  القدس  أورشليم  بلديّة 

واالنتخابات العامة للكنيست الحادية والعشرين التي ُعقدت يف نيسان 2019. 

املصادر الرئيسية 
يرتكز هذا الفصل عىل الفصل الخامس عشر من النسخة اإلنرتنتّية للكتاب اإلحصايّئ السنوّي 
ومعطيات  القدس  أورشليم  بلدية  هما  للمعطيات  الرئيسّيان  املصدران  القدس.  الورشليم 

لجنة االنتخابات املركزية.  

تعريفات أساسية

أصحاب حّق االقرتاع

يف االنتخابات للبلدية - سكان املدينة البالغون من العمر 17 عاًما فما فوق.

يف االنتخابات العامة - مواطنو إسرائيل البالغون من العمر 18 عاًما فما فوق.

نسبة التصويت الفعلّية

تني الفعلّيني من مجمل أصحاب حّق االقرتاع. عدد املُصوِّ

األصوات الصالحة

حني. ها والتي يتّم منها حساب توزيع األصوات للقوائم واملُرشَّ عدد أصوات املُصوِّتني التي تّم عدُّ

أصوات ملغّية )باطلة(

إيفائها بشروط  اعتبارها صالحة بسبب عدم  يمكن  أنه ال  وِجد  التي  تني  املُصوِّ عدد أصوات 
التصويت. الصوت امللغّي ال ُيحَسب يف نتائج االنتخابات.

الجولة الثانية يف االنتخابات لرئاسة البلدية

يف االنتخابات التي أُجريت يف العام 2018 - وألول مّرة يف أورشليم القدس- لم يحصل أّي 
حني لرئاسة البلدية عىل %40 من األصوات. نتيجًة لذلك، ُعقدت جولة انتخابات  من املُرشَّ
َحنْي اللذين حصال يف الجولة األوىل عىل أكرب عدد من األصوات.  ثانية لرئاسة البلدية بني املُرشَّ

االنتخابات العامة والبلدية   |    مقدمة
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بانتخابات  يشاركون 
لكنيست ا

بانتخابات  يشاركون 
البلدية مجلس 

 شخص يف أورشليم
يمتلك حق  القدس 
النتخابات  التصويت 

املحلية السلطة 

638,065

 شخص يف أورشليم
يمتلك حق  القدس 
النتخابات  التصويت 

لكنيست ا

410,258

60%

  262,103

40%

254,347
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املصدر:الكتاب اإلحصايّئ السنوّي ألورشليم القدس، الفصل الخامس عشر  

نتائج االنتخابات لرئاسة بلدية أورشليم القدس،
 تشرين األول - تشرين الثاين 2018

الجدول 1

نسبة مئويةأعداد  مطلقة  

التصويت لرئاسة البلدية    

%638,065100 أصحاب حّق االقرتاع

الجولة األوىل 

%254,32639.9عدد املصوتني الكيّلّ

%248,58597.7األصوات الصالحة

%5,7412.3األصوات امللغّية

اسم املرشح 

%49,68120.0زئيف إلكني

%73,07929.4عوِفر بركوفيتش

%42,28917.0يويس دايتش

%81,42632.8موشيه ليئون

%2,1100.8آيف سلمان

الجولة الثانية

%223,39935.0عدد املصوتني الكيّلّ 

%221,72399.2األصوات الصالحة

%1,6760.8األصوات امللغّية 

اسم املرشح

%108,97949.2عوِفر بركوفيتش

%112,74450.8موشيه ليئون
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حني يف االنتخابات لرئاسة بلدية أورشليم القدس  التصويت للُمرشَّ
)الجولة األوىل(، تشرين األول 2018

32.8% 20.0%

29.4% 17.0% 0.8%

زئيف إلكني

يويس دايتش

سلمان
يف 

آ

عوِفر بركوفيتش

موشيه ليئون
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املصدر:الكتاب اإلحصايّئ السنوّي ألورشليم القدس، الفصل الخامس عشر  

نتائج االنتخابات ملجلس بلدية أورشليم القدس، تشرين األول - تشرين 
الثاين 2018

الجدول 2

عدد املقاعدنسبة مئوّيةأعداد مطلقة

 التصويت ملجلس البلدية    

638,065100أصحاب حق االقرتاع

254,34740عدد املصوتني الكيّلّ

250,67399أصوات صالحة 

3,6741أصوات ملغّية

القوائم 

ِهتعورروت برِيوشاليم، برئاسة عوفر 
بركوفيتش )هـ ت(

46,310187

41,540176ديجل هتوراه )د ت(

هتأحدوت َهسفرديم شومري توراه حركة 
الحاخام عوفاديا يوسف شاس )ش س(

34,412145

 يهدوت هتوراه همؤوحيدت أجودات 
يسرائيل )ج(

26,116103

14,25262هبايت هيهودي- هإيحود هلؤومي )ط ب(

يروشاليم تتسلياح ويروشامليم برئاسة زِئيف 
إلكني )أ( 

12,16752

12,03052مئوحديم ِعم أرييه قينغ )ق(

10,30641مريتس يروشاليم حوفشيت )م ر ص(

10,15541حافيليو - ِمتسيليم إت يِروشاليم )ك ن( 

9,07741بني توراه )ع ص( 

7,91031الليكود )م ح ل(

1*26,39811قوائم لم تتجاوز نسبة الحسم 

رئيس البلدية موشيه ليئون هو أيًضا عضو يف مجلس البلدية
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املقاعد يف مجلس بلدّية أورشليم القدس حسب القوائم واألعضاء،
تشرين األّول 2018

7 3

2

1
1

1

1

1

2

2

6

5
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املصّوتون  يف انتخابات الكنيست الـ 21 يف إسرائيل،
 وأورشليم القدس، واملدن الكربى، نيسان  2019

الجدول 3

 أورشليم إسرائيل 
القدس 

حيفا تل أبيب

املجموع الكّلّ  

6,339,729410,258426,398247,866أصحاب حق االقرتاع 

4,340,253262,103268,795145,606عدد املصوتني الكيّلّ

68.563.963.058.7نسبة االتصويت الفعلّية 

4,309,270260,049267,601144,578أصوات صالحة 

30,9832,0541,1941,028أصوات ملغّية

التصويت لألحزاب - أعداد مطلقة    

1,140,37064,38051,59634,217الليكود )م ح ل(

1,125,88130,576122,27147,261كاحول الفان )ف ه(

258,27535,7738,5602,931شاس )ش س(

249,04960,6322,3975,210يهدوت هتوراه )ج(

193,4421,7404,3757,319الجبهة - العربية للتغيري )و م(

190,8707,76422,7948,127حزب العمل )ا م ت( 

173,0044,0543,68710,553يِسرائيل بيِتنو )ل( 

159,46817,6622,8993,016اتحاد أحزاب اليمني )ط ب( 

156,4738,43024,0276,792مريتس )م ر ص( 

152,7565,2036,4827,310كوالنو )ك( 

143,6664071,8231,464تحالف املوحدة والتجمع )ض ع م( 

138,59811,5995,2513,320اليمني الجديد )ن(

227,41811,82911,4397,058باقي األحزاب

املصدر: الدليل اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الخامس عشر

االنتخابات العامة والبلدية   |    إنتخابات الكنيست



163

الرجوع اىل جدول املحتويات

املصّوتون يف انتخابات الكنيست الـ 21 يف إسرائيل،
نيسان 2019

26.5%
6.0% 5.8%

4.4%4.5%

5.3%

4%

3.2%
3.5%

3.7%

3.6% 3.3%

26.1%

باقي 
األحزاب

يِسرائيل 
بيِتنو

حزب 
العمل

الجبهة - 
العربية
للتغيري

الليكود شاس

كاحول الفان 

اتحاد أحزاب 
اليمني

مريتس تحالف املوحدة 
والتجمع

اليمني 
الجديد

كوالنو

يهدوت 
هتوراه
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نتائج انتخابات الكنيست الـ 21 يف إسرائيل، وأورشليم القدس، واملدن 
الكربى، نيسان 2019

الجدول 3

حيفا تل أبيبأورشليم القدسإسرائيل

نسبة مئوية )عدد املقاعد(   

%100%100%100%100األصوات الصالحة - املجموع الكيّلّ 

%23.7%19.3%24.8%26.5   )35(الليكود )م ح ل(

%32.7%45.7%11.8%26.1   )35(كاحول الفان )ف ه(

 %2.0 %3.2%13.8 %6.0   )8(شاس )ش س(

 %3.6 %0.9%23.3 %5.8   )8(يهدوت هتوراه )ج(

 %5.1 %1.6 %0.7 %4.5   )6(الجبهة - العربية للتغيري )و م(

 %5.6 %8.5 %3.0 %4.4   )6(حزب العمل )ا م ت( 

 %7.3 %1.4 %1.6 %4.0   )5(يِسرائيل بيِتنو )ل( 

 %2.1 %1.1 %6.8 %3.7   )5(اتحاد أحزاب اليمني )ط ب( 

 %4.7 %9.0 %3.2 %3.6   )4(مريتس )م ر ص( 

 %5.1 %2.4 %2.0 %3.5   )4(كوالنو )ك( 

 %1.0 %0.7 %0.2 %3.3   )4(تحالف املوحدة والتجمع )ض ع م( 

 %2.3 %2.0 %4.5 %3.2   )0(اليمني الجديد )ن(

 %4.9 %4.3 %4.5 %5.3   )0(باقي األحزاب

املصدر: الدليل اإلحصايّئ السنوي ألورشليم القدس، الفصل الخامس عشر

االنتخابات العامة والبلدية   |    إنتخابات الكنيست



165

الرجوع اىل جدول املحتويات

املصّوتون يف انتخابات الكنيست الـ 21 يف أورشليم القدس،
نيسان 2019
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 معهد القدس لبحث السياسات
شارع رداك 20، أورشليم القدس 9218604
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معهد القدس لبحث السياسات 
ُيعترَب معهد القدس لبحث السياسات )والذي كان ُيدعى سابًقا معهد 
الواقع  بحث  يف  إسرائيل  يف  الرائد  املعهد  إسرائيل(  لبحث  القدس 
املعّقد والرتكيبة الخاّصة ألورشليم القدس. هذا املعهد – الذي أُقيم يف 
العام 1978 – يرّكز عىل التحّديات الخاصة التي تمّيز اورشليم القدس 
املعاصرة، ويوّفر معلومات بحثّية واسعة وعميقة لواضعي السياسة 
واألكاديميني والجمهور العريض. إّن عمل املعهد يطال مختلف جوانب 
وسّكانّية،  اجتماعية  مسائل  الحضري،   - املكايّن  التخطيط  املدينة: 
 تحّديات اقتصادية وبيئّية وأسئلة أخرى تنبع من املكانة الجغرافية – 
قام  التي  واملتنّوعة  املتعّددة  األعمال  القدس.  ألورشليم  السياسية 
توسيع  إىل  به  أّدت  رؤية خاّصة  أكسبته  السنوات  مّر  املعهد عىل  بها 
نشاطه ليطال أيًضا التحّديات املعّقدة والشاملة التي يواجهها املجتمع 
اإلسرائييل – بما يف ذلك املسائل الحضرية واالجتماعية واالسرتاتيجية، 

التحّديات البيئية واالستدامة، التمويل والتجّدد. 
القدس  ألورشليم  السنوي  اإلحصايئ  الكتاب  املطبوعة من  النسخة 
تلخيصاً  التوضيحية  والصور  البيانية  الرسومات  باستخدام  تقدم 
املصدر  املختلفة.  املجاالت  من  مجموعة  يف  املدينة  يف  القائم  للوضع 
اإلحصايئ  الكتاب  هو  اإلصدار  هذا  يف  الواردة  للمعطيات  األسايس 
السنوي الذي ينشر كامالُ عىل موقع اإلنرتنت الخاص بمعهد القدس 

لبحث السياسات.

http://www.jerusaleminstitute.org.il/ar



