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عن واضعتي التقرير 

ميخال كوراح 
باحثة يف قسم أبحاث أورشليم القدس يف معهد 
التالية:  املجاالت  يف  السياسات  لبحث  القدس 
ودراسات  املدينّي،  التخطيط  املجتمع،  السكان، 
الجغرافيا  يف  املاجستري  عىل  حاصلة  التقييم. 

العربية. الجامعة  املدينّي من  والتخطيط 

د. مايا حوشني 
القدس  أورشليم  أبحاث  قسم  يف  أكبرية  باحثة 
املجاالت  يف  السياسات  لبحث  القدس  معهد  يف 
املجتمع  السكان  املدينّي،  التخطيط  التالية: 
اإلحصايّئ  الكتاب  ر  ُتحرِّ العامة.  والخدمات 
بحث  طواقم  ُترِشد  القدس،  ألورشليم  السنوي 

وُتدير عدة مشاريع يف املواضيع املذكورة أعاله.
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مقدمة 

صورة محدثة  التغيري’  واتجاهات  القائم  الوضع  القدس:  النشر’معطيات عن  هذا  يرسم 
عن اورشليم القدس يف مجموعة واسعة من املواضيع من بينها السكان، التشغيل، الرتبية 

والسياحة. البناء  والتعليم، 
أعد هذا النشر اليصال اهم النتائج من كتاب اإلحصاء السنوي ألورشليم القدس لجمهور 
عىل  تساعد  التي  وبالخرائط  البيانية  بالرسوم  مرفق  قصري  لفظي  وصف  طريق  عن  القراء 

فهم ما يجري يف أورشليم القدس، املدينة األكرب واألكرث تعقيدا يف مدن إسرائيل.  

ألورشليم  السنوي  اإلحصاء  كتاب  هو  النشر  يف  تظهر  التي  للمعطيات  االسايس  املصدر 
القدس، الذي يشمل حوايل 250 لوحة وعشرات الرسوم البيانية. كتاب اإلحصاء السنوي 
كتاب  القدس. معطيات  وبلدية  السياسات  لبحث  القدس  معهد  ِقبل  من  كل سنة  يصدر 
اإلحصاء  دائرة  بينها  من  واألهم  ومتنوعة  كثرية  مصادر  من  جمعها  تم  السنوي  اإلحصاء 

الوطني. التأمني  القدس ومؤسسة  املركزية، بلدية 

إخراج كتاب اإلحصاء  الكبرية يف  باملعطيات عىل مساهمتهم  زّودنا  لكل من  بالشكر  نتقدم 
السنوي ألورشليم القدس ويف إخراج هذا النشر.

ومعطى  رقم  كل  وراء  يقفون  الذين  اساف-شبريا  ويائري  حداد  نيتع  ينيف،  لعومر  شكرا 
بمهنية وبحرص وحّولوا كتاب اإلحصاء السنوي إىل أساس املعطيات املوثوقة عن أورشليم 

ومحبيها. باحثيها  لصالح  القدس، 

ولياعيل  املدارك  توّسع  التي  الخرائط  تحضري  عىل  نتشة  ملراد  أيضاً  كبري  وتقدير  شكر 
عىل  زغري  ومليحة  بيجمان  تهيلة  من  لكل  وأيضا  الجرافييك.  التصميم  عىل  شاؤولسيك 

اللغوي. التدقيق 

ميخال كوراح، د. مايا حوشني
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حاساحا
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املساحة



املساحة

كانت أورشليم حلقدس لسنوحت عديدة أكرب حادن مساحًا يف إسرحئيل. ولكن، ويف عمليا تدريجيا بدأت منذ أكرث من َعْقد،   1
عت حدود ديمونا عدة مرحت حيث تبلغ مساحتها حليوم 220 كيلومرًتح مرّبًعا. هكذح أصبحت ديمونا حليوم أكرب حادن يف  ُوِسّ

إسرحئيل من حيث حاساحا.
هذه حاعطيات هي آخر ما تم تحديثه.    2

عندما ترد معطيات عن تل أبيب يف هذح حلنّص، نقصد بذلك تل أبيب-يافا.  3

أورشليم حلقدس هي أكرب مدينا من ناحيا حاساحا بااقارنا مع حادن حلكبرية يف إسرحئيل.1 
صحيح لعام 2015 2 منطقا نفوذ أورشليم حلقدس تمتد عىل 126 كيلومرًتح مرّبًعا . مقارنًا 
كيلومرًتح   73 حيفا  مدينا  مرّبًعا،  كيلومرًتح   118 حلسبع  برئ  مدينا  مساحا  تبلغ  بذلك، 
مرّبًعا، ريشون لتسيون 62 كيلومرًتح مرّبًعا، تل أبيب3 54 كيلومرًتح مرّبًعا، ومعله أدوميم 

49 كيلومرًتح مرّبًعا.

يف  حابنّيا  حاساحا  شّكلت   ،2013 حلعام  يف 
حادينا،  مساحا  من   47% حلقدس  أورشليم 
مفتوحا  مساحا  حاُتبّقيا  حاساحا  كانت  بينما 
مساحتها  من  ف55%  حيفا  يف  أّما  مبنّيا(.  )غري 
مبنّيا ويف تل أبيب %73 من مساحتها مبنّيا. إّن 
 حلسبب يف وجود نسبا عاليا نسبيًّا من حاساحات 

يعود  حلقدس  أورشليم  حابنّيا( يف  )غري  حافتوحا 
تضاريس  بينها:  من  حلعوحمل،  من  جملا  إىل 
حادينا وسياسا حلتخطيط حاُّتبعا لسنوحت طويلا 
حلتي تحظر حلبناء يف حألغوحر. نتيجًا لذلك، تتميز 
أورشليم حلقدس بمبًنى خاّص فيه أحياء تفصل 

بينها مساحات مفتوحا.

 املساحات املبنية واملساحات املفتوحة يف أورشليم القدس
ويف املدن الكربى يف إسرائيل، 2013

■ مساحة مفتوحة  ■ مساحة مبنية 

%

بيتح تكفا

معهد القدس لبحث السياسات

حاساحا
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التعداد السكاين
أورشليم حلقدس هي حألكرب، حألكرث تنوعا وتعقيدح يف مدن إسرحئيل. يف نهايا عام 2019 
أورشليم  يف  إسرحئيل.  سكان  من   10% تشّكل  حلتي  نسما،   936,400 سكانها  عدد  بلغ 
حلقدس، بااقارنا مع حادن حلكربى يف إسرحئيل، تعيش حلفئا حلسكانيا حليهوديا4 حألكرب − 

577,600 نسما وكذلك حلفئا حلسكانيا حلعربيا حألكرب − 358,800 نسما. 

4  إال إذح ذكر غري ذلك، يف كل مكان مذكور فيه حلسكان حليهود فالقصد هو مجموعا حلسكان ’يهود وآخرون’، بمعنى 
إجمايل حلسكان غري حلعرب، وهي تشمل: حليهود، حاسيحيون غري حلعرب وحلسكان من دون تصنيف ديني. 

5  يهود فقط.

 )936,400( حلقدس  أورشليم  سكان  عدد 
مضاعف عن عدد سكان تل أبيب، حلتي هي ثاين 
أكرب مدينا يف إسرحئيل )460,600 نسما(. حيفا، 
ثالث أكرب مدينا يف إسرحئيل، يبلغ عدد سكانها 
أكرب  رحبع  لتسيون،  285,300 نسما. يف ريشون 
تكفا  بيتح  ويف  نسما   254,400 يعيش  مدينا، 
248,000 نسما. يف صفوف حلكثريين من حاقبول 
يف  مدينا  أكرب  رحبع  هي  حلسبع  برئ  بأن  حإلعتقاد 
مدينا،  أكرب  ثامن  حلوحقع  يف  أنها  غري  إسرحئيل. 
ويف عام 2019 وصل عدد سكانها إىل 209,700.  

حلقدس هي مدينا مختلطا، ويف عام  أورشليم 
و358,800  يهودي5   563,200 فيها  سكن   2019
 عربي )345,800 منهم مسلمون ]%96[ و12,900

عرب  غري  مسيحي   3,300  ،)]4%[ مسيحي 
و11,100 من دون تصنيف ديني. 

حلقدس  أورشليم  سكان  شّكل   2019 عام  يف 
حلسكان  وّشكل  إسرحئيل.  سكان  عدد  من   10%
إسرحئيل،  يف  حليهود  حلسكان  من   8% حليهود 
وشّكل حلسكان حلعرب %19 من حلسكان حلعرب 

يف إسرحئيل. 

حلسكان  نسبا  يف  حنخفاض  طرأ  حلسنني  مر  عىل 
حاقابل  ويف  حلقدس،  أورشليم  يف  حليهود 
نسبا حلعرب.  حلسكان  نسبا  يف  حرتفاع   طرأ 

 74% من  إنخفضت  حادينا  يف  حليهود  حلسكان 
إىل  ،1990 عام  يف   72% إىل   ،1967 عام   يف 
.2019 عام  يف   62% وإىل   2000 عام  يف   68% 

حلعرب  حلسكان  نسبا  يف  حرتفاع  طرأ  حاقابل  يف 
 من %26 يف عام 1967، إىل %28 يف عام 1990،
 إىل %32 يف عام 2000 وإىل %38 يف عام 2019.

حلسّكان 
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سكان أورشليم القدس، وفقا ملجموعة السكان، 2019-1922*

■ يهود  ■ عرب

* من عام 1948 – حلسكان يف حدود بلديا أورشليم حلقدس يف أرحيض دولا حسرحئيل. 

سكان أورشليم القدس، وفقا ملجموعة السكان )النسبة املئوية(، 2019-1922*

■ يهود  ■ عرب

* من عام 1948 – حلسكان يف حدود بلديا أورشليم حلقدس يف أرحيض دولا حسرحئيل. 
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حلسكان  عدد  مع  حادينا  هي  حلقدس  أورشليم 
حليهود  حلسكان  إسرحئيل،  يف  حألكرب  حليهود 
وكذلك  حألكرب  )حلحريديم(  حالرثوذكس  حاتدينني 
حألكرب. يف عام 2019 وصل عدد  حلعرب  حلسكان 
حلسكان حليهود يف أورشليم حلقدس إىل 577,600 
عدد  من   31% بحوحيل  أكرب  كان  وهو  نسما، 
حليهود يف ثاين أكرب حادن يف إسرحئيل − تل أبيب 
حلتنازيل  للرتتيب  حلتاليا، وفقا  حادن   .)439,900(
للسكان حليهود هي ريشون لتسيون )254,200(، 

حيفا )252,000( وبيتح تكفا )247,600(. 

حادينا  حيضا  هي  ذكرنا،  كما  حلقدس،  أورشليم 
وفقا  إسرحئيل.  يف  حلحريديم  عدد  يف  حألكرب 
حلقوى  حستطالع  عىل  يعتمد  حلذي  للتقدير، 
عام  يف  حاركزيا،  حإلحصاء  دحئرة  يف  حلعاملا 
2019 وصل عدد حلحريديم يف حادينا إىل حوحيل 
241,900 6 وشّكلوح حوحيل ربع )%24( من إجمايل 

حلحريديم يف إسرحئيل.

يشار إىل أنه وفقا اعطيات حاعهد حإلسرحئييل للديمقرحطيا، يف عام 2018 بلغ عدد حلسكان حلحريديم يف أورشليم حلقدس   6
290,000 نسما. حألساس الحتساب حلتقدير هو حلتعليم يف رياض حألطفال ويف حادحرس حلحريديا، وفقا اعطيات دحئرة 

حإلحصاء حاركزيا. 

حلسكان حلحريديم شّكلوح يف هذح حلعام %27 من 
ومن  حليهود.  حلسكان  من  و44%  حادينا  سكان 
أجل حاقارنا، يف بني برحك، أكرب مدينا حريديا 
يتبني  حلسكان 204,600.  يف إسرحئيل، كان عدد 
من هذح إذن أن إجمايل سكان بني برحك أقل من 
حلقدس،  أورشليم  حلحريديم يف  حلسكان  إجمايل 

وليس كل سكان بني برحك هم حريديم.

أورشليم حلقدس هي حليوم أكرب مدينا فيها أكرب 
عدد من سكان عرب يف إسرحئيل، ويف عام 2019 
وصل عدد حلسكان حلعرب يف حادينا إىل 358,800. 
أكرب  حلقدس  أورشليم  يف  حلعرب  حلسكان  نسبا 
بشكل ملحوظ من نسبا حلسكان حلعرب يف حادن 
حلناصرة )77,300(،  حلكربى يف إسرحئيل:  حلعربيا 
حلطيبا   ،)56,100( حلفحم  أم   ،)71,300( رهط 

)43,900( وشفاعمرو )42,000(.

السكان يف أورشليم القدس، يف تل أبيب ويف حيفا، وفقا ملجموعة السكان، 2019 

■ يهود  ■ عرب
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كما حن نسبا حلسكان حلعرب يف أورشليم حلقدس 
نسبا  مع  بااقارنا  ملحوظ  بشكل  أعىل   )38%(
حادن  ويف   )21%( إسرحئيل  يف  حلعرب  حلسكان 
أبيب  وتل  عرب(   12%( حيفا  حاختلطا:  حلكبرية 
)%5(. يف عكا %32 من حلسكان هم عرب، يف حللد 

%31 ويف حلرملا 24%. 

يف هذح حلفصل حلثانوي مناطق شرقي حادينا تشمل قسمي بيت صفافا، عىل حلرغم من أن حلقسم حلشمايل من حلحي هو يف   7
مناطق إسرحئيل بني حلسنوحت 1948-1967. يف عام 1967 أضيف إىل إسرحئيل حيضا حلقسم حلجنوبي من حلحي. 

حلقدس  أورشليم  يف  حلعرب  حلسكان  بني  من 
12,900 هم عرب مسيحيون، ويشكلون %4 من 
حلتي  حلبلدحت  حادينا.  يف  حلعرب  حلسكان  إجمايل 
حاسيحيون-حلعرب  حلسكان  تعدحد  فيها  ُسّجل 
حلناصرة  هي:  حلعام  هذح  يف  إسرحئيل  يف  حألكرب 
حلقدس  أورشليم   ،)16,300( حيفا   ،)21,700(

)12,900( وشفاعمرو )10,400(. 

التوزيع الجغرايف 
يف نهايا عام 2019 سكن يف أورشليم حلقدس 936,400 نسما: 581,100 )%62( منهم يف 
حاناطق حلتي أضيفت حىل حادينا يف عام 1967 7 )لغرض هذح حلفصل حلثانوي ‘شرق حادينا‘( 
و355,300 )%38( يف غرب حادينا. يف شرق حادينا سكان سوحء يهود )%39( وسوحء عرب 

)%61(، بينما يف غرب حادينا %99 من حلسكان كانوح يهودح.  

سكان أورشليم القدس، وفقا لالنتشار الجغرايف ومجموعة السكان، 2019 

■ يهود  ■ عرب
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حلستا،  حاليام  حرب  نهايا  يف   ،1967 عام  يف 
من  كبرية  مناطق  حلقدس  أورشليم  إىل  أضيفت 
حلشمال، من حلجنوب، ومن حلشرق، حلتي كانت 
كنتيجا  حردنيا.  سيطرة  تحت  حلحني  ذلك  حتى 
إلضافا تلك حاناطق أضيف إىل أورشليم حلقدس 
 26% شّكلوح  حللذين  حلعرب  من  نسما   69,000

من إجمايل سكان حادينا.

سكان  من   581,100 سكن   2019 عام  نهايا  يف 
 أورشليم حلقدس )يهودح وعربا( يف مناطق شرقي
حادينا، وشّكلوح %62 من إجمايل سكان حادينا. 
حلفئا  نسبا  يف  حرتفاع  طرأ  حلسنوحت  خالل 
عام  يف  حاناطق:  هذه  يف  تسكن  حلتي  حلسكانيا 
1972 شّكلت حلفئا حلسكانيا لشرق حادينا حوحيل 
%29 من إجمايل سكان حادينا، حرتفعت حلنسبا 
إىل %46 يف عام 1983، إىل %59 يف عام 2005 

وإىل %62 يف عام 2019. 

يف  يهودي   227,100 حوحيل  سكن   2019 عام  يف 
مناطق شرقي حادينا. حاناطق حليهوديا حألكرب يف 
تلك حاناطق كانت: رموت حلون )49,600 نسما(، 
نفه   ،)31,000( غيلو   ،)43,200( زئيف  بسغات 
جزء   .)24,800( حومه  وهار   )25,300( يعقوب 
وبسغات  حلون  رموت  مثل  حألحياء  هذه  من 
زئيف هي بِكرَب مدن متوسطا يف إسرحئيل وعدد 
رمات  يف  حلسكان  لعدد  مشابه  فيها  حلسكان 
هذه  يف  فيها  )سكن  وطربيا  كرميئيل  هشارون، 
حلسكان  عدد  نسما(.   47,000-45,000 حلسنا 
أكرب  حيضا  حلون هو  رموت  زئيف ويف  يف بسغات 
مفاسريت  أدوميم،  معاله  يف  حلسكان  عدد  من 

تسيون وغفعات زئيف. 

حلحي موجود يف دحخل منطقا نفوذ أورشليم حلقدس، لكن ورحء جدحر حلفصل. معطيات هذح حلحي هي جزئيا.   8 
 حنظروح أحمد حالسمر، حألحياء حلعربيا يف شرق حلقدس: كفر عقب، معهد حلقدس لبحث حلسياسات، 2018. 

https://jerusaleminstitute.org.il/ar/publications/kufr-aqab

غالبيا حليهود يف شرقي حادينا سكنوح يف حألحياء 
حاناطق  بناؤها يف هذه  تم  حلتي  حلكبرية  حليهوديا 
حألحياء  دحخل  يف  وحألقليا  حلسنوحت  خالل 
ويف  هشيلوح  كفار  )يف  بينها:سلوحن  حلعربيا, 
)يف  حلعامود  رأس  نسما،   640  – دحود(  عري 
وحلشيخ  نسما   640  – هزيتيم(  معاليه  حي 
 جرحح )يف حي شمعون حلصّديق( – 180 نسما. 

عام  حادينا يف  غرب  حلكربى يف  حليهوديا  حألحياء 
2019، كانت: كريات هيوفيل )23,600 نسما(، 
بايت فجان )22,300(، قطمون )20,500(، بيت 
يتبني   .)16,000( نوف  وهار   )18,000( هكريم 
غرب  يف  حألكرب  حليهوديا  حألحياء  أن  ذلك  من 
حادينا أصغر  من حيث عدد سكانها من حألحياء 

حليهوديا حلكربى يف شرق حادينا. 

حالحياء  يف  سكنوح  حلعرب  من  نسما   354,000
يف  حلكربى  حلعربيا  حالحياء  حادينا.  شرق  يف 
حنينا  بيت  كانت:   2019 عام  يف  حادينا  شرقي 
)43,400 نسما(، كفر عقب8 )35,900(، حلطور 
جبل   ،)29,500( حلزيتون  جبل  ومنحدرحت 
حألحياء   .)23,600( وشعفاط   )25,400( حاكرب 
– حاسيحيا  حلسكانيا  حلفئا  فيها  ُسّجل   حلتي 
حلعربيا حألعىل كانت: بيت حنينا )3,100(، حلحي 
حاسيحي حلذي يف حلبلدة حلقديما )2,500(، بيت 
صفافا )1,500( وحلحي حإلسالمي حلذي يف حلبلدة 

حلقديما )1,000(. 
يف  يسكنون  حلعرب  حادينا  سكان  من  حالقليا 
ُسّجل  حالعىل  حلعرب  عدد  حليهوديا.  حالحياء 
سكن  )تشمل  حلفرنسيا  حلتلا  حالحياء:  هذه  يف 
حلطالب( – 2,000 نسما، بسغات زئيف – 1,700 

وغيلو – 900 نسما.

حلسّكان 
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حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا  شّكلت   2019 عام  يف 
شرقي  مناطق  يف  حلسكان  إجمايل  من   39%
حلقرن  من  وحلثمانينيات  حلسبعينيات  يف  حادينا. 
طرأ  حلكبرية،  حليهوديا  حألحياء  بناء  مع  حاايض، 
هذه  يف  حليهود  حلسكان  عدد  يف  ملحوظ  حرتفاع 
فقط   10% حليهود  شّكل   1972 عام  يف  حاناطق. 
من إجمايل حلسكان يف هذه حاناطق، قسم منهم 
عام  وإىل %46 يف   1983 عام  إىل %39 يف  حرتفع 

لوحظ  حلثانيا  حأللفيا  من  حبتدحء  لكن   .1996
حنخفاض يف نسبا حليهود يف هذه حاناطق، حلذي 
وصل إىل %43 يف عام 2005 وحنخفض إىل 39% 

يف عام 2019.  
حلعربيا يف  حلسكانيا  حلفئا  يف عام 2019 شّكلت 
مناطق شرقي حادينا %61 من إجمايل حلسكان يف 
حلعرب  حلسكان  إجمايل  من  و99%  حانطقا  هذه 

يف حادينا. 

السكان يف شرق املدينة، وفقا ملجموعة السكان، 2019-1972 

■ يهود  ■ عرب

 السكان يف شرق املدينة، وفقا ملجموعة السكان )النسب املئوية(، 2019-1972
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النمو السكاين
بنسبا  )نمو  نفر  بـ17,000  حلقدس  ألورشليم  حلسكانيا  حلفئا  نمت   2019 عام  خالل  يف 
%1.8(: حلفئا حلسكانيا حليهوديا نمت بـ7,800 نفر )%1.4( وحلفئا حلسكانيا حلعربيا نمت 

بـ9,200 نفر )2.6%(. 

حلسكانيا  حلفئا  نمو  نسبا  كثرية  سنوحت  منذ 
حلعربيا.  حلسكانيا  للفئا  تلك  أقل من   حليهوديا 
يف حلسنوحت 2015-2018 عىل سبيل حاثال كانت 
حلعربيا               حلسكانيا  للفئا  حلسنوي  حلنمو  نسبا 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  بينما   ،2.7%-2.5%

حليهوديا وصلت إىل 1.5%-1.8%. 

فرق  يوجد  حلعربيا  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف 
حلفئا حلسكانيا حاسلما  ملحوظ بني معدل نمو 
حلسكانيا  حلفئا  نمت   2019 عام  يف  وحاسيحيا. 
حلسكانيا  حلفئا  نمت  بينما  بـ2.7%  حاسلما 
حلسكاين  حلنمو  يف  حلفرق  فقط.  بـ1.0%  حاسيحيا 
حسباب  من  نابع  حلسكانيتني  حلفئتني  هاتني  بني 
أنماط  حلعمري،  حابنى   – بينها  من  متنوعا، 
حلعاملا،  حلقوى  يف  حلنساء  مشاركا  حلخصوبا، 

مستوى حلتعليم وغريها. 

يف  حلسكاين  حلنمو  كان  كثرية  سنوحت  خالل 
أورشليم حلقدس مشابها لذلك حلذي يف إسرحئيل 
وأعىل من ذلك حلذي يف تل أبيب. خذ عىل سبيل 
معدل  كان   2018-2010 حلسنوحت  يف   حاثال 

حلنمو حلسكاين حلسنوي يف أورشليم حلقدس ويف 
وصل  حبيب  تل  ويف   ،1.9%  – مشابها  إسرحئيل 
إىل %1.1. يف عام 2019 وصل حلنمو حلسكاين يف 
أورشليم حلقدس إىل %1.8، وكان أقل بقليل من 
حبيب  حلسكاين يف إسرحئيل )%1.9( ويف تل  حلنمو 
يف  حلنمو  من  ملحوظ  بشكل  وأعىل   ،)2.0%(
حيفا )%0.6(. يف هذح حلعام، وألول مرة، حلنمو 
حلسكاين يف أورشليم حلقدس كان أقل من حلذي 

يف تل أبيب. 

يف عام 2019 وصل نمو حلفئا حلسكانيا حليهوديا 
من  أقل  وهو   ،1.4% إىل  حلقدس  أورشليم  يف 
حاعدل يف حلسنتني حلسابقتني، ُسجل فيهما نمو 
يف  حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا  نمو   .1.8% سنوي 
أورشليم حلقدس )%1.4( كان أقل من ذلك حلذي 
لكن  أبيب )2.0%(،  تل  إسرحئيل )%1.9( ويف  يف 
أعىل من ذلك حلذي يف حيفا )%0.4(. يف صفوف 
حلفئا حلسكانيا حلعربيا يف مقابل ذلك كان نمو 
من  أعىل   )2.6%( حلقدس  أورشليم  يف  حلسكان 
نمو حلفئا حلسكانيا حلعربيا يف إسرحئيل )2.2%(، 

يف حيفا )%2.0( ويف تل أبيب )1.9%(. 

حلسّكان 
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معدل نمو السكان السنوي يف أورشليم القدس، وفقا للفرتة ومجموعة السكان، 
  2019-1967
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األسر املعيشية
يف عام 2019 كانت يف أورشليم حلقدس 235,800 9 أسرة معيشيا:10 166,000 منها أسر 
معيشيا يهوديا11 )%70( و68,000 حسرة معيشيا عربيا )%28(. نسبا حالسر حاعيشيا 
حليهوديا )%70( أعىل من نسبا حلفئا حلسكانيا حليهوديا يف حادينا )%62( وُيعزى هذح إىل 

نسبا أعىل نسبيا لألسر حاعيشيا حلصغرية يف صفوف حلفئا حلسكانيا حليهوديا. 

تشمل حألسر حاعيشيا للسكان غري معرويف حالنتماء لفئا سكانيا معينا وكذلك حاجموعات حلسكانيا حاعرفا كأخرى   9
)مسيحيون من غري حلعرب وحلفئا حلسكانيا من دون تصنيف ديني(. 

حألسرة حاعيشيا معّرفا كشخص وححد أو مجموعا أشخاص حلذين يسكنون سويا يف شقا وححدة بشكل دحئم يف غالبيا   10
حيام حالسبوع ويوجد لديهم ميزحنيا نفقات مشرتكا للغذحء. يمكن أن تشمل حالسرة حاعيشيا أشخاصا حلذين هم ليسوح من 

أقارب حلعائلا. 
يهود فقط.   11

متوسط حجم حالسرة حاعيشيا يف صفوف حلفئا 
أقل  وكان   ،3.3 إىل  وصل  حليهوديا  حلسكانيا 
حلفئا  صفوف  يف  حلذي  هذح  من  ملحوظ  بشكل 

حلسكانيا حلعربيا – 5.1. 

حلقدس  أورشليم  يف  حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا 
حلفئا  مع  بااقارنا  كبرية  معيشيا  بأسر  تمتاز 
إسرحئيل.  يف  حلكبرية  حادن  يف  حليهوديا   حلسكانيا 

حاعيشيا  حالسرة  حجم  متوسط   2019 عام  يف 
 يف صفوف حلفئا حلسكانيا حليهوديا يف أورشليم
يف  3.1 مع  بااقارنا   ،3.3 إىل  وصل   حلقدس 
 إسرحئيل، 2.4 يف حيفا و2.2 يف تل أبيب. متوسط 
حجم حألسرة حاعيشيا يف صفوف حلفئا حلسكانيا 
أكرب  كان   )5.1( حلقدس  أورشليم  يف  حلعربيا 
حلعربيا يف  حلسكانيا  حلفئا  حلذي يف صفوف  من 

إسرحئيل )4.4(.

أسر معيشية يف أورشليم القدس، وفقا لنمو األسر املعيشية ومجموعة السكان، 
 2019
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يف عام 2019 %49 من حالسر حاعيشيا حليهوديا يف 
أورشليم حلقدس كانت تضم نفرحً وححدحً أو نفرين 
حبيب  تل  يف  إسرحئيل.  يف  ُسّجلت  مماثلا  ونسبا 
ويف حيفا كانت نسبا أعىل بشكل ملحوظ – 71% 
يف  حاعيشيا  حألسر  من   10% بااالءما.  و65%، 
أورشليم حلقدس كانت 7 أنفار فما فوق، بااقارنا 
 مع %4 يف إسرحئيل، %1 يف تل أبيب و%1 يف حيفا. 

أورشليم  حلعربيا يف  حاعيشيا  يف صفوف حالسرة 
أو نفرين،  وححدحً  نفرحً  حلقدس %14 كانت تضم 
حألسر  من   27% إسرحئيل،  يف   20% مع  بااقارنا 
حاعيشيا كانت  7  أنفار فما فوق، ونسبتها تقريباً 

ضعف تلك حلتي يف إسرحئيل )14%(. 

حلهويا  لطابع  وفقا  يتغري  حاعيشيا  حألسر  حجم 
حلعلمانيا  حاعيشيا  حالسرة  حنفار  حلدينيا: معدل 
يف أورشليم حلقدس وصل يف عام 2019 إىل 2.3، 
حاحافظا،  حاعيشيا  حألسر  يف   2.6 مع  بااقارنا 
حالسر  يف   4.1 حاتدينا،  حاعيشيا  حالسر  يف   2.9
حاعيشيا  حألسر  يف  و4.9  جدح  حاتدينا  حاعيشيا 

حليهوديا حلحريديا. 

أورشليم  يف  حلحريديا  حاعيشيا  حالسر  توزيع 
حلقدس مشابه لتوزيعها يف إسرحئيل. نسبا حقل 
لالسر حاعيشيا حلتي فيها نفر وححد أو نفرحن )25% 
يف أورشليم حلقدس، %20 يف إسرحئيل(، ونسبا 
أعىل لالسر حاعيشيا حلتي فيها 7 أنفار فما فوق 
إسرحئيل(. يف  و29%  حلقدس  أورشليم  يف   26%( 

جيل السكان
حلفئا حلسكانيا ألورشليم حلقدس تمتاز بمبنى عمري شاب. يف عام 2019 كان وسيط حلعمر 
لسكانها 24 سنا، بمعنى، نصف حلسكان أصغر من 24 وحلنصف حآلخر أكرب من 24. من 
أجل حاقارنا، فئات سكان مدينتي تل حبيب وحيفا أكرب بشكل ملحوظ من فئات سكان 
أورشليم حلقدس و وسيط حلعمر  فيها كان 36 و38، بااالءما.  وسيط حلعمر لجميع فئات 

سكان إسرحئيل هو حيضا أعىل من ذلك حلذي ألورشليم حلقدس – 30. 

حلقدس  أورشليم  يف  حلعمر  وسيط  تدين 
حلسكانيا  للفئا  حلعاليا  حلنسبا  من  نابع 
حادينا،  يف  حلعربيا  حلسكانيا  وحلفئا  حلحريديا 
وجه  عىل  شاب  عمري  بمبنى  تمتازحن  حللتني 
لالسرة.  حألعىل  حألطفال  عدد  بسبب   حلخصوص 

حلقدس  أورشليم  يف  حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا 
 2019 عام  يف  حلعربيا.  حلسكانيا  حلفئا  حكربمن 
يف  حليهوديا  حلسكانيا  للفئا  حلعمر  وسيط  كان 
بااقارنا مع 22 يف صفوف  حلقدس 26  أورشليم 
كان  حلعام  نفس  يف  حلعربيا.  حلسكانيا  حلفئا 
يف  حليهوديا  حلسكانيا  للفئا  حلوسيط  حلعمر 

إسرحئيل 32 وللفئا حلسكانيا حلعربيا 24. 

تمتاز أورشليم حلقدس، كما ذكرنا، بنسبا عاليا 
حلسن. يف  كبار  متدنيا من  وبنسبا  حألطفال  من 
من   33%  )14-0 )أبناء  حألوالد  شّكل   2019 عام 
مجموع فئات سكان أورشليم حلقدس، بااقارنا 
حبيب، %20 يف حيفا و%28 يف  تل  مع %19 يف 
إسرحئيل. يف صفوف حلفئا حلسكانيا حليهوديا يف 
بااقارنا مع %35 يف  حألطفال 33%  حادينا شّكل 

صفوف حلفئا حلسكانيا حلعربيا. 
نسبا كبار حلسن )أبناء 65 فما فوق( يف أورشليم 
حلعمر  هذح  مجموعا  حبناء  نسبيا.  أقل  حلقدس 
بااقارنا  حادينا،  سكان  إجمايل  من   9% شّكلوح 
يف  و12%  حيفا  يف   20% أبيب،  تل  يف   15% مع 
إسرحئيل. يف صفوف حلفئا حلسكانيا حليهوديا يف 
أورشليم حلقدس شّكل كبار حلسن %12 بااقارنا 
 مع %4 فقط يف صفوف حلفئا حلسكانيا حلعربيا. 
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تمتاز  حلحريديا12  حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا 
من  حصغر  وهي  بل  جدح،  شاب  عمري  بمبنى 
عام  يف  للمؤشر،  وفقا  حلعربيا.  حلسكانيا  حلفئا 
صفوف  يف   )14-0 )أبناء  حألطفال  نسبا   2019
حلقدس  أورشليم  يف  حلحريديا  حلسكانيا  حلفئا 
حلفئا  بااقارنا مع %26 يف صفوف  كانت 41%، 
حلسن  كبار  نسبا  حليهوديا-حلعاما.13  حلسكانيا 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  فوق(  فما   65 )حبناء 
يف   16% مع  بااقارنا   ،7% كانت  حلحريديا 
حليهوديا-حلعاما.  حلسكانيا  حلفئا   صفوف 

اعطيات  وفقا  حلحريديم،  هم  فوق  فما   15 أبناء  من   60% من  أكرث  فيها  حلتي  حليهوديا  حألحياء  يف  حلسكانيا  حلفئا   12
كفئا سكانيا تعريقها  تم  حليهوديا  حألحياء  باقي  حلسكانيا يف  حلفئا  حاركزيا.  حالحصاء  دحئرة  عن  حلعاملا  حلقوى   حستطالع 

يهوديا-عاما. 
13  حنظروح مالحظا 12. 
حنظروح مالحظا 12.   14
حنظروح مالحظا 12.   15

أورشليم  يف  حلعربيا-حاسلما  حلسكانيا  حلفئا 
صغري،  عمري  بمبنى  حيضا  هي  تمتاز  حلقدس 
حلسكانيا  حلفئا  من  ملحوظ  بشكل  حصغر  وهي 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حاسيحيا.   – حلعربيا 
حاسلما كانت نسبا حألطفال )حبناء 14-0( 36%، 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف   20% مع  بااقارنا 
فما   65( حلسن  كبار  نسبا  حلعربيا–حاسيحيا. 
كانت  حاسلما  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  فوق( 
%4، بااقارنا مع %14 يف صفوف حلفئا حلسكانيا 

حلعربيا-حاسيحيا.

السكان يف أورشليم القدس، وفقا للجيل، مجموعة السكان والدين، 2019

  
 أطفال أبناء

جيل 14-0  
كبار السن أبناء 
جيل 65 فما فوق

 عمر وسيط *

24%9%33املجموع الكيل للسكان 

26%12%33سكان يهود 

سكان يهود-عام )علمانيون، 

محافظون ومتدينون( 14 
26%16%31

19%7%41سكان حريديم15 

22%4%35سكان عرب 

22%4%36سكان عرب-مسلمون 

35%14%20سكان عرب-مسيحيون 

45%20%14سكان مسيحيون غري عرب 

* حلجيل حلذي نصف حلسكان موجودون فوقه ونصف حلسكان موجودون تحته. 
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املبنى العمري لسكان أورشليم القدس، وفقا ملجموعة السكان، 2019  
■ يهود  ■ عرب

املبنى العمري للسكان اليهود يف أورشليم القدس، 2019 
■ سكان حريديم  ■ سكان يهود-عام 

ل
جي

ا 
وع

جم
م

% من حلسكان

% من حلسكان

ل
جي

ا 
وع

جم
م

معهد القدس لبحث السياسات

معهد القدس لبحث السياسات

حلسّكان 

28



املبنى العمري للسكان العرب يف أورشليم القدس، وفقا للدين، 2019  
■ سكان مسيحيون  ■ سكان مسلمون   

حلعدد  تضم  حلتي  حلسكانيا  حلفئا   2019 عام  يف 
حألكرب من كبار حلسن يف أورشليم حلقدس كانت 
حلعربيا. تعد هذه  حاسيحيا غري  حلسكانيا  حلفئا 
حلوسيط  وعمرها  فقط  نسما   3,300 حاجموعا 
حلعربيا–  حلسكانيا  حلفئا  كذلك  سنا.   45  كان 

حاسيحيا من كبار حلسن وعمرها حلوسيط كان 35 
أكرث  حلشابا  حلسكانيا  حلفئات  مجموعات  سنا. 
كانت حلفئا حلسكانيا حلحريديا حلتي وصل عمرها 
حلعربيا –  حلوسيط إىل 19 سنا وحلفئا حلسكانيا 
حاسلما، حلتي وصل عمرها حلوسيط إىل 22 سنا. 
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ابناء 65 فما فوق

تجدر حإلشارة إىل حنه يوجد يف هذح حلحي أيضا مأوى للعجزة.  16
حنظروح هناك.  17

حوحيل  حلقدس  أورشليم  يف  سكن   2019 عام  يف 
 9% شّكلوح  فوق،  فما   65 أبناء  نسما   86,600
أبناء  عدد  بلغ  إسرحئيل  يف  حادينا.  سكان  من 
 12% شّكلوح  نسما،   1,093,500 فوق  فما   65
من  حلسكانيا  حلفئا  نسبا  حلدولا.  سكان  من 
بااقارنا  أقل  حلقدس  أورشليم  يف  حلسن  كبار 
فيهما  شّكلت  حلتي  حيفا،  ومع  أبيب  تل  مع 
بااالءما.  و21%،   15% حلسكانيا  حلفئا   هذه 
يف حادن حلتي يبلغ تعدحد سكانها 200,000 نسما 
فوق(  فما   65 )حبناء  حلسن  كبار  نسبا  فوق  وما 
ريشون  نتانيا،   ،)21%( حيفا  يف  ُسّجلت   حألعىل 

كل  يف   18%( حلسبع  وبرئ  تكفا،  بيتح  لتسيون، 
ويف   )7%( برحك  بني  يف  وحألدىن  منها(  وححدة 

أورشليم حلقدس )9%(. 
ُسّجلت  حلقدس  بأورشليم  حاحيطا  حلبلدحت  يف 
نسبا كبار حلسن أعىل من تلك حلتي يف أورشليم 
هار  يف   ،)16%( تسيون  مفاسريت  يف  حلقدس. 
نسبا    .)10%( حدوميم  معاله  ويف   )12%( حدحر 
ُسّجلت  حلخصوص  وجه  عىل  أقل  حلسن  كبار 
حلسكانيا  حلفئا  فيها  تسكن  حلتي  حلبلدحت  يف 
يعريم  كريات   ،)1%( عيليت  بيتار   – حلحريديا 

)%3( وبيت شيمش )4%(.  

أبناء 65 فما فوق يف أورشليم القدس ويف البلدات املحيطة، 2019 

فيها  ُسّجلت  حلتي  حلقدس  أورشليم  يف  حاناطق 
حألعىل  فوق(  فما   65 )حبناء  حلسن  كبار  نسبا 
 16،)42%( رحافيا  يف  فولفسون  كريات  هي: 
 وكذلك منطقا تسمريت حلنبي، منطقا حلشوحرع 

منطقا  حلطالبيا،  يف  هعام  وأحاد  مركوس 
حاستعمرة  يف  جورج  ولويد  همغيد  حلشوحرع 

حألاانيا ورمات بيت هكريم17 )30%-34%(. 
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ش
2 3 كيلومرت4

العمر الوسيط يف أورشليم القدس، 2019 

20−14

38−31

30−21

45−39

منطقا ليست للسكن، 
أو معطيات ناقصا

العمر الوسيط لسكان املنطقة

عطاروت

  الرام

يعكوف نفيه 

حنينا بيت 

شعفاط

زئيف بسغات 

رموت ألون

رمات شلومو

الفرنسية التلة 
رمات إشكول

هار 
حوتسفيم

هأرازيم عيِمك 
تسيون مفاسريت 

موتسا
روميما الشيخ جراح املشارف جبل 

العيسوية

وادي الجوز

الطور

الشياح

راس 
العمود

سلوانالعيزرية

ِرحافيا

لبية طا

 بيت
َهكريم

َنيوت

جفعات شاؤول
هار نوف

زايت بيت 

عني كارم فاغان بيت 
َهيوفيل ِكريات 

هار 
هرتسل

َرمات 
شريت

جفعات 
مردخاي

مناحيم ِكريات 

أورا
عميناداف

عري جنيم

جفعات 
ِمسوآه

جفعات 
رام

قطمون

تلبيوت

أرنونا

رمات 
راحيل

جيلو 

لحم بيت 

هار حوما

باهر صور 

أم طوبا

تلبيوت 
شرق

املكرب جبل 

صفافا بيت 

املستعمرة
األملانية

أبو ديس ابو ثور

السواحرة 
الغربية

إمليسون

مركز 
املدينة

جئوال

نحألوت

البلدة 
القديمة

كفر عقب

شعفاط مخيم 

املالحة

ليه  معا
أدوميم

رام الله
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الحالة االجتماعية
يف عام 2018 %66 من بني سكان أورشليم حلقدس أبناء 20 فما فوق كانوح متزوجني، 
%23 عازبون، %6 مطلقون و%5 أرحمل. نسبا حاتزوجني يف أورشليم حلقدس )%66( أعىل 
بقليل من تلك حلتي يف إسرحئيل )%62(، أعىل بكثري بااقارنا مع تل أبيب )%44( وأعىل 

أيضا بااقارنا مع حيفا )55%(. 

حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حاتزوجني  نسبا 
حلقدس )%63( كانت أقل  حليهوديا يف أورشليم 
من تلك حلتي يف صفوف حلفئا حلسكانيا حلعربيا 
حليهود )%8( كانت أعىل  حاطلقني  )%71(. نسبا 
نسبا  بينما   ،)3%( حلعرب  حاطلقني  نسبا  من 
صفوف  يف   )23%( وحلعازبني   )5%( حألرحمل 
حليهود مشابها لتلك حلتي يف صفوف حلعرب )4% 

و%22، بااالءما(. 

يتزوج حاقدسيون يف جيل صغري نسبيا: %54 من 
حبناء 20-34 يف أورشليم حلقدس كانوح متزوجني، 
بااقارنا مع %44 يف إسرحئيل، %26 يف تل أبيب 

و%35 يف حيفا. 
%8 من حاتزوجني يف أورشليم حلقدس كانوح حبناء 
إسرحئيل  مع  بااقارنا  أعىل  حلنسبا  هذه   .24-20
 )%3(، مع تل أبيب )%1( ومع حيفا )%2(. جيل 
أورشليم  يف  حألعىل  حلزوحج  ونسبا  حألدىن  حلزوحج 
اجموعات  حألعىل  حلنسبا  إىل  يعزيان   حلقدس 
حلفئات حلسكانيا حلتي مقبول فيها حلزوحج يف جيل 
وحاسلمون. حلحريديم  حاتدينون،   – نسبيا   صغري 

أورشليم  يف   34-20 أبناء  حليهود  من   23%
يف  حليهود  حلعازبني  نسبا  عازبني.  كانوح  حلقدس 
مشابهه  إلسرحئيل،  مماثلا  حلقدس  أورشليم 
لحيفا )%25( وأقل من حلتي يف تل حبيب )39%(. 
حلقدس  يف   34-20 أبناء  حليهود  حلعازبني  عدد 
حلذي  ذلك  من  أعىل  وكان   ،78,300 إىل  وصل 
حلذي يف تل  ُسّجل يف حيفا )44,500( وأقل من 

حبيب )132,000(. 
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طابع الهوية الدينية
حلفئا حلسكانيا حاقدسيا هي حألكرث تنوعا وتعقيدح يف مدن إسرحئيل. إحدى حاميزحت حلتي 

تميز بني مجموعات حلفئات حلسكانيا يف حادينا هو طابع هويتها حلدينيا. 

دحئرة  حجرته  حلذي  حالجتماعي  حالستطالع  من 
فوق  فما   20 حبناء  صفوف  يف  حاركزيا  حالحصاء 
تبني أنه يف حلسنوحت 2017-2019 )بااعدل( 20% 
أنفسهم  عّرفوح  حلقدس  أورشليم  يف  حليهود  من 
محافظني  أنفسهم  عّرفوح   24% علمانيني، 
هذح  إىل  متدينا  ليس  ومحافظ  )محافظ-متدين 
نسبا  حريديم.  و36%  متدينني   20% حلحد(، 
حلعلمانيني يف أورشليم حلقدس )%20( كان أقل 
بااقارنا مع إسرحئيل )%44(، مع تل أبيب )70%( 
أورشليم  حاحافظني يف  ومع حيفا )%57(. نسبا 
حلقدس وصلت إىل %24 وكانت أقل من تلك حلتي 
يف إسرحئيل )%35( ويف حيفا )%32(، ومماثل لتل 
 أبيب )%24(. نسبا حؤلئك حلذين عّرفوح أنفسهم 

متدينني يف ح أورشليم لقدس )%20( كانت أعىل 
 )5%( أبيب  تل  مع   ،)6%( حيفا  مع  بااقارنا 
حلحريديم يف  ومع إسرحئيل )%11(. كذلك نسبا 
بني  من  حألعىل  كانت   )36%( حلقدس  أورشليم 
من   1% أبيب  تل  يف  إسرحئيل.  يف  حلكربى  حادن 
 4% حيفا  يف  كحريديم.  أنفسهم  عّرفوح  حليهود 
ويف إسرحئيل %10. ويتبني من ذلك أنه يف صفوف 
حلفئا حلسكانيا حليهوديا )أبناء 20 فما فوق( يف 
أورشليم حلقدس نسبا حاتدينني وحلحريديم )كل 
من  ملحوظ  بشكل  أعىل  حدة(  عىل  مجموعا 
إسرحئيل،  ويف  حيفا  يف  حبيب،  تل  يف  حلتي  تلك 
بينما نسبا حلعلمانيني وحلوحافظني يف أورشليم 
إسرحئيل.  ومع  حيفا  مع  بااقارنا  أقل   حلقدس 

 السكان اليهود يف جيل 20 فما فوق يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، يف تل أبيب
ويف حيفا، وفقا لطابع الهوية الدينية, 2017-2019 )متوسط(

  

% أبناء 20 وما فوق

■ حريدي  ■ متدين  ■ محافظ-متدين  ■ محافظ-ليس متدينا إىل هذا الحد 
■ علماين، ليس متدينا
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السكان اليهود )أبناء 15 فما فوق( يف أورشليم القدس، وفقا لطابع الهوية الدينية، 2019 

حاجموعا حالكرب يف صفوف حلسكان حليهود، وفقا لطابع حلهويا حلدينيا 

متدين متدين 

حريدي حريدي 
علماين علماين 

محافظ 

سكان يهود وفقا للوسط 

فوق %50حتى 50%

منطقا فيها أغلبيا سكان عرب 

منطقا ليست للسكن، أو 
معطيات ناقصا 

عطاروت

  الرام

يعكوف نفيه 

حنينا بيت 

شعفاط

زئيف بسغات 

رموت ألون

رمات شلومو

الفرنسية التلة 
رمات إشكول

هار 
حوتسفيم

هأرازيم عيِمك 
تسيون مفاسريت 

موتسا
روميما الشيخ جراح املشارف جبل 

العيسوية

وادي الجوز

الطور

الشياح

راس 
العمود

سلوانالعيزرية

ِرحافيا

لبية طا

 بيت
َهكريم

َنيوت

جفعات شاؤول
هار نوف

زايت بيت 

عني كارم فاغان بيت 
َهيوفيل ِكريات 

هار 
هرتسل

َرمات 
شريت

جفعات 
مردخاي

مناحيم ِكريات 

أورا
عميناداف

عري جنيم

جفعات 
ِمسوآه

جفعات 
رام

قطمون

تلبيوت

أرنونا

رمات 
راحيل

جيلو 

لحم بيت 

هار حوما

باهر صور 

أم طوبا

تلبيوت 
شرق

املكرب جبل 

صفافا بيت 

املستعمرة
األملانية

أبو ديس ابو ثور

السواحرة 
الغربية

إمليسون

مركز 
املدينة

جئوال

نحألوت

البلدة 
القديمة

كفر عقب

شعفاط مخيم 

املالحة

ليه  معا
أدوميم

رام الله
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الخصائص االجتماعية-االقتصادية 
يف عام 2017 حنتمت أورشليم حلقدس إىل عنقود 3 يف حلخصائص حالجتماعيا-حالقتصاديا، 
وكانت مدرجا يف أقل مرتبا من بني حادن حلكربى. مرتبا أورشليم حلقدس حاتدنيا تتأثر 
حلعربيا حلسكانيا  وحلفئا  حلحريديا  حلسكانيا  للفئا  نسبيا  حارتفع  حلوزن  من  حألساس   يف 

يف حادينا. 

حلذي  حاؤشر  هو  حالجتماعي-حالقتصادي  حاؤشر 
يميز حلفئا حلسكانيا للسلطات حاحليا )بلديات، 
بوحسطا  حقليميا(  ومجالس  محليا  مجالس 
وحالقتصاديا  حالجتماعيا  حاتغريحت  تقدير 
حلديمغرحفيا،  حلرتكيبا  حلتاليا:  حاجاالت  من 
حلتشغيل  حاعيشا،  مستوى  وحلرتبيا،  حلتعليم 

ومعاشات حلتقاعد. 

بعد حعدحد حاؤشر تم تدريج حلـ255 سلطا محليا 
عناقيد.   10 إىل  تجميعها  وتم  إسرحئيل،  يف 
حلتي  حاحليا  حلسلطات  موجودة   1 عنقود  يف 
لسكانها  حالجتماعي-حالقتصادي  حاستوى  فيها 
حلسلطات  موجودة   10 عنقود  ويف  حألدىن  هو 
حاحليا حلتي فيها حاستوى حالجتماعي-حالقتصادي 
حنتمت  ذلك،  حىل  باالضافا  حألعىل.  هو  لسكانها 
عنقود  إىل  حالقليميا  حاجالس  يف  حلبلدحت  حيضا 

حجتماعي-حقتصادي. 

يف  حلقدس  أورشليم  تدريج  تم   2017 عام  يف 
عنقود 3، ومن بني حادن حلكربى حلتي يبلغ تعدحد 
مدرجا  هي  نسما،   200,000 من  أكرث  سكانها 
يف حارتبا حلدنيا. حشدود مدرجا يف عنقود 4.، برئ 
6، حيفا،  عنقود  نتانيا يف   ،5 عنقود  حلسبع يف 
بيتح تكفا وريشون لتسيون يف عنقود 7 وتل حبيب 

يف عنقود 8. 
يف  حلقدس  ألورشليم  نسبيا  حاتدنيا  حارتبا 
حارتفع  حلوزن  من  كبري  حد  إىل  تأثرت  حلتدريج 
تسكنان  حللتني  حلسكانتني  حلفئتني  اجموعتي 
حجتماعي-حقتصادي  بمستوى  وتتميزحن  فيها 
حوحيل  تشّكل  حلتي  حلحريديا  حلفئا   – متدين 
وحلفئا  حادينا  سكان  إجمايل  من   27%
 .38% حوحيل  تشّكل  حلتي  حلعربيا   حلسكانيا 
بااقارنا  حيضا  حلتايل،  حلجدول  من  يتضح  كما 
تدريج  تم  حلقدس  بأورشليم  بلدحت محيطا  مع 
أورشليم حلقدس يف مرتبا حقل، ما عدح حلبلدحت 
سكانيا  فئا  فيها  حلتي  بلدحت  ]أو  حلحريديا 

حريديا كبرية[. 
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الخصائص االجتماعية-االقتصادية للسكان يف سلطات محلية مختارة محيطة 
بأورشليم القدس، 2017 

مجلس حقليمي حىل حلجنوب من برئ حلسبع حلذي يشمل 4 بلدحت بدويا.  18
منطقا ححصائيا هي وحدة مساحا متتابعا حلتي نشأت من توزيع جغرحيف-ححصايئ لبلدة فيها أكرث من 10,000 نسما.   19

منطقا ححصائيا هي وحدة جغرحفيا صغرية ومتجانسا قدر حإلمكان، حلتي عن طريقها يمكن حن تعكس حلخصائص 
حلفريدة للمناطق بدحخل حلبلدة. منطقا ححصائيا يبلغ تعدحدها بشكل عام 3,000-5,000 نسما. 

حلـ255  تدريج  تم  حلعناقيد،  توزيع  حىل  باالضافا 
 255 حتى   1 عن  يزيد  تدريج  يف  محليا  سلطا 
)حلقيما 1 حصلت عليها حلبلدة حلتي سكانها من 
وحلقيما  حلدنيا  حالجتماعيا-حالقتصاديا  حاكانا 
255 حصلت عليها حلبلدة حلتي سكانها يف حاكانا 
 حلعليا(. يف هذح حلتدريج تتوحجد أورشليم حلقدس 

حلقدس  أورشليم  جانب  إىل  حلـ38.  حارتبا  يف 
)يف  حلزرحزير  حلتاليا:  حاحليا  حلسلطات  تتوحجد 
عني  حلـ37(،  حارتبا  )يف  جلجوليا  حلـ36(،  حارتبا 
قينيا )يف حارتبا حلـ39( ويفنئيل )يف حارتبا حلـ40(. يف 
حارتبا 1 يتوحجد حاجلس حالقليمي وححا حلصحرحء 

)نفه ميدبر(18 ويف حارتبا 255 تتوحجد سفيون.

امليزة االجتماعية-االقتصادية للمناطق االحصائية19
حاؤشر حالجتماعي-حالقتصادي هام جدح للمناطق 
توزيع  عناقيد.   10 حيضا  هو  ويشمل  حالحصائيا 
تجميع عدد  يتيح  عناقيد  حىل  حالحصائيا  حاناطق 
ألحياء  تصنيف  وحنشاء  سويا  حلعناقيد  من 
حالجتماعيا-حالقتصاديا  للمكانا  وفقا  مختلفا 
حلسكانيا  للفئا  مرتفعا(  متوسطا،  )متدنيا، 

حلتي تعيش فيها.  

ويتبني من حاعطيات أن حوحيل ثلثي )%66( سكان 
حلتي تمتاز  حاناطق  أورشليم حلقدس يعيشون يف 
من  أكرث  متدنيا،  حجتماعيا-حقتصاديا  بمكانا 
حلربع بقليل )%28( يف حاناطق حلتي تمتاز بمكانا 
متوسطا )متوسطا-متدنيا ومتوسطا-مرتفعا( 

و%6 يف حاناطق حلتي تمتاز بمكانا مرتفعا. 

9هار ادار 

9موديعني-مكابيم-رعوت 

8مفاسريت تسيون 

7افرات

6معاله ادوميم

5غفعات زئيف 

3أورشليم القدس

3ابو غوش

2كريات يعريم )تلز ستون( 

2بيت شيمش 

1موديعني عيليت 

1بيتار عيليت 

7املجلس االقليمي مطيه يهودا 

6املجلس االقليمي غوش عتسيون 

5املجلس االقليمي مطيه بنيامني

معهد القدس لبحث السياسات
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نسبا حلفئا حلسكانيا حلتي تسكن يف حاناطق حلتي 
تمتاز بمكانا متدنيا يف أورشليم حلقدس )66%( 
حلكبرية  حادن  مع  بااقارنا  ملحوظ  بشكل  أعىل 
 200,000 من  أكرث  سكانها  تعدحد  يبلغ  حلتي 
وأشدود، حلسبع  برئ  يف   32%-25%(  نسما 

و%0-%13 يف تل حبيب، حيفا، ريشون لتسيون، 
بيتح تكفا ونتانيا(. نسبا حلفئا حلسكانيا حلتي تسكن 
 يف حاناطق حلتي تمتاز بمكانا متوسطا )%28( يف 

أورشليم حلقدس أقل بقليل بااقارنا مع تل حبيب 
باقي  مع  بااقارنا  ملحوظ  بشكل  وحقل   )32%(
حلتي  حلسكانيا  حلفئا   .)70%-40%( حلكبرية  حادن 
يف  مرتفعا  بمكانا  تمتاز  حلتي  حاناطق  يف  تسكن 
حادينا  سكان  من   6% شّكلت  حلقدس  أورشليم 
 ،)64%( أبيب  تل  مع  بااقارنا  أقل  وزنها  وكان 
وبيتح   )38%( لتسيون  ريشون   ،)38%( حيفا 

تكفا )36%(. 

 الخصائص االجتماعية–االقتصادية للسكان يف أورشليم القدس
ويف البلدات الكبرية يف اسرائيل، 2017

أورشليم 
القدس

ريشون حيفاتل أبيب 
لتسيون

بيتح 
تكفا 

بئر نتانيااشدود
السبع

الخصائص 
االجتماعية-
االقتصادية 

ارقام مطلقةعنقود

1594,70014,90037,4005,300070,50025,30052,300-3متدنية

4139,80086,50082,90010,80072,00041,400108,40061,000-5متوسطة-متدنية

6107,50055,60052,600139,40082,100105,70041,00079,400-7متوسطة-مرتفعة

856,800285,100106,60093,30084,9004,60038,10012,600-10مرتفعة

898,700442,100279,500248,800239,000222,100212,900205,300املجموع الكيل

نسب مئوية  

%25%12%32%0%2%13%3%166-3متدنية

%30%51%19%30%4%30%20%416-5متوسطة-متدنية

%39%19%48%34%56%19%13%612-7متوسطة-مرتفعة

%6%18%2%36%38%38%64%86-10مرتفعة

%100%100%100%100%100%100%100%100املجموع الكيل

معهد القدس لبحث السياسات
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يف  حاختلفا  للمناطق  وفقا  حاعطيات  فحص 
بني  كبرية  فجوحت  إىل  يشري  حلقدس  أورشليم 
حليهوديا  حألحياء  تسكن يف  حلتي  حلسكانيا  حلفئا 
وتلك حلتي يف حألحياء حلعربيا وكذلك بني حألحياء 
حلتي  وحالحياء  فيها حريديا  حلسكان  غالبيا  حلتي 
يهوديا-عاما  هي  فيها  حلسكانيا  حلفئا  غالبيا 

)علمانيون، محافظون ومتدينون(. 
حألحياء حلعربيا تم تدريجها كلها بمكانا متدنيا، 
تدريجهما  تم  فقط  حيان   .1 عنقود  يف  غالبيتها 
حلبلدة  يف  حلذي  حألرمنّي  حلحّي   – أعىل  عنقود  يف 
 .)3 )عنقود  صفافا  وبيت   )2 )عنقود   حلقديما 
تدريجها  تم  حلحريديا  لألحياء  حلسكانيا  حلفئا 
)عناقيد  متدنيا  مكانا  يف   )98%( تقريبا  كلها 
حلتي تم تدريجها بمكانا  حاناطق حلحريديا   .)3-1
أعىل )مكانا متوسطا-متدنيا، عنقود 4( كانت: 
شمال-غرب وجنوب-غرب هار نوف وكذلك حي 
 2% حلسكانيا  فئتهم  وشّكلت  حيسد،  شعاري 

من إجمايل حلسكان يف حألحياء حلحريديا. 

فيها  حلسكانيا  حلفئا  غالبيا  حلتي  حألحياء  يف 
 )8%( باائا  عشرة  من  أقل  يهوديا-عاما  هي 
حجتماعيا-حقتصاديا  بمكانا  تمتاز  حلسكان  من 
مكانا  يف   )74%( أرباع  ثالثا  حوحيل  متدنيا، 
متوسطا )متوسطا-متدنيا ومتوسطا-مرتفعا( 

و%17 يف مكانا مرتفعا. 

توزيع حلفئا حلسكانيا يف حالحياء حلتي فيها أغلبيا 
حلفئا حلسكانيا هي يهوديا–عاما، ُيظِهر حن حلفئا 
حلسكانيا يف مكانا متوسطا–متدنيا كانت حألكرب 
نسما.   133,900 وشملت  حاجموعات  بني  من 
من  حلسكانيا  حلفئا  كانت  حالصغر  حاجموعا 

مكانا منخفضا – 26,700 نسما. 

يف أحيان كثرية فئات أورشليم حلقدس حلسكانيا 
تجاور  حلتي  فرعيا  مدن  منابع   3 من  مرّكبا 
مدينا  يهوديا–عاما'،  'مدينا  حألخرى  إحدحها 
من  وححدة  كل  عربيا.  ومدينا  حريديا  يهوديا 
هذه حلـ‘مدن‘ كبرية من ناحيا حجم سكانها من 
مقارنا مع غالبيا مدن إسرحئيل ويبلغ تعدحدها 

بني 240 ألفا إىل 330 حلف نسما.
فان  منفصلا،  مدن  عن  يدور  حلحديث  كان  لو 
حألحياء  كل  )حرفاق  حليهوديا-حلعاما  حلـ‘مدينا‘ 
يهوديا–عاما  سكانيا  فئا  فيها  تسكن  حلتي 
كانت  ومتدينون{(  محافظون  }علمانيون، 
مدرجا يف عنقود 6. هذح مشابه اعاله حدوميم، 
نتانيا  عتسيون،  غوش  حالقليمي  حاجلس 
حلحريديا  حلـ‘مدينا‘  هذح،  مقابل  يف  وحلخضرية. 
وحلـ ‘مدينا‘ حلعربيا )جميع حألحياء فيها تسكنها 
فيها  حألحياء  جميع  وكذلك  حلحريديا  حلفئا 
تسكنها حلفئا حلسكانيا حلعربيا، بااالءما( كانت 
عيليت،  لبيتار  مشابه  هذح   .1 عنقود  مدرجا يف 

موديعني عيليت، رهط وكسيفا.
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 الخصائص االجتماعية-االقتصادية للسكان يف املناطق االحصائية
يف أورشليم القدس، وفقا ملجموعة السكان، 2017

سكان يهود 

الخصائص 
االجتماعية - 

االقتصادية

المجموع عنقود
الكلي 
للسكان

سكان 
عرب

سكان عام )علمانيون، سكان يهود
محافظون، متدينون( 

سكان حريديم*

أرقام مطلقة 

1594,700334,700260,00026,700233,300-3متدنية

4139,8000139,800133,9005,900-5متوسطة - متدنية

6107,5000107,500107,5000-7متوسطة - مرتفعة

856,800056,80056,8000-9**مرتفعة

املجموع الكيل 
للسكان

898,700334,700564,100324,900239,200

نسب مئوية 

%98%8%46%100%166-3متدنية

%2%41%25%0%416-5متوسطة - متدنية

%0%33%19%0%612-7متوسطة - مرتفعة

%0%17%10%0%86-9**مرتفعة

املجموع الكيل 
للسكان

100%100%100%100%100%

* سكان يف حألحياء حلتي فيها %60 فما فوق من أبناء +15 هم حريديم، ما عدح مناطق حريديا وحضحا حاوجودة يف 
أحياء سكان يهود–عام وتم إلحاقهم هم حيضا إىل حلحريديم، وحلعكس صحيح. حلسكان يف باقي حألحياء تم تعريفهم 

كسكان يهود–عام.  
**  لم تدرج أي منطقا إحصائيا يف أورشليم حلقدس يف عنقود 10.
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الخصائص االجتماعية-االقتصادية لسكان أورشليم القدس، 2017  

1-3 متدنيا

6-7 متوسطا-مرتفعا

4-5 متوسطا-متدنيا

8-9 مرتفعا
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رام

قطمون
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األملانية

أبو ديس ابو ثور

السواحرة 
الغربية

إمليسون

مركز 
املدينة

جئوال
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البلدة 
القديمة

كفر عقب

شعفاط مخيم 
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ليه  معا
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رام الله
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الخصائص االجتماعية-االقتصادية يف أورشليم القدس ويف املدن الكبرية يف اسرائيل، 2017  

1-3 متدنيا

300,000

6-7 متوسطا-مرتفعا

4-5 متوسطا-متدنيا

8-10 مرتفعا

 طول حاستطيل نسبا
إىل ِكرَب حلسكان 

عنقود اجتماعي-اقتصادي

برحك  بني 

تكفا  بيتح 
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رحوفوت 

حلسبع  برئ 

حلقدس  أورشليم 
شيمش  بيت 

حشكلون 

أشدود 

حيفا 

نيا  نتا

أبيب  تل 

رمات غان 
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حاضرة )مرتوبولني( أورشليم القدس
يف عام 2019 سكن يف حاضرة أورشليم حلقدس20 1,345,300 نسما: 936,400 نسما يف 
مدينا أورشليم حلقدس، حلتي هي نوحة حلحاضرة، و408,900 نسما يف حلحلقا حلخارجيا. 

20  حاعطيات عن أورشليم حلقدس، نوحة حلحاضرة، تشمل سوحء حلفئا حلسكانيا حليهوديا وسوحء حلفئا حلسكانيا حلعربيا. 
لكن حاعطيات عن قطاع حلبلدحت يف يهودح وحلسامرة )حلضفا حلغربيا( تشمل فقط حلفئا حلسكانيا حليهوديا، وليس حلفئا 

حلسكانيا حلفلسطينيا. 
21  كتاب حالحصاء حلسنوي السرحئيل 2017، يف مدخل فصل حلسكان، صفحا 4، دحئرة حالحصاء حاركزيا. 

حاضرة أورشليم حلقدس تم تعريفها ألول مرة من ِقبل دحئرة حالحصاء حاركزيا يف عام 2013.    22

حلتي  وظيفيا  جغرحفيا  منطقا  هي  حاضرة 
)بلديات  حلحضريا  حلبلدحت  من  كبري  عدد  فيها 
مجالس  )يف  قرويا  وبلدحت  محليا(  ومجالس 
كيانا  وتنئش  حلبعض  لبعضها  مجاورة  إقليميا( 
عالقات  بينها  حلبلدحت  تقيم  وححدح.  وظيفيا 

حقتصاديا، إجتماعيا وثقافيا.21

أورشليم  حاضرحت:  أربع  إسرحئيل  يف  توجد 
حلسبع. يف عام  أبيب، حيفا وبرئ  حلقدس،22 تل 
2019 كان يف حاضرة أورشليم حلقدس 86 بلدة، 
أورشليم  نسما. حاضرة  فيها 1,345,300  سكن 
خارجيا،  حلقا  ومن  نوحة  من  مكونا  حلقدس 
سكن  حلحاضرة  نوحة  يف  قطاعني،  تشمل  حلتي 
936,400 نسما ويف حلحلقا حلخارجيا 408,900 
و193,300  حلغربي  حلقطاع  يف   215,600 نسما: 
حلبلدحت  فقط  تشمل  حلتي  حلشرقي،  حلقطاع  يف 
حإلسرحئيليا يف يهودح وحلسامرة )حلضفا حلغربيا(.  

لحاضرة  حلخارجيا  حلحلقا  يف  حألكرب  حلبلدحت 
أورشليم حلقدس كانت: بيت شيمش )125,000 
نسما(، بيتار عيليت )59,300(، معاليه أدوميم 
)38,200(، مفاسريت تسيون )24,100( وغفعات 

زئيف )18,400(. 

حاضرة أورشليم حلقدس هي حلحاضرة حلثانيا من 
أبيب،  حلِكرَب يف إسرحئيل، بعد حاضرة تل  حيث 
ويف عام 2019 سكن فيها 1,345,300 نسما. يف 
ويف  نسما   4,052,200 سكن  أبيب  تل  حاضرة 
حاضرة حيفا سكن 962,500 نسما. عدد سكان 
حاضرة برئ حلسبع أصغر بشكل ملحوظ بااقارنا 
 .402,600 – إسرحئيل  حالخرى يف  حلحاضرحت   مع 

)حادينا  حلنوحة  حلسكانيا  حلفئا  ِكرَب  بني  حلنسبا 
باقي  يف  حلسكانيا  حلفئا  ِكرَب  وبني  حلرئيسيا( 
من  سوحء  حلحاضرة  مميزحت  إىل  تشري  حلحاضرة 
متجمعا،  أم  متناثرة  هي  هل   – مكانيا  ناحيا 
حلجبها  وزن  ما   – حقتصاديا  ناحيا  من  وسوحء 
يف  تساهم  أن  وححتمال  للحاضرة  حلدحخليا 
حلحاضرة   – حلنوحة  حلرئيسيا. نسبا  حادينا  حزدهار 
تختلف كثريح بني حلحاضرحت )حارتوبولينات( – يف 
حاضرة أورشليم حلقدس شّكلت حلفئا حلسكانيا 
حلفئا  إجمايل  من   70% حلقدس  أورشليم  ادينا 
أبيب  تل  حاضرة  يف  بينما  للحاضرة،  حلسكانيا 
حلفئا حلسكانيا لتل حبيب %11 فقط من  شّكلت 
حاضرحت  يف  للحاضرة.  حلسكانيا  حلفئا  إجمايل 
 52% إىل  وصلت  حلنسبا  هذه  وحيفا  حلسبع  برئ 

و%30، بااالءما. 

حلسّكان 

42
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حاضرة )مرتوبولني( أورشليم القدس 
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 معدل الخصوبة لدى النساء يف أورشليم القدس،
حسب الفئة السكانية, 2019-2000

االستقرار األّول للمهاجرين إىل إسرائيل، 2019-1990
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مصادر الزيادة السكانية
يف عام 2019 ُسّجلت يف أورشليم حلقدس زيادة طبيعيا 21,500 نفر، عدد حاهاجرين23 حىل إسرحئيل حلذين 

حستقروح يف حادينا يف نفس حلسنا كان 3,100 وميزحن حلهجرة بني حلبلدحت كان سلبيا ووصل إىل 8,200-. 

ثالثة مكونات تساهم يف الزيادة السكانية: 
• الزيادة الطبيعية 

حلفرق بني عدد حاوحليد وبني عدد حلوفيات.
• الهجرة اىل إسرائيل

حألول سكنهم  كمكان  حلقدس  أورشليم  يختارون  حلذين  إسرحئيل  حىل  حلجدد  للمهاجرين  حألول   حالستقرحر 
يف إسرحئيل. 

• ميزان الهجرة بني البلدات 
حلفرق بني عدد حاهاجرين إىل أورشليم حلقدس )حلوحفدين( من بلدحت أخرى يف حلبالد وبني هؤالء حاهاجرين 

من أورشليم حلقدس )حاغادرين( إىل بلدحت أخرى يف حلبالد. 

مصادر الزيادة السكانية، يف أورشليم القدس, تل أبيب ويف حيفا، 2019  

يشمل حاهاجرين حىل إسرحئيل – حألشخاص )يهود أو حبناء عائلا يهود( حلذين دخلوح إىل إسرحئيل لالستقرحر، وفقا لقانون   23
حلعودة أو حق حلدخول إىل إسرحئيل; مهاجرون حىل إسرحئيل بالقوة – حألشخاص حلذين يستحقون تاشرية مهاجر حىل إسرحئيل 

أو إىل شهادة مهاجر حىل إسرحئيل وفقا لقانون حلعودة، ويريدون حاكوث يف إسرحئيل حتى 3 سنوحت من أجل فحص 
حإلمكانيا وحلشروط لالستقرحر يف حسرحئيل كمهاجرين; وموحطنني مهاجرين حىل إسرحئيل – حألطفال حلذين ُولدوح اوحطنني 

إسرحئيليني عند مكوثهم يف خارج حلبالد ودخلوح إىل إسرحئيل رغبا يف حإلستقرحر. 

■ حيفا  ■ تل أبيب  ■ أورشليم القدس  

ا 
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ا 
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حلن
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الوالدة
ُولدوح   )65%( حلقدس 25,400 طفل: 16,400 طفل  أورشليم  لسكان  ُولد   2019 عام  يف 

لعائالت يهوديا و9,000 طفل )%35( ُولدوح لعائالت عربيا. 

حلفئا حلسكانيا يف أورشليم حلقدس تتميز بنسبا 
نسبا  وصلت   2019 عام  يف  جدح.  عاليا  والدحت 
)والدة   27.4 إىل  حلقدس  أورشليم  يف  حلوالدحت 
بااقارنا  أعىل  كانت  وهي  نسما(،  ألف  لكل 
ومع   )17.8( أبيب  تل  مع   ،)20.1( إسرحئيل  مع 

حيفا )13.8(. 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حلوالدحت  نسبا 
كانت   )28.6( حلقدس  أورشليم  يف  حليهوديا 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حلتي  تلك  من  أعىل 
ذلك،  مقابل  يف  إسرحئيل،  يف   .)25.5( حلعربيا 
حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا  يف  حلوالدحت  نسبا 
)19.3( كانت أقل من تلك حلتي يف حلفئا حلسكانيا 

حلعربيا )23.0(. 

كانت   )2011-1967( طويلا  سنوحت  مدحر  عىل 
يف  حلعربيا  حلسكانيا  حلفئا  لدى  حلوالدحت  نسبا 
حلفئا  لدى  حلتي  تلك  أعىل من  حلقدس  أورشليم 
حنعكس   2012 عام  يف  لكن  حليهوديا.  حلسكانيا 
حلوالدحت  نسبا  سنوحت   8 حوحيل  ومنذ  حالتجاه، 
لدى حلفئا حلسكانيا حليهوديا أعىل من تلك حلتي 
نسبا  يف  حالرتفاع  حلعربيا.  حلسكانيا  حلفئا  لدى 
نابع  حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا  لدى  حلوالدحت 
حلدينيا  حلسكانيا  حلفئا  نسبا  حرتفاع  من  سوحء 
معدل  حرتفاع  من  وسوحء  حادينا  يف  وحلحريديا 
نسبا  يف  حالنخفاض  صفوفها.   يف  حلخصوبا 
حلعربيا  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حلوالدحت 
حرتفاع نسبا  إىل  حليه،  تعزى، من بني ما تعزى 
حاشاركا يف حلقوى حلعاملا ويف مستوى حلتعليم 

يف صفوف حلنساء. 

حألول  حلعقد  نهايا  وحتى  حلسبعينات  من 
يف  معتدل  حنخفاض  طرأ  حلثانيا  حأللفيا  من 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حلوالدحت  نسبا 
نسبا  معدل  حلقدس.  أورشليم  يف  حليهوديا 
حنخفض  حلسكانيا  حلفئا  هذه  لدى  حلوالدحت 
حلسنوحت يف  نسما(  ألف  لكل  )والدة   27.7  من 
 .1999-1990 حلسنوحت  يف   25.7 إىل   1989-1973 
نسبا  معدل  بقي   2009-2000 حلسنوحت  يف 
يف  لكن   .25.3 إىل  ووصل  مشابها  حلوالدحت 
يف  حرتفاع  طرأ  ذكرنا،  كما  حألخرية،  حلسنوحت 
نسبا حلوالدحت، ويف حلسنوحت 2010-2019 وصل 

إىل 28.5. 

أورشليم  يف  حلعربيا  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف 
حلوالدحت  نسبا  عىل  حاد  حنخفاض  طرأ  حلقدس 
من حلسبعينات وحتى حليوم )2019(. يف حلسنوحت 
يف  حلوالدحت  نسبا  معدل  كان   1979-1973
لكل  )والدة   42.5 حلسكانيا  حلفئا  هذه  صفوف 
حلسنوحت يف   32.9 إىل  وحنخفض  نسما(،   ألف 

1980-1989، وحرتفع قليال إىل 34.1 يف حلسنوحت 
حتجاه  تجدد  حأللفيا  يف  لكن   .1999-1990
وصل   2009-2000 حلسنوحت  يف  حإلنخفاض: 
معدل نسبا حلوالدحت يف صفوف حلفئا حلسكانيا 
حلعربيا إىل 31.8، ووحصل يف حالنخفاض ووصل 

إىل 26.5 يف حلسنوحت 2019-2010. 
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 املواليد يف إسرائيل ويف أورشليم القدس، وفقا ملجموعة الفئة السكانية،
 2019-2000

24  فيما ييل معدل حلخصوبا. 

حلعمري  باابنى  حألساس  حلوالدحت يف  نسبا  تتأثر 
يف  تتاثر  حلخصوبا  أنماط  حلخصوبا.  وبأنماط 
حلتعليم  مستوى  حلثقافيا،  بااميزحت  حألساس 

ونسبا مشاركا حلنساء يف حلقوى حلعاملا. 
حلتي  حلقدس  أورشليم  يف  حليهوديا  حألحياء 
ُسّجلت فيها نسبا حلوالدحت حألعىل يف عام 2019 
غالبيا  حلتي  وحاناطق  حلحريديا  حألحياء  كانت 
بعلز  كريات  حريديا:  هي  فيها  حلسكانيا  حلفئا 
جنوب )61 والدة لكل ألف نسما(، كريم حبرحهام 
حلتي  حألحياء   .)50( شمال  يعقوب  ونفيه   )51(
مركز  كانت:  والدحت  نسبا  أدىن  فيها  ُسّجلت 
حادينا، يف حانطقا ما بني شارع هيلل وشارع يافا 
)7(، رمات بيت هكريم )8( ونفيوت، نفيه غرنوت 

ونفيه شأنان )8(. 

حألحياء حلعربيا حلتي ُسّجلت فيها نسبا حلوالدحت 
ألف  لكل  )33 والدة  حلجديدة  حألعىل كانت عناتا 
 .)30( حاكرب  وجبل   )33( عقب  كفر  نسما(، 
حلوالدحت حألدىن  ُسّجلت فيها نسبا  حلتي   حألحياء 
 ،)10( حلقديما  حلبلدة  يف  حاسيحي  حلحي  كانت 
باب حلزحهرة وحاسعوديا )19( وحلحي حالسالمي يف 

حلبلدة حلقديما )20(.
)معدل  حلعام24  حلخصوبا  2019 معدل  عام  يف 
حارأة  تنجبه  أن  حاتوقع  من  حلذي  حالطفال  عدد 
إىل  وصل  حلقدس  أورشليم  يف  حياتها(  خالل 
ملحوظ من معدل  بشكل  أعىل  كان  وهو   ،3.9
 )2.0( حبيب  تل  يف   ،)3.0( إسرحئيل  يف  حلخصوبا 
ويف حيفا )2.1(. يف صفوف باقي حادن حلكربى يف 
إسرحئيل، حلتي يبلغ تعدحدها أكرث من 100,000 
بني  يف  حألعىل  حلخصوبا  معدل  ُسّجل  نسما، 
حشدود  يف   ،)5.4( شيمش  بيت  يف   ،)5.9( برحك 
حادن  صفوف  يف   .)2.8( رحوفوت  ويف   )3.1(
إسرحئيل  يف  حالعىل  حلخصوبا  معدل  حليهوديا، 
موديعني  حلتاليا:  حلحريديا  حلبلدحت  يف  ُسّجل 
عيليت )7.4(، بيتار عيليت )6.8( ورخسيم )6.0(. 
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حليهوديات  حلنساء  لدى  حلخصوبا  معدل 
يف   3.0(  4.3 إىل  وصل  حلقدس  أورشليم  يف 
إسرحئيل(، وهو كان أعىل من معدل حلخصوبا يف 
حلقدس  أورشليم  حلعربيات يف  حلسيدحت  صفوف 
– 3.2 )3.0 يف إسرحئيل(. معدل حلخصوبا حألعىل 
حألساس  يف  تأثر  حليهوديات  حلنساء  صفوف  يف 
حلنساء  صفوف  يف  حألعىل  حلخصوبا  معدل  من 
نسبيا  حألعىل  حلخصوبا  معدل  ومن  حلحريديا 

لدى حلنساء حاتدينات. 

معدل  يف  طفيف  حرتفاع  ُسّجل  حألخري  حلعقد  يف 
حلخصوبا يف صفوف حلنساء حليهوديات سوحء يف 
يف  بينما  إسرحئيل،  يف  وسوحء  حلقدس  أورشليم 
عام  يف  حنخفاض.  طرأ  حلعربيات  حلنساء  صفوف 
حلنساء  صفوف  يف  حلخصوبا  معدل  كان   2010
حرتفع  حلقدس 4.2، وقد  أورشليم  حليهوديات يف 
حرتفع  إسرحئيل  يف   .2019 عام  يف   4.3 إىل  قليال 
صفوف  يف   .3.0 إىل   2.9 من  حلخصوبا  معدل 
حتجاه معاكس –  حلعربيا ُسّجل  حلسكانيا  حلفئا 
حلخصوبا  معدل  إنخفض  حلقدس  أورشليم  يف 
 .3.0 إىل   3.5 من  إسرحئيل  ويف   ،3.2 إىل   3.9  من 

معدل الخصوبة الكّل يف إسرائيل ويف أورشليم القدس، وفقا ملجموعة الفئة 
السكانية، 2019-2000  

 ■ عرب – أورشليم القدس  ■ عرب – إسرائيل
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الوفيات
يف عام 2019 تويف يف أورشليم حلقدس 3,800 نسما: %76 منهم يهود و%24 عرب. نسبا 
حلوفّيات يف أورشليم حلقدس – 4.1 وفيات لكل ألف نسما – كان أقل من هذح حلذي يف 
إسرحئيل )5.1(، يف تل أبيب )7.0( ويف حيفا )9.2(، ويعزى ذلك لكون حلفئا حلسكانيا يف 

أورشليم حلقدس أصغر نسبيا. 

يجب حإلشارة إىل أن نسب حلوفيات يف صفوف حلفئا حلسكانيا حلعربيا حنخفضت من 7.3 وفيات لكل ألف نسما يف عام   25
1973 إىل 5.3 يف عام 1979. يف صفوف حلفئا حلسكانيا حليهوديا حنخفضت نسبا حلوفيات يف تلك حلسنوحت من 6.8 وفيات 

إىل 6.0 وفيات. 
أطفال توفيوح قبل أن يبلغوح من حلعمر سنا.  26

نسبا حلوفيات يف صفوف حلفئا حلسكانيا حليهوديا 
من  ملحوظ  بشكل  أعىل  حلقدس  أورشليم  يف 
يف  حلعربيا.  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  نسبتها 
عام 2019 وصل نسبا حلوفيات يف صفوف حلفئا 
 5.1 إىل  حلقدس  أورشليم  يف  حليهوديا  حلسكانيا 
)وفاة لكل ألف نسما( بااقارنا مع 2.6 يف صفوف 
حلفئا حلسكانيا حلعربيا. تفسري حلفجوة يف نسبا 
وحلعربيا  حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا  بني  حلوفيات 
شائع يف حألساس يف حابنى حلعمري حالصغر لدى 
حلفئا حلسكانيا حلعربيا، حلتي شّكل فيها حبناء 65 
مع  بااقارنا  حلسكانيا،  حلفئا  من   4% فوق  فما 

%12 يف صفوف حلفئا حلسكانيا حليهوديا. 

حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حلوفيات  نسبا 
حليهوديا يف أورشليم حلقدس )5.1( أقل بااقارنا 
 ،)5.7( إسرحئيل  حليهوديا يف  حلسكانيا  حلفئا  مع 

يف تل أبيب )7.1( ويف حيفا )9.8(. 

نسبا حلوفيات يف صفوف حلفئا حلسكانيا حلعربيا 
نسبا  من  أقل  كان   )2.6( حلقدس  أورشليم  يف 
يف  حلعربيا  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حلوفيات 

إسرحئيل )2.9(. 

خالل حلسنوحت طرأ حنخفاض معتدل عىل معدل 
حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حلوفيات 
حلفئا  صفوف  يف  بينما  حلقدس،  أورشليم  يف 
وسريع.  حاد  حنخفاض  طرأ  حلعربيا  حلسكانيا 
نسبا حلوفيات يف صفوف حلفئا حلسكانيا حليهوديا 
نسما  أللف  بااعدل  وفيات   6.4 من  حنخفض 

حلسنوحت                يف   5.9 إىل   ،1979-1973 حلسنوحت  يف 
 1999-1990 حلسنوحت  يف   5.5 إىل   ،1989-1980
 5.1 وإىل   2009-2000 حلسنوحت  يف   5.2 وإىل 
حلفئا  صفوف  يف   ،2019-2010 حلسنوحت  يف 
حلسكانيا حلعربيا طرأ حنخفاض حاد عىل معدل 
نسما  وقيات أللف  حلنسبا  يف   6.4 من  حلوفيات 
يف حلسنوحت 1973-1979، 25 إىل 4.5 يف حلسنوحت 
1980-1989، إىل 3.5 يف حلسنوحت 1999-1990، 
حستمر  وقد   ،2009-2000 حلسنوحت  يف   2.8 إىل 
ووصل   2019-2010 حلسنوحت  يف  حالنخفاض  يف 

إىل 2.6.  
حلفئا  صفوف  يف  حلوفيات  نسبا  يف  حالنخفاض 
حلسكانيا حلعربيا يف أورشليم حلقدس هو نتيجا 
مستوى  يف  حرتفاع  حلصحيا،  حلظروف  تحسني 
نهايا  من  حلوقايئ  وحلطب  حلصحيا  حلخدمات 
قانون  تطبيق  وبدء  حاايض  حلقرن  حلستينيات من 

حلتأمني حلصحي حلحكومي من حلتسعينيات.  

يف  حلحاد  لالنخفاض  حالساسيا  حلعناصر  أحد 
نسبا حلوفيات يف صفوف حلفئا حلسكانيا حلعربيا 
حألطفال.26  وفيات  يف  حلحاد  حالنخفاض  هو 
وفيات  نسبا  وصل   1979-1972 حلسنوحت  يف 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  بااعدل  حالطفال 
)حالا   45.2 إىل  حلقدس  أورشليم  يف  حلعربيا 
يف   17.2 إىل  وحنخفض  حيا(،  والدة  أللف  وفاة 
حلسنوحت  يف   10.7 إىل   ،1989-1980 حلسنوحت 
1990-1999، إىل 6.8 يف حلسنوحت 2009-2000 

وإىل 4.1 يف حلسنوحت 2019-2017. 
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نسبا  معدل  وصل   2019-2017 حلسنوحت  يف 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حألطفال  وفيات 
حليهوديا يف أورشليم حلقدس إىل 3.3، وكان أعىل 
حليهوديا يف  حلسكانيا  حلفئا  حلذي لدى  من ذلك 
إسرحئيل - 2.3. معدل وفيات حالطفال يف صفوف 
حلفئا حلسكانيا حلعربيا يف أورشليم حلقدس وصل 
صفوف  يف  حلذي  ذلك  من  أقل  وكان   ،4.1 إىل 
حلفئا حلسكانيا حلعربيا يف إسرحئيل - 5.2. نسبا 
حلسكانيا  حلفئا  حألطفال أعىل يف صفوف  وفيات 
حليهوديا،  حلفئا حلسكانيا  بااقارنا مع  حلعربيا، 
ومن  حلخلقيا  حلتشوهات  من  حالساس  يف  نابع 
حلفئا  صفوف  يف  أكرث  حانتشرة  ورحثيا،  أمرحض 

حلسكانيا حاسلما بسبب زوحج حالقارب.27

حنظروح تقرير وفيات حالطفال وحلوفيات حاحيطا بالوالدة يف إسرحئيل للسنوحت 2008-2011، وزحرة حلصحا  27 
 https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Infant_mortality_rate-2008-2011.pdf 

حألحياء حليهوديا يف أورشليم حلقدس حلتي ُسّجل 
كانت:  عام 2019  حألعىل يف  حلوفيات  نسبا  فيها 
وفاة أللف نسما(،  )27 حالا  كريات فولفسون 
شوحرع  ومنطقا   )23( ومحيطها  إمكا  منطقا 

شموئيل هنغيد وبتسئليل )17(. 
يف صفوف حلفئا حلسكانيا حلعربيا نسبا حلوفيات 
فيها  حلتي  حلقديما،  حألحياء  يف  ُسّجل  حألعىل 
فئا حلسكان من كبار حلسن – حلحّي حاسيحّي )5 
 )4( حألرمنّي  حلحّي  نسما(،  أللف  وفاة  حاالت 
وحلحّي حإلسالمّي )4( حاوجودة يف حلبلدة حلقديما، 

وكذلك يف باب حلزحهرة وحاسعوديا )4(. 

الزيادة الطبيعية
حلزيادة حلطبيعيا )حلفرق بني عدد حلوالدحت وبني عدد حلوفّيات( هو مرّكب حلنمو حالسايس 
لفئا حلسكان يف أورشليم حلقدس. يف عام 2019 أضيف إىل أورشليم حلقدس نتيجا للزيادة 
فئات  لجميع  حلطبيعيا  حلزيادة  عرب. معدل  يهود و38%  نفر: 62%   21,500 حلطبيعيا 
سكان أورشليم حلقدس )23.2 أللف نسما( أعىل بشكل ملحوظ من ذلك حلذي يف إسرحئيل 

)15.0(، يف تل حبيب )10.6( ويف حيفا )4.6(. 

خالل سنوحت كثرية كان معدل حلزيادة حلطبيعيا 
حلقدس  أورشليم  يف  حلعربيا  حلسكانيا  للفئا 
حلسكانيا  حلفئا  لدى  حلذي  ذلك  من  حعىل 
حنعكس   2014 عام  من  حبتدحء  لكن  حليهوديا. 
حلفئا  لدى  حلطبيعيا  حلزيادة  ومعدل  حإلتجاه 
حلسكانيا حليهوديا كان أعىل من ذلك حلذي لدى 
 .2017 عام  يف  عدح  ما  حلعربيا،  حلسكانيا   حلفئا 
حلطبيعيا  حلزيادة  معدل  كان   2019 عام  يف 
حلقدس  أورشليم  يف  حليهوديا  حلسكانيا  للفئا 
حلسكانيا  حلفئا  لدى  حلذي  بقليل من ذلك  أعىل 
حلعربيا – 23.4 و22.9، بااالءما. هذه هي حلسنا 
فيها  يكون  حلتي  حلتوحيل،  حلخامسا، ليست عىل 
 معدل حلزيادة حلطبيعيا للفئا حلسكانيا حليهوديا 

أعىل من ذلك حلذي لدى حلفئا حلسكانيا حلعربيا. 
صفوف  يف  حلطبيعيا  حلزيادة  معدل  يف  حالرتفاع 
حرتفاع معدل  نابع من  حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا 

حلوالدحت يف صفوف هذه حلفئا حلسكانيا. 

معدل حلزيادة حلطبيعيا للفئا حلسكانيا حليهوديا 
يف أورشليم حلقدس )23.4( أعىل بشكل ملحوظ 
من معدله يف إسرحئيل )13.5(، يف تل حبيب )10.3( 
ويف حيفا )3.6(. كذلك معدل حلزيادة حلطبيعيا 
أورشليم  يف  حلعربيا  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف 
حلقدس )22.9( أعىل من معدله يف صفوف حلفئا 
حلسكانيا حلعربيا يف إسرحئيل )20.1(، يف تل حبيب 

)14.6( ويف حيفا )9.1(. 
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حنخفاض  طرأ   2014 عام  وحتى  حلسبعينات  من 
حلقدس  حلطبيعيا يف أورشليم  حلزيادة  يف معدل 
حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  سوحء 
وسوحء يف حلفئا حلسكانيا حلعربيا. حالنخفاض يف 
صفوف حلفئا حلسكانيا حليهوديا كان معتدال: يف 
حلسنوحت 1973-1979 و1980-1989 وصل معدل 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  حلطبيعيا  حلزيادة 
حليهوديا إىل 21.3 و21.8 أللف نسما، بااالءما. 
وهو حنخفض إىل 20.3 يف حلسنوحت 1999-1990، 
.2009-2000 حلسنوحت  يف   )20.0( مشابها   وقد 

حإلتجاه  حنعكس   2019-2010 حلسنوحت  يف  لكن 
حلطبيعيا  حلزيادة  معدل  يف  حرتفاع  ولوحظ 
بااعدل، حلذي من حافروض أن يصل إىل 23.4 يف 

عام 2019. 

خالل  طرأ  حلعربيا  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف 
حلزيادة  معدل  يف  حاد  حنخفاض  حلسنوحت 
حلطبيعيا، وهذح حالتجاه توحصل حيضا حتى حليوم. 
حلزيادة  معدل  كان   1979-1973 حلسنوحت  يف 
حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف  بااعدل  حلطبيعيا 
حلقدس 36.2 اللف نسما،  أورشليم  حلعربيا يف 
حنخفض إىل 28.5 يف حلثمانينيات، حرتفع قليال يف 
حلتسعينيات حتى – 30.3، وحنخفض إىل 29.0 يف 
حلسنوحت 2000-2009. يف حلسنوحت 2019-2010 
حستمر حتجاه حإلنخفاض، ووصلت نسبا حلزيادة 

حلطبيعيا بااعدل إىل 23.9. 

 الزيادة الطبيعية يف أورشليم القدس، وفقا ملجموعات الفئة السكانية،
  2019-2000

 ■ عرب – أورشليم القدس  ■ عرب – إسرائيلםםםם םםםם םםםםםם
■ يهود – أورشليم القدس  ■ يهود – إسرائيل 
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الهجرة اىل اسرائيل
يف عام 2019 حوحيل 2,600 مهاجر جاء إىل إسرحئيل إختاروح 28 أورشليم حلقدس كمكان 
سكنهم حألول يف إسرحئيل، وشّكلوح %8 من إجمايل حاهاجرين إىل إسرحئيل. عدد حاهاجرين 
حىل حسرحئيل يف هذه حلسنا أقل بقليل بااقارنا مع حلسنا حلتي سبقتها، حلتي وصل فيها 

عدد حاهاجرين إىل إسرحئيل وحلذين وصلو ألورشليم حلقدس إىل 2,700.  

يشمل مهاجرين حىل حسرحئيل ومهاجرين بالقوة فقط. أنظروح مالحظا 23.  28

ملحوظ  حنخفاض  طرأ   2013-2002 حلسنوحت  يف 
 33,600 من  إسرحئيل،  إىل  حاهاجرين  عدد  يف 
عام  يف   21,200 إىل   ،2002 عام  يف  مهاجر 
2005، وإىل 16,900 يف عام 2013. لكن يف عام 
حرتفاع ملحوظ يف عدد  2014 تغرّي حإلتجاه وطرأ 
حيضا  – 24,100، وكذلك  إسرحئيل  إىل  حاهاجرين 
يف عام 2015 – 27,900. يف حلسنوحت 2017-2016 
ُسّجل حنخفاض يف عدد حاهاجرين إىل إسرحئيل – 
حلسنوحت  يف  لكن  بااالءما.  و26,400،   26,000
إىل  إرتفاع يف عددهم، ووصل  2018-2019 طرأ 

28,100 و33,200، بااالءما. 

أورشليم  يف  إسرحئيل،  يف  حإلتجاه  عكس  عىل 
حلقدس ظل عدد حاهاجرين حىل حسرحئيل مستقرح 
إىل   2007-2002 حلسنوحت  يف  ووصل  نسبيا، 
حلسنا،  يف  حاعدل  يف  مهاجر   2,500 حوحيل 
 2,300 حوحيل  إىل   2013-2008 حلسنوحت  ويف 
 مهاجر حىل حسرحئيل يف حلسنا. يف عام 2014 طرأ

حرتفاع يف عدد حاهاجرين – 2,800، وكذلك حيضا 
يف  مهاجر   3,000  –  2017-2015 حلسنوحت  يف 
إنخفض   2018 عام  يف  لكن  عام.  كل  يف  حاعدل 
أقل  كأن   2019 عام  ويف   ،2,700 إىل  عددهم 

بقليل – 2,600. 

حلقدس  أورشليم  حمتازت  كثرية  سنوحت  خالل 
بقدرة جذب عاليا للمهاجرين حىل حسرحئيل. عىل 
حوحيل   2012-2002 حلسنوحت  يف  حاثال،  سبيل 
%13 من حاهاجرين إىل إسرحئيل حختاروح أورشليم 
حلقدس كمكان سكنهم حألول يف إسرحئيل، بينما 
حوحيل  حالستقرحر  حختار  حيفا  ويف  أبيب  تل  يف 
وححدة  كل  )يف  حسرحئيل  حىل  حاهاجرين  من   5%
حرتفاع  طرح   2013 عام  من  حبتدحء  لكن  منهما(. 
حسرحئيل  حىل  حاهاجرين  عدد  عىل  سوحء  تدريجي 
أو عىل نسبا حاهاجرين حلذين حختاروح حلسكن يف 
تل حبيب. يف عام 2015، ألول مرة منذ 15 عاما، 
تل  حختاروح  حلذين  حسرحئيل  حىل  حاهاجرين  عدد 
أبيب )3,300( كمكان سكنهم حألول يف إسرحئيل 
كان أعىل بقليل من عدد حاهاجرين حلذين حختاروح 
عدد   2019 عام  يف   .)3,100( حلقدس  أورشليم 
أورشليم  حختاروح  حلذين  حسرحئيل  حىل  حاهاجرين 
من  ملحوظ  بشكل  أقل  كان   )2,600( حلقدس 
تل  حختاروح  حلذين  حسرحئيل  حىل  حاهاجرين  عدد 
أبيب )4,300(، وألول مرة منذ 17 عاما أقل من 
عدد حاهاجرين حلذين حستقروح يف حيفا )3,000(. 
ألورشليم  وصلو  وحلذين  إسرحئيل  إىل  حاهاجرون 
من   8% حوحيل  شّكلوح   2019 عام  يف  حلقدس 
أبيب  تل  ويف  إسرحئيل،  إىل  حاهاجرين  إجمايل 

شّكلوح %13 ويف حيفا 9%.  
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 إستقرار أول للمهاجرين اىل اسرائيل يف أورشليم القدس،
يف تل أبيب ويف حيفا، 2000-2019 

■ أورشليم القدس  ■ تل أبيب  ■ حيفا      

حختاروح  حلذين  حسرحئيل  حىل  حاهاجرين  يف صفوف 
يف  حالول  سكنهم  كمكان  حلقدس  أورشليم 
إسرحئيل يف عام 2019، برزت نسبا حاهاجرين من 
حلواليات حاتحدة )%28 من حاهاجرين حىل حسرحئيل 
روسيا  حلدولا(،  هذه  من  وصلوح  حادينا  يف 
)%21(، فرنسا )%16(، حوكرحنيا )%5( وبريطانيا 
حاهاجرين  إجمايل  صفوف  يف  حلتوزيع   .)5%(
حوكرحنيا   ،)48%( روسيا  مختلف:  إسرحئيل  إىل 
.)7%( وفرنسا   )7%( حاتحدة  حلواليات   ،)19%( 

تل  يف  حسرحئيل  حىل  حاهاجرين  صفوف  يف 
روسيا،  من  وصلوح  حاهاجرين  من   62% أبيب، 
من  و6%  حوكرحنيا  من   6% فرنسا،  من   8%

حلواليات حاتحدة. 

يف عام 2019 سكن يف أورشليم حلقدس 75,200 
مهاجر حلذين هاجروح إىل إسرحئيل من عام 1990 
حلسكانيا  حلفئا  من   13% وشّكلوح  فصاعدح، 
حليهوديا يف حادينا. نسبا حاهاجرين حىل حسرحئيل 
يف تل حبيب، من إجمايل حلفئا حلسكانيا حليهوديا 
يف حادينا، كانت مشابها )%15 – 67,600( بينما 

يف حيفا كانت مضاعفا )27% – 68,700(. 

 1990 مهاجري  من   )67%( حلثلثني  حوحيل 
فصاعدح يف أورشليم حلقدس هاجروح يف حلسنوحت 
حلسنوحت يف  هاجروح  و33%   ،2009-1990 

2010-2019. أهم حلدول حلتي وصل منها مهاجرو 
سابقا  حلسوفيايت  حإلتحاد  كانت:   2009-1990
)%41(، دول حوروبا، من دون حالتحاد حلسوفيايت 
بينما   ،)19%( وكندح  حاتحدة  حلواليات   ،)22%(
من  أوروبا،  من  وصلوح   2019-2010 مهاجرو 
دون حإلتحاد حلسوفيايت )%36(، حلواليات حاتحدة 
وكندح )%30( وحإلتحاد حلسوفيايت سابقا )18%(. 

ل
حئي

سر
ىل إ

ن إ
ري

ج
ها

 حا
يل

ما
ج

ن إ
 م

ون
جر

ها
 حا

%

معهد القدس لبحث السياسات

مصادر حزدياد عدد حلسكان 

56



حنتشار حالحياء حلسكنيا للمهاجرين حىل حسرحئيل 
يف  مختلفا:  تفضيالت  إىل  يشري  للفرتة  وفقا 
عام 2019 أهم حألحياء حلتي سكن فيها مهاجرو 
1990-2009 يف أورشليم حلقدس كانت: بسغات 
حىل  حاهاجرين  إجمايل  من   14%  –  7,300( زئيف 
حسرحئيل يف تلك حلسنوحت(، غيلو )3,100 – 6%(، 
 )6%  –  2,800( حاييم  ومكور  حرنونا  تلبيوت، 
وكريات هيوفيل )2,800 – %6(. يف مقابل ذلك، 
مهاجرو 2010-2019 سكنوح يف حألساس يف هذه 
حألحياء: تلبيوت، أرنونا ومكور حاييم )1,700 – 
تلك  يف  حسرحئيل  حىل  حاهاجرين  إجمايل  من   7%
حلسنوحت(، بايت فجان )1,600 – %6(، بقعا، 
ورموت   )5%  –  1,200( موشيه  ويمني  ثور  حبو 

حلون )1,200 – 5%(. 

فيما يتعلق بااهاجرين حىل حسرحئيل يف حلسنوحت 
2010-2019، حالحياء حلتي فيها حلنسبا حألعىل من 
حاهاجرين من إجمايل حلفئا حلسكانيا حليهوديا يف 
حلحي كانت: حلطالبيا )%18 من سكان حلحي هم 
حادينا  مركز  وبعده  حسرحئيل(،  حىل  مهاجرون 
)%14(، رحافيا )%12(، نحلئوت )%11( وبقعا، 

حبو ثور ويمني موشيه )11%(. 

 

مصادر حزدياد عدد حلسكان 

57



10

ش
2 3 كيلومرت4

معهد القدس لبحث السياسات

1999-1990

منطقا فيها غالبيا حلسكان عرب 

2019-2000

منطقا ليست للسكن أو 
معطيات ناقصا 

حجم حلدحئرة نسبي لعدد 
حاهاجرين حىل حسرحئيل

2,000

مهاجرو 1990 فصاعدا يف أورشليم القدس،وفقا لعقد الهجرة اىل اسرائيل، 2019  

عطاروت

  الرام

يعكوف نفيه 

حنينا بيت 

شعفاط

زئيف بسغات 

رموت ألون

رمات شلومو

الفرنسية التلة 
رمات إشكول

هار 
حوتسفيم

هأرازيم عيِمك 
تسيون مفاسريت 

موتسا
روميما الشيخ جراح املشارف جبل 

العيسوية

وادي الجوز

الطور

الشياح

راس 
العمود

سلوانالعيزرية

ِرحافيا

لبية طا

 بيت
َهكريم

َنيوت

جفعات شاؤول
هار نوف

زايت بيت 

عني كارم فاغان بيت 
َهيوفيل ِكريات 

هار 
هرتسل

َرمات 
شريت

جفعات 
مردخاي

مناحيم ِكريات 

أورا
عميناداف

عري جنيم

جفعات 
ِمسوآه

جفعات 
رام

قطمون

تلبيوت

أرنونا

رمات 
راحيل

جيلو 

لحم بيت 

هار حوما

باهر صور 

أم طوبا

تلبيوت 
شرق

املكرب جبل 

صفافا بيت 

املستعمرة
األملانية

أبو ديس ابو ثور

السواحرة 
الغربية

إمليسون

مركز 
املدينة

جئوال

نحألوت

البلدة 
القديمة

كفر عقب

شعفاط مخيم 

املالحة

ليه  معا
أدوميم

رام الله

مصادر حزدياد عدد حلسكان 

58



الهجرة بني البلدات
يف عام 2019 حنتقل للسكن يف أورشليم حلقدس من بلدحت أخرى يف حلبالد 11,900  مقيم 
حلبلدحت  بني  حلهجرة  ميزحن  مقيم.   20,100 حلبالد  يف  أخرى  بلدحت  إىل  وغادرها  جديد، 
ألورشليم لقدس كان سلبيا ووصل إىل 8200-  مقيم. ميزحن حلهجرة يف هذح حلعام سلبي 
إىل  حاهاجرون   .-6,000 إىل  فيها  وصل  حلتي   ،2018-2017 حلسنوحت  مع  بااقارنا  أكرث 

أورشليم حلقدس ومنها هم يف حألساس يهود وأقليات عربيا )3%-4%(.29

غالبيا حاهاجرين حلعرب هم عرب ممن يحملون جنسيا إسرحئيليا. عرب شرقي حلقدس )حلذين ليسوح ممن يحملون   29
جنسيا إسرحئيليا، بل مكانا مقيمني دحئمني يف إسرحئيل( قلا منهم يهاجرون.

قضيا بارزة يف حلخطاب حلعام يف أورشليم حلقدس 
حلبلدحت.  بني  حلهجرة  موضوع  هي  إسرحئيل  ويف 
هذح حاوضوع هام عىل وجه حلخصوص يف مجمع 
حلقرحرحت  حلسياسات ومتخذي  اقرري  حإلعتبارحت 
يف حلتدريج حاحيل، حللوحيئ وحلقومي، عىل حألخص 

يف ما يتعلق بتطوير، إشهار وجذب حلبلدحت. 

تأثري كبرية  حاحليا توجد قدرة  حلسلطا  لسياسا 
مع  بااقارنا  حلبلدحت  بني  حلهجرة  أحجام  عىل 

عوحمل حلزيادة حالخرى )زيادة طبيعيا وهجرة(. 

الهجرة بني البلدات إىل أورشليم القدس ومنها، 2019-2002 

■ مغادرون  ■ وافدون  ■ ميزان الهجرة  

ف 
آال

معهد القدس لبحث السياسات
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الوافدون إىل أورشليم القدس
يف عام 2019 حنتقل إىل حلسكن يف أورشليم حلقدس 
من بلدحت أخرى يف حلبالد 11,900 مقيم جديد. 
عدد حلوحفدين يف هذح حلعام كان أقل بااقارنا مع 

عدد حلوحفدين يف عام 2018 )12,800(.
يف صفوف حلوحفدين إىل حادينا برزت نسبا كبرية 
 جدح من حلذين إنتقلوح إليها من حاضرة تل أبيب –
 %40 )4,700( وكذلك من حاضرة )مرتوبولني( 

أورشليم حلقدس – 28% )3,400(. 

عدد حاهاجرين حألكرب إىل أورشليم حلقدس وصلوح 
بيت   ،)780( برحك  بني  حلتاليا:  حلبلدحت  من 
شيمش )730(، تل حبيب )570(، أشدود )390(، 
 )360( عيليت  بيتار   ،)380( زئيف  جفعات 

ومعاليه أدوميم )350(. 

برزت  حلقدس  أورشليم  إىل  حلوحفدين  يف صفوف 
نسبا حلشباب حلعاليا – %52 )6,200( كانوح حبناء 
حنتقلت  حلتي  حالساسيا  حلعمر  مجموعا   .34-20
لخماسيات  حلتنازيل  للرتتيب  وفقا  حادينا،  إىل 
إجمايل  من   22%  –  29-25 أبناء  كانت:  حلعمر، 
حلوحفدين، حبناء 20-24 – %19، أبناء 4-0 – 13% 

وأبناء 34-30 – 11%. 

حليها  حنتقل  حلتي  حلقدس  أورشليم  يف  حألحياء 
أكرب عدد من حلسكان حلجدد )هجرة بني حلبلدحت 
فقط( كانت: رموت حلون )920(، بسغات زئيف 
نحلئوت   ،)610( شعاريم  ومئا  غيئوال   ،)610(
)590( وكريات هيوفيل )570(. قسم من حألحياء 
ناحيا  من  كبرية  ححياء  هي  أعاله  إليها  حاشار 
حلوحفدين  عدد  لذلك  ونتيجا  سكانها،  حجم 
)عدد  حالعىل  حلوحفدين  نسبا  فيها.  ُسّجل  حألكرب 
ُسّجل  حلحي(  سكان  لحجم  بالنسبا  حلوحفدين 
وحفدح أللف   64( حادينا  مركز  حلتاليا:  حالحياء  يف 
وحلطالبيا   )59( رحافيا   ،)61( نحلئوت  نسما(، 
حلتي  حألحياء  حألربعا هي من  حالحياء  تلك   .)58(
يسكن فيها شباب وطالب كثريون، ويوجد فيها 
 يف كل عام ‘حركا نشطا‘ للمغادرين وللوحفدين.
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املغادرون من أورشليم القدس

حاقارنا هي للفئا حلسكانيا حليهوديا فقط بسبب أن غالبيا حاهاجرين من حادينا وإليها هم يهود.    30

بلدحت  إىل  حلقدس  أورشليم  يف سنا 2019 غادر 
أخرى يف حلبالد 20,100 مقيم. عدد حاغادرين يف 
حلعقود  يف  ُسّجل  حلذي  حألعىل  كان  حلسنا  تلك 
نسبا  برزت  حادينا  مغادري  صفوف  يف  حألخرية. 
– حلقدس  أورشليم  حاضرة  إىل  سوحء   حاغادرين 

 – أبيب  تل  حاضرة  إىل  أو   )7,900(  39%
 .)7,200( 36%

حاغادرين  عدد  إليها  حنتقل  حلتي  حلست  حلبلدحت 
حبيب  تل   ،)2,140( شيمش  بيت  كانت:  حألعىل 
هدحسا  تسور   ،)920( عيليت  بيتار   ،)1,730(

)810(، بني برحك )770( وغفعات زئيف )700(.  

يف صفوف مغادري أورشليم حلقدس برزت نسبا 
 )9,200( حاغادرين  من   46% حالعىل:  حلشباب 
حلعمر  مجموعا   .34–20 حبناء  شباب  كانت 
لخماسيات  وفقا  حادينا،  اغادري  حالساسيا 
 20% شّكلوح  حلذين   ،4-0 حبناء  كانت:  حلعمر، 
 ،19%  –  29-25 حبناء  حاغادرين،  إجمايل  من 
 .13%  –  34-30 وحبناء   ،14%  –  24-20 حبناء 
حلتوزيع حلعمري اغادري حادينا يختلف عن ذلك 
حلذي لدى حلفئا حلسكانيا حليهوديا30 يف حادينا. 
0-4 شّكل %13 من صفوف  حبناء  حلعام  هذح  يف 
حلفئا حلسكانيا حليهوديا يف حادينا، حبناء 29-25 
 شّكلوح %7، حبناء 20-24 – %8، وحبناء 34-30 –

أعىل  حلشباب  حاغادرين  نسبا  بمعنى،   .6%
بشكل ملحوظ من نسبا حلشباب يف فئات سكان 
إجمايل  كان  طااا  أنه  إىل  حإلشارة  تجدر  حادينا. 
ال  حلظاهرة  فهذه  شبابا،  حالساس  يف  حاهاجرين 

تميز أورشليم حلقدس. 

حلعدد  غادرها  حلتي  حلقدس  أورشليم  حألحياء يف 
فقط(  حلبلدحت  بني  )حلهجرة  حلسكان  من  حألكرب 
زئيف  بسغات   ،)1,750( حلون  رموت  كانت: 
غيلو   ،)1,100( شعريم  ومئا  غيئوال   ،)1,290(
)920( وكريات هيوفيل )890(. حألحياء حاشار إليها 
حعاله هي ححياء كبرية من ناحيا حجم سكانها، 
حالكرب ُسّجل فيها.  حاغادرين  لذلك عدد   ونتيجا 
بالنسبا  حاغادرين  )عدد  حألعىل  حاغادرين  نسبا 
ُسّجل  حلعام  هذح  يف  حلحي(  سكان  فئا  لحجم 
أللف  مغادرح   78( نحلئوت  حلتاليا:  حالحياء  يف 
 نسما(، مركز حادينا )74(، رحافيا )59( وحلطالبيا
أحياء  هي  حألحياء  تلك  فان  ذكرنا  كما   .)52(
نسبا  كثريون.  وطالب  شباب  فيها  يسكن  حلتي 
أحياء  بني  من  حألعىل  حالحياء هي  تلك  مغادري 
إليها.  حلوحفدين  نسبا  حيضا  كذلك   حادينا، 
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ميزان الهجرة 
حلبلدحت  بني  حلهجرة  ميزحن  كان   2019 عام  يف 
 .-8,200 إىل  ووصل  سلبيا،  حلقدس  ألورشليم 
بااقارنا  حعىل  كان  حلعام  هذح  حلهجرة  ميزحن 
ومشابها   )-6,000(  2018-2017 حلسنوحت  مع 

للميزحن يف عام 2016  )8,000-(. 

مرتفع  سلبي  هجرة  ميزحن  حلقدس  ألورشليم 
 -4,500  – حلقدس  أورشليم  حاضرة  مع   جدح 

 – أبيب  تل  وحاضرة  حلهجرة(  ميزحن  من   55%(
 .)30%( -2,500

ميزحن حلهجرة حلسلبي حألعىل ُسّجل بني أورشليم 
شيمش  بيت  حلبلدحت:  هذه  وبني  حلقدس 
هدحسا  تسور   ،)-1,160( أبيب  تل   ،)-1,400(
)750-(، بيتار عيليت )560-(، موديعني-مكابيم-

رعوت )340-( وغفعات زئيف )320-(. 

ميزان الهجرة بني بلدات أورشليم القدس، وفقا لبلدات اساسية، 2019

من  حقتطعت  حلتي  حالساسيا  حلعمر  مجموعات 
حلهجرة  ميزحن  من  كنتيجا  حلقدس  أورشليم 
كانت:  حلعمر،  لخماسيات  وفقا  حلسلبيا، 
ميزحن  من   29%(  -2,400  –  4-0 حبناء  حألطفال 
حلهجرة(، شباب حبناء 29-25 – 1,300- )16%(، 

وحبناء 34-30 – 1,200- )15%(. 
حألحياء يف أورشليم حلقدس حلتي كان لديها ميزحن 
حلبلدحت  بني  )حلهجرة  حالعىل  حلسلبي  حلهجرة 
 فقط( كانت: رموت ألون )830-(، بسغات زئيف 

ومئا  غيئوال   ،)-500( شلومو  رمات   ،)-680(
شعريم )470-( وغيلو )470-(. رحافيا وحلطالبيا 
ُسّجل  حللذين  حلوحيدين  حليهوديني  حلحيني  كانا 

فيهما ميزحن هجرة أيجابي )5-20 نسما(.
ميزحن  للحي،  حلسكانيا  حلفئا  لِكرَي  بالنسبا 
شلومو  رمات  يف  ُسّجل  حألعىل  حلسلبي  حلهجرة 
شرق  تلبيوت  نسما(،  ألف  لكل  نسما   -34(
)29-(، هار نوف )26-(، رمات حشكول وغفعات 
 هميبتار )19-( وكريات مناحيم وعري غانيم )17-(.

)أنفس( حلهجرة  ميزحن 
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الهجرة يف حاضرة أورشليم القدس
حاضرة )مرتوبولني( أورشليم حلقدس تشمل نوحة وحلقا خارجيا. مدينا أورشليم حلقدس 
 2019 عام  يف  حلخارجيا.  حلحلقا  حىل  تنتمي  حلحاضرة  بلدحت  وباقي  حلحاضرة،  نوحة  هي 
ترك أورشليم حلقدس، حلتي هي نوحة حلحاضرة، 20,100 نسما، %39 منهم حنتقلوح حىل 
بلدحت حلحلقا حلخارجيا للحاضرة. يف هذح حلعام حنتقل حىل أورشليم حلقدس 11,900 مقيم 
جديد، %28 منهم حنتقلوح حليها من بلدحت حلحلقا حلخارجيا للحاضرة. معنى هذح حالمر 

حنه تم حقتطاع 4,500 نسما هذح حلعام من أورشليم حلقدس لصالح حلحلقا حلخارجيا. 

بأورشليم  حالرتباط  قوة  يف  ملحوظ  فرق  يوجد 
وبني  حلحاضرة  من  حلخارجني  بني  حلقدس 
يوحصل  فبينما  حلحاضرة.  خارج  إىل  حلخارجني 
مع  قويا  حرتباطات  إقاما  عام  بشكل  حألوحئل 
حضعف.  حادينا  عن  حابتعدين  حرتباطات  حادينا، 
حالرتباطات حلتي يقيمها سكان حلحاضرة مع حادينا 
حلتشغيل  رأسها  وعىل  كثرية،  مجاالت  يف  هي 
حلعايل  وحلتعليم  حلرتبيا  حادينا(،  يف  )يعملون 
حادينا،  مدحرس  يف  يتعلمون  حلذين  )حألطفال 
حلتعليم  مؤسسات  يف  يتعلمون  حلذين  حلطالب 
تسوق  وحلرتفيه،  حلثقافا  حادينا(،  يف  حلعايل 
حتجاهي  تمييز  يجب  حلسبب  لهذح  وخدمات، 
حلهجرة وتمييز حلهجرة حىل حلحاضرة  كلها، بحيث 
حن حاقيم حلذي هاجر من بلدة من خارج حاضرة  
حلحاضرة–  دحخل  يف  بلدة  حىل  حلقدس  أورشليم 
ححتمال حن يقيم حرتباطات مع أورشليم حلقدس، 
حتى لو لم يكن يسكن فيها، كبري جدح بااقارنا 

مع فرتة سكنه يف خارج حلحاضرة. 

حنتقلوح  جديد  مقيم   13,500  ،2019 عام  يف 
للسكن يف حلحلقا حلخارجيا للحاضرة ]%58 من 
أورشليم حلقدس و%42 من حلبلدحت حلتي خارج 
موحطن  و11,300  حلقدس[،  أورشليم  حاضرة 
أورشليم  إىل   30%[ حلخارجيا  حلحلقا  تركوح 
ميزحن  حلحاضرة[.  خارج  إىل  و70%  حلقدس 
 حلهجرة للحلقا حلخارجيا كان حيجابيا – 2,200.

حلذي هو فحص هام  حلحاضرة كلها،  يف فحص 
ادينا أورشليم حلقدس، تبني أن 14,000 مهاجر 
حلقدس  أورشليم  حاضرة  يف  للسكن  حنتقلوح 
و20,100  أبيب[  تل  حاضرة  من  منهم   55%[
ميزحن  أبيب[.  تل  حاضرة  إىل   56%[ تركوها 
ووصل  سلبيا،  إذن  كان  كلها  للحاضرة  حلهجرة 

إىل 6,000-. 
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لتشغيل  ا
املشاركة يف القوى العاملة

العاملون

األجور 



  نسبة املشاركة يف القوى العاملة* يف أورشليم القدس،
حسب الفئة السكانية والجنس، 2019          

 معدل األجر الشهري يف إسرائيل، وأورشليم القدس،
وتل أبيب وحيفا، حسب الجنس، 2018            
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 العاملون يف أورشليم القدس، حسب الفئة السكانية وفروع 
اقتصادية مختارة، 2019          
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املشاركة يف القوى العاملة
يف عام 2019 وصلت نسبا حاشاركا يف حلقوى حلعاملا يف أورشليم حلقدس يف أجيال حلعمل 
حالساسيا )أبناء جيل 25-64( إىل %66 وهي كانت أقل بشكل ملحوظ من تلك حلتي يف 

إسرحئيل )%81(، يف تل أبيب )%90( ويف حيفا )86%(. 

أورشليم  يف  حلعاملا  حلقوى  يف  حاشاركا  نسبا 
حلقدس للرجال أبناء 25-64 )%74( أقل بااقارنا 
ومع   )93%( أبيب  تل  مع   ،)85%( إسرحئيل  مع 
حيفا )%88(. نسبا حاشاركا حاتدنيا يف أورشليم 
بنسبا  مرتبطا  حلرجال  صفوف  يف  حلقدس 
حاشاركا حاتدنيا نسبيا للرجال حلحريديم، حلذين 
قسم غري قليل منهم يتعلمون يف حادرسا حلدينيا 

وال يعملون. 

أورشليم  يف  حلعاملا  حلقوى  يف  حاشاركا  نسبا 
ولكن  بنات جيل 64-25 )59%(  للنساء  حلقدس 
 ،)77%( إسرحئيل  يف  حلتي  تلك  من  أقل  كانت 
نسبا   .)84%( حيفا  ويف   )88%( أبيب  تل   يف 

حلقدس يف صفوف  أورشليم  حاتدنيا يف  حاشاركا 
حلنساء مرتبطا بنسبا حاشاركا حاتدنيا عىل وجه 
حلخصوص للنساء حلعربيات - %23، بااقارنا مع 
%81 يف صفوف حلنساء حليهوديات. نسبا حاشاركا 
حاتدنيا يف حلقوى حلعاملا للنساء حلعربيات مرتبط 
تعليم متدين  بينها: مستوى  عناصر، من  بعدة 
نوعا ما، عدم حالعرتحف بااللقاب حألكاديميا من 
كثرية،  عمل  أماكن  يف  فلسطينيا  مؤسسات 
غياب حلبنى حلتحتيا حلتي تقدم حلدعم )حضانات 
غياب  حلعامالت،  لألمهات  حألطفال(  ورياض 
حلتجربا حلتشغيليا وشبكا حالنرتنت )ربط حاصالح 
للغا  متدين  حتقان  مستوى  بالشبكا(،  حلتجريا 

حلعربيا وللغا حالنجليزيا وغريها. 

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف ابناء 25-64 يف إسرائيل، يف أورشليم 
القدس، يف تل أبيب ويف حيفا، 2019 

■ املشاركون يف القوى العاملة   ■ غري املشاركني يف القوى العاملة 
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يف  ملحوظا  فجوة  توجد  حلقدس  أورشليم  يف 
حلرجال  بني  حلعاملا  حلقوى  يف  حاشاركا  نسبا 
هو  كما  وصلت،   ،2019 عام  يف  حلنساء.  وبني 
يف   64-25 حبناء  حلرجال  مشاركا  نسبا  مذكور، 
أورشليم حلقدس إىل %74، بااقارنا مع %59 يف 

صفوف حلنساء – فجوة بنسبا %15. يف إسرحئيل، 
نسبا  بني  حلفجوة  كانت  حيفا  ويف  حبيب  تل  يف 
مشاركا حلرجال وحلنساء أقل وترحوحت بني 8% 

يف إسرحئيل إىل %5 يف تل حبيب ويف حيفا. 

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف أبناء 25-64 يف إسرائيل، يف أورشليم 
القدس، يف تل أبيب ويف حيفا، وفقا للجنس، 2019  

■ نساء  ■ رجال 

املشاركة يف القوى العاملة للفئة السكانية والجنس
حلقوى  يف  حاشاركا  نسبا  وصلت   2019 عام  يف 
حلعاملا لدى حلفئا حلسكانيا حليهوديا )يف صفوف 
حبناء 64-25( يف أورشليم حلقدس إىل %77 وكانت 
حلفئا حلسكانيا حلعربيا  حلتي لدى  أعىل من تلك 
 )72%( حليهود  حلرجال  مشاركا  نسبا   .)50%(
حلعرب  حلرجال  لدى  حلتي  تلك  من  أقل  كانت 
حليهوديات  حلنساء  بينما نسبا مشاركا   ،)78%(
)%81( كانت أعىل بشكل ملحوظ من تلك حلتي 

لدى حلنساء حلعربيات )23%(.  

نسبا  حلقدس،  أورشليم  يف  كما  إسرحئيل،  يف 
حلسكانيا  حلفئا  لدى  حلعاملا  حلقوى  حاشاركا يف 
حليهوديا )%87( كانت أعىل بشكل ملحوظ من 
 .)58%( حلعربيا  حلسكانيا  حلفئا  لدى  حلتي  تلك 
حليهوديات )86%(  حلنساء  كذلك نسبا مشاركا 
لدى  حلتي  تلك  من  ملحوظ  بشكل  أعىل  كانت 
حلنساء حلعربيات )%39(. ومع ذلك ففي إسرحئيل 
عىل عكس أورشليم حلقدس، فان نسبا مشاركا 
حلتي  تلك  من  أعىل  هي   )87%( حليهود  حلرجال 

لدى حلرجال حلعرب )78%(. 
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نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف أبناء 25-64 يف أورشليم القدس، وفقا 
ملجموعة الفئة السكانية والجنس، 2019 

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف أبناء 25-64 يف إسرائيل ويف أورشليم 
القدس، وفقا ملجموعة الفئة السكانية والجنس، 2019 

أورشليم القدسإسرائيل

المجموع 
الكلي

المجموع عربيهود
الكلي

عربيهود

%50%77%66%58%87%81املجموع الكيل

%78%72%74%78%87%85رجال

%23%81%59%39%86%77نساء

■ املشاركون يف القوى العاملة   ■ غري املشاركني يف القوى العاملة 
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)يف  حلعاملا  حلقوى  يف  حاشاركا  نسبا  فحص 
يف  حلقدس  أورشليم  يف   )64-25 أبناء  صفوف 
صفوف  يف  أنه  إىل  يشري   2019-2015 حلسنوحت 
حاشاركا  نسبا  ظلت  حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا 
صفوف  يف  سوحء  حلسنوحت  مر  عىل  مشابها 
صفوف  يف  حلنساء.  صفوف  يف  وسوحء  حلرجال 
طفيف  حنخفاض  طرأ  حلعربيا  حلسكانيا  حلفئا 
حلنساء  صفوف  يف  بينما  حلرجال  صفوف  يف 
حلسنوحت يف  حاشاركا  نسبا  يف  حرتفاع   طرأ 
حنخفاض  ُسّجل  ذلك  بعد  أنه  إال   ،2017-2015
يف  طرأ  حاقارنا،  أجل  من  إسرحئيل،  يف  طفيف. 
نسبا  يف  طفيف  حرتفاع   2019-2015 حلسنوحت 

مشاركا حلنساء حلعربيات. 

حتجاه حالرتفاع يف نسبا مشاركا حلنساء حلعربيات 
يف أورشليم حلقدس نابع من دمج عدة عناصر، 
فيها  يمر  حلتي  حلعصرنا  عمليات  بينها:  من 
بينه يف شرقي  حلعربي بشكل عام، من  حاجتمع 
)عدد  حلعاما  حلخصوبا  يف  حنخفاض  حلقدس، 
حألطفال حلذي تنجبه حلسيدة خالل فرتة حياتها( 
حلذي  حرتفاع يف غالء حاعيشا  حلعربيات،  للنساء 
وتحسني  حلعمل،  إىل  حلخروج  إىل  ‘دفع‘حلنساء 
غرب  يف  مناطق  إىل  حاوحصالت  وصول  سهولا 
حألخرية  حلسنوحت  يف  ذلك،  إىل  باإلضافا  حادينا. 
تشجيع  عىل  مختلفا  حكوميا  خطط  تعمل 
تشغيل حلنساء حلعربيات، من بينها يف أورشليم 
حلقدس، كجزء من تلك حلخطط حفتتح قبل عدة 
مركز   – ريان  مركز  حلقدس  أورشليم  يف  سنوحت 

توجيه تشغييل للفئا حلسكانيا حلعربيا. 

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف ابناء 25-64 يف إسرائيل ويف أورشليم 
القدس، وفقا ملجموعة الفئة السكانية والجنس، 2019-2015 

20152016201720182019

إسرائيل

%87%86%86%86%86يهود

%87%87%87%87%88رجال

%86%85%85%85%84نساء

%58%59%58%58%57عرب

%78%79%80%81%80رجال

%39%40%37%35%35نساء

أورشليم القدس

%77%78%78%77%77يهود

%72%74%75%75%74رجال

%81%81%80%80%79نساء

%50%51%52%52%51عرب

%78%79%81%84%82رجال

%23%25%27%22%21نساء
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املشاركة يف القوى العاملة، وفقا لطابع الهوية الدينية31 

يف هذح حلفصل حلثانوي تتطرق حاعطيات إىل حليهود فقط )من دون حآلخرين(.  31

يف  سوحء  حليهوديا،  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف 
فجوة  توجد  حلقدس،  أورشليم  يف  حو  إسرحئيل 
حلعاملا،  حلقوى  يف  حاشاركا  نسبا  يف  ملحوظا 
إىل ينتمون  أنهم  أنفسهم  عّرفوح  من   بني 
محافظون  )علمانيون،  حلعاما  حلسكانيا  حلفئا 
حريديم.  أنفسهم  عّرفوح  من  وبني  ومتدينون( 
أورشليم  يف  حلعاملا  حلقوى  يف  حاشاركا  نسبا 
حلذين   64-25 أبناء  حليهود  صفوف  يف  حلقدس 
عّرفوح أنفسهم كعلمانيني، محافظني ومتدينني 
وصلت إىل %86-%87، بينما يف صفوف حاتدينني 
ويف  حلعاملا  حلقوى  يف  شاركوح  حلذين   79% جدح 

صفوف حلحريديم 60%.  

للجنس  وفقا  حلعاملا  حلقوى  يف  حاشاركا  نسبا 
صفوف يف  أنه  إىل  تشري  حلدينيا  حلهويا   ولطايع 

حاتدينني  حاحافظني،  حلعلمانيني،  حلرجال 
مشابها  مشاركا  نسبا  ُسّجلت  جدح  وحاتدينني 
حلحريديم  صفوف  يف  بينما   ،)88%-84%(
صفوف  يف   .44%  – بكثري  حقل  نسبا  ُسّجلت 
يف  مشابها  مشاركا  نسبا  ُسّجلت  حلنساء 
وحاتدينات  حاحافظات  حلعلمانيات،  صفوف 
)%83-%88(، بااقارنا مع %73-%75 يف صفوف 

حلنساء حاتدينات جدح حلحريديات. 

إسرحئيل  يف  حلعربيا  حلسكانيا  حلفئا  صفوف  يف 
لوحظ أن نسبا حاشاركا أقل كلما كان مستوى 
لم  حلقدس  أورشليم  يف  بينما  أعىل،  حلتدين 

يالحظ نمط كهذح. 

 نسبة املشاركني يف القوى العاملة يف صفوف اليهود ابناء جيل 25-64 يف أورشليم 
القدس، وفقا لطابع الهوية الدينية والجنس، 2019 

■ نساء  ■ رجال 
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 نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف اليهود أبناء 25-64، يف إسرائيل
ويف أورشليم القدس، وفقا لطابع الهوية الدينية، 2019 

المجموع 
الكلي للفئة 

السكانية 
اليهودية 

الفئة الفئة السكانية العامة 
السكانية 
الحريدية 

المجموع 
الكلي 

متدينون جدا  متدينونمحافظونعلمانيون

%67%85%86%86%91%89%86إسرائيل

أورشليم 
القدس

76%86%87%86%87%79%60%

 نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف العرب أبناء 25-64، يف إسرائيل
ويف أورشليم القدس، وفقا لطابع الهوية الدينية، 2019

متدينون جدا  متدينونمحافظونعلمانيونالمجموع الكلي

%48%55%57%71%58إسرائيل

أورشليم 
القدس

50%58%49%56%-

املشاركة يف القوى العاملة وفقا للتعليم
مستوى  بني  عالقا  هناك  توجد  عام  بشكل 
حلتعليم وبني حاشاركا يف حلقوى حلعاملا – كلما 
حاشاركا  نسبا  فان  أعىل  حلتعليم  مستوى  كان 
 2019 عام  يف  حعىل.  تكون  حلعاملا  حلقوى  يف 
حاشاركا  نسبا  حلقدس  أورشليم  يف  ُسّجلت 
حلتعليم  مؤسسات  خريجي  صفوف  يف  حألعىل 
للمعلمني  مدحرس   ،)81%( أكاديميون  حلعايل: 
هم  حلذين  حلثانويا  وفوق   )76%( وللحاضنات 
أصحاب  صفوف  يف   .)73%( أكاديميني  ليسوح 
 .60% مشاركا  نسبا  ُسّجلت  حلثانوي  حلتعليم 
للمشاركا  حلخصوص  وجه  عىل  متدينا  نسبا 
أصحاب  صفوف  يف  ُسّجلت  حلعاملا  حلقوى  يف 
حلتعليم حالبتدحيئ وحالعدحدي )%44( ويف صفوف 

خريجي يشيفه )40%(. 

حلرجال  صفوف  يف  سوحء  حليهود،  صفوف  يف 
وسوحء يف صفوف حلنساء لوحظ حرتفاع يف نسبا 
حلتعليم  كان  كلما  حلعاملا  حلقوى  يف  حاشاركا 

حلعربيات.  حلنساء  صفوف  يف  حالمر  كذلك  أعىل. 
أورشليم  يف  حلعرب  حلرجال  صفوف  يف  ولكن 
حلعاملا  حلقوى  يف  حاشاركا  نسبا  فان  حلقدس 
نسبا  حلتعليم.  يف  حالرتفاع  مع  ترتفع  لم  تقريبا 
لقب  حصحاب  من  حلعرب  حلرجال  مشاركا 
أصحاب  لدى  لذلك  مشابه   )80%( أكاديمي 
حصحاب  صفوف  يف   .)82%( حلثانوي  حلتعليم 
ُسّجلت  حألكاديمي  غري  حلثانوي  فوق  حلتعليم 
حسباب   .85%  – بقليل  أعىل  مشاركا  نسبا 
وعوحئق  ثقافيا  حسباب  بينها  من  متنوعا،  ذلك 
وحللغا  حلعربيا  للغا  متدين  حتقان  مثل مستوى 
حالنجليزيا، حلتي تصّعب يف حندماج حألكاديميني 
أكاديميا  حلتي تتطلب تعليما  حاجاالت  حلعرب يف 
تعلموه عىل  حلذي  حاجال  نفس  ويف  عام  بشكل 

وجه حلخصوص. 

معهد القدس لبحث السياسات

معهد القدس لبحث السياسات

حلتشغيل 

73



 نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف سكان أورشليم القدس ابناء 64-25،
وفقا لنوع املدرسة األخرية التي درسوا فيها والجنس، 2019 

■ نساء  ■ رجال 

العاملون
يف عام 2019 وصل عدد حلعاملني يف أورشليم حلقدس )حبناء 15 فما فوق( إىل 344,300 
وقد شّكلوح %9 من إجمايل حلعاملني يف إسرحئيل. يف تل حبيب، حاركز حالقتصادي وحاصلحي 
يف إسرحئيل، كان عدد حلعاملني أكرب من ذلك حلذي يف أورشليم حلقدس – 437,100، وهم 
شّكلوح %11 من إجمايل حلعاملني يف إسرحئيل. يف حيفا كان 187,000 عامل حلذين شّكلوح 

%5 من إجمايل حلعاملني يف إسرحئيل. 

حادن  يف  حلعاملني  سكن  مكان  تحليل  من 
معظم   2019 عام  يف  أنه  تبني  حلكربى  حلثالث 
من  كانوح  حلقدس  أورشليم  يف   )77%( حلعاملني 
يهودح  يف  سكنوح   10% حلقدس،  أورشليم  سكان 
)من  حلقدس  أورشليم  لوحء  يف   6% وحلسامرة، 
لوحيئ  يف  و6%  حلقدس(  أورشليم  مدينا  دون 
تختلف  حلصورة  أبيب  تل  يف  وحاركز.  أبيب  تل 
كليا – %38 من حلعاملني يف تل حبيب كانوح من 
سكان حادينا، %26 سكنوح يف لوحء تل أبيب )من 

دون مدينا تل أبيب(، %26 يف لوحء حاركز و1% 
حيفا  يف  حلقدس.  أورشليم  لوحء  سكان  من  كان 
%52 من حلعاملني كانوح من سكان حادينا، 27% 
حيفا(  مدينا  دون  )من  حيفا  لوحء  يف  سكنوح 

و%19 يف لوحء حلشمال. 
يتبني من ذلك أن غالبيا حلعاملني يف حلقدس هم 
من سكان حادينا، بينما يف تل حبيب فإن أكرث من 
ثلث حلعاملني بقليل هم من سكان حادينا، وأن 
بلدحت حول  يسكنون يف  حلعاملني  حوحيل نصف 
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حبيب(. يف حيفا  تل  مدينا  )من دون  حبيب32  تل 
فإن حوحيل نصف حلعاملني هم من سكان حادينا. 

إىل  حلرجال  من  أكرث  حلنساء  تميل  عام  بشكل 
 2019 عام  يف  سكنهن.  مكان  من  قريبا  حلعمل 
يف  سكّن  حللوحيت  حلعامالت  حلنساء  من   92% 
 أورشليم حلقدس عملن فيها أيضا، بااقارنا مع 

لوحء تل حبيب ولوحء حاركز.   32
يف هذح حلفصل حلثانوي تتطرق حاعطيات إىل حليهود فقط )من دون حآلخرين(.  33

أورشليم  سكان  من  حلعاملني  حلرجال  من   86%
حلقدس عملوح فيها. يف تل أبيب %67 من حلنساء 
حلعامالت من سكان حادينا عملن فيها، بااقارنا 
مع %60 من حلرجال. يف حيفا %75 من حلنساء 
حلعامالت من سكان حادينا عملن فيها، بااقارنا 

مع %67 من حلرجال. 

عاملون وفقا للفرع االقتصادي
إسرحئيل  عاصما  حلقدس  أورشليم  كون  بسبب 
وزحرحت  فيه  ترتكز  وسلطويا  إدحريا  ومركزح 
نسبا  فإن  حلقوميا،  وحاؤسسات  حلحكوما 
كانت  فيها  حلعاما  حلخدمات  يف  حلعاملني 
مرتفعا. يف عام 2019 فروع حالقتصاد حألساسيا 
حلقدس  أورشليم  يف  حلعاملون  فيها  عمل  حلتي 
كانت: حلرتبيا وحلتعليم – %18 )%12 يف إسرحئيل 
و%7 يف تل أبيب(، خدمات حلصحا وحلرفاه 14% 
)%11 يف إسرحئيل و%9 يف تل حبيب( وإدحرة محليا 
وعاما %12 )%10 يف إسرحئيل و%6 يف تل أبيب(. 
وعمل يف حلتجارة %10 من حلعاملني يف أورشليم 
أبيب(.  تل  يف  و8%  إسرحئيل  يف   11%(  حلقدس 

عمل  حلتأمني  خدمات  ويف  حااليا  حلخدمات  يف 
وعمل  حلقدس  أورشليم  يف  حلعاملني  من   2%
وحلتقنيا.  حلعلميا  حاهنيا،  حلخدمات  يف   6%
هي  إسرحئيل  يف  حلفروع  هذه  يف  حلعاملني  نسب 
مشابها – %3 و%8، بااالءما. يف تل أبيب برزت 
حلنسبا حألعىل من حلعاملني يف هذه حلفروع – 8% 
و15%  حلتأمني  خدمات  ويف  حااليا  حلخدمات  يف 
نسبا  وحلتقنيا.  حلعلميا  حاهنيا،  حلخدمات  يف 
حلعاملني يف حلصناعا يف أورشليم حلقدس كانت 
حبيب  حلتي يف تل  أقل – %4 وهي مشابها لتلك 
)%3( وأقل من تلك حلتي يف إسرحئيل )%10( ويف 

حيفا )10%(.

عاملون وفقا ملجموعة الفئة السكانية والجنس33 

حالساسيا  حالقتصاد  فروع  كانت   2019 عام  يف 
أورشليم  يف  حليهود  حلعاملون  فيها  عمل  حلتي 
حلقدس: حلرتبيا وحلتعليم )%20(، حإلدحرة حاحليا 
وحلعاما )%15( وخدمات حلصحا وحلرفاه )15%(. 
يف صفوف حلعاملني حلعرب يف أورشليم حلقدس 
كانت فروع حإلقتصاد حالساسيا: حلتجارة )16%(، 

حلبناء )%15( وحلرتبيا وحلتعليم )12%(. 
صفوف  يف  حالساسيا  حالقتصاد  فروع  وكانت 
حلقدس:  أورشليم  يف  حلعاملني  حلرجال  جميع 
حلتجارة )%13(، حلرتبيا وحلتعليم )%11(، حلبناء 
فروع   .)9%( وحلعاما  حاحليا  وحإلدحرة   )9%(
حإلقتصاد حلتي عمل فيها حلرجال حليهود وحلرجال 
صفوف  يف  تلك:  عن  هذه  كثريح  تختلف  حلعرب 

حلرتبيا  كانت  حألساسيا  حلفروع  حليهود  حلرجال 
وحلتعليم )%16(، حإلدحرة حاحليا وحلعاما )13%(، 
حلتجارة )%9(، حلخدمات حاهنيا وحلعلميا )9%( 
حالجتماعيا  وحلشؤون  حلرفاه  حلصحا،  وخدمات 
كانت  حلعرب  حلرجال  صفوف  يف  بينما   ،)8%(
حلتجارة   ،)19%( حلبناء  حلبارزة  حألربعا  حلفروع 
 )12%( وحلتخزين  حاوحصالت  خدمات   ،)19%(

وخدمات حلضيافا وحلطعام )11%(. 

حلنساء  صفوف  يف  حالساسيا  حإلقتصاد  فروع 
حلرتبيا  كانت:  حلقدس  أورشليم  يف  حلعامالت 
وحلتعليم )%25(، خدمات حلصحا وحلرفاه )21%( 
وحإلدحرة حاحليا وحلعاما )%15(. يف صفوف حلنساء 
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حألساسيا  حإلقتصاد  فروع  حلعامالت  حليهوديات 
كانت حلرتبيا وحلتعليم )%24(، خدمات حلصحا 
 .)17%( وحلعاما  حاحليا  وحإلدحرة   )20%( وحلرفاه 
يف صفوف حلنساء حلعربيات برزت حلنسبا حألعىل 
 جدح لدى حلعامالت يف مجال حلرتبيا وحلتعليم - 

%39 ويف خدمات حلصحا وحلرفاه - %29. وتشري 
يف  يعملن  حليهوديات  حلنساء  أن  إىل  حاعطيات 
شتى حلفروع حإلقتصاديا بينما يف صفوف حلنساء 
حلعربيات فهناك بروز لفرعني – حلرتبيا وحلتعليم 

وحلصحا وحلرفاه. 

 تشغيل العمال يف أورشليم القدس، وفقا للفرع االقتصادي
)فروع أساسية( والجنس، 2019  

■ رجال  ■ نساء  

*مجال حلهاي تيك مكّون من عدة مجاالت ثانويا حلتي تنتمي إىل فروع إقتصاديا مختلفا

 % نسبا حلعاملني يف حلفرع، بحسب حلجنس 
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األجور
يف عام 2018 وصل عدد حلعمال حألجريين يف أورشليم حلقدس إىل 306,800 وكان عدد 
حلعمال حاستقلني 20,500. يف هذح حلعام كان معدل حألجور )غري صايف( يف شهر حلعمل 
 10,800( إسرحئيل  مع  بااقارنا  أقل  وكان  شيقل،   8,800 حلقدس  أورشليم  يف  ألجري 

شيقل(، مع تل حبيب )13,600 شيقل( ومع حيفا )11,300 شيقل(. 

 8,800( حلقدس  أورشليم  يف  حالجور  معدل 
لها،  حاجاورة  حلبلدحت  مع  بااقارنا  أقل  شيقل( 
 ما عدح حلبلدحت حلتي فيها حغلبيا حلفئا حلسكانيا

معدل  كان  حدحر  هار  يف  عربيا.  أو  حريديا  هي 
حألجور )غري صايف( ألجري يف شهر حلعمل 17,100 
يف  شيقل،   14,200 هدحسا  تسور  يف  شيقل، 
بلدحت  يف  شيقل،   13,700 تسيون  مفاسريت 
شيقل،   12,500 يهودح  مطيه  حالقليمي  حاجلس 
حدوميم  معاليه  يف  شيقل،   12,500 حفرحت  يف 
10,800 شيقل ويف غفعات زئيف 10,100 شيقل. 
أو  حلتي يسكنها حريديم يف حألساس  حلبلدحت  يف 
حألجور  من معدل  أقل  حألجور  كان معدل  عرب 
يف أورشليم حلقدس – يف بيت شيمش )أكرث من 
نصف حلفئا حلسكانيا يف حادينا هي حريديا( كان 
يعريم  كريات  يف  شيقل،   8,400 حألجور  معدل 
يعقوب  كوخاف  يف  شيقل،   7,800 )تل-ستون( 
شيقل،   6,500 بيتارعيليت  ويف  شيقل   7,100
عربيتان  بلدتان  نقوبا،  عني  ويف  غوش  حبو  يف 
معدل  كان  حلقدس،  ألورشليم  مجاورتان 
بااالءما.   حألجور 8,100 شيقل و7,800 شيقل، 

فجوة  إىل  يشري  للجنس  وفقا  حالجور  فحص 
حلنساء،  أجور  وبني  حلرجال  أجور  بني  ملحوظا 
أجرة  ومن  أقل  وظيفا  حجم  من  نابع  وهذح 
بااقارنا  حلنساء  لدى  أقل  حلساعات  حسب 

مع حلرجال. 
صايف( )غري  حألجور  معدل  كان   2018 عام   يف 
حاقدسيني حلرجال  صفوف  يف  حلعمل   لشهر 

 26% بنسبا  أعىل  كان  وهو  شيقل،   9,800
إىل 7,700 شيقل.  حلذي وصل  حلنساء  أجور  من 
 13,000 حلرجال  أجور  معدل  كان  إسرحئيل  يف 
أجور  من   51% بنسبا  أعىل  كان  وهو  شيقل، 
تل  يف  شيقل.   8,600 تقاضني  حللوحيت  حلنساء، 
حلرجال  أجور  حلفجوة بني  كانت  حبيب ويف حيفا 
معدل  وصل  حبيب  تل  يف  أكرب.  حلنساء  وأجور 
أعىل  وهو  شيقل،   16,600 إىل  حلرجال  أجور 
بنسبا – %56 من أجور حلنساء حلتي وصلت إىل 
بنسبا  فجوة  ُسّجلت  حيفا  يف  شيقل.   10,600
 14,100 إىل  حلرجال  أجور  معدل  وصل   .59%
 8,800 إىل  حلنساء  أجور  وصلت  بينما  شيقل 

شيقل. 
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 التالميذ يف جهاز الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس،
حسب القطاع

املجموع الكّلّ 
للتالميذ 

التعليم الرسمي\
ال رسمي املعرتف به 
والتعليم الرسمي-

الديني

التعليم الحريدي

التعليم العربي

61,300 58,600 61,000 64,700 67,300

85,900 92,600 97,000 103,200 108,700

76,200 83,900 98,400 110,600 115,000

2015/16 2019/202012/132009/102006/07

223,500 235,100 256,500 278,600 291,000

التالميذ يف التعليم الرسمي\ال رسمي املعرتف به ويف التعليم 
الرسمي الديني يف أورشليم القدس 

التعليم الرسمي-الديني التعليم الرسمي

املجموع الكّلّ 
للتالميذ 

طالب

الكّلّ املجموع 

األكاديمية   الكليات  العربية   الجامعة 

2015/16

2019/20

2012/13

2009/10

2006/07

 33,800
12,900 20,900

و نتعليم  نرسمي- نحرددي 13-14، وصفوف  نتعليم  نخسص  ْين  *ال دغمل  ننفَّ

 طالب يف الجامعة العربية  والكليات األكاديمية
يف أورشليم القدس، 2019/20    

32,30025,600

30,70025,300

30,70028,200

31,20029,800

57,900

56,000

58,900

61,000

63,100 31,10032,000
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جهاز الرتبية والتعليم
يف حلسنا حلدرحسيا 2019/20 تعّلم يف جهاز حلتعليم يف أورشليم حلقدس حوحيل  291,000 
طالب:34 عدد حلطالب يف حلتعليم حلعربي وصل إىل 176,000 – 67,300 طالب يف حلتعليم 
حلتعليم  يف  حلحريدي.  حلتعليم  يف  طالب  و108,700  وحلرسمي-حلديني35  حلرسمي  حلعربي 
حلعربي تعّلم حوحيل 115,000 طالب، من بينهم 97,600 طالب يف حلتعليم حلعام وحوحيل 

17,400 طالب يف حلتعليم حلخاص )معيار لعام 2018/19(. 

يشتمل عىل صفوف 13-14 وحلتعليم حلعربي حلخاص.  34
يشتمل عىل حوحيل 1,690 طالًبا يف حلتعليم حلرسمي-حلحريدي.   35

جهاز حلتعليم يف أورشليم حلقدس هو من حألكرب 
بينها.  من  وتعقيدح  تنّوعا  وحألكرث  إسرحئيل،  يف 
أورشليم  يف  حلتعليم  جهاز  يف  حلطالب  عدد 
 ،)285,300( أكرب من عدد سكان حيفا  حلقدس 
إسرحئيل.  يف  حلحجم  حيث  من  حلثالثا  حادينا 
يتطّلب  حلقدس  أورشليم  يف  حلتعليم   جهاز 
مع  حلسكانيا  حلفئات  لتنّوع  رّدح  تقدم  أن   منها 

للتعليم  أوساط  أربع  هناك  مختلفا.  مميزحت 
حلتعليم  حلرسمي،  حلتعليم  وهي:  حادينا  يف 
وحلتعليم  حلحريدي  حلتعليم  حلرسمي-حلديني، 
حلعربي. مؤسسات حلتعليم يف حادينا تختلف يف 
حاكانا حلقضائيا حلتي تنتمي إليها – يشمل حلجهاز 
معرتف  رسميا  غري  مدحرس  رسميا،  مدحرس 

بها، مدحرس مستقلا ومؤسسات معفيا.

الطالب يف جهاز التعليم يف أورشليم القدس، حسب القطاع، 2020-2001 
■ التعليم العربي الحريدي  ■ التعليم العربي-العام 

■ التعليم العربي الرسمي والرسمي-الديني 
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التعليم العربي 

يشمل حلتعليم حلرسمي-حلحريدي.   36
حلتعليم حالبتدحيئ يف حلقطاع حلحريدي يشمل صفوف حألول-حلثامن، بينما يف حلتعليم حلرسمي وحلرسمي-حلديني فهو يشمل   37

صفوف حألول-حلسادس.
ال يشمل حلتعليم حلخاص، صفوف 13-14 وحلتعليم حلرسمي-حلحريدي.    38

يف حلتعليم حلرسمي-حلحريدي طرأ حرتفاع بنسبا %153 يف عدد حلطالب )من 660 إىل 1,690(.   39

حلتعليم  حلدرحسيا  2019/20 درس يف  حلسنا  يف 
حلعربي يف أورشليم حلقدس 176,000 طالب: يف 
حلتعليم حلرسمي وحلرسمي-حلديني درس 67,300 
درس  حلحريدي  حلتعليم  ويف   )38%( طالب36 

108,700 طالب )62%(. 

وحلرسمي-حلديني  حلرسمي  حلعربي  حلتعليم  يف 
تعلم: 12,700 طفل يف رياض حألطفال )19%(، 
 )40%( حالبتدحيئ  حلتعليم  يف  طالب   27,000
و25,100 طالب يف حلتعليم فوق حالبتدحيئ )37%(. 
حلخاصا  حالحتياجات  لذوي  حلتعليم  قطاع  يف 

تعلم 2,500 طالب )4%(. 

كان: حلحريدي  حلتعليم  يف  حلطالب   توزيع 
26,900 طفل يف رياض حألطفال )25%(، 52,700 
و26,200   )49%( حالبتدحيئ37  حلتعليم  يف  طالب 
.)24%( حالبتدحيئ  فوق  حلتعليم  يف   طالب 
حلخاصا  حالحتياجات  لذوي  حلتعليم  قطاع  يف 

تعلم 2,800 )3%(. 

يشري  حلطالب  عدد  يف  حلتغيري  حتجاهات  تحليل 
أوساط  يف  حلطالب  زيادة  وترية  يف  فروق  إىل 
حألخرية  حلخمس  حلسنوحت  يف  حاختلفا.  حلتعليم 
 4% بنسبا  حرتفاع  طرأ   )2019/20-2015/16(
حلرسمي  حلعربي  حلتعليم  يف  حلطالب  عدد  يف 
 .67,300 إىل   64,700 من  وحلرسمي-حلديني، 
وحلرسمي- حلرسمي  حلتعليم38  أوساط  فحص 
يف  أن  إىل  يشري  حنفرحد،  عىل  وححد  كل  حلديني، 
يف   1% بنسبا  حنخفاض  طرأ  حلرسمي  حلتعليم 
بينما   ،)31,100 إىل   31,300 )من  حلطالب  عدد 
بنسبا  حرتفاع  طرأ  حلرسمي-حلديني  حلتعليم  يف 
 %7 يف عدد حلطالب )من 30,000 إىل 32,000(.39

يف   5% بنسبا  حرتفاع  طرأ  حلحريدي  حلتعليم  يف 
عدد حلطالب )من 103,200 إىل 108,700(.

حلرتبيا وحلتعليم 
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 الطالب يف التعليم العربي يف أورشليم القدس، وفقا لتيار التعليم،
2019/20-2004/05

تعليم رسمي وتعليم معرتف به غري رسمي.   40
معطيات حلتعليم حلخاص هي معياريا ولذلك ال يوجد تطرق لزيادة / تقليل يف عدد حلطالب يف هذه حلفرتة.   41

التعليم العربي
يف حلسنا حلدرحسيا )2019/20( تعلم يف حلتعليم 
 115,000 حوحيل  حلقدس  أورشليم  يف  حلعربي 
طالب: 97,600 طالب تعلموح يف حلتعليم حلعام40 
 )%85( وحوحيل 17,400 طالب يف حلتعليم حلخاص

)%15(. طالب حلتعليم حلعربي )حلعام وحلخاص( 
جهاز  يف  حلطالب  مجموع  من   40% شّكلوح 
حلسنوحت  يف  حلقدس.  أورشليم  يف  حلتعليم 
عدد  زحد   )2019/20-2015/16( حألخرية  حلخمس 
حلطالب يف حلتعليم حلعربي حلعام بنسبا %9 )من 

89,600 إىل 97,600(.41 

حلتعليم حلعام كانت: 19,300  تجزئا حلطالب يف 
طفل يف رياض حألطفال )%20(، 40,200 طالب 
يف  طالب  و35,800   )41%( حإلبتدحيئ  حلتعليم   يف 

حلتعليم  حلتعليم فوق حإلبتدحيئ )%37(. يف قطاع 
 2,200 حوحيل  تعّلم  حلخاصا  حالحتياجات  لذوي 

طالب )2%(. 
إبتدحء من حسنوحت حلـ2000 طرأ حرتفاع ملحوظ يف 
سنا  يف  حلعام.  حلعربي  حلتعليم  يف  حلطالب  عدد 
2002/03 وصل عددهم إىل 39,200، وحرتفع إىل 
48,300 يف سنا 2005/06، إىل 89,600 يف سنا 
2015/16 وإىل 97,600 يف سنا 2019/20. حالرتفاع 
حالحوظ يف عدد حلطالب ناجم سوحء عن حلزيادة 
كثري  تحويل  من  )حلديمغرحفيا وسوحء  حلسكانيا 
من حادحرس حلخاصا إىل مدحرس عاما، معظمها 

يف مكانا مدحرس معرتف بها غري رسميا. 

■ التعليم العربي الحريدي  ■ التعليم الرسمي 
■ التعليم الرسمي-الديني  
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التعليم العايل42 
ويف  حلعربيا43  حلجامعا  يف  طالب   33,700 حلقدس  أورشليم  يف  تعلم   2019/20 سنا  يف 
حلكليات حألكاديميا يف أورشليم حلقدس. يف حلجامعا حلعربيا تعلم 20,900 طالب )62%( 

ويف جميع حلكليات حالكاديميا يف حادينا تعلم 12,900 طالب )38%(.44 

معطيات هذح حلفصل حلفرعي تشتمل هذه حلسنا عىل معطيات فقط عن طالب يف حلجامعا حلعربيا ويف حلكليات حألكاديميا   42
يف أورشليم حلقدس، وال تشتمل عىل معطيات عن حلكليات حألكاديميا للرتبيا. يف سنا 2018/19 تعلم يف حلكليات 

حألكاديميا حألربع للرتبيا يف أورشليم حلقدس حوحيل 5,500 طالب.
يشمل حرم حلجامعا حلعربيا يف رحوفوت، حلذي تعلم فيه هذه حلسنا 2,400 طالب.  43

يشمل فقط مؤسسات معرتف بها من قبل مجلس حلتعليم حلعايل )ماالغ(.  44
يشمل إدحرة حألعمال وحلعلوم حإلدحريا.   45

يشمل حلرتبيا وحلتأهيل للتدريس.   46

من   16% شّكلوح  حلعربيا  حلجامعا  يف  حلطالب 
إسرحئيل،  يف  حلجامعات  يف  حلطالب  مجموع 
 12% شّكلوح  حألكاديميا  حلكليات  يف  وحلطالب 
حألكاديميا  حلكليات  يف  حلطالب  مجموع  من 

يف إسرحئيل. 

حلعربيا  حلجامعا  يف  تعلم   2019/20 سنا  يف 
حوحيل 20,900 طالب – %58 منهم للقب حألول، 
وحوحيل  حلثالث  للقب   11% حلثاين،  للقب   30%

%1 لدرحسات للحصول عىل شهادة.

يف  كانت: 34%  للكليات  وفقا  حلطالب  توزيع 
حلعلوم حلطبيعيا وحلرياضيات )بما يف ذلك كليا 
حلزرحعا(، %20 تعلموح يف حلعلوم حإلجتماعيا،45 

حلطب  يف   17% حإلنسانيا،46  حلعلوم  يف   18%
للطب(، %5 يف  حاساعدة  حاوحضيع  ذلك  )بما يف 

حاحاماة و%2 يف حلهندسا. 

يف سنا 2019/20 كانت يف إسرحئيل 7 جامعات. 
كانت  حلطالب  عدد  ناحيا  من  حألكرب  حلجامعا 
حلجامعات  طالب(.   26,600( أبيب  تل  جامعا 
حلجامعا  كانت:  حلتنازيل،  للرتتيب  وفقا  حلتاليا 
حلعربيا حلتي تعلم فيها 20,900 طالب، جامعا 
 – بار-حيالن  وجامعا  حلنقب  يف  بن-غوريون 
جامعا  منهما،  وححدة  كل  يف  طالب   17,800
وجامعا   )13,800( حلتخنيون   ،)17,400( حيفا 

حريئيل يف حلسامرة )12,300(.
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الطالب يف الجامعات يف إسرائيل، وفقا للقب، 2019/20

ال يشمل كليا أونو، حلتي تعّلم فيها يف حلسنا حلدرحسيا 2018/19 3,300 طالب.  47

أورشليم  يف  كان   2019/20 حلدرحسيا  حلسنا  يف 
حلقدس 7 كليات أكاديميا، تعلم فيها، كما هو 
 )91%( حلطالب  طالب. معظم   12,900 مذكور، 
حللقب  عىل  للحصول  تعلموح  حلكليات  هذه  يف 
حألول وقليل منهم تعلموح للحصول عىل حللقب 

حلثاين. حلكليا حألكرب من ناحيا عدد حلطالب كانت 
حلكليا حألكاديميا هدحسا )3,900( وكذلك حاركز 
حألكاديمي ليف )3,900( بينما حالصغر كان حاركز 

حألكاديمي شاليم )170(.47 

■ اللقب الثالث  ■ اللقب الثاين  ■ اللقب األول   
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الطالب يف الكليات األكاديمية يف أورشليم القدس، وفقا للقب، 2019/20

طالب اللقب الثالث
منذ سنوحت طويلا فان عدد طالب حللقب حلثالث 
يف حلجامعا حلعربيا هو حألعىل من بني حلجامعات. 
يف سنا 2019/20 تعلم يف حلجامعات يف إسرحئيل 
حوحيل 12,000 طالب للقب حلثالث. يف حلجامعا 
وهم  حلثالث  للقب  طالب   2,300 تعلم  حلعربيا 
حلثالث  للقب  حلطالب  مجموع  من   20% شّكلوح 
للقب حلطالب  عدد  حسرحئيل.  يف  حلجامعات   يف 
)18%  –  2,100( أبيب  تل  جامعات  يف   حلثالث 
وبار–حيالن )2,000 – %17( كان أدىن بقليل منه 

يف حلجامعا حلعربيا.  

حلطالب  حنخفاض عىل عدد  حلسنني طرأ  عىل مر 
قسمهم  ويف  حلعربيا  حلجامعا  يف  حلثالث  للقب 
من مجموع حلطالب للقب حلثالث يف حلجامعات 
حفتتاح  إىل  يعزى  حإلنخفاض  هذح  إسرحئيل.  يف 
حلثالث  حلتعليم للقب  برحمج  يتزحيد من  بدأ  عدد 
يف جميع حلجامعات يف حلبالد. قسم من حلطالب 
مجموع  من  حلعربيا  حلجامعا  يف  حلثالث  للقب 
إنخفض  إسرحئيل  من  حلثالث  للقب  حلطالب 
 25% إىل   2000/01 سنا  يف    30% من  تدريجيا 
 يف سنا 2008/09 وإىل %20 يف سنا 2019/20.

■ اللقب الثاين  ■ اللقب األول   
ب 

طال
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الطالب بحسب الفئة السكانية والجنس
يف سنا 2019/20 %88 من حلطالب يف حلجامعا 
أورشليم  يف  حألكاديميا  حلكليات  ويف  حلعربيا 
قسم  عربا.  كانوح  و12%  يهودح  كانوح  حلقدس 
)13%( حلعربيا  حلجامعا  يف  حلعرب  حلطالب   من 
حلكليات  مع  بااقارنا  بقليل  أعىل  كانوح 

حألكاديميا )10%(. 

فيها  ُسّجلت  حلتي  حلثالث  حألكاديميا  حلكليات 
حلكليا  كانت:  حألعىل  حلعرب  حلطالب  نسبا 
 – عزريئييل   ،)20%( حلقدس  هدحسا   حألكاديميا 

وحألكاديميا   )18%( للهندسا  حألكاديميا  حلكليا 
للموسيقى وحلرقص حلشعبي يف حلقدس )12%(. 
يف سنا 2019/20 %15 من حلطالب يف حلجامعات 
يف إسرحئيل كانوح عربا. يف حلجامعا حلعربيا شّكل 
حلطالب حلعرب %13 من مجموع حلطالب. نسبا 
يف  حلجامعات  بني  من  حألعىل  حلعرب  حلطالب 
وبعد   )34%( حيفا  جامعا  يف  ُسّجلت  إسرحئيل 
ذلك يف حلتخنيون )%23(. حلنسبا حلدنيا ُسّجلت 
جامعا  ويف   )2%( للعلوم  فايتسمان  معهد  يف 

حريئيل يف حلسامرة )7%(. 

الطالب يف الجامعات يف إسرائيل، وفقا ملجموعة الفئة السكانية، 2019/20

■ يهود  ■ عرب

نسبا  من  أعىل  حلجامعات  يف  حلطالبات  نسبا 
 55%  2019/20 حلدرحسيا  حلسنا  يف  حلطالب. 
كانوح  إسرحئيل  يف  جامعات  يف  حاتعلمني  من 
نسبا  كانت  حلعربيا  حلجامعا  يف  حلنساء.   من 

حلتي يف إسرحئيل.   حلطالبات أعىل بقليل من تلك 
ووصلت إىل %57. نسبا حلطالبات حألعىل ُسّجلت 
حلتخنيون  يف  بينما   ،65%  – حيفا  جامعا  يف 

ُسّجلت حلنسبا حلدنيا – 39%. 
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والبناء  السكن 
الشقق

أسعار الشقق

بداية البناء 

إنهاء البناء



أسعار الشقق* يف إسرائيل، وأورشليم القدس، وتل أبيب وحيفا، 
  2020 ،2015

ل دد ثسنيل 3.5-4 غرف بسنمالدين  نغو كل   * معدل سعر شقك 2015 2020

1.41
1.56

1.97

2.26

2.87

3.47

1.30
1.37

حيفاتل أبيبأورشليم القدسإسرائيل
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* نغقق  نتي ُبنيت في بنسدست مؤنَّفل من ثمسنيل طو بق ومس فوق كنابل مئودل من مجمل  نغقق  نتي تمك 

 نبدء في بنسئهس في  ألعو م 2020-2018
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عامة اخرى

صناعة 
ومخازن

بداية البناء وانتهاءه يف أورشليم القدس، بحسب استخدامات 
األرايض الرئيسية, 2020
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الشقق
يف نهايا عام 2020 كانت يف أورشليم حلقدس 237,500 48 شقا للسكن،49 173,900 شقا 
حلشقق يف  نسبا  حلعربيا.  حألحياء  حليهوديا و62,400 شقا )%26( يف  حألحياء  )%73( يف 
حلتي  حلقدس،  أورشليم  يف  حليهوديا  حلسكانيا  حلفئا  نسبا  من  أعىل  حليهوديا  حألحياء 
نسبا  من  أقل  حلعربيا  حألحياء  يف  حلشقق  نسبا   .2019 عام  نهايا  يف   62% إىل  وصلت 
حلفئا حلسكانيا حلعربيا يف حادينا، حلتي وصلت إىل %38. وتفسري ذلك هو حألسر حاعيشيا 
حلكبرية نسبيا يف صفوف حلفئا حلسكانيا حلعربيا )5.1 أنفار(، بااقارنا مع حلفئا حلسكانيا 

حليهوديا50 )3.3 أنفار(.

48  يشمل حلشقق حلتي لم يتم إلحاقها إىل منطقا جغرحفيا/حي معني. 
49  وفقا اعطيات حألرنونا. 

50  يهود فقط )من دون غريهم(.

يف  حلشقا  مساحا  معدل  كان   2020 عام  يف 
أورشليم حلقدس 83 مرتح مربعا. يف حلعقد حألخري 
يف  حلشقا  مساحا  معدل  حرتفع   )2020-2010(
مربعا  مرتح   79 من  أمتار،  بـ4  حلقدس  أورشليم 
معدل  كان   2020 عام  يف  مربعا.  مرتح   83 إىل 
سكانها  غالبيا  حلتي  حألحياء  يف  حلشقا  مساحا 
سكانها  غالبيا  حلتي  حألحياء  ويف  حليهود  من 
مرتح  و80  مربعا  مرتح   83  – مشابها  حلعرب  من 

مربعا، بااالءما. 

معدل  قياس  فيها  تم  حلتي  حليهوديا  حألحياء 
مساحا حلشقا حالصغر كانت: حي زخرون يوسف 
يف نحلئوت )47 مرتح مربعا(، قطمون ط )48 مرتح 
)همدرغوت(  حادرجات  شارع  منطقا  مربعا(، 
حاجمع  منطقا  مربعا(،  مرتح   50( نحلئوت  يف 
حلرويس )حاسكوبيا( وشارع شلومتسيون هملكاه 
)51 مرتح مربعا( وحي زخرون طوفيا يف نحلئوت 
قياس  فيها  تم  حلتي  حألحياء  مربعا(.  مرتح   51(
منطقا  كانت:  حألكرب  حلشقا  مساحا  معدل 
مرتح   148( ألون  رموت  يف  هحورش  ديرخ  شارع 
 133( ماميال  مربعا(،  )134 مرتح  حاالحا  مربعا(، 
حلتحتا ورمات موتسا )129  مرتح مربعا( وموتسا 

مرتح مربعا(.
 

معدل  قياس  فيها  تم  حلتي  حلعربيا  حألحياء 
حإلسالمي  حلحي  كانت:  حالصغر  حلشقا  مساحا 
مرتح   47( حاسيحي  حلحي  مربعا(،  مرتح   47(
مربعا(، سلوحن )65 مرتح مربعا( وحلحي حألرمني 
قياس  فيها  تم  حلتي  حألحياء  مربعا(.  مرتح   66(
حنينا  بيت  كانت:  حألكرب  حلشقا  مساحا  معدل 
مربعا(،  مرتح   89( عقب  كفر  مربعا(،  مرتح   96(
بيت صفافا )86 مرتح مربعا( وعناتا حلجديدة )86 

مرتح مربعا(.

حلسكن وحلبناء 

92



10

ش
2 3 كيلومرت4

شقق صغرية* يف أورشليم القدس، 2020

22%−0%

68%−46%

45%−23%

91%−69%

 منطقا ليست للسكن،
أو معطيات ناقصا 

نسبة مئوية من مجمل 
الشقق يف املنطقة

* تبلغ مساحتها 60 مرًتح مرّبًعا أو أقّل
حاعطيات عن كفر عقب هي معطيات جزئيا 

عطاروت

  الرام

يعكوف نفيه 

حنينا بيت 

شعفاط

زئيف بسغات 

رموت ألون

رمات شلومو

الفرنسية التلة 
رمات إشكول

هار 
حوتسفيم

هأرازيم عيِمك 
تسيون مفاسريت 

موتسا
روميما الشيخ جراح املشارف جبل 

العيسوية

وادي الجوز

الطور

الشياح

راس 
العمود

سلوانالعيزرية

ِرحافيا

لبية طا

 بيت
َهكريم

َنيوت

جفعات شاؤول
هار نوف

زايت بيت 

عني كارم فاغان بيت 
َهيوفيل ِكريات 

هار 
هرتسل

َرمات 
شريت

جفعات 
مردخاي

مناحيم ِكريات 

أورا
عميناداف

عري جنيم

جفعات 
ِمسوآه

جفعات 
رام

قطمون

تلبيوت

أرنونا

رمات 
راحيل

جيلو 

لحم بيت 

هار حوما

باهر صور 

أم طوبا

تلبيوت 
شرق

املكرب جبل 

صفافا بيت 

املستعمرة
األملانية

أبو ديس ابو ثور

السواحرة 
الغربية

إمليسون

مركز 
املدينة

جئوال

نحألوت

البلدة 
القديمة

كفر عقب

شعفاط مخيم 

املالحة

ليه  معا
أدوميم

رام الله
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شقق كبرية* يف أورشليم القدس، 2020 

3%−0%

24%−11%

10%−4%

50%−25%

منطقا ليست للسكن، 
أو معطيات ناقصا

نسبة مئوية من مجمل 
الشقق يف املنطقة

* تبلغ مساحتها 140 مرًتح مرّبًعا فما فوق
حاعطيات عن كفر عقب هي معطيات جزئيا 

عطاروت

  الرام

يعكوف نفيه 

حنينا بيت 

شعفاط

زئيف بسغات 

رموت ألون

رمات شلومو

الفرنسية التلة 
رمات إشكول

هار 
حوتسفيم

هأرازيم عيِمك 
تسيون مفاسريت 

موتسا
روميما الشيخ جراح املشارف جبل 

العيسوية

وادي الجوز

الطور

الشياح

راس 
العمود

سلوانالعيزرية

ِرحافيا

لبية طا

 بيت
َهكريم

َنيوت

جفعات شاؤول
هار نوف

زايت بيت 

عني كارم فاغان بيت 
َهيوفيل ِكريات 

هار 
هرتسل

َرمات 
شريت

جفعات 
مردخاي

مناحيم ِكريات 

أورا
عميناداف

عري جنيم

جفعات 
ِمسوآه

جفعات 
رام

قطمون

تلبيوت

أرنونا

رمات 
راحيل

جيلو 

لحم بيت 

هار حوما

باهر صور 

أم طوبا

تلبيوت 
شرق

املكرب جبل 

صفافا بيت 

املستعمرة
األملانية

أبو ديس ابو ثور

السواحرة 
الغربية

إمليسون

مركز 
املدينة

جئوال

نحألوت

البلدة 
القديمة

كفر عقب

شعفاط مخيم 

املالحة

ليه  معا
أدوميم

رام الله
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دحئرة  تجربه  حلذي  حالجتماعي  حالستطالع  من 
حلسنوحت يف  أنه  يتبني  حاركزيا   حالحصاء 
سكان  من   84% فإن  )بااعدل(،   2019-2017
عن  عرّبوح  فوق  فما   20 أبناء  حلقدس  أورشليم 
شقتهم  من  رحضون(  أو  جدح  )رحضون  رضاهم 
حاعطي  من  بقليل  أقل  حاعطى  هذح  حلسكنيا. 
أبيب ويف حيفا تل  إسرحئيل، يف  ُسّجل يف   حلذي 
 – حلسكن  بمنطقا  يتعلق  فيما   .)88%-87%(
فما   20 أبناء  حلقدس  أورشليم  سكان  من   73%
فوق عرّبوح عن رضاهم )رحضون جدح أو رحضون( 
كانوح  حلذين  حلسكان  نسبا  سكنهم.  منطقا  عن 
 ،)85%( إسرحئيل  يف  حلسكن  منطقا  عن  رحضني 
أعىل  كان   )83%( حيفا  ويف   )91%( حبيب  تل  يف 

بااقارنا مع أورشليم حلقدس. 

شقا يد ثانيا.    51

أيضا  فحص  تم  حإلجتماعي  حالستطالع  يف 
 حقدميا حلسكن يف حلشقا وتبني أنه يف حلسنوحت
أورشليم  يف  ُسَجلت  )بااعدل(   2019-2017
حلقدس حلنسبا حألعىل من حلسكان حلذين سكنوح 
يف شقا ادة تزيد عن عشر سنوحت – %65. نسبا 
حلسكان حلذين عاشوح يف شقا ادة تزيد عن عشر 
أبيب )46%(  سنوحت يف إسرحئيل )%59(، يف تل 
سكان  من   25% حألدىن.  كانت   )54%( حيفا  ويف 
أورشليم حلقدس سكنوح يف شققهم حلحاليا حتى 
5 سنوحت، بااقارنا مع %28 يف إسرحئيل، 38% 

يف تل أبيب و%32 يف حيفا. 

أسعار الشقق
يف عام 2020 كان معدل سعر حلشقا 3.5-4 51 غرف يف أورشليم حلقدس – 2,136,900 
 شيقل  – أعىل بااقارنا مع إسرحئيل )1,567,300 شيقل ( ومع حيفا )1,284,900 شيقل(

 ولكن أقل بشكل ملحوظ من حلسعر يف تل أبيب، حلذي وصل إىل 3,390,500 شيقل. 

فحص معدل حلسعر للشقا يف حلسنوحت حألخرية 
سبيل  فعىل  حلشقق.  حسعار  يف  حرتفاع  إىل  يشري 
يف  غرف   4-3.5 ذحت  حلشقا  سعر  معدل  حاثال 
أورشليم حلقدس حرتفع من 1,729,700 شيقل يف 
عام 2014 إىل 2,136,900 شيقل يف عام 2020 – 
نفس  ُسّجل يف  إسرحئيل  بنسبا %24. يف  حرتفاع 
أبيب 23%  تل  بنسبا %25، يف  حرتفاع  حلسنوحت 

ويف حيفا 14%. 

أورشليم  يف  غرف   4-3.5 حلشقا  سعر  معدل 
حلقدس – 2,136,900 شيقل – أعىل بااقارنا مع 
حلبلدحت حاجاورة لها، ما عدح مفاسريت تسيون، 
 2,356,700 إىل  حلشقا  سعر  فيها  وصل  حلتي 
يف  عيليت،  بيتار  يف  شيمش،  بيت  يف  شيقل. 
حلسعر  كان  حدوميم  معاليه  ويف  هدحسا  تسور 
بني  وترحوح  حلقدس  أورشليم  يف  هو  مما  حقل 
شيقل.   1,651,900 وبني  شيقل   1,482,900 

حلسكن وحلبناء 
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معدل سعر شقة 3.5-4, غرف يف أورشليم القدس ويف البلدات املجاورة لها، 2020 

تشمل شقق يف بنايات جديدة وحضافا لشقق جديدة يف بنايات قائما )مثل حاخطط حلهيكيل حلقطري حلتفصييل )تاما 38(.  52

بدايات البناء
يف عام 2020 بدأ يف أورشليم حلقدس بناء 2,500 52 شقا. عدد حلشقق حلذي تم حلبدء يف 
بنائها يف هذه حلسنا أقل بااقارنا مع عام 2019، حلتي فيها تم حلبدء يف بناء 3,100 شقا. 
حلقدس يعتمد  حلبناء يف أورشليم  أنه كلما تقلص ححتياطي حألرحيض، فإن  حلتقدير  يجب 
أكرث عىل حلتجديد حلحضري – إضافا شقق اباين قائما وتطبيق خطط إخالء-بناء )هدم 

مباين قديما وبناء مباين متعددة حلشقق مكانها(.

حألحياء حلتي تم فيها حلبدء يف بناء أكرب عدد من 
وبيت  عقب  كفر  كانت:   2020 عام  يف  حلشقق 
حلشقق(،  إجمايل  من   16%  – شقا   391( حنينا 
مناحيم  كريات   ،)10%  – شقا   248( نحلئوت 
وعري غانيم )226 شقا – %9( وغفعات شاؤول 

)223 شقا – 9%(. 

حلغرف،  لعدد  وفقا  شقق،  بناء  بدحيات  توزيع 
يشري إىل حن حلشقق يف أورشليم حلقدس حلتي تم 
كبرية،  شققا  غالبيتها  يف  كانت  بنائها  يف  حلبدء 

بينما حلشقق حلصغرية كانت حاجا نادرة. 

يف عام 2020 %3 فقط من حلشقق حلتي تم حلبدء 
يف بنائها يف أورشليم حلقدس كانت ذحت 1-2 غرف 
حلصغرية، ذحت  حلشقق  نسبا  إسرحئيل(.  )%7 يف 
1-2 غرف، يف تل أبيب )%20( ويف حيفا )19%( 
كانت أعىل بشكل ملحوظ بااقارنا مع أورشليم 
أورشليم  3 غرف يف  ذحت  حلشقق  نسبا  حلقدس. 
إسرحئيل(. يف  حلقدس وصلت إىل %10 )%12 يف 
 – بقليل  أعىل  ُسّجل معطى  أبيب ويف حيفا  تل 
 4 ذحت  حلشقق  نسبا  منها.  وححدة  كل  يف   13%
غرف يف أورشليم حلقدس وصلت إىل 41% )44% 
يف إسرحئيل( ونسبا حلشقق ذحت 5 غرف فما فوق 

كانت %47 )%38 يف إسرحئيل(. 
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بدايات بناء شقق يف أورشليم القدس، وفقا لعدد الشقق، 2020-2018 
2018 ■  2019 ■  2020 ■

 بدايات بناء شقق يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، يف تل أبيب ويف حيفا،
وفقا لعدد الشقق، 2020 

المجموع 
الكلي للشقق

المجموع 
الكلي

 5 غرف4 غرف3 غرف1-2 غرف
وما فوق 

النسب المئوية
51,6001007124438إسرائيل

2,5001003104147أورشليم القدس

3,50010020134125تل أبيب

50010019132246حيفا

ق 
شق

غرف يف حلشقا 
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خالل سنوحت طويلا تم يف أورشليم حلقدس حتباع 
حألغوحر  يف  حلبناء  عن  حالمتناع  تخطيط  سياسا 
حلسنوحت حألخرية  حلبناء حىل حألعىل. لكن يف  وعن 
بناء  خرحئط  من  وحازيد  حازيد  عىل  حاصادقا  تتم 
مساحات  يف  حلضائقا  بسبب  وذلك  حألعىل.  إىل 
من  حالقرتحب  عدم  يف  وحلرغبا  للبناء،  شاغرة 
وكذلك  حادينا  من  حلقريبا  حافتوحا  حاساحات 

حلتغرّي يف تصورحت حلتخطيط. 

حوحيل  حلقدس  أورشليم  يف  ُبنيت   2020 عام  يف 
2,000 شقا يف مباين جديدة – %43 منها يف مباِن 
مكونا من 8 طوحبق فما فوق. هذه حلنسبا أقل 
بااقارنا مع إسرحئيل )%52(، مع تل أبيب )62%( 
ومع حيفا )%80(. حألقليا حلنسبيا من حلبناء إىل 
حألعىل يف أورشليم حلقدس نابعا، من بني عدة 
إىل  تدعو  حلتي  حلتخطيط  سياسا  من  عوحمل، 
حاطل  حانظر  وعىل  تاريخيا  أنسجا  عىل  حلحفاظ 

عىل حلبلدة حلقديما ومنها. 

حلتي هي ليست ألغرحض طبيا وتعليم.   53

حاجموع حلكيل اساحا بدحيات حلبناء يف أورشليم 
حالستخدحمات،  لكل   ،2020 عام  يف  حلقدس 
 8% شّكل  وهو  مربع،  مرت   1,044,900 كان 
حجم  إسرحئيل.  يف  حلبناء  بدحيات  مساحا  من 
من  أعىل  كان  حلقدس  أورشليم  يف  حلبناء 
 – مربع  مرت   714,100( أبيب  تل  يف  حلذي   ذلك 
حلذي  ذلك  من  ملحوظ  بشكل  وأعىل   )5%
 .)1% من  أقل   – مربع  مرت   57,300( حيفا   يف 

حلبناء  بدحيات  مساحا  من   55%  2020 عام  يف 
هذح  وكان  للسكن،  كانت  حلقدس  أورشليم  يف 
مع   ،)73%( إسرحئيل  مع  بااقارنا  أقل  حاعطى 
 تل أبيب )%66( ومع حيفا )%94(. حستخدحمات
للرتتيب  وفقا  حلقدس،  أورشليم  يف  أخرى  بناء 
 ،)12%( مكاتب   ،)18%( تجارة  كانت:  حلتنازيل، 
وحتصاالت وموحصالت   )9%( وتعليم   تربيا 

)%3(. يف تل أبيب كانت حالستخدحمات حألساسيا 
حألساسيا، ما عدح حلسكن، مكاتب )%21( ومباين 

عاما )6%(.53
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إنهاء بناء
يف عام 2020 تم حالنتهاء يف أورشليم حلقدس من بناء 2,200 شقا للسكن. هذح حلرقم أقل 

بااقارنا مع عام 2019، حلتي حنتهى فيها بناء 2,800 شقا. 

حنتهى فيها بناء عدد حلشقق حألكرب  حلتي  حألحياء 
من   20%  – شقا   442( ثور  وحبو  حلبقعا  هي: 
موشيه  وزخرون  باروخ  مكور  حلشقق(،  إجمايل 
)317 شقا – %14(، كفر عقب وبيت حنينا )190 
.)5% – )112 شقا  ورمات شلومو   )9% –  شقا 

حلغرف،  لعدد  وفقا  حلشقق،  بناء  إنهاء  توزيع 
فإن  حيضا  حلبناء  بدحيات  غرحر  عىل  أنه  إىل  يشري 
أورشليم  يف  بنائها  من  حالنتهاء  تم  حلتي  حلشقق 
بينما  كبرية،  شققا  غالبيتها  يف  كانت   حلقدس 

كانت نسبا حلشقق حلصغرية قليلا. يف عام 2020 
تم  حلتي  حلقدس  أورشليم  يف  حلشقق  من   4%  –
و4%  غرف   2-1 ذحت  كانت  بنائها  من  حالنتهاء 
كانت ذحت 3 غرف. %30 من حلشقق كانت ذحت 
4 غرف و%62 كانت ذحت 5 غرف فما فوق. أيضا 
يف إسرحئيل نسبا حلشقق حلكبرية جدح و%40 من 
حلشقق ذحت 4 غرف و%48 ذحت 5 غرف فما فوق. 
حألكرب  حلنسبا  برزت  ذلك  مقابل  يف  أبيب  تل  يف 
للشقق حلصغرية – %30 من حلشقق كانت ذحت 

1-2 غرفا و%29 ذحت 3 غرف.

إنهاء بناء شقق يف أورشليم القدس، وفقا لعدد الغرف، 2020-2018  
2018 ■  2019 ■  2020 ■

ق 
شق

غرف يف حلشقا 
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 إنهاء بناء شقق يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، يف تل أبيب ويف حيفا
وفقا لعدد الغرف، 2020

حلتي هي ليست ألغرحض طبيا وتعليم.    54

المجموع 
الكلي 
للشقق

المجموع 
الكلي

 5 غرف4 غرف3 غرف1-2  غرف
وما فوق 

النسب المئوية
47,900100474048إسرائيل

2,200100443062أورشليم القدس

2,90010030292515تل أبيب 

1,40010020172934حيفا

يف عام 2020 تم حالنتهاء يف أورشليم حلقدس من 
من   6% شّكلت  حلتي  مربع،  مرت   717,500 بناء 
إنهاء  مساحا  إسرحئيل.  يف  حلبناء  إنهاء  مساحا 
تلك  من  أكرب  كانت  حلقدس  أورشليم  يف  حلبناء 
حلتي يف تل حبيب – 558,900 مرت مربع )%5( ويف 

حيفا – 188,700 مرت مربع )2%(. 

بنائها  من  حالنتهاء  تم  حلتي  حاساحا  من   78%
إسرحئيل  يف  للسكن.  كانت  حلقدس  أورشليم  يف 
بنائها  من  حالنتهاء  تم  حلتي  حاساحا  من   76%
كانت للسكن. يف تل أبيب %67 ويف حيفا 98%. 
حلقدس،  أورشليم  يف  أخرى  بناء  حستخدحمات 
 )9%( حلتعليم  كانت:  حلتنازيل،  للرتتيب  وفقا 
حالستخدحمات   حبيب  تل  يف   .)6%( ومكاتب 
حالخرى، ما عدح حلسكن، كانت: مكاتب ) 10%(، 
وحاوحصالت   )7%( عاما54  مباين   ،)7%( صحا 

وحالتصاالت )6%(. 
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النزالء واملبيت

أورشليم القدس مقارنًة بأماكن مختارة يف إسرائيل 

ايرادات



26% 74%

32% 68%

16% 84%

28% 72%

حجوزات املبيت للسياح واإلسرائيليني* يف فنادق أورشليم القدس، 
2020-2000

* بسآلالف

* بسآلالف

حجوزات املبيت للسياح واإلسرائيليني* يف فنادق يف أورشليم 
القدس، وتل أبيب وإيالت، 2020        

15% 85%

3,435 2,930 3,984 3,474 1,182
 حجوزات املبيت حجوزات املبيت حجوزات املبيت حجوزات املبيت حجوزات املبيت

■ سّياح  ■ إسرائيلّيون

■ سّياح  ■ إسرائيلّيون

20202015201020052000

1,182
947

807375
460487

3,349 195

68%32%49%51%94% 6%

3,544

 حجوزات املبيت
 حجوزات املبيت

 حجوزات املبيت

إيالتتل أبيبأورشليم القدس
* بسآلالف
** دول  ناّن  نرئيايل

نزالء* يف فنادق يف أورشليم القدس،** وفقا لدولة السكن،

 2020-2019

1,261

51

64

465

54

44

243

11

9

96

11

8

2019 ■  2020 ■

المجموع الكّلّي

الواليات المتحدة

روسيا

فرنسا

البرازيل

المانيا
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النزالء واملبيت
كمركز  إسرحئيل،  كعاصما  مكانتها  حلقدس،  أورشليم  ادينا  وحلدينيا  حلثقافيا  حايزة 
للشعب حليهودي، كمدينا مقدسا للديانات حلثالث حاوحدة، موحقعها حلتاريخيا وحألثريا 
حلعالم. ومن  حلبالد  من  حلزحئرين  آالف  عشرحت  إليها  تجذب  فيها،  حلتي  حلثقافا   ومرحكز 

حلحجوزحت  عدد  وعىل  حلنزالء  عدد  عىل  تدريجي  حرتفاع  طرأ   2019-2016 حلسنوحت  يف 
حلقدس عىل وجه  أورشليم  عام ويف  بشكل  حسرحئيل  حلسياحيا55 يف  حلفنادق  للمبيت يف 
حلخصوص. غري أنه يف عام 2020 بسبب وباء حلكورونا توقفت حارحفق حالقتصاديا لفرتحت 
طويلا كما ُمنع دخول حلسوحح إىل حسرحئيل، حألمر حلذي أدى إىل ضرر خطري يف صناعا 

حلسياحا يف حادينا. 

فنادق وبيوت ضيافا حاسجلا يف وزحرة حلسياحا. يف كل مكان ُكتب فيه فنادق فالقصد هو فنادق سياحيا.   55

يف عام 2020 كان يف أورشليم حلقدس 88 فندقا 
وشكلت  غرفا،   11,000 عىل  يشتمل  سياحيا 
حلفنادق  يف  حلغرف  مجموع  من   20% حوحيل 
حلفنادق  يف  حلغرف  عدد  إسرحئيل.  يف  حلسياحيا 
يف أورشليم حلقدس يماثل عدد حلغرف يف حيالت. 
يف تل أبيب كانت 8,800 غرفا )%16(، يف طربيا 
 4,100 حايت  حلبحر  شوحطئ  عىل   ،)8%(  4,500

)%7( ويف حيفا 1,500 )3%(.

يف حلسنوحت 2016-2019 طرأ حرتفاع تدريجي عىل 
عدد حلنزالء يف حلفنادق يف أورشليم حلقدس، ويف 
عام 2019 ُسّجل يف أورشليم حلقدس عدد حلنزالء 
 .1,871,100  – حإلطالق  عىل  ُسّجل  حلذي  حألعىل 
يف  شديد  حنخفاض  طرأ   2020 عام  يف  أنه  غري 
أعدحدهم، ووصل إىل 446,800 )حنخفاض بنسبا 

 .)76%

عدد حلنزالء من خارج حلبالد وصل هذح حلعام إىل 
243,000 )1,261,400 يف عام 2019 – حنخفاض 
إىل  حإلسرحئيليني  حلنزالء  وعدد   )81% بنسبا 
حنخفاض   –  2019 عام  يف   609,600(  203,900

بنسبا 67%(. 

تدريجي  حرتفاع  طرأ   2019-2016 حلسنوحت  يف 
عىل عدد حجوزحت حابيت يف حلفنادق يف أورشليم 
حادينا  فنادق  يف  ُسّجل   2019 عام  ويف  حلقدس 
– 5,180,100 حجز  حألزمنا  رقم قيايس عىل مر 
حلفنادق  يف  حابيت  حجوزحت  عدد  أن  غري  مبيت. 
أيضا بشكل حاد ووصل  حنخفض هو  حلسياحيا 
فقط  مبيت  حجز   1,181,500 إىل   2020 عام  يف 
 .)2019 عام  مع  بااقارنا   77% بنسبا  )حنخفاض 
حلبالد  خارج  من  حلنزالء  مبيت  حجوزحت  عدد 
 2019 عام  يف   4,169,200(  806,700 إىل  وصل 
بنسبا %81( وعدد حجوزحت مبيت  حنخفاض   –
يف   1,010,900(  374,800 إىل  إسرحئيليني  نزالء 

عام 2019 – حنخفاض بنسبا 63%(.
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حجوزات للمبيت يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس، 2020-1998 

■ سياح  ■ إسرائيليون  

عدد حجوزحت حابيت حاتوسط للنزيل )لسياح من 
أورشليم  فنادق  يف  والسرحئيليني(  حلبالد  خارج 
حلقدس وصل يف عام 2020 إىل 2.6 ليلا. متوسط 
حجوزحت حابيت للنزيل من خارج حلبالد وصل إىل 
نزيل  حليه  وصل  ما  ضعف  تقريبا  كان  وهو   3.3

حسرحئييل – 1.8. 

يف عام 2020 عدد حجوزحت حابيت حألعىل لسوحح 
ُسّجل  حلقدس  أورشليم  يف  حلبالد  خارج  من 
حلكورونا:  وباء  تفيش  سبقت  حلتي  حألشهر  يف 
ومارس   )303,200( يناير   ،)320,800( فربحير 
حالسرحئيليني  مبيت  حجوزحت  عدد   .)131,700(
 ،)110,400( حغسطس  أشهر  يف  ُسّجل  حألعىل 

يناير )64,400( وفربحير )54,300(. 

حلقدس  أورشليم  يف  حلفنادق  يف  حلغرف  إشغال 
إشغال  فقط.   20% إىل  وصل   2020 عام  يف 
حاستويات  يف  فنادق  يف  ُسّجل  مشابه  غرف 
)مستوى حألعىل  بااستوى  فنادق  يف   –  حاختلفا 

يف   ،19% بنسبا  غرف  إشغال  ُسّجل   )II+I
ويف   23% حإلشغال  كان   )III( حاتوسط  حاستوى 

حاستويات حلدنيا 18%. 
كان   )20%(  2020 عام  يف  حلغرف  إشغال 
حلسنوحت مع  بااقارنا  ملحوظ  بشكل   حألدىن 

بنسبا  إشغال  فيها  ُسّجل  حلتي   2019-2016
.72%-53%

ف(
آلال
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ت 
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أماكن  مع  باملقارنة  القدس  أورشليم 
مختارة يف إسرائيل

بااقارنا مع وجهات  حلبالد  حلقدس قدرة جذب عاليا جدح للسوحح من خارج  ألورشليم 
حلسياحا حلرحئدة يف إسرحئيل. يف عام 2020 %30 من حلنزالء من خارج حلبالد حلذين حلوح 
نزالء يف حلفنادق يف إسرحئيل باتوح يف أورشليم حلقدس و%37 من حجوزحت مبيت حلسوحح 

من خارج حلبالد يف إسرحئيل ُسّجلت يف فنادق يف حادينا. 

عدد حلنزالء من خارج حلبالد يف فنادق يف أورشليم 
حلقدس وصل يف عام 2020 إىل 243,000 )30% 
بااقارنا إسرحئيل(،  يف  حلنزالء  مجمل   من 
يف   7% طربيا،  يف   12% حبيب،  تل  يف   23% مع 
حيالت، %5 يف شوحطئ حلبحر حايت و%2 يف حيفا. 

حلبالد  خارج  من  حلسوحح  مبيت  حجوزحت  عدد 
إىل  2020 عام  يف  وصل  حلقدس  أورشليم   يف 
مجمل  من   37% نسبا  شّكل  وهو   806,700
يف  حلبالد  خارج  من  حلسوحح  مبيت  حجوزحت 
حبيب،  تل  يف   21% مع  بااقارنا  وذلك  إسرحئيل. 
شوحطئ  يف   4% طربيا،  يف   9% حيالت،  يف   9%
حلبحر حايت و%2 يف حيفا. عدد حجوزحت مبيت 
هذح  يف  وصل  حلقدس  أورشليم  يف  حإلسرحئيليني 
إجمال  من   5% شّكل  وهو   374,800 إىل  حلعام 
إسرحئيل.  يف  حإلسرحئيليني  مبيت  حجوزحت 
يف   11% حيالت،  يف   48% مع  بااقارنا  وذلك 
 6% أبيب،  تل  يف   7% حايت،  حلبحر  شوحطئ 
وجهتي  أن  إذن  وتبني  حيفا.  يف  و2%  طربيا  يف 
حلسياحا حافضلتني عىل حلسوحح من خارج حلبالد 
حن  حني  يف  أبيب  وتل  حلقدس  أورشليم  هما 

حإلسرحئيليني يفضلون حيالت وحلبحر حايت.

زحلت وجها مفضلا  حلقدس كانت وال  أورشليم 
من  قسم  حلبالد.  خارج  من  حلسوحح  ِقبل  من 
من  حلبالد  خارج  من  حلسوحح  مبيت  حجوزحت 
إجمايل حجوزحت حابيت يف أورشليم حلقدس ظل 
أعىل عىل حلرغم من إغالق حألجوحء أمام حلسياحا 
حلدحخلا خالل سنا 2020 – %68، وهي أعىل من 
وكذلك   ،)49%( أبيب  تل  يف  ُسّجلت  حلتي  تلك 
بااقارنا مع طربيا )%33(، حيفا )%28(، شوحطئ 

حلبحر حايت )%9( وحيالت، حلتي فيها فقط %6 من 
حلبالد. خارج  من  لسوحح  كانت  حابيت   حجوزحت 

أهم حلدول حلتي وصل منها حلسوحح حلذين حلوح 
نزالء يف فنادق أورشليم حلقدس كانت: حلواليات 
 ،)4%( روسيا   ،)5%( أاانيا   ،)40%( حاتحدة 
 )3%( حلصني   ،)3%( حلربحزيل   ،)3%( فرنسا 
وحيطاليا )%3(. تقسيم حلدول قي صفوف إجمايل 
حلسوحح حلذين حلوح نزالء يف حلفنادق يف إسرحئيل 
 ،)6%( روسيا   ،)35%( حاتحدة  حلواليات  كان: 
 ،)3%( بريطانيا   ،)4%( روسيا   ،)6%( أاانيا 
 .)3%( وحيطاليا   )3%( حلربحزيل   ،)3%(  حلصني 

أورشليم  حلغرف يف  إشغال  عام 2020 وصل  يف 
لنسبا  مماثلا  كانت  وهي   20% إىل  حلقدس 
بقليل  أعىل   ،)20%( أبيب  تل  يف  حإلشغال 
مع  بااقارنا  أقل  أنها  إال   ،)18%( حيفا  من 

حيالت )37%(. 

متوسط حجوزحت مبيت حلسوحح من خارج حلبالد 
يف أورشليم حلقدس )3.3( كان أعىل بااقارنا مع 
عدح  ما  إسرحئيل،  يف  حلرحئدة  حلسياحا  وجهات 
حيالت )3.7(. يف تل أبيب ُسّجل متوسط حجوزحت 
ويف   2.2 طربيا  يف   ،2.4 حيفا  يف   ،2.5 مبيت 

شوحطئ حلبحر حايت 1.9. 

يف  حإلسرحئيليني  مبيت  حجوزحت  متوسط 
أبيب  لتل  مماثال  وكان   )1.8( حلقدس  أورشليم 
)1.8( ومشابها لحيفا )1.7( ولطربيا )1.9(، لكن 
حلبحر  أقل مما كان يف حيالت )2.8( ويف شوحطئ 

حايت )2.2(. 
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 حجوزات مبيت يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس
ويف أماكن مختارة يف إسرائيل، 2020 

■ سياح  ■ إسرائيليون  

حجوزات مبيت سواح يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس، 2020-1980

■ أورشليم القدس  ■ تل أبيب  ■ ايالت
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 حجوزات مبيت إسرائيليني يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس،
يف تل أبيب ويف ايالت، 2020-1980

https://www.airdna.co  56

■ أورشليم القدس  ■ تل أبيب  ■ ايالت

أنماط  تغيري يف  طرأ  حلزمن  من  عقد  منذ حوحيل 
يف  ذلك  ويشمل  حلعالم  يف  حلسوحح  مبيت 
يختارون  لسوحح  يرتفع  أخذ  وحلرقم  إسرحئيل، 
فنادق،  ليست  هي  حلتي  حيوحء  وسائل  يف  حابيت 
حادى  عىل  لاليجار  غرف  أو  شقق  رأسها  وعىل 
حلقصري. تم إتاحا مبيت سوحح يف حلشقق بفضل 
حالنرتنت،  يف  وحلنشر  للمشاركا  منصات  تطوير 
لشركا  حلتابع  حالنرتنت  موقع  رأسها  وعىل 
أيضا  حنخفض  حلكورونا  وباء  أعقاب  Airbnb. يف 
عدد حلعقارحت حلتي تم عرضها لاليجار عىل حادى 
 2021 حبريل  لشهر  صحيح  إسرحئيل.  يف  حلقصري 
 تم يف أورشليم حلقدس عرض حوحيل 1,900 عقار 

عىل  لاليجار  عقار   3,600 مع  بااقارنا  لاليجار، 
حلعقارحت  حلقصري يف عام 2020. %81 من  حادى 
حألحياء  أهم  شقق.  يف  غرف  و19%  شقق  كانت 
حلتي تم فيها عرض عقارحت لاليجار كانت: مركز 

حادينا، نحلئوت، رحافيا وحلطالبيا.
حبريل  يف  تم  حاقارنا،  سبيل  عىل  حبيب  تل  يف 
لاليجار  عقار   4,700 حوحيل  عرض   2021
منها   84%  –  2020 عام  يف   9,600 مع  بااقارنا 
ويف  حيفا  يف  لاليجار  حلعقارحت  عدد  شقق. 
إىل 600  بشكل ملحوظ ووصل  أقل  كان  حيالت 

و1,000، بااالءما.56
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ايرادات
أورشليم  حلسياحيا يف  حلفنادق  حيرحدحت  تدريجي يف  حرتفاع  حلسنوحت 2016-2019 طرأ  يف 
عىل  تسجيلها  تم  حيرحدحت  أعىل  شيقل،  مليار   2.5 إىل  وصلت   2019 عام  ويف  حلقدس 
حإلطالق يف حادينا. غري أنه يف عام 2020 طرأ حنخفاض حاد يف حاليرحدحت، حلتي وصلت إىل 

553 مليون شيقل فقط )حنخفاض بنسبا 78%(. 

حاليرحدحت حألعىل يف حسرحئيل يف عام 2020 ُسّجلت 
من   30%( شيقل  مليار   1.30  – حيالت  فنادق  يف 
حسرحئيل(. يف  حلفنادق  يف  حاليرحدحت   مجمل 

 حادن/ حاناطق حلتاليا، وفقا للرتتيب حلتنازيل كانت: 

تل حبيب )640 مليون شيقل – %15(، أورشليم 
شوحطئ   ،)13%  – شيقل  مليون   553( حلقدس 
– %10( وطربيا  مليون شيقل   433( حايت  حلبحر 

)286 مليون شيقل – 7%(. 

ايرادات يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس ويف أماكن مختارة يف إسرائيل، 
2020
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 نسبة التصويت يف االنتخابات للكنيست الـ24 يف إسرائيل،
يف املدن الكبرية ويف بلدات مجاورة ألورشليم القدس، 2021 
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الكنيست الـ24

 توزيع التصويت يف االنتخابات للكنيست الـ24، يف إسرائيل
ويف أورشليم القدس، وفقا للقوائم، 2021 
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■ الليكود

■ يش عتيد   

■ شاس

■ كحول لفان   

■ يمينه

■ حزب العمل   

■ يهدوت هتوراه   

■ إسرائيل بيتنا

■ الصهيوني الديني   

■ القائمة المشتركة   

■ أمل جديد   

■ ميرتس

 ■ القائمة العربية الموحدة   

■ باقي القوائم  

 النتخسبست  النتخسبست 
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االنتخابات للكنيست الـ24
حلـ24. يف هذه حالنتخابات  بتاريخ 23 مارس 2021 جرت يف إسرحئيل حالنتخابات للكنيست 
وصل عدد أصحاب حق حالقرتحع يف أورشليم حلقدس إىل 57.423,100 %59 من أصحاب حق 
حالقرتحع مارسوح حقهم وصّوتوح. حلقوحئم حلتي حصلت عىل معظم حالصوحت يف أورشليم 
حلقدس كانت: يهدوت هتورحة )%24(، حلليكود )%21(، شاس )%16(، حلصهيوين حلديني 

)%9(، يمينه )%7( ويش عتيد )6%(.

معظم عرب شرق حلقدس هم بمكانا مقيمني دحئمني يف إسرحئيل، وليسوح موحطنني إسرحئيليني، ولذلك فانهم ليسوح من   57
أصحاب حق حالقرتحع لالنتخابات للكنيست.

إجمايل  من  حاصّوتني  )عدد  حلتصويت  نسبا 
إىل  وصلت  حلقدس  أورشليم  يف  حالنتخاب(  حق 
%59، وكانت أقل بااقارنا مع إسرحئيل )67%(، 
منها يف  بقليل  وأكرب   )60%( أبيب  بتل  مشابها 

حيفا )55%(.  

نسبا  ُسّجلت  حلقدس  أورشليم  حول  بلدحت  يف 
حلحريديا  حليهوديا  حادينا  يف  حألعىل  حلتصويت 
موديعني عيليت )%81( وكذلك يف حلبلدحت بيتار 
عيليت، كوخاف يعقوب وبيت حيل – %77 يف كل 
تصويت  نسبا  ُسّجلت  حدحر  هار  منها. يف  وححدة 
مفاسريت  زئيف،  غفعات  يف   .)77%( مشابها 
نسبا  وصلت  هدحسا  وتسور  حفرحت  تسيون، 
أدوميم  معاليه  يف   .74%-70% إىل  حلتصويت 
شيمش  وبيت   67% تصويت  نسبا  ُسّجلت 
ألورشليم  حاجاورة  حلعربيا  حلبلدحت  يف   .62%
ووصلت  متدنيا  حلتصويت  نسبا  كانت  حلقدس 
إىل %51 يف عني نقوبا و%38-%40 يف حبو غوش 

وعني رحفا. 

يهدوت هتورحة هي حلقائما حلتي حصلت عىل أكرب 
 .24% – حلقدس  أورشليم  حألصوحت يف  من  عدد 
كانت:  حلتنازيل  للرتتيب  وفقا  حلتاليا  حلقوحئم 
حلليكود )%21(، شاس )%16(، حلصهيوين حلديني 

)%9(، يمينه )%7( ويش عتيد )6%(.  

تختلف  إسرحئيل  يف  للقوحئم  حلتصويت  توزيع 
حلتي  حلقوحئم  حلقدس.  أورشليم  يف  عنها  تماما 
حصلت عىل غالبيا حألصوحت يف إسرحئيل كانت: 
حلليكود )%24(، يش عتيد )%14(، شاس )7%(، 
كحول لفان )%7( وكذلك يمينه، حزب حلعمل، 
وححد  كل   6%( بيتنا  وإسرحئيل  هتورحة  يهدوت 
حلتنوع  ذحت  حلقوحئم  أن  ذلك  من  ويتبني  منها(. 
شاس،  هتورحة،  )يهدوت  حلحريدي   – حلديني 
عىل  سويا  حصلت  حلديني(  وحلصهيوين  يمينه 
أكرث من حلنصف )%55( من أصوحت حلناخبني يف 
أورشليم حلقدس، بينما يف إسرحئيل حصلت عىل 

حوحيل حلربع )%24( من أصوحت حلناخبني. 

عىل حصلت  حلتي  حألربع  حلقوحئم  أبيب  تل   يف 
معظم حالصوحت كانت يش عتيد )%22(، حلليكود 
 .)14%( ومريتس   )15%( حلعمل  حزب   ،)17%(
،)21%( حلليكود  كانت  حلرحئدة  حلقوحئم  حيفا   يف 

بيتنا )%9( وكحول  إسرحئيل  يش عتيد )20%(، 
لفان )8%(. 
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 نتائج االنتخابات للكنيست الـ24 يف إسرائيل، يف أورشليم القدس،
يف تل أبيب ويف حيفا، 2021

أورشليم إسرائيلاسم البلدة 
القدس

حيفاتل أبيب

6,578,084423,130439,193249,870أصحاب حق التصويت

67596055نسبة التصويت

النسبة من إجمالي األصوات الصالحةمقاعد 

%21%17%21%3024الليكود

%20%22%6%1714يش عتيد 

%3%4%16%97شاس

%8%11%3%87كحول لفان 

%5%4%7%76يمينه

%7%15%4%76حزب العمل

%4%1%24%76يهدوت هتوراة

%9%4%2%76إسرائيل بيتنا 

%3%2%9%65الصهيوين الديني

%7%2%1%65القائمة املشرتكة 

%5%4%3%65تكفاه حداشاه 

%6%14%4%65مريتس

%0%0%0%44القائمة العربية املوحدة

%2%1%1%01باقي القوائم 

%100%100%100%120100املجموع الكل
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م هذح حإلصدحر معطيات عن أورشليم القدس أحدث صورة وأكرثها  ُيقدِّ
تلخيًصا للوضع حلقائم يف حادينا وحّتجاهات حلتغيري يف مختلف حاجاالت، 
من ضمنها: حلسّكان، حلتشغيل وسوق حلعمل، حلرتبيا وحلتعليم، حلبناء 
َتِرد يف هذح حإلصدحر  حلتي  وحلسياحا وغريها. حاصدر حألسايس للمعطيات 
للضوء  يخرج  حلذي  حلقدس  ألورشليم  حلسنوي  حإلحصايئ  حلكتاب  هو 
بشكل سنوي، ويزود وحضعي حلسياسات وحلجمهور حلعريض بمعطيات 
شاملا ومفصلا يف مجموعا متنوعا من حاجاالت حاتعلقا بنوححي حلحياه 

حاختلفا يف أورشليم حلقدس.

معهد  هو   ،1978 عام  تأسس  حلذي  السياسات  لبحث  القدس  معهد 
حجتماعيا  نظريا  حلقدس  من  يخرج  حلذي  ومؤثر  رحئد  وتفكري  بحوثات 
وحقتصاديا ومكانيا مستدحما. حاعهد هو حلعنوحن حلذي يتجه إليه مصممو 
حلسياسيا، يف إسرحئيل بشكل  حلقضايا  حلوحقع لتوضيح وتعزيز وتعريف 
عام ويف حلقدس بشكل خاص. تساعد أبحاث وأنشطا حاعهد حاؤسسات 
حلقدس  ونقل  وفعالا،  مبتكرة  سياسات  وتنفيذ  تصميم  عىل  وحلهيئات 
للمعهد،  بالنسبا  حلقدس.  إىل  وحلعالم  حلعالم  إىل  حاتنوعا  بمكوناتها 
إن  للتأثري.  وفرصا  ومخترب  بحث  ومجال  إلهام  مصدر  حلقدس  تشكل 
وتعزيز  بها،  وحاؤمنني  ومحبيها  حاتنوعني  سكانها  لصالح  حادينا  تطوير 
أعمال  تخرج  حاعهد.  أعمال  رأس جدول  ونفوذها عىل  حلعاايا  مكانتها 
حاعهد من حلقدس إىل دوحئر أوسع يف إسرحئيل وحول حلعالم ويعود إليها، 

من أجل حاساهما يف تطوير حادينا وسكانها.

 معهد القدس لبحث السياسات
شارع ردحك 20، أورشليم حلقدس 9218604
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