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مقدمة
يرسم هذا النشر’معطيات عن القدس :الوضع القائم واتجاهات التغيري’ صورة محدثة
عن اورشليم القدس يف مجموعة واسعة من املواضيع من بينها السكان ،التشغيل ،الرتبية
والتعليم ،البناء والسياحة.
أعد هذا النشر اليصال اهم النتائج من كتاب اإلحصاء السنوي ألورشليم القدس لجمهور
القراء عن طريق وصف لفظي قصري مرفق بالرسوم البيانية وبالخرائط التي تساعد عىل
فهم ما يجري يف أورشليم القدس ،املدينة األكرب واألكرث تعقيدا يف مدن إسرائيل.
املصدر االسايس للمعطيات التي تظهر يف النشر هو كتاب اإلحصاء السنوي ألورشليم
القدس ،الذي يشمل حوايل  250لوحة وعشرات الرسوم البيانية .كتاب اإلحصاء السنوي
يصدر كل سنة من ِقبل معهد القدس لبحث السياسات وبلدية القدس .معطيات كتاب
اإلحصاء السنوي تم جمعها من مصادر كثرية ومتنوعة واألهم من بينها دائرة اإلحصاء
املركزية ،بلدية القدس ومؤسسة التأمني الوطني.
نتقدم بالشكر لكل من ز ّودنا باملعطيات عىل مساهمتهم الكبرية يف إخراج كتاب اإلحصاء
السنوي ألورشليم القدس ويف إخراج هذا النشر.
شكرا لعومر ينيف ،نيتع حداد ويائري اساف-شبريا الذين يقفون وراء كل رقم ومعطى
بمهنية وبحرص وح ّولوا كتاب اإلحصاء السنوي إىل أساس املعطيات املوثوقة عن أورشليم
القدس ،لصالح باحثيها ومحبيها.
توسع املدارك ولياعيل
شكر وتقدير كبري أيضاً ملراد نتشة عىل تحضري الخرائط التي
ّ
شاؤولسيك عىل التصميم الجرافييك .وأيضا لكل من تهيلة بيجمان ومليحة زغري عىل
التدقيق اللغوي.
ميخال كوراح ،د .مايا حوشني
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املساحة

11

حاسملا

املساحة
أورشليم القدس هي أكرب مدينة من ناحية املساحة باملقارنة مع املدن الكبرية يف إسرائيل.
ً
مقارنة
رتا مربّعً ا .
صحيح لعام  2 2015منطقة نفوذ أورشليم القدس تمتد عىل  126كيلوم ً
رتا
رتا مربّعً ا ،مدينة حيفا  73كيلوم ً
بذلك ،تبلغ مساحة مدينة برئ السبع  118كيلوم ً
رتا مربّعً ا ،ومعله أدوميم
مربّعً ا ،ريشون لتسيون  62كيلوم ً
رتا مربّعً ا ،تل أبيب 54 3كيلوم ً
رتا مربّعً ا.
 49كيلوم ً
1

ّ
شكلت املساحة املبن ّية يف
يف العام ،2013
أورشليم القدس  47%من مساحة املدينة،
بينما كانت املساحة امل ُ ّ
تبقية مساحة مفتوحة
(غري مبن ّية) .أمّ ا يف حيفا ف 55%من مساحتها
مبن ّية ويف تل أبيب  73%من مساحتها مبن ّية .إنّ
السبب يف وجود نسبة عالية نسب ًّيا من املساحات

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

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

بيتح تكفا

معهد القدس لبحث السياسات

%
1
2
3

ً
مساحة يف إسرائيل .ولكن ،ويف عملية تدريجية بدأت منذ أكرث من َع ْقد،
كانت أورشليم القدس لسنوات عديدة أكرب املدن
ُسعت حدود ديمونا عدة مرات حيث تبلغ مساحتها اليوم  220كيلومرتًا مربّعً ا .هكذا أصبحت ديمونا اليوم أكرب املدن يف
و ِّ
إسرائيل من حيث املساحة.
هذه املعطيات هي آخر ما تم تحديثه.
ّ
النص ،نقصد بذلك تل أبيب-يافا.
عندما ترد معطيات عن تل أبيب يف هذا
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السكان يف أورشليم القدس ويف مدن كربى يف إسرائيل2019 ،

معهد القدس لبحث السياسات

طابع الهوية الدينية للسكان اليهود* يف إسرائيل واملدن الكربى،
( 2019-2017باملعدل)
معهد القدس لبحث السياسات

أورشليم القدس

إسرائيل

209,700

254,400

285,300

460,600

برئ السبع

936,400

ريشون
لتسيون

حيفا

تل أبيب

أورشليم
القدس

10%

24%

36%

66%

حيفا

33%

31%

تل أبيب

4%

حريديم

15%

متديّنون

1%

81%

86%

13%

* ابناء  20وما فوق

علمانيون

السكان اليهود والعرب يف أورشليم القدس2019-1980 ،

التوزيع الجغرايف للسكان يف أورشليم القدس2019 ،

معهد القدس لبحث السياسات

معهد القدس لبحث السياسات

38% 62%
32% 68%

350,500

227,100

يهود

28% 72%

يهود

شرق املدينة

28% 72%
26% 74%

581,100

عرب

4,800
354,000

عرب

غرب املدينة
355,300

936,400

نسمة
2019

* املناطق التي أضيفت إىل أورشليم

657,500

788,100

نسمة

نسمة

2000

2010

■ يهود ■ عرب

القدس يف العام 1967

14
ك
ناّسلا

15
ك
ناّسلا

524,500

نسمة
1990

407,100

نسمة
1980

التعداد السكاين

أورشليم القدس هي األكرب ،األكرث تنوعا وتعقيدا يف مدن إسرائيل .يف نهاية عام 2019
ّ
تشكل  10%من سكان إسرائيل .يف أورشليم
بلغ عدد سكانها  936,400نسمة ،التي
4
القدس ،باملقارنة مع املدن الكربى يف إسرائيل ،تعيش الفئة السكانية اليهودية األكرب −
 577,600نسمة وكذلك الفئة السكانية العربية األكرب  358,800 −نسمة.
ّ
شكل سكان أورشليم القدس
يف عام 2019
 10%من عدد سكان إسرائيلّ .
وشكل السكان
اليهود  8%من السكان اليهود يف إسرائيل،
ّ
وشكل السكان العرب  19%من السكان العرب
يف إسرائيل.

عدد سكان أورشليم القدس ()936,400
مضاعف عن عدد سكان تل أبيب ،التي هي ثاين
أكرب مدينة يف إسرائيل ( 460,600نسمة) .حيفا،
ثالث أكرب مدينة يف إسرائيل ،يبلغ عدد سكانها
 285,300نسمة .يف ريشون لتسيون ،رابع أكرب
مدينة ،يعيش  254,400نسمة ويف بيتح تكفا
 248,000نسمة .يف صفوف الكثريين من املقبول
اإلعتقاد بأن برئ السبع هي رابع أكرب مدينة يف
إسرائيل .غري أنها يف الواقع ثامن أكرب مدينة،
ويف عام  2019وصل عدد سكانها إىل .209,700

عىل مر السنني طرأ انخفاض يف نسبة السكان
اليهود يف أورشليم القدس ،ويف املقابل
طرأ ارتفاع يف نسبة السكان العرب .نسبة
السكان اليهود يف املدينة إنخفضت من 74%
يف عام  ،1967إىل  72%يف عام  ،1990إىل
 68%يف عام  2000وإىل  62%يف عام .2019
يف املقابل طرأ ارتفاع يف نسبة السكان العرب
من  26%يف عام  ،1967إىل  28%يف عام ،1990
إىل  32%يف عام  2000وإىل  38%يف عام .2019

أورشليم القدس هي مدينة مختلطة ،ويف عام
 2019سكن فيها  563,200يهودي 5و358,800
عربي ( 345,800منهم مسلمون [ ]96%و12,900
مسيحي [ 3,300 ،)]4%مسيحي غري عرب
و 11,100من دون تصنيف ديني.

4
5

إال إذا ذكر غري ذلك ،يف كل مكان مذكور فيه السكان اليهود فالقصد هو مجموعة السكان ’يهود وآخرون’ ،بمعنى
إجمايل السكان غري العرب ،وهي تشمل :اليهود ،املسيحيون غري العرب والسكان من دون تصنيف ديني.
يهود فقط.
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سكان أورشليم القدس ،وفقا ملجموعة السكان*2019-1922 ،
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

باآلالف

* من عام  – 1948السكان يف حدود بلدية أورشليم القدس يف أرايض دولة اسرائيل.

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

 %من السكان

معهد القدس لبحث السياسات

* من عام  – 1948السكان يف حدود بلدية أورشليم القدس يف أرايض دولة اسرائيل.
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السكان الحريديم ّ
شكلوا يف هذا العام  27%من
سكان املدينة و 44%من السكان اليهود .ومن
أجل املقارنة ،يف بني براك ،أكرب مدينة حريدية
يف إسرائيل ،كان عدد السكان  .204,600يتبني
من هذا إذن أن إجمايل سكان بني براك أقل من
إجمايل السكان الحريديم يف أورشليم القدس،
وليس كل سكان بني براك هم حريديم.

أورشليم القدس هي املدينة مع عدد السكان
اليهود األكرب يف إسرائيل ،السكان اليهود
املتدينني االرثوذكس (الحريديم) األكرب وكذلك
السكان العرب األكرب .يف عام  2019وصل عدد
السكان اليهود يف أورشليم القدس إىل 577,600
نسمة ،وهو كان أكرب بحوايل  31%من عدد
اليهود يف ثاين أكرب املدن يف إسرائيل  −تل أبيب
( .)439,900املدن التالية ،وفقا للرتتيب التنازيل
للسكان اليهود هي ريشون لتسيون (،)254,200
حيفا ( )252,000وبيتح تكفا (.)247,600

أورشليم القدس هي اليوم أكرب مدينة فيها أكرب
عدد من سكان عرب يف إسرائيل ،ويف عام 2019
وصل عدد السكان العرب يف املدينة إىل .358,800
نسبة السكان العرب يف أورشليم القدس أكرب
بشكل ملحوظ من نسبة السكان العرب يف املدن
العربية الكربى يف إسرائيل :الناصرة (،)77,300
رهط ( ،)71,300أم الفحم ( ،)56,100الطيبة
( )43,900وشفاعمرو (.)42,000

أورشليم القدس ،كما ذكرنا ،هي ايضا املدينة
األكرب يف عدد الحريديم يف إسرائيل .وفقا
للتقدير ،الذي يعتمد عىل استطالع القوى
العاملة يف دائرة اإلحصاء املركزية ،يف عام
 2019وصل عدد الحريديم يف املدينة إىل حوايل
6
ّ
241,900
وشكلوا حوايل ربع ( )24%من إجمايل
الحريديم يف إسرائيل.

السكان يف أورشليم القدس ،يف تل أبيب ويف حيفا ،وفقا ملجموعة السكان2019 ،
■ يهود ■ عرب
معهد القدس لبحث السياسات

باآلالف

6

يشار إىل أنه وفقا ملعطيات املعهد اإلسرائييل للديمقراطية ،يف عام  2018بلغ عدد السكان الحريديم يف أورشليم القدس
 290,000نسمة .األساس الحتساب التقدير هو التعليم يف رياض األطفال ويف املدارس الحريدية ،وفقا ملعطيات دائرة
اإلحصاء املركزية.
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من بني السكان العرب يف أورشليم القدس
 12,900هم عرب مسيحيون ،ويشكلون  4%من
إجمايل السكان العرب يف املدينة .البلدات التي
ُسجّ ل فيها تعداد السكان املسيحيون-العرب
األكرب يف إسرائيل يف هذا العام هي :الناصرة
( ،)21,700حيفا ( ،)16,300أورشليم القدس
( )12,900وشفاعمرو (.)10,400

كما ان نسبة السكان العرب يف أورشليم القدس
( )38%أعىل بشكل ملحوظ باملقارنة مع نسبة
السكان العرب يف إسرائيل ( )21%ويف املدن
الكبرية املختلطة :حيفا ( 12%عرب) وتل أبيب
( .)5%يف عكا  32%من السكان هم عرب ،يف اللد
 31%ويف الرملة .24%

التوزيع الجغرايف

يف نهاية عام  2019سكن يف أورشليم القدس  936,400نسمة )62%( 581,100 :منهم يف
املناطق التي أضيفت اىل املدينة يف عام ( 7 1967لغرض هذا الفصل الثانوي ‘شرق املدينة‘)
و )38%( 355,300يف غرب املدينة .يف شرق املدينة سكان سواء يهود ( )39%وسواء عرب
( ،)61%بينما يف غرب املدينة  99%من السكان كانوا يهودا.
سكان أورشليم القدس ،وفقا لالنتشار الجغرايف ومجموعة السكان2019 ،
■ يهود ■ عرب
معهد القدس لبحث السياسات

باآلالف

7

يف هذا الفصل الثانوي مناطق شرقي املدينة تشمل قسمي بيت صفافا ،عىل الرغم من أن القسم الشمايل من الحي هو يف
مناطق إسرائيل بني السنوات  .1967-1948يف عام  1967أضيف إىل إسرائيل ايضا القسم الجنوبي من الحي.

19

 ناّكسلا

يف عام  ،1967يف نهاية حرب االيام الستة،
أضيفت إىل أورشليم القدس مناطق كبرية من
الشمال ،من الجنوب ،ومن الشرق ،التي كانت
حتى ذلك الحني تحت سيطرة اردنية .كنتيجة
إلضافة تلك املناطق أضيف إىل أورشليم القدس
 69,000نسمة من العرب اللذين ّ
شكلوا 26%
من إجمايل سكان املدينة.

غالبية اليهود يف شرقي املدينة سكنوا يف األحياء
اليهودية الكبرية التي تم بناؤها يف هذه املناطق
خالل السنوات واألقلية يف داخل األحياء
العربية ,بينها:سلوان (يف كفار هشيلوح ويف
عري داود) –  640نسمة ،رأس العامود (يف
حي معاليه هزيتيم) –  640نسمة والشيخ
ّ
الصديق) –  180نسمة.
جراح (يف حي شمعون

يف نهاية عام  2019سكن  581,100من سكان
أورشليم القدس (يهودا وعربا) يف مناطق شرقي
ّ
وشكلوا  62%من إجمايل سكان املدينة.
املدينة،
خالل السنوات طرأ ارتفاع يف نسبة الفئة
السكانية التي تسكن يف هذه املناطق :يف عام
ّ 1972
شكلت الفئة السكانية لشرق املدينة حوايل
 29%من إجمايل سكان املدينة ،ارتفعت النسبة
إىل  46%يف عام  ،1983إىل  59%يف عام 2005
وإىل  62%يف عام .2019

األحياء اليهودية الكربى يف غرب املدينة يف عام
 ،2019كانت :كريات هيوفيل ( 23,600نسمة)،
بايت فجان ( ،)22,300قطمون ( ،)20,500بيت
هكريم ( )18,000وهار نوف ( .)16,000يتبني
من ذلك أن األحياء اليهودية األكرب يف غرب
املدينة أصغر من حيث عدد سكانها من األحياء
اليهودية الكربى يف شرق املدينة.
 354,000نسمة من العرب سكنوا يف االحياء
يف شرق املدينة .االحياء العربية الكربى يف
شرقي املدينة يف عام  2019كانت :بيت حنينا
( 43,400نسمة) ،كفر عقب ،)35,900( 8الطور
ومنحدرات جبل الزيتون ( ،)29,500جبل
املكرب ( )25,400وشعفاط ( .)23,600األحياء
التي ُسجّ ل فيها الفئة السكانية املسيحية –
العربية األعىل كانت :بيت حنينا ( ،)3,100الحي
املسيحي الذي يف البلدة القديمة ( ،)2,500بيت
صفافا ( )1,500والحي اإلسالمي الذي يف البلدة
القديمة (.)1,000
االقلية من سكان املدينة العرب يسكنون يف
االحياء اليهودية .عدد العرب االعىل ُسجّ ل
يف هذه االحياء :التلة الفرنسية (تشمل سكن
الطالب) –  2,000نسمة ،بسغات زئيف – 1,700
وغيلو –  900نسمة.

يف عام  2019سكن حوايل  227,100يهودي يف
مناطق شرقي املدينة .املناطق اليهودية األكرب يف
تلك املناطق كانت :رموت الون ( 49,600نسمة)،
بسغات زئيف ( ،)43,200غيلو ( ،)31,000نفه
يعقوب ( )25,300وهار حومه ( .)24,800جزء
من هذه األحياء مثل رموت الون وبسغات
زئيف هي بك َِب مدن متوسطة يف إسرائيل وعدد
السكان فيها مشابه لعدد السكان يف رمات
هشارون ،كرميئيل وطربيا (سكن فيها يف هذه
السنة  47,000-45,000نسمة) .عدد السكان
يف بسغات زئيف ويف رموت الون هو ايضا أكرب
من عدد السكان يف معاله أدوميم ،مفاسريت
تسيون وغفعات زئيف.

	8الحي موجود يف داخل منطقة نفوذ أورشليم القدس ،لكن وراء جدار الفصل .معطيات هذا الحي هي جزئية.
انظروا أحمد االسمر ،األحياء العربية يف شرق القدس :كفر عقب ،معهد القدس لبحث السياسات.2018 ،
https://jerusaleminstitute.org.il/ar/publications/kufr-aqab
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يف عام ّ 2019
شكلت الفئة السكانية اليهودية
 39%من إجمايل السكان يف مناطق شرقي
املدينة .يف السبعينيات والثمانينيات من القرن
املايض ،مع بناء األحياء اليهودية الكبرية ،طرأ
ارتفاع ملحوظ يف عدد السكان اليهود يف هذه
املناطق .يف عام ّ 1972
شكل اليهود  10%فقط
من إجمايل السكان يف هذه املناطق ،قسم منهم
ارتفع إىل  39%يف عام  1983وإىل  46%يف عام

 .1996لكن ابتداء من األلفية الثانية لوحظ
انخفاض يف نسبة اليهود يف هذه املناطق ،الذي
وصل إىل  43%يف عام  2005وانخفض إىل 39%
يف عام .2019
يف عام ّ 2019
شكلت الفئة السكانية العربية يف
مناطق شرقي املدينة  61%من إجمايل السكان يف
هذه املنطقة و 99%من إجمايل السكان العرب
يف املدينة.

السكان يف شرق املدينة ،وفقا ملجموعة السكان2019-1972 ،
■ يهود ■ عرب
معهد القدس لبحث السياسات

باآلالف

السكان يف شرق املدينة ،وفقا ملجموعة السكان (النسب املئوية)2019-1972 ،
■ يهود ■ عرب

 %من السكان
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النمو السكاين

يف خالل عام  2019نمت الفئة السكانية ألورشليم القدس بـ 17,000نفر (نمو بنسبة
 :)1.8%الفئة السكانية اليهودية نمت بـ 7,800نفر ( )1.4%والفئة السكانية العربية نمت
بـ 9,200نفر (.)2.6%
منذ سنوات كثرية نسبة نمو الفئة السكانية
اليهودية أقل من تلك للفئة السكانية العربية.
يف السنوات  2018-2015عىل سبيل املثال كانت
نسبة النمو السنوي للفئة السكانية العربية
 ،2.7%-2.5%بينما يف صفوف الفئة السكانية
اليهودية وصلت إىل .1.8%-1.5%

النمو السكاين السنوي يف أورشليم القدس ويف
إسرائيل مشابها –  ،1.9%ويف تل ابيب وصل
إىل  .1.1%يف عام  2019وصل النمو السكاين يف
أورشليم القدس إىل  ،1.8%وكان أقل بقليل من
النمو السكاين يف إسرائيل ( )1.9%ويف تل ابيب
( ،)2.0%وأعىل بشكل ملحوظ من النمو يف
حيفا ( .)0.6%يف هذا العام ،وألول مرة ،النمو
السكاين يف أورشليم القدس كان أقل من الذي
يف تل أبيب.

يف صفوف الفئة السكانية العربية يوجد فرق
ملحوظ بني معدل نمو الفئة السكانية املسلمة
واملسيحية .يف عام  2019نمت الفئة السكانية
املسلمة بـ 2.7%بينما نمت الفئة السكانية
املسيحية بـ 1.0%فقط .الفرق يف النمو السكاين
بني هاتني الفئتني السكانيتني نابع من اسباب
متنوعة ،من بينها – املبنى العمري ،أنماط
الخصوبة ،مشاركة النساء يف القوى العاملة،
مستوى التعليم وغريها.

يف عام  2019وصل نمو الفئة السكانية اليهودية
يف أورشليم القدس إىل  ،1.4%وهو أقل من
املعدل يف السنتني السابقتنيُ ،سجل فيهما نمو
سنوي  .1.8%نمو الفئة السكانية اليهودية يف
أورشليم القدس ( )1.4%كان أقل من ذلك الذي
يف إسرائيل ( )1.9%ويف تل أبيب ( ،)2.0%لكن
أعىل من ذلك الذي يف حيفا ( .)0.4%يف صفوف
الفئة السكانية العربية يف مقابل ذلك كان نمو
السكان يف أورشليم القدس ( )2.6%أعىل من
نمو الفئة السكانية العربية يف إسرائيل (،)2.2%
يف حيفا ( )2.0%ويف تل أبيب (.)1.9%

خالل سنوات كثرية كان النمو السكاين يف
أورشليم القدس مشابها لذلك الذي يف إسرائيل
وأعىل من ذلك الذي يف تل أبيب .خذ عىل سبيل
املثال يف السنوات  2018-2010كان معدل
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معدل نمو السكان السنوي يف أورشليم القدس ،وفقا للفرتة ومجموعة السكان،
2019-1967
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

 %معدل نمو سنوي
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النمو السكاين يف أورشليم القدس( 2019-2016 ،باملعدل)

نمو السكان يف املنطقة خالل الفرتة

رام الله

حتى 0%
2.0%-0.0%

كفر عقب

5.0%-2.1%

 5.1%فما فوق
منطقة ليست للسكن،
أو معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسغات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

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

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

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

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1

معهد القدس لبحث السياسات

24

 ناّكسلا

0

كيلو مرت

األسر املعيشية

يف عام  2019كانت يف أورشليم القدس  9 235,800أسرة معيشية 166,000 10:منها أسر
معيشية يهودية )70%( 11و 68,000اسرة معيشية عربية ( .)28%نسبة االسر املعيشية
اليهودية ( )70%أعىل من نسبة الفئة السكانية اليهودية يف املدينة ( )62%ويُعزى هذا إىل
نسبة أعىل نسبيا لألسر املعيشية الصغرية يف صفوف الفئة السكانية اليهودية.
متوسط حجم االسرة املعيشية يف صفوف الفئة
السكانية اليهودية وصل إىل  ،3.3وكان أقل
بشكل ملحوظ من هذا الذي يف صفوف الفئة
السكانية العربية – .5.1

يف عام  2019متوسط حجم االسرة املعيشية
يف صفوف الفئة السكانية اليهودية يف أورشليم
القدس وصل إىل  ،3.3باملقارنة مع  3.1يف
إسرائيل 2.4 ،يف حيفا و 2.2يف تل أبيب .متوسط
حجم األسرة املعيشية يف صفوف الفئة السكانية
العربية يف أورشليم القدس ( )5.1كان أكرب
من الذي يف صفوف الفئة السكانية العربية يف
إسرائيل (.)4.4

الفئة السكانية اليهودية يف أورشليم القدس
تمتاز بأسر معيشية كبرية باملقارنة مع الفئة
السكانية اليهودية يف املدن الكبرية يف إسرائيل.

أسر معيشية يف أورشليم القدس ،وفقا لنمو األسر املعيشية ومجموعة السكان،
2019
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

 %من األسر املعيشية ،وفقا ملجموعة السكان

أنفار يف االسرة املعيشية
 9تشمل األسر املعيشية للسكان غري معرويف االنتماء لفئة سكانية معينة وكذلك املجموعات السكانية املعرفة كأخرى
(مسيحيون من غري العرب والفئة السكانية من دون تصنيف ديني).
	10األسرة املعيشية مع ّرفة كشخص واحد أو مجموعة أشخاص الذين يسكنون سوية يف شقة واحدة بشكل دائم يف غالبية
ايام االسبوع ويوجد لديهم ميزانية نفقات مشرتكة للغذاء .يمكن أن تشمل االسرة املعيشية أشخاصا الذين هم ليسوا من
أقارب العائلة.
 11يهود فقط.
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يف عام  49% 2019من االسر املعيشية اليهودية يف
أورشليم القدس كانت تضم نفراً واحداً أو نفرين
ونسبة مماثلة ُسجّ لت يف إسرائيل .يف تل ابيب
ويف حيفا كانت نسبة أعىل بشكل ملحوظ – 71%
و ،65%باملالءمة 10% .من األسر املعيشية يف
أورشليم القدس كانت  7أنفار فما فوق ،باملقارنة
مع  4%يف إسرائيل 1% ،يف تل أبيب و 1%يف حيفا.

حجم األسر املعيشية يتغري وفقا لطابع الهوية
الدينية :معدل انفار االسرة املعيشية العلمانية
يف أورشليم القدس وصل يف عام  2019إىل ،2.3
باملقارنة مع  2.6يف األسر املعيشية املحافظة،
 2.9يف االسر املعيشية املتدينة 4.1 ،يف االسر
املعيشية املتدينة جدا و 4.9يف األسر املعيشية
اليهودية الحريدية.

يف صفوف االسرة املعيشية العربية يف أورشليم
القدس  14%كانت تضم نفراً واحداً أو نفرين،
باملقارنة مع  20%يف إسرائيل 27% ،من األسر
املعيشية كانت  7أنفار فما فوق ،ونسبتها تقريباً
ضعف تلك التي يف إسرائيل (.)14%

توزيع االسر املعيشية الحريدية يف أورشليم
القدس مشابه لتوزيعها يف إسرائيل .نسبة اقل
لالسر املعيشية التي فيها نفر واحد أو نفران (25%
يف أورشليم القدس 20% ،يف إسرائيل) ،ونسبة
أعىل لالسر املعيشية التي فيها  7أنفار فما فوق
( 26%يف أورشليم القدس و 29%يف إسرائيل).

جيل السكان

الفئة السكانية ألورشليم القدس تمتاز بمبنى عمري شاب .يف عام  2019كان وسيط العمر
لسكانها  24سنة ،بمعنى ،نصف السكان أصغر من  24والنصف اآلخر أكرب من  .24من
أجل املقارنة ،فئات سكان مدينتي تل ابيب وحيفا أكرب بشكل ملحوظ من فئات سكان
أورشليم القدس و وسيط العمر فيها كان  36و ،38باملالءمة .وسيط العمر لجميع فئات
سكان إسرائيل هو ايضا أعىل من ذلك الذي ألورشليم القدس – .30
تدين وسيط العمر يف أورشليم القدس
نابع من النسبة العالية للفئة السكانية
الحريدية والفئة السكانية العربية يف املدينة،
اللتني تمتازان بمبنى عمري شاب عىل وجه
الخصوص بسبب عدد األطفال األعىل لالسرة.

تمتاز أورشليم القدس ،كما ذكرنا ،بنسبة عالية
من األطفال وبنسبة متدنية من كبار السن .يف
عام ّ 2019
شكل األوالد (أبناء  33% )14-0من
مجموع فئات سكان أورشليم القدس ،باملقارنة
مع  19%يف تل ابيب 20% ،يف حيفا و 28%يف
إسرائيل .يف صفوف الفئة السكانية اليهودية يف
املدينة ّ
شكل األطفال  33%باملقارنة مع  35%يف
صفوف الفئة السكانية العربية.
نسبة كبار السن (أبناء  65فما فوق) يف أورشليم
القدس أقل نسبيا .ابناء مجموعة هذا العمر
ّ
شكلوا  9%من إجمايل سكان املدينة ،باملقارنة
مع  15%يف تل أبيب 20% ،يف حيفا و 12%يف
إسرائيل .يف صفوف الفئة السكانية اليهودية يف
أورشليم القدس ّ
شكل كبار السن  12%باملقارنة
مع  4%فقط يف صفوف الفئة السكانية العربية.

الفئة السكانية اليهودية يف أورشليم القدس
اكربمن الفئة السكانية العربية .يف عام 2019
كان وسيط العمر للفئة السكانية اليهودية يف
أورشليم القدس  26باملقارنة مع  22يف صفوف
الفئة السكانية العربية .يف نفس العام كان
العمر الوسيط للفئة السكانية اليهودية يف
إسرائيل  32وللفئة السكانية العربية .24
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الفئة السكانية العربية-املسلمة يف أورشليم
القدس تمتاز هي ايضا بمبنى عمري صغري،
وهي اصغر بشكل ملحوظ من الفئة السكانية
العربية – املسيحية .يف صفوف الفئة السكانية
املسلمة كانت نسبة األطفال (ابناء ،36% )14-0
باملقارنة مع  20%يف صفوف الفئة السكانية
العربية–املسيحية .نسبة كبار السن ( 65فما
فوق) يف صفوف الفئة السكانية املسلمة كانت
 ،4%باملقارنة مع  14%يف صفوف الفئة السكانية
العربية-املسيحية.

الفئة السكانية اليهودية الحريدية 12تمتاز
بمبنى عمري شاب جدا ،بل وهي اصغر من
الفئة السكانية العربية .وفقا للمؤشر ،يف عام
 2019نسبة األطفال (أبناء  )14-0يف صفوف
الفئة السكانية الحريدية يف أورشليم القدس
كانت  ،41%باملقارنة مع  26%يف صفوف الفئة
السكانية اليهودية-العامة 13.نسبة كبار السن
(ابناء  65فما فوق) يف صفوف الفئة السكانية
الحريدية كانت  ،7%باملقارنة مع  16%يف
صفوف الفئة السكانية اليهودية-العامة.

السكان يف أورشليم القدس ،وفقا للجيل ،مجموعة السكان والدين2019 ،

املجموع الكيل للسكان

أطفال أبناء
جيل 14-0

كبار السن أبناء
جيل  65فما فوق

عمر وسيط *

33%

9%

24

سكان يهود

33%

12%

26

26%

16%

31

41%

7%

19

35%

4%

22

سكان عرب-مسلمون

36%

4%

22

سكان عرب-مسيحيون

20%

14%

35

سكان مسيحيون غري عرب

14%

20%

45

سكان يهود-عام (علمانيون،
14
محافظون ومتدينون)
15
سكان حريديم

سكان عرب

* الجيل الذي نصف السكان موجودون فوقه ونصف السكان موجودون تحته.

معهد القدس لبحث السياسات

	12الفئة السكانية يف األحياء اليهودية التي فيها أكرث من  60%من أبناء  15فما فوق هم الحريديم ،وفقا ملعطيات
استطالع القوى العاملة عن دائرة االحصاء املركزية .الفئة السكانية يف باقي األحياء اليهودية تم تعريقها كفئة سكانية
يهودية-عامة.
 13انظروا مالحظة .12
	14انظروا مالحظة .12
	15انظروا مالحظة .12
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املبنى العمري لسكان أورشليم القدس ،وفقا ملجموعة السكان2019 ،
■ يهود ■ عرب

معهد القدس لبحث السياسات

مجموعة جيل

 %من السكان

املبنى العمري للسكان اليهود يف أورشليم القدس2019 ،

■ سكان حريديم ■ سكان يهود-عام
معهد القدس لبحث السياسات

مجموعة جيل

 %من السكان
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املبنى العمري للسكان العرب يف أورشليم القدس ،وفقا للدين2019 ،
■ سكان مسيحيون ■ سكان مسلمون
معهد القدس لبحث السياسات

مجموعة جيل

 %من السكان

يف عام  2019الفئة السكانية التي تضم العدد
األكرب من كبار السن يف أورشليم القدس كانت
الفئة السكانية املسيحية غري العربية .تعد هذه
املجموعة  3,300نسمة فقط وعمرها الوسيط
كان  45سنة .كذلك الفئة السكانية العربية–

املسيحية من كبار السن وعمرها الوسيط كان 35
سنة .مجموعات الفئات السكانية الشابة أكرث
كانت الفئة السكانية الحريدية التي وصل عمرها
الوسيط إىل  19سنة والفئة السكانية العربية –
املسلمة ،التي وصل عمرها الوسيط إىل  22سنة.
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ابناء  65فما فوق

يف عام  2019سكن يف أورشليم القدس حوايل
 86,600نسمة أبناء  65فما فوقّ ،
شكلوا 9%
من سكان املدينة .يف إسرائيل بلغ عدد أبناء
 65فما فوق  1,093,500نسمةّ ،
شكلوا 12%
من سكان الدولة .نسبة الفئة السكانية من
كبار السن يف أورشليم القدس أقل باملقارنة
مع تل أبيب ومع حيفا ،التي ّ
شكلت فيهما
هذه الفئة السكانية  15%و ،21%باملالءمة.
يف املدن التي يبلغ تعداد سكانها  200,000نسمة
وما فوق نسبة كبار السن (ابناء  65فما فوق)
األعىل ُسجّ لت يف حيفا ( ،)21%نتانيا ،ريشون

لتسيون ،بيتح تكفا ،وبرئ السبع ( 18%يف كل
واحدة منها) واألدىن يف بني براك ( )7%ويف
أورشليم القدس (.)9%
يف البلدات املحيطة بأورشليم القدس ُسجّ لت
نسبة كبار السن أعىل من تلك التي يف أورشليم
القدس .يف مفاسريت تسيون ( ،)16%يف هار
ادار ( )12%ويف معاله ادوميم ( .)10%نسبة
كبار السن أقل عىل وجه الخصوص ُسجّ لت
يف البلدات التي تسكن فيها الفئة السكانية
الحريدية – بيتار عيليت ( ،)1%كريات يعريم
( )3%وبيت شيمش (.)4%

أبناء  65فما فوق يف أورشليم القدس ويف البلدات املحيطة2019 ،
معهد القدس لبحث السياسات

 %ابناء  65وما فوق

املناطق يف أورشليم القدس التي ُسجّ لت فيها
نسبة كبار السن (ابناء  65فما فوق) األعىل
16
هي :كريات فولفسون يف رحافيا (،)42%
وكذلك منطقة تسمريت النبي ،منطقة الشوارع

مركوس وأحاد هعام يف الطالبية ،منطقة
الشوارع همغيد ولويد جورج يف املستعمرة
األملانية ورمات بيت هكريم.)34%-30%( 17

 16تجدر اإلشارة إىل انه يوجد يف هذا الحي أيضا مأوى للعجزة.
	17انظروا هناك.
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العمر الوسيط يف أورشليم القدس2019 ،
العمر الوسيط لسكان املنطقة

رام الله

20−14
30−21

كفر عقب

38−31
45−39

منطقة ليست للسكن،
أو معطيات ناقصة

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسغات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

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

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

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

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1

0

معهد القدس لبحث السياسات
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كيلو مرت

الحالة االجتماعية

يف عام  66% 2018من بني سكان أورشليم القدس أبناء  20فما فوق كانوا متزوجني،
 23%عازبون 6% ،مطلقون و 5%أرامل .نسبة املتزوجني يف أورشليم القدس ( )66%أعىل
بقليل من تلك التي يف إسرائيل ( ،)62%أعىل بكثري باملقارنة مع تل أبيب ( )44%وأعىل
أيضا باملقارنة مع حيفا (.)55%
نسبة املتزوجني يف صفوف الفئة السكانية
اليهودية يف أورشليم القدس ( )63%كانت أقل
من تلك التي يف صفوف الفئة السكانية العربية
( .)71%نسبة املطلقني اليهود ( )8%كانت أعىل
من نسبة املطلقني العرب ( ،)3%بينما نسبة
األرامل ( )5%والعازبني ( )23%يف صفوف
اليهود مشابهة لتلك التي يف صفوف العرب (4%
و ،22%باملالءمة).

 23%من اليهود أبناء  34-20يف أورشليم
القدس كانوا عازبني .نسبة العازبني اليهود يف
أورشليم القدس مماثلة إلسرائيل ،مشابهه
لحيفا ( )25%وأقل من التي يف تل ابيب (.)39%
عدد العازبني اليهود أبناء  34-20يف القدس
وصل إىل  ،78,300وكان أعىل من ذلك الذي
ُسجّ ل يف حيفا ( )44,500وأقل من الذي يف تل
ابيب (.)132,000

يتزوج املقدسيون يف جيل صغري نسبيا 54% :من
ابناء  34-20يف أورشليم القدس كانوا متزوجني،
باملقارنة مع  44%يف إسرائيل 26% ،يف تل أبيب
و 35%يف حيفا.
 8%من املتزوجني يف أورشليم القدس كانوا ابناء
 .24-20هذه النسبة أعىل باملقارنة مع إسرائيل
( ،)3%مع تل أبيب ( )1%ومع حيفا ( .)2%جيل
الزواج األدىن ونسبة الزواج األعىل يف أورشليم
القدس يعزيان إىل النسبة األعىل ملجموعات
الفئات السكانية التي مقبول فيها الزواج يف جيل
صغري نسبيا – املتدينون ،الحريديم واملسلمون.
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طابع الهوية الدينية

الفئة السكانية املقدسية هي األكرث تنوعا وتعقيدا يف مدن إسرائيل .إحدى املميزات التي
تميز بني مجموعات الفئات السكانية يف املدينة هو طابع هويتها الدينية.
من االستطالع االجتماعي الذي اجرته دائرة
االحصاء املركزية يف صفوف ابناء  20فما فوق
تبني أنه يف السنوات ( 2019-2017باملعدل) 20%
من اليهود يف أورشليم القدس ع ّرفوا أنفسهم
علمانيني 24% ،ع ّرفوا أنفسهم محافظني
(محافظ-متدين ومحافظ ليس متدينا إىل هذا
الحد) 20% ،متدينني و 36%حريديم .نسبة
العلمانيني يف أورشليم القدس ( )20%كان أقل
باملقارنة مع إسرائيل ( ،)44%مع تل أبيب ()70%
ومع حيفا ( .)57%نسبة املحافظني يف أورشليم
القدس وصلت إىل  24%وكانت أقل من تلك التي
يف إسرائيل ( )35%ويف حيفا ( ،)32%ومماثل لتل
أبيب ( .)24%نسبة اؤلئك الذين ع ّرفوا أنفسهم

متدينني يف ا أورشليم لقدس ( )20%كانت أعىل
باملقارنة مع حيفا ( ،)6%مع تل أبيب ()5%
ومع إسرائيل ( .)11%كذلك نسبة الحريديم يف
أورشليم القدس ( )36%كانت األعىل من بني
املدن الكربى يف إسرائيل .يف تل أبيب  1%من
اليهود ع ّرفوا أنفسهم كحريديم .يف حيفا 4%
ويف إسرائيل  .10%ويتبني من ذلك أنه يف صفوف
الفئة السكانية اليهودية (أبناء  20فما فوق) يف
أورشليم القدس نسبة املتدينني والحريديم (كل
مجموعة عىل حدة) أعىل بشكل ملحوظ من
تلك التي يف تل ابيب ،يف حيفا ويف إسرائيل،
بينما نسبة العلمانيني والوحافظني يف أورشليم
القدس أقل باملقارنة مع حيفا ومع إسرائيل.

السكان اليهود يف جيل  20فما فوق يف إسرائيل ،يف أورشليم القدس ،يف تل أبيب
ويف حيفا ،وفقا لطابع الهوية الدينية( 2019-2017 ,متوسط)
■ حريدي ■ متدين ■ محافظ-متدين ■ محافظ-ليس متدينا إىل هذا الحد
■ علماين ،ليس متدينا

 %أبناء  20وما فوق
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معهد القدس لبحث السياسات

السكان اليهود (أبناء  15فما فوق) يف أورشليم القدس ،وفقا لطابع الهوية الدينية2019 ،

املجموعة االكرب يف صفوف السكان اليهود ،وفقا لطابع الهوية الدينية

سكان يهود وفقا للوسط

رام الله

حتى 50%

كفر عقب

متدين
علماين
حريدي
محافظ

عطاروت

الرام

منطقة ليست للسكن ،أو
معطيات ناقصة

بيت حنينا

بسغات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

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

معا ليه
أدوميم

متدين
علماين
حريدي

منطقة فيها أغلبية سكان عرب

نفيه يعكوف

الطور

فوق 50%

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

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

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1
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0

كيلو مرت

الخصائص االجتماعية-االقتصادية

يف عام  2017انتمت أورشليم القدس إىل عنقود  3يف الخصائص االجتماعية-االقتصادية،
وكانت مدرجة يف أقل مرتبة من بني املدن الكربى .مرتبة أورشليم القدس املتدنية تتأثر
يف األساس من الوزن املرتفع نسبيا للفئة السكانية الحريدية والفئة السكانية العربية
يف املدينة.

املؤشر االجتماعي-االقتصادي هو املؤشر الذي
يميز الفئة السكانية للسلطات املحلية (بلديات،
مجالس محلية ومجالس اقليمية) بواسطة
تقدير املتغريات االجتماعية واالقتصادية
من املجاالت التالية :الرتكيبة الديمغرافية،
التعليم والرتبية ،مستوى املعيشة ،التشغيل
ومعاشات التقاعد.

يف عام  2017تم تدريج أورشليم القدس يف
عنقود  ،3ومن بني املدن الكربى التي يبلغ تعداد
سكانها أكرث من  200,000نسمة ،هي مدرجة
يف املرتبة الدنيا .اشدود مدرجة يف عنقود  ،.4برئ
السبع يف عنقود  ،5نتانيا يف عنقود  ،6حيفا،
بيتح تكفا وريشون لتسيون يف عنقود  7وتل ابيب
يف عنقود .8
املرتبة املتدنية نسبيا ألورشليم القدس يف
التدريج تأثرت إىل حد كبري من الوزن املرتفع
ملجموعتي الفئتني السكانتني اللتني تسكنان
فيها وتتميزان بمستوى اجتماعي-اقتصادي
ّ
تشكل حوايل
متدين – الفئة الحريدية التي
 27%من إجمايل سكان املدينة والفئة
ّ
تشكل حوايل .38%
السكانية العربية التي
كما يتضح من الجدول التايل ،ايضا باملقارنة
مع بلدات محيطة بأورشليم القدس تم تدريج
أورشليم القدس يف مرتبة اقل ،ما عدا البلدات
الحريدية [أو بلدات التي فيها فئة سكانية
حريدية كبرية].

بعد اعداد املؤشر تم تدريج الـ 255سلطة محلية
يف إسرائيل ،وتم تجميعها إىل  10عناقيد.
يف عنقود  1موجودة السلطات املحلية التي
فيها املستوى االجتماعي-االقتصادي لسكانها
هو األدىن ويف عنقود  10موجودة السلطات
املحلية التي فيها املستوى االجتماعي-االقتصادي
لسكانها هو األعىل .باالضافة اىل ذلك ،انتمت
ايضا البلدات يف املجالس االقليمية إىل عنقود
اجتماعي-اقتصادي.
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الخصائص االجتماعية-االقتصادية للسكان يف سلطات محلية مختارة محيطة
بأورشليم القدس2017 ،
هار ادار

موديعني-مكابيم-رعوت
مفاسريت تسيون
افرات

معاله ادوميم

غفعات زئيف

أورشليم القدس
ابو غوش

كريات يعريم (تلز ستون)

9

بيت شيمش

9

موديعني عيليت

8
7
6
5

1

بيتار عيليت

املجلس االقليمي مطيه يهودا

7

املجلس االقليمي مطيه بنيامني

3

2
1

املجلس االقليمي غوش عتسيون

3

2

6
5

معهد القدس لبحث السياسات

باالضافة اىل توزيع العناقيد ،تم تدريج الـ255
سلطة محلية يف تدريج يزيد عن  1حتى 255
(القيمة  1حصلت عليها البلدة التي سكانها من
املكانة االجتماعية-االقتصادية الدنيا والقيمة
 255حصلت عليها البلدة التي سكانها يف املكانة
العليا) .يف هذا التدريج تتواجد أورشليم القدس

يف املرتبة الـ .38إىل جانب أورشليم القدس
تتواجد السلطات املحلية التالية :الزرازير (يف
املرتبة الـ ،)36جلجولية (يف املرتبة الـ ،)37عني
قينيا (يف املرتبة الـ )39ويفنئيل (يف املرتبة الـ .)40يف
املرتبة  1يتواجد املجلس االقليمي واحة الصحراء
(نفه ميدبر) 18ويف املرتبة  255تتواجد سفيون.

امليزة االجتماعية-االقتصادية للمناطق االحصائية
املؤشر االجتماعي-االقتصادي هام جدا للمناطق
االحصائية ويشمل هو ايضا  10عناقيد .توزيع
املناطق االحصائية اىل عناقيد يتيح تجميع عدد
من العناقيد سوية وانشاء تصنيف ألحياء
مختلفة وفقا للمكانة االجتماعية-االقتصادية
(متدنية ،متوسطة ،مرتفعة) للفئة السكانية
التي تعيش فيها.

19

ويتبني من املعطيات أن حوايل ثلثي ( )66%سكان
أورشليم القدس يعيشون يف املناطق التي تمتاز
بمكانة اجتماعية-اقتصادية متدنية ،أكرث من
الربع بقليل ( )28%يف املناطق التي تمتاز بمكانة
متوسطة (متوسطة-متدنية ومتوسطة-مرتفعة)
و 6%يف املناطق التي تمتاز بمكانة مرتفعة.

 18مجلس اقليمي اىل الجنوب من برئ السبع الذي يشمل  4بلدات بدوية.
 19منطقة احصائية هي وحدة مساحة متتابعة التي نشأت من توزيع جغرايف-احصايئ لبلدة فيها أكرث من  10,000نسمة.
منطقة احصائية هي وحدة جغرافية صغرية ومتجانسة قدر اإلمكان ،التي عن طريقها يمكن ان تعكس الخصائص
الفريدة للمناطق بداخل البلدة .منطقة احصائية يبلغ تعدادها بشكل عام  5,000-3,000نسمة.
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نسبة الفئة السكانية التي تسكن يف املناطق التي
تمتاز بمكانة متدنية يف أورشليم القدس ()66%
أعىل بشكل ملحوظ باملقارنة مع املدن الكبرية
التي يبلغ تعداد سكانها أكرث من 200,000
نسمة ( 32%-25%يف برئ السبع وأشدود،
و 13%-0%يف تل ابيب ،حيفا ،ريشون لتسيون،
بيتح تكفا ونتانيا) .نسبة الفئة السكانية التي تسكن
يف املناطق التي تمتاز بمكانة متوسطة ( )28%يف

أورشليم القدس أقل بقليل باملقارنة مع تل ابيب
( )32%واقل بشكل ملحوظ باملقارنة مع باقي
املدن الكبرية ( .)70%-40%الفئة السكانية التي
تسكن يف املناطق التي تمتاز بمكانة مرتفعة يف
أورشليم القدس ّ
شكلت  6%من سكان املدينة
وكان وزنها أقل باملقارنة مع تل أبيب (،)64%
حيفا ( ،)38%ريشون لتسيون ( )38%وبيتح
تكفا (.)36%

الخصائص االجتماعية–االقتصادية للسكان يف أورشليم القدس
ويف البلدات الكبرية يف اسرائيل2017 ،
أورشليم
القدس
الخصائص
االجتماعية-
االقتصادية

تل أبيب

حيفا

ريشون
لتسيون

عنقود

بيتح
تكفا

اشدود

نتانيا

بئر
السبع

ارقام مطلقة

متدنية

3-1

594,700

14,900

37,400

5,300

0

70,500

25,300

52,300

متوسطة-متدنية

5-4

139,800

86,500

82,900

10,800

72,000

41,400

108,400

61,000

متوسطة-مرتفعة

7-6

107,500

55,600

52,600

139,400

82,100

105,700

41,000

79,400

مرتفعة

10-8

56,800

285,100

106,600

93,300

84,900

4,600

38,100

12,600

898,700

442,100

279,500

248,800

239,000

222,100

212,900

205,300

املجموع الكيل

نسب مئوية
متدنية

3-1

66%

3%

13%

2%

0%

32%

12%

25%

متوسطة-متدنية

5-4

16%

20%

30%

4%

30%

19%

51%

30%

متوسطة-مرتفعة

7-6

12%

13%

19%

56%

34%

48%

19%

39%

مرتفعة

10-8

6%

64%

38%

38%

36%

2%

18%

6%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

املجموع الكيل

معهد القدس لبحث السياسات
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فحص املعطيات وفقا للمناطق املختلفة يف
أورشليم القدس يشري إىل فجوات كبرية بني
الفئة السكانية التي تسكن يف األحياء اليهودية
وتلك التي يف األحياء العربية وكذلك بني األحياء
التي غالبية السكان فيها حريدية واالحياء التي
غالبية الفئة السكانية فيها هي يهودية-عامة
(علمانيون ،محافظون ومتدينون).
األحياء العربية تم تدريجها كلها بمكانة متدنية،
غالبيتها يف عنقود  .1حيان فقط تم تدريجهما
األرمني الذي يف البلدة
الحي
يف عنقود أعىل –
ّ
ّ
القديمة (عنقود  )2وبيت صفافا (عنقود .)3
الفئة السكانية لألحياء الحريدية تم تدريجها
كلها تقريبا ( )98%يف مكانة متدنية (عناقيد
 .)3-1املناطق الحريدية التي تم تدريجها بمكانة
أعىل (مكانة متوسطة-متدنية ،عنقود  )4كانت:
شمال-غرب وجنوب-غرب هار نوف وكذلك حي
ّ
وشكلت فئتهم السكانية 2%
شعاري حيسد،
من إجمايل السكان يف األحياء الحريدية.

توزيع الفئة السكانية يف االحياء التي فيها أغلبية
ُظهر ان الفئة
الفئة السكانية هي يهودية–عامة ،ي ِ
السكانية يف مكانة متوسطة–متدنية كانت األكرب
من بني املجموعات وشملت  133,900نسمة.
املجموعة االصغر كانت الفئة السكانية من
مكانة منخفضة –  26,700نسمة.
يف أحيان كثرية فئات أورشليم القدس السكانية
مر ّكبة من  3منابع مدن فرعية التي تجاور
إحداها األخرى 'مدينة يهودية–عامة' ،مدينة
يهودية حريدية ومدينة عربية .كل واحدة من
هذه الـ‘مدن‘ كبرية من ناحية حجم سكانها من
مقارنة مع غالبية مدن إسرائيل ويبلغ تعدادها
بني  240ألفا إىل  330الف نسمة.
لو كان الحديث يدور عن مدن منفصلة ،فان
الـ‘مدينة‘ اليهودية-العامة (ارفاق كل األحياء
التي تسكن فيها فئة سكانية يهودية–عامة
{علمانيون ،محافظون ومتدينون}) كانت
مدرجة يف عنقود  .6هذا مشابه ملعاله ادوميم،
املجلس االقليمي غوش عتسيون ،نتانيا
والخضرية .يف مقابل هذا ،الـ‘مدينة‘ الحريدية
والـ ‘مدينة‘ العربية (جميع األحياء فيها تسكنها
الفئة الحريدية وكذلك جميع األحياء فيها
تسكنها الفئة السكانية العربية ،باملالءمة) كانت
مدرجة يف عنقود  .1هذا مشابه لبيتار عيليت،
موديعني عيليت ،رهط وكسيفة.

يف األحياء التي غالبية الفئة السكانية فيها
هي يهودية-عامة أقل من عشرة باملئة ()8%
من السكان تمتاز بمكانة اجتماعية-اقتصادية
متدنية ،حوايل ثالثة أرباع ( )74%يف مكانة
متوسطة (متوسطة-متدنية ومتوسطة-مرتفعة)
و 17%يف مكانة مرتفعة.
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الخصائص االجتماعية-االقتصادية للسكان يف املناطق االحصائية
يف أورشليم القدس ،وفقا ملجموعة السكان2017 ،
الخصائص
االجتماعية -
االقتصادية

عنقود

المجموع
الكلي
للسكان

سكان
عرب

سكان يهود

سكان يهود

سكان عام (علمانيون،
محافظون ،متدينون)

سكان حريديم*

أرقام مطلقة

متدنية

3-1

594,700

334,700

260,000

26,700

233,300

متوسطة  -متدنية

5-4

139,800

0

139,800

133,900

5,900

متوسطة  -مرتفعة

7-6

107,500

0

107,500

107,500

0

**9-8

56,800

0

56,800

56,800

0

898,700

334,700

564,100

324,900

239,200

مرتفعة

املجموع الكيل
للسكان

نسب مئوية
متدنية

3-1

66%

100%

46%

8%

98%

متوسطة  -متدنية

5-4

16%

0%

25%

41%

2%

متوسطة  -مرتفعة

7-6

12%

0%

19%

33%

0%

**9-8

6%

0%

10%

17%

0%

100%

100%

100%

100%

100%

مرتفعة

املجموع الكيل
للسكان

معهد القدس لبحث السياسات

* سكان يف األحياء التي فيها  60%فما فوق من أبناء  15+هم حريديم ،ما عدا مناطق حريدية واضحة املوجودة يف
أحياء سكان يهود–عام وتم إلحاقهم هم ايضا إىل الحريديم ،والعكس صحيح .السكان يف باقي األحياء تم تعريفهم
كسكان يهود–عام.
** لم تدرج أي منطقة إحصائية يف أورشليم القدس يف عنقود .10
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الخصائص االجتماعية-االقتصادية لسكان أورشليم القدس2017 ،

عنقود اجتماعي-اقتصادي

رام الله

 3-1متدنية
 5-4متوسطة-متدنية
 7-6متوسطة-مرتفعة
 9-8مرتفعة
منطقة ليست للسكن،
أو معطيات ناقصة

كفر عقب

عطاروت

الرام
نفيه يعكوف

بيت حنينا

بسغات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

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

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

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

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1

معهد القدس لبحث السياسات
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0

كيلو مرت

الخصائص االجتماعية-االقتصادية يف أورشليم القدس ويف املدن الكبرية يف اسرائيل2017 ،

عنقود اجتماعي-اقتصادي
 3-1متدنية
 5-4متوسطة-متدنية
 7-6متوسطة-مرتفعة
 10-8مرتفعة

حيفا

300,000

طول املستطيل نسبة
إىل ك َِب السكان

نتانيا
بني براك
بيتح ﺗﻜفا

تل أبيب

رمات غان

بات يام

ريشون لتسيون

حولون

رحوفوت
أورشليم القدس

أشدود

بيت شيمش
اشكلون

برئ السبع

ش
4

3

2

1

معهد القدس لبحث السياسات
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0

كيلو مرت

حاضرة (مرتوبولني) أورشليم القدس

يف عام  2019سكن يف حاضرة أورشليم القدس 1,345,300 20نسمة 936,400 :نسمة يف
مدينة أورشليم القدس ،التي هي نواة الحاضرة ،و 408,900نسمة يف الحلقة الخارجية.
حاضرة هي منطقة جغرافية وظيفية التي
فيها عدد كبري من البلدات الحضرية (بلديات
ومجالس محلية) وبلدات قروية (يف مجالس
إقليمية) مجاورة لبعضها البعض وتنئش كيانا
وظيفيا واحدا .تقيم البلدات بينها عالقات
21
اقتصادية ،إجتماعية وثقافية.

حاضرة أورشليم القدس هي الحاضرة الثانية من
حيث الك َِب يف إسرائيل ،بعد حاضرة تل أبيب،
ويف عام  2019سكن فيها  1,345,300نسمة .يف
حاضرة تل أبيب سكن  4,052,200نسمة ويف
حاضرة حيفا سكن  962,500نسمة .عدد سكان
حاضرة برئ السبع أصغر بشكل ملحوظ باملقارنة
مع الحاضرات االخرى يف إسرائيل – .402,600

توجد يف إسرائيل أربع حاضرات :أورشليم
القدس 22،تل أبيب ،حيفا وبرئ السبع .يف عام
 2019كان يف حاضرة أورشليم القدس  86بلدة،
سكن فيها  1,345,300نسمة .حاضرة أورشليم
القدس مكونة من نواة ومن حلقة خارجية،
التي تشمل قطاعني ،يف نواة الحاضرة سكن
 936,400نسمة ويف الحلقة الخارجية 408,900
نسمة 215,600 :يف القطاع الغربي و193,300
يف القطاع الشرقي ،التي تشمل فقط البلدات
اإلسرائيلية يف يهودا والسامرة (الضفة الغربية).

النسبة بني ك َِب الفئة السكانية النواة (املدينة
الرئيسية) وبني ك َِب الفئة السكانية يف باقي
الحاضرة تشري إىل مميزات الحاضرة سواء من
ناحية مكانية – هل هي متناثرة أم متجمعة،
وسواء من ناحية اقتصادية – ما وزن الجبهة
الداخلية للحاضرة واحتمال أن تساهم يف
ازدهار املدينة الرئيسية .نسبة النواة – الحاضرة
تختلف كثريا بني الحاضرات (املرتوبولينات) – يف
حاضرة أورشليم القدس ّ
شكلت الفئة السكانية
ملدينة أورشليم القدس  70%من إجمايل الفئة
السكانية للحاضرة ،بينما يف حاضرة تل أبيب
ّ
شكلت الفئة السكانية لتل ابيب  11%فقط من
إجمايل الفئة السكانية للحاضرة .يف حاضرات
برئ السبع وحيفا هذه النسبة وصلت إىل 52%
و ،30%باملالءمة.

البلدات األكرب يف الحلقة الخارجية لحاضرة
أورشليم القدس كانت :بيت شيمش (125,000
نسمة) ،بيتار عيليت ( ،)59,300معاليه أدوميم
( ،)38,200مفاسريت تسيون ( )24,100وغفعات
زئيف (.)18,400

 20املعطيات عن أورشليم القدس ،نواة الحاضرة ،تشمل سواء الفئة السكانية اليهودية وسواء الفئة السكانية العربية.
لكن املعطيات عن قطاع البلدات يف يهودا والسامرة (الضفة الغربية) تشمل فقط الفئة السكانية اليهودية ،وليس الفئة
السكانية الفلسطينية.
 21كتاب االحصاء السنوي السرائيل  ،2017يف مدخل فصل السكان ،صفحة  ،4دائرة االحصاء املركزية.
 22حاضرة أورشليم القدس تم تعريفها ألول مرة من قِبل دائرة االحصاء املركزية يف عام .2013

42

 ناّكسلا

السكان ،وفقا للحاضرة (املرتوبولني) والحلقات2019 ،
معهد القدس لبحث السياسات

باآلالف
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حاضرة (مرتوبولني) أورشليم القدس

نواة

الحلقة الخارجية:

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

كوخاف هَ شاحر

عوفرا

بيت إيل

ريمونيم

بسجوت

معاليه مخماش كوخاف يعكوف
جيفع بنيامني

متسبيه يريحو

كفار أدوميم

جفعات زئيف
جفعون

علمون

هار أدار

مفاسريت تسيون
معاليه أدوميم

أورشليم القدس

َنتاف
هَ رئيل

أبو غوش

بيت زايت

كيدار

بيت شيمِ ش
هار جيلو

نوكديم

ْتكوعا

تسور هداسا
بيتار عيليت

نفيه دانيال
روش تسوريم

إلعَ زار
إفرات
بات عاين
ألون شفوت
كفار عتسيون
مجدال عوز

ِنحوشا

ش
10

5

كيلو مرت

معهد القدس لبحث السياسات
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مصادر ازدياد
عدد السكان
مصادر الزيادة السكانية
الوالدة

الوفيات

الزيادة الطبيعية

الهجرة إىل إسرائيل

الهجرة بني البلدات

الهجرة يف حاضرة أورشليم القدس
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الهجرة من وإىل أورشليم القدس2019 ,

معدل الخصوبة لدى النساء يف أورشليم القدس،
حسب الفئة السكانية2019-2000 ,

معهد القدس لبحث السياسات

معهد القدس لبحث السياسات

4.3

4.3

4.2

3.8

3.7

3.2

3.2

3.9

3.9

4.3

2019

2015

2010

2005

2000

نساء
يهوديات
وغيرهن

نساء
عربيات

االستقرار األ ّول للمهاجرين إىل إسرائيل2019-1990 ،
معهد القدس لبحث السياسات

33,200

27,900

16,600

21,200

60,200

76,300

199,600

2019

2015

2010

2005

2000

1995

1990

أورشليم القدس

9%

8%

6%

4%

8%

8%

15%

تل أبيب

13%

12%

6%

4%

5%

10%

12%

حيفا

8%

11%

15%

12%

6%

6%

7%
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الكل للقادمني
املجموع ّ ّ
الجدد إىل إسرائيل 100%
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إىل أورشليم القدس

من أورشليم القدس

المجموع الكلي

20,100

11,900

 5بلدات رئيسية

 5بلدات رئيسية
780
بني براك

2,140
بيت شيمش

730
بيت
شيمش

570
تل أبيب

1,730
تل أبيب

أورشليم
القدس

920
بيتار عيليت

390
أشدود

810
تسور
هداسا

380
جفعات
زئيف

770
بني براك
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مصادر الزيادة السكانية

يف عام ُ 2019سجّ لت يف أورشليم القدس زيادة طبيعية  21,500نفر ،عدد املهاجرين 23اىل إسرائيل الذين

استقروا يف املدينة يف نفس السنة كان  3,100وميزان الهجرة بني البلدات كان سلبيا ووصل إىل .-8,200

ثالثة مكونات تساهم يف الزيادة السكانية:
• الزيادة الطبيعية
الفرق بني عدد املواليد وبني عدد الوفيات.
• الهجرة اىل إسرائيل
االستقرار األول للمهاجرين الجدد اىل إسرائيل الذين يختارون أورشليم القدس كمكان سكنهم األول
يف إسرائيل.
• ميزان الهجرة بني البلدات
الفرق بني عدد املهاجرين إىل أورشليم القدس (الوافدين) من بلدات أخرى يف البالد وبني هؤالء املهاجرين
من أورشليم القدس (املغادرين) إىل بلدات أخرى يف البالد.

مصادر الزيادة السكانية ،يف أورشليم القدس ,تل أبيب ويف حيفا2019 ،

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

النسبة أللف نسمة
 23يشمل املهاجرين اىل إسرائيل – األشخاص (يهود أو ابناء عائلة يهود) الذين دخلوا إىل إسرائيل لالستقرار ،وفقا لقانون
العودة أو حق الدخول إىل إسرائيل; مهاجرون اىل إسرائيل بالقوة – األشخاص الذين يستحقون تاشرية مهاجر اىل إسرائيل
أو إىل شهادة مهاجر اىل إسرائيل وفقا لقانون العودة ،ويريدون املكوث يف إسرائيل حتى  3سنوات من أجل فحص
اإلمكانية والشروط لالستقرار يف اسرائيل كمهاجرين; ومواطنني مهاجرين اىل إسرائيل – األطفال الذين وُلدوا ملواطنني
إسرائيليني عند مكوثهم يف خارج البالد ودخلوا إىل إسرائيل رغبة يف اإلستقرار.
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الوالدة

يف عام  2019وُلد لسكان أورشليم القدس  25,400طفل 16,400 :طفل ( )65%وُلدوا
لعائالت يهودية و 9,000طفل ( )35%وُلدوا لعائالت عربية.
الفئة السكانية يف أورشليم القدس تتميز بنسبة
والدات عالية جدا .يف عام  2019وصلت نسبة
الوالدات يف أورشليم القدس إىل ( 27.4والدة
لكل ألف نسمة) ،وهي كانت أعىل باملقارنة
مع إسرائيل ( ،)20.1مع تل أبيب ( )17.8ومع
حيفا (.)13.8
نسبة الوالدات يف صفوف الفئة السكانية
اليهودية يف أورشليم القدس ( )28.6كانت
أعىل من تلك التي يف صفوف الفئة السكانية
العربية ( .)25.5يف إسرائيل ،يف مقابل ذلك،
نسبة الوالدات يف الفئة السكانية اليهودية
( )19.3كانت أقل من تلك التي يف الفئة السكانية
العربية (.)23.0

من السبعينات وحتى نهاية العقد األول
من األلفية الثانية طرأ انخفاض معتدل يف
نسبة الوالدات يف صفوف الفئة السكانية
اليهودية يف أورشليم القدس .معدل نسبة
الوالدات لدى هذه الفئة السكانية انخفض
من ( 27.7والدة لكل ألف نسمة) يف السنوات
 1989-1973إىل  25.7يف السنوات .1999-1990
يف السنوات  2009-2000بقي معدل نسبة
الوالدات مشابها ووصل إىل  .25.3لكن يف
السنوات األخرية ،كما ذكرنا ،طرأ ارتفاع يف
نسبة الوالدات ،ويف السنوات  2019-2010وصل
إىل .28.5
يف صفوف الفئة السكانية العربية يف أورشليم
القدس طرأ انخفاض حاد عىل نسبة الوالدات
من السبعينات وحتى اليوم ( .)2019يف السنوات
 1979-1973كان معدل نسبة الوالدات يف
صفوف هذه الفئة السكانية ( 42.5والدة لكل
ألف نسمة) ،وانخفض إىل  32.9يف السنوات
 ،1989-1980وارتفع قليال إىل  34.1يف السنوات
 .1999-1990لكن يف األلفية تجدد اتجاه
اإلنخفاض :يف السنوات  2009-2000وصل
معدل نسبة الوالدات يف صفوف الفئة السكانية
العربية إىل  ،31.8وواصل يف االنخفاض ووصل
إىل  26.5يف السنوات .2019-2010

عىل مدار سنوات طويلة ( )2011-1967كانت
نسبة الوالدات لدى الفئة السكانية العربية يف
أورشليم القدس أعىل من تلك التي لدى الفئة
السكانية اليهودية .لكن يف عام  2012انعكس
االتجاه ،ومنذ حوايل  8سنوات نسبة الوالدات
لدى الفئة السكانية اليهودية أعىل من تلك التي
لدى الفئة السكانية العربية .االرتفاع يف نسبة
الوالدات لدى الفئة السكانية اليهودية نابع
سواء من ارتفاع نسبة الفئة السكانية الدينية
والحريدية يف املدينة وسواء من ارتفاع معدل
الخصوبة يف صفوفها .االنخفاض يف نسبة
الوالدات يف صفوف الفئة السكانية العربية
تعزى ،من بني ما تعزى اليه ،إىل ارتفاع نسبة
املشاركة يف القوى العاملة ويف مستوى التعليم
يف صفوف النساء.
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املواليد يف إسرائيل ويف أورشليم القدس ،وفقا ملجموعة الفئة السكانية،
2019-2000
■ عرب – أورشليم القدس ■ عرب – إسرائيل
■ يهود – أورشليم القدس ■ يهود – إسرائيل
معهد القدس لبحث السياسات

النسبة أللف نسمة

تتأثر نسبة الوالدات يف األساس باملبنى العمري
وبأنماط الخصوبة .أنماط الخصوبة تتاثر يف
األساس باملميزات الثقافية ،مستوى التعليم
ونسبة مشاركة النساء يف القوى العاملة.
األحياء اليهودية يف أورشليم القدس التي
ُسجّ لت فيها نسبة الوالدات األعىل يف عام 2019
كانت األحياء الحريدية واملناطق التي غالبية
الفئة السكانية فيها هي حريدية :كريات بعلز
جنوب ( 61والدة لكل ألف نسمة) ،كريم ابراهام
( )51ونفيه يعقوب شمال ( .)50األحياء التي
ُسجّ لت فيها أدىن نسبة والدات كانت :مركز
املدينة ،يف املنطقة ما بني شارع هيلل وشارع يافا
( ،)7رمات بيت هكريم ( )8ونفيوت ،نفيه غرنوت
ونفيه شأنان (.)8

األحياء العربية التي ُسجّ لت فيها نسبة الوالدات
األعىل كانت عناتا الجديدة ( 33والدة لكل ألف
نسمة) ،كفر عقب ( )33وجبل املكرب (.)30
األحياء التي ُسجّ لت فيها نسبة الوالدات األدىن
كانت الحي املسيحي يف البلدة القديمة (،)10
باب الزاهرة واملسعودية ( )19والحي االسالمي يف
البلدة القديمة (.)20
24
يف عام  2019معدل الخصوبة العام (معدل
عدد االطفال الذي من املتوقع أن تنجبه املرأة
خالل حياتها) يف أورشليم القدس وصل إىل
 ،3.9وهو كان أعىل بشكل ملحوظ من معدل
الخصوبة يف إسرائيل ( ،)3.0يف تل ابيب ()2.0
ويف حيفا ( .)2.1يف صفوف باقي املدن الكربى يف
إسرائيل ،التي يبلغ تعدادها أكرث من 100,000
نسمةُ ،سجّ ل معدل الخصوبة األعىل يف بني
براك ( ،)5.9يف بيت شيمش ( ،)5.4يف اشدود
( )3.1ويف رحوفوت ( .)2.8يف صفوف املدن
اليهودية ،معدل الخصوبة االعىل يف إسرائيل
ُسجّ ل يف البلدات الحريدية التالية :موديعني
عيليت ( ،)7.4بيتار عيليت ( )6.8ورخسيم (.)6.0

 24فيما ييل معدل الخصوبة.
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معدل الخصوبة لدى النساء اليهوديات
يف أورشليم القدس وصل إىل  3.0( 4.3يف
إسرائيل) ،وهو كان أعىل من معدل الخصوبة يف
صفوف السيدات العربيات يف أورشليم القدس
–  3.0( 3.2يف إسرائيل) .معدل الخصوبة األعىل
يف صفوف النساء اليهوديات تأثر يف األساس
من معدل الخصوبة األعىل يف صفوف النساء
الحريدية ومن معدل الخصوبة األعىل نسبيا
لدى النساء املتدينات.

يف العقد األخري ُسجّ ل ارتفاع طفيف يف معدل
الخصوبة يف صفوف النساء اليهوديات سواء يف
أورشليم القدس وسواء يف إسرائيل ،بينما يف
صفوف النساء العربيات طرأ انخفاض .يف عام
 2010كان معدل الخصوبة يف صفوف النساء
اليهوديات يف أورشليم القدس  ،4.2وقد ارتفع
قليال إىل  4.3يف عام  .2019يف إسرائيل ارتفع
معدل الخصوبة من  2.9إىل  .3.0يف صفوف
الفئة السكانية العربية ُسجّ ل اتجاه معاكس –
يف أورشليم القدس إنخفض معدل الخصوبة
من  3.9إىل  ،3.2ويف إسرائيل من  3.5إىل .3.0

معدل الخصوبة ّ
الكل يف إسرائيل ويف أورشليم القدس ،وفقا ملجموعة الفئة
السكانية2019-2000 ،
■ عرب – أورشليم القدس ■ عرب – إسرائيل
■ يهود – أورشليم القدس ■ يهود – إسرائيل
معهد القدس لبحث السياسات

ّ
الكل
معدل الخصوبة
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الوفيات

يف عام  2019تويف يف أورشليم القدس  3,800نسمة 76% :منهم يهود و 24%عرب .نسبة
الوف ّيات يف أورشليم القدس –  4.1وفيات لكل ألف نسمة – كان أقل من هذا الذي يف
إسرائيل ( ،)5.1يف تل أبيب ( )7.0ويف حيفا ( ،)9.2ويعزى ذلك لكون الفئة السكانية يف
أورشليم القدس أصغر نسبيا.
نسبة الوفيات يف صفوف الفئة السكانية اليهودية
يف أورشليم القدس أعىل بشكل ملحوظ من
نسبتها يف صفوف الفئة السكانية العربية .يف
عام  2019وصل نسبة الوفيات يف صفوف الفئة
السكانية اليهودية يف أورشليم القدس إىل 5.1
(وفاة لكل ألف نسمة) باملقارنة مع  2.6يف صفوف
الفئة السكانية العربية .تفسري الفجوة يف نسبة
الوفيات بني الفئة السكانية اليهودية والعربية
شائع يف األساس يف املبنى العمري االصغر لدى
الفئة السكانية العربية ،التي ّ
شكل فيها ابناء 65
فما فوق  4%من الفئة السكانية ،باملقارنة مع
 12%يف صفوف الفئة السكانية اليهودية.

يف السنوات  ،1979-1973إىل  5.9يف السنوات
 ،1989-1980إىل  5.5يف السنوات 1999-1990
وإىل  5.2يف السنوات  2009-2000وإىل 5.1
يف السنوات  ،2019-2010يف صفوف الفئة
السكانية العربية طرأ انخفاض حاد عىل معدل
الوفيات من  6.4يف النسبة وقيات أللف نسمة
يف السنوات  25 ،1979-1973إىل  4.5يف السنوات
 ،1989-1980إىل  3.5يف السنوات ،1999-1990
إىل  2.8يف السنوات  ،2009-2000وقد استمر
يف االنخفاض يف السنوات  2019-2010ووصل
إىل .2.6
االنخفاض يف نسبة الوفيات يف صفوف الفئة
السكانية العربية يف أورشليم القدس هو نتيجة
تحسني الظروف الصحية ،ارتفاع يف مستوى
الخدمات الصحية والطب الوقايئ من نهاية
الستينيات من القرن املايض وبدء تطبيق قانون
التأمني الصحي الحكومي من التسعينيات.

نسبة الوفيات يف صفوف الفئة السكانية العربية
يف أورشليم القدس ( )2.6كان أقل من نسبة
الوفيات يف صفوف الفئة السكانية العربية يف
إسرائيل (.)2.9

أحد العناصر االساسية لالنخفاض الحاد يف
نسبة الوفيات يف صفوف الفئة السكانية العربية
26
هو االنخفاض الحاد يف وفيات األطفال.
يف السنوات  1979-1972وصل نسبة وفيات
االطفال باملعدل يف صفوف الفئة السكانية
العربية يف أورشليم القدس إىل ( 45.2حالة
وفاة أللف والدة حية) ،وانخفض إىل  17.2يف
السنوات  ،1989-1980إىل  10.7يف السنوات
 ،1999-1990إىل  6.8يف السنوات 2009-2000
وإىل  4.1يف السنوات .2019-2017

نسبة الوفيات يف صفوف الفئة السكانية
اليهودية يف أورشليم القدس ( )5.1أقل باملقارنة
مع الفئة السكانية اليهودية يف إسرائيل (،)5.7
يف تل أبيب ( )7.1ويف حيفا (.)9.8

خالل السنوات طرأ انخفاض معتدل عىل معدل
الوفيات يف صفوف الفئة السكانية اليهودية
يف أورشليم القدس ،بينما يف صفوف الفئة
السكانية العربية طرأ انخفاض حاد وسريع.
نسبة الوفيات يف صفوف الفئة السكانية اليهودية
انخفض من  6.4وفيات باملعدل أللف نسمة

 25يجب اإلشارة إىل أن نسب الوفيات يف صفوف الفئة السكانية العربية انخفضت من  7.3وفيات لكل ألف نسمة يف عام
 1973إىل  5.3يف عام  .1979يف صفوف الفئة السكانية اليهودية انخفضت نسبة الوفيات يف تلك السنوات من  6.8وفيات
إىل  6.0وفيات.
 26أطفال توفيوا قبل أن يبلغوا من العمر سنة.
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األحياء اليهودية يف أورشليم القدس التي ُسجّ ل
فيها نسبة الوفيات األعىل يف عام  2019كانت:
كريات فولفسون ( 27حالة وفاة أللف نسمة)،
منطقة إمكا ومحيطها ( )23ومنطقة شوارع
شموئيل هنغيد وبتسئليل (.)17
يف صفوف الفئة السكانية العربية نسبة الوفيات
األعىل ُسجّ ل يف األحياء القديمة ،التي فيها
املسيحي (5
الحي
فئة السكان من كبار السن –
ّ
ّ
األرمني ()4
الحي
حاالت وفاة أللف نسمة)،
ّ
ّ
اإلسالمي ( )4املوجودة يف البلدة القديمة،
والحي
ّ
ّ
وكذلك يف باب الزاهرة واملسعودية (.)4

يف السنوات  2019-2017وصل معدل نسبة
وفيات األطفال يف صفوف الفئة السكانية
اليهودية يف أورشليم القدس إىل  ،3.3وكان أعىل
من ذلك الذي لدى الفئة السكانية اليهودية يف
إسرائيل  .2.3 -معدل وفيات االطفال يف صفوف
الفئة السكانية العربية يف أورشليم القدس وصل
إىل  ،4.1وكان أقل من ذلك الذي يف صفوف
الفئة السكانية العربية يف إسرائيل  .5.2 -نسبة
وفيات األطفال أعىل يف صفوف الفئة السكانية
العربية ،باملقارنة مع الفئة السكانية اليهودية،
نابع يف االساس من التشوهات الخلقية ومن
أمراض وراثية ،املنتشرة أكرث يف صفوف الفئة
27
السكانية املسلمة بسبب زواج االقارب.

الزيادة الطبيعية

الزيادة الطبيعية (الفرق بني عدد الوالدات وبني عدد الوف ّيات) هو مر ّكب النمو االسايس
لفئة السكان يف أورشليم القدس .يف عام  2019أضيف إىل أورشليم القدس نتيجة للزيادة
الطبيعية  21,500نفر 62% :يهود و 38%عرب .معدل الزيادة الطبيعية لجميع فئات
سكان أورشليم القدس ( 23.2أللف نسمة) أعىل بشكل ملحوظ من ذلك الذي يف إسرائيل
( ،)15.0يف تل ابيب ( )10.6ويف حيفا (.)4.6
خالل سنوات كثرية كان معدل الزيادة الطبيعية
للفئة السكانية العربية يف أورشليم القدس
اعىل من ذلك الذي لدى الفئة السكانية
اليهودية .لكن ابتداء من عام  2014انعكس
اإلتجاه ومعدل الزيادة الطبيعية لدى الفئة
السكانية اليهودية كان أعىل من ذلك الذي لدى
الفئة السكانية العربية ،ما عدا يف عام .2017
يف عام  2019كان معدل الزيادة الطبيعية
للفئة السكانية اليهودية يف أورشليم القدس
أعىل بقليل من ذلك الذي لدى الفئة السكانية
العربية –  23.4و ،22.9باملالءمة .هذه هي السنة
الخامسة ،ليست عىل التوايل ،التي يكون فيها
معدل الزيادة الطبيعية للفئة السكانية اليهودية

أعىل من ذلك الذي لدى الفئة السكانية العربية.
االرتفاع يف معدل الزيادة الطبيعية يف صفوف
الفئة السكانية اليهودية نابع من ارتفاع معدل
الوالدات يف صفوف هذه الفئة السكانية.
معدل الزيادة الطبيعية للفئة السكانية اليهودية
يف أورشليم القدس ( )23.4أعىل بشكل ملحوظ
من معدله يف إسرائيل ( ،)13.5يف تل ابيب ()10.3
ويف حيفا ( .)3.6كذلك معدل الزيادة الطبيعية
يف صفوف الفئة السكانية العربية يف أورشليم
القدس ( )22.9أعىل من معدله يف صفوف الفئة
السكانية العربية يف إسرائيل ( ،)20.1يف تل ابيب
( )14.6ويف حيفا (.)9.1

	27انظروا تقرير وفيات االطفال والوفيات املحيطة بالوالدة يف إسرائيل للسنوات  ،2011-2008وزارة الصحة
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/Infant_mortality_rate-2008-2011.pdf
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من السبعينات وحتى عام  2014طرأ انخفاض
يف معدل الزيادة الطبيعية يف أورشليم القدس
سواء يف صفوف الفئة السكانية اليهودية
وسواء يف الفئة السكانية العربية .االنخفاض يف
صفوف الفئة السكانية اليهودية كان معتدال :يف
السنوات  1979-1973و 1989-1980وصل معدل
الزيادة الطبيعية يف صفوف الفئة السكانية
اليهودية إىل  21.3و 21.8أللف نسمة ،باملالءمة.
وهو انخفض إىل  20.3يف السنوات ،1999-1990
وقد مشابها ( )20.0يف السنوات .2009-2000
لكن يف السنوات  2019-2010انعكس اإلتجاه
ولوحظ ارتفاع يف معدل الزيادة الطبيعية
باملعدل ،الذي من املفروض أن يصل إىل  23.4يف
عام .2019

يف صفوف الفئة السكانية العربية طرأ خالل
السنوات انخفاض حاد يف معدل الزيادة
الطبيعية ،وهذا االتجاه تواصل ايضا حتى اليوم.
يف السنوات  1979-1973كان معدل الزيادة
الطبيعية باملعدل يف صفوف الفئة السكانية
العربية يف أورشليم القدس  36.2اللف نسمة،
انخفض إىل  28.5يف الثمانينيات ،ارتفع قليال يف
التسعينيات حتى –  ،30.3وانخفض إىل  29.0يف
السنوات  .2009-2000يف السنوات 2019-2010
استمر اتجاه اإلنخفاض ،ووصلت نسبة الزيادة
الطبيعية باملعدل إىل .23.9

الزيادة الطبيعية يف أورشليم القدس ،وفقا ملجموعات الفئة السكانية،
2019-2000
לאלף–תושבים
أورشليم القدس ■ عرب – إسرائيل
יעורعرب
■
■ يهود – أورشليم القدس ■ يهود – إسرائيل

معهد القدس لبحث السياسات

النسبة أللف نسمة

54

 ناكسلا ددع دايدزا رداصم

الهجرة اىل اسرائيل

يف عام  2019حوايل  2,600مهاجر جاء إىل إسرائيل إختاروا  28أورشليم القدس كمكان
ّ
وشكلوا  8%من إجمايل املهاجرين إىل إسرائيل .عدد املهاجرين
سكنهم األول يف إسرائيل،
اىل اسرائيل يف هذه السنة أقل بقليل باملقارنة مع السنة التي سبقتها ،التي وصل فيها
عدد املهاجرين إىل إسرائيل والذين وصلو ألورشليم القدس إىل .2,700
يف السنوات  2013-2002طرأ انخفاض ملحوظ
يف عدد املهاجرين إىل إسرائيل ،من 33,600
مهاجر يف عام  ،2002إىل  21,200يف عام
 ،2005وإىل  16,900يف عام  .2013لكن يف عام
تغي اإلتجاه وطرأ ارتفاع ملحوظ يف عدد
ّ 2014
املهاجرين إىل إسرائيل –  ،24,100وكذلك ايضا
يف عام  .27,900 – 2015يف السنوات 2017-2016
ُسجّ ل انخفاض يف عدد املهاجرين إىل إسرائيل –
 26,000و ،26,400باملالءمة .لكن يف السنوات
 2019-2018طرأ إرتفاع يف عددهم ،ووصل إىل
 28,100و ،33,200باملالءمة.

خالل سنوات كثرية امتازت أورشليم القدس
بقدرة جذب عالية للمهاجرين اىل اسرائيل .عىل
سبيل املثال ،يف السنوات  2012-2002حوايل
 13%من املهاجرين إىل إسرائيل اختاروا أورشليم
القدس كمكان سكنهم األول يف إسرائيل ،بينما
يف تل أبيب ويف حيفا اختار االستقرار حوايل
 5%من املهاجرين اىل اسرائيل (يف كل واحدة
منهما) .لكن ابتداء من عام  2013طرا ارتفاع
تدريجي سواء عىل عدد املهاجرين اىل اسرائيل
أو عىل نسبة املهاجرين الذين اختاروا السكن يف
تل ابيب .يف عام  ،2015ألول مرة منذ  15عاما،
عدد املهاجرين اىل اسرائيل الذين اختاروا تل
أبيب ( )3,300كمكان سكنهم األول يف إسرائيل
كان أعىل بقليل من عدد املهاجرين الذين اختاروا
أورشليم القدس ( .)3,100يف عام  2019عدد
املهاجرين اىل اسرائيل الذين اختاروا أورشليم
القدس ( )2,600كان أقل بشكل ملحوظ من
عدد املهاجرين اىل اسرائيل الذين اختاروا تل
أبيب ( ،)4,300وألول مرة منذ  17عاما أقل من
عدد املهاجرين الذين استقروا يف حيفا (.)3,000
املهاجرون إىل إسرائيل والذين وصلو ألورشليم
القدس يف عام ّ 2019
شكلوا حوايل  8%من
إجمايل املهاجرين إىل إسرائيل ،ويف تل أبيب
ّ
شكلوا  13%ويف حيفا .9%

عىل عكس اإلتجاه يف إسرائيل ،يف أورشليم
القدس ظل عدد املهاجرين اىل اسرائيل مستقرا
نسبيا ،ووصل يف السنوات  2007-2002إىل
حوايل  2,500مهاجر يف املعدل يف السنة،
ويف السنوات  2013-2008إىل حوايل 2,300
مهاجر اىل اسرائيل يف السنة .يف عام  2014طرأ
ارتفاع يف عدد املهاجرين –  ،2,800وكذلك ايضا
يف السنوات  3,000 – 2017-2015مهاجر يف
املعدل يف كل عام .لكن يف عام  2018إنخفض
عددهم إىل  ،2,700ويف عام  2019كأن أقل
بقليل – .2,600

 28يشمل مهاجرين اىل اسرائيل ومهاجرين بالقوة فقط .أنظروا مالحظة .23
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إستقرار أول للمهاجرين اىل اسرائيل يف أورشليم القدس،
يف تل أبيب ويف حيفا2000-2019 ،
■ أورشليم القدس ■ تل أبيب ■ حيفا
معهد القدس لبحث السياسات

 %املهاجرون من إجمايل املهاجرين إىل إسرائيل

يف صفوف املهاجرين اىل اسرائيل الذين اختاروا
أورشليم القدس كمكان سكنهم االول يف
إسرائيل يف عام  ،2019برزت نسبة املهاجرين من
الواليات املتحدة ( 28%من املهاجرين اىل اسرائيل
يف املدينة وصلوا من هذه الدولة) ،روسيا
( ،)21%فرنسا ( ،)16%اوكرانيا ( )5%وبريطانيا
( .)5%التوزيع يف صفوف إجمايل املهاجرين
إىل إسرائيل مختلف :روسيا ( ،)48%اوكرانيا
( ،)19%الواليات املتحدة ( )7%وفرنسا (.)7%
يف صفوف املهاجرين اىل اسرائيل يف تل
أبيب 62% ،من املهاجرين وصلوا من روسيا،
 8%من فرنسا 6% ،من اوكرانيا و 6%من
الواليات املتحدة.

حوايل الثلثني ( )67%من مهاجري 1990
فصاعدا يف أورشليم القدس هاجروا يف السنوات
 ،2009-1990و 33%هاجروا يف السنوات
 .2019-2010أهم الدول التي وصل منها مهاجرو
 2009-1990كانت :اإلتحاد السوفيايت سابقا
( ،)41%دول اوروبا ،من دون االتحاد السوفيايت
( ،)22%الواليات املتحدة وكندا ( ،)19%بينما
مهاجرو  2019-2010وصلوا من أوروبا ،من
دون اإلتحاد السوفيايت ( ،)36%الواليات املتحدة
وكندا ( )30%واإلتحاد السوفيايت سابقا (.)18%

يف عام  2019سكن يف أورشليم القدس 75,200
مهاجر الذين هاجروا إىل إسرائيل من عام 1990
ّ
وشكلوا  13%من الفئة السكانية
فصاعدا،
اليهودية يف املدينة .نسبة املهاجرين اىل اسرائيل
يف تل ابيب ،من إجمايل الفئة السكانية اليهودية
يف املدينة ،كانت مشابهة ( )67,600 – 15%بينما
يف حيفا كانت مضاعفة (.)68,700 – 27%
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انتشار االحياء السكنية للمهاجرين اىل اسرائيل
وفقا للفرتة يشري إىل تفضيالت مختلفة :يف
عام  2019أهم األحياء التي سكن فيها مهاجرو
 2009-1990يف أورشليم القدس كانت :بسغات
زئيف ( 14% – 7,300من إجمايل املهاجرين اىل
اسرائيل يف تلك السنوات) ،غيلو (،)6% – 3,100
تلبيوت ،ارنونا ومكور حاييم ()6% – 2,800
وكريات هيوفيل ( .)6% – 2,800يف مقابل ذلك،
مهاجرو  2019-2010سكنوا يف األساس يف هذه
األحياء :تلبيوت ،أرنونا ومكور حاييم (– 1,700
 7%من إجمايل املهاجرين اىل اسرائيل يف تلك
السنوات) ،بايت فجان ( ،)6% – 1,600بقعة،
ابو ثور ويمني موشيه ( )5% – 1,200ورموت
الون (.)5% – 1,200

فيما يتعلق باملهاجرين اىل اسرائيل يف السنوات
 ،2019-2010االحياء التي فيها النسبة األعىل من
املهاجرين من إجمايل الفئة السكانية اليهودية يف
الحي كانت :الطالبية ( 18%من سكان الحي هم
مهاجرون اىل اسرائيل) ،وبعده مركز املدينة
( ،)14%رحافيا ( ،)12%نحلئوت ( )11%وبقعة،
ابو ثور ويمني موشيه (.)11%
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مهاجرو  1990فصاعدا يف أورشليم القدس،وفقا لعقد الهجرة اىل اسرائيل2019 ،

رام الله

2,000

حجم الدائرة نسبي لعدد
املهاجرين اىل اسرائيل

كفر عقب

1999-1990
2019-2000

عطاروت

الرام

منطقة فيها غالبية السكان عرب
منطقة ليست للسكن أو
معطيات ناقصة

نفيه يعكوف
بيت حنينا

بسغات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

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

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم
موتسا

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون

هار نوف

بيت زايت

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

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش
4

3

2

1

معهد القدس لبحث السياسات
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0

كيلو مرت

الهجرة بني البلدات

يف عام  2019انتقل للسكن يف أورشليم القدس من بلدات أخرى يف البالد  11,900مقيم
جديد ،وغادرها إىل بلدات أخرى يف البالد  20,100مقيم .ميزان الهجرة بني البلدات
ألورشليم لقدس كان سلبيا ووصل إىل  -8200مقيم .ميزان الهجرة يف هذا العام سلبي
أكرث باملقارنة مع السنوات  ،2018-2017التي وصل فيها إىل  .-6,000املهاجرون إىل
29
أورشليم القدس ومنها هم يف األساس يهود وأقليات عربية (.)4%-3%
قضية بارزة يف الخطاب العام يف أورشليم القدس
ويف إسرائيل هي موضوع الهجرة بني البلدات.
هذا املوضوع هام عىل وجه الخصوص يف مجمع
اإلعتبارات ملقرري السياسات ومتخذي القرارات
يف التدريج املحيل ،اللوايئ والقومي ،عىل األخص
يف ما يتعلق بتطوير ،إشهار وجذب البلدات.

لسياسة السلطة املحلية توجد قدرة تأثري كبرية
عىل أحجام الهجرة بني البلدات باملقارنة مع
عوامل الزيادة االخرى (زيادة طبيعية وهجرة).

الهجرة بني البلدات إىل أورشليم القدس ومنها2019-2002 ،
■ مغادرون ■ وافدون ■ ميزان الهجرة

آالف

معهد القدس لبحث السياسات

 29غالبية املهاجرين العرب هم عرب ممن يحملون جنسية إسرائيلية .عرب شرقي القدس (الذين ليسوا ممن يحملون
جنسية إسرائيلية ،بل مكانة مقيمني دائمني يف إسرائيل) قلة منهم يهاجرون.
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الوافدون إىل أورشليم القدس

يف عام  2019انتقل إىل السكن يف أورشليم القدس
من بلدات أخرى يف البالد  11,900مقيم جديد.
عدد الوافدين يف هذا العام كان أقل باملقارنة مع
عدد الوافدين يف عام .)12,800( 2018
يف صفوف الوافدين إىل املدينة برزت نسبة كبرية
جدا من الذين إنتقلوا إليها من حاضرة تل أبيب –
 )4,700( 40%وكذلك من حاضرة (مرتوبولني)
أورشليم القدس – .)3,400( 28%

األحياء يف أورشليم القدس التي انتقل اليها
أكرب عدد من السكان الجدد (هجرة بني البلدات
فقط) كانت :رموت الون ( ،)920بسغات زئيف
( ،)610غيئوال ومئة شعاريم ( ،)610نحلئوت
( )590وكريات هيوفيل ( .)570قسم من األحياء
املشار إليها أعاله هي احياء كبرية من ناحية
حجم سكانها ،ونتيجة لذلك عدد الوافدين
األكرب ُسجّ ل فيها .نسبة الوافدين االعىل (عدد
الوافدين بالنسبة لحجم سكان الحي) ُسجّ ل
يف االحياء التالية :مركز املدينة ( 64وافدا أللف
نسمة) ،نحلئوت ( ،)61رحافيا ( )59والطالبية
( .)58تلك االحياء األربعة هي من األحياء التي
يسكن فيها شباب وطالب كثريون ،ويوجد فيها
يف كل عام ‘حركة نشطة‘ للمغادرين وللوافدين.

عدد املهاجرين األكرب إىل أورشليم القدس وصلوا
من البلدات التالية :بني براك ( ،)780بيت
شيمش ( ،)730تل ابيب ( ،)570أشدود (،)390
جفعات زئيف ( ،)380بيتار عيليت ()360
ومعاليه أدوميم (.)350
يف صفوف الوافدين إىل أورشليم القدس برزت
نسبة الشباب العالية –  )6,200( 52%كانوا ابناء
 .34-20مجموعة العمر االساسية التي انتقلت
إىل املدينة ،وفقا للرتتيب التنازيل لخماسيات
العمر ،كانت :أبناء  22% – 29-25من إجمايل
الوافدين ،ابناء  ،19% – 24-20أبناء 13% – 4-0
وأبناء .11% – 34-30
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املغادرون من أورشليم القدس

يف سنة  2019غادر أورشليم القدس إىل بلدات
أخرى يف البالد  20,100مقيم .عدد املغادرين يف
تلك السنة كان األعىل الذي ُسجّ ل يف العقود
األخرية .يف صفوف مغادري املدينة برزت نسبة
املغادرين سواء إىل حاضرة أورشليم القدس –
 )7,900( 39%أو إىل حاضرة تل أبيب –
.)7,200( 36%

األحياء يف أورشليم القدس التي غادرها العدد
األكرب من السكان (الهجرة بني البلدات فقط)
كانت :رموت الون ( ،)1,750بسغات زئيف
( ،)1,290غيئوال ومئة شعريم ( ،)1,100غيلو
( )920وكريات هيوفيل ( .)890األحياء املشار إليها
اعاله هي احياء كبرية من ناحية حجم سكانها،
ونتيجة لذلك عدد املغادرين االكرب ُسجّ ل فيها.
نسبة املغادرين األعىل (عدد املغادرين بالنسبة
لحجم فئة سكان الحي) يف هذا العام ُسجّ ل
يف االحياء التالية :نحلئوت ( 78مغادرا أللف
نسمة) ،مركز املدينة ( ،)74رحافيا ( )59والطالبية
( .)52كما ذكرنا فان تلك األحياء هي أحياء
التي يسكن فيها شباب وطالب كثريون .نسبة
مغادري تلك االحياء هي األعىل من بني أحياء
املدينة ،كذلك ايضا نسبة الوافدين إليها.

البلدات الست التي انتقل إليها عدد املغادرين
األعىل كانت :بيت شيمش ( ،)2,140تل ابيب
( ،)1,730بيتار عيليت ( ،)920تسور هداسا
( ،)810بني براك ( )770وغفعات زئيف (.)700
يف صفوف مغادري أورشليم القدس برزت نسبة
الشباب االعىل 46% :من املغادرين ()9,200
كانت شباب ابناء  .34–20مجموعة العمر
االساسية ملغادري املدينة ،وفقا لخماسيات
العمر ،كانت :ابناء  ،4-0الذين ّ
شكلوا 20%
من إجمايل املغادرين ،ابناء ،19% – 29-25
ابناء  ،14% – 24-20وابناء .13% – 34-30
التوزيع العمري ملغادري املدينة يختلف عن ذلك
الذي لدى الفئة السكانية اليهودية 30يف املدينة.
يف هذا العام ابناء ّ 4-0
شكل  13%من صفوف
الفئة السكانية اليهودية يف املدينة ،ابناء 29-25
ّ
شكلوا  ،7%ابناء  ،8% – 24-20وابناء – 34-30
 .6%بمعنى ،نسبة املغادرين الشباب أعىل
بشكل ملحوظ من نسبة الشباب يف فئات سكان
املدينة .تجدر اإلشارة إىل أنه طاملا كان إجمايل
املهاجرين يف االساس شبابا ،فهذه الظاهرة ال
تميز أورشليم القدس.

	30املقارنة هي للفئة السكانية اليهودية فقط بسبب أن غالبية املهاجرين من املدينة وإليها هم يهود.
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ميزان الهجرة

يف عام  2019كان ميزان الهجرة بني البلدات
ألورشليم القدس سلبيا ،ووصل إىل .-8,200
ميزان الهجرة هذا العام كان اعىل باملقارنة
مع السنوات  )-6,000( 2018-2017ومشابها
للميزان يف عام .)-8,000( 2016

( 55%من ميزان الهجرة) وحاضرة تل أبيب –
.)30%( -2,500
ميزان الهجرة السلبي األعىل ُسجّ ل بني أورشليم
القدس وبني هذه البلدات :بيت شيمش
( ،)-1,400تل أبيب ( ،)-1,160تسور هداسا
( ،)-750بيتار عيليت ( ،)-560موديعني-مكابيم-
رعوت ( )-340وغفعات زئيف (.)-320

ألورشليم القدس ميزان هجرة سلبي مرتفع
جدا مع حاضرة أورشليم القدس – -4,500

ميزان الهجرة بني بلدات أورشليم القدس ،وفقا لبلدات اساسية2019 ،
معهد القدس لبحث السياسات

ميزان الهجرة (أنفس)

مجموعات العمر االساسية التي اقتطعت من
أورشليم القدس كنتيجة من ميزان الهجرة
السلبية ،وفقا لخماسيات العمر ،كانت:
األطفال ابناء  29%( -2,400 – 4-0من ميزان
الهجرة) ،شباب ابناء ،)16%( -1,300 – 29-25
وابناء .)15%( -1,200 – 34-30
األحياء يف أورشليم القدس التي كان لديها ميزان
الهجرة السلبي االعىل (الهجرة بني البلدات
فقط) كانت :رموت ألون ( ،)-830بسغات زئيف

( ،)-680رمات شلومو ( ،)-500غيئوال ومئة
شعريم ( )-470وغيلو ( .)-470رحافيا والطالبية
كانا الحيني اليهوديني الوحيدين اللذين ُسجّ ل
فيهما ميزان هجرة أيجابي ( 20-5نسمة).
بالنسبة لك َِي الفئة السكانية للحي ،ميزان
الهجرة السلبي األعىل ُسجّ ل يف رمات شلومو
( -34نسمة لكل ألف نسمة) ،تلبيوت شرق
( ،)-29هار نوف ( ،)-26رمات اشكول وغفعات
هميبتار ( )-19وكريات مناحيم وعري غانيم (.)-17
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الهجرة يف حاضرة أورشليم القدس

حاضرة (مرتوبولني) أورشليم القدس تشمل نواة وحلقة خارجية .مدينة أورشليم القدس
هي نواة الحاضرة ،وباقي بلدات الحاضرة تنتمي اىل الحلقة الخارجية .يف عام 2019
ترك أورشليم القدس ،التي هي نواة الحاضرة 20,100 ،نسمة 39% ،منهم انتقلوا اىل
بلدات الحلقة الخارجية للحاضرة .يف هذا العام انتقل اىل أورشليم القدس  11,900مقيم
جديد 28% ،منهم انتقلوا اليها من بلدات الحلقة الخارجية للحاضرة .معنى هذا االمر
انه تم اقتطاع  4,500نسمة هذا العام من أورشليم القدس لصالح الحلقة الخارجية.

يوجد فرق ملحوظ يف قوة االرتباط بأورشليم
القدس بني الخارجني من الحاضرة وبني
الخارجني إىل خارج الحاضرة .فبينما يواصل
األوائل بشكل عام إقامة ارتباطات قوية مع
املدينة ،ارتباطات املبتعدين عن املدينة اضعف.
االرتباطات التي يقيمها سكان الحاضرة مع املدينة
هي يف مجاالت كثرية ،وعىل رأسها التشغيل
(يعملون يف املدينة) ،الرتبية والتعليم العايل
(األطفال الذين يتعلمون يف مدارس املدينة،
الطالب الذين يتعلمون يف مؤسسات التعليم
العايل يف املدينة) ،الثقافة والرتفيه ،تسوق
وخدمات ،لهذا السبب يجب تمييز اتجاهي
الهجرة وتمييز الهجرة اىل الحاضرة كلها ،بحيث
ان املقيم الذي هاجر من بلدة من خارج حاضرة
أورشليم القدس اىل بلدة يف داخل الحاضرة–
احتمال ان يقيم ارتباطات مع أورشليم القدس،
حتى لو لم يكن يسكن فيها ،كبري جدا باملقارنة
مع فرتة سكنه يف خارج الحاضرة.

يف عام  13,500 ،2019مقيم جديد انتقلوا
للسكن يف الحلقة الخارجية للحاضرة [ 58%من
أورشليم القدس و 42%من البلدات التي خارج
حاضرة أورشليم القدس] ،و 11,300مواطن
تركوا الحلقة الخارجية [ 30%إىل أورشليم
القدس و 70%إىل خارج الحاضرة] .ميزان
الهجرة للحلقة الخارجية كان ايجابيا – .2,200
يف فحص الحاضرة كلها ،الذي هو فحص هام
ملدينة أورشليم القدس ،تبني أن  14,000مهاجر
انتقلوا للسكن يف حاضرة أورشليم القدس
[ 55%منهم من حاضرة تل أبيب] و20,100
تركوها [ 56%إىل حاضرة تل أبيب] .ميزان
الهجرة للحاضرة كلها كان إذن سلبيا ،ووصل
إىل .-6,000
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التشغيل
املشاركة يف القوى العاملة
العاملون
األجور
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العاملون يف أورشليم القدس ،حسب الفئة السكانية وفروع
اقتصادية مختارة2019 ،

نسبة املشاركة يف القوى العاملة* يف أورشليم القدس،
حسب الفئة السكانية والجنس2019 ،

معهد القدس لبحث السياسات

72%

مشاركون

78%

مشاركون

نساء

81%

مشاركات

23%

مشاركات

معهد القدس لبحث السياسات

253,000

عرب

رجال

يهود

85,500

عرب

يهود

التربية
والتعليم

* من بين ابناء  64-25عامً ا

معدل األجر الشهري يف إسرائيل ،وأورشليم القدس،
وتل أبيب وحيفا ،حسب الجنس2018 ،

20%
12%

الصحة
والرفاه

معهد القدس لبحث السياسات

15%
11%

نساء

اإلدارة
ّ
المحليّة
والعامة
8,600

7,700

10,600

8,800

13,000

9,800

16,600

14,100

إسرائيل

أورشليم
القدس

تل أبيب

حيفا

15%
2%

8%

رجال

التجارة

66

ليغشتلا

16%

خدمات
الفنادق
والمطاعم

4%
9%
2%

البناء

15%
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املشاركة يف القوى العاملة

يف عام  2019وصلت نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف أورشليم القدس يف أجيال العمل
االساسية (أبناء جيل  )64-25إىل  66%وهي كانت أقل بشكل ملحوظ من تلك التي يف
إسرائيل ( ،)81%يف تل أبيب ( )90%ويف حيفا (.)86%
نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف أورشليم
القدس للرجال أبناء  )74%( 64-25أقل باملقارنة
مع إسرائيل ( ،)85%مع تل أبيب ( )93%ومع
حيفا ( .)88%نسبة املشاركة املتدنية يف أورشليم
القدس يف صفوف الرجال مرتبطة بنسبة
املشاركة املتدنية نسبيا للرجال الحريديم ،الذين
قسم غري قليل منهم يتعلمون يف املدرسة الدينية
وال يعملون.

املشاركة املتدنية يف أورشليم القدس يف صفوف
النساء مرتبطة بنسبة املشاركة املتدنية عىل وجه
الخصوص للنساء العربيات  ،23% -باملقارنة مع
 81%يف صفوف النساء اليهوديات .نسبة املشاركة
املتدنية يف القوى العاملة للنساء العربيات مرتبط
بعدة عناصر ،من بينها :مستوى تعليم متدين
نوعا ما ،عدم االعرتاف بااللقاب األكاديمية من
مؤسسات فلسطينية يف أماكن عمل كثرية،
غياب البنى التحتية التي تقدم الدعم (حضانات
ورياض األطفال) لألمهات العامالت ،غياب
التجربة التشغيلية وشبكة االنرتنت (ربط املصالح
التجرية بالشبكة) ،مستوى اتقان متدين للغة
العربية وللغة االنجليزية وغريها.

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف أورشليم
القدس للنساء بنات جيل  )59%( 64-25ولكن
كانت أقل من تلك التي يف إسرائيل (،)77%
يف تل أبيب ( )88%ويف حيفا ( .)84%نسبة

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف ابناء  64-25يف إسرائيل ،يف أورشليم
القدس ،يف تل أبيب ويف حيفا2019 ،
■ املشاركون يف القوى العاملة ■ غري املشاركني يف القوى العاملة

 %من أبناء 64-25

معهد القدس لبحث السياسات
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يف أورشليم القدس توجد فجوة ملحوظة يف
نسبة املشاركة يف القوى العاملة بني الرجال
وبني النساء .يف عام  ،2019وصلت ،كما هو
مذكور ،نسبة مشاركة الرجال ابناء  64-25يف
أورشليم القدس إىل  ،74%باملقارنة مع  59%يف

صفوف النساء – فجوة بنسبة  .15%يف إسرائيل،
يف تل ابيب ويف حيفا كانت الفجوة بني نسبة
مشاركة الرجال والنساء أقل وتراوحت بني 8%
يف إسرائيل إىل  5%يف تل ابيب ويف حيفا.

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف أبناء  64-25يف إسرائيل ،يف أورشليم
القدس ،يف تل أبيب ويف حيفا ،وفقا للجنس2019 ،
■ نساء ■ رجال
معهد القدس لبحث السياسات

 %املشاركة يف القوى العاملة

املشاركة يف القوى العاملة للفئة السكانية والجنس

يف عام  2019وصلت نسبة املشاركة يف القوى
العاملة لدى الفئة السكانية اليهودية (يف صفوف
ابناء  )25-64يف أورشليم القدس إىل  77%وكانت
أعىل من تلك التي لدى الفئة السكانية العربية
( .)50%نسبة مشاركة الرجال اليهود ()72%
كانت أقل من تلك التي لدى الرجال العرب
( ،)78%بينما نسبة مشاركة النساء اليهوديات
( )81%كانت أعىل بشكل ملحوظ من تلك التي
لدى النساء العربيات (.)23%

يف إسرائيل ،كما يف أورشليم القدس ،نسبة
املشاركة يف القوى العاملة لدى الفئة السكانية
اليهودية ( )87%كانت أعىل بشكل ملحوظ من
تلك التي لدى الفئة السكانية العربية (.)58%
كذلك نسبة مشاركة النساء اليهوديات ()86%
كانت أعىل بشكل ملحوظ من تلك التي لدى
النساء العربيات ( .)39%ومع ذلك ففي إسرائيل
عىل عكس أورشليم القدس ،فان نسبة مشاركة
الرجال اليهود ( )87%هي أعىل من تلك التي
لدى الرجال العرب (.)78%

69

ليغشتلا

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف أبناء  64-25يف أورشليم القدس ،وفقا
ملجموعة الفئة السكانية والجنس2019 ،
■ املشاركون يف القوى العاملة ■ غري املشاركني يف القوى العاملة

 %من أبناء 64-25

معهد القدس لبحث السياسات

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف أبناء  64-25يف إسرائيل ويف أورشليم
القدس ،وفقا ملجموعة الفئة السكانية والجنس2019 ،
إسرائيل

املجموع الكيل
رجال
نساء

أورشليم القدس

المجموع
الكلي

يهود

عرب

المجموع
الكلي

يهود

عرب

81%

87%

58%

66%

77%

50%

85%

87%

78%

74%

72%

78%

77%

86%

39%

59%

81%

23%

معهد القدس لبحث السياسات
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فحص نسبة املشاركة يف القوى العاملة (يف
صفوف أبناء  )64-25يف أورشليم القدس يف
السنوات  2019-2015يشري إىل أنه يف صفوف
الفئة السكانية اليهودية ظلت نسبة املشاركة
مشابهة عىل مر السنوات سواء يف صفوف
الرجال وسواء يف صفوف النساء .يف صفوف
الفئة السكانية العربية طرأ انخفاض طفيف
يف صفوف الرجال بينما يف صفوف النساء
طرأ ارتفاع يف نسبة املشاركة يف السنوات
 ،2017-2015إال أنه بعد ذلك ُسجّ ل انخفاض
طفيف .يف إسرائيل ،من أجل املقارنة ،طرأ يف
السنوات  2019-2015ارتفاع طفيف يف نسبة
مشاركة النساء العربيات.

اتجاه االرتفاع يف نسبة مشاركة النساء العربيات
يف أورشليم القدس نابع من دمج عدة عناصر،
من بينها :عمليات العصرنة التي يمر فيها
املجتمع العربي بشكل عام ،من بينه يف شرقي
القدس ،انخفاض يف الخصوبة العامة (عدد
األطفال الذي تنجبه السيدة خالل فرتة حياتها)
للنساء العربيات ،ارتفاع يف غالء املعيشة الذي
‘دفع‘النساء إىل الخروج إىل العمل ،وتحسني
سهولة وصول املواصالت إىل مناطق يف غرب
املدينة .باإلضافة إىل ذلك ،يف السنوات األخرية
تعمل خطط حكومية مختلفة عىل تشجيع
تشغيل النساء العربيات ،من بينها يف أورشليم
القدس ،كجزء من تلك الخطط افتتح قبل عدة
سنوات يف أورشليم القدس مركز ريان – مركز
توجيه تشغييل للفئة السكانية العربية.

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف ابناء  64-25يف إسرائيل ويف أورشليم
القدس ،وفقا ملجموعة الفئة السكانية والجنس2019-2015 ،

إسرائيل
يهود

رجال

نساء

عرب

رجال
نساء

2015

2016

2017

2018

2019

86%

86%

86%

86%

87%

88%

87%

87%

87%

87%

84%

85%

85%

85%

86%

57%

58%

58%

59%

58%

80%

81%

80%

79%

78%

35%

35%

37%

40%

39%

أورشليم القدس
يهود

رجال
نساء

عرب

رجال
نساء

77%

77%

78%

78%

77%

74%

75%

75%

74%

72%

79%

80%

80%

81%

81%

51%

52%

52%

51%

50%

82%

84%

81%

79%

78%

21%

22%

27%

25%

23%
معهد القدس لبحث السياسات
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املشاركة يف القوى العاملة ،وفقا لطابع الهوية الدينية
يف صفوف الفئة السكانية اليهودية ،سواء يف
إسرائيل او يف أورشليم القدس ،توجد فجوة
ملحوظة يف نسبة املشاركة يف القوى العاملة،
بني من ع ّرفوا أنفسهم أنهم ينتمون إىل
الفئة السكانية العامة (علمانيون ،محافظون
ومتدينون) وبني من ع ّرفوا أنفسهم حريديم.
نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف أورشليم
القدس يف صفوف اليهود أبناء  64-25الذين
ع ّرفوا أنفسهم كعلمانيني ،محافظني ومتدينني
وصلت إىل  ،87%-86%بينما يف صفوف املتدينني
جدا  79%الذين شاركوا يف القوى العاملة ويف
صفوف الحريديم .60%

31

الرجال العلمانيني ،املحافظني ،املتدينني
واملتدينني جدا ُسجّ لت نسبة مشاركة مشابهة
( ،)88%-84%بينما يف صفوف الحريديم
ُسجّ لت نسبة اقل بكثري –  .44%يف صفوف
النساء ُسجّ لت نسبة مشاركة مشابهة يف
صفوف العلمانيات ،املحافظات واملتدينات
( ،)88%-83%باملقارنة مع  75%-73%يف صفوف
النساء املتدينات جدا الحريديات.
يف صفوف الفئة السكانية العربية يف إسرائيل
لوحظ أن نسبة املشاركة أقل كلما كان مستوى
التدين أعىل ،بينما يف أورشليم القدس لم
يالحظ نمط كهذا.

نسبة املشاركة يف القوى العاملة وفقا للجنس
ولطايع الهوية الدينية تشري إىل أنه يف صفوف

نسبة املشاركني يف القوى العاملة يف صفوف اليهود ابناء جيل  64-25يف أورشليم
القدس ،وفقا لطابع الهوية الدينية والجنس2019 ،
■ نساء ■ رجال
معهد القدس لبحث السياسات

 %املشاركون يف القوى العاملة

طابع الهوية الدينية

 31يف هذا الفصل الثانوي تتطرق املعطيات إىل اليهود فقط (من دون اآلخرين).
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نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف اليهود أبناء  ،64-25يف إسرائيل
ويف أورشليم القدس ،وفقا لطابع الهوية الدينية2019 ،
المجموع
الكلي للفئة
السكانية
اليهودية

الفئة السكانية العامة

الفئة
السكانية
الحريدية

المجموع
الكلي

علمانيون

محافظون

متدينون

متدينون جدا

إسرائيل

86%

89%

91%

86%

86%

85%

67%

أورشليم
القدس

76%

86%

87%

86%

87%

79%

60%

معهد القدس لبحث السياسات

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف العرب أبناء  ،64-25يف إسرائيل
ويف أورشليم القدس ،وفقا لطابع الهوية الدينية2019 ،
المجموع الكلي

علمانيون

محافظون

متدينون

متدينون جدا

إسرائيل

58%

71%

57%

55%

48%

أورشليم
القدس

50%

58%

49%

56%

-

املشاركة يف القوى العاملة وفقا للتعليم

بشكل عام توجد هناك عالقة بني مستوى
التعليم وبني املشاركة يف القوى العاملة – كلما
كان مستوى التعليم أعىل فان نسبة املشاركة
يف القوى العاملة تكون اعىل .يف عام 2019
ُسجّ لت يف أورشليم القدس نسبة املشاركة
األعىل يف صفوف خريجي مؤسسات التعليم
العايل :أكاديميون ( ،)81%مدارس للمعلمني
وللحاضنات ( )76%وفوق الثانوية الذين هم
ليسوا أكاديميني ( .)73%يف صفوف أصحاب
التعليم الثانوي ُسجّ لت نسبة مشاركة .60%
نسبة متدينة عىل وجه الخصوص للمشاركة
يف القوى العاملة ُسجّ لت يف صفوف أصحاب
التعليم االبتدايئ واالعدادي ( )44%ويف صفوف
خريجي يشيفه (.)40%

معهد القدس لبحث السياسات

أعىل .كذلك االمر يف صفوف النساء العربيات.
ولكن يف صفوف الرجال العرب يف أورشليم
القدس فان نسبة املشاركة يف القوى العاملة
تقريبا لم ترتفع مع االرتفاع يف التعليم .نسبة
مشاركة الرجال العرب من اصحاب لقب
أكاديمي ( )80%مشابه لذلك لدى أصحاب
التعليم الثانوي ( .)82%يف صفوف اصحاب
التعليم فوق الثانوي غري األكاديمي ُسجّ لت
نسبة مشاركة أعىل بقليل –  .85%اسباب
ذلك متنوعة ،من بينها اسباب ثقافية وعوائق
مثل مستوى اتقان متدين للغة العربية واللغة
االنجليزية ،التي تصعّ ب يف اندماج األكاديميني
العرب يف املجاالت التي تتطلب تعليما أكاديميا
بشكل عام ويف نفس املجال الذي تعلموه عىل
وجه الخصوص.

يف صفوف اليهود ،سواء يف صفوف الرجال
وسواء يف صفوف النساء لوحظ ارتفاع يف نسبة
املشاركة يف القوى العاملة كلما كان التعليم
73

ليغشتلا

نسبة املشاركة يف القوى العاملة يف صفوف سكان أورشليم القدس ابناء ،64-25
وفقا لنوع املدرسة األخرية التي درسوا فيها والجنس2019 ،
■ نساء ■ رجال
معهد القدس لبحث السياسات

 %املشاركون يف القوى العاملة

نوع املدرسة األخرية

العاملون

يف عام  2019وصل عدد العاملني يف أورشليم القدس (ابناء  15فما فوق) إىل 344,300
وقد ّ
شكلوا  9%من إجمايل العاملني يف إسرائيل .يف تل ابيب ،املركز االقتصادي واملصلحي
يف إسرائيل ،كان عدد العاملني أكرب من ذلك الذي يف أورشليم القدس –  ،437,100وهم
شكلوا  11%من إجمايل العاملني يف إسرائيل .يف حيفا كان  187,000عامل الذين ّ
ّ
شكلوا
 5%من إجمايل العاملني يف إسرائيل.

من تحليل مكان سكن العاملني يف املدن
الثالث الكربى تبني أنه يف عام  2019معظم
العاملني ( )77%يف أورشليم القدس كانوا من
سكان أورشليم القدس 10% ،سكنوا يف يهودا
والسامرة 6% ،يف لواء أورشليم القدس (من
دون مدينة أورشليم القدس) و 6%يف لوايئ
تل أبيب واملركز .يف تل أبيب الصورة تختلف
كليا –  38%من العاملني يف تل ابيب كانوا من
سكان املدينة 26% ،سكنوا يف لواء تل أبيب (من

دون مدينة تل أبيب) 26% ،يف لواء املركز و1%
كان من سكان لواء أورشليم القدس .يف حيفا
 52%من العاملني كانوا من سكان املدينة27% ،
سكنوا يف لواء حيفا (من دون مدينة حيفا)
و 19%يف لواء الشمال.
يتبني من ذلك أن غالبية العاملني يف القدس هم
من سكان املدينة ،بينما يف تل ابيب فإن أكرث من
ثلث العاملني بقليل هم من سكان املدينة ،وأن
حوايل نصف العاملني يسكنون يف بلدات حول
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 86%من الرجال العاملني من سكان أورشليم
القدس عملوا فيها .يف تل أبيب  67%من النساء
العامالت من سكان املدينة عملن فيها ،باملقارنة
مع  60%من الرجال .يف حيفا  75%من النساء
العامالت من سكان املدينة عملن فيها ،باملقارنة
مع  67%من الرجال.

تل ابيب( 32من دون مدينة تل ابيب) .يف حيفا
فإن حوايل نصف العاملني هم من سكان املدينة.
بشكل عام تميل النساء أكرث من الرجال إىل
العمل قريبا من مكان سكنهن .يف عام 2019
 92%من النساء العامالت اللوايت سكنّ يف
أورشليم القدس عملن فيها أيضا ،باملقارنة مع

عاملون وفقا للفرع االقتصادي

بسبب كون أورشليم القدس عاصمة إسرائيل
ومركزا إداريا وسلطويا ترتكز فيه وزارات
الحكومة واملؤسسات القومية ،فإن نسبة
العاملني يف الخدمات العامة فيها كانت
مرتفعة .يف عام  2019فروع االقتصاد األساسية
التي عمل فيها العاملون يف أورشليم القدس
كانت :الرتبية والتعليم –  12%( 18%يف إسرائيل
و 7%يف تل أبيب) ،خدمات الصحة والرفاه 14%
( 11%يف إسرائيل و 9%يف تل ابيب) وإدارة محلية
وعامة  10%( 12%يف إسرائيل و 6%يف تل أبيب).
وعمل يف التجارة  10%من العاملني يف أورشليم
القدس ( 11%يف إسرائيل و 8%يف تل أبيب).

يف الخدمات املالية ويف خدمات التأمني عمل
 2%من العاملني يف أورشليم القدس وعمل
 6%يف الخدمات املهنية ،العلمية والتقنية.
نسب العاملني يف هذه الفروع يف إسرائيل هي
مشابهة –  3%و ،8%باملالءمة .يف تل أبيب برزت
النسبة األعىل من العاملني يف هذه الفروع – 8%
يف الخدمات املالية ويف خدمات التأمني و15%
يف الخدمات املهنية ،العلمية والتقنية .نسبة
العاملني يف الصناعة يف أورشليم القدس كانت
أقل –  4%وهي مشابهة لتلك التي يف تل ابيب
( )3%وأقل من تلك التي يف إسرائيل ( )10%ويف
حيفا (.)10%

عاملون وفقا ملجموعة الفئة السكانية والجنس

يف عام  2019كانت فروع االقتصاد االساسية
التي عمل فيها العاملون اليهود يف أورشليم
القدس :الرتبية والتعليم ( ،)20%اإلدارة املحلية
والعامة ( )15%وخدمات الصحة والرفاه (.)15%
يف صفوف العاملني العرب يف أورشليم القدس
كانت فروع اإلقتصاد االساسية :التجارة (،)16%
البناء ( )15%والرتبية والتعليم (.)12%
وكانت فروع االقتصاد االساسية يف صفوف
جميع الرجال العاملني يف أورشليم القدس:
التجارة ( ،)13%الرتبية والتعليم ( ،)11%البناء
( )9%واإلدارة املحلية والعامة ( .)9%فروع
اإلقتصاد التي عمل فيها الرجال اليهود والرجال
العرب تختلف كثريا هذه عن تلك :يف صفوف

33

الرجال اليهود الفروع األساسية كانت الرتبية
والتعليم ( ،)16%اإلدارة املحلية والعامة (،)13%
التجارة ( ،)9%الخدمات املهنية والعلمية ()9%
وخدمات الصحة ،الرفاه والشؤون االجتماعية
( ،)8%بينما يف صفوف الرجال العرب كانت
الفروع األربعة البارزة البناء ( ،)19%التجارة
( ،)19%خدمات املواصالت والتخزين ()12%
وخدمات الضيافة والطعام (.)11%
فروع اإلقتصاد االساسية يف صفوف النساء
العامالت يف أورشليم القدس كانت :الرتبية
والتعليم ( ،)25%خدمات الصحة والرفاه ()21%
واإلدارة املحلية والعامة ( .)15%يف صفوف النساء

 32لواء تل ابيب ولواء املركز.
 33يف هذا الفصل الثانوي تتطرق املعطيات إىل اليهود فقط (من دون اآلخرين).
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اليهوديات العامالت فروع اإلقتصاد األساسية
كانت الرتبية والتعليم ( ،)24%خدمات الصحة
والرفاه ( )20%واإلدارة املحلية والعامة (.)17%
يف صفوف النساء العربيات برزت النسبة األعىل
جدا لدى العامالت يف مجال الرتبية والتعليم -

 39%ويف خدمات الصحة والرفاه  .29% -وتشري
املعطيات إىل أن النساء اليهوديات يعملن يف
شتى الفروع اإلقتصادية بينما يف صفوف النساء
العربيات فهناك بروز لفرعني – الرتبية والتعليم
والصحة والرفاه.

تشغيل العمال يف أورشليم القدس ،وفقا للفرع االقتصادي
(فروع أساسية) والجنس2019 ،
■ رجال ■ نساء
معهد القدس لبحث السياسات

 %نسبة العاملني يف الفرع ،بحسب الجنس

*مجال الهاي تيك مكوّن من عدة مجاالت ثانوية التي تنتمي إىل فروع إقتصادية مختلفة
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األجور

يف عام  2018وصل عدد العمال األجريين يف أورشليم القدس إىل  306,800وكان عدد
العمال املستقلني  .20,500يف هذا العام كان معدل األجور (غري صايف) يف شهر العمل
ألجري يف أورشليم القدس  8,800شيقل ،وكان أقل باملقارنة مع إسرائيل (10,800
شيقل) ،مع تل ابيب ( 13,600شيقل) ومع حيفا ( 11,300شيقل).
معدل االجور يف أورشليم القدس (8,800
شيقل) أقل باملقارنة مع البلدات املجاورة لها،
ما عدا البلدات التي فيها اغلبية الفئة السكانية
هي حريدية أو عربية .يف هار ادار كان معدل
األجور (غري صايف) ألجري يف شهر العمل 17,100
شيقل ،يف تسور هداسا  14,200شيقل ،يف
مفاسريت تسيون  13,700شيقل ،يف بلدات
املجلس االقليمي مطيه يهودا  12,500شيقل،
يف افرات  12,500شيقل ،يف معاليه ادوميم
 10,800شيقل ويف غفعات زئيف  10,100شيقل.
يف البلدات التي يسكنها حريديم يف األساس أو
عرب كان معدل األجور أقل من معدل األجور
يف أورشليم القدس – يف بيت شيمش (أكرث من
نصف الفئة السكانية يف املدينة هي حريدية) كان
معدل األجور  8,400شيقل ،يف كريات يعريم
(تل-ستون)  7,800شيقل ،يف كوخاف يعقوب
 7,100شيقل ويف بيتارعيليت  6,500شيقل،
يف ابو غوش ويف عني نقوبا ،بلدتان عربيتان
مجاورتان ألورشليم القدس ،كان معدل
األجور  8,100شيقل و 7,800شيقل ،باملالءمة.

فحص االجور وفقا للجنس يشري إىل فجوة
ملحوظة بني أجور الرجال وبني أجور النساء،
وهذا نابع من حجم وظيفة أقل ومن أجرة
حسب الساعات أقل لدى النساء باملقارنة
مع الرجال.
يف عام  2018كان معدل األجور (غري صايف)
لشهر العمل يف صفوف الرجال املقدسيني
 9,800شيقل ،وهو كان أعىل بنسبة 26%
من أجور النساء الذي وصل إىل  7,700شيقل.
يف إسرائيل كان معدل أجور الرجال 13,000
شيقل ،وهو كان أعىل بنسبة  51%من أجور
النساء ،اللوايت تقاضني  8,600شيقل .يف تل
ابيب ويف حيفا كانت الفجوة بني أجور الرجال
وأجور النساء أكرب .يف تل ابيب وصل معدل
أجور الرجال إىل  16,600شيقل ،وهو أعىل
بنسبة –  56%من أجور النساء التي وصلت إىل
 10,600شيقل .يف حيفا ُسجّ لت فجوة بنسبة
 .59%وصل معدل أجور الرجال إىل 14,100
شيقل بينما وصلت أجور النساء إىل 8,800
شيقل.
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الرتبية والتعليم
جهاز الرتبية والتعليم
التعليم العايل
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التالميذ يف التعليم الرسمي\ال رسمي املعرتف به ويف التعليم
الرسمي الديني يف أورشليم القدس

التالميذ يف جهاز الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس،
حسب القطاع
معهد القدس لبحث السياسات

معهد القدس لبحث السياسات

الكل
املجموع ّ ّ
للتالميذ

67,300

64,700

61,000

58,600

61,300

108,700

103,200

97,000

92,600

85,900

115,000

110,600

98,400

83,900

76,200

291,000

278,600

256,500

235,100

223,500

2019/20

2015/16

2012/13

2009/10

2006/07

التعليم الرسمي\
ال رسمي املعرتف به
والتعليم الرسمي-
الديني

التعليم الحريدي

32,300

25,600

57,900

2006/07

30,700

25,300

56,000

2009/10

30,700

28,200

58,900

2012/13

31,200

29,800

61,000

2015/16

31,100

32,000

63,100

2019/20

التعليم الرسمي

التعليم الرسمي-الديني

َّ
الصف ْين  ،14-13وصفوف التعليم الخاص والتعليم الرسمي-الحريدي
*ال يشمل

التعليم العربي

طالب يف الجامعة العربية والكليات األكاديمية
يف أورشليم القدس2019/20 ،
معهد القدس لبحث السياسات

الكل
املجموع
ّّ

الكل
املجموع ّ ّ
للتالميذ

20,900
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الجامعة العربية

12,900

الكليات األكاديمية
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33,800
طالب

جهاز الرتبية والتعليم

يف السنة الدراسية ّ 2019/20
تعلم يف جهاز التعليم يف أورشليم القدس حوايل 291,000
طالب 34:عدد الطالب يف التعليم العربي وصل إىل  67,300 – 176,000طالب يف التعليم
العربي الرسمي والرسمي-الديني 35و 108,700طالب يف التعليم الحريدي .يف التعليم
العربي ّ
تعلم حوايل  115,000طالب ،من بينهم  97,600طالب يف التعليم العام وحوايل
 17,400طالب يف التعليم الخاص (معيار لعام .)2018/19
جهاز التعليم يف أورشليم القدس هو من األكرب
يف إسرائيل ،واألكرث تنوّعا وتعقيدا من بينها.
عدد الطالب يف جهاز التعليم يف أورشليم
القدس أكرب من عدد سكان حيفا (،)285,300
املدينة الثالثة من حيث الحجم يف إسرائيل.
ّ
يتطلب
جهاز التعليم يف أورشليم القدس
منها أن تقدم ر ّدا لتنوّع الفئات السكانية مع

مميزات مختلفة .هناك أربع أوساط للتعليم
يف املدينة وهي :التعليم الرسمي ،التعليم
الرسمي-الديني ،التعليم الحريدي والتعليم
العربي .مؤسسات التعليم يف املدينة تختلف يف
املكانة القضائية التي تنتمي إليها – يشمل الجهاز
مدارس رسمية ،مدارس غري رسمية معرتف
بها ،مدارس مستقلة ومؤسسات معفية.

الطالب يف جهاز التعليم يف أورشليم القدس ،حسب القطاع2020-2001 ،

■ التعليم العربي الحريدي ■ التعليم العربي-العام
■ التعليم العربي الرسمي والرسمي-الديني
معهد القدس لبحث السياسات

طالب

 34يشتمل عىل صفوف  14-13والتعليم العربي الخاص.
 35يشتمل عىل حوايل  1,690طالبًا يف التعليم الرسمي-الحريدي.
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التعليم العربي

يف السنة الدراسية  2019/20درس يف التعليم
العربي يف أورشليم القدس  176,000طالب :يف
التعليم الرسمي والرسمي-الديني درس 67,300
طالب )38%( 36ويف التعليم الحريدي درس
 108,700طالب (.)62%

تحليل اتجاهات التغيري يف عدد الطالب يشري
إىل فروق يف وترية زيادة الطالب يف أوساط
التعليم املختلفة .يف السنوات الخمس األخرية
( )2019/20-2015/16طرأ ارتفاع بنسبة 4%
يف عدد الطالب يف التعليم العربي الرسمي
والرسمي-الديني ،من  64,700إىل .67,300
فحص أوساط التعليم 38الرسمي والرسمي-
الديني ،كل واحد عىل انفراد ،يشري إىل أن يف
التعليم الرسمي طرأ انخفاض بنسبة  1%يف
عدد الطالب (من  31,300إىل  ،)31,100بينما
يف التعليم الرسمي-الديني طرأ ارتفاع بنسبة
39
 7%يف عدد الطالب (من  30,000إىل .)32,000
يف التعليم الحريدي طرأ ارتفاع بنسبة  5%يف
عدد الطالب (من  103,200إىل .)108,700

يف التعليم العربي الرسمي والرسمي-الديني
تعلم 12,700 :طفل يف رياض األطفال (،)19%
 27,000طالب يف التعليم االبتدايئ ()40%
و 25,100طالب يف التعليم فوق االبتدايئ (.)37%
يف قطاع التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
تعلم  2,500طالب (.)4%
توزيع الطالب يف التعليم الحريدي كان:
 26,900طفل يف رياض األطفال (52,700 ،)25%
طالب يف التعليم االبتدايئ )49%( 37و26,200
طالب يف التعليم فوق االبتدايئ (.)24%
يف قطاع التعليم لذوي االحتياجات الخاصة
تعلم .)3%( 2,800

 36يشمل التعليم الرسمي-الحريدي.
	37التعليم االبتدايئ يف القطاع الحريدي يشمل صفوف األول-الثامن ،بينما يف التعليم الرسمي والرسمي-الديني فهو يشمل
صفوف األول-السادس.
 38ال يشمل التعليم الخاص ،صفوف  14-13والتعليم الرسمي-الحريدي.
 39يف التعليم الرسمي-الحريدي طرأ ارتفاع بنسبة  153%يف عدد الطالب (من  660إىل .)1,690
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الطالب يف التعليم العربي يف أورشليم القدس ،وفقا لتيار التعليم،
2019/20-2004/05
■ التعليم العربي الحريدي ■ التعليم الرسمي
■ التعليم الرسمي-الديني
معهد القدس لبحث السياسات

طالب

التعليم العربي

يف السنة الدراسية ( )2019/20تعلم يف التعليم
العربي يف أورشليم القدس حوايل 115,000
40
طالب 97,600 :طالب تعلموا يف التعليم العام
( )85%وحوايل  17,400طالب يف التعليم الخاص
( .)15%طالب التعليم العربي (العام والخاص)
ّ
شكلوا  40%من مجموع الطالب يف جهاز
التعليم يف أورشليم القدس .يف السنوات
الخمس األخرية ( )2019/20-2015/16زاد عدد
الطالب يف التعليم العربي العام بنسبة ( 9%من
41
 89,600إىل .)97,600

التعليم فوق اإلبتدايئ ( .)37%يف قطاع التعليم
لذوي االحتياجات الخاصة ّ
تعلم حوايل 2,200
طالب (.)2%
إبتداء من اسنوات الـ 2000طرأ ارتفاع ملحوظ يف
عدد الطالب يف التعليم العربي العام .يف سنة
 2002/03وصل عددهم إىل  ،39,200وارتفع إىل
 48,300يف سنة  ،2005/06إىل  89,600يف سنة
 2015/16وإىل  97,600يف سنة  .2019/20االرتفاع
امللحوظ يف عدد الطالب ناجم سواء عن الزيادة
السكانية (الديمغرافية وسواء من تحويل كثري
من املدارس الخاصة إىل مدارس عامة ،معظمها
يف مكانة مدارس معرتف بها غري رسمية.

تجزئة الطالب يف التعليم العام كانت19,300 :
طفل يف رياض األطفال ( 40,200 ،)20%طالب
يف التعليم اإلبتدايئ ( )41%و 35,800طالب يف

 40تعليم رسمي وتعليم معرتف به غري رسمي.
 41معطيات التعليم الخاص هي معيارية ولذلك ال يوجد تطرق لزيادة  /تقليل يف عدد الطالب يف هذه الفرتة.
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التعليم العايل

42

يف سنة  2019/20تعلم يف أورشليم القدس  33,700طالب يف الجامعة العربية 43ويف
الكليات األكاديمية يف أورشليم القدس .يف الجامعة العربية تعلم  20,900طالب ()62%
44
ويف جميع الكليات االكاديمية يف املدينة تعلم  12,900طالب (.)38%
الطالب يف الجامعة العربية ّ
شكلوا  16%من
مجموع الطالب يف الجامعات يف إسرائيل،
ّ
شكلوا 12%
والطالب يف الكليات األكاديمية
من مجموع الطالب يف الكليات األكاديمية
يف إسرائيل.

 18%يف العلوم اإلنسانية 17% 46،يف الطب
(بما يف ذلك املواضيع املساعدة للطب) 5% ،يف
املحاماة و 2%يف الهندسة.
يف سنة  2019/20كانت يف إسرائيل  7جامعات.
الجامعة األكرب من ناحية عدد الطالب كانت
جامعة تل أبيب ( 26,600طالب) .الجامعات
التالية وفقا للرتتيب التنازيل ،كانت :الجامعة
العربية التي تعلم فيها  20,900طالب ،جامعة
بن-غوريون يف النقب وجامعة بار-ايالن –
 17,800طالب يف كل واحدة منهما ،جامعة
حيفا ( ،)17,400التخنيون ( )13,800وجامعة
اريئيل يف السامرة (.)12,300

يف سنة  2019/20تعلم يف الجامعة العربية
حوايل  20,900طالب –  58%منهم للقب األول،
 30%للقب الثاين 11% ،للقب الثالث وحوايل
 1%لدراسات للحصول عىل شهادة.
توزيع الطالب وفقا للكليات كانت 34% :يف
العلوم الطبيعية والرياضيات (بما يف ذلك كلية
45
الزراعة) 20% ،تعلموا يف العلوم اإلجتماعية،

42
43
44
45
46

معطيات هذا الفصل الفرعي تشتمل هذه السنة عىل معطيات فقط عن طالب يف الجامعة العربية ويف الكليات األكاديمية
يف أورشليم القدس ،وال تشتمل عىل معطيات عن الكليات األكاديمية للرتبية .يف سنة  2018/19تعلم يف الكليات
األكاديمية األربع للرتبية يف أورشليم القدس حوايل  5,500طالب.
يشمل حرم الجامعة العربية يف رحوفوت ،الذي تعلم فيه هذه السنة  2,400طالب.
يشمل فقط مؤسسات معرتف بها من قبل مجلس التعليم العايل (ماالغ).
يشمل إدارة األعمال والعلوم اإلدارية.
يشمل الرتبية والتأهيل للتدريس.
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الطالب يف الجامعات يف إسرائيل ،وفقا للقب2019/20 ،
■ اللقب الثالث ■ اللقب الثاين ■ اللقب األول
معهد القدس لبحث السياسات

طالب

يف السنة الدراسية  2019/20كان يف أورشليم
القدس  7كليات أكاديمية ،تعلم فيها ،كما هو
مذكور 12,900 ،طالب .معظم الطالب ()91%
يف هذه الكليات تعلموا للحصول عىل اللقب
األول وقليل منهم تعلموا للحصول عىل اللقب

الثاين .الكلية األكرب من ناحية عدد الطالب كانت
الكلية األكاديمية هداسا ( )3,900وكذلك املركز
األكاديمي ليف ( )3,900بينما االصغر كان املركز
47
األكاديمي شاليم (.)170

 47ال يشمل كلية أونو ،التي ّ
تعلم فيها يف السنة الدراسية  3,300 2018/19طالب.
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الطالب يف الكليات األكاديمية يف أورشليم القدس ،وفقا للقب2019/20 ،
■ اللقب الثاين ■ اللقب األول
معهد القدس لبحث السياسات

طالب

طالب اللقب الثالث

منذ سنوات طويلة فان عدد طالب اللقب الثالث
يف الجامعة العربية هو األعىل من بني الجامعات.
يف سنة  2019/20تعلم يف الجامعات يف إسرائيل
حوايل  12,000طالب للقب الثالث .يف الجامعة
العربية تعلم  2,300طالب للقب الثالث وهم
ّ
شكلوا  20%من مجموع الطالب للقب الثالث
يف الجامعات يف اسرائيل .عدد الطالب للقب
الثالث يف جامعات تل أبيب ()18% – 2,100
وبار–ايالن ( )17% – 2,000كان أدىن بقليل منه
يف الجامعة العربية.

عىل مر السنني طرأ انخفاض عىل عدد الطالب
للقب الثالث يف الجامعة العربية ويف قسمهم
من مجموع الطالب للقب الثالث يف الجامعات
يف إسرائيل .هذا اإلنخفاض يعزى إىل افتتاح
عدد بدأ يتزايد من برامج التعليم للقب الثالث
يف جميع الجامعات يف البالد .قسم من الطالب
للقب الثالث يف الجامعة العربية من مجموع
الطالب للقب الثالث من إسرائيل إنخفض
تدريجيا من  30%يف سنة  2000/01إىل 25%
يف سنة  2008/09وإىل  20%يف سنة .2019/20
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الطالب بحسب الفئة السكانية والجنس

يف سنة  88% 2019/20من الطالب يف الجامعة
العربية ويف الكليات األكاديمية يف أورشليم
القدس كانوا يهودا و 12%كانوا عربا .قسم
من الطالب العرب يف الجامعة العربية ()13%
كانوا أعىل بقليل باملقارنة مع الكليات
األكاديمية (.)10%

الكلية األكاديمية للهندسة ( )18%واألكاديمية
للموسيقى والرقص الشعبي يف القدس (.)12%
يف سنة  15% 2019/20من الطالب يف الجامعات
يف إسرائيل كانوا عربا .يف الجامعة العربية ّ
شكل
الطالب العرب  13%من مجموع الطالب .نسبة
الطالب العرب األعىل من بني الجامعات يف
إسرائيل ُسجّ لت يف جامعة حيفا ( )34%وبعد
ذلك يف التخنيون ( .)23%النسبة الدنيا ُسجّ لت
يف معهد فايتسمان للعلوم ( )2%ويف جامعة
اريئيل يف السامرة (.)7%

الكليات األكاديمية الثالث التي ُسجّ لت فيها
نسبة الطالب العرب األعىل كانت :الكلية
األكاديمية هداسا القدس ( ،)20%عزريئييل –

الطالب يف الجامعات يف إسرائيل ،وفقا ملجموعة الفئة السكانية2019/20 ،
■ يهود ■ عرب
معهد القدس لبحث السياسات

طالب

نسبة الطالبات يف الجامعات أعىل من
الطالب .يف السنة الدراسية 2019/20
من املتعلمني يف جامعات يف إسرائيل
من النساء .يف الجامعة العربية كانت

نسبة
55%
كانوا
نسبة

الطالبات أعىل بقليل من تلك التي يف إسرائيل.
ووصلت إىل  .57%نسبة الطالبات األعىل ُسجّ لت
يف جامعة حيفا –  ،65%بينما يف التخنيون
ُسجّ لت النسبة الدنيا – .39%
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السكن والبناء
الشقق

أسعار الشقق
بداية البناء
إنهاء البناء

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

بداية البناء وانتهاءه يف أورشليم القدس ،بحسب استخدامات
األرايض الرئيسية2020 ,
معهد القدس لبحث السياسات

1%

مرت
مربّع

1%

3%

9%

717,500

2.87
0%

إنهاء البناء

78%

6%

1,044,900
مرت
مربّع

3.47

1%

9%

3%

2%

12%

18%

بداية البناء

55%

2.26
صناعة
ومخازن

1.97

مؤسسات املواصالت
ّ
واالتصاالت
عامة اخرى

الرتبية
والتعليم

املكاتب

التجارة

السكن

ّ
متعددة الطوابق2020-2018 *،
بداية بناء شقق يف بنايات

1.56

معهد القدس لبحث السياسات

1.41

1.37

1.30

83%
66%

59%

52%

48%
37%

إسرائيل
2020

أورشليم القدس
2015

تل أبيب

حيفا

* معدل سعر شقّة يد ثانية  4-3.5غرف بالماليين الشواكل
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إسرائيل

أورشليم
القدس

حيفا

تل أبيب

ريشون
لتسيون

بيتح
تكفا

*الشقق التي بُنيت في بنايات َّ
مؤلفة من ثمانية طوابق وما فوق كنسبة مئوية من مجمل الشقق التي تمّ
البدء في بنائها في األعوام 2020-2018
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الشقق

يف نهاية عام  2020كانت يف أورشليم القدس  48237,500شقة للسكن 173,900 49،شقة
( )73%يف األحياء اليهودية و 62,400شقة ( )26%يف األحياء العربية .نسبة الشقق يف
األحياء اليهودية أعىل من نسبة الفئة السكانية اليهودية يف أورشليم القدس ،التي
وصلت إىل  62%يف نهاية عام  .2019نسبة الشقق يف األحياء العربية أقل من نسبة
الفئة السكانية العربية يف املدينة ،التي وصلت إىل  .38%وتفسري ذلك هو األسر املعيشية
الكبرية نسبيا يف صفوف الفئة السكانية العربية ( 5.1أنفار) ،باملقارنة مع الفئة السكانية
اليهودية 3.3( 50أنفار).
يف عام  2020كان معدل مساحة الشقة يف
أورشليم القدس  83مرتا مربعا .يف العقد األخري
( )2020-2010ارتفع معدل مساحة الشقة يف
أورشليم القدس بـ 4أمتار ،من  79مرتا مربعا
إىل  83مرتا مربعا .يف عام  2020كان معدل
مساحة الشقة يف األحياء التي غالبية سكانها
من اليهود ويف األحياء التي غالبية سكانها
من العرب مشابها –  83مرتا مربعا و 80مرتا
مربعا ،باملالءمة.

األحياء العربية التي تم فيها قياس معدل
مساحة الشقة االصغر كانت :الحي اإلسالمي
( 47مرتا مربعا) ،الحي املسيحي ( 47مرتا
مربعا) ،سلوان ( 65مرتا مربعا) والحي األرمني
( 66مرتا مربعا) .األحياء التي تم فيها قياس
معدل مساحة الشقة األكرب كانت :بيت حنينا
( 96مرتا مربعا) ،كفر عقب ( 89مرتا مربعا)،
بيت صفافا ( 86مرتا مربعا) وعناتا الجديدة (86
مرتا مربعا).

األحياء اليهودية التي تم فيها قياس معدل
مساحة الشقة االصغر كانت :حي زخرون يوسف
يف نحلئوت ( 47مرتا مربعا) ،قطمون ط ( 48مرتا
مربعا) ،منطقة شارع املدرجات (همدرغوت)
يف نحلئوت ( 50مرتا مربعا) ،منطقة املجمع
الرويس (املسكوبية) وشارع شلومتسيون هملكاه
( 51مرتا مربعا) وحي زخرون طوفيا يف نحلئوت
( 51مرتا مربعا) .األحياء التي تم فيها قياس
معدل مساحة الشقة األكرب كانت :منطقة
شارع ديرخ هحورش يف رموت ألون ( 148مرتا
مربعا) ،املالحة ( 134مرتا مربعا) ،ماميال (133
مرتا مربعا) وموتسا التحتا ورمات موتسا (129
مرتا مربعا).

 48يشمل الشقق التي لم يتم إلحاقها إىل منطقة جغرافية/حي معني.
 49وفقا ملعطيات األرنونا.
 50يهود فقط (من دون غريهم).
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شقق صغرية* يف أورشليم القدس2020 ،

نسبة مئوية من مجمل
الشقق يف املنطقة

رام الله
كفر عقب

22%−0%
45%−23%
68%−46%
91%−69%

عطاروت

الرام

منطقة ليست للسكن،
أو معطيات ناقصة

نفيه يعكوف
بيت حنينا

بسغات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

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

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

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

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش

* تبلغ مساحتها  60مرتًا مربّعً ا أو ّ
أقل
املعطيات عن كفر عقب هي معطيات جزئية

4

3

2

1

0

معهد القدس لبحث السياسات
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كيلو مرت

شقق كبرية* يف أورشليم القدس2020 ،

نسبة مئوية من مجمل
الشقق يف املنطقة

رام الله
كفر عقب

3%−0%
10%−4%
24%−11%
50%−25%

عطاروت

الرام

منطقة ليست للسكن،
أو معطيات ناقصة

نفيه يعكوف
بيت حنينا

بسغات زئيف

شعفاط
مخيم شعفاط

رمات شلومو

رموت ألون

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

معا ليه
أدوميم

البلدة
القديمة

جئوال
مركز
املدينة
نحألوت

عيمِ ك هأرازيم

جفعات شاؤول
بيت
هَ كريم

ِرحافيا

مفاسريت تسيون
موتسا

هار نوف

بيت زايت

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

عميناداف

هار حوما

بيت لحم
ش

* تبلغ مساحتها  140مرتًا مربّعً ا فما فوق
املعطيات عن كفر عقب هي معطيات جزئية

4

3

2

1

معهد القدس لبحث السياسات
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0

كيلو مرت

يف االستطالع اإلجتماعي تم فحص أيضا
اقدمية السكن يف الشقة وتبني أنه يف السنوات
( 2019-2017باملعدل) ُسجَ لت يف أورشليم
القدس النسبة األعىل من السكان الذين سكنوا
يف شقة ملدة تزيد عن عشر سنوات –  .65%نسبة
السكان الذين عاشوا يف شقة ملدة تزيد عن عشر
سنوات يف إسرائيل ( ،)59%يف تل أبيب ()46%
ويف حيفا ( )54%كانت األدىن 25% .من سكان
أورشليم القدس سكنوا يف شققهم الحالية حتى
 5سنوات ،باملقارنة مع  28%يف إسرائيل38% ،
يف تل أبيب و 32%يف حيفا.

من االستطالع االجتماعي الذي تجربه دائرة
االحصاء املركزية يتبني أنه يف السنوات
( 2019-2017باملعدل) ،فإن  84%من سكان
عبوا عن
أورشليم القدس أبناء  20فما فوق ّ
رضاهم (راضون جدا أو راضون) من شقتهم
السكنية .هذا املعطى أقل بقليل من املعطي
الذي ُسجّ ل يف إسرائيل ،يف تل أبيب ويف حيفا
( .)88%-87%فيما يتعلق بمنطقة السكن –
 73%من سكان أورشليم القدس أبناء  20فما
عبوا عن رضاهم (راضون جدا أو راضون)
فوق ّ
عن منطقة سكنهم .نسبة السكان الذين كانوا
راضني عن منطقة السكن يف إسرائيل (،)85%
يف تل ابيب ( )91%ويف حيفا ( )83%كان أعىل
باملقارنة مع أورشليم القدس.

أسعار الشقق

يف عام  2020كان معدل سعر الشقة  51 4-3.5غرف يف أورشليم القدس – 2,136,900
شيقل – أعىل باملقارنة مع إسرائيل ( 1,567,300شيقل ) ومع حيفا ( 1,284,900شيقل)
ولكن أقل بشكل ملحوظ من السعر يف تل أبيب ،الذي وصل إىل  3,390,500شيقل.

فحص معدل السعر للشقة يف السنوات األخرية
يشري إىل ارتفاع يف اسعار الشقق .فعىل سبيل
املثال معدل سعر الشقة ذات  4-3.5غرف يف
أورشليم القدس ارتفع من  1,729,700شيقل يف
عام  2014إىل  2,136,900شيقل يف عام – 2020
ارتفاع بنسبة  .24%يف إسرائيل ُسجّ ل يف نفس
السنوات ارتفاع بنسبة  ،25%يف تل أبيب 23%
ويف حيفا .14%

معدل سعر الشقة  4-3.5غرف يف أورشليم
القدس –  2,136,900شيقل – أعىل باملقارنة مع
البلدات املجاورة لها ،ما عدا مفاسريت تسيون،
التي وصل فيها سعر الشقة إىل 2,356,700
شيقل .يف بيت شيمش ،يف بيتار عيليت ،يف
تسور هداسا ويف معاليه ادوميم كان السعر
اقل مما هو يف أورشليم القدس وتراوح بني
 1,482,900شيقل وبني  1,651,900شيقل.

 51شقة يد ثانية.
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معدل سعر شقة  ,4-3.5غرف يف أورشليم القدس ويف البلدات املجاورة لها2020 ،
معهد القدس لبحث السياسات

آالف الشواقل

بدايات البناء

يف عام  2020بدأ يف أورشليم القدس بناء  52 2,500شقة .عدد الشقق الذي تم البدء يف
بنائها يف هذه السنة أقل باملقارنة مع عام  ،2019التي فيها تم البدء يف بناء  3,100شقة.
يجب التقدير أنه كلما تقلص احتياطي األرايض ،فإن البناء يف أورشليم القدس يعتمد
أكرث عىل التجديد الحضري – إضافة شقق ملباين قائمة وتطبيق خطط إخالء-بناء (هدم
مباين قديمة وبناء مباين متعددة الشقق مكانها).

األحياء التي تم فيها البدء يف بناء أكرب عدد من
الشقق يف عام  2020كانت :كفر عقب وبيت
حنينا ( 391شقة –  16%من إجمايل الشقق)،
نحلئوت ( 248شقة –  ،)10%كريات مناحيم
وعري غانيم ( 226شقة –  )9%وغفعات شاؤول
( 223شقة – .)9%

يف عام  3% 2020فقط من الشقق التي تم البدء
يف بنائها يف أورشليم القدس كانت ذات  2-1غرف
( 7%يف إسرائيل) .نسبة الشقق الصغرية ،ذات
 2-1غرف ،يف تل أبيب ( )20%ويف حيفا ()19%
كانت أعىل بشكل ملحوظ باملقارنة مع أورشليم
القدس .نسبة الشقق ذات  3غرف يف أورشليم
القدس وصلت إىل  12%( 10%يف إسرائيل) .يف
تل أبيب ويف حيفا ُسجّ ل معطى أعىل بقليل –
 13%يف كل واحدة منها .نسبة الشقق ذات 4
غرف يف أورشليم القدس وصلت إىل 44%( 41%
يف إسرائيل) ونسبة الشقق ذات  5غرف فما فوق
كانت  38%( 47%يف إسرائيل).

توزيع بدايات بناء شقق ،وفقا لعدد الغرف،
يشري إىل ان الشقق يف أورشليم القدس التي تم
البدء يف بنائها كانت يف غالبيتها شققا كبرية،
بينما الشقق الصغرية كانت حاجة نادرة.

 52تشمل شقق يف بنايات جديدة واضافة لشقق جديدة يف بنايات قائمة (مثل املخطط الهيكيل القطري التفصييل (تاما .)38
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بدايات بناء شقق يف أورشليم القدس ،وفقا لعدد الشقق2020-2018 ،
■ 2018 ■ 2019 ■ 2020
معهد القدس لبحث السياسات

شقق

غرف يف الشقة

بدايات بناء شقق يف إسرائيل ،يف أورشليم القدس ،يف تل أبيب ويف حيفا،
وفقا لعدد الشقق2020 ،

إسرائيل

أورشليم القدس
تل أبيب
حيفا

 3غرف

 4غرف

 5غرف
وما فوق

المجموع
الكلي للشقق

المجموع
الكلي

 2-1غرف

44

38

51,600

100

7

12

47

2,500

100

3

10

41

3,500

100

20

13

41

25

500

100

19

13

22

46

النسب المئوية

معهد القدس لبحث السياسات
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خالل سنوات طويلة تم يف أورشليم القدس اتباع
سياسة تخطيط االمتناع عن البناء يف األغوار
وعن البناء اىل األعىل .لكن يف السنوات األخرية
تتم املصادقة عىل املزيد واملزيد من خرائط بناء
إىل األعىل .وذلك بسبب الضائقة يف مساحات
شاغرة للبناء ،والرغبة يف عدم االقرتاب من
املساحات املفتوحة القريبة من املدينة وكذلك
التغي يف تصورات التخطيط.
ّ

املجموع الكيل ملساحة بدايات البناء يف أورشليم
القدس يف عام  ،2020لكل االستخدامات،
ّ
شكل 8%
كان  1,044,900مرت مربع ،وهو
من مساحة بدايات البناء يف إسرائيل .حجم
البناء يف أورشليم القدس كان أعىل من
ذلك الذي يف تل أبيب ( 714,100مرت مربع –
 )5%وأعىل بشكل ملحوظ من ذلك الذي
يف حيفا ( 57,300مرت مربع – أقل من .)1%

يف عام  2020بُنيت يف أورشليم القدس حوايل
مبان
 2,000شقة يف مباين جديدة –  43%منها يف
ِ
مكونة من  8طوابق فما فوق .هذه النسبة أقل
باملقارنة مع إسرائيل ( ،)52%مع تل أبيب ()62%
ومع حيفا ( .)80%األقلية النسبية من البناء إىل
األعىل يف أورشليم القدس نابعة ،من بني عدة
عوامل ،من سياسة التخطيط التي تدعو إىل
الحفاظ عىل أنسجة تاريخية وعىل املنظر املطل
عىل البلدة القديمة ومنها.

يف عام  55% 2020من مساحة بدايات البناء
يف أورشليم القدس كانت للسكن ،وكان هذا
املعطى أقل باملقارنة مع إسرائيل ( ،)73%مع
تل أبيب ( )66%ومع حيفا ( .)94%استخدامات
بناء أخرى يف أورشليم القدس ،وفقا للرتتيب
التنازيل ،كانت :تجارة ( ،)18%مكاتب (،)12%
تربية وتعليم ( )9%ومواصالت واتصاالت
( .)3%يف تل أبيب كانت االستخدامات األساسية
األساسية ،ما عدا السكن ،مكاتب ( )21%ومباين
53
عامة (.)6%

	53التي هي ليست ألغراض طبية وتعليم.
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إنهاء بناء

يف عام  2020تم االنتهاء يف أورشليم القدس من بناء  2,200شقة للسكن .هذا الرقم أقل
باملقارنة مع عام  ،2019التي انتهى فيها بناء  2,800شقة.
األحياء التي انتهى فيها بناء عدد الشقق األكرب
هي :البقعة وابو ثور ( 442شقة –  20%من
إجمايل الشقق) ،مكور باروخ وزخرون موشيه
( 317شقة –  ،)14%كفر عقب وبيت حنينا (190
شقة –  )9%ورمات شلومو ( 112شقة – .)5%

كانت نسبة الشقق الصغرية قليلة .يف عام 2020
–  4%من الشقق يف أورشليم القدس التي تم
االنتهاء من بنائها كانت ذات  2-1غرف و4%
كانت ذات  3غرف 30% .من الشقق كانت ذات
 4غرف و 62%كانت ذات  5غرف فما فوق .أيضا
يف إسرائيل نسبة الشقق الكبرية جدا و 40%من
الشقق ذات  4غرف و 48%ذات  5غرف فما فوق.
يف تل أبيب يف مقابل ذلك برزت النسبة األكرب
للشقق الصغرية –  30%من الشقق كانت ذات
 2-1غرفة و 29%ذات  3غرف.

توزيع إنهاء بناء الشقق ،وفقا لعدد الغرف،
يشري إىل أنه عىل غرار بدايات البناء ايضا فإن
الشقق التي تم االنتهاء من بنائها يف أورشليم
القدس كانت يف غالبيتها شققا كبرية ،بينما

إنهاء بناء شقق يف أورشليم القدس ،وفقا لعدد الغرف2020-2018 ،
■ 2018 ■ 2019 ■ 2020

معهد القدس لبحث السياسات

شقق

غرف يف الشقة
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 ءانبلاو نكسلا

إنهاء بناء شقق يف إسرائيل ،يف أورشليم القدس ،يف تل أبيب ويف حيفا
وفقا لعدد الغرف2020 ،

إسرائيل

أورشليم القدس
تل أبيب
حيفا

 3غرف

 4غرف

 5غرف
وما فوق

المجموع
الكلي
للشقق

المجموع
الكلي

 2-1غرف

40

48

47,900

100

4

7

62

2,200

100

4

4

30

2,900

100

30

29

25

15

1,400

100

20

17

29

34

النسب المئوية

معهد القدس لبحث السياسات

يف عام  2020تم االنتهاء يف أورشليم القدس من
بناء  717,500مرت مربع ،التي ّ
شكلت  6%من
مساحة إنهاء البناء يف إسرائيل .مساحة إنهاء
البناء يف أورشليم القدس كانت أكرب من تلك
التي يف تل ابيب –  558,900مرت مربع ( )5%ويف
حيفا –  188,700مرت مربع (.)2%

 78%من املساحة التي تم االنتهاء من بنائها
يف أورشليم القدس كانت للسكن .يف إسرائيل
 76%من املساحة التي تم االنتهاء من بنائها
كانت للسكن .يف تل أبيب  67%ويف حيفا .98%
استخدامات بناء أخرى يف أورشليم القدس،
وفقا للرتتيب التنازيل ،كانت :التعليم ()9%
ومكاتب ( .)6%يف تل ابيب االستخدامات
االخرى ،ما عدا السكن ،كانت :مكاتب ( ،)10%
صحة ( ،)7%مباين عامة )7%( 54واملواصالت
واالتصاالت (.)6%

	54التي هي ليست ألغراض طبية وتعليم.
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السياحة
النزالء واملبيت

ً
مقارنة بأماكن مختارة يف إسرائيل
أورشليم القدس
ايرادات
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حجوزات املبيت للسياح واإلسرائيليني* يف فنادق أورشليم القدس،
2020-2000
معهد القدس لبحث السياسات

26% 74%

16% 84%

نزالء* يف فنادق يف أورشليم القدس **،وفقا لدولة السكن،
2020-2019

معهد القدس لبحث السياسات

الواليات المتحدة

15% 85%
28% 72%

465

32% 68%

1,261
1,182

3,474

2,930

3,984

96

3,435

حجوزات املبيت

حجوزات املبيت

حجوزات املبيت

حجوزات املبيت

حجوزات املبيت

2020

2015

2010

2005

2000

■ سيّاح ■ إسرائيليّون

* باآلالف

المانيا

حجوزات املبيت للسياح واإلسرائيليني* يف فنادق يف أورشليم
القدس ،وتل أبيب وإيالت2020 ،
معهد القدس لبحث السياسات

3,544

195

1,182

حجوزات املبيت

807

375

68%

32%

أورشليم القدس

11

حجوزات املبيت

243

روسيا

11

3,349

54

51

المجموع ّ
الكل ّي
فرنسا

947

حجوزات املبيت

460

487

49%

51%

تل أبيب

■ سيّاح ■ إسرائيليّون

9

البرازيل

6%

94%

8

إيالت
* باآلالف
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64

44

* باآلالف
** دول السكن الرئيسية

■ 2019 ■ 2020
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النزالء واملبيت

امليزة الثقافية والدينية ملدينة أورشليم القدس ،مكانتها كعاصمة إسرائيل ،كمركز
للشعب اليهودي ،كمدينة مقدسة للديانات الثالث املوحدة ،مواقعها التاريخية واألثرية
ومراكز الثقافة التي فيها ،تجذب إليها عشرات آالف الزائرين من البالد ومن العالم.
يف السنوات  2019-2016طرأ ارتفاع تدريجي عىل عدد النزالء وعىل عدد الحجوزات
للمبيت يف الفنادق السياحية 55يف اسرائيل بشكل عام ويف أورشليم القدس عىل وجه
الخصوص .غري أنه يف عام  2020بسبب وباء الكورونا توقفت املرافق االقتصادية لفرتات
طويلة كما مُ نع دخول السواح إىل اسرائيل ،األمر الذي أدى إىل ضرر خطري يف صناعة
السياحة يف املدينة.
يف عام  2020كان يف أورشليم القدس  88فندقا
سياحيا يشتمل عىل  11,000غرفة ،وشكلت
حوايل  20%من مجموع الغرف يف الفنادق
السياحية يف إسرائيل .عدد الغرف يف الفنادق
يف أورشليم القدس يماثل عدد الغرف يف ايالت.
يف تل أبيب كانت  8,800غرفة ( ،)16%يف طربيا
 ،)8%( 4,500عىل شواطئ البحر امليت 4,100
( )7%ويف حيفا .)3%( 1,500
يف السنوات  2019-2016طرأ ارتفاع تدريجي عىل
عدد النزالء يف الفنادق يف أورشليم القدس ،ويف
عام ُ 2019سجّ ل يف أورشليم القدس عدد النزالء
األعىل الذي ُسجّ ل عىل اإلطالق – .1,871,100
غري أنه يف عام  2020طرأ انخفاض شديد يف
أعدادهم ،ووصل إىل ( 446,800انخفاض بنسبة
.)76%

عدد النزالء من خارج البالد وصل هذا العام إىل
 1,261,400( 243,000يف عام  – 2019انخفاض
بنسبة  )81%وعدد النزالء اإلسرائيليني إىل
 609,600( 203,900يف عام  – 2019انخفاض
بنسبة .)67%
يف السنوات  2019-2016طرأ ارتفاع تدريجي
عىل عدد حجوزات املبيت يف الفنادق يف أورشليم
القدس ويف عام ُ 2019سجّ ل يف فنادق املدينة
رقم قيايس عىل مر األزمنة –  5,180,100حجز
مبيت .غري أن عدد حجوزات املبيت يف الفنادق
السياحية انخفض هو أيضا بشكل حاد ووصل
يف عام  2020إىل  1,181,500حجز مبيت فقط
(انخفاض بنسبة  77%باملقارنة مع عام .)2019
عدد حجوزات مبيت النزالء من خارج البالد
وصل إىل  4,169,200( 806,700يف عام 2019
– انخفاض بنسبة  )81%وعدد حجوزات مبيت
نزالء إسرائيليني إىل  1,010,900( 374,800يف
عام  – 2019انخفاض بنسبة .)63%

 55فنادق وبيوت ضيافة املسجلة يف وزارة السياحة .يف كل مكان ُكتب فيه فنادق فالقصد هو فنادق سياحية.
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حجوزات للمبيت يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس2020-1998 ،
■ سياح ■ إسرائيليون
معهد القدس لبحث السياسات

حجوزت مبيت (باآلالف)

عدد حجوزات املبيت املتوسط للنزيل (لسياح من
خارج البالد والسرائيليني) يف فنادق أورشليم
القدس وصل يف عام  2020إىل  2.6ليلة .متوسط
حجوزات املبيت للنزيل من خارج البالد وصل إىل
 3.3وهو كان تقريبا ضعف ما وصل اليه نزيل
اسرائييل – .1.8
يف عام  2020عدد حجوزات املبيت األعىل لسواح
من خارج البالد يف أورشليم القدس ُسجّ ل
يف األشهر التي سبقت تفيش وباء الكورونا:
فرباير ( ،)320,800يناير ( )303,200ومارس
( .)131,700عدد حجوزات مبيت االسرائيليني
األعىل ُسجّ ل يف أشهر اغسطس (،)110,400
يناير ( )64,400وفرباير (.)54,300

إشغال الغرف يف الفنادق يف أورشليم القدس
يف عام  2020وصل إىل  20%فقط .إشغال
غرف مشابه ُسجّ ل يف فنادق يف املستويات
املختلفة – يف فنادق باملستوى األعىل (مستوى
ُ )II+Iسجّ ل إشغال غرف بنسبة  ،19%يف
املستوى املتوسط ( )IIIكان اإلشغال  23%ويف
املستويات الدنيا .18%
إشغال الغرف يف عام  )20%( 2020كان
األدىن بشكل ملحوظ باملقارنة مع السنوات
 2019-2016التي ُسجّ ل فيها إشغال بنسبة
.72%-53%
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أورشليم القدس باملقارنة مع أماكن
مختارة يف إسرائيل

ألورشليم القدس قدرة جذب عالية جدا للسواح من خارج البالد باملقارنة مع وجهات
السياحة الرائدة يف إسرائيل .يف عام  30% 2020من النزالء من خارج البالد الذين حلوا
نزالء يف الفنادق يف إسرائيل باتوا يف أورشليم القدس و 37%من حجوزات مبيت السواح
من خارج البالد يف إسرائيل ُسجّ لت يف فنادق يف املدينة.
عدد النزالء من خارج البالد يف فنادق يف أورشليم
القدس وصل يف عام  2020إىل 30%( 243,000
من مجمل النزالء يف إسرائيل) ،باملقارنة
مع  23%يف تل ابيب 12% ،يف طربيا 7% ،يف
ايالت 5% ،يف شواطئ البحر امليت و 2%يف حيفا.
عدد حجوزات مبيت السواح من خارج البالد
يف أورشليم القدس وصل يف عام  2020إىل
ّ
شكل نسبة  37%من مجمل
 806,700وهو
حجوزات مبيت السواح من خارج البالد يف
إسرائيل .وذلك باملقارنة مع  21%يف تل ابيب،
 9%يف ايالت 9% ،يف طربيا 4% ،يف شواطئ
البحر امليت و 2%يف حيفا .عدد حجوزات مبيت
اإلسرائيليني يف أورشليم القدس وصل يف هذا
العام إىل  374,800وهو ّ
شكل  5%من إجمال
حجوزات مبيت اإلسرائيليني يف إسرائيل.
وذلك باملقارنة مع  48%يف ايالت 11% ،يف
شواطئ البحر امليت 7% ،يف تل أبيب6% ،
يف طربيا و 2%يف حيفا .وتبني إذن أن وجهتي
السياحة املفضلتني عىل السواح من خارج البالد
هما أورشليم القدس وتل أبيب يف حني ان
اإلسرائيليني يفضلون ايالت والبحر امليت.
أورشليم القدس كانت وال زالت وجهة مفضلة
من ِقبل السواح من خارج البالد .قسم من
حجوزات مبيت السواح من خارج البالد من
إجمايل حجوزات املبيت يف أورشليم القدس ظل
أعىل عىل الرغم من إغالق األجواء أمام السياحة
الداخلة خالل سنة  ،68% – 2020وهي أعىل من
تلك التي ُسجّ لت يف تل أبيب ( ،)49%وكذلك
باملقارنة مع طربيا ( ،)33%حيفا ( ،)28%شواطئ

البحر امليت ( )9%وايالت ،التي فيها فقط  6%من
حجوزات املبيت كانت لسواح من خارج البالد.
أهم الدول التي وصل منها السواح الذين حلوا
نزالء يف فنادق أورشليم القدس كانت :الواليات
املتحدة ( ،)40%أملانيا ( ،)5%روسيا (،)4%
فرنسا ( ،)3%الربازيل ( ،)3%الصني ()3%
وايطاليا ( .)3%تقسيم الدول قي صفوف إجمايل
السواح الذين حلوا نزالء يف الفنادق يف إسرائيل
كان :الواليات املتحدة ( ،)35%روسيا (،)6%
أملانيا ( ،)6%روسيا ( ،)4%بريطانيا (،)3%
الصني ( ،)3%الربازيل ( )3%وايطاليا (.)3%
يف عام  2020وصل إشغال الغرف يف أورشليم
القدس إىل  20%وهي كانت مماثلة لنسبة
اإلشغال يف تل أبيب ( ،)20%أعىل بقليل
من حيفا ( ،)18%إال أنها أقل باملقارنة مع
ايالت (.)37%
متوسط حجوزات مبيت السواح من خارج البالد
يف أورشليم القدس ( )3.3كان أعىل باملقارنة مع
وجهات السياحة الرائدة يف إسرائيل ،ما عدا
ايالت ( .)3.7يف تل أبيب ُسجّ ل متوسط حجوزات
مبيت  ،2.5يف حيفا  ،2.4يف طربيا  2.2ويف
شواطئ البحر امليت .1.9
متوسط حجوزات مبيت اإلسرائيليني يف
أورشليم القدس ( )1.8وكان مماثال لتل أبيب
( )1.8ومشابها لحيفا ( )1.7ولطربيا ( ،)1.9لكن
أقل مما كان يف ايالت ( )2.8ويف شواطئ البحر
امليت (.)2.2
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حجوزات مبيت يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس
ويف أماكن مختارة يف إسرائيل2020 ،
■ سياح ■ إسرائيليون
معهد القدس لبحث السياسات

حجوزات مبيت (باآلالف)

حجوزات مبيت سواح يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس2020-1980 ،
■ أورشليم القدس ■ تل أبيب ■ ايالت
معهد القدس لبحث السياسات

حجوزات مبيت (باآلالف)
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حجوزات مبيت إسرائيليني يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس،
يف تل أبيب ويف ايالت2020-1980 ،
■ أورشليم القدس ■ تل أبيب ■ ايالت
معهد القدس لبحث السياسات

حجوزات مبيت (باآلالف)

منذ حوايل عقد من الزمن طرأ تغيري يف أنماط
مبيت السواح يف العالم ويشمل ذلك يف
إسرائيل ،والرقم أخذ يرتفع لسواح يختارون
املبيت يف وسائل ايواء التي هي ليست فنادق،
وعىل رأسها شقق أو غرف لاليجار عىل املدى
القصري .تم إتاحة مبيت سواح يف الشقق بفضل
تطوير منصات للمشاركة والنشر يف االنرتنت،
وعىل رأسها موقع االنرتنت التابع لشركة
 .Airbnbيف أعقاب وباء الكورونا انخفض أيضا
عدد العقارات التي تم عرضها لاليجار عىل املدى
القصري يف إسرائيل .صحيح لشهر ابريل 2021
تم يف أورشليم القدس عرض حوايل  1,900عقار

لاليجار ،باملقارنة مع  3,600عقار لاليجار عىل
املدى القصري يف عام  81% .2020من العقارات
كانت شقق و 19%غرف يف شقق .أهم األحياء
التي تم فيها عرض عقارات لاليجار كانت :مركز
املدينة ،نحلئوت ،رحافيا والطالبية.
يف تل ابيب عىل سبيل املقارنة ،تم يف ابريل
 2021عرض حوايل  4,700عقار لاليجار
باملقارنة مع  9,600يف عام  84% – 2020منها
شقق .عدد العقارات لاليجار يف حيفا ويف
ايالت كان أقل بشكل ملحوظ ووصل إىل 600
56
و ،1,000باملالءمة.

https://www.airdna.co 56
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ايرادات

يف السنوات  2019-2016طرأ ارتفاع تدريجي يف ايرادات الفنادق السياحية يف أورشليم
القدس ويف عام  2019وصلت إىل  2.5مليار شيقل ،أعىل ايرادات تم تسجيلها عىل
اإلطالق يف املدينة .غري أنه يف عام  2020طرأ انخفاض حاد يف االيرادات ،التي وصلت إىل
 553مليون شيقل فقط (انخفاض بنسبة .)78%
االيرادات األعىل يف اسرائيل يف عام ُ 2020سجّ لت
يف فنادق ايالت –  1.30مليار شيقل ( 30%من
مجمل االيرادات يف الفنادق يف اسرائيل).
املدن /املناطق التالية ،وفقا للرتتيب التنازيل كانت:

تل ابيب ( 640مليون شيقل –  ،)15%أورشليم
القدس ( 553مليون شيقل –  ،)13%شواطئ
البحر امليت ( 433مليون شيقل –  )10%وطربيا
( 286مليون شيقل – .)7%

ايرادات يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس ويف أماكن مختارة يف إسرائيل،
2020
معهد القدس لبحث السياسات

مليون (بالشواقل)
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االنتخابات
االنتخابات للكنيست الـ24

111

تاباختنالا

توزيع التصويت يف االنتخابات للكنيست الـ ،24يف إسرائيل
ويف أورشليم القدس ،وفقا للقوائم2021 ،

نسبة التصويت يف االنتخابات للكنيست الـ 24يف إسرائيل،
يف املدن الكبرية ويف بلدات مجاورة ألورشليم القدس2021 ،
معهد القدس لبحث السياسات
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إسرائيل

■ الليكود
■ يش عتيد
■ شاس
■ كحول لفان
■ يمينه
■ حزب العمل
■ يهدوت هتوراه

أورشليم القدس

■ إسرائيل بيتنا
■ الصهيوني الديني
■ القائمة المشتركة
■ أمل جديد
■ ميرتس
■ القائمة العربية الموحدة
■ باقي القوائم
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االنتخابات للكنيست الـ24

بتاريخ  23مارس  2021جرت يف إسرائيل االنتخابات للكنيست الـ .24يف هذه االنتخابات
وصل عدد أصحاب حق االقرتاع يف أورشليم القدس إىل  59% 57.423,100من أصحاب حق
االقرتاع مارسوا حقهم وصوّتوا .القوائم التي حصلت عىل معظم االصوات يف أورشليم
القدس كانت :يهدوت هتوراة ( ،)24%الليكود ( ،)21%شاس ( ،)16%الصهيوين الديني
( ،)9%يمينه ( )7%ويش عتيد (.)6%
نسبة التصويت (عدد املصوّتني من إجمايل
حق االنتخاب) يف أورشليم القدس وصلت إىل
 ،59%وكانت أقل باملقارنة مع إسرائيل (،)67%
مشابهة بتل أبيب ( )60%وأكرب بقليل منها يف
حيفا (.)55%

توزيع التصويت للقوائم يف إسرائيل تختلف
تماما عنها يف أورشليم القدس .القوائم التي
حصلت عىل غالبية األصوات يف إسرائيل كانت:
الليكود ( ،)24%يش عتيد ( ،)14%شاس (،)7%
كحول لفان ( )7%وكذلك يمينه ،حزب العمل،
يهدوت هتوراة وإسرائيل بيتنا ( 6%كل واحد
منها) .ويتبني من ذلك أن القوائم ذات التنوع
الديني – الحريدي (يهدوت هتوراة ،شاس،
يمينه والصهيوين الديني) حصلت سوية عىل
أكرث من النصف ( )55%من أصوات الناخبني يف
أورشليم القدس ،بينما يف إسرائيل حصلت عىل
حوايل الربع ( )24%من أصوات الناخبني.

يف بلدات حول أورشليم القدس ُسجّ لت نسبة
التصويت األعىل يف املدينة اليهودية الحريدية
موديعني عيليت ( )81%وكذلك يف البلدات بيتار
عيليت ،كوخاف يعقوب وبيت ايل –  77%يف كل
واحدة منها .يف هار ادار ُسجّ لت نسبة تصويت
مشابهة ( .)77%يف غفعات زئيف ،مفاسريت
تسيون ،افرات وتسور هداسا وصلت نسبة
التصويت إىل  .74%-70%يف معاليه أدوميم
ُسجّ لت نسبة تصويت  67%وبيت شيمش
 .62%يف البلدات العربية املجاورة ألورشليم
القدس كانت نسبة التصويت متدنية ووصلت
إىل  51%يف عني نقوبا و 40%-38%يف ابو غوش
وعني رافة.

يف تل أبيب القوائم األربع التي حصلت عىل
معظم االصوات كانت يش عتيد ( ،)22%الليكود
( ،)17%حزب العمل ( )15%ومريتس (.)14%
يف حيفا القوائم الرائدة كانت الليكود (،)21%
يش عتيد ( ،)20%إسرائيل بيتنا ( )9%وكحول
لفان (.)8%

يهدوت هتوراة هي القائمة التي حصلت عىل أكرب
عدد من األصوات يف أورشليم القدس – .24%
القوائم التالية وفقا للرتتيب التنازيل كانت:
الليكود ( ،)21%شاس ( ،)16%الصهيوين الديني
( ،)9%يمينه ( )7%ويش عتيد (.)6%

 57معظم عرب شرق القدس هم بمكانة مقيمني دائمني يف إسرائيل ،وليسوا مواطنني إسرائيليني ،ولذلك فانهم ليسوا من
أصحاب حق االقرتاع لالنتخابات للكنيست.
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نتائج االنتخابات للكنيست الـ 24يف إسرائيل ،يف أورشليم القدس،
يف تل أبيب ويف حيفا2021 ،
اسم البلدة

إسرائيل

أصحاب حق التصويت
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املجموع الكيل
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ي ِّ
ُقدم هذا اإلصدار معطيات عن أورشليم القدس أحدث صورة وأكرثها
تلخيصا للوضع القائم يف املدينة ّ
ً
واتجاهات التغيري يف مختلف املجاالت،
ّ
من ضمنها :السكان ،التشغيل وسوق العمل ،الرتبية والتعليم ،البناء
والسياحة وغريها .املصدر األسايس للمعطيات التي َت ِرد يف هذا اإلصدار
هو الكتاب اإلحصايئ السنوي ألورشليم القدس الذي يخرج للضوء
بشكل سنوي ،ويزود واضعي السياسات والجمهور العريض بمعطيات
شاملة ومفصلة يف مجموعة متنوعة من املجاالت املتعلقة بنواحي الحياه
املختلفة يف أورشليم القدس.
معهد القدس لبحث السياسات الذي تأسس عام  ،1978هو معهد
بحوثات وتفكري رائد ومؤثر الذي يخرج من القدس نظرية اجتماعية
واقتصادية ومكانية مستدامة .املعهد هو العنوان الذي يتجه إليه مصممو
الواقع لتوضيح وتعزيز وتعريف القضايا السياسية ،يف إسرائيل بشكل
عام ويف القدس بشكل خاص .تساعد أبحاث وأنشطة املعهد املؤسسات
والهيئات عىل تصميم وتنفيذ سياسات مبتكرة وفعالة ،ونقل القدس
بمكوناتها املتنوعة إىل العالم والعالم إىل القدس .بالنسبة للمعهد،
تشكل القدس مصدر إلهام ومجال بحث ومخترب وفرصة للتأثري .إن
تطوير املدينة لصالح سكانها املتنوعني ومحبيها واملؤمنني بها ،وتعزيز
مكانتها العاملية ونفوذها عىل رأس جدول أعمال املعهد .تخرج أعمال
املعهد من القدس إىل دوائر أوسع يف إسرائيل وحول العالم ويعود إليها،
من أجل املساهمة يف تطوير املدينة وسكانها.
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