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عن منظومة املعطيات 

لبحث  القدس  معهد  يف  املعطيات  منظومة  تضّم 
طائفة  يف  شاملة  إحصائية  معطيات  السياسات 
هو  املنظومة  هذه  من  الهدف  املواضيع.  من  واسعة 
وكذلك  بشكل مدروس،  القرارات  اّتخاذ  املساعدة يف 
املرتبطة  املواضيع  يف  كثرية  لجماهري  إجابات  توفري 

القدس. بأورشليم 

املعهد  يف  واملعطيات  املعلومات  طاقم  يضّم 
هذا  بحث.  ومساعد  وباحثات  باحثني  ثالثة 
وفحصها  املعطيات  جمع  عىل  مؤتَمن  الطاقم 
األهداف  من  لطائفة  إتاحتها  وعن  ومعالجتها، 
– أخرى  أشياء  ضمن   – الطاقم  يقوم   والجماهري. 

املعهد،  باحثي  إحصائية الستخدام  معالجات  بإعداد 
ألورشليم  السنوّي  اإلحصايّئ  'الكتاب  بإصدار  ويقوم 

القدس' وإصدار 'معطيات عن أورشليم القدس'. 

خرج الكتاب اإلحصايّئ السنوّي ألورشليم القدس أّول 
مّرة عام 1983، ومنذ عام 1990 كانت الدكتورة مايا 
حوشن، التي خرجت إىل التقاعد هذا العام، هي من 
املعطيات  منظومة  وصّممت  السنوّي  الكتاب  حّررت 
قلوبنا  أعماق  من  بالشكر  مايا  إىل  نتقّدم  وممّيزاتها. 

الجّبارة. عىل مساهمتها 
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مقدمة

لبحث  القدس  معهد  يقوم  القدس،  توحيد  يوم  ُقبيل  عام  وكّل   ،1983 عام  من  بدًءا 
السياسات بإصدار 'الكتاب اإلحصايّئ السنوّي ألورشليم القدس'. يضّم الكتاب معطيات 
القدس.  أورشليم  بمدينة  املّتصلة  املواضيع  من  واسعة  طائفة  يف  مفّصلة  إحصائية 
تحميل  إمكانية  مع  وخرائط،  ومخّططات  لوائح  خالل  من  للقّراء  معروضة  املعطيات 

لوائح املعطيات وإجراء معالجات ذاتية. 

مع ذلك، إّن حجم املعطيات اإلحصائية القائمة، مع التعقيد الذي فيها، يؤّديان إىل وضع 
 يصبح فيه العثور عىل إجابات عن األسئلة – ال بل حّتى تركيز وتدقيق األسئلة نفسها – 
املعطيات  يختار  أن  القدس'  أورشليم  عن  'معطيات  اإلصدار  يحاول  سهل.  غري  تحّدًيا 
إىل  بيانية. اإلصدار مقّسم  وإتاحتها كالًما ورسوًما  السنوّي  الكتاب  األساسية من داخل 
ثة واالّتجاهات الحاصلة  فصول حَسب املواضيع، ويف كّل فصل معروضة املعطيات املحدَّ

مع مرور الزمن.

السياسات.  لبحث  القدس  معهد  إىل  التابعة  املعطيات  منظومة  من  جزء  هو  اإلصدار 
املرَكزية،  اإلحصاء  دائرة  رأسها  وعىل  املصادر،  من  واسعة  طائفة  من  املعطيات  جمع  تّم 
الحكومية، ومصادر  الوزارات  الوطنّي،  التأمني  مؤّسسة  القدس،  أورشليم  بلدية  وكذلك 
يف  العاملني  وخصوًصا  املرَكزية،  اإلحصاء  دائرة  يف  العاملني  نشكر  إّننا  أخرى.  معلومات 
املعلومات،  مجال  السّكان،  شعبة  العاملة(،  القوى  )استطالع  العمل  إحصاءات  مجال 

للبحث. املعطيات  إتاحة  ومجال 

الذي صدر قبل  القدس'  أورشليم  أيديكم شبيه باإلصدار 'معطيات عن  الذي بني  اإلصدار 
عام، لكن تّم يف سريورة الكتابة إجراء تغيريْين كبريْين. األّول – تسليم الراية. بعد أكرث من 
بكتابة اإلصدار وتحريره ميخال كوَرح والدكتورة مايا حوشن،  عشرة أعوام قامت خاللها 
انتقلت عملية اإلعداد إىل طاقم املعلومات واملعطيات، مع مديرة اإلصدارات للمعهد. من 
بادرتا إىل هذا اإلصدار وكتبتاه ومنحتاه شكله.  الّلتان  أّن ميخال ومايا هما  بالذكر  الجدير 

إّننا نشكرهما شكًرا جزياًل ونرجو أن ُنضيف مدماًكا الئًقا عىل العمل القائم. 

نطلب  السابق  يف  كّنا  حني  ففي  ومعالجتها.  املعطيات  جمع  طريقة  يف  هو  الثاين  التغيري 
العمل  العام  هذا  بدأنا  فقد  املرَكزية،  اإلحصاء  دائرة  من  خاّصة  معالجات  عىل  ونحصل 
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بتخّوفات،  التغيري مصحوًبا  كان  املرَكزية. وقد  اإلحصاء  دائرة  إىل  التابعة  البحث  يف غرفة 
كما لم تكن فرتة التعّلم سهلة، لكّننا نرجو أّنكم، أيًضا، ستجدون – ومن هذا العام، ويف 

األعوام القادمة أكرث فأكرث – بركة يف عملنا.

بلدية  القدس والشتات،  أورشليم  ليكون من دون دعم وزارة  خروج هذا اإلصدار ما كان 
أن  ونرجو  الدعم  عىل  بالشكر  إليهم  نتقّدم  إّننا  ليتشتاغ.  ومؤسسة  القدس،  أورشليم 

يساعدهم اإلصدار يف عملهم املهّم يف املدينة. 

التصميم  2017 عملية  أن نستمّر فيه – تصميم اإلصدار. منذ عام  َسّرنا  تقليد  ويف األخري، 
مؤتَمنة عليها ياِعل َشؤولسيك، وإّننا َلنشكرها عىل املْهنية واإلبداع املبذولنْي يف هذا العمل.

يائري أساف – شـپـريا، عومر ينيـڤ، ونيطع حداد
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 املساحة 
واملناخ
املِساحة

املُناخ



املِساحة
عدس ديمونا اَعرسد، أارشليم سلقدس هي سمديلة سألكرب ِماا ة يف إسرسئيل • سلة 2021 
ِملطقة  تشمل  اللمقارنة،   • مرّبًعا  كم   126 إىل  سلقدس  أارشليم  نفوذ  ِملطقة  اصلت 
نفوذ مديلة برئ سلابع 118 كم مرّبًعا، ا يفا 73 كم مرّبًعا، اريشون لتايون 62 كم 

مرّبًعا، اتل أبيب1 54 كم مرّبًعا، امعاليه أداميم 49 كم مرّبًعا. 

علدما يؤىت بمعطيات يف هذس سماتلد عن 'تل أبيب' – سمقصود هو 'تل أبيب – يافا'.  1

ِملطقة سللفوذ هي سلِماا ة سلمشمولة دسخل سلحداد سلبلدية للمديلة، اسلبلدية مخّولة أن تفّعل فيها 
سلمديلة،  ِملطقتان مفصولتان عن  سلقدس ليات متوسصلة، اهلاك  ِملطقة نفوذ أارشليم  صال ّياتها. 
لكّلهما تابعتان إليها بلديًّا: اس دة في ِملطقة جبل سالمون من سلجهة سلجلوبية سلغربية، اسألخرى في 
نفوذ  بِملطقة  محاطَتْين  أرض  بياة  ِملطقَتي  هلاك  أّن  كما  تايون.  مـڤـارت  من  قريًبا  جبل  رت، 

سلمديلة، إاّّل أّنهما غير تابعتْين إليها بلديًّا: بلدة رمات رسِ ل ابيت زسيت )بما يشمل ِملطقة سلاّد(.

من  سلمبلية  سلِملطقة  دسخل  ملها  قام  مفتو ة؛  ملاطق  هي  سلمديلة  نفوذ  ِملطقة  من  كبيرة  أجزسء 
سلمديلة، مثل سلمتلزَّهات؛ اقام ملها يحيطها، مثل  رش أارشليم سلقدس. شّكلت سلملاطق سلمفتو ة 
عام 2013 %53 من ِملطقة نفوذ سلمديلة. سلمبلى سلتضارياّي ألارشليم سلقدس مع سياسة تلظيم لالين 
سلقدس مبلية كأ ياء مفصولة عن بعضها بعًضا من خالل  أارشليم  إلى اضع فيه غالبية  أّديا  طويلة 

اديان فيها ملاطق عاّمة مفتو ة أا شوسرع رئياة.

سلالطات سلمحّلية سلتي تحّد أارشليم سلقدس من سلغرب هي سلمجلس سإلقليمّي ماِطه يهودس امـڤـارت 
]سلضّفة  اسلاامرة  يهودس  أرسضي  سلقدس  أارشليم  تحّد  سلشمال  سلشرق امن  سلجلوب امن  تايون. من 
ماطه  سإلقليمّي  سلمجلس  اسلشرق(؛  سلجلوب  )من  سإلقليمّي چـوش عتايون  سلمجلس  افيها  سلغربية[، 
تحت  سلموجودة   A,B املاطق  سلشرق(؛  )من  أداميم  معاله  مديلة  اسلشمال(؛  سلشرق  )من  بليامين 

ماؤالية سلالطة سلِفلاطيلية.

ُتجرى تغييرست في ِملطقة سللفوذ بإعالن ازير سلدسخلية بعد توصية من لجلة سلحداد. شملت سلتغييرست 
سألخيرة سلتي طرأت على ِملطقة نفوذ سلمديلة إضافة نحو 240 دانًما في ِملطقة رمات رسِ ل، سنتقلت من 

ِملطقة ماطه يهودس إلى ِملطقة أارشليم سلقدس. 
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املُناخ
نيا يف أارشليم سلقدس 14.9 درجة مئوية، اكان  عام 2021 كان معّدل درجة سلحرسرة سلدُّ
معّدل درجة سلحرسرة سلُقصوى 23.6 درجة مئوية • عام 2021 ُسّجل يف أارشليم سلقدس 
نيا تحت 5- درجات مئوية، ا92 يوًما سرتفعت  15 يوًما سنخفضت فيها درجة سلحرسرة سلدُّ
فيها درجة سلحرسرة سلُقصوى فوق 30 درجة مئوية • يف موسم سألمطار 2020/21 ُسّجل يف 

محّطة سلقياس يف مرَكز أارشليم سلقدس 421 ملم من سلهطول. 

درجة الحرارة
نيا اسلُقصوى، عالية  كان معّدل درجة سلحرسرة في أارشليم سلقدس عام 2021، اكذلك درجة سلحرسرة سلدُّ

قلياًل مقارن بالثالثين سلة سألخيرة )2020-1991(.

كان معّدل درجة سلحرسرة في أارشليم سلقدس عام 2021 19.2 درجة مئوية )مقارنة بمعّدل 18.4 درجة 
نيا 14.9 درجة مئوية )مقارنة بمعّدل 14.1 درجة  مئوية في سلثالثين سلة سألخيرة(، اكان معّدل سلدرجة سلدُّ
في سلثالثين سلة سألخيرة(، اكان معّدل درجة سلحرسرة سلُقصوى 23.6 درجة مئوية )مقارنة بمعّدل 22.6 

في سلثالثين سلة سألخيرة(.

نيا سألدنى في أارشليم سلقدس عام  كان شهرس يلاير افبرسير سألشهر سلتي ُسّجل فيها معّدل درجة سلحرسرة سلدُّ
2021، مع معّدل درجة  رسرة ُدنيا من 8.2 إلى 8.3 درجة مئوية. درجة سلحرسرة سألدنى عام 2021 ُسّجلت 
في 18 فبرسير: 0.4- درجة مئوية. اكان شهر أغاطس هو سلشهر سلذي ُسّجلت فيه درجة سلحرسرة سلُقصوى 
سألعلى، مع معّدل درجة  رسرة ُقصوى من 32.3 درجة مئوية. درجة سلحرسرة سألعلى عام 2021 ُسّجلت في 

18 يوليو: 36.2 درجة مئوية.

معّدل درجات حرارة ُعليا وُدنيا شهرية يف أورشليم القدس، 2021-1991
■ درجات حرارة ُقصوى 2021 

■ درجات حرارة ُدنيا 2021 

 

درجات حرارة ُقصوى 2021-1991
درجات حرارة ُدنيا 2020-1991

°C

معهد القدس لبحث السياسات
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أحداث برد وحّر شاّذة
إّن َتكرسر أ دسث سلُملا  سلشاّذة يشير إلى درجة تطّرف سلطقس. عام 2021 ُسّجل في أارشليم سلقدس 15 
نيا تحت 5- درجة مئوية، من بيلها 'موجتا برد' – متوسليات من ثالثة  يوًما هبطت فيها درجة سلحرسرة سلدُّ
أّيام اأكثر تحت درجة سلحرسرة هذه. في سلالوست سلثالثين سألخيرة )1991-2020( معّدل عدد موجات سلبرد 
في سلالة كان متشابًها، ااصل إلى 2.4 في سلالة.   دثت موجة سلبرد سألطول عام 2021 في شهر فبرسير، 

اقد سستمّرت خماة أّيام.

درجة   30 فوق  سلُقصوى  سلحرسرة  درجة  فيها  سرتفعت  يوًما   92 سلقدس  أارشليم  في  ُسّجل   2021 عام 
 مئوية، من بيلها  9 'موجات  ّر' – متوسليات من ثالثة أّيام اأكثر فوق درجة سلحرسرة هذه. في سلالوست

1991-2020 معّدل عدد موجات سلحّر في سلالة كان متشابًها، ااصل إلى 8.6  ادث في سلالة.  دثت 
موجة سلحّر سألطول سلة 2021 في شهَري يوليو – أغاطس اسستمّرت 23 يوًما.

الهطول
في موسم سألمطار 21\2020 ُسّجل في محّطة سلقياس في مرَكز أارشليم سلقدس 421 ملم من سلهطول، 
اهو معًطى ملخفض مقارنة بالمعّدل في موسسم سألمطار في سلثالثين سلة سألخيرة )1990/91 - 2019/20(، 

سلذي اصل إلى 522 ملم.

كان سلشهر سألكثر إمطاًرس في موسم سألمطار 21\2020 هو شهر يلاير، مع 148 ملم من سألمطار. مقارنة 
بمدن أخرى في إسرسئيل فإّنه في موسم سألمطار 21\2020 كانت كّمية سلهطول في أارشليم سلقدس )421 
ملم( أدنى من كّمية سلهطول سلتي قيَات في محّطة سلقياس في شاطئ تل أبيب )498 ملم( افي محّطة 
سلتخليون في  يفا )685 ملم(، اأعلى من تلك سلتي قيَات في محّطة سلقياس في معهد سللقب في بئر 

سلابع )106 ملم(.

كما أّن عدد أّيام سلمطر في موسم سألمطار 21\2020 – 47 يوم مطر – كان ملخفًضا مقارنة بموسسم سألمطار 
في سلثالثين سلة سألخيرة، سلتي ُسّجل فيها بالمعّدل 58 يوم مطر في أارشليم سلقدس. في موسم سألمطار 
21\2020 ُسّجلت أربعة أّيام قيَس فيها أكثر من 25 ملم من سلهطول في أارشليم سلقدس، ايوم اس د 

هطل فيه ثلج في سلمديلة.

 سماا ة اسملا 
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السّكان يف أورشليم القدس ويف مدن كبرية يف إسرائيل، 2020

التوّزع الجغرايّف للسّكان يف أورشليم القدس، 2020

أورشليم 
القدس

تل أبيب  ريشون
لتسيون

حيفا برئ السبع

■ يهود  ■ عرب* مناطق ُضّمت إىل املدينة سنة 1967

مقيمني مقيمني  مقيمني مقيمني مقيمني

طابع الُهوّية الدينية للسّكان اليهود* يف إسرائيل ويف املدن الكبرية، 
2018-2020 )معّدل(

السّكان اليهود والعرب يف أورشليم القدس، 2020-1980

* أبنسء 20 فمس فوق، رجسل وناسء
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َتعداد السّكان
عام  نهاية  يف   • سّكانها  بَتعدسد  إسرسئيل  مدن  بني  سألكرب  سمديلة  هي  سلقدس  أارشليم 
2020 كان َتعدسد سّكان أارشليم سلقدس 951,100 نامة، اقد شّكلوس %10 من َتعدسد 
يف  سألكرب  سليهودية2  سلاّكانية  سمجموعة  سلقدس  أارشليم  يف  تاكن   • إسرسئيل  سّكان 
 إسرسئيل – 584,400 نامة، كما تاكن سمجموعة سلاّكانية سلعربية سألكرب يف إسرسئيل –

366,800 نامة. 

إاّّل إذس ُذكر غري ذلك، يف كّل مكان مذكور فيه سلاّكان سليهود سمقصود هو سمجموعة سلاّكانية من 'سليهود اسآلخرين'، أي   2
مجمل سلاّكان غري سلعرب. تشمل هذه سمجموعة سلاّكانية سليهود، سمايحّيني غري سلعرب، امجموعة غري سمصّلقني ديليًّا.

يهود فقط.   3

تل  َتعدسد سّكان  أي ِضعَفْي  سلقدس 951,100 نامة،  أارشليم  َتعدسد سّكان  نهاية عام 2020 كان  في 
أبيب: في تل أبيب، ثاني أكبر مديلة في إسرسئيل، كان َتعدسد سلاّكان 463,800 نامة؛ افي  يفا، ثالث 
أكبر مديلة في إسرسئيل، كان َتعدسد سلاّكان 283,700 نامة؛ افي ريشون لتايون، رسبع أكبر مديلة، 
كان َتعدسد سلاّكان 256,100 نامة؛ افي پـيتح تكـڤـا، خامس أكبر مديلة، كان َتعدسد سلاّكان 250,500 

نامة؛ افي بئر سلابع، ثامن أكبر مديلة، كان َتعدسد سلّاكان 210,600 نامة.

أارشليم سلقدس مديلة مختلطة. عام 2020 كان ياكلها 570,100 يهودّي،3 366,800 عربّي )353,800 
مالم ا 12,900 مايحّي؛ %96 ا%4 على سلتوسلي(، 3,400 مايحّي غير عربّي ا 10,800 نامة غير 

مصّلفين ديليًّا.

عام 2020 شّكل َتعدسد سّكان أارشليم سلقدس %10 من َتعدسد سّكان إسرسئيل. اقد شّكل َتعدسد سلاّكان 
سليهود %8 من َتعدسد سلاّكان سليهود في إسرسئيل، اشّكل َتعدسد سلاّكان سلعرب %19 من َتعدسد سلاّكان 
سلعرب في إسرسئيل.  ّصة َتعدسد سّكان أارشليم سلقدس في َتعدسد سّكان إسرسئيل ماتقّرة، اتصل إلى 
%10-%11 ملذ سلوست سلـ 70 من سلقرن سلـ 20، أي أّن معّدل نمّو َتعدسد سلاّكان في أارشليم سلقدس شبيه 

بمعّدل سللمّو في إسرسئيل كّلها.

طرأ – على مّر سلالين – ترسجع في  ّصة َتعدسد سلاّكان سليهود بين إجمالّي َتعدسد سّكان أارشليم سلقدس، 
افي سلمقابل طرأ سرتفاع في  ّصة َتعدسد سلاّكان سلعرب. سنخفضت  ّصة سلاّكان سليهود في سلمديلة من 
%74 سلة 1967، إلى %72 سلة 1990، اإلى %68 سلة 2000 اإلى %61 سلة 2020. في سلمقابل، طرأ 
سرتفاع في  ّصة سلاّكان سلعرب من %26 عام 1967، إلى %28 عام 1990، إلى %32 عام 2000 اإلى 39% 
عام 2020. افي سلالوست سألخيرة – مع ترسجع معّدل نمّو َتعدسد سلاّكان سلعرب – هذه سلايرارة معتدلة. 

سلاّكان 
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َتعداد سّكان أورشليم القدس*، حَسب املجموعة السّكانية، 2020-1922
■ يهود  ■ عرب

* في ِملطقة نفوذ أارشليم سلقدس في سلالة سلمالئمة. 

 َتعداد سّكان أورشليم القدس*، حَسب املجموعة السّكانية )بالنسب املئوية(،
2020-1922

■ يهود  ■ عرب

* *في ِملطقة نفوذ أارشليم سلقدس في سلالة سلمالئمة. 
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سلاّكانية  سلمجموعة  إسرسئيل،  في  سألكبر  سليهودية  سلاّكانية  سلمجموعة  سلقدس  أارشليم  في  تاكن 
سلحريدية سألكبر في إسرسئيل، اكذلك سلمجموعة سلاّكانية سلعربية سألكبر. عام 2020 كان َتعدسد سلاّكان 
سليهود في أارشليم سلقدس 584,400 نامة. كان َتعدسد سلاّكان سليهود في سلمديلة أكبر بلحو %32 من 
سلتالية  َاب  اسلمدن   .)442,200( أبيب  تل   – إسرسئيل  في  سلمدن  أكبر  ثاني  في  سليهود  سلاّكان  َتعدسد 
كبر َتعدسد سلاّكان سليهود بترتيب تلازلّي هي ريشون لتايون )255,800(، پـيتح تكـڤـا )250,100(، ا يفا 

.)249,800(

أارشليم سلقدس هي، أيًضا، سلمديلة سلتي تاكن فيها سلمجموعة سلاّكانية سلحريدية سألكبر في إسرسئيل. 
ا َاب تقدير لَتعدسد سلاّكان مبلّي على أساس سستطالع سلقّوة سلعاملة لدسئرة سإل صاء سلمرَكزية سكن 
في أارشليم سلقدس عام 2020 نحو 250,100  ريديم، اقد شّكلوس نحو ربع )%25( إجمالّي سلحريديم في 
إسرسئيل. اللمقارنة ففي ْبلي ْبرسك، سلمديلة سلحريدية سألكبر في إسرسئيل، اسلتي يقطن فيها سّكان لياوس 
 ريديم، أيًضا، كان َتعدسد سلّاكان 208,800. يّتضح، إًذس، أّن مجمل سّكان ْبلي ْبرسك أصغر من مجمل 

َتعدسد سلاّكان سلحريديم في أارشليم سلقدس.

أارشليم سلقدس هي، أيًضا، سلمديلة سلتي تاكن فيها سلمجموعة سلاّكانية سلعربية سألكبر في إسرسئيل. 
في  سلعربية  سلاّكانية  سلمجموعة   .366,800 إلى  سلمديلة  في  سلعرب  سلاّكان  َتعدسد  اصل   2020 عام 
إسرسئيل:  في  سلكبيرة  سلعربية  سلمدن  في  سلعربية  سلاّكانية  سلمجموعة  من  بكثير  أكبر  سلقدس  أارشليم 

سللاصرة )77,600(، رهط )73,600(، أّم سلفحم )56,700(، سلطيبة )44,500(، اشفاعمرا )42,300(.

َتعداد السّكان يف أورشليم القدس، يف تل أبيب، ويف حيفا، حَسب املجموعة 
السّكانية، 2020

■ يهود  ■ عرب
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س، مقارنة بلابة سلاّكان سلعرب في إسرسئيل  نابة سلاّكان سلعرب في أارشليم سلقدس )%39( كبيرة جدًّ
من   33%  .)5%( أبيب  اتل   )12%( سلمختلطة:  يفا  سلكبيرة  سلمدن  في  سلعرب  سلاّكان  انابة   ،)21%(

سلاّكان في عّكا عرب، افي سللُّّد انوف هـچـليل – 30%.

سلاّكان هم عرب مايحّيون، اهم يشّكلون  سلقدس 12,900 من  سلعرب في أارشليم  سلاّكان  من بين 
%3.5 من إجمالّي سلاّكان سلعرب في سلمديلة. نجد في سللُّّد نابة مشابهة من سلعرب سلمايحّيين بين 
إجمالّي سلاّكان سلعرب في سلمديلة )%3.1(. سلمدن سإلسرسئيلية سلتي ُسّجلت فيها نابة عالية من سلاّكان 
معلوت-   ،)49%( سلمديلة(،  يفا  في  سلعرب  سلاّكان  من   63%( هـچـليل  نوف  هي  سلمايحّيين  سلعرب 

ترشيحا )%48(، سللاصرة )%28(، اشفاعمرا )25%(. 

يتطّرق هذس سلفصل سلفرعّي إىل سليهود فقط، بدان 'سآلخرين' )غالبّيتهم من دان تصليف ديلّي(.  4

طبيعة الُهوية الدينية
تاكن يف أارشليم سلقدس مجموعات سّكانية كثرية امتلّوعة • إ دى سميزست سلفارقة بني 
مجموعات سلاّكان سليهود4 يف سمديلة هي ُهوّيتها سلديلية • بني سلاّكان سليهود أبلاء 20 فما 
س مقارنة بإسرسئيل  فوق سلحّصة سللابية للحريديم اسمتدّيلني يف أارشليم سلقدس كبرية جدًّ

كّلها، اسلحّصة سللابية للَعلمانّيني اسلتقليدّيني ملخفضة مقارنة بإسرسئيل كّلها.

ُهوّيتهم  يعّرفوس  أن  سلاّكان  من  ُطلب  سلمرَكزية  سإل صاء  دسئرة  أجرته  سلذي  ساّلجتماعّي  ساّلستطالع  في 
سلديلية. سِّتضح من معطيات ساّلستطالع سلذي أُجري خالل سلالوست 2018-2020 )بالمعّدل( أّنه من بين 
321,700 يهودّي أبلاء 20 فما فوق ياكلون في أارشليم سلقدس عّرف %19 أنفاهم َعلمانّيين )60,800 
موسطن(، اعّرف %25 أنفاهم تقليدّيين )79,800(، اعّرف %21 أنفاهم متدّيلين )67,200( اعّرف 35% 

أنفاهم  ريديم )114,000(. 

سألجيال  سلاّكان من مجمل  بين  أبلاء 20 فما فوق فقط. امن  إلى  سلمعطيات  تتطّرق هذه  اكما جاء، 
نابة سلمتدّيلين اسلحريديم أعلى بكثير. الابب مبلى سألجيال سلشاّب لهاتْين سلمجموعتْين فإّن  ّصتهما 

سللابية بين أبلاء 0-19 أعلى من  ّصتهما سللابية بين أبلاء 20 فما فوق. 

من بين سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس أبلاء 20 فما فوق كانت  ّصة من يعّرفون أنفاهم متدّيلين 
إسرسئيل. اقد عّرف %21 من سّكان  أبيب، في  يفا، افي  تل  بكثير من  ّصتهم في  أكبر  أا  ريديم 
أبيب،  تل  في  بلابة %7 في  يفا، 5%  مقارنة  متدّيلين،  أنفاهم  سألجيال  سلقدس من هذه  أارشليم 
ا%11 في إسرسئيل. اعّرف %35 من سّكان أارشليم سلقدس في هذه سألجيال أنفاهم  ريديم، مقارنة 

بلابة %1 في تل أبيب، ا%4 في  يفا، ا%10 في إسرسئيل.

سلاّكان 
21



في سلمقابل، إّن  ّصة من يعّرفون أنفاهم َعلمانّيين أا تقليدّيين كانت ملخفضة بين سّكان أارشليم 
أنفاهم  سألجيال  هذه  من  سلقدس  أارشليم  سّكان  من   19% عّرف  اإسرسئيل.  بحيفا  مقارنة  سلقدس 
َعلمانّيبن، مقارنة بلابة %44 في إسرسئيل، %70 في تل أبيب، ا%60 في  يفا. اعّرف %24 من سّكان 
أارشليم سلقدس من هذه سألجيال أنفاهم تقليدّيين، مقارنة بلابة %35 في إسرئيل، %29 في  يفا، 

ا%25 في تل أبيب.

السّكان اليهود أبناء 20 فما فوق يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، يف تل أبيب، ويف 
حيفا، حَسب طبيعة الُهوية الدينية، 2018-2020 )باملعدل(

■ حريدي  ■ متدّين  ■ تقليدّي – متدّين  ■ تقليدّي غير متدّين إلى هذا الحّد 

■ َعلمانّي، غير متدّين

% من أبلاء 20 فما فوق
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التوّزع الِجغرايّف
يف نهاية عام 2020 سكن يف أارشليم سلقدس 951,100 نامة: %63 يف شرق سمديلة ا37% 
يف غرب سمديلة • سكن يف شرق سمديلة يهود )%39( اعرب )%61(، يف  ني أّن %99 من 

سلاّكان يف غرب سمديلة كانوس يهوًدس.

السّكان يف أورشليم القدس، حَسب التوّزع الِجغرايّف واملجموعة السّكانية، 2020
■ يهود  ■ عرب

في نهاية عام 2020 سكن في سلملاطق سلتي أُضيفت إلى سلمديلة في يونيو 1967 )فيما يلي: 'شرق سلمديلة'( 
أارشليم  إجمالّي سّكان  اسليهود، اقد شّكلوس %63 من  سلعرب  سلقدس،  أارشليم  595,600 من سّكان 
سلقدس. طرأ خالل سلالوست سرتفاع في  ّصة سلاّكان سلذين ياكلون في شرق سلمديلة: عام 1972 شّكلت 
سلمجموعة سلاّكانية سلتي تاكن في شرق سلمديلة نحو %29 من مجمل سلاّكان في أارشليم سلقدس، 

اقد سرتفعت  ّصتها إلى %46 عام 1983، اإلى %59 عام 2005، اإلى %63 عام 2020.

في نهاية عام 2020 سكن في شرق سلمديلة نحو 233,900 يهودّي، اقد شّكلوس %39 من مجمل سلاّكان 
في شرق سلمديلة. في سلوست سلـ 70 اسلـ 80، مع بلاء سأل ياء سلكبيرة في شرق سلمديلة، طرأ سرتفاع كبير 
في َتعدسد سلاّكان سليهود سلذين ياكلون في هذه سلملاطق. عام 1972 شّكل سلاّكان سليهود %10، فقط، 
من مجمل سلاّكان في شرق سلمديلة، اقد سرتفعت  ّصتهم إلى %39 عام 1983 اإلى %46 عام 1996. 
بدًءس من عام 2000 ُتالَ ظ نزعة هبوط في  ّصة سليهود سلذين ياكلون في شرق سلمديلة – من %43 عام 

2005 إلى %39 عام 2020. 

شرق  في  سلاّكان  مجمل  من   61% شّكلوس  اقد  سلمديلة،  شرق  في   2020 عام  سكلوس  عربّي   361,700
سلمديلة، ا%99 من مجمل سلاّكان سلعرب في أارشليم سلقدس.

ف
آاّل
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َتعداد السّكان يف شرق املدينة، حَسب املجموعة السّكانية، 2020-1972

سلحّي موجود دسخل ِملطقة نفوذ أارشليم سلقدس، لكن خلف جدسر سلفصل. سمعطيات عن هذس سلحّي جزئية.  5
هذه سأل ياء – مخّيم سلاّلجئني شعفاط، رأس خميس، اضا ية سلاالم – موجودة دسخل ِملطقة نفوذ أارشليم سلقدس،   6

لكن خلف جدسر سلفصل، اسمعطيات علها جزئية.

■ يهود  ■ عرب

 َتعداد السّكان يف شرق املدينة، حَسب املجموعة السّكانية، )بالنسبة املئوية(
2020-1972

■ يهود  ■ عرب

سأل ياء سليهودية سلكبيرة في شرق سلمديلة هي: رسموت ألون )50,400 نامة(، پـاـچـات زئيـڤ )43,800(، 
چـيلوه )31,600(، ناڤـيه يعكوڤ )25,900(، هار  وماه )25,200(، رمات شلوموه )15,000(، اتلـپـيوت 

مزرسح )14,800(.

سأل ياء سلعربية سلكبيرة في شرق سلمديلة هي: بيت  ليلا )44,300 نامة(، كفر عقب5 )39,000(، مخّيم 
سلاّلجئين شعفاط اسأل ياء من  وله6 )35,000( سلطور املحدرست جبل سلزيتون )30,100(، جبل سلمكّبر 

)26,100(، ا ّي شعفاط )23,900(. 

ف
آاّل
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النمّو السّكايّن
خالل عام 2020 نما َتعدسد سّكان أارشليم سلقدس بلحو 14,700 نامة )زيادة نابتها 
%1.6(: نمت سمجموعة سلاّكانية سليهودية بلحو 6,800 نامة )%1.2(، انمت سمجموعة 

سلاّكانية سلعربية بلحو 8,000 نامة )2.2%(. 

أدنى  سلقدس  أارشليم  في  سليهودية  سلاّكانية  سلمجموعة  لدى  سلاّكانّي  سللمّو  نابة  سلوست  عّدة  ملذ 
ملها لدى سلمجموعة سلاّكانية سلعربية، اكذلك، أيًضا، سلة 2020. ففي هذه سلالة اصلت نابة سللمّو 
سلاّكانية  سلمجموعة  لدى   2.2% بلابة  مقارنة   1.2% إلى  سليهودية  سلاّكانية  سلمجموعة  لدى  سلاّكانّي 
سلعربية. امع ذلك، إّن سللمّو سلالوّي لدى سلمجموعة سلاّكانية سلعربية في  الة هبوط. اللمقارنة، بين 
سلالوست 2000-2010 اصلت نابة سللمّو سلالوّي لدى سلمجموعة سلاّكانية سلعربية إلى ما معّدله 3.1%.

سلاّكانّي لدى  سللمّو  سلقدس فرًقا كبيًرس في نابة  أارشليم  سلعربية في  سلاّكانية  سلمجموعة  انجد لدى 
سلمجموعة سلاّكانية سلمالمة مقارنة بالمجموعة سلاّكانية سلمايحية. ففي عام 2020 َنَمت سلمجموعة 
سلاّكانية سلمالمة بلابة %2.3، في  ين أّن َتعدسد سلمجموعة سلاّكانية سلمايحية لم يتغّير. ايلتج هذس 

سلفرق عن عّدة أسباب، امن بيلها سلفرق في مبلى سألجيال، في أنماط سلخصوبة، افي أنماط سلهجرة.

َطوسل عّدة سلوست كان سللمّو سلاّكاني في أارشليم سلقدس شبيًها باللمّو سلاّكانّي في إسرسئيل، اأعلى 
من تل أبيب. هكذس، مثاًل، خالل سلالوست 2010-2019 كان سللمّو سلاّكانّي سلالوّي سلمتوّسط في أارشليم 
سلقدس افي إسرسئيل متطابًقا – %1.9، اقد اصل في تل أبيب إلى %1.1. سلة 2020 اصلت نابة سللمّو 
سلاّكانّي في أارشليم سلقدس إلى %1.6، اقد كانت مطابقة للابة سللمّو في إسرسئيل، أعلى من نابة 
سللمّو في تل أبيب )%0.7(، اأعلى بشكل كبير من نابة سللمّو في  يفا،  يث طرأ سنخفاض في َتعدسد 
سلاّكان )%0.6-(. من بين سلمدن سألكبر من 100,000 نامة، عام 2020 ُسّجلت ناب سللمّو سألعلى في 
يام )%0.9-( افي  سللمّو سألدنى في بات  بيت شيمش )%6.1( افي رمات چـان )%2.5(، اُسّجلت ناب 

 يفا )0.6%-(.

إلى  سلقدس  أارشليم  في  سليهودية  سلاّكانية  سلمجموعة  لدى  سلاّكانّي  سللمّو  نابة  اصلت   2020 سلة 
%1.2، اقد كانت ملخفضة مقارنة بالالتين 2018 ا2019، سلّلتين ُسّجل فيهما نمّو نابته %1.8 ا1.4% 
أارشليم  في  سليهودية  سلاّكانية  سلمجموعة  لدى  سلاّكانّي  سللمّو  نابة  كانت  سلالة  هذه  سلتوسلي.  على 
في   .)-0.9%( افي  يفا   )0.5%( أبيب  تل  في  ملها  اأعلى   )1.5%( إسرسئيل  من  أدنى   )1.2%( سلقدس 
سلمقابل، كانت نابة سللمّو سلاّكانّي لدى سلمجموعة سلاّكانية سلعربية في أارشليم سلقدس )%2.2( أعلى 

من نابة سللمّو سلاّكانّي لدى سلمجموعة سلاّكانية سلعربية في إسرسئيل )%2.0( افي  يفا. 
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متوّسط النمّو السّكايّن السنوّي يف أورشليم القدس، حَسب الفرتة واملجموعة 
السّكانية، 2020-1967

■ يهود  ■ عرب
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ِملطقة ليات للاكن، 
أا معطيات ناقصة

 تغرّي سنوّي متوّسط يف َتعداد
سّكان املِنطقة

النمّو السّكانّي في أورشليم القدس، 2020-2019

%6.3- إلى 1.0%-

%1.1+ إلى 5.0%+

%0.9- إلى 1.0%+

%5.1+ إلى 15.6%+ عطاروت

  الرام

يعكوڤ ناڤيه 

حنينا بيت 

شعفاط

زئيڤ پسچات 

راموت ألون

رمات شلوموه

الفرنسية التلة 
رمات إشكول

هار 
حوتسفيم

هأرازيم عيِمك 
تسيون مڤسرت 

موتسا
روميما الشيخ جراح املشارف جبل 

العيسوية

وادي الجوز

الطور

الشياح

راس 
العمود

سلوانالعيزرية

راحڤيا

لبية طا

 بيت
َهكريم

َنيوت

جفعات شاؤول
هار نوف

زايت بيت 

عني كارم فاغان بيت 
َهيوفيل ِكريات 

هار 
هرتسل

رمات 
شاريت

جفعات 
مردخاي

مناحيم ِكريات 

أورا
عميناداف

عري جنيم

جفعات 
ِمسوآه

جفعات 
رام

قطمون

تلپيوت

أرنونا

رمات 
راحيل

چيلوه

لحم بيت 

هار حوماه

باهر صور 

أم طوبا

تلپيوت 
مزراح

املكرب جبل 

صفافا بيت 

املستعمرة
األملانية

أبو ديس ابو ثور

السواحرة 
الغربية

إمليسون

مركز 
املدينة

چئواله

نحلؤوت

البلدة 
القديمة

كفر عقب

شعفاط مخيم 

املالحة

ليه  معا
أدوميم

رام الله
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أعمار السّكان
يتمّيز سّكان أارشليم سلقدس بمبلى أعمار شاّب • عام 2020 كان سلعمر سمتوّسط لاّكان 
أارشليم سلقدس 24.1 سلة. أّي أّن نصف سمجتمع أصغر من 24.1 اسللصف سآلخر أكرب من 
24.1 • إّن سلعمر سمتوّسط لدى سّكان أارشليم سلقدس مرتبط بحّصَتِي سمجموعة سلاّكانية 

سلحريدية اسمجموعة سلاّكانية سلعربية يف سمديلة.

سلمجموعة سلاّكانية في أارشليم سلقدس أصغر عمًرس بشكل كبير إذس ما قورنت بالمجموعات سلاّكانية 
 24.1 إلى  سلقدس  أارشليم  سّكان  لدى  سلمتوّسط  سلعمر  اصل   2020 عام  ا يفا.  أبيب  تل  مديلَتْي  في 
سلة، مقارنة بمتوّسط عمر من 36.1 سلة لدى سّكان تل أبيب ا38.7 لدى سّكان  يفا. بين مجمل سّكان 

إسرسئيل سلعمر سلمتوّسط هو 30.1.

سلمجموعة سلاّكانية سليهودية في أارشليم سلقدس أكبر سلًّا من سلمجموعة سلاّكانية سلعربية. عام 2020 
اصل سلعمر سلمتوّسط للمجموعة سلاّكانية سليهودية في أارشليم سلقدس إلى 25.4، مقارنة بعمر متوّسط 
من 22.3 لدى سلمجموعة سلاّكانية سلعربية في سلمديلة. في سلعام نفاه اصل سلعمر سلمتوّسط للمجموعة 
سلاّكانية سليهودية في إسرسئيل إلى 32.2، ااصل سلعمر سلمتوّسط للمجموعة سلاّكانية سلعربية إلى 23.9.

ُسّجل في سلعقد سألخير سرتفاع معتدل في سلعمر سلمتوّسط لدى سّكان أارشليم سلقدس: من 23.6 سلة 
2010 إلى 24.1 سلة 2020. اُسّجل لدى سلّاكان سليهود في أارشليم سلقدس سنخفاض معتدل في سلعمر 
سلمتوّسط: من 25.7 سلة 2010 إلى 25.4 سلة 2020. بيلما ُسّجل لدى سلاّكان سلعرب في سلمديلة سرتفاع 

في سلعمر سلمتوّسط: من 19.8 سلة 2010 إلى 22.3 سلة 2020.

في  سلمتقّدمين  من  ملخفضة  ابلابة   )14-0 )أبلاء  سألطفال  من  عالية  بلابة  سلقدس  أارشليم  تتمّيز 
سلقدس،  أارشليم  في  سلاّكان  إجمالّي  من   33% سألطفال  شّكل   2020 عام  فوق(.  فما   65 سلاّن)أبلاء 
مقارنة بلابة %18 في تل أبيب، %20 في  يفا، ا%28 في إسرسئيل. الدى سلاّكان سليهود في سلمديلة 

شّكل سألطفال %33، اشّكلوس لدى سلاّكان سلعرب في سلمديلة 35%.

أبلاء هذه  نابة سلمتقّدمين في سلاّن )أبلاء 65 فما فوق( في أارشليم سلقدس ملخفضة نابيًّا. شّكل 
سلمجموعة سلُعْمرية %9 من إجمالّي َتعدسد سّكان سلمديلة، مقارنة بلابة %15 في تل أبيب، %21 في 
 يفا، ا%12 في إسرسئيل. شّكل سلمتقّدمون في سلاّن بين سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس 12%، 

اشّكلوس بين سلاّكان سلعرب %4، فقط.

بشكل عاّم، تتمّيز سلمجموعة سلاّكانية سلحريدية بمبلى أعمار شاّب، لكن ُتالَ ظ فراق كبيرة بين سأل ياء. 
فمثاًل، في  ّيْي چـئواّله امئاه شعاريم اصلت نابة سألطفال )أبلاء 0-14( من إجمالّي سلاّكان في نهاية 
عام 2020 إلى %46، في  ين كانت سللابة في رسمات شلوموه أقّل،  يث اصلت إلى %35، ااصلت في 
رسموت ألون )جلوب( إلى %37. تلبع هذه سلفراق – ضمن ماائل أخرى – من فراق في ممّيزست سلاّكان، 
في موعد سكن سلحّي، في سلهجرة إلى سأل ياء املها، اغيرها. على سلتوسلي، إّن نابة سلاّكان سلمتقّدمين 
في سلاّن )أبلاء 65 فما فوق( لدى سلمجموعة سلاّكانية سلحريدية ملخفضة بشكل عاّم، لكن هلا، أيًضا، 

نجد فراًقا بين سأل ياء.
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سلحريديم(  غير  اسلمتدّيلون  سلتقليدّيون،  )سلَعلمانّيون،  سلعاّمة   – سليهودية  سلاّكانية  سلمجموعة  لدى 
مبلى سألعمار أكبر سلا في پـاــچـات زئيـڤ شرق كما في رسمات ديليا ارسمات شاريت كانت نابة سألطفال 
ملخفضة مقارنة بأارشليم سلقدس كّلها، ااصلت إلى %23 ا%27 على سلتوسلي. كانت نابة سلمتقّدمين 

في سلاّن في هذه سأل ياء مرتفعة نابيًّا، %13 ا%18 على سلتوسلي.

تتمّيز سلمجموعة سلاّكانية سلعربية-سلمالمة في أارشليم سلقدس هي، أيًضا، بمبلى أعمار شاّب، اإّنها 
شاّبة بشكل كبير مقارنة بالمجموعة سلاّكانية سلعربية-سلمايحية في سلمديلة. اصلت نابة سألطفال )أبلاء 
 – سلعربية-سلمايحية  سلاّكانية  سلمجموعة  الدى  إلى 35%،  سلمالمة  سلاّكانية  سلمجموعة  لدى   )14-0 
%20. ااصلت نابة سلمتقّدمين في سلاّن )أبلاء 65 فما فوق( لدى سلمجموعة سلاّكانية سلمالمة إلى 

%4، الدى سلمجموعة سلاّكانية سلعربية-سلمايحية – 15%.

مبنى أعمار سّكان أورشليم القدس، حَسب املجموعة السّكانية، 2020
■ يهود  ■ عرب
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مبنى األعمار يف أحياء مختارة يف أورشليم القدس، 2020

% من سلاّكان

زئيـڤ شرق پـاـچـات 

سلقطمون أ – ا

چـئواّله امئاه شعاريم

رسمات شلوموه

بيت  ليلا

سلقدس أارشليم 

رسموت ألون جلوب

سمكرّب جبل 

رسمات ديلياه ارمات شاريت
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العمر المتوّسط في أورشليم القدس، 2020

ِملطقة ليات للاكن، 
أا معطيات ناقصة

العمر املتوّسط لسّكان املِنطقة
20.0-13.8

35.0-24.1

24.0-20.1

47.0-35.1

عطاروت

  الرام

يعكوڤ ناڤيه 

حنينا بيت 

شعفاط

زئيڤ پسچات 

راموت ألون

رمات شلوموه

الفرنسية التلة 
رمات إشكول

هار 
حوتسفيم

هأرازيم عيِمك 
تسيون مڤسرت 

موتسا
روميما الشيخ جراح املشارف جبل 

العيسوية

وادي الجوز

الطور

الشياح

راس 
العمود

سلوانالعيزرية

راحڤيا

لبية طا

 بيت
َهكريم

َنيوت

جفعات شاؤول
هار نوف

زايت بيت 

عني كارم فاغان بيت 
َهيوفيل ِكريات 

هار 
هرتسل

رمات 
شاريت

جفعات 
مردخاي

مناحيم ِكريات 

أورا
عميناداف

عري جنيم

جفعات 
ِمسوآه

جفعات 
رام

قطمون

تلپيوت

أرنونا

رمات 
راحيل

چيلوه

لحم بيت 

هار حوماه

باهر صور 

أم طوبا

تلپيوت 
مزراح

املكرب جبل 

صفافا بيت 

املستعمرة
األملانية

أبو ديس ابو ثور

السواحرة 
الغربية

إمليسون

مركز 
املدينة

چئواله

نحلؤوت

البلدة 
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األطفال أبناء 0-14 في أورشليم القدس، 2020

نسبة من إجمايّل السّكان يف املِنطقة
20%-1.2%

38%-25.1%

25%-20.1%

53%-38.1%
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الشباب أبناء 20-34 في أورشليم القدس، 2020

 نسبة الشباب من إجمايّل السّكان يف
سّن 20 فما فوق يف املِنطقة

28%-17.4%

45%-37.1%

37%-28.1%

63%-45.1%

 ِملطقة ليات للاكن،
أا معطيات ناقصة
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المتقّدمون في السّن أبناء 65 فما فوق في أورشليم القدس، 2020

نسبة املتقّدمني يف السّن من إجمايّل 
السّكان يف سّن 20 فما فوق يف املِنطقة

ِملطقة ليات للاكن، 
أا معطيات ناقصة

9%-0%

33%-19.1%

19%-9.1%

57%-33.1% عطاروت
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حاضرة ]مرتوپـولني[ أورشليم القدس
 اضرة أارشليم سلقدس هي ثاين أكرب  اضرة يف إسرسئيل • عام 2020 سكن يف  اضرة 
سلقدس، نوسة  سلقدس7 1,373,000 نامة: 951,100 نامة يف مديلة أارشليم  أارشليم 

سلحاضرة، ا421,900 نامة يف سلحلقة سلخارجية.

تشمل سمعطيات عن أارشليم سلقدس, نوسة سلحاضرة، سلاّكان سلعرب اسليهود عىل  ّد سلاوسء. إاّّل أّن سمعطيات عن قطاع   7
سلبلدست سإلسرسئيلية يف يهودس اسلاامرة ]سلضّفة سلغربية[ تشمل سمجموعة سلاّكانية سليهودية اسألخرى، فقط.

https://bit.ly/3xWFWGC ،اضرة ]مرتاپـولني['، قاموس سمصطلحات سلخاّص بدسئرة سإل صاء سمرَكزية '  8
تّم تعريف  اضرة أارشليم سلقدس ألال مرة من ِقبل دسئرة سإل صاء سمرَكزية سلة 2013، عىل أساس معطيات َتعدسد   9

سلاّكان لعام 2008.
 .)J2( 229,900 نامة يف لوسء بيت لحم، 347,800 نامة يف لوسء رسم سلله، ا163,800 نامة يف لوسء أارشليم سلقدس  10

https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/803/default.aspx :سُنظراس

)بلدّيات  سلمديلية  سلبلدست  من  كبيًرس  عدًدس  يضّم  اظيفّي  ِجغرسفّي  محيط  هي  ]متراپـولين[  سلحاضرة 
امجالس محّلية( ابلدست قراية )في مجالس إقليمية(، قريبة من بعضها بعًضا اتشّكل كياًنا اظيفيًّا 
اس ًدس. ُتقيم سلبلدست فيما بيلها عالقات سقتصادية اسجتماعية اثقافية. افي مرَكز سلحاضرة تقع سلمديلة 
سلمصّلفة  سلحاضرة،  بلدست  امن  ولها  سلحاضرة.  ِملطقة  في  سلاّكان  نشاط  بؤرة  هي  سلتي  سلرئياية، 
إليها.8 في إسرسئيل عّرفت دسئرة  كحلقات –  َاب سلبعد من سلمديلة، اإلى قطاعات –  َاب ساّلّتجاه 

سإل صاء سلمرَكزية أربع  اضرست: أارشليم سلقدس،9 تل أبيب،  يفا، ابئر سلابع.

سلقدس( امن  لقة خارجية تضّم  سلحاضرة )مديلة أارشليم  سلقدس مكّونة من نوسة   اضرة أارشليم 
قطاعْين. عام 2020 كان في  اضرة أارشليم سلقدس 86 بلدة، اقد سكن فيها 1,373,000 نامة. اسكن 
سلخارجية 421,900 نامة: 224,300 نامة في  سلحلقة  سلحاضرة 951,100 نامة، اسكن في  نوسة  في 
سلقطاع سلغربّي ا197,600 نامة في قطاع سلبلدست سإلسرسئيلية في يهودس اسلاامرة ]سلضّفة سلغربية[. من 
سلجدير بالذكر أّن قطاع سلبلدست سإلسرسئيلية في يهودس اسلاامرة ]سلضّفة سلغربية[ يضّم بلدست يهودية، 
فقط. اعليه، تتطّرق هذه سلمعطيات إلى سّكان إسرسئيل، فقط، ااّل تشمل سلاّكان سلعرب سلذين ياكلون 
في هذه سلملاطق الياوس ذاي اضعية ساكلين في إسرسئيل. بموجب تقدير دسئرة سإل صاء سلمرَكزية كان 

َتعدسد سلاّكان سلِفَلاطيلّيين في سأللوية سلمحاذية ألارشليم سلقدس سلة 2020 741,500 نامة.10

بيتار  نامة(،   132,500( شيمش  بيت  للحاضرة  سلخارجية  سلحلقة  في  سألكبر  سلبلدست  كانت   2020 عام 
عيليت )61,100(، معاليه أداميم )37,800(، مـڤـاسرت تايون )24,200(، اچــڤـعات زئيـڤ )19,200(. 

عام  جاء،  اكما  أبيب،  تل  بعد  اضرة  إسرسئيل،  في  أكبر  اضرة  ثاني  هي  سلقدس  أارشليم   اضرة 
2020 سكلها 1,373,000 نامة. اسكن في  اضرة تل أبيب 4,103,200 نامة؛ سكن في  اضرة  يفا 
س مقارنة بحاضرَتي  972,300 نامة؛ اسكن في  اضرة بئر سلابع 410,000 نامة، اهو عدد صغير جدًّ

أارشليم سلقدس ا يفا.
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إّن سللابة بين َتعدسد سّكان سللوسة )سلمديلة سلرئياية( ابين  جم َتعدسد سلاّكان في بقّية سلحاضرة تدّل 
على طابع سلحاضرة من سللا ية سلمحيطية – هل هي موزّعة أم متدسخلة، كما من سللا ية ساّلقتصادية – ما 
هو ازن ضوس ي سلحاضرة اما هي قدرتها سلكاملة للمااهمة في سزدهار سلمديلة سلرئياية. تتفاات سللابة 
بين سللوسة اسلحاضرة كثيًرس بين سلحاضرست في إسرسئيل. شّكل سّكان سلمديلة في  اضرة أارشليم سلقدس 
%69 من إجمالّي َتعدسد سّكان سلحاضرة، بيلما شّكل سّكان سلمديلة في  اضرة تل أبيب %11، فقط، 
من أجمالّي َتعدسد سّكان سلحاضرة. افي  اضرَتي بئر سلابع ا يفا شّكل سّكان سلمديلة سلرئياية 51% 

ا%29 على سلتوسلي.

السّكان، حَسب الحاضرة والحلقات، 2020
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حاضرة أورشليم القدس
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مصادر سللمّو سلاّكايّن
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النمّو  مصادر 
السّكايّن
 مصادر النمّو السّكايّن

 الوالدات

 الوَفيات

 الزيادة الطبيعية

 الهجرة إىل إسرائيل

 الهجرة بني البلدات

الهجرة داخل املدينة يف أورشليم القدس



11,00018,800

معّدل خصوبة النساء يف أورشليم القدس، حَسب املجموعة 
السّكانية، 2020-2000 

استقرار أّول للمهاجرين إىل إسرائيل 2020-1990
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الهجرة إىل أورشليم القدس ومنها, 2020

من أورشليم القدسإىل أورشليم القدس
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مصادر النمّو السّكايّن
سلطبيعية،  سلزيادة  أساسية:  عوسمل  بثالثة  متأّثر  سلقدس  أارشليم  يف  سلاّكايّن  سللمّو  إّن 
يف  سلاّكايّن  سللمّو  إّن  ذلك،  إىل  باإلضافة  سلبلدست.  بني  اسلهجرة  سسرسئيل11،  سىل  سلهجرة 
إىل  يغادران  من  هؤاّلء  جملة  امن  ُجدد،  مهاجرين  ليات  دالية  بهجرة  متأّثر  سمديلة 

خارج سلبالد، سلاّكان سلعائدان، اسلدسخلون بلّم شمل سلعائالت. 

مصادر النمّو السّكايّن يف أورشليم القدس، يف تل أبيب، ويف حيفا، 2020

يشمل: 'سمهاجران سىل سسرسئيل' – أُناًسا )يهود أا أقرباء ليهود( دخلوس إىل إسرسئيل لهدف ساّلستقرسر فيها، بموجب قانون   11
سلعودة أا قانون سلدخول إىل إسرسئيل؛ 'سمهاجران سىل سسرسئيل' علوة' – أُناس ياتحّقون تصريح مهاجر أا شهادة مهاجر 

بموجب قانون سلعودة، ايريدان سمكوث يف إسرسئيل  ّتى 3 سلوست من أجل فحص إمكانّيات اشراط ساّلستقرسر يف 
إسرسئيل كمهاجرين؛ ا'سموسطلون سمهاجران' – سألااّلد سلذين ُالداس موسطلني إسرسئيليني يف أثلاء مكوثهم خارج سلبالد ادخلوس 

إىل إسرسئيل بقصد ساّلستقرسر فيها.

■ حيفا  ■ تل أبيب  ■ القدس  
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الوالدات
أارشليم  سلخصوبة يف  كان معّدل   • عام 2020 25,100 طفل  سلقدس  أارشليم  ٌالد يف 
سلقدس )3.8( مرتفًعا مقارنة بإسرسئيل )2.9( • كان معّدل خصوبة سللااء سليهودّيات يف 
أارشليم سلقدس )4.3( أعىل مله لدى سللااء سلعربّيات يف أارشليم سلقدس )3.0( • اصل 
سلواّلدست يف أارشليم سلقدس إىل 26.6 ااّلدة لكّل ألف نامة، اقد كان مرتفًعا  معّدل 

مقارنة بإسرسئيل )19.2(.

يمّثل معّدل سلخصوبة سإلجمايّل )TFR( معّدل عدد سألااّلد سلذي من سمتوّقع أن تلده سمرأة خالل  ياتها، علًما بمعّداّلت   12
سلخصوبة  َاب سلجيل يف سمجتمع ايف سلفرتة ذست سلصلة. 
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عام 2020 ُالد لاّكان أارشليم سلقدس 25,100 طفل: ُالد 16,400 طفل )%65( ألُسر يهودية اُالد 8,700 
طفل )%35( ألُسر عربية.  

يعكس معّدل سلخصوبة سإلجمالّي )فيما يلي: معّدل سلخصوبة(12 ماتوى خصوبة سلاّكان أا مجموعة 
سّكانية، اهو غير مرتبط بمبلى سألجيال. اصل معّدل سلخصوبة في أارشليم سلقدس عام 2020 إلى 3.8، 
اقد كان أعلى بصورة كبيرة من معّدل سلخصوبة في إسرسئيل )2.9(، في تل أبيب )1.8(، افي  يفا )2.0(. 

أّما في بقّية سلمدن سلكبيرة في إسرسئيل )سلتي يزيد َتعدسد سّكانها عن 100,000 نامة( فقد ُسّجل معّدل 
سلخصوبة سألعلىى في ْبلي ْبرسك )5.8(، في بيت شيمش )5.3(، في أشداد )3.1(، افي ر وڤـوت )2.7(.

اأّما في سلبلدست سليهودية فقد ُسّجل معّدل سلخصوبة سألعلى في إسرسئيل في موديعين عيليت )7.2(، 
فيبيتار عيليت )6.8(، افي رخاسيم )5.4(، اثالُثها ذست طابع  ريدي.

إسرسئيل(،  في   3.0(  4.3 إلى  سلقدس  أارشليم  في  سليهودّيات  سللااء  خصوبة  معّدل  اصل   2020 عام 
إّن  سلقدس – 3.0 )2.8 في إسرسئيل(.  أارشليم  سلعربّيات في  سللااء  اقد كان أعلى من معّدل خصوبة 
معّدل سلخصوبة سلمرتفع لدى سللااء سليهودّيات في أارشليم سلقدس نابع، أساًسا، من ناب سلخصوبة 

سلمرتفعة لدى سلمجتمع سلحريدي اسلمتدّين في سلمديلة.

ملذ بدسية سلوست سلـ 2000 ُسّجل سرتفاع في معّدل سلخصوبة لدى سللااء سليهودّيات في أارشليم سلقدس. 
اصل معّدل سلخصوبة لدى سللااء سليهودّيات في أارشليم سلقدس عام 2010 إلى 4.2، اقد سرتفع قلياًل 
بال  سلالوست  هذه  في  سليهودّي  سلمجتمع  معّدل خصوبة  ظّل  إسرسئيل  افي   .2020 عام   4.3 إلى  ليصل 

تغيير – 2.9. 

في مقابل ذلك ُسّجل لدى سللااء سلعربّيات في أارشليم سلقدس افي إسرسئيل خالل هذه سلالوست ترسجع 
 اّد في معّدل سلخصوبة. ففي أارشليم سلقدس ترسجع معّدل سلخصوبة من 3.9 عام 2010 إلى 3.0 عام 
2020، اترسجع معّدل سلخصوبة في إسرسئيل من 3.5 إلى 2.9. هذس اإّن سلترسجع سلحاّد في معّدل سلخصوبة 
ا بإسرسئيل، اّل بل إّنه يحدث في سلدال سلعربية سلقريبة، أيًضا. مثاًل،  لدى سلمجتمع سلعربّي ليس أمًرس خاصًّ

ترسجع معّدل سلخصوبة في سألردن من 7.3 عام 1980 إلى 2.6 عام 13.2020 
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معّدل الخصوبة اإلجمايّل يف إسرائيل وأورشليم القدس، حَسب املجموعة السّكانية، 
2020-2000

معّدل سلواّلدة – عدد ااّلدست سأل ياء لكّل ألف نامة.  14

 ■ يهودّيات – أورشليم القدس  ■ يهودّيات – إسرائيل

■ عربّيات – أورشليم القدس    ■ عربّيات – إسرائيل 

س. يتأّثر معّدل  بموجب معّداّلت سلخصوبة سلعالية يتمّيز سّكان أارشليم سلقدس بمعّدل ااّلدة14 مرتفع جدًّ
سلواّلدة بأنماط سلخصوبة ابمبلى سألجيال. عام 2020 اصل معّدل سلواّلدة في أارشليم سلقدس إلى 26.6 

)ااّلدة لكّل ألف نامة( اقد كان مرتفًعا مقارنة بإسرسئيل )19.2(، تل أبيب )16.8(، ا يفا )13.2(. 

سليهود في أارشليم سلقدس )28.2( أعلى مله لدى سلاّكان  عام 2020 كان معّدل سلواّلدة لدى سلاّكان 
سلعرب في سلمديلة )24.0(. لكن في إسرسئيل كان معّدل سلواّلدة لدى سلاّكان سليهود )18.5( أدنى مله لدى 

سلاّكان سلعرب )21.9(.

أعلى  سلقدس  أارشليم  سلعرب في  سلاّكان  لدى  سلواّلدة  )1967-2011( كان معّدل  َطوسل سلوست عديدة 
مله لدى سلاّكان سليهود. لكن عام 2012 تغّيرت سللزعة، املذ ذلك سلعام ظّل معّدل سلواّلدة لدى سلاّكان 

سليهود أعلى مله لدى سلاّكان سلعرب.

سلـ 2000 – ترسجع  سلـ 70  ّتى بدسية سلوست  طرأ لدى سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس – من سلوست 
معتدل في معّدل سلواّلدة. ترسجع متوّسط معّدل سلواّلدة لدى هؤاّلء سلاّكان من 27.7 )ااّلدة لكّل ألف 
نامة( خالل سلالوست 1973-1989، ليصل إلى معّدل أدنى مقدسره 24.1 عام 2001. امن هلاك فال ًقا 
طرأ سرتفاع، اقد اصل سلمعّدل إلى 29.2 عام 2018. خالل سلالتْين 2019-2020 ُسّجل ترسجع طفيف في 

معّداّلت سلواّلدة: 28.6 ا28.2- على سلتوسلي.

طرأ لدى سلاّكان سلعرب في أارشليم سلقدس ترسجع  اّد امتوسصل في معّدل سلواّلدة ملذ سلوست سلـ 70. 
خالل سلالوست 1973-1979 اصل متوّسط معّدل سلواّلدة لدى هؤاّلء سلاّكان إلى 42.5 )ااّلدة لكّل ألف 
نامة(، اقد ترسجع إلى 32.9 خالل سلالوست 1980-1989 اسرتفع قلياًل ليصل إلى 34.1 خالل سلالوست 
1990-1999. لكن في سلوست سلـ 2000 تجّددت نزعة سلترسجع: خالل سلالوست 2000-2009 اصل متوّسط 
معّدل سلواّلدة إلى 31.8، اترسجع إلى 25.9 خالل سلالوست 2010-2020، اكما جاء، إلى 24.0 عام 2020.
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الوالدات يف إسرائيل ويف أورشليم القدس، حَسب املجموعة السّكانية، 2020-2000

 ■ يهودّيات – أورشليم القدس  ■ يهودّيات – إسرائيل

■ عربّيات – أورشليم القدس    ■ عربّيات – إسرائيل 

الوَفيات
سلة 2020 ُتويّف يف أارشليم سلقدس 4,100 نامة • اصل معّدل سلوَفيات لدى سلاّكان 
لدى   3.0 بمعّدل  مقارنة  نامة،  ألف  لكّل  اَفيات   5.2 إىل  سلقدس  أارشليم  يف  سليهود 
سلاّكان سلعرب • اصل معّدل اَفيات سألطفال لدى سلاّكان سليهود يف أارشليم سلقدس 

إىل 3.0 اَفيات لكّل ألف ااّلدة، يف مقابل 3.9 لدى سلاّكان سلعرب.

سلة 2020 ُتوّفي في أارشليم سلقدس 4,100 نامة: %73 ملهم يهود ا%27 عرب. اصل معّدل سلوَفيات 
في أارشليم سلقدس إلى 4.4 اَفيات لكّل ألف نامة، اقد كان أدنى مله في إسرسئيل )5.3(، في تل أبيب 
)7.2(، افي  يفا )8.8(. معّدل سلوَفيات سلملخفض نابيًّا نابع من كون أارشليم سلقدس مديلة شاّبة، مع 

معّدل ملخفض نابيًّا من سلاّكان سلمتقّدمين في سلاّن بين مجمل سلاّكان في سلمديلة.

كان معّدل سلوَفيات بين سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس أعلى بكثير مله لدى سلاّكان سلعرب. اصل 
ألف نامة،  لكّل  اَفيات  إلى 5.2  سلقدس سلة 2020  أارشليم  سليهود في  سلاّكان  سلوَفيات لدى  معّدل 
لدى  سلًّا  سألصغر  سألجيال  مبلى  في  أساًسا،  سلابب،  ايكمن  سلعرب.  سلاّكان  لدى   3.0 بمعّدل  مقارنة 
مقارنة  سلعرب،  سلاّكان  من   4% فوق  فما   65 أبلاء  شّكل  سلعام  هذس  ففي  سلمديلة.  في  سلعرب  سلاّكان 

بمعّدل %12 من سلاّكان سليهود.

كان معّدل سلوَفيات لدى سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس )5.2( ملخفًضا مقارنة بالاّكان سليهود في 
إسرسئيل )5.9(، في تل أبيب )7.3(، افي  يفا )9.3(. كان معّدل سلوَفيات لدى سلاّكان سلعرب في أارشليم 

سلقدس )3.0( أدنى من معّدل سلوَفيات لدى سلاّكان سلعرب في إسرسئيل )3.2(.

معهد القدس لبحث السياسات
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طرأ – مع مّر سلالين – ترسجع معتدل في معّدل سلوَفيات لدى سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس، في 
 ين طرأ ترسجع  اّد اسريع لدى سلاّكان سلعرب. سِنخفض معّدل سلَوفيات لدى سلاّكان سليهود من 6.4 
سلالوست 1989-1980،  5.9 خالل  إلى  سلالوست 1979-1973،  ألف نامة خالل  لكّل  بالمتوّسط  اَفيات 
سلالوست  5.1 خالل  اإلى  سلالوست 2009-2000،  5.2 خالل  إلى  سلالوست 1999-1990،  5.5 خالل  إلى 

.2020-2010

لكّل   6.4 من  سلوَفيات،  معّدل  متوّسط  في  ترسجع  اّد  سلقدس  أارشليم  في  سلعرب  سلاّكان  لدى  طرأ 
ألف نامة خالل سلالوست 1973-1979 ،15 إلى 4.5 خالل سلالوست 1980-1989، إلى 3.5 خالل سلالوست 
1990-1999، اإلى 2.8 خالل سلالوست 2000-2009. امن سلة 2010 فصاعًدس يالَ ظ سستقرسر في معّدل 

سلوَفيات،  يث إّن سلمعطى سلة 2020 )3.0( شاّذ قلياًل في سّتجاه سألعلى.

إّن سلترسجع في معّدل سلوفيات لدى سلاّكان سلعرب في أارشليم سلقدس ناتج عن تحّان ظراف سلصرف 
سلفائت،  سلقرن  من   60 سلـ  سلوست  نهاية  من  سلوقائّي  اسلطّب  سلصّحة  خدمات  ماتوى  سرتفاع  سلصّحّي، 

افرض قانون سلصّحة سلرسمّي بدًءس من ملتصف سلوست سلـ 90.

إّن أ د ساّلنعكاسات سألساسية للترسجع سلحاّد في معّدل سلوَفيات لدى سلاّكان سلعرب هو سلترسجع سلحاّد 
سلقدس  أارشليم  سلعرب في  سلاّكان  لدى  سألطفال16  اَفيات  سألطفال. اصل متوسط معّدل  اَفيات  في 
سلالوست  17.2 خالل  إلى  اقد هبطت  ألف ااّلدة  ّي،  لكّل  افاة   45.2 إلى   1979-1972 سلالوست  خالل 
 3.9 اإلى  سلالوست 2009-2000  6.8 خالل  إلى  سلالوست 1999-1990،  10.7 خالل  اإلى   ،1989-1980

خالل سلالوست 2020-2018.

اصل معّدل اَفيات سألطفال لدى سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس خالل سلالوست 2018-2020 إلى 
3.0 اَفيات لكّل ألف ااّلدة  ّي، اقد كان أعلى مله لدى سلاّكان سليهود في إسرسئيل – 2.1. اصل معّدل 
اَفيات سألطفال لدى سلاّكان سلعرب في أارشليم سلقدس إلى 3.9، اقد كان أدنى مله لدى سلاّكان سلعرب 

في إسرسئيل – 5.0. 17  

سمعّدل للالوست 1973-1979 اّل يمّثل بالضرارة، يف أعقاب تباين كبري بني سلالوست. طرأ يف هذه سلالوست ترسجع  اّد يف   15
معّدل سلوَفيات لدى سلاّكان سلعرب، اترسجع معتدل لدى سلاّكان سليهود.

سألطفال سلذين ُتُوّفوس قبل أن ُيتّموس سلة من عمرهم.  16
لابب معّدل اَفيات سألطفال سمرتفع لدى سلاّكان سلبدا يف سللقب فإّن معّدل اَفيات سألطفال لدى سلاّكان سلعرب يف لوسء   17

سلجلوب اصل إىل 9، يف  ني أّنه يف بقّية سأللوية ُيرساح بني 3.2 ا4.5.
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الزيادة الطبيعية
أارشليم  يف  سلاّكان  َتعدسد  سرتفاع  يحرّك  سلذي  سألسايّس  سلعامل  هي  سلطبيعية  سلزيادة 
سلقدس • عام 2020 سنضاف إىل أارشليم سلقدس نتيجة للزيادة سلطبيعية 20,900 نامة: 
سلعرب  سلاّكان  َتعدسد  اسرتفع  نامة،   13,300 بـ  سمديلة  يف  سليهود  سلاّكان  َتعدسد  سرتفع 
سلاّكان يف أارشليم  سلطبيعية18 لدى إجمايّل  سلزيادة  بـ 7,600 نامة • اقد كان معّدل 
 ،)9.3( أبيب  بتل   ،)13.8( بإسرسئيل  بكثري مقارنة  ألف موسطن( أعىل  لكّل   22.1( سلقدس 

ابحيفا )4.3(. 

معّدل سلزيادة سلطبيعية – سلفرق بني عدد سلواّلدست اعدد سلوَفيات.  18

عام 2020 كان معّدل سلزيادة سلطبيعية لدى سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس – 22.9 اهو أعلى مله 
لدى سلاّكان سلعرب في سلمديلة – 20.9. هذس اإّنه خالل سلوست كثيرة كان معّدل سلزيادة سلطبيعية لدى 
سنقلبت  بدًءس من عام 2014  أّنه  إاّّل  سليهود.  سلاّكان  سلقدس أعلى مله لدى  سلعرب في أارشليم  سلاّكان 
سللزعة ليصبح معّدل سلزيادة سلطبيعية لدى سلاّكان سليهود أعلى، عدس سلة 2017. إّن ساّلرتفاع في معّدل 

سلزيادة سلطبيعية لدى سلاّكان سليهود نابع من ساّلرتفاع في معّدل سلواّلدة لدى هؤاّلء سلاّكان.

إّن معّدل سلزيادة سلطبيعية لدى سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس )22.9( أعلى بشكل كبير من معّدلها 
في إسرسئيل )12.6(، تل أبيب )9.1(، ا يفا )3.6(. اإّن معّدل سلزيادة سلطبيعية لدى سلاّكان سلعرب في 
أارشليم سلقدس )20.9( أعلى من معّدلها لدى سلاّكان سلعرب في إسرسئيل )18.6(، في تل أبيب )14.2(، 

افي  يفا )8.9(. 
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الزيادة الطبيعية في أورشليم القدس، 2020

 الفرق بني الوالدات لكّل ألف سكان
يف املجموعة السّكانية املتوّسطة 

ِملطقة ليات للاكن، 
أا معطيات ناقصة

9.9-  تى 4.0+

16.1+  تى 33.0+

4.1+  تى 16.0+

33.1+  تى 50.0+ عطاروت

  الرام

يعكوڤ ناڤيه 

حنينا بيت 

شعفاط

زئيڤ پسچات 

راموت ألون

رمات شلوموه

الفرنسية التلة 
رمات إشكول

هار 
حوتسفيم

هأرازيم عيِمك 
تسيون مڤسرت 

موتسا
روميما الشيخ جراح املشارف جبل 

العيسوية

وادي الجوز

الطور

الشياح

راس 
العمود

سلوانالعيزرية

راحڤيا

لبية طا

 بيت
َهكريم

َنيوت

جفعات شاؤول
هار نوف

زايت بيت 

عني كارم فاغان بيت 
َهيوفيل ِكريات 

هار 
هرتسل

رمات 
شاريت

جفعات 
مردخاي

مناحيم ِكريات 

أورا
عميناداف

عري جنيم

جفعات 
ِمسوآه

جفعات 
رام

قطمون

تلپيوت

أرنونا

رمات 
راحيل

چيلوه

لحم بيت 

هار حوماه

باهر صور 

أم طوبا

تلپيوت 
مزراح

املكرب جبل 
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 الزيادة الطبيعية يف أورشليم القدس وإسرائيل، حَسب املجموعة السّكانية،
2020-1980

 ■ اليهود – أورشليم القدس  ■ اليهود – إسرائيل

■ العرب – أورشليم القدس    ■ العرب – إسرائيل 
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الهجرة إىل إسرائيل
عام 2020 سختار نحو 2,400 مهاجر إىل إسرسئيل19 أارشليم سلقدس مكان سكلهم سألّال 
يف إسرسئيل، اقد شّكلوس يف هذس سلعام %12 من إجمايّل سمهاجرين إىل إسرسئيل • طرأ خالل 
سلالوست 2019-2020 ترسجع طفيف يف عدد سمهاجرين إىل إسرسئيل سلذين سختاراس أارشليم 

سلقدس مكان سكلهم سألّال، من 2,600 مهاجر إىل 2,400 مهاجر.

بمن فيهم 'سمهاجران إىل إسرسئيل ' ا'سمهاجران إىل إسرسئيل ُعلوة'، فقط. سُنظراس سلتعريفات يف سمال ظة 11.  19

سلـ 90، طرأ خالل سألعوسم 2002-2013 ترسجع  بعد موجة سلهجرة سلى إسرسئيل سلكبيرة في بدسية سلوست 
ملحوظ في عدد سلمهاجرين إلى إسرسئيل. عام 2002 هاجر إلى إسرسئيل 33,600 مهاجر، اقد سنخفض 
عددهم إلى 21,200 عام 2005 اإلى 16,900 عام 2013. اخالل سألعوسم 2014-2017 طرأ سرتفاع في عدد 
سلمهاجرين إلى إسرسئيل، خصوًصا من دال غرب أارابا اأمريكا، اُيرساح عددهم بين 24,100 ا 27,900. 
ابعد أن طرأ خالل سلالوست 2018-2019 سرتفاع إضافّي على عدد سلمهاجرين إلى إسرسئيل سلذي اصل إلى 
سلتوسلي، ففي عام 2020 ُسّجل ترسجع ملحوظ في  جم سلهجرة إلى إسرسئيل،  28,100 ا33,200 على 

 يث اصل عدد سلمهاجرين إلى 19,700. 

إلى إسرسئيل سختاراس  إلى أارشليم سلقدس )مهاجران  سلمهاجرين  سللزعة في إسرسئيل فإّن عدد  ابخالف 
سلالوست خالل  سألخيرْين.  سلَعقدْين  في  نابيًّا  ماتقرًّس  ظّل  سألّال(  سكلهم  مكان  سلقدس   أارشليم 
2002-2007 اصل عدد سلمهاجرين إلى أارشليم سلقدس إلى ما معّدله نحو 2,500 مهاجر في سلالة، 
اقد اصل خالل سألعوسم 2008-2013 إلى ما معّدله نحو 2,300 مهاجر في سلالة. عام 2014 طرأ سرتفاع 
على عدد سلمهاجرين إلى أارشليم سلقدس – 2,800، اكذلك، أيًضا، خالل سلالوست 2015-2017 – ما 
معّدله 3,000 مهاجر في سلالة. خالل سألعوسم 2018-2020 طرأ ترسجع على عدد سلمهاجرين إلى أارشليم 

سلقدس، ارساح عددهم بين 2,400 ا2,700.

س على جذب سلمهاجرين إلى إسرسئيل.  على سمتدسد سلوست عديدة تمّيزت أارشليم سلقدس بقدرة كبيرة جدًّ
هكذس، مثاًل، خالل سلالوست 2002-2012 سختار نحو %13 من سلمهاجرين إلى إسرسئيل أارشليم سلقدس 
كمكان سكلهم سألّال في إسرسئيل، في  ين سختار ساّلستقرسر في تل أبيب ا يفا نحو %5 من سلمهاجرين 
)في كّل اس دة ملهما(. لكن بدًءس من عام 2013 طرأ سرتفاع تدريجّي على عدد سلمهاجرين اعلى  ّصة 
سلمهاجرين سلذين سختاراس سلاكن في تل أبيب مقارنة بأارشليم سلقدس. سلة 2015، األّال مّرة ملذ 15 
سلة، كان عدد سلمهاجرين سلذين إلى إسرسئيل سختاراس تل أبيب )3,300( كمكان سكلهم سألّال في إسرسئيل 
أعلى من عدد سلمهاجرين سلذين سختراس أارشليم سلقدس )3,100(. عام 2020 كان عدد سلمهاجرين إلى 
إسرسئيل سلذين سختاراس أارشليم سلقدس )2,400( أعلى، قلياًل، من عدد سلمهاجرين إلى إسرسئيل سلذين 
سختاراس تل أبيب )2,200(، نتانيا )1,900(، ا يفا )1,500(. شّكل سلمهاجران إلى أارشليم سلقدس عام 
2020 نحو %12 من إجمالّي سلمهاجرين إلى إسرسئيل، اشّكلوس في تل أبيب %11، في نتانيا %9، افي 

 يفا 8%. 
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 االستقرار األّول للمهاجرين إىل إسرائيل يف أورشليم القدس، تل أبيب، وحيفا
2022-2020

■ القدس  ■ تل أبيب  ■ حيفا      

بين سلمهاجرين سلذين سختاراس أارشليم سلقدس كمكان سكلهم سألّال عام 2020 تبرز  ّصة سلمهاجرين من 
سلواّليات سلمّتحدة )جاء %32 من سلمهاجرين إلى سلمديلة من هذه سلدالة(، فرناا )%25(، راسيا )10%(، 
أاكرسيلا  إسرسئيل فمختلف: راسيا )34%(،  إلى  سلمهاجرين  توّزع  أّما  اسألرجلتين )4%(.  بريطانيا )5%(، 
)%15(، فرناا )%12(، اسلواّليات سلمّتحدة )%12(. بين سلمهاجرين سلذين سختاراس تل أبيب كمكان سكلهم 

سألّال جاء %42 من راسيا، %16 من فرناا، %11 من سلواّليات سلمّتحدة، ا%5 من أاكرسيلا.
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الهجرة بني البلدات 
سنتقل 11,000 مقيم جديد للاكن يف أارشليم سلقدس من بلدست أخرى يف  عام 2020 
سلبالد، اترك 18,800 موسطن أارشليم سلقدس اسنتقلوس للاكن يف بلدست أخرى • كان 
 -7,800 إىل  ااصل  سلبيًّا،  سلالة  هذه  سلقدس  ألارشليم  سلبلدست20  بني  سلهجرة  ميزسن 
أّنه ملخفض مقارنة  إاّّل  سميزسن مرتفًعا مقارنة بالة 2018 )6,000-(،  موسطن. كان هذس 
بالة 2019 )8,200-( • سمهاجران إىل أارشليم سلقدس املها هم، أساًسا، يهود )96%(، 

اأقّلّيات )%4( عرب.

الوافدون، املغادرون، وميزان الهجرة يف أورشليم القدس 2020-1980

ميزسن سلهجرة بني سلبلدست – سلفرق بني عدد سمهاجرين إىل أارشليم سلقدس من سلبلدست سألخرى يف سلبالد )اسفدان( ابني   20
عدد سمهاجرين من أارشليم سلقدس إىل بلدست أخرى يف سلبالد )تاركون(؛ معّدل ميزسن سلهجرة – ميزسن سلهجرة لكّل ألف 

موسطن.

■ تاركون  ■ وافدون  ■ ميزان الهجرة      

معّدل ميزان الهجرة بني البلدات إىل أورشليم القدس ومنها 2020-1980
■ تاركون  ■ وافدون  ■ ميزان الهجرة      
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الوافدون إىل أورشليم القدس
سِنتقل عام 2020 إلى أارشليم سلقدس من بلدست أخرى في سلبالد 11,000 مقيم جديد. كان عدد سلوسفدين 

هذس سلعام ملخفًضا مقارنة بعدد سلوسفدين عام 2019 )11,900(.

 تبرز من بين سلوسفدين إلى سلمديلة سلحّصة سلكبيرة للوسفدين من لوسء يهودس اسلاامرة ]سلضّفة سلغربية[ –
إلى أارشليم سلقدس 2,000 اسفد  سلمرَكز  سلوسفدين(. هذس اقد اصل من لوسء  2,700 موسطن )%25 من 
)%18(، امن لوسء تل أبيب – 1,900 اسفد )%17(. اقد اصل من بلدست لوسء أارشليم سلقدس إلى أارشليم 

سلقدس 1,500 مقيم، شّكلوس %13 من أجمالّي سلوسفدين.

بيت   ،)710( ْبرسك  ْبلي  سلتالية:  سلبلدست  من  سلقدس  أارشليم  إلى  سألكبر  سلوسفدين  عدد  اصل  اقد  هذس 
شيمش )710(، تل أبيب )620(، بيتار عيليت )450(، معاليه أداميم )430(، أشداد )410(، اچـڤـعات 

زيئيـڤ )360(. 

 29-15 أبلاء  كانوس  سلقدس  أارشليم  إلى  سلوسفدين  من   44%  – سلعالية  سلشباب  معّدل  برزت   2020 عام 
)4,800 اسفد(. اقد اصلت معّدل أبلاء 30-64 من مجمل سلوسفدين إلى %27 )2,900(، اصلت معّدل 

سألطفال أبلاء 0-14 إلى %25 )2,800(، ااصلت معّدل سلاّكان أبلاء 65 فما فوق إلى 4% )400(.

اأ ياء أارشليم سلقدس سلتي سنتقل إليها أكبر عدد من سلوسفدين هي: رموت ألون )700(، نحلؤات )620(، 
ر اڤـيا )540(، چـئواّل امئاه شعاريم )540(، امرَكز سلمديلة )510(. بعض سأل ياء سلتي ُذكرت أعاله هي 
أ ياء كبيرة من نا ية َتعدسد سلاّكان، انتيجة لذلك فإّن عدد سلوسفدين سألكبر ُسّجل فيها. ُسّجلت معّدل 
سلوسفدين سألعلى )عدد سلوسفدين بالمعّدل إلى َتعدسد سلاّكان في سلحّي( في سأل ياء سلتالية: مرَكز سلمديلة 
)76 اسفًدس لكّل ألف موسطن(، ر اڤـيا )67(، افي طاـلبيه انحلؤات )64 في كّل اس دة ملهما(. هذه سأل ياء 
سألربعة هي أ ياء ياكن فيها شباب اطاّلب جامعات ُكثر، الذلك نشهد فيها كّل عام ' ركة نِشطة' من 

سلمغادرين امن سلوسفدين.

يغادرون أورشليم القدس
كان  سلبالد.  في  أخرى  بلدست  في  للعيش  اسنتقلوس  مقيم   18,800 سلقدس  أارشليم  غادر   2020 عام 
بين مغادري  برزت من  اقد  )20,100 مغادر(.  بعام 2019  سلعام ملخفًضا مقارنة  سلمغادرين هذس  عدد 
سلمديلة  ّصة سلمغادرين إلى لوسء يهودس اسلاامرة ]سلضّفة سلغربية[ – 4,200 مغادر )%22 من إجمالّي 
سلمغادرين(، اإلى بلدست في لوسء أارشليم سلقدس – 3,900 مغادر )%21(. يمكللا سلقول، إًذس، إّن أكثر 
من %40 من سلهجرة بين سلمدن إلى خارج أارشليم سلقدس كان إلى سأللوية سلمحيطة بها. سِنتقل إلى لوسء 

سلمرَكز 3,400 مغادر )%18(، اإلى لوسء تل أبيب – 3,000 )16%(.

سلبلدست سلاّت سلتي سنتقل إليها عدد سلمغادرين سألكبر هي: بيت شيمش )2,620(، تل أبيب )1,570(، بيتار 
عيليت )840(، سللُّّد )750(، چـڤـعات زئيـڤ )720(، اْبلي ْبرسك )560(.

برزت من بين مغادري أارشليم سلقدس معّدل سلشباب سلعالية أيًضا – كان %35 من سلمغادرين )6,600( 
أيًضا، اقد اصلت  سلمغادرين مرتفعة،  بين  أبلاء 0-14 من  أبلاء 15-29. اكانت معّدل سألطفال  شباًبا 
إلى %34 )6,400(. اكان %26 من سلمغادرين أبلاء 30-64 )5,000(، اكان %4 أبلاء 65 فما فوق )800(.
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سلمديلة.21  سليهود في  سلاّكان  سلعاّم لدى  توّزع سألجيال  سلمديلة عن  بين مغادري  توّزع سألجيال  يختلف 
عام 2020 شّكل أبلاء 0-14 %33 من بين سلاّكان سليهود في سلمديلة، اشّكل أبلاء 15-29 %24، اشكل 
أبلاء 30-64 %31، اشّكل أبلاء 65 فما فوق %12. أي أّن معّدل سلمغادرين سلشباب أعلى بصورة كبيرة 
من سلحّصة سللابية سلخاّصة بالشباب من بين سّكان سلمديلة. من سلجدير بالذكر أّن هذه سلظاهرة ليات 

خاّصة بأارشليم سلقدس، إذ إّن سلمهاجرين في سلعالم أجمع هم في سألساس شباب.

ألون  رموت  هي:   2020 عام  سلمغادرين  من  كبير  عدد  ملها  خرج  سلتي  سلقدس  أارشليم  في  سأل ياء 
)1,660(، چـئواّل امئاه شعاريم )1,440(، پـاـچـات زيئيـڤ )1,000(، بيت هكيرم اكريات موشيه )800(، 
اچـيله )770(. سأل ياء سلتي ُذكرت أعاله هي أ ياء كبيرة من نا ية َتعدسد سلاّكان، انتيجة لذلك فإّن عدد 
فإّن  سلحّي  َتعدسد سّكان  إلى  بالمعّدل  سلمغادرين  سختبار عدد  يتّم  فيها. علدما  ُسّجل  سألكبر  سلمغادرين 
معّدل سلمغادرين سألكبر هذس سلعام ُسّجلت في سأل ياء سلتالية: نحلؤات )66 مغادًرس لكّل ألف موسطن(، 
مرَكز سلمديلة )61(، طالبيه )55(، ار اڤـيا )54(. اكما جاء، فهذه سأل ياء هي أ ياء ياكن فيها شباب 
اطاّلب جامعات ُكثر. اإّن معّدل من يتركون هذه سأل ياء هي سألعلى من بين أ ياء سلمديلة، اكذلك، 

أيًضا، معّدل سلوسفدين إليها.

سمقارنة هي للاّكان سليهود، فقط، ألّن غالبية سمهاجرين من سمديلة اإليها هم من سليهود.  21

ميزان الهجرة
ُيحاب ميزسن سلهجرة بين سلبلدست سلخاّص بأارشليم سلقدس بموجب سلفرق بين عدد سلوسفدين )سلمهاجرين 
إلى أارشليم سلقدس من بلدست أخرى في سلبالد( ابين عدد سلمغادرين )سلمهاجرين من أارشليم سلقدس 
إلى بلدست أخرى في سلبالد(. عام 2020 كان ميزسن سلهجرة في أارشليم سلقدس سلبيًّا ااصل إلى 7,800-. 
كان ميزسن سلهجرة هذس سلعام عالًيا مقارنة بالعامين 2017-2018 )6,000-(، لكّله كان ملخفًضا مقارنة 

بعام 2019 )8,200-(. 

س مع بلدست لوسء أارشليم سلقدس، اقد اصل عام 2020  ألارشليم سلقدس ميزسن هجرة سلبّي مرتفع جدًّ
إلى 2,500- )%32 من ميزسن سلهجرة سلعاّم ألارشليم سلقدس(. اصل ميزسن هجرة أارشليم سلقدس مع 

لوسء سلمرَكز امع لوسء يهودس اسلاامرة ]سلضّفة سلغربية[ إلى 1,500- في كّل من سلّلوسَءْين )19%(. 
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ميزان الهجرة بني البلدات ألورشليم القدس، حَسب الّلواء، 2020-2018
2018 ■  2019 ■  2020 ■

علدما نختبر ميزسن سلهجرة  َاب مجموعات سلجيل يمكللا أن نرى أّن ميزسن هجرة سألطفال أبلاء 14-0 
كان سألكبر، اقد اصل إلى 3,600- )%46 من ميزسن سلهجرة سإلجمالّي(. ااصل ميزسن هجرة سلشباب أبلاء 
15-29 إلى 1,800- )%23(، ااصل ميزسن هجرة أبلاء 30-64 إلى 2,000- )%26(، ااصل ميزسن سلهجرة 

بين أبلاء 65 فما فوق إلى 400- )5%(.

ُسّجل ميزسن سلهجرة سلالبّي سألعلى بين أارشليم سلقدس ابين هذه سلبلدست: بيت شيمش )1,910-(، تل 
أبيب )950-(، سللُّّد )700-(، موديعين – مكابيم – رعوت )400-(، بيتار عيليت )390-(، اچـڤـعات زيئيـڤ 

 .)-360(

 أ ياء أارشليم سلقدس سلتي ُسّجل فيها ميزسن سلهجرة بين سلبلدست سلالبّي سألعلى هي: رموت ألون )960-(،
چـئواّل امئاه شعاريم )900-(، پـاـچـات زيئيـڤ )510-(، ناڤـيه يعكوڤ )410-(، اهار نوف )390-(. هذس اإّن 
سأل ياء سلثالثة سلو يدة سلتي ُسّجل فيها ميزسن هجرة إيجابّي هي مرَكز سلمديلة )110+(، ر اڤـيا )100+(، 
سلحّي فقد ُسّجل  َتعدسد سّكان  إلى  إيجابّي من 9-15 موسطًلا(. ابالمعّدل  اطالبيه )30+( )معّدل ميزسن 
معّدل ميزسن سلهجرة سلالبّي سألعلى في رمات شلومه )24- موسطًلا لكّل ألف موسطن(، هار نوف )24-( 

اچـئواّل امئاه شعاريم )23-(.

سلبلدست،  بين  سلهجرة  يشمل  سلذي   – سلقدس  ألارشليم  سإلجمالّي  سلهجرة  ميزسن  أّن  بالذكر  سلجدير  من 
سلهجرة إلى أارشليم سلقدس، مغادرة اعودة سإلسرسئيلّيين الّم شمل سلعائالت– كان أقّل بشكل كبير من 

ميزسن سلهجرة بين سلبلدست بحّد ذسته، اقد اصل عام 2020 إلى 4,500-.
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الهجرة داخل املدينة يف أورشليم القدس
عام 2020 هاجر 33,700 مقيم دسخل أارشليم سلقدس، من ِملطقة إ صائية اس دة إىل 
أخرى، اقام 10,000 مقيم بلقل مكان سكلهم دسخل نطاق سمِلطقة سإل صائية سلتي عاشوس 

فيها • كان %72 من سمهاجرين دسخل سمديلة يهوًدس )24,400( اكان %28 عرًبا )9,300(. 

تتطّرق سلهجرة بين سلمدن إلى سلهجرة سلتي تجري بين أجزسء مختلفة من سلمديلة. اكما ُذكر أعاله، فإّن 
سلغالبية سلمطلقة )%96( من  ركات سلهجرة بين سلمدن في أارشليم سلقدس جرت بين سلاّكان سليهود. 
س من سلاّكان سلعرب – %28 من  في سلمقابل، إّن  ركات سلهجرة دسخل سلمدن تشمل معّدل عالية جدًّ

سلمهاجرين دسخل سلمديلة كانوس عرًبا.

تجري سلهجرة دسخل سلمديلة، عادة، إلى أ ياء محاذية، من أجل سلحفاظ على نمط سلحياة سلقائم )سلقرب 
إلى ذلك(. أ د سألسباب  سلعمل، اما  سلموّسعة، من مؤّساات تعليم سألااّلد، امن مكان  سلعائلة  من 
سلمرَكزية لكون غالبية سّكان أارشليم سلقدس سلعرب اّل يهاجران خارج سلمديلة هو أّنهم لياوس موسطلين، 
بل مقيمين،  يث إّن سلهجرة خارج سلمديلة قد تجعلهم يفقدان مكانة سإلقامة، إذس لم ياتطيعوس برهلة 
سلقديمة افي  سلبلدة  سلبلاء في  تقييدست  إّن  إلى ذلك،  باإلضافة  سلقدس.  أارشليم  أّن مرَكز  ياتهم في 
سأل ياء سلمحيطة بها تجعل سلكثير من سلاّكان يلتقلون إلى سأل ياء سلموجودة بعيًدس عن سأل ياء سلتاريخية، 

اخصوًصا سأل ياء سلموجودة خلف سلجدسر سلفاصل،  يث إّن هلاك  ركة بلاء جديدة مكّثفة.

 2,130( عقب  كفر  هي:   2020 عام  سلقدس  أارشليم  سّكان  من  سألكبر  سلعدد  إليها  سنتقل  سلتي  سأل ياء 
اسفًدس(، رموت ألون جلوب )1,280(، بيت  ليلا )1,170(، اچـئواّل امئاه شعاريم )1,150(. سأل ياء سلتي 
كانت فيها سلمعّدل سألكبر بين عدد سلاّكان سلذين هاجراس إليها من ملاطق أخرى في سلمديلة ابين عدد 
سلاّكان في سلحّي هي: طالبيه )89 اسفًدس لكّل ألف موسطن في سلحّي(، چـيله غرب )88(، يمين موشيه اأبو 

تور )80(، انحلؤات )72(.

امئاه  چـئواّل  سلمديلة هي:  في  أخرى  ملاطق  إلى  سلمديلة  أكبر عدد من سّكان  ملها  هاجر  سلتي  سأل ياء 
شعاريم )1,470 مغادًرس(، سلحّي سإلسالمّي )1,150(، قطمونيم )1,100( ابيت  ليلا )1,090(. سأل ياء سلتي 
كانت فيها سلمعّدل سألكبر بين عدد سلاّكان سلذين هاجراس ملها ابين عدد سلاّكان في سلحّي هي: نحلؤات 

)82 مغادًرس لكّل ألف موسطن في سلحّي(، مرَكز سلمديلة )81(، طالبيه )80(، ار اڤـيا )72(.

 .)+470( غرب  چـيله  افي   )+1,790( عقب  كفر  في  سألعلى  سإليجابّي  سلمدن  دسخل  سلهجرة  ميزسن  ُسّجل 
اُسّجل ميزسن سلهجرة دسخل سلمدن سلالبّي سألعلى في سلحّي سإلسالمّي )930-( افي سلوسن )440-(.
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ميزان الهجرة اإلجمالّي في أورشليم القدس، 2020
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الهجرة داخل املدينة وبني املدن( 
املجموعة  يف  مواطن  ألف  لكّل 

السّكانية املتوّسطة

60.9-  تى 30.0-

9.9-  تى 10.0+

29.9-  تى 10.0-

10.1+  تى 263.0+

عطاروت

  الرام

يعكوڤ ناڤيه 

حنينا بيت 

شعفاط

زئيڤ پسچات 

راموت ألون

رمات شلوموه

الفرنسية التلة 
رمات إشكول

هار 
حوتسفيم

هأرازيم عيِمك 
تسيون مڤسرت 

موتسا
روميما الشيخ جراح املشارف جبل 

العيسوية

وادي الجوز

الطور

الشياح

راس 
العمود

سلوانالعيزرية

راحڤيا

لبية طا

 بيت
َهكريم

َنيوت

جفعات شاؤول
هار نوف

زايت بيت 

عني كارم فاغان بيت 
َهيوفيل ِكريات 

هار 
هرتسل

رمات 
شاريت

جفعات 
مردخاي

مناحيم ِكريات 

أورا
عميناداف

عري جنيم

جفعات 
ِمسوآه

جفعات 
رام

قطمون

تلپيوت

أرنونا

رمات 
راحيل

چيلوه

لحم بيت 

هار حوماه

باهر صور 

أم طوبا

تلپيوت 
مزراح

املكرب جبل 

صفافا بيت 

املستعمرة
األملانية

أبو ديس ابو ثور

السواحرة 
الغربية

إمليسون

مركز 
املدينة

چئواله

نحلؤوت

البلدة 
القديمة

كفر عقب

شعفاط مخيم 

املالحة

ليه  معا
أدوميم

رام الله

مصادر سللمّو سلاّكايّن
57

معهد القدس لبحث السياسات



سلعمل
59

العمل
 املشاركة يف قّوة العمل

 ممّيزات العاملني

األجور

تأثريات أزمة الكورونا



 نسبة املشاركة يف القّوة العاملة* يف أورشليم القدس، 
حَسب املجموعة السّكانية والجنس، 2021

 متوسط األجر لشهر عمل يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، 
يف تل أبيب ويف حيفا، حَسب الجنس، 2019
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* ندى أبنسء 64-25

حيفاتل أبيبأورشليم القدسإسرائيل

لون الذين يعملون يف اورشليم القدس، حَسب املجموعة  املشغَّ
السّكانية وفروع اقتصادية مختارة، 2021
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املشاركة يف قّوة العمل
عام 2021 اصل معّدل سمشاركة يف قّوة سلعمل يف أارشليم سلقدس إىل %65، مقارنة بـ 80% 
يف إسرسئيل • اصل معّدل سمشاركة لدى سلرجال يف أارشليم سلقدس إىل %70، مقارنة بـ 
%60 لدى سللااء • اصل معّدل سمشاركة لدى سلاّكان سليهود يف أارشليم سلقدس إىل 
%76، مقارنة بـ%47 لدى سلاّكان سلعرب • معّداّلت سمشاركة سمتدّنية يف أارشليم سلقدس 
نابعة، أساًسا، من معّداّلت مشاركة متدّنية لدى سلرجال سلحريديم اسللااء سلعربّيات 

يف سمديلة.

يف كّل مكان من هذس سلفصل ُتعرض فيه معّداّلت سمشاركة يف قّوة سلعمل تتطّرق سمعطيات إىل أجيال سلعمل سألساسية –   22
.64-25

سألساسية  سلعمل  أجيال  في  سلقدس  أارشليم  في  سلعمل  قّوة  في  سلمشاركة  معّدل  اصل   2021  عام 
أبيب )90%(،  إلى %65، اقد كان أدنى بشكل كبير مّما هو عليه في إسرسئيل )%80(، تل   22)64-25(

ا يفا )87%(.

متدّنًيا  كان  اقد   ،70% إلى  سلقدس  أارشليم  في  سلرجال  لدى  سلعمل  قّوة  في  سلمشاركة  معّدل  اصل 
مقارنة بإسرسئيل )%83(، اتل أبيب )%92(، ا يفا )%88(. إّن معّدل سلمشاركة سلمتدّني لدى سلرجال في 

أارشليم سلقدس مرتبط إلى  ّد كبير بمعّدل سلمشاركة سلمتدّني لدى سلرجال سلحريديم.

ااصل معّدل سلمشاركة في قّوة سلعمل لدى سللااء في أارشليم سلقدس إلى %60، اقد كان أدنى مّما 
هو عليه في إسرسئيل )%77(، في تل أبيب )%89(، افي  يفا )%85(. هذس اإّن معّدل سلمشاركة سلمتدّني 
لدى سللااء في أارشليم سلقدس مرتبط بمعّدل سلمشاركة سلمتدّني بشكل خاّص لدى سللااء سلعربّيات – 

%26، مقارنة بـ %82 لدى سللااء سليهودّيات.

 معّدل املشاركة يف قّوة العمل لدى أبناء 25-64 يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، 
يف تل أبيب، ويف حيفا، 2021

■ مشاركون في قّوة العمل  ■ غير مشاركين في قّوة العمل      
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نجد في أارشليم سلقدس فرًقا كبيًرس في معّدل سلمشاركة في قّوة سلعمل بين سلرجال اسللااء. عام 2021 
 اصل معّدل مشاركة سلرجال في أارشليم سلقدس – كما جاء – إلى %70، مقارنة بـ %60 لدى سللااء –
أكثر  اسللااء  سلرجال  بين معّدل مشاركة  سلفرق  أبيب، ا يفا كان  تل  إسرسئيل،  بفارق نحو %10. في 

سنخفاًضا، ارساح بين %6 في إسرسئيل ا %3 في تل أبيب ا يفا.

معّدل املشاركة يف قّوة العمل لدى أبناء 25-64 يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، يف 
تل أبيب، ويف حيفا، حَسب الجنس 2021

■ نساء  ■ رجال      

املشاركة يف قّوة العمل حَسب املجموعة السّكانية والجنس
سليهود في أارشليم سلقدس إلى 76%،  عام 2021 اصل معّدل سلمشاركة في قّوة سلعمل لدى سلاّكان 
سليهود )71%(  سلرجال  لدى  سلمشاركة  سلعرب )%47(. اقد كان معّدل  سلاّكان  لدى  أعلى مله  اقد كان 
شبيًها بالمعّدل لدى سلرجال سلعرب )%69(، بيلما كان معّدل مشاركة سللااء سليهودّيات )%82( أعلى 
بصورة كبيرة مله لدى سللااء سلعربّيات )%26(. هذس اإّن معّدل سلمشاركة سلمتدّني في قّوة سلعمل لدى 
سللااء سلعربّيات مرتبط بعّدة عوسمل، ملها: عدم ساّلعترسف باأللقاب سلجامعية سلصادرة عن سلمؤّساات 
سنعدسم  أطفال(،  ارياض  نهارية  )رعاية  سلعامالت  لألّمهات  سلدسعمة  سلتحتية  سلُبلى  سنعدسم  سلِفَلاطيلية، 
سلتجربة سلتشغيلية اسللتواركيلـچ )سلتشبيك سلتجارّي( اماتًوى متدنٍّ من سلايطرة على سلّلغتْين سلعبرية 

اسإلنجليزية.

في إسرسئيل، كما في أارشليم سلقدس، كان معّدل سلمشاركة في قّوة سلعمل لدى سلاّكان سليهود )86%( 
سليهودّيات )86%(  سللااء  أّن معّدل مشاركة  أعلى بصورة كبيرة مله لدى سلاّكان سلعرب )%55(، كما 
كان أعلى بصورة كبيرة مله لدى سللااء سلعربّيات )%40(. لكن في إسرسئيل خالًفا ألارشليم سلقدس كان 

معّدل مشاركة سلرجال سليهود )%87( أعلى مله لدى سلرجال سلعرب )70%(.
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معّدل املشاركة يف قّوة العمل لدى أبناء 25-64 يف أورشليم القدس، حَسب املجموعة 
السّكانية والجنس، 2021

■ مشاركون في قّوة العمل  ■ غير مشاركين في قّوة العمل      

معّدل املشاركة يف قّوة العمل لدى أبناء 25-64 يف إسرائيل ويف أورشليم القدس، 
حَسب املجموعة السّكانية والجنس، 2021

أورشليم القدسإسرائيل

عربيهودالمجملعربيهودالمجمل

%47%76%65%55%86%80املجمل

%69%71%70%70%87%83رجال

%26%82%60%40%86%77نساء

خالل سلالوست 2015-2021 ظّل معّدل سلمشاركة في قّوة سلعمل لدى سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس 
سلذي  بااّلستقرسر  سللااء، على نحو شبيه  أم لدى  سلرجال  أكان ذلك لدى  متشابًها )%76-%78(، سوسء 

ُسّجل في هاتْين سلمجموعتْين في إسرسئيل كّلها.

في مقابل ذلك، فلدى سلرجال سلعرب في أارشليم سلقدس طرأ – في هذه سلالوست – ترسجع في معّدل 
سلمشاركة في قّوة سلعمل )من %82 إلى %69(. اقد ُسّجل سلترسجع سألساسّي خالل سلالتْين 2021-2020، 

بموسزسة أزمة كورانا. اقد لوِ ظت نزعة شبيهة لدى مجمل سلرجال سلعرب في إسرسئيل. 

خالل  سلعمل  قّوة  في  سلمشاركة  معّدل  في  سرتفاع  سلقدس  أارشليم  في  سلعربّيات  سللااء  لدى  ُسّجل 
سلالوست 2015-2017 )من %21 إلى %27(؛ اسنخفاض في معّدل سلمشاركة خالل سلالوست 2019-2017 
أزمة  بموسزسة  إلى 26%(،  )من 25%  سلالتْين 2021-2020  متجّدد خالل  اسرتفاع  إلى %23(؛  )من 27% 
كورانا. الغرض سلمقارنة، ُسّجل لدى مجمل سللااء سلعربّيات في إسرسئيل خالل سلالوست 2021-2015 

سرتفاع في معّدل سلمشاركة في قّوة سلعمل، من %35 إلى 40%.
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 معّدل املشاركة يف قّوة العمل لدى أبناء 25-64 يف إسرائيل ويف أورشليم القدس، 
 حَسب املجموعة السّكانية والجنس، 2021-2015

2015201620172018201920202021

إسرائيل

%86%86%87%86%86%86%86يهود

%87%87%87%87%87%87%88رجال

%86%85%86%85%85%85%84نااء

%55%54%58%59%58%58%57عرب

%70%71%78%79%80%81%80رجال

%40%38%39%40%37%35%35نااء

أورشليم القدس

%76%77%77%78%78%77%77يهود

%71%72%72%74%75%75%74رجال

%82%83%81%81%80%80%79نااء

%47%48%50%51%52%52%51عرب

%69%73%78%79%81%84%82رجال

%26%25%23%25%27%22%21نااء

معّدل املشاركة يف قّوة العمل لدى العرب أبناء 25-64 يف إسرائيل وأورشليم القدس، 
حَسب الجنس، 2021-2015

        نساء – إسرائيل   ■ نساء – أورشليم القدس 
        رجال – إسرائيل   ■ رجال – أورشليم القدس    
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املشاركة يف قّوة العمل حَسب طبيعة الُهوّية الدينية23

يف هذس سلفصل سلفرعّي تتطّرق سمعطيات إىل سليهود، فقط )من دان آخرين(.  23

لدى سلاّكان سليهود، سوسء أكان ذلك في إسرسئيل أم في أارشليم سلقدس، فرق كبير في معّدل سلمشاركة 
في قّوة سلعمل بين سليهود سلذين عّرفوس أنفاهم ' ريديم' ابين أالئك سلذين عّرفوس أنفاهم كمن يلتابون 

إلى سلمجموعة سلاّكانية سلعاّمة: َعلمانّيون، تقليدّيون، أا متدّيلون )فيما يلي: 'غير  ريديم'(.

عام 2021 اصل معّدل مشاركة سليهود غير  ريديم في قّوة سلعمل إلى %85 في أارشليم سلقدس ا88% 
في إسرسئيل. ااصل معّدل سلمشاركة لدى سلحريديم إلى %61 في أارشليم سلقدس ا%68 في إسرسئيل. 
 الدى سلرجال سليهود غير  ريديم نجد معّدل مشاركة مشابًها لدى سلَعلمانّيين، سلتقليدّيين، اسلمتدّيلين –

%85-%86، بيلما كان سلمعّدل لدى سلرجال سلحريديم متدّنًيا بصورة كبيرة – 45%. 

لدى  سلمشاركة  معّدل  ااصل   ،87% إلى  اسلمتدّيلات  سلَعلمانّيات  سللااء  لدى  سلمشاركة  معّدل  اصل 
سللااء سلتقليدّيات إلى %79، الدى سللااء سلحريدّيات – 77%.

 معّدل املشاركة يف قّوة العمل لدى اليهود أبناء 25-64 يف أورشليم القدس، 
حَسب طبيعة الُهوّية الدينية والجنس، 2021

■ نساء  ■ رجال      
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معّدل املشاركة يف قّوة العمل لدى اليهود أبناء 25-64، يف إسرائيل ويف أورشليم 
القدس، حَسب الجنس وطبيعة الُهوّية الدينية، 2021 

إجمالّي 
المجموعة 
السّكانية 
اليهودية

المجموعة المجموعة السّكانية العاّمة، غير الحريدية
السّكانية 
الحريدّية متدّينونتقليدّيونَعلمانّيونالمجمل

 متدّينون
ا جدًّ

%68%86%85%86%90%88%86إسرائيل

%54%89%87%89%92%90%86رجال

%82%83%83%83%88%86%86نااء

أورشليم 
القدس

76%85%86%82%86%--61%

%45--%86%85%86%86%70رجال

%77--%87%79%87%84%81نااء

املشاركة يف قّوة العمل حَسب مستوى التحصيل العلمّي
بشكل عاّم، لدى سّكان أارشليم سلقدس سرتباط إيجابّي بين ماتوى سلتحصيل سلعلمّي اسلمشاركة في 
قّوة سلعمل – كّلما سرتفع ماتوى سلتحصيل سلعلمّي سرتفع معّدل سلمشاركة في قّوة سلعمل. عام 2021 
ُسّجل معّدل سلمشاركة سألعلى لدى  املي سأللقاب سألكاديمية سلعليا )سلّلقب سلثاني أا سلثالث( – نحو 88% 
من خّريجي هذْين سلّلقبْين شاركوس في قّوة سلعمل، مقارنة بـ %75 لدى  املي سلّلقب سألّال، %76 لدى 
أصحاب سلتحصيل فوق سلثانوّي غير سألكاديمّي، %63 لدى  املي شهادة سلبـچـرات، %53 لدى من أنهوس 

12 سلة تعليمية، ا%41 لدى من أنهوس سلمدرسة ساّلبتدسئية أا سإلعدسدية. 

سلعمل،  قّوة  سلعلمّي اسلمشاركة في  سلتحصيل  بين ماتوى  إيجابّي  سرتباط  سليهود، رجااًّل انااء،  لدى 
اكذلك، أيًضا، لدى سللااء سلعربّيات. لكن لدى سلرجال سلعرب في أارشليم سلقدس لم ُيعثر على نمط 
اسضح. عام 2021 كان معّدل مشاركة سلرجال سلعرب ذاي سأللقاب سألكاديمية سلعالية )%81( شبيًها بما 
هو عليه لدى  املي شهادة سلبـچـرات )%80(، أما فكان سلمعّدل لدى  املي سلشهادة فوق سلثانوية أا 
سلعربّيات  سللااء  لدى  سلمشاركة  اكان معّدل  سلتوسلي(.  على  أكثر )%74 ا64%،  سألّال ملخفًضا  سلّلقب 
في أارشليم سلقدس مرتفًعا على نحو كبير لدى  امالت سأللقاب سلعليا )%64( اخّريجات سلّلقب سألّال 

)%52(، مقارنة بذاست شهادة سلبـچـرات )%13( أا من أنهْين 12 سلة تعليمية )10%(.
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 معّدل املشاركة يف قّوة العمل لدى اليهود أبناء 25-64 يف أورشليم القدس،
حَسب أعىل شهادة حصلوا عليها الجنس، 2021

■ نساء  ■ رجال      

معّدل املشاركة يف قّوة العمل لدى العرب أبناء 25-64 يف أورشليم القدس، حَسب 
أعىل شهادة حصلوا عليها الجنس، 2021

■ نساء  ■ رجال      
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ممّيزات العاملني 
عام 2021 كان يف أارشليم سلقدس 342,100 عامل )أبلاء 15 فما فوق(، اقد شّكلوس 9% 
سّكان  هم  سلقدس  أارشليم  يف  سلعاملني  من   76%  • إسرسئيل  يف  سلعاملني  إجمايّل  من 
سلقدس  أارشليم  سّكان  من   89%  • أبيب  تل  يف  سلعاملني  من   40% بـ  مقارنة  سمديلة، 
ساّلقتصادية  سلفراع   • أبيب  تل  سّكان  من   64% مقابل  سمديلة،  يف  يعملون   – سلعاملني 
 ،)18%( اسلتعليم  سلرتبية  هي  سلقدس  أارشليم  يف  سلعاملون  فيها  عمل  سلتي  سألساسية 
خدمات سلصّحة اسلرفاه )%16(، اسإلدسرة سلعاّمة اسمحّلية )%11( • لدى سلعاملني سليهود 
يف سمديلة معّداّلت مرتفعة من سلعاملني يف سلرتبية اسلتعليم )%19( ايف سلصّحة )17%(، 

الدى سلعاملني سلعرب – معّداّلت مرتفعة من سلعاملني يف سلبلاء )16%(.

لوسء تل أبيب الوسء سمرَكز.  24

عام 2021 اصل عدد سلعاملين في أارشليم سلقدس )أبلاء 15 فما فوق( إلى 342,100، اقد شّكلوس %9 من 
إجمالّي سلعاملين في إسرسئيل. في تل أبيب، سلمرَكز ساّلقتصادّي اسلتجارّي إلسرسئيل، كان عدد سلعاملين 
أكبر مله في أارشليم سلقدس – 437,500، اقد شّكلوس %11 من إجمالّي سلعاملين في إسرسئيل. اكان في 

 يفا 181,400 عامل، اقد شّكلوس %5 من إجمالّي سلعاملين في إسرسئيل.

امن خالل تحليل مكان سكن سلعاملين في أارشليم سلقدس افي تل أبيب يّتضح أّنه في سلة 2021 كان 
غالبية )%76( سلعاملين في أارشليم سلقدس من سّكان أارشليم سلقدس، سكن %11 في يهودس اسلاامرة 
]سلضّفة سلغربية[، اسكن %6 في لوسء أارشليم سلقدس )بدان مديلة أارشليم سلقدس( ا%6 في لوسَءي 
تل أبيب اسلمرَكز. يّتضح، إًذس، أّن نحو %16 من سلعاملين سلذين يعملون في أارشليم سلقدس يأتون من 
فالصورة  أبيب  تل  في  أّما  سلغربية[.  ]سلضّفة  اسلاامرة  يهودس  اِملطقة  سلقدس  أارشليم  ]لوسء  محيطها 
مختلفة تماًما – كان %40 من سلعاملين في تل أبيب عام 2021 من سّكان سلمديلة، اسكن %23 في لوسء 
تل أبيب )بدان مديلة تل أبيب(، اسكن %26 في لوسء سلمرَكز ا%1 في لوسء أارشليم سلقدس. يّتضح، 
إًذس، أّن غالبية سلعاملين في أارشليم سلقدس هم سّكان سلمديلة، في  ين أّن في تل أبيب نحو %40 من 
سلعاملين هم سّكان سلمديلة، انحو نصف سلعاملين ياكلون في بلدست محيطة بتل أبيب24 )بدان مديلة 
تل أبيب(. هذس اإّن سلمعّدل سلكبيرة للعاملين سلقادمين من خارج سلمديلة تشهد على قدرة تل أبيب على 

جذب سلعاملين، كما تشهد على اجود ظهير  ضرّي كثيف  ولها.

على نحو شبيه، عام 2021 كانت  ّصة سّكان أارشليم سلقدس سلذين عملوس، أيًضا، في سلمديلة كبيرة: من 
بين 291,000 سّكان سلمديلة سلعاملين، عمل %89 في أارشليم سلقدس. في تل أبيب كانت  ّصة سّكان 
سلمديلة سلذين عملوس فيها أدنى، اقد اصلت إلى %64 من بين 269,700 من سّكان سلمديلة سلعاملين. أي 

أّن سّكان تل أبيب كانوس أكثر مياًل إلى سلخراج للعمل خارج سلمديلة.

بشكل عاّم، تميل سللااء إلى سلعمل قريًبا من مكان سكلهّن. %93 من سللااء سلعامالت سلّلوستي سكّن في 
أارشليم سلقدس عام 2021 عملن في سلمديلة أيًضا، مقارنة بـ %85 من سلرجال. في تل أبيب عملت 70% 

من ساكلات سلمديلة سلعامالت في سلمديلة، مقارنة بـ %60 من سلرجال. 
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العاملون حَسب الفرع االقتصادّي
سلحكومية  سلوزسرست  فيه  مرّكزة  اسلطويًّا،  إدسريًّا  امرَكًزس  إسرسئيل  عاصمة  سلقدس  أارشليم  لكون 
اسلمؤّساات سلوطلية، فإّن معّدل سلعاملين في سلخدمة سلعاّمة كبيرة. عام 2021 كانت سلفراع ساّلقتصادية 
سألساسية سلتي عمل فيها سلعاملون في أارشليم سلقدس هي: سلتربية اسلتعليم – %18 )مقارنة بـ %13 في 
إسرسئيل ا%6 في تل أبيب(، خدمة سلصّحة اسلرفاه – %16 )%12 في إسرسئيل ا%9 في تل أبيب( اسإلدسرة 
سلمحّلية اسلعاّمة – %11 )%11 في إسرسئيل ا%7 في تل أبيب(. اعمل في سلتجارة %9 من سلعاملين في 
أارشليم سلقدس )%10 في إسرسئيل ا%8 في تل أبيب(. اعمل في مجال سلهايتك %6 من سلعاملين في 

أارشليم سلقدس )مقارنة بـ %10 في إسرسئيل ا%17 في تل أبيب(. 

عمل في سلخدمات سلمالية افي خدمات سلتأمين %2 من سلعاملين في أارشليم سلقدس، اعمل %7 في 
سلخدمات سلمْهلية اسلعلمية اسلتكلية. اقد كانت معّدل سلعاملين في هذْين سلفرعْين في إسرسئيل شبيهة – 
%3 ا%8، على سلتوسلي. اقد برزت في تل أبيب سلمعّدل سلعالية من سلعاملين في هذْين سلفرعْين – %8 في 
سلخدمات سلمالية افي خدمات سلتأمين ا%15 في سلخدمات سلمْهلية اسلعلمية اسلتكلية. هذس اكانت  ّصة 
سلعاملين في سلصلاعة في أارشليم سلقدس متدّنية – %4، اهي شبيهة بتلك في تل أبيب )%3( اأدنى مّما 

هي عليه في إسرسئيل )%10( افي  يفا )9%(. 

العاملون يف املدينة حَسب املجموعة السّكانية والجنس
هي:  سلقدس  أارشليم  في  سليهود  سلعاملون  فيها  عمل  سلتي  سألساسية  ساّلقتصاد  فراع  كانت   2021 عام 
لدى  أّما   .)15%( اسلعاّمة  سلمحّلية  اسإلدسرة   ،)17%( اسلرفاه  سلصّحة  خدمة   ،)19%( اسلتعليم  سلتربية 
سلتجارة  سلبلاء )16%(،  سلقدس فقد كانت فراع ساّلقتصاد سألساسية هي:  سلعرب في أارشليم  سلعاملين 
)%14(، سلتربية اسلتعليم )%14(، خدمة سلصّحة اسلرفاه )%13(، اخدمات سلموسصالت اسلتخزين )11%(.

اكانت سلفراع ساّلقتصادية سألساسية لدى مجمل سلرجال سلعاملين في أارشليم سلقدس: سلتجارة )12%(، 
سلبلاء )%11(، سلتربية اسلتعليم )%11(، اسإلدسرة سلمحّلية اسلعاّمة )%10(. هذس اإّن فراع ساّلقتصاد سألساسية 
س عن بعضها بعًضا: لدى سلرجال سليهود كانت  سلتي يعمل فيها سلرجال سليهود اسلرجال سلعرب تختلف جدًّ
سلعرب  سلرجال  لدى  بيلما  اسلتعليم )14%(،  سلتربية  اسلعاّمة )14%(،  سلمحّلية  سإلدسرة  سألساسية  سلفراع 

كانت سلفراع سلبارزة هي سلبلاء )%21(، سلتجارة )%17(، اخدمات سلموسصالت اسلتخزين )13%(.

هذس اكانت فراع ساّلقتصاد سألساسية لدى سللااء سلعامالت في أارشليم سلقدس: سلتربية اسلتعليم )25%(، 
خدمات سلصّحة اسلرفاه )%24(، اسإلدسرة سلمحّلية اسلعاّمة )%13(. اكانت فراع ساّلقتصاد سألساسية لدى 
سللااء سليهودّيات: خدمات سلصّحة اسلرفاه )%23(، سلتربية اسلتعليم )%23(، اسإلدسرة سلمحّلية اسلعاّمة 
 – اسلتعليم  سلتربية  في مجال  سلعامالت  من  س  سلكبيرة جدًّ سلحّصة  برزت  سلعربّيات  سللااء  الدى   .)15%(
زست في  %41، افي خدمات سلصّحة اسلرفاه – %28. يّتضح من هذه سلمعطيات أّن سللااء سلعربّيات مركَّ

فرَعِي سلتربية اسلتعليم اسلصّحة اسلرفاه أكثر من سللااء سليهودّيات.
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العاملون يف أورشليم القدس، حَسب الفرع االقتصادّي )الفروع األساسية( وحَسب 
الجنس، 2021

■ نساء  ■ رجال      

* مجال سلهايتك مكّون من عّدة مجااّلت فرعية تلتمي إلى فراع سقتصادية مختلفة.

% سلعاملني يف سلفرع،  َاب سلجلس
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األجور
عام 2019 كان يف أارشليم سلقدس 331,200 عامل أجري ا27,500 عامل ماتقّل • اصل 
متوسط سألجور لشهر عمل ألجري يف أارشليم سلقدس إىل 9,600 شيكل، مقارنة بـ 11,500 
شيكل يف إسرسئيل • كان متوسط أجر سلرجال يف أارشليم سلقدس )10,600 شيكل( أعىل 

بـ %26 مقارنة بمتوسط سألجور لدى سللااء )8,400 شيكل(. 

سلعاملين  عدد  ااصل   331,200 إلى  سلقدس  أارشليم  في  سألجيرين  سلعاملين  عدد  اصل   2019 عام 
أارشليم  في  عمل ألجير  لشهر  سلعام  هذس  سلصافي(  )غير  سألجور  متوسط  كان   .27,500 إلى  سلماتقّلين 
سلقدس 9,600 شيكل، اقد كان متدّنًيا مقارنة بإسرسئيل )11,500 شيكل(، تل أبيب )14,600 شيكل(، 
أارشليم  في  عمل  لشهر  سألجور  متوسط  سرتفع   2019-2015 سلالوست  خالل  شيكل(.   12,600( ا يفا 
سلقدس بـ %12. افي سلفترة نفاها سرتفع سقف متوسط سألجور في إسرسئيل بـ %10، في تل أبيب 16%، 

افي  يفا 12%.

كان متوسط سألجور في أارشليم سلقدس )9,600 شيكل( متّدنًيا مقارنة بالبلدست سلقريبة ملها، عدس بلدست 
غالبية سلاّكان فيها هم عرب أا  ريديم. اصل متوسط سألجور )غير سلصافي( في هار أدسر ألجير لشهر 
عمل إلى 16,900 شيكل، في تاور هدسسا 15,000 شيكل، في مـڤـايرت تايون 14,100 شيكل، في 
أداميم  إفرست 12,900 شيكل، في معاليه  يهودس 13,100 شيكل، في  سإلقليمّي ماطه  سلمجلس  بلدست 
سلتي غالبية سّكانها عرب أا  ريديم  سلبلدست  11,500 شيكل، افي چڤـعات زيئيـڤ 11,100 شيكل. في 
كان متوسط سألجور أدنى من معّدل سألجور في أارشليم سلقدس – اصل متوسط سألجور في بيت شيمش 
إلى 9,000 شيكل، في كريات يعاريم )تلزستون( 8,400 شيكل، في كوخاڤ يعكوڤ 7,300 شيكل، افي 
عربّيتْين  بلدتْين  نّقوبا،  أبو غوش افي عين  في  سألجور  عيليت 6,700 شيكل. اقد اصل متوسط  بيتار 

قريبتْين من أارشليم سلقدس، إلى 8,600 شيكل ا8,000 شيكل، على سلتوسلي.

نابع،  اهو  سللااء،  اأجر  سلرجال  أجر  بين  كبير  فارق  إلى  يشير  سلجلس  سألجر  َاب  سختبار  اإّن  هذس 
أساًسا، من  جم اظيفة أدنى امن أجر ساعة أدنى لللااء مقارنة بالرجال. عام 2019 اصل متوسط 
سألجور )غير سلصافي( لشهر عمل لدى سلرجال سلمقدسّيين إلى 10,600 شيكل، اقد كان أعلى بـ %26 من 
أجر سللااء سلذي اصل إلى 8,400 شيكل. اصل متوسط أجر سلرجال في إسرسئيل إلى 13,700 شيكل، 
اقد كان أعلى بـ %47 من أجر سللااء سلّلوستي تقاضْين 9,300 شيكل. كما أّنلا في تل أبيب ا يفا نجد فرًقا 
أكبر بين أجر سلرجال اأجر سللااء: كان أجر سلرجال في تل أبيب أعلى بـ %46 من أجر سللااء )17,300 
بـ 11,800 لدى سللااء(، افي  يفا كان أجر سلرجال أعلى بـ %56 من أجر  شيكل لدى سلرجال، مقارنة 

سللااء )15,400 شيكل لدى سلرجال مقارنة بـ 9,800 شيكل لدى سللااء(.
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تأثريات أزمة الكورونا
أارشليم  سلعرب يف  سلرجال  سلفعيّل لدى  سلعمل  سلالتنْي 2020-2021 كان معّدل  خالل 
س مقارنة بالة 2019 • ُسّجل لدى سللااء سلعربّيات يف أارشليم سلقدس  سلقدس متدّنًيا جدًّ
سستقرسر يف معّدل سلعمل خالل سلالوست 2019-2021 • لدى سلاّكان سليهود يف أارشليم 
سلقدس سنخفض معّدل سلعمل سلفعيّل قلياًل سلة 2020، اسرتفع قلياًل عام 2021 • يف فرع 
خدمات ساّلستضافة اسلطعام، ايف فرع سلفن اسلرتفيه اأاقات سلفرسغ، كان  جم ساعات 
سإلدسرة  فرع  بعام 2019، يف  مقارنة  س  متدّنًيا جدًّ سلقدس سلة 2020  أارشليم  سلعمل يف 
سلعاّمة اسمحّلية ظّل  جم ساعات سلعمل شبيًها، ايف فرع خدمات سلصّحة اسلرفاه ُسّجل 

سلة 2020 سرتفاع يف  جم ساعات سلعمل.

العمل الفعيّل

ر، بمن فيهم من هم يف سلخدمة سإللزسمية اسلثابتة يف سلجيش. أُناس عملوس ساعة اس دة عىل سألقّل يف سألسبوع سمقرِّ  25

سلقيود اسإلغالقات سلتي ُفرضت خالل سلالتْين 2020-2021 في أعقاب أزمة كورانا أّثرت على سوق سلعمل 
معّدل  عن  سلمعطيات  تشمل  سلقدس.  أارشليم  في  سلعمل  سوق  أيًضا،  ذلك،  ابضمن  إسرسئيل،  في 
سلمشاركة في قّوة سلعمل سلتي ُعرضت في سلفصول سلاابقة، أيًضا، أُناًسا بحثوس عن عمل اكذلك أُناس 
كانوس في عطلة غير مدفوعة سألجر ) الت(، الذلك هي اّل تعّبر بصورة جّيدة عن  جم تأثير سألزمة. في 
سستطالع ّقوة عاملة ُتجريه دسئرة سإل صاء سلمرَكزية ُسئل سلمجيبون عّما إذس عملوس فعليًّا25 في سألسبوع 
سلذي سسُتطلعوس في شأنه. إّن سلتغّير في معّدل سلعاملين فعليًّا من بين مجمل سلاّكان أبلاء 15 فما فوق 

في سلمديلة من شأنه أن يعّبر عن تأثير أزمة كورانا على عمل سّكان سلمديلة.

خالل سلالتْين 2019-2020 ترسجع معّدل سّكان أارشليم سلقدس سلذين عملوس فعليًّا من %46 إلى 40%، 
ااصل سلة 2021 إلى %42. تّم تاجيل ترسجع مشابه في إسرسئيل كّلها.

إلى 46%  سلفعلّي من %51 سلة 2019  سلعمل  ترسجع معّدل  سلقدس  أارشليم  في  سليهود  سلاّكان  لدى 
سلة 2020، ااصل سلة 2021 إلى %49. اقد تّم تاجيل نزعة شبيهة لدى سلاّكان سليهود في إسرسئيل. 
لدى سلرجال سلعرب في أارشليم سلقدس ترسجع معّدل سلعمل سلفعلّي من %58 عام 2019 إلى %44 سلة 
سلعرب في  سلاّكان  نزعة شبيهة لدى  إلى %48 سلة 2021. اقد ُاجدت  قلياًل  ليرتفع بعد ذلك   ،2020

إسرسئيل. 

لدى سللااء سلعربّيات في أارشليم سلقدس ُسّجل سستقرسر في معّدل سللااء سلّلوستي عملَن فعليًّا، اخالل 
كّلها  إسرسئيل  في  سلعربّيات  سللااء  لدى  ذلك،  مقابل  في  إلى 15%-17%.  2019-2021 اصل  سلالوست 
ُسّجل ترسجع في معّدل سلعامالت فعليًّا: سلة 2020 اصل إلى %23، في مقابل %27-%28 خالل سلالوست 
2019-2021. قد يكون ساّلستقرسر في معّدل سلعمل سلفعلّي لدى سللااء سلعربّيات نابًعا من تركيزهّن في 

فرَعِي سلتربية اسلتعليم اسلعون، اهما فرعان ألحقت بهما سألزمة ضرًرس أقّل.

سلعمل
73



التقليص يف حجم العمل يف أورشليم القدس يف فروع اقتصادية مختارة

 كان للقيود اسإلغالقات سلتي ُفرضت في أعقاب أزمة كورانا تأثير متباين على  جم نشاط فراع مختلفة – 
في بعض سلفراع تقّلص  جم سللشاط سلة 2020 إلى  ّد صغير، في  ين تقّلص  جم سللشاط في فراع 

أخرى إلى  ّد كبير.

ساّلستضافة  خدمة  فرع  في  لألسبوع(  سلعمل  ساعات  )إجمالّي  سلعمل  ساعات  اصل  جم   2020 سلة 
اسلترفيه  سلفّن  فرع  في  2019؛  عام  ُسّجل  سلذي  سلحجم  من   40% إلى  سلقدس  أارشليم  في  اسلطعام 
اأاقات سلفرسغ اصل  جم ساعات سلعمل سلة 2020 إلى %67 من سلحجم سلذي ُسّجل عام 2019. افي 
إسرسئيل كّلها، أيًضا، ُسّجل سلة 2020 ترسجع كبير في  جم ساعات سلعمل في هذه سلفراع؛ في فرع 
عام  ُسّجل  سلذي  سلحجم  إلى %57 من  سلالة  سلعمل في هذه  اسلطعام اصل  جم  ساّلستضافة  خدمة 

2019، افي فرع سلفّن اسلترفيه اأاقات سلفرسغ – %70 من سلحجم سلذي ُسّجل عام 2019.

كما تّم تاجيل ترسجع كبير في  جم ساعات سلعمل في فرع سلتجارة بالجملة اسلمفّرق. سلة 2020 اصل 
 جم ساعات سلعمل في أارشليم سلقدس إلى %83 من سلحجم سلذي ُسّجل عام 2019. في إسرسئيل – في 
سلمقابل – ُسّجل ترسجع معتدل أكثر في  جم ساعات سلعمل في هذس سلفرع، اسلة 2020 اصل سلحجم 

إلى %88 من سلحجم سلذي ُسّجل عام 2019.

في فرع سلخدمات سلعلمية اسلتكلية ُسّجل ترسجع طفيف، فقط، في  جم ساعات سلعمل في أارشليم 
اسلرفاه  سلصّحة  كّلها. في فرع خدمات  بإسرسئيل  نحو شبيه  سلالتْين 2019-2020، على  سلقدس خالل 
ُسّجل سلة 2020 سرتفاع بمعّدل %11 في  جم ساعات سلعمل في أارشليم سلقدس، بيلما في إسرسئيل 
كّلها تّم تاجيل سستقرسر في  جم ساعات سلعمل في هذس سلفرع. في فرع سإلدسرة سلعاّمة اسلمحّلية كان 

 جم ساعات سلعمل في أارشليم سلقدس سلة 2020 شبيًها بالحجم سلذي ُسّجل عام 2019. 

فرع  في  سلااعات  أّن  جم  يّتضح   2021 سلة  سلقدس  أارشليم  في  سلعمل  ساعات  نا ية  جم  امن 
خدمات ساّلستضافة اسلطعام في أارشليم سلقدس اصل إلى %62 من سلحجم سلذي ُسّجل عام 2019، 
افي فرع سلفّن اسلترفيه اأاقات سلفرسغ اصل  جم سلااعات إلى %92 من سلحجم سلذي ُسّجل عام 2019، 
افي فرع سلتجارة بالجملة – %87. افي إسرسئيل كّلها اصل  جم ساعات سلعمل في هذه سلفراع إلى 

%69 ا%84 ا%93 من  جم سلااعات عام 2019، على سلتوسلي.
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كرب االٌسرة املعيشيّة يف أورشليم القدس، حَسب املجموعة معّدالت الفقر* يف إسرائيل ويف أورشليم القدس، 2020
السّكانية، 2021

االٌسرة املعيشية حَسب عدد األفراد، 2021  ملكية حاسوب بيتّي وسّيارة لدى املرافق البيتية يف إسرائيل،
يف أورشليم القدس، يف تل أبيب ويف حيفا، 2019
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معّدالت الفقر
 )21%( بإسرسئيل  مقارنة  س  جدًّ مرتفعة   )43%( سلقدس  أارشليم  يف  سلفقر27,26  معّداّلت 
ا يفا )%15( اتل أبيب )%12( • معّداّلت سلفقر لدى سلاّكان سليهود يف أارشليم سلقدس 

س مقارنة بالاّكان سلعرب يف سمديلة )61%(. )%32( متدّنية جدًّ

معّداّلت سلفقر – نابة سلاّكان سلذين يعيشون تحت خّط سلفقر. خّط سلفقر يف إسرسئيل معّرف كـ %50 من سلدخل سلصايف   26
سمتوّسط للفس طبيعية. مقياس معّداّلت سلفقر مبلّي عىل أساس سلتوّجه سللابّي لقياس سلفقر، ا َابه سلفقر هو ظاهرة 

ضائقة نابية، ُتقاس باللابة إىل ماتوى سلحياة يف سمجتمع.
يف سلالتنْي 2019 ا2020 تغرّيت سلطريقة سلتي تقيس فيها مؤّساة سلتأمني سلوطلّي معطيات سلفقر. للتعريفات   27

 اسلشرا ات سمفّصلة سنظراس تقرير مقاييس سلفقر اسلفراق ساّلجتماعية مؤّساة سلتأمني سلوطلّي:
 https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Pages/oni2020.aspx

أارشليم سلقدس هي إ دى سلمدن سألكثر فقًرس في إسرسئيل. عام 2020 عاش تحت خّط سلفقر %38 من 
سألُسر في أارشليم سلقدس )123,100(، %43 من سألنفس )416,400(، ا%53 من سألطفال )206,900(. 
نابة سألطفال سلذين يعيشون تحت خّط سلفقر أعلى من نابة سألُسر سلتي تعيش تحت خّط سلفقر، أي أّن 

سلفقر ظاهرة تلتشر، بشكل خاّص، لدى سألُسر سلكبيرة. 

معّداّلت سلفقر في أارشليم سلقدس عالية بصورة كبيرة مقارنة بإسرسئيل كّلها، سلتي عاش فيها تحت خّط 
سلفقر %20 من سألُسر، %21 من سألنفس، ا%29 من سألطفال.

معّدالت الفقر يف أورشليم القدس، حَسب املجموعة السّكانية، 2020
■ يهود  ■ عرب
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سلاّكان  سلحريديم اسلعرب. لدى  سلاّكان  سلقدس ملتشرة بشكل خاّص لدى  أارشليم  سلفقر في  ظاهرة 
سلحريديم في أارشليم سلقدس عاش %45 من سألنفس تحت خّط سلفقر. اإّنها نابة عالية قلياًل مقارنة 
سلقدس  أارشليم  سلعرب في  سلاّكان  لدى  إسرسئيل – 41%.  سلحريديم في  سلاّكان  لدى  سلفقر  بمعّداّلت 
عاش %61 من سألنفس تحت خّط سلفقر. اهذه هي نابة عالية بصورة كبيرة مقارنة بمعّداّلت سلفقر لدى 

سلاّكان سلعرب في إسرسئيل – 39%.

معّداّلت سلفقر في لوسء أارشليم سلقدس ) يث %80 من مقيميه هم مقيمو مديلة أارشليم سلقدس( 
هي سألعلى بين سأللوية في إسرسئيل. %41 من سألنفس في لوسء أارشليم سلقدس عاشوس تحت خّط سلفقر، 
مال، %25 في لوسء سلجلوب، ا%12، %15، ا%17 في لوسء سلمرَكز، تل أبيب،  مقارنة بـ %22 في لوسء سلشِّ
ا يفا )على سلتوسلي(. كما أّن معّداّلت سلفقر لدى سألُسر )%36( اسألطفال )%50( في لوسء أارشليم سلقدس 

هي سألعلى بين سأللوية.

من بين سلمدن سلكبيرة في إسرسئيل ُسّجلت سللابة سألعلى من سألنفس سلتي تعيش تحت خّط سلفقر في 
أارشليم سلقدس – %43. في أشداد، سلمديلة سلمصّلفة ثانية بترتيب تلازلّي لمعّداّلت سلفقر، عاشت 21% 
من سألنفس تحت خّط سلفقر، افي تل أبيب،  يفا، ريشون لتايون، اپـيتح تكـڤـا – %8-%15 من سألُسر 

عاشت تحت خّط سلفقر.

الحالة الشخصية
عام 2020 كان %66 من سّكان أارشليم سلقدس أبلاء 20 فما فوق متزّاجني، %23 عّزسًبا، 
سلقدس )%66( شبيهة بلابة  أارشليم  سمتزّاجني يف  أرسمل • نابة  %5 مطّلقني، ا5% 

سمتزّاجني يف إسرسئيل )65%(. 

عام 2020 كانت نابة سلمتزّاجين لدى سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس )%64( متدّنية مقارنة بالاّكان 
سلعرب )%69(. كانت نابة سلمطّلقين سليهود في أارشليم سلقدس )%7( أعلى من نابة سلمطّلقين سلعرب 
)%3(، بيلما كانت نابة سألرسمل اسلعّزسب متشابهة لدى سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس )%6 أرسمل 

ا%24 عّزسب( الدى سلاّكان سلعرب )%5 أرسمل ا%23 عّزسب(.

يتزّاج سلمقدسّيون في سّن صغيرة نابيًّا: %49 من أبلاء 20-34 في أارشليم سلقدس متزّاجون، مقارنة 
بلابة %41 في إسرسئيل، %25 في تل أبيب، ا%40 في  يفا. سّن سلزاسج سلصغيرة انابة سلزاسج سلمرتفعة 

متعّلقتان بالحّصة سلكبيرة من سلمتدّيلين، سلحريديم، اسلمالمين بين سّكان سلمديلة. 

لدى سلاّكان سليهود في سلمجموعة سلعمرية 20-34 كانت  ّصة سلمتزّاجين في أارشليم سلقدس مرتفعة 
بـ %41 في  نابيًّا: كان %47 من أبلاء هذه سلمجموعة سلعمرية في أارشليم سلقدس متزّاجين، مقارنة 
إسرسئيل، %43 في  يفا، ا%25 في تل أبيب. الدى سلاّكان سلعرب في أارشليم سلقدس كان %51 من 
أبلاء سلمجموعة سلعمرية 20-34 متزّاجين. اهذه نابة مرتفعة مقارنة بلابة سلمتزّاجين لدى سلاّكان 

سليهود في أارشليم سلقدس )%47( الدى سلاّكان سلعرب في إسرسئيل )43%(.
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األَُسر املعيشية
عام 2021 كان يف أارشليم سلقدس 245,200 أُسرة معيشية:28 169,900 أُسرة معيشية 
يهودية )%69( ا75,300 أُسرة معيشية عربية )%31( • خالل سلالوست 2015-2021 ُسّجل 
سرتفاع نابته %13 يف عدد سألُسر سمعيشية يف أارشليم سلقدس: سرتفاع بلابة %11 يف عدد 
سألُسر سمعيشية سليهودية يف سمديلة اسرتفاع بلابة %22 يف عدد سألُسر سمعيشية سلعربية • 
عام 2021 اصل متوسط سألنفس لألُسرة معيشية إىل 3.4 لدى سلاّكان سليهود يف أارشليم 

سلقدس ا4.8 أنفس لدى سلاّكان سلعرب.

سأُلسرة سمعيشية معّرفة كإناان اس د أا مجموعة من سللاس ياكلون مًعا يف شّقة اس دة بصورة دسئمة أغلب أّيام   28
سألسبوع، الديهم ميزسنية مصاريف مشرتكة للغذسء. يمكن أن تضّم سألُْسرة سمعيشية أُناًسا لياوس أقرباء.

يهود، فقط.  29

عام 2021 اصل  جم سألُسرة سلمعيشية سلمتوّسط لدى سلاّكان سليهود في أارشليم سلقدس إلى 3.4، اقد 
كان أدنى بصورة كبيرة مله لدى سلاّكان سلعرب في سلمديلة – 4.8. خالل سلالوست 2015-2021 لم يطرأ 
سلقدس )من 3.3 أنفس سلة  سلمتوّسط في أارشليم  سليهودية  سلمعيشية  تغيير كبير على  جم سألُسرة 
2015 إلى 3.4 أنفس سلة 2021(، في  ين أّن  جم سألُسرة سلمعيشية سلعربية سلمتوّسط صُغر في هذه 

سلالوست )من 5.2 أنفس سلة 2015 إلى 4.8 أنفس سلة 2021(.

 3.4 إلى  سلقدس  أارشليم  في  سليهود  سلاّكان  لدى  سلمتوّسط  سلمعيشية  سألُسرة  اصل  جم   2021 عام 
سلقدس افي  أارشليم  سليهود في  سلاّكان  لدى  إسرسئيل.  سليهود في  سلاّكان  لدى   3.0 بـ  أنفس، مقارنة 
إسرسئيل ُسّجل توزيع مشابه لألُسر سلمعيشية  َاب  جمها، عدس فرق كبير في معّدل سألُسر سلمعيشية 
سلكبيرة. كان %48 من سألُسر سلمعيشية سليهودية في أارشليم سلقدس ا%47 من سألُسر سلمعيشية سليهودية 
أارشليم  في  سليهودية  سلمعيشية  سألُسر  من   17% كان  بيلما  نْفاْين،  أا  اس دة  نْفس  من  إسرسئيل  في 
سلقدس من 6 أنفس فما فوق، مقارنة بـ %9 من سألُسر سلمعيشية سليهودية في إسرسئيل. لابب سلمعّدل 
سلعالي من سألُسر سلمعيشية سلصغيرة كانت  ّصة سألُسر سلمعيشية سليهودية في أارشليم سلقدس )69%( 

أعلى من  ّصة سلاّكان سليهود في سلمديلة )61%(.

عام 2021 اصل  جم سألُسرة سلمعيشية سلمتوّسط لدى سلاّكان سلعرب في أارشليم سلقدس إلى 4.8، اقد 
كان أكبر مله لدى سلاّكان سلعرب في إسرسئيل )4.3(. لدى سألُسر سلمعيشية سلعربية في أارشليم سلقدس 
كانت %14 من نفس اس دة أا نْفاْين، مقارنة بـ %21 لدى سلاّكان سلعرب في إسرسئيل. كان %37 من 
س مقارنة بالاّكان سلعرب في إسرسئيل )25%(. سألُسر سلمعيشية من 6 أنفس فما فوق، اهي نابة كبيرة جدًّ

يتغّير  جم سألُسرة سلمعيشية، أيًضا، بموجب طبيعة سلُهوّية سلديلية؛29 عام 2021 اصل متوّسط سألنفس 
سلمعيشية  سألُسر  في   2.7 بـ  مقارنة  أنفس،   2.2 إلى  سلقدس  أارشليم  في  سلَعلمانية  سلمعيشية  لألُسرة 
سلمتدّيلة  سلمعيشية  سألُسر  في   4.1 سلمتدّيلة،  سلمعيشية  سألُسر  في   3.0 سلقدس،  أارشليم  في  سلتقليدية 
س، ا5.0 في سألُسر سلمعيشية سلحريدية. مقارنة بالة 2015 لم يطرأ تغّير كبير على سلحجم سلمتوّسط  جدًّ

لألُسر سلمعيشية سليهودية في أارشليم سلقدس.
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أا  )نْفس اس دة  سلصغيرة  سلمعيشية  سألُسر  سلقدس اصلت  ّصة  أارشليم  سلحريديم في  سلاّكان  لدى 
نْفاان( إلى %22، اهي نابة مرتفعة قلياًل مقارنة بحّصتها لدى سلاّكان سلحريديم في إسرسئيل – 18%. 
سلاّكان  لدى   44% بـ  مقارنة   ،40% إلى  فوق  فما  أنْفس   6 فيها  سلتي  سلمعيشية  سألُسر   ااصلت  ّصة 
سلحريديم في إسرسئيل. امع ذلك، في أارشليم سلقدس – على نحو شبيه بإسرسئيل كّلها – لدى سلاّكان 
سلحريديم كانت نابة سألُسر سلمعيشية سلصغير ملخفضة مقارنة بمجمل سلاّكان سليهود، اكانت نابة 

سألُسر سلمعيشية سلكبيرة مرتفعة مقارنة بمجمل سلاّكان سليهود.

األُسر املعيشية يف أورشليم القدس، حَسب حجم األُسرة املعيشية واملجموعة 
السّكانية، 2021

■ يهود  ■ عرب
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أنفس يف سألُسرة سمعيشية
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ملكّية األمتعة
كان  بيتّي،  سلقدس  اسوب  أارشليم  سمعيشية يف  سألُسر  من  لدى 71%  كان   2019 عام 
لدى %61 تلفاز، كان لدى %58 سشرتسك يف شبكة سإلنرتنت، اكان لدى %55 سّيارة اس دة 
تل بإسرسئيل،  مقارنة  ملخفضة  سملَتجات  لهذه  سملكّية  نابة  كانت  اقد   • سألقّل   عىل 

أبيب ا يفا.

لألمتعة  سلمعيشية  سألُسر  ملكّية  نابة  هو  للاّكان  ساّلقتصادّي   – ساّلجتماعّي  للتصليف  سآلخر  سلمقياس 
)ملَتجات سستهالكية أساسية(. في غالبية سلُملَتجات ساّلستهالكية )سلحاسوب، سلتلفاز، ساّلشترسك في شبكة 
كوسبل سلقلوست سلفضائية، اغيرها( كانت نابة سلملكّية في أارشليم سلقدس ملخفضة مقارنة بإسرسئيل، 

تل أبيب، ا يفا.

عام 2019 كان بملكّية %71 من سألُسر سلمعيشية في أارشليم سلقدس  اسوب بيتّي، مقارنة بـ %76 في 
إسرسئيل، %84 في تل بيب، ا%79 في  يفا. كان لدى %27 من سألُسر سلمعيشية في أارشليم سلقدس 
 اسوب لو ّي )تابلت(، مقارنة بـ %34 في إسرسئيل، %37 في تل أبيب، ا%34 في  يفا. اكان سشترسك 
بشبكة سإلنترنت لدى %58 من سألُسر سلمعيشية في أارشليم سلقدس، مقارنة بـ %73 في إسرسئيل، 82% 

في تل أبيب، ا%83 في  يفا.

كانت نابة سألُسر سلمعيشية في أارشليم سلقدس سلتي لديها تلفاز ملخفضة نابيًّا – %61، مقارنة بـ 86% 
في إسرسئيل، %93 في تل أبيب، ا%87 في  يفا. اكانت نابة سلمشتركين بالتلفاز بالكوسبل ملخفضة 

س في أارشليم سلقدس – %26، مقارنة بـ %59 في إسرسئيل، %73 في تل أبيب، ا%60 في  يفا. جدًّ

إّن سللابة سلملخفضة نابيًّا من سألُسر سلمعيشية في أارشليم سلقدس سلتي في  يازتها تلفاز اسشترسك 
في شبكة كوسبل سلقلوست سلفضائية، اكذلك سلتي في  يازتها  اسوب اسشترسك بشبكة سإلنترنت، متأّثرة 
– ضمن أشياء أخرى – بالحّصة سلكبيرة للاّكان سلحريديم بين سّكان سلمديلة، سلذين اّل يملك سلكثيران 
ملهم تلفاًزس ا اسوًبا في سلبيت. في مقابل ذلك، ُسّجلت في أارشليم سلقدس سللابة سألعلى من سألُسر 
سلمعيشية سلتي تملك صحون قلوست فضائية – %26 )في مقابل %2 في تل أبيب ا%12 في  يفا(. ملكّية 
صحون سلقلوست سلفضائية سلتي يمكن من خاللها سلتقاط سلبّث سلتلفزيونّي في سلدال سلعربية، ضمن قلوست 

أخرى، تمّيز سألُسر سلمعيشية سلعربية باألساس. 

نابة سألُسر سلمعيشية في أارشليم سلقدس سلتي تملك سّيارة اس دة على سألقّل )%55( ملخفضة مقارنة 
بإسرسئيل )%71( اتل أبيب )%67( ا يفا )%60(. هذس باإلضافة إلى أّن سلعمر سلمتوّسط لاّيارة في أارشليم 
سلقدس مرتفع نابيًّا، ايصل إلى 9 سلوست، مقارنة بـ 7 سلوست في إسرسئيل، 5.6 في تل أبيب، ا6.1 في 

 يفا.
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جودة الحياة
إّنه بموجب نتائج ساّلستطالع ساّلجتماعّي لدسئرة سإل صاء سمرَكزية، كان ماتوى رضا سّكان 
أارشليم سلقدس عن اضع سللظافة، اضع سلشوسرع اسألرصفة، ااضع سماا ات سلخضرسء 

متدّنًيا مقارنة بإسرسئيل، تل أبيب، ا يفا.

الرضا عن وضع النظافة
)متوسط   2020-2018 سلالوست  خالل  سلمرَكزية،  سإل صاء  لدسئرة  ساّلجتماعّي  ساّلستطالع  نتائج  بموجب 
س' عن اضع سللظافة  ثالث سلوست( أجاب %42 من سّكان أارشليم سلقدس بأّنهم 'رسضون' أا 'رسضون جدًّ
عن  سلحديث  ايجري   .)2016-2014 سلالوست  خالل  سلمجيبين  من   34% بـ  )مقارنة  سكلاهم  ِملطقة  في 
أارشليم  سّكان  الدى   .)55%( ا يفا   ،)64%( أبيب  تل   ،)59%( بإسرسئيل  مقارنة  متدنٍّ  رًضا  معّدل 
س –  سلقدس سليهود اصل معّدل سلرضا إلى %52، بيلما كان معّدل سلرضا لدى سلاّكان سلعرب متدّنًيا جدًّ

%25، فقط.

الرضا عن وضع الشوارع واألرصفة
عن  سلقدس  أارشليم  سّكان  من   40% أعرب  سلوست(  ثالث  )متوسط   2020-2018 سلالوست  خالل 
 رضاهم عن اضع سألرصفة اسلشوسرع في مكان سكلاهم )في مقابل %38 من سلمجيبين خالل سلالوست
2014-2016(، هذس مقارنة بـ %55 من سّكان إسرسئيل سلذين كانوس رسضين، %61 من سّكان تل أبيب، ا61% 
سليهود  سلقدس  أارشليم  سّكان  لدى  اسألرصفة  سلشوسرع  اضع  عن  سلرضا  معّدل  كان  سّكان  يفا.  من 

)%53( أعلى بكثير من معّدل سلرضا لدى سّكان سلمديلة سلعرب )18%(.

الرضا عن املِساحات الخضراء
س'  جدًّ 'رسضون  أا  'رسضون'  بأّنهم  سلقدس  أارشليم  سّكان  من   28% أجاب   2020-2018 سلالوست  خالل 
خالل  سلمجيبين  من   31% مقابل  )في  سكلاهم  ِملطقة  في  سلخضرسء  اسلِماا ات  سلبااتين  اضع  عن 
ا يفا   )70%( أبيب  تل   ،)61%( بإسرسئيل  مقارنة  كثيًرس  متدنٍّ  رًضا  معّدل  اإّنه   .)2016-2014 سلالوست 
)%64(. ااصل معّدل سلرضا لدى سّكان أارشليم سلقدس سليهود إلى %70، في  ين أّن معّدل سلرضا لدى 
س – أجاب 6%، فقط، بأّنهم رسضون عن اضع سلبااتين في ِملطقة سكلاهم.  سلاّكان سلعرب كان متدّنًيا جدًّ

تلّوث الهواء
خالل سلالوست 2018-2020 أجاب %25 من سّكان أارشليم سلقدس بأّن تلّوث سلهوسء في ِملطقة سكلاهم 
معّدل  هذس   .)2016-2014 سلالوست  سلمجيبين خالل  من  مقابل 32%  )في  س'  جدًّ 'يزعجهم  أا  'يزعجهم' 
متدنٍّ مقارنة بإسرسئيل )%30(، تل أبيب )%38( ا يفا )%47(. اإّنه بموجب نتائج ساّلستطالع أزعج تلّوث 
سلهوسء سّكان أارشليم سلقدس سلعرب على نحو أقّل )%22( مقارنة باّكان أارشليم سلقدس سليهود )26%(.

سلرفاه اماتوى سلحياة
83



سلتعليم اسلتعليم سلعايل
85

لتعليم  ا
العايل والتعليم   
 جهاز التعليم

التعليم العايل



 تالميذ  يف جهاز الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس، 
حَسب القطاع

إجمايّل عدد 
التالميذ

 جهاز التعليم
 الرسمّي والرسمّي - 

الدينّي

جهاز التعليم 
الحريدي

جهاز التعليم 
العربّي

 تالميذ* يف جهاز التعليم الرسمّي والرسمّي - 
الدينّي يف أورشليم القدس

جهاز التعليم الرسمّي - الدينّي جهاز التعليم الرسمّي

إجمايّل عدد 
التالميذ

الطاّّلب

إجمايّل عدد

الجامعة 
العربية

 كّلّيات
أكاديمية

أكاديمية  كّلّيات 
للرتبية

40,100

* ال يشمل صفوف  نثسنث عشر -  نر بع عشر،  نتعليم  نخسصك و نتعليم  نرسميك -  نفريدي

طاّلب يف الجامعة العربية ويف الكّلّيات األكاديميبة يف أورشليم 
القدس، )2020/21(
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جهاز التعليم
نحو  سلقدس  أارشليم  يف  اسلتعليم  سلرتبية  تعّلم يف جهاز   2020/21 سلدرسسية  سلالة  يف 
تعّلم   •  179,700 إىل  سلعربّي  سلتعليم  سلطاّلب يف جهاز  َتعدسد  • اصل  طالب   297,700
يف جهاز سلتعليم سلعربّي نحو 118,000 طالب • 100,600 طالب يف جهاز سلتعليم سلعاّم 
بلابة  ترسجع  سألخرية  سلَخماّية  • طرأ يف  سألهيّل  سلتعليم  انحو 17,400 طالب يف جهاز 
سلتعليم  سلتعليم سلرسمّي، اسرتفاع بلابة %5 يف جهاز  %1 عىل َتعدسد سلطاّلب يف جهاز 
سلرسمّي – سلديلّي، اسرتفاع بلابة %6 يف جهاز سلتعليم سلحريدي، اسرتفاع بلابة %11 يف 

جهاز سلتعليم سلعربّي سلعاّم.

بما يف ذلك سلصّف سلثالث عشر – سلرسبع عشر، اسلتعليم سلعربّي سألهيّل.  30
مؤّساات تعليم سعرتف بها سلجهاز كمؤّساات ُمعفاة من تلبية سلشراط سلعاّمة لجهاز سلرتبية اسلتعليم، اُ ّددت لها   31

شراط خاّصة تعفيها من تلبية أاسمر قانون سلتعليم سإللزسمّي.

جهاز سلتربية اسلتعليم في أارشليم سلقدس هو سألكبر بين أجهزة سلتعليم في مدن إسرسئيل. في سلالة 
سلدرسسية 2020/21 اصل َتعدسد سلطاّلب30 في جهاز سلتربية اسلتعليم في أارشليم سلقدس إلى 297,700. 
ممّيزست  ذست  متلّوعة  سّكانية  لمجموعات  بتوفير  لول  مطاَلب  سلقدس  أارشليم  في  سلتعليم  اجهاز 
مختلفة. أاساط سلتعليم سألربعة سألساسية في جهاز سلتربية اسلتعليم في سلمديلة هي: سلتعليم سلرسمّي، 
سلتعليم سلرسمّي – سلديلّي، سلتعليم سلحريدي، اسلتعليم سلعربّي. تختلف مؤّساات سلتعليم في سلمديلة 
بمكانتها سلقانونية – يشمل سلجهاز مؤّساات رسمية لوزسرة سلتربية اسلتعليم، مؤّساات معترًفا بها غير 

رسمية )مدسرس ليات بملكية ازسرة سلتربية اسلتعليم(، مؤّساات ماتقّلة، امؤّساات إعفاء.31

 الطاّلب يف جهاز الرتبية والتعليم يف أورشليم القدس، حَسب الوسط،
2020\2021 – 2000\2001

■ شعبة التعليم الحريدي  ■ التعليم العربّي البلدّي  ■ إدارة التعليم أورشليم القدس
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جهاز التعليم العربّي

بمن يف ذلك نحو 1,700 طالب يف جهاز سلتعليم سلرسمّي – سلحريدي.  32
يشمل سلتعليم ساّلبتدسيّئ يف سلوسط سلحريدي صفوف سألّال – سلثامن، يف  ني أّنه يف سلتعليم سلرسمّي اسلرسمّي – سلديلّي   33

يشمل صفوف سألّال – سلاادس، فقط.
اّل يشمل سلتعليم سلخاّص، صفوف سلثالث عشر – سلرسبع عشر، اسلتعليم سلرسمّي – سلحريدي.  34

في سلالة سلدرسسية  2020/21 تعّلم في جهاز سلتعليم سلعبرّي في أارشليم سلقدس 179,700 طالب: تعّلم 
في جهاز سلتعليم سلرسمّي، سلرسمّي – سلديلّي، اسلرسمّي – سلحريدي 67,500 طالب32 )%38(، اتعّلم في 

جهاز سلتعليم سلحريدي 112,200 طالب )62%(. 

تعّلم في جهاز سلتعليم سلرسمّي اسلرسمّي – سلديلّي: 12,500 طالب في رياض سألطفال )19%(، 27,300 
طالب في سلتعليم ساّلبتدسئّي )%40(، ا25,200 طالب في سلتعليم فوق ساّلبتدسئّي )%37(. تعّلم في جهاز 

سلتعليم سلخاّص 2,500 طالب )4%(. 

تعّلم في جهاز سلتعليم سلحريدي: 27,000 طالب في رياض سألطفال )%24(، 55,400 طالب في سلتعليم 
ساّلبتدسئّي33 )%49(، ا27,000 طالب في سلتعليم فوق ساّلبتدسئّي )%24(. تعّلم في جهاز سلتعليم سلخاّص 
2,800 طالب )%2(. ايّتضح من سلمعطيات أّن في تّيار سلتعليم سلرسمّي اسلرسمّي – سلديلّي عدًدس متشابًها 
من سلطاّلب في سلتعليم ساّلبتدسئّي افي سلتعليم فوق ساّلبتدسئّي، في  ين أّنه في تّيار سلتعليم سلحريدي – 
عدد سلطاّلب في سلتعليم ساّلبتدسئّي هو ضعف عدد سلطاّلب في سلتعليم فوق ساّلبتدسئّي. اإّن ذلك يعكس 

مبلى سألجيال سلصغير للمجتمع سلحريدي.

إّن تحليل نزعات سلتغّير قي عدد سلطاّلب يشير إلى سختالفات في اتيرة سللمّو في أاساط سلتعليم سلمختلفة. 
طرأ في سلَخماّية سألخيرة )2016/17 - 2020/21( سرتفاع نابته %4 على عدد سلطاّلب في سلتعليم سلعبرّي 
سلرسمّي اسلرسمّي – سلديلّي، من 64,700 إلى 67,500. هذس اإّن سختبار كلٍّ من اسَطِي سلتعليم سلرسمّي 
اسلرسمّي – سلديلّي،34 على ِ دة يشير إلى أّنه طرأ في سلتعليم سلرسمّي ترسجع نابته %1 في عدد سلطاّلب 
)من 31,100 إلى 30,700(، في  ين أّنه في سلتعليم سلرسمّي – سلديلّي طرأ سرتفاع نابته %5 على عدد 
سلطاّلب )من 30,800 إلى 32,200(. اطرأ في سلتعليم سلحريدي سرتفاع نابته %6 على عدد سلطاّلب )من 
 105,400 إلى 112,200(. هذس اإّن سلترسجع في عدد سلطاّلب في سلتعليم سلرسمّي نابع – ضمن عوسمل أخرى – 
بمعّداّلت  سلمديلة، مقارنة  سلتقليدّيين في   – سلَعلمانّيين  سلاّكان  لدى  من معّداّلت ااّلدة متدّنية نابيًّا 

ااّلدة مرتفعة لدى سلاّكان سلحريديم.
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طاّلب يف جهاز التعليم العربّي يف أورشليم القدس، حَسب التّيار التعليمّي، 
2020\2021 – 2004\2005

سلتعليم سلرسمّي اسلتعليم سمعرتف به غري سلرسمّي.  35

■ التعليم الحريدي  ■ التعليم الرسمّي  ■ التعليم الرسمّي – الدينّي

* اّل يشمل سلتعليم سلرسمي-سلحريدي

جهاز التعليم العربّي 
في سلالة سلدرسسية 2020/21 تعّلم في جهاز سلتعليم سلعربّي في أارشليم سلقدس نحو 118,000 طالب: 
تعّلم 100,600 في جهاز سلتعليم سلعاّم35 )%86( اتعّلم نحو 16,400 في جهاز سلتعليم سألهلّي )%14؛ 
من   39% اسألهلّي(  )سلعاّم  سلعربّي  سلتعليم  جهاز  طاّلب  شّكل  اقد   .)2020/21 سلدرسسية  للالة  تقدير 

إجمالّي عدد سلطاّلب في جهاز سلتعليم في أارشليم سلقدس.

في سلَخماّية سألخيرة )2016/17 - 2020/21( كبر عدد سلطاّلب في جهاز سلتعليم سلعربّي سلعاّم بلابة 11% 
)من 90,400 إلى 100,600(. 

اقد كان توّزع سلطاّلب في جهاز سلتعليم سلعاّم: 19,800 طالب في رياض سألطفال )%20(، 41,800 طالب 
في سلتعليم ساّلبتدسئّي )%42(، ا36,700 طالب في سلتعليم فوق ساّلبتدسئّي )%36(. اقد تعّلم في سلتعليم 

سلخاّص نحو 2,300 طالب )2%(.

بدًءس من سلوست سلـ 2000 طرأ سرتفاع كبير على عدد سلطاّلب في جهاز سلتعليم سلعربّي سلعاّم، سلرسمّي، 
عام    48,300 إلى  ليرتفع   ،39,200 إلى   2002/03 عام  عددهم  اصل  اقد  سلرسمّي.  غير  به  اسلمعترف 
سللمّو  من  ساّلرتفاع  هذس  يلبع   .2020/21 عام   100,600 اإلى   ،2015/16 عام   89,600 اإلى   ،2005/06
مدسرس  بمكانة  أغلبها  عاّمة،  مدسرس  سألهلية  سلمدسرس  من  سلكثير  جعل  من  يلبع  مثلما  سلديمغرسفّي 
معترف بها غير رسمية. اقد اصلت سلزيادة سلالوية ذراتها خالل سلالتْين 2012/13 - 2013/14 )%10؛ 
خالل   1.1% إلى  ليصل  سلزيادة،  معّدل  في  ترسجع  لو ظ  ُثّم  سلتْين(،  من  معّدل  بموجب  ااب 
 سلالتْين  2016/17 - 2017/18، ثّم لو ظ، مّرة أخرى، سرتفاع في معّدل سلزيادة، ليصل خالل سلالتْين

2019/20 - 2020/21 إلى 4%.
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سلالوست  في   53%-51%( سألخيرة  سلالوست  في  اسلتعليم  سلتربية  في جهاز  سلعرب  سلطاّلب  غالبية  تعّلم 
ذلك،  امع  رسمية.  غير  بها  معترف  بمكانة  تعليم  مؤّساات  في   )2020/21  -  2016/17( سلدرسسية 
أّنه في  ين أّن  ّصة أااّلد رياض سألطفال في جهاز  فبالتقايم إلى مرس ل تعليمية يمكللا أن نال ظ 
سلتعليم سلعربّي سلمعترف به غير سلرسمّي تصل إلى %77 من سألااّلد، ففي مرس ل سلتعليم ساّلبتدسئّي افوق 
أّنه  أي  سلتوسلي.  إلى %56 ا%51، على  سلرسمية  سلتعليم  سلطاّلب في مؤّساات  ساّلبتدسئّي اصلت  ّصة 
كّلما سرتفعت مر لة سلتعليم سرتفعت، أيًضا،  ّصة سلطاّلب سلذين يتعّلمون في سألُطر سلرسمية في جهاز 

سلتعليم سلعربّي في أارشليم سلقدس.

يشمل ذلك، فقط، سمؤّساات سمعرتف بها من قبل مجلس سلتعليم سلعايل، ااّل يشمل سلجامعة سمفتو ة.  36
يشمل ذلك  رم سلجامعة سلعربية يف ر وڤـوت.  37

التعليم العايل
سلة 2020/21 تعّلم يف مؤّساات سلتعليم سلعايل يف أارشليم سلقدس 40,100 طالب • 
سألّال،  لّلقب  سلقدس  أارشليم  سلعايل يف  سلتعليم  سلطاّلب يف مؤّساات  تعّلم %72 من 
تعّلم %22 للّلقب سلثاين، اتعّلم %6 لّلقب سلثالث • تعّلم %54 من سلطاّلب يف أارشليم 
سلقدس يف سلجامعة سلعربية، %34 يف كّلّيات أكاديمية، ا%12 يف كّلّيات للرتبية  كان 13% 
من سلطاّلب يف مؤّساات سلتعليم سلعايل عرًبا • اصلت نابة سلطالبات سلذين تعّلموس يف 

أارشليم سلقدس إىل 58%.

سلرسئدة في  سلجامعة سلعبرية هي ثاني أكبر جامعة في إسرسئيل، بعد جامعة تل أبيب، اهي سلجامعة 
سلبالد بعدد طاّلب سلّلقب سلثالث.

سلة 2020/21 تعّلم في مؤّساات سلتعليم سلعالي في أارشليم سلقدس36 40,100 طالب، اقد شّكلوس 
أارشليم  سلطاّلب في  تعّلم نحو 21,800 طالب )%54 من  إسرسئيل.  سلطاّلب في  إجمالّي عدد  %16 من 
سلقدس( في سلجامعة سلعبرية،37 تعّلم 13,600 طالب )%34( في سبع كّلّيات أكاديمية، اتعّلم 4,600 

طالب )%12( في أربع كّلّيات أكاديمية للتربية.

مؤّساات  في  سلمتعّلمين  مجمل  بين   )54%( سلعبرية  سلجامعة  في  تعّلموس  سلذين  سلطاّلب  نابة  كانت 
سلتعليم سلعالي في أارشليم سلقدس أعلى من نابة سلطاّلب سلذين تعّلموس في جامعات إسرسئيل )46%( 

بين مجمل سلطاّلب في مؤّساات سلتعليم سلعالي في سلبالد.

 افظت نابة سلطاّلب سلذين تعّلموس في سلجامعة سلعبرية من مجمل سلطاّلب في مؤّساات سلتعليم سلعالي 
في سلمديلة على سستقرسر نابّي خالل سلَعقد سألخير، من %56 عام 2010/11 إلى %54 عام 2020/21، في 
 ين أّن نابة سلطاّلب في سلكّلّيات سألكاديمية سرتفعت خالل هذه سلالوست من %30 إلى %34، اسنخفضت 

نابة سلمتعّلمين في سلكّلّيات سألكاديمية للتربية قلياًل، من %13 إلى 12%.

إّن توّزع سلطاّلب  َاب سأللقاب سألكاديمية يدّللا على أّنه كّلما كان سلّلقب أعلى قّل عدد سلطاّلب: من بين 
40,100 طالب تعّلموس في مؤّساات سلتعليم سلعالي في أارشليم سلقدس تعّلم %72 لّلقب سألّال، 22% 

لّلقب سلثاني، ا%6 لّلقب سلثالث.

سلتعليم اسلتعليم سلعايل
91



نابة  إّن  إسرسئيل.  في  توزّعهم  يشبه  سلّلقب  درجة  سلقدس  َاب  أارشليم  في  سلطاّلب  توّزع  اإّن  هذس 
سلطاّلب سلذين تعّلموس لّلقب سألّال في مؤّساات سلتعليم سلعالي في أارشليم سلقدس شبيهة بلابتهم في 
إسرسئيل )%72(.  ّصة طاّلب سلّلقب سلثاني في أارشليم سلقدس أدنى قلياًل من  ّصتهم في إسرسئيل )21% 
في أارشليم سلقدس، %23 في إسرسئيل(، ا ّصة طاّلب سلّلقب سلثالث في سلمديلة أعلى قلياًل من  ّصتهم 
في إسرسئيل )%6 في أارشليم سلقدس، %4 في إسرسئيل(. اتعّلم اس د بالمائة من سلطاّلب في أارشليم 

سلقدس في برسمج شهادست تأهيل مْهلّي.

الطاّلب يف جامعات يف إسرائيل، حَسب الّلقب، 2020/21

■ الّلقب الثالث  ■ الّلقب الثاني  ■ الّلقب األّول

التسجيل للجامعات
عام 2020/21 اصل عدد سلتاجيالت للالة سألالى لّلقب سألّال في سلجامعة سلعبرية إلى 9,300. امن بين 
سلجامعات ُسّجل أعلى عدد من سلتاجيالت في جامعة تل أبيب )13,600( ثّم في جامعة بن-غوريون 
)9,700( افي سلجامعة سلعبرية. أّما في بقّية سلجامعات فقد اصل عدد سلتاجيالت إلى 6,500-5,900 

في كلٍّ ملها.

اصلت نابة سلماّجلين لّلقب سألّال سلذين ُقبلوس للجامعة سلعبرية ايتعّلمون فيها إلى %46. في جامعة 
ُقبلوس  سلذين  نابة هؤاّلء  بن-غوريون، كانت  سلتخليون، في جامعة  يفا، افي جامعة  أبيب، في  تل 
ايتعّلمون في سلمؤّساة أدنى )%33-%41(، افي جامعة بار-إيالن افي جامعة أريئل في سلاامرة كانت 

نابة هؤاّلء سلذين ُقبلوس ايتعّلمون في سلمؤّساة أعلى )62%-63%(.
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%25 من سلماّجلين للجامعة سلعبرية ُقبلوس لها ااّل يتعّلمون فيها. امن بين جامعات إسرسئيل ُسّجلت 
في سلجامعة سلعبرية أعلى نابة من سلمقبولين سلذين اّل يتعّلمون في سلمؤّساة. اكانت سلجامعات سلتي 
تلتها، بتالال تلازلّي للابة سلمقبولين سلذين اّل يتعّلمون، هي جامعة بار-إيالن )%17(، جامعة  يفا 
من  نابة  أدنى  ُسّجلت  فقد  بن-غوريون  جامعة  في  أّما   .)13%( سلاامرة  في  أريئل  اجامعة   ،)16%(

سلماّجلين سلذي ُقبلوس ااّل يتعّلمون – 2%.

يشمل ذلك سألعمال اعلوم سإلدسرة.  38
بما يف ذلك سلرتبية اسلتأهيل للتدريس.  39

الطاّلب حَسب الّلقب ومجال الدراسة
عام 2020/21 تعّلم في سلجامعة سلعبرية نحو 21,800 طالب – تعّلم %61 ملهم لّلقب سألّال، %28 لّلقب 

سلثاني، ا%11 لّلقب سلثالث، اتعّلم أقّل من %1 في برسمج شهادست سلتأهيل سلمْهلّي.

اكان توّزع سلطاّلب  َاب سألقاام على سللحو سلتالي: %34 في علوم سلطبيعة اسلرياضّيات )بما فيها كّلية 
سلزرسعة(، %26 في سلعلوم ساّلجتماعية،38 %17 في علوم سلطّب )بما فيها سلمهن سلطبّية سلمااعدة(، 17% 

في سآلدسب،39 %4 في سلحقوق، ا%2 في سلهلدسة.

عام 2020/21 كانت في إسرسئيل 7 جامعات. اكانت أكبر جامعة من نا ية عدد سلطاّلب هي جامعة تل 
أبيب )27,300 طالب(. اكانت سلجامعات سلتي تلتها، بتالال تلازلّي  َاب عدد سلطاّلب، هي: سلجامعة 
جامعة   ،)18,400( بن-غوريون  جامعة  طالب(،   19,800( بار-إيالن  جامعة  طالب(،   21,800( سلعبرية 

 يفا )17,500(، سلتخليون )14,400(، اجامعة أريئل في سلاامرة )13,900(.

طاّلب الّلقب الثالث
ملذ عّدة سلوست عدد طاّلب سلّلقب سلثالث في سلجامعة سلعبرية هو سألعلى بين سلجامعات. عام 2020/21 
تعّلم في جامعات إسرسئيل نحو 12,200 طالب لّلقب سلثالث. تعّلم سلجامعة سلعبرية 2,300 طالب لّلقب 
سلثالث، اقد شّكلوس %19 من مجمل طاّلب سلّلقب سلثالث في جامعات إسرسئيل. كان عدد طاّلب سلّلقب 
سلجامعة  في  مله  قلياًل  أدنى   )17% –  2,000( ابار-إيالن   )17% –  2,100( أبيب  تل  في جامعَتْي  سلثالث 

سلعبرية. 

طرأ خالل سلالوست ترسجع على عدد طاّلب سلّلقب سلثالث في سلجامعة سلعبرية، اعلى  ّصتهم بين مجمل 
طاّلب سلّلقب سلثالث في جامعات إسرسئيل. فقد ترسجعت  ّصة طاّلب سلّلقب سلثالث في سلجامعة سلعبرية 
من بين مجمل طاّلب سلّلقب سلثالث تدريجيًّا من %30 عام 2000/01 إلى %25 عام 2008/09، اإلى 19% 
ر هذس سلترسجع بالعدد سلمتزسيد لبرسمج سلّلقب سلثالث سلتي يتّم فتحها في جامعات  عام 2020/21. اُيفاَّ

سلبالد.
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الطاّلب حَسب املجموعة السّكانية والجنس
عام 2020/21 كان %88 من سلطاّلب في سلجامعة سلعبرية افي سلكّلّيات سألكاديمية في أارشليم سلقدس 
سلعبرية )%13( مرتفعة قلياًل مقارنة  سلجامعة  سلعرب في  سلطاّلب  يهوًدس، اكان %12 عرًبا. كانت  ّصة 

بحّصتهم في سلكّلّيات سألكاديمية )11%(.

كانت سلكّلّيات سألكاديمية سلثالث في أارشليم سلقدس سلتي ُسّجلت فيها أعلى نابة من سلطاّلب سلعرب 
هي: عزريئلي – سلكّلية سألكاديمية للهلدسة )%22(، سلكّلية سألكاديمية هدسسا أارشليم سلقدس )20%(، 

اأكاديمية سلموسيقى اسلرقص في سلقدس )12%(.

عام 2020/21 كان %15 من سلطاّلب في جامعات إسرسئيل عرًبا. شّكل سلطاّلب سلعرب في سلجامعة سلعبرية 
%13 من مجمل سلطاّلب. ُسّجلت أعلى نابة من سلطاّلب سلعرب بين جامعات إسرسئيل في جامعة  يفا 
)%34(، ثّم في سلتخليون )%23(. اُسّجلت أدنى نابة في معهد اسيزمان للعلوم )%3( افي جامعة أريئل 
بين  من  سلقدس  أارشليم  سلعرب سّكان  سلطاّلب  سألخيرة  ّصة  سلالوست  في  كبرت   .)8%( سلاامرة  في 
مجمل سلطاّلب سلعرب سلذين يتعّلمون في سلمديلة، اهم يشّكلون نحو سللصف من مجمل سلطاّلب سلعرب 
في مؤّساات سلتعليم سلعالي في أارشليم سلقدس. امن بين سألسباب سلمرَكزية للزيادة في عدد سلطاّلب 
سلعرب سّكان أارشليم سلقدس يمكللا أن نذكر فتح أُطر سلة تحضيرية للدرسسة سألكاديمية في مؤّساات 
أساس  سألكاديمية على  للدرسسة  اسلَقبول  سلمديلة،  سلعرب سّكان  للطاّلب  تقديم ملح  سلعالي،  سلتعليم 

شهادة سلبـچـرات سلِفَلاطيلية )سلتوجيهّي(.

الطاّلب يف جامعات يف إسرائيل، حَسب املجموعة السّكانية، 2020/21
■ يهود  ■ عرب

من   55% كان   2020/21 عام  سلطاّلب.  نابة  من  أعلى  سلجامعات  في  سلطالبات  نابة  كانت  اقد  هذس 
سلمتعّلمين في جامعات إسرسئيل نااء. كانت  ّصة سلطالبات في سلجامعة سلعبرية أعلى قلياًل ملها في 
إسرسئيل، اقد اصلت إلى %58. اقد ُسّجلت أعلى نابة من سلطالبات في جامعة  يفا )%66(، اُسّجلت 

في سلتخليون أدنى نابة )40%(.
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واإلسكان البناء 
 الشقق

 أسعار الشقق

 بدايات البناء

إنهاء البناء



أسعار الشقق* يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، يف تل أبيب ويف 
حيفا، 2016، 2021

ة يد ثسنية، من 4-3.5 غرف، بماليين  نشو قل ط سعر شقك *متوسك 2016 2021

حيفاتل أبيبأورشليم القدسإسرائيل

بدايات البناء شقق يف مباٍن متعّددة الطبقات،* 2021-2019

 * شقق ُبنيت في مبسٍل من 8 طبفست وأكثر، كنابة من بين مجمل  نشقق  نتي بدأ بنسؤهس خالل  نانو ت
2021-2019   

سكن مكاتب تربية 
وتعليم

صّحة فنادق
وضيافة

التجارة الصناعة 
والتخزين

بدايات البناء وإنهاؤها يف أورشليم القدس، حَسب تخصيصات 
مختارة، 2021 
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الشقق
يف  سلشّقة  ماا ة  متوسط  كان   • شّقة   240,300 سلقدس  أارشليم  يف  كان   2021 عام 

أارشليم سلقدس 83 مرًتس مرّبًعا. 

يشمل ذلك ُشقًقا لم ُتلَاب إىل ِملطقة ِجغرسفية أا  ّي معنّي.  40

في نهاية عام 2021 كان في أارشليم سلقدس 240,300 40 شّقة سكن: 174,500 شّقة )%73( في سأل ياء 
سلتي غالبية سّكانها يهود ا64,400 شّقة )%27( في سأل ياء سلتي غالبية سّكانها عرب.

عام 2021 اصل معّدل ماا ة سلشّقة في أارشليم سلقدس إلى 83 متًرس مرّبًعا. اكان معّدل سلماا ة 
متشابًها في سأل ياء سلتي غالبية سّكانها يهود افي سأل ياء سلتي غالبية سّكانها عرب – 84 متًرس مرّبًعا ا81 
أارشليم  في  سلشّقة  ماا ة  متوسط  سرتفع   )2021-2011( سألخير  سلَعقد  في  سلتوسلي.  على  مرّبًعا،  متًرس 

سلقدس بـ 4 أمتار مرّبعة، من 79 متًرس مرّبًعا إلى 83 متًرس مرّبًعا.

ساّلختالف بين معّدل سلشقق في سأل ياء سلتي غالبية سّكانها عرب )%27( ابين سلحّصة سللابية للاّكان 
سلعرب في سلمديلة )%39( نابع – ضمن عوسمل أخرى – من اجود أُسر معيشية أكبر لدى سلاّكان سلعرب، 
سلعرب. عام 2020  سلاّكان  سليهود، امن كثافة إسكان أعلى لدى  سلاّكان  سلموجودة لدى  بتلك  مقارنة 
اصل سلحجم سلمتوّسط لألُسرة سلمعيشية سلعربية في أارشليم سلقدس إلى 5 أفرسد، مقارنة بما متوسطه 
في  سليهود  سلاّكان  لدى  سلكثافة  متوسط  كان  نفاه  سلعام  افي  سليهودية.  سلمعيشية  لألُسرة  أفرسد   3.3
فرد   0.9( بإسرسئيل  مقارنة  مرتفًعا  كثافة  ماتوى  هذس  اُيعتبر  للغرفة.  اس ًدس  فرًدس  سلقدس  أارشليم 
للغرفة(، امقارنة بتل أبيب ا يفا )0.7 فرد للغرفة(، املخفًضا مقارنة بالاّكان سلعرب في أارشليم 

سلقدس )1.7 فرد للغرفة( امقارنة بالاّكان سلعرب في إسرسئيل )1.3 فرد للغرفة(. 

كان  )متوّسط(   2020-2018 سلالوست  خالل  سلمرَكزية،  سإل صاء  لدسئرة  ساّلجتماعّي  ساّلستطالع  بموجب 
س( عن شققهم سلاكلية.  %83 من سّكان أارشليم سلقدس أبلاء 20 فما فوق رسضين )رسضون أا رسضون جدًّ
اإّنه معًطى أدنى قلياًل من سلمعطى سلذي ُسّجل في إسرسئيل، في تل أبيب، افي  يفا،  يث اصل إلى 
%88 في كّل اس د من هذه سألماكن. باللابة إلى ِملطقة سلاكن – كان %74 من سّكان أارشليم سلقدس 
أبلاء 20 فما فوق رسضين عن ِملطقة سكلاهم. أّما نابة سلموسطلين سلذين كانوس رسضين عن ِملطقة سلاكن 
في إسرسئيل )%85(، في تل أبيب )%92(، افي  يفا )%83( فقد كانت مرتفعة مقارنة بأارشليم سلقدس.

ُتالَ ظ في ساّلستطالع ساّلجتماعّي نابة مرتفعة من سّكان أارشليم سلقدس سلذين هم ذاا أقدمّية سكن 
في  سكلوس  سلذين  سلقدس  أارشليم  سّكان  نابة  كانت   2020-2018 سلالوست  خالل  سلشّقة.  في  طويلة 
شّقتهم سلحالية أكثر من عشر سلوست )%53( مرتفعة مقارنة باّكان إسرسئيل )%50(، تل أبيب )36%(، 
ا يفا )%43(. هذس اسكن %34 من مقيمي أارشليم سلقدس في شّقتهم سلحالية خمس سلوست أا أقّل، 

مقارنة بـ %35 في إسرسئيل، %48 في تل أبيب، ا%42 في  يفا.

سلبلاء اسإلسكان
98



قق أسعار الشُّ
عام 2021 كان متوسط سعر شّقة مكّونة من 3.5-4 غرف يف أارشليم سلقدس 2,389,000 
سمتوسط  من  أعىل  سلقدس  أارشليم  يف  بيعت  سلتي  سلشقق  متوسط سعر  كان   • شيكل 

سلقطرّي، إاّّل أّنه ملخفض مقارنة بتل أبيب.

عام 2021 اصل سلاعر سلمتوّسط سلذي بيعت به شّقة 3.5-4 غرف في أارشليم سلقدس إلى 2,389,000 
بإسرسئيل  عالًيا مقارنة  سلاعر  بالاعر عام 2020. كان هذس  بلابة %5 مقارنة  سرتفاًعا  يعلي  ما  شيكل، 
)1,430,300 شيكل، بحيفا  سلاعر عام 2020( امقارنة  بلابة %8 عن  سرتفاع  أي   )1,707,600 شيكل، 
سرتفاع أي  شيكل،   4,011,200( أبيب  بتل  مقارنة  كبيرة  بصورة  ملخفض  لكّله   ،)4% بلابة  سرتفاع   أي 

بلابة 13%(.

إّن سختبار سلاعر سلمتوّسط للشّقة في سلالوست سألخيرة يشير إلى سرتفاع في أسعار سلشقق. هكذس، مثاًل، 
سرتفع سلاعر سلمتوّسط لشّقة مكّونة من 3.5-4 غرف في أارشليم سلقدس من 1,971,800 شيكل عام 2015 
إلى 2,389,000 شيكل عام 2021 – سرتفاع بلابة %21. ُسّجل في إسرسئيل في تلك سلالوست سرتفاع مشابه 

بلابة %21، في تل أبيب سرتفاع بلابة %40، افي  يفا سرتفاع بلابة 10%.

إّن ساّلرتفاع سلحاصل في أسعار سلشقق سلجاري بيعها من سلممكن أن يمّثل سرتفاًعا ' قيقيًّا' – أي أّن شّقة 
مطابقة تماًما ُتباع سليوم باعر أعلى من ذلك سلذي كانت ُتباع به في سلاابق. إاّّل أّن هذس سلمعطى من شأنه 
أن يدّل، أيًضا، على سنخفاض في سلحّصة سللابية للـ 'سلشقق سلرخيصة' سلجاري بيعها، ما يؤّدي إلى سرتفاع 

في سلاعر سلمتوّسط للصفقة. 

أسعار متوّسطة لشقق من 3.5-4 غرف بملكّية خاّصة يف إسرائيل، يف أورشليم 
القدس، يف تل أبيب، ويف حيفا، 2021-1990

■ تل أبيب  ■ أورشليم القدس  ■ إسرائيل  ■ حيفا
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أسعار الشقق يف محيط أورشليم القدس
إلى  سلقدس  أارشليم  ثانية في  يد  3.5-4 غرف من  سلمتوّسط لشّقة مكّونة من  سلاعر  عام 2021 اصل 
عدس  سلقدس،  أارشليم  من  سلقريبة  سلبلدست  في  بالاعر  مقارنة  مرتفًعا  كان  اقد  شيكل،   2,279,100
مـڤـاِسرت تايون )2,375,700 شيكل( اموديعين )2,276,100 شيكل(. في بيت شيمش، في بيتار عيليت، 
في تاور هدسسا، افي معاليه أداميم، كان سلاعر ملخفًضا مقارنة بأارشليم سلقدس، اقد رسَاح بين 

1,594,100 شيكل ا1,817,800 شيكل.

افي سلعام نفاه، اصل سلاعر سلمتوّسط لشّقة جديدة مكّونة من 3.5-4 غرف في أارشليم سلقدس إلى 
2,858,500 شيكل، اقد كان مرتفًعا بصورة كبيرة مقارنة بالبلدست سلقريبة ملها. في بيت شيمش، في 
بيتار عيليت، في مـڤـاِسرت تايون، في تاور هدسسا، افي معاليه أداميم، كان سلاعر ملخفًضا مقارنة 

بأارشليم سلقدس، ارسَاح بين 1,345,400 شيكل ا1,720,000 شيكل. 

السعر املتوّسط لشّقة من 3.5-4 غرف يف أورشليم القدس ويف البلدات القريبة منها، 
2021

■ شقق جديدة  ■ شقق يد ثانية 
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بدايات البناء 
ُبدئ  سلتي  سلشقق  سلقدس • كان %81 من  أارشليم  بلاء 3,200 شّقة يف  بدأ  عام 2021 
بِماا ة  سألهدسف  لشّتى  بالبلاء  ُبدئ   2021 عام   • فوق  فما  غرف   4 من  مكّونة  ببلائها 

973,400 مرت مرّبع • %71 من ِماا ة بدسيات سلبلاء مخّصص للاكن.

عام 2021 ُبدئ ببلاء 3,200 شّقة في أارشليم سلقدس. اإّنه عدد مرتفع مقارنة بعام 2020 سلذي ُسّجلت 
فيه 2,400 بدسية بلاء. افي سأل ياء سلتي غالبية سّكانها يهود ُبدئ ببلاء 2,500 شّقة )%79(، افي سأل ياء 

سلتي غالبية سّكانها عرب ُبدئ ببلاء 700 شّقة )21%(.

كانت سأل ياء سلتي ُسّجل فيها أعلى عدد من بدسيات سلبلاء باللابة إلى عدد سلشقق سلقائمة في سلحّي رمات 
شلوموه )126 بدسية بلاء لكّل ألف شّقة قائمة في سلحّي(، تلـپـيوت أرنونا امكور  اييم )63(، امكور بارا  
)58(. اقد اصل عدد بدسيات سلبلاء في بقّية سأل ياء، عام 2021، إلى أقّل من 28 شّقة جديدة لكّل ألف 

شّقة قائمة في سلحّي.

يّتضح من سلمعطيات أّنه في عام 2021 غالبية سلشقق سلتي ُبدئ ببلائها في أارشليم سلقدس هي شقق 
كبيرة، بيلما سلشقق سلصغيرة سلجديدة نادرة نابيًّا. هذس سلعام كان %12، فقط، من سلشقق سلذي ُبدئ 
ببلائها في سلمديلة من 1-2 غرفة )في مقابل %6 من سلشقق سلتي ُبدئ ببلائها في إسرسئيل(. كانت  ّصة 
سلشقق سلصغيرة سلمكّونة من 1-2 غرفة في تل أبيب مرتفعة بصورة كبيرة، مقارنة بأارشليم سلقدس – 

%26، في  ين أّن  ّصة سلشقق سلصغيرة في  يفا كانت أدنى من ذلك – 5%. 

اصلت  ّصة سلشقق سلمكّونة من 3 غرف في بدسيات سلبلاء في أارشليم سلقدس إلى %7 )في مقابل 14% 
في إسرسئيل(. ُسّجل في تل أبيب معّدل أعلى – %21، افي  يفا معّدل أدنى – 3%. 

اصلت  ّصة سلشقق سلمكّونة من 4 غرف في أارشليم سلقدس إلى %30 )في مقابل %40 في إسرسئيل( 
اكانت  ّصة سلشقق سلمكّونة من 5 غرف فما فوق %51 )في مقابل %40 في إسرسئيل(.

للا أن نفترض أّن سلميل إلى بلاء شقق كبيرة في أارشليم سلقدس متعّلق – ضمن عوسمل أخرى – باألُسر 
سلكبيرة في سلمديلة، خصوًصا لدى سلاّكان سلعرب اسلحريديم.
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 ببدايات بناء شقق يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، يف تل أبيب، ويف حيفا، 
حَسب عدد الغرف، 2021

■ 5 غرف فما فوق  ■ 4 غرف  ■ 3 غرف  ■ 1-2 غرفة

بدايات بناء شقق يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، يف تل أبيب، ويف حيفا، حَسب 
عدد الغرف، 2021

إجمالّي 
عدد الشقق

5 غرف فما فوق4 غرف3 غرف1-2 غرفةالمجمل

النسبة المئوية
63,2001006144040إسرائيل

3,2001001273051أورشليم القدس

5,10010026211935تل أبيب

600100537023حيفا
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سألادية  سلبلاء في  ساّلمتلاع عن  تلظيم شملت  سلقدس سياسة  أارشليم  َطوسل عّدة سلوست مورست في 
اعن سلبلاء إلى أعلى، اذلك لهدف سلحفاظ على سللايج سلتاريخّي للمديلة اعلى سلملظر سلطبيعّي سلمطّل 
على سلبلدة سلقديمة املها. امع ذلك، يتّم – في سلالوست سألخيرة – سلتصديق على سلمزيد اسلمزيد من 
خرسئط سلبلاء إلى أعلى. عام 2021 كان %42 من سلشقق سلتي ُبدئ ببلائها في أارشليم سلقدس في مباٍن 
من 8 طبقات فما فوق. اإّن هذه سللابة ملخفضة مقارنة بإسرسئيل )%49( اتل أبيب )%65(. كان %3 من 
سلشقق سلتي ُبدئ ببلائها في أارشليم سلقدس ببلاء ملخفض من 1-2 طبقة في أارشليم سلقدس )3%(، 

اهي نابة مرتفعة مقارنة بتل أبيب )%1( املخفضة بصورة كبيرة مقارنة بإسرسئيل )16%(.

كان إجمالّي ِماا ة بدسيات سلبلاء في أارشليم سلقدس عام 2021 لشّتى سألهدسف 973,400 متر مرّبع، 
اقد شّكل %6 من ِماا ة بدسيات سلبلاء في إسرسئيل. كان  جم سلبلاء في أارشليم سلقدس أعلى مله 
في تل أبيب )719,000 متر مرّبع – %5(، اأعلى بكثير مله في  يفا )65,000 متر مرّبع – أقّل من اس د 
سلقدس يشّكلون نحو %10 من سّكان إسرسئيل، اهم،  أارشليم  أّن سّكان  بالذكر  سلجدير  بالمائة(. من 

تقريًبا، ضعفا َتعدسد سّكان تل أبيب.

تشّكل أارشليم سلقدس مرَكًزس للشاطات شّتى، من بيلها سلعمل اسلثقافة اسلتعليم، اعليه ُتبلى فيها مباٍن 
اّلستخدسمات شّتى، باإلضافة إلى سلاكن. عام 2021 ُخّصص %71 من ِماا ة بدسيات سلبلاء في أارشليم 
بتل  بإسرسئيل )%75(، ملخفًضا مقارنة  قلياًل مقارنة  سلمعطى ملخفًضا  كان هذس  للاكن، اقد  سلقدس 
أبيب )%82(، امرتفًعا مقارنة بحيفا )%65(. اقد كانت تخصيصات سلبلاء سألخرى في أارشليم سلقدس 
– بتالال تلازلّي – للمكاتب )%10(، للتعليم )%6(، للصّحة )%3(، اللموسصالت اساّلتصااّلت )%3(. أّما 

في تل أبيب فقد كانت سلتخصيصات سألساسية – عدس سلاكن – ساّلستضافة )%11( اسلمكاتب )3%(.
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إنهاء البناء
من   79% كانت   • سلقدس  أارشليم  يف  شّقة   1,800 بلاء  من  ساّلنتهاء  تّم   2021 عام 
بلاء  أعمال  سنتهت   2021 عام   • فوق  فما  غرف   4 من  مكّونة  بلاؤها  سنتهى  سلتي  سلشقق 
 لشّتى سلتخصيصات بِماا ة 943,500 مرت مرّبع • %44 من سمِاا ة سلتي سنتهى بلاؤها 

مخّصص للاكن.

عام 2021 سنتهى بلاء 1,800 شّقة في أارشليم سلقدس. اإّن هذس سلعدد ملخفض مقارنة بعام 2020، سلذي 
سنتهى فيه بلاء 2,200 شّقة. في سأل ياء سلتي غالبية سّكانها يهود سنتهى بلاء 1,100 شّقة )%60(، افي 

سأل ياء سلتي غالبية سّكانها عرب سنتهى بلاء 700 شّقة )40%(.

كانت سأل ياء سلتي فيها أ جام إنهاء سلبلاء سألكبر باللابة إلى عدد سلشقق سلقائمة في سلحّي هي  ّي رمات 
شلوموه )سلذي سنتهى فيه بلاء 58 شّقة لكّل ألف شّقة قائمة(، مكور بارا  )30(، امرَكز سلمديلة )27(.

على نحو شبيه بتوّزع بدسيات سلبلاء فإّن سلشقق سلتي سنتهى بلاؤها، أيًضا، في أارشليم سلقدس كان أغلبها 
شقًقا كبيرة، في  ين كانت  ّصة سلشقق سلصغيرة مقّلصة. عام 2021 كانت %8 من سلشقق سلتي سنتهى 
بلاؤها في أارشليم سلقدس مكّونة من 1-2 غرفة، اكانت %13 من سلشقق مكّونة من 3 غرف. كانت 31% 
من سلشقق مكّونة من 4 غرف، اكانت %48 من سلشقق مكّونة من 5 غرف فما فوق. افي إسرسئيل، أيًضا، 
كانت غالبية سلشقق سلتي سنتهى بلاؤها شقًقا كبيرة – كانت %32 من سلشقق مكّونة من 4 غرف، اكانت 
%52 مكّونة من 5 غرف فما فوق. في مقابل ذلك، تبرز في تل أبيب سلحّصة سلكبيرة من سلشقق سلصغيرة 
مقارنة بالمدن سألخرى – كانت %16 من سلشقق سلتي سنتهى بلاؤها مكّونة من 1-2 غرفة اكانت %39 مكّونة 

من 3 غرف.

إنهاء بناء شقق يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، يف تل أبيب، ويف حيفا، حَسب عدد 
الغرف، 2021

■ 5 غرف فما فوق  ■ 4 غرف  ■ 3 غرف  ■ 1-2 غرفة
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إنهاء بناء شقق يف إسرائيل، يف أورشليم القدس، يف تل أبيب، ويف حيفا، حَسب عدد 
الغرف، 2021

إجمالّي عدد 
الشقق

5 غرف فما فوق4 غرف3 غرف1-2 غرفةالمجمل

النسبة المئوية
46,8001005113252إسرائيل

1,8001008133148أورشليم القدس

2,70010016391530تل أبيب

1,0001001194039حيفا

مرّبع،  متر   943,500 من  إجمالية  )أرضية(  بِماا ة  مباٍن  بلاء  سلقدس  أارشليم  في  سنتهى   2021 عام 
سلقدس أكبر  سلبلاء في أارشليم  إنهاء  سلبلاء في إسرسئيل. كانت ِماا ة  إنهاء  شّكلت %8 من ِماا ة 
ملها في تل أبيب – 644,200 متر مرّبع )%5(، اأكبر بأكثر من خماة أضعاف مّما هي عليه في  يفا – 

145,800 متر مرّبع )1%(.

عام 2021 كانت %44 من سلِماا ة سلتي سنتهى بلاؤها في أارشليم سلقدس ِماا ة للاكن. في إسرسئيل 
اكانت   .77% افي  يفا   ،58% أبيب  تل  في  للاكن،  بلاؤها  سنتهى  سلتي  سلِماا ة  من   71% كانت 
تخصيصات سلبلاء سألخرى في أارشليم سلقدس، بتالال تلازلّي: تجارة )%17(، مكاتب )%15(، اصلاعة 
)%12(. اكانت سلتخصيصات سألخرى في تل أبيب، عدس سلاكن: مكاتب )%30( امباٍن عاّمة أخرى، ليات 

ألغرسض سلصّحة اسلتعليم )5%(.
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سلايا ة
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السياحة
 الضيوف واملبيت

 أورشليم القدس مقارنة بأماكن أخرى يف إسرائيل

 اإليرادات



مبيتات سّياح من خارج البالد وإسرائيلّيني* يف فنادق بأورشليم 
القدس، 2021-2000

* بسآلالف

* بسآلالف

مبيتات سّياح من خارج البالد وإسرائيلّيني* يف فنادق بأورشليم 
القدس، يف تل أبيب ويف إيالت، 2021

مبيًتا مبيًتا مبيًتا مبيًتا مبيًتا

■ سّياح من خارج البالد  ■ إسرائيلّيون

■ سّياح من خارج البالد  ■ إسرائيلّيون

مبيًتا
مبيًتا

مبيًتا

إيالتتل أبيبأورشليم القدس
* بسآلالف
** بلد ل  نعيش  ألسسسية

ضيوف من خارج البالد* يف فنادق بأورشليم القدس، حَسب بلد 
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الضيوف واملبيت
عام 2021 عمل يف أارشليم سلقدس 89 فلدًقا سيا يًّا41 • ابعد أن ُسّجلت عام 2019 أرقام 
قياسية يف سلايا ة يف أارشليم سلقدس اسصلت جائحة كورانا إلقاء ظاللها سلة 2021، 
أيًضا • كان %84 من سلضيوف42 سلذين ناموس يف أارشليم سلقدس عام 2021 إسرسئيلّيني، 
اكان %16 سّياً ا من خارج سلبالد • ُسّجل يف هذس سلعام – رقم قيايّس تاريخّي يف عدد 

سلضيوف سإلسرسئيلّيني سلذين نزلوس يف فلادق سيا ية يف أارشليم سلقدس.

سلفلادق سلايا ية – فلادق ابيوت ضيافة ماّجلة يف ازسرة سلايا ة. يف كّل مكان ُكتب 'فلادق' يف هذس سماتلد – سمفصود   41
هو سلفلادق سلايا ية.

سلضيوف – سّياح من خارج سلبالد اإسرسئيلّيون يلزلون فلادق سيا ية يف أارشليم سلقدس.  42

لابب سلخاّصية سلثقافية اسلديلية ألارشليم سلقدس، الابب كثرة سلموسقع سلتاريخية اسألثرية سلمتمركزة 
فيها، تجذب سلمديلة إليها كّل عام عشرست ألوف سلزّاسر من سلبالد اسلعالم. طرأ خالل سألعوسم 2019-2016 
سرتفاع تدريجّي في عدد سلضيوف افي عدد سلمبيتات في سلفلادق سلايا ية في إسرسئيل بشكل عاّم افي 
أارشليم سلقدس بشكل خاّص، لكّن هذس ساّلرتفاع سنقطع خالل سلالتين 2020-2021 لابب تأثيرست أزمة 
كورانا. عام 2021 بدأت تلفتح تدريجيًّا صلاعة سلايا ة سلعالمية، لكن ُيالَ ظ أّن هذه سلايرارة قفزت 
عن إسرسئيل بشكل عاّم اعن أارشليم سلقدس بشكل خاّص، اُسّجل  ضور مقّلص للاّياح من خارج 
سلبالد،  سلقيود سلمفراضة على سلر الت سلجّوية إلى خارج  سلبالد في سلمديلة. في مقابل ذلك، الابب 
الابب سلقّلة سللابية للقيود سلمفراضة على ساّلقتصاد سإلسرسئيلّي، ُسّجل عام 2021  جم كبير نابيًّا 

من سلايا ة سلدسخلية في أارشليم سلقدس.

عام 2019 كان عدد سلضيوف اعدد سلمبيتات في سلفلادق سلايا ية في أارشليم سلقدس هو سألعلى سلذي 
إلى  أّدت جائحة كورانا  مبيت. سلة 2020  – 1,871,100 ضيف ا5,180,100  سلقياس  بدسية  ملذ  ُسّجل 
ترسجع  اّد في عدد سلضيوف اسلمبيتات، اعام 2021 بدأ سنتعاش جزئّي في صلاعة سلايا ة في سلمديلة. 
ُسّجل هذس سلعام سرتفاع بلابة %68 في عدد سلضيوف )752,700( مقارنة بالة 2020، لكن كان عددهم 
اّل يزسل أقّل بلابة %60 من عدد سلضيوف عام 2019. اقد سرتفع عدد سلمبيتات بمعّدل أقّل، ااصل عام 
2021 إلى 1,285,400، اهي زيادة بلابة %9 عن سلة 2020. كان عدد سلمبيتات هذه سلالة أقّل بلابة 

%75 من عدد سلمبيتات عام 2019.

سلفلادق في أارشليم  سلضيوف في  سرتفاع تدريجّي على عدد   كما جاء، طرأ خالل سألعوسم 2019-2016 
سلقدس. عام 2016 كان في أارشليم سلقدس 1,322,700 ضيف ااصل عددهم عام 2019 إلى 1,871,100. 
طرأ سلة 2020 ترسجع  اّد على عدد سلضيوف، اقد اصل إلى 446,800 )ترسجع بلابة %76(. كان هذس 
س للاّياح سلذين دخلوس إلى إسرسئيل مقارنة بأعوسم سابقة.  سلترسجع نابًعا، أساًسا، من سلعدد سلملخفض جدًّ
هبط عدد سلضيوف من خارج سلبالد من 1,261,400 عام 2019 إلى 243,000 سلة 2020 )هبوط بلابة 
بـ 95%  %81(، ااسصل هبوطه سلة 2021  ّتى اصل إلى 69,100 )هبوط بلابة %72، اهو عدد أقّل 
مقارنة بعدد سلضيوف عام 2019(. اللمقارنة، عام 2002، بعد ترسجع  اّد في سلايا ة من خارج سلبالد 

في أعقاب ساّلنتفاضة سلثانية، اصل عدد سلاّياح في أارشليم سلقدس إلى 189,100. 

عام 2021 ُسّجل رقم قياسّي تاريخّي في عدد سلضيوف سإلسرسئيلّيين سلذين نزلوس في فلادق سيا ية في 
بـ 12%  أكبر  بالة 2020، اعدد  بلابة %181 مقارنة  سرتفاع  اإّنه  – 683,600 ضيف.  سلقدس   أارشليم 

سلايا ة
112



مقارنة بعام 2019. ايلبع هذس سلرقم سلقياسّي، غالًبا، من إمكانّيات سلطيرسن سلمحدادة سلتي اسجهت سلزّاسر 
سإلسرسئيلّيين في أعقاب جائحة كورانا.

س. خالل سألعوسم  في أعقاب أزمة كورانا هبط عدد سلمبيتات في سلفلادق سلايا ية هو، أيًضا، هبوًطا  ادًّ
2016-2019 طرأ سرتفاع تدريجّي على عدد سلمبيتات، اقد رسَاح بين 3,545,900 عام 2016 ا5,180,100 
عام 2019. لكن في سلة 2020 ُسّجل 1,181,500 مبيت، فقط )ترسجع بلابة %77 مقارنة بعام 2019(. 
بلابة %9 مقارنة بالة  سرتفاع  سلقدس، اهو  أارشليم  فلادق  ُسّجل سلة 2021 1,285,400 مبيت في 

2020، لكّله عدد أقّل بـ %75 مقارنة بعام 2019.

املبيتات يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس، 2021-1998
■ سّياح من خارج البالد  ■ إسرائيلّيون 

عام 2021 اصل سلعدد سلمتوّسط لمبيتات سلضيف )من خارج سلبالد امن إسرسئيل( في فلادق أارشليم 
تقريًبا،  فكان،  لياٍل،   3 إلى  سلبالد  للضيف من خارج  سلمبيتات  ليلة. اقد اصل معّدل   1.7 إلى  سلقدس 

ضعف ما هو عليه لدى سلضيف سإلسرسئيلّي – 1.6.

في هذس سلعام ُسّجل عدد سلمبيتات سألعلى لاّياح من خارج سلبالد في أارشليم سلقدس في شهر نوڤمبر 
في شهر  سألعلى  سإلسرسئيلّيين  مبيتات  عدد  اُسّجل   .)26,100( اأكتوبر   ،)37,700( يوليو   ،)50,600( ب 

أغاطس )206,700(، يوليو )147,400(، اديامبر )131,900(. 

عام 2021 كان في أارشليم سلقدس 89 فلدًقا سّيا يًّا، افيها 11,100 غرفة، شّكلت نحو %20 من إجمالّي 
سلغرف في فلادق سلايا ة في إسرسئيل. يجري سلحديث عن زيادة نابتها %27 في عدد فلادق سلايا ة 
ازيادة نابتها %19 في عدد غرف سلفلادق مقارنة بعام 2011،  يث عمل في سلمديلة علدها 70 فلدًقا 

سيا يًّا ضّمت 9,300 غرفة.

اللمقارنة، عام 2021 كان في إيالت 50 فلدًقا ا11,000 غرفة )%19 من سلغرف في سلبالد(، كان في تل 
أبيب 92 فلدًقا ا9,700 غرفة )%17(، كان في طبرّيا 39 فلدًقا ا4,800 غرفة )%8(، كان على شاطئ سلبحر 

سلمّيت 15 فلدًقا ا4,100 غرفة )%7(، اكان في  يفا 18 فلدًقا ا1,600 غرفة )3%(.
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بمختلف  سلفلادق  افي  فقط.   ،22% إلى  سلقدس  أارشليم  فلادق  في  سلغرف  إشغال  اصل   2021 عام 
ماتوياتها ُسّجل إشغال غرف مشابه: في سلفلادق سألعلى ماتًوى )سلماتوى II+I( اصل إشغال سلغرف 

إلى %23، في سلماتوى سلمتوّسط )III( اصل سإلشغال إلى %21، افي سلماتوى سألدنى – 15%.

كان إشغال سلغرف عام 2021 )%22( أعلى قلياًل من إشغال سلغرف عام 2020 )%20(، لكّله كان ملخفًضا 
أثلاء  في   ،2002-2001 سلالتْين  خالل  اللمقارنة،   .)72%-53%(  2019-2016 باألعوسم  مقارنة  س  جدًّ

ساّلنتفاضة سلثانية، اصل إشغال سلغرف في فلادق أارشليم سلقدس إلى 26%.

أورشليم القدس مقارنة بأماكن أخرى 
يف إسرائيل

خارج  من  سلاّياح  سلقدس عىل جذب  أارشليم  قدرة  تضّررت  كورانا  جائحة  أعقاب  يف 
 سلبالد • عام 2021 بات %25 من سلضيوف من خارج سلبالد سلذين نزلوس يف فلادق إسرسئيل – 
من  سلاّياح  مبيتات  من   26% ُسّجلت  اقد  سلقدس،  أارشليم  يف   – أخرى  مدن  ضمن 
خارج سلبالد يف إسرسئيل يف فلادق سمديلة • سلُوجهتان سلايا ّيتان سمفّضلتان لدى سلاّياح 
سلُوجهتنْي سمفّضلتنْي لدى  أّن  سلبالد هما أارشليم سلقدس اتل أبيب، يف  ني  من خارج 
سإلسرسئيلّيني هما إيالت اسلبحر سمّيت • %44 من سلاّياح من خارج سلبالد سلذين ناموس يف 
فلادق سلايا ة يف أارشليم سلقدس قدموس من سلواّليات سمّتحدة • أّدت جائحة كورانا إىل 

ترسجع يف عدد عقارست سإليجار ألمد قصري يف أارشليم سلقدس.

عام 2021 اصل عدد سللزاّلء من خارج سلبالد في فلادق سلايا ة في أارشليم سلقدس إلى 69,100، اقد 
شّكل %25 من إجمالّي سللزاّلء من خارج سلبالد في إسرسئيل )مقارنة بـ %28 عام 2019(. لغرض سلمقارنة، 
شّكل عدد سللزاّلء من خارج سلبالد في فلادق سلايا ة في تل أبيب %38 من إجمالّي سللزاّلء من خارج 
سلبالد في إسرسئيل، في هرتالّيا %9، في إيالت %5، في طبرّيا %4، على شاطئ سلبحر سلمّيت %3، افي 

 يفا 2%.

من   26% شّكل  اقد   ،209,200 إلى  سلقدس  أارشليم  في  سلبالد  خارج  من  سللزاّلء  مبيتات  عدد  اصل 
إجمالّي مبيتات سللزاّلء من خارج سلبالد في إسرسئيل )مقارنة بـ %34 عام 2019(. لغرض سلمقارنة، شّكل 
عدد مبيتات سللزاّلء في فلادق سلايا ة في تل أبيب %36 من إجمالّي مبيتات سللزاّلء من خارج سلبالد في 
إسرسئيل، في هرتالّيا %7، في إيالت %6، في طبرّيا %4، في  يفا %3، اعلى شاطئ سلبحر سلمّيت 2%.

اصل عدد سللزاّلء من خارج سلبالد في فلادق أارشليم سلقدس إلى 69,100، اقد شّكل %25 من إجمالّي 
سللزاّلء من خارج سلبالد في إسرسئيل )عام 2019 شّكل عدد سللزاّلء من خارج سلبالد %28 من إجمالّي سللزاّلء 
من خارج سلبالد في فلادق سلايا ة في إسرسئيل(، مقارنة بـ %38 في تل أبيب، %9 في هرتاليا، %5 في 

إيالت، %4 في طبرّيا، %3 على شاطئ سلبحر سلمّيت، ا%2 في  يفا.

من   26% شّكل  اقد   ،209,200 إلى  سلقدس  أارشليم  في  سلبالد  خارج  من  سللزاّلء  مبيتات  عدد  اصل 
إجمالّي مبيتات سللزاّلء من خارج سلبالد في إسرسئيل )عام 2019 شّكل عدد مبيتات سللزاّلء من خارج سلبالد 
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%34 من إجمالّي مبيتات سللزاّلء من خارج سلبالد في إسرسئيل(. هذس مقارنة بـ %36 في تل أبيب، %7 في 
هرتالّيا، %6 في إيالت، %4 في طبرّيا، %3 في  يفا، ا%2 على شاطئ سلبحر سلمّيت.

ليات أارشليم سلقدس سلُوجهة سلمفّضلة لدى سإلسرسئيلّيين. فرغم أّنه في عام 2021 ُسّجل رقم قياسّي 
من مبيتات سإلسرسئيلّيين في فلادق سلايا ة في أارشليم سلقدس – 1,076,200 مبيت – شّكل هذس سلعدد 
عام 2019(. هذس  سللابية  بحّصتهم  نحو شبيه  )على  إسرسئيل  في  سإلسرسئيلّيين  مبيتات  إجمالّي  %7 من 
مقارنة بـ %42 في إيالت، %11 على شاطئ سلبحر سلمّيت، %9 في تل أبيب، %7 في طبرّيا، ا%2 في  يفا.

في سألعوسم سلتي سبقت أزمة كورانا كانت أارشليم سلقدس ُاجهة مفّضلة للاائحين من خارج سلبالد. في 
أعقاب إغالق سلامااست اسلقيود سألخرى سلتي ُفرضت خالل موسجهة جائحة كورانا – قّل عدد سلاّياح، 
اتقّلصت سلحّصة سللابية لمبيتات سلاّياح من خارج سلبالد من بين مجمل سلمبيتات في سلمديلة. في هذس 
أارشليم  سلمبيتات في  بين مجمل  سلبالد من  سلاّياح من خارج  لمبيتات  سللابية  سلحّصة  سلعام اصلت 
سلقدس إلى %16، اقد كانت متدّنية مقارنة بتل أبيب )%18(، لكّلها كانت مرتفعة مقارنة بحيفا )7%(، 

طبرّيا )%3(، اشاطئ سلبحر سلمّيت )1%(.

سلدال سلرئياية سلتي قدم ملها سلاّياح من خارج سلبالد، سلذين نزلوس فلادق في أارشليم سلقدس: سلواّليات 
بين مجمل  دالة(. امن  كّل  )%3 من  ابريطانيا  ألمانيا   ،)4%( سلصين   ،)8%( فرناا  سلمّتحدة )44%(، 
سلاّياح من خارج سلبالد سلذين نزلوس فلادق في إسرسئيل كانت هذه هي سلدال سألساسية سلتي قدموس ملها: 
سلواّليات سلمّتحدة )%40(، بريطانيا )%5(، فرناا )%8(، ألمانيا )%4(، إيطاليا اراسيا )%3 من كّل دالة(. 

عام 2021 اصل إشغال سلغرف في أارشليم إلى %22، اقد كان متدّنًيا مقارنة بإشغال سلغرف في تل 
أبيب )%29(،  يفا )%38(، اإيالت )63%(. 

املبيتات يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس ويف أماكن مختارة يف إسرائيل، 
2021

■ سّياح من خارج البالد  ■ إسرائيلّيون 
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 املبيتات يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس، يف تل أبيب، ويف إيالت
2021-1980

■ أورشليم القدس  ■ تل أبيب  ■ إيالت

مبيتات اإلسرائيلّيني يف الفنادق السياحية يف أورشليم القدس، يف تل أبيب، ويف إيالت 
2021-1980

■ أورشليم القدس  ■ تل أبيب  ■ إيالت
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ملذ نحو عشرة أعوسم طرأ تغّير على أنماط مبيت سلاّياح في سلعالم، بما في ذلك إسرسئيل،  يث إّن عدًدس 
متصاعًدس من سلاّياح يختاران سلمبيت في أماكن ليات فلادق، اأساًسا في شقق أا غرف لإليجار سلقصير 
سألمد. اقد أُتيح مبيت سلاّياح في سلشقق بفضل تطوير ملّصات مشاركة اإشهار شقق إليجار قصير سألمد 

 .Airbnb في شبكة سإلنترنت، افي مقّدمتها موقع سإلنترنت سلخاّص بشركة

في أعقاب جائحة كورانا سنخفض عدد سلعقارست سلتي سقُتر ت إليجار قصير سألمد في إسرسئيل. في شهر 
مارس 2022 سقُترح نحو 1,600 عقار لإليجار في أارشليم سلقدس، مقارنة بـ 3,600 عقار عام 2020. كان 
%80 من سلعقارست شقًقا اكان %20 غرًفا في شقق. اسأل ياء سألساسية سلتي سقُتر ت فيها عقارست إليجار 

قصير سألمد: مرَكز سلمديلة، نحَلؤات، ر اڤـيا، اطالبّية.

لغرض سلمقارنة، في شهر مارس 2022 سقُترح في تل أبيب نحو 4,200 عقار إليجار قصير سألمد )مقارنة 
بـ 9,600 عام 2020(، اكان %85 ملها شقًقا. اكان عدد سلعقارست لإليجار سلقصير سألمد في  يفا اإيالت 

س، اقد اصل إلى 600 ا1,100، على سلتوسلي.43 متدّنًيا جدًّ

 https://www.airdna.co  43

اإليرادات
إيرسدست فلادق سلايا ة يف أارشليم سلقدس إىل 696 مليون شيكل،  عام 2021 اصلت 

اقد شّكلت %9 من إيرسدست فلادق سلايا ة يف إسرسئيل.

تشير إيرسدست سلفلادق إلى سرتفاع مدسخيل فلادق سلايا ة من سستضافة سلاّياح من خارج سلبالد اسلاّياح 
على  تدريجّي  سرتفاع   2019-2016 سألعوسم  خالل  طرأ  للزاّلئها.  إضافية  خدمات  توفير  امن  سإلسرسئيلّيين 
إيرسدست فلادق سلايا ة في أارشليم سلقدس، اقد اصلت عام 2019 إلى 2.5 مليار شيكل، اهو سإليرسد 

سألعلى سلذي ُسّجل في سلمديلة أصاًل.

بدًءس من عام 2020 لوِ ظ تأثير جائحة كورانا، أيًضا، في سرتفاع إيرسدست فلادق سلايا ة. عام 2020 طرأ 
سنخفاض  اّد على مبلغ سإليرسد، اقد اصل إلى 553 مليون شيكل، فقط )سنخفاض نابته %78(. سستمّرت 
أارشليم  في  سلايا ة  فلادق  في  سلملخفض  سإلشغال  بابب  إّنه  أيًضا،  يث   ،2021 عام  سللزعة  هذه 
سلقدس – اصل إيرسد سلفلادق في سلمديلة إلى 696 مليون شيكل، اهو سرتفاع نابته %26 مقارنة بعام 

2020، لكّله سنخفاض نابته %73 مقارنة بعام 2019. 

عام 2021 ُسّجل سإليرسد سألعلى في إسرسئيل في فلادق إيالت – 2.74 مليار شيكل )%34 من إجمالّي سإليرسد 
سلمّيت  سلبحر  شاطئ  على   ،)13%  – شيكل  مليار   1.02( أبيب  تل  بعدها  اجاءت  إسرسئيل(،  فلادق  في 
 )960 مليون شيكل – %12(، في أارشليم سلقدس )696 مليون شيكل – %9(، افي طبرّيا )582 مليون

شيكل – 7%(. 
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يقّدم  اهو  عام  كّل  يخرج  إصدسر  هو  القدس  أورشليم  عن  معطيات 
سلقدس  أارشليم  سلقائم يف  سلوضع  ثة، موَجزة اكاشفة عن  صورة محدَّ
اعن نزعات سلتغيري مع مرار سلوقت. بقّدم هذس سإلصدسر مقّرري سلاياسات 
سمجااّلت،  سمديلة يف مختلف  يجري يف  عّما  سلوسسع معطيات  اللجمهور 
اسإلسكان.  سلايا ة  سلتعليم،  سلعمل،  سلرفاه،  سلاّكان،   – بيلها  امن 
سمعطيات سمفّصلة اسلكاملة اسردة يف سلكتاب سإل صايّئ سلالوّي ألارشليم 

سلقدس، سملشور يف موقع سمعهد.

من  يرفع  ابحث  درسسة  معهد  هو  السياسات  لبحث  القدس  معهد 
ماتدسمة.  امحيطية  اسقتصادية  سجتماعية  نظرية  سلقدس  أارشليم 
إليه اسضعو  يتوّجه  سلذي  سلُعلوسن  أُنئش عام 1978 هو  سلذي  سمعهد  هذس 
سلاياسات، اّلستيضاح اتطوير اتعريف ماائل مرَكزية يف بحث أارشليم 
سمؤّساات  تااعد  سمعهد  انشاطات  أبحاث  إّن  إسرسئيل.  ادالة  سلقدس 
هذس  افّعالة.  سياسة  ديثة  اتطبيق  تشكيل  عىل  سمختلفة  اسألجاام 
اتشّكل أارشليم سلقدس باللابة إىل سمعهد مصدر إلهام،  قل بحث، 
سمديلة لصالح جميع سّكانها، محّبيها،  تطوير  إّن  تأثري.  مخترًبس امجال 
امؤمليها، اتعزيز مكانتها سلكونية، هما عىل رأس جدال أعمال سمعهد.
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