
  
  5602205-03: ، فاآس5608871-03: ، هاتف61364 ، تل أبيب36529ب .مرآز أدڤا، ص

Adva Center, POB 36529, Tel Aviv 61364, Tel. 03-5608871, Fax. 03-5602205 
e-mail: advainfo@bezeqint.net    web site: http://www.adva.org  

 

  
  

  2008/2009صورة الوضع االجتماعي 
  
  
إلى  هتعود غالبية معطياتو. صورة عن الوضع االجتماعي - اڤر اليوم التقرير السنوي الذي يصدره مرآز أدنَشُي

  .الية واالقتصادية العالميةم األزمة الانفجار ثلثه األخيرشهد  الذي 2008العام 
  

على صعيد األجر والدخل األسري  2008عام  تتفاقمقد إسرائيل في عدم المساواة حالة ير أن يبّين التقر
  . مستويات عالية في مجاالت التعليم العالي والصحة والتقاعدتوبلغواستحقاق شهادة البچروت، 

  
   : التي جاءت في التقريرأبرز المعطياتنورد فيما يلي 

  
  يعدم المساواة في األجر والدخل األسر

  
 من األسر التي يقف في رأسها عشرية العليافئة ال الدخل الشهري اإلجمالي للشهد 2008في العام  •

 .آافة مدخوالت سائر الفئات العشريةانخفضت  وإن طفيًفا؛ فيما ،ارتفاًعا أجير

 آعكة المدخوالت في حصتها من ارتفاًعا من األسر العليا الفئة العشرية شهدت 2008في العام  •
حصة سائر الفئات انخفضت ؛ فيما %28.6 إلى 2007في العام % 28.3من أصل  -ألسر لمجمل ا
 .آافة العشرية

 جراألمن % 63.1 ما يعادل ،ج. ش6,077 الشهر في بلغ األجر المتوسط للنساء 2008في العام  •
من % 82.7 أي ما يعادل ،ج. ش41.2بين النساء للساعة وبلغ األجر المتوسط . لرجالل المتوسط

 .  ر الرجال المتوسط للساعةأج

 مجمل األسر من% 27.7 من عددهافقد تقلص : لطبقة المتوسطةفي ا حصل انكماش 2008في العام  •
% 21.0؛ أما حصتها من آعكة المدخوالت لمجمل األسر فقد انخفضت من %27.1إلى في إسرائيل 

التي يتراوح دخلها ما بين آافة األسر تشمل الشريحة المتوسطة تجدر اإلشارة إلى أن %. 20.7إلى 
 .من مدخول األسر الخارجي% 125 -و 75%

المولودين في إسرائيل ألب مولود  (األشكنازألجيرين المدينيين ل شهد الدخل الشهري 2008في العام  •
 نقطة واقعألجيرين المدينيين بعموم ال قياًسا بمتوسط الدخل الشهري ارتفاًعا) في أوروبا أو أمريكا

في فوق المتوسط % 38 إلى 2007فوق المتوسط في العام % 37 من – وحدة المئوية من الواحدة
المولودين في إسرائيل ألب مولود في (الشرقيين دخل نظائرهم انخفض مقابل ذلك، . 2008العام 

فوق المتوسط إلى مستوى المتوسط؛ % 6 من –من الوحدة المئوية بواقع ست نقاط ) آسيا أو إفريقيا
ي شهد ارتفاعا في دخل األجيرين لذ االعقد األخير االنخفاض هو األول من نوعه في علًما أن هذا

 بواقع أربع نقاط من الوحدة العربإلى ذلك، فقد انخفض دخل األجيرين المدينيين . المدينيين الشرقيين
وا وبذلك يكون األجيرون المدينيون العرب قد ُأرِجع. منه% 67من المتوسط إلى % 71 من – المئوية

 .2000إلى مستوى األجر الذي آانوا يتلقونه في العام 

 آلفة الدخل السنوي المتوسط لكبيري المديرين في الشرآات التي تندرج في شهدت 2008في العام  •
 9.35وبلغت % 7 ارتفاًعا بواقع ،) األآبر في البورصة25-الشرآات الـ ("25 بتل أبي"الئحة 
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 ضعًفا من الدخل 95يعادل  ما –ج للشهر . ألف ش779ج في العام لكل مدير، أي .مليون ش
 .المتوسط

  

  عدم المساواة بالتعليم والتعليم العالي

 على شهادات 17-فقط من الفتيان والفتيات الذين يبلغون سن الـ% 44.4 حصل 2008في العام  •
اية العقد مستوى منذ بدأدنى وتشكل هذه النسبة ). الشتاءموعد من تقدم لالمتحان في يشمل (بچروت 

  نسبة المستحقين في مطلع العقدوآانت .%46.3 بلغت 2007األخير، علًما أن النسبة في العام 
 لتصل إلى 2004 بعد العام تهبطغير أنها ، %49.2إلى % 45.3 ارتفاعا من مستوى شهدت

 .2008عام % 44.4مستوى 

أنواع التجمعات السكانية، نجد أنه نسبًة إلى إذا تناولنا المعطى االقتصادي الستحقاق شهادة البچروت  •
، بل على العكس، انخفاض لم يطرأ أي التجمعات الميسورةففي : عدم المساواةفي يخفي ارتفاعا 

. 2008عام % 67.1 إلى 2004في العام % 63.8 من مستوى ارتفاًعاشهدت نسبة االستحقاق هناك 
 فيفي الفترة ذاتها، أما % 46.9إلى % 54.2 من بلدات التطوير في النسبة انخفضتفي المقابل، 

 %.32.4إلى % 42.2، فقد انخفضت النسبة من )ما عدا القدس الشرقية(التجمعات السكانية العربية 

 الذين تتراوح التجمعات اليهودية الميسورة بلغ عدد الطالب المنحدرين من 2008في العام  •
، أي ضعف %10.1 –  إطار اللقب الجامعي األول عاما، الذين تعلموا في29 - و20أعمارهم بين 

 فقد آانت النسبة أآثر بقليل عنها في بلدات التطوير فيأما %. 4.9 – التجمعات العربيةالنسبة في 
 %.5.9 –التجمعات العربية 

  

  الخدمات الصحيةتوافر  المساواة في معد

.  الخاصة والمكّملةةن الصحينفقات األسر على برامج التأميفي رتفاع الاستمر ا 2008في العام  •
ج، وفي الفئة . ش341ج إلى . ش327فارتفعت النفقة الشهرية لألسر في الفئة العشرية العليا من 

 .ج. ش82ج إلى . ش73العشرية الثانية من 

لسلة الخدمات الصحية التي تقدمها صناديق التمويل المرجو  الفجوة بين ت استمر2008في العام  •
في آل عام، لبلغ تمويلها ُتستحَدث سلة برمتها ال تلو آان. تساعباال يل الموجودالتموالمرضى، وبين 

 .ج. مليار ش26.6نحو فقد بلغ  ، في واقع األمرأماج، . مليار ش34.8 حوالي 2008العام 

  

  عدم المساواة في التقاعد

يا متوسطا بواقع الدخار مبلغا شهرا رصدت األسرة في الفئة الخمسية العليا للتقاعد و2008في العام  •
وفي المقابل، رصدت األسرة في الفئة الخمسية السفلى في العام نفسه مبلغا شهريا . ج. ش994

 .ج. ش33متوسطا بواقع 

 على تجّدد النمو هم يعقدون آل آمالإن القّيمين على الدولة واالقتصادصورة الوضع االجتماعي يقول تقرير 
 2008-2004تغييرا في صورة عدم المساواة، فالفترة  بالضرورة ثيحِدغير أن النمو بحد ذاته ال . وتنشيطه

يكمن  و،حالة المساواةفي تحّسن حدوث التي شهدت نموا في االقتصاد، لم تؤل إلى وهي السنوات الخمس مثال، 
 بعض في صبت فوائده بالدرجة األولى إذ –أحد أسباب ذلك في أن النمو بحد ذاته جرى على نحو غير متكافئ 

  . دون غيرهاروع االقتصادية وبعض مناطق البالدالف
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فترات زمنية طويلة يتأثر آثيرا من لويشير التقرير في هذا السياق إلى أن قدرة إسرائيل على تحقيق نمو ثابت 

في دول للفرد  ففي العقد الحالي، الذي شهد فيه الدخل القومي اإلجمالي .غياب االتفاق السياسي مع الفلسطينيين
 نرى أنه ارتفع في إسرائيل بمعدل –في بولندا % 4.3 -في الصين، و% 9.3 –يا وأوروبا نموا آبيرا شرقي آس

عدم حدوث ارتفاع في الدخل القومي اإلجمالي ب األمر فقط ينحصرففي فترة االنتفاضة الثانية لم . فقط% 1.8
شهدت نموا ضئيال، غير أن رها بدوصحيح أن البلدان الثرية في الغرب .  آذلكهتراجعبللفرد بإسرائيل، بل 

ئيل ترغب أن تتشّبه بتلك الدول،  آانت إسراوإذا. هناك أعلى بكثير منه في إسرائيلالدخل القومي اإلجمالي للفرد 
  .ألجل طويلو ا اقتصاديايقتضي استقرارهذا أسرع منها، وائر عليها أن تنمو بوت

  
، وآافة مناطق اج سياسة استثمار تشمل آافة فروع االقتصادا أن الدفع باتجاه المساواة يتطلب انتهڤيرى مرآز أد

جهاز الصحة العام وشبكة األمان دعم  وتالبالد، واعتماد سياسة حكومية تنهض بالتربية والتعليم في القطاع العام
نمو طويل األجل يكمن في تحقيق ويؤآد مرآز أدڤا أن أحد الشروط إلحداث استقرار في االقتصاد و. االجتماعي

  .   التوصل إلى حل سياسي بين إسرائيل والفلسطينيين
  
 


