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  2006عدد سكان دولة إسرائيل لسنة 
2/5/2006.  

   
  

ازداد عدد سكان إسرائيل اليوم . نسمة 7.026.000بلغ تعداد سكان دولة إسرائيل نحو  58عشية عيد االستقالل الـ 
قرابة نصفهم (آالف نسمة  806عندها بلغ تعدادهم نحو  –أضعاف عما كان عليه يف فترة إقامة الدولة  8.7بـ 

  ).يوم يف البالديعيشون ال
يهودي  5.333.000من بينهم : من كافة السكان% 80ويشكلون " يهود وآخرون"من السكان هم  5.639.000نحو 

هم من القادمين اجلدد وذريتهم وهم ليسوا " آخرين" 306.000من جممل عدد السكان، ونحو % 76يشكلون 
 1.387.000هذا ويبلغ عدد السكان العرب نحو . انمن كافة السك% 4مسجلين كيهود يف وزارة الداخلية، ويشكلون 

  .من جممل عدد السكان يف إسرائيل% 20نسمة، هم حوايل 
ازداد عدد السكان يف إسرائيل بنحو ) 58وحتى عيد االستقالل الـ  57منذ عيد االستقالل الـ (خالل العام األخير 

  ).الوالدات ناقص الوفيات( الطبيعي مردها التكاثر السكاين) 104.000(نسمة، معظم الزيادة  118.000
  .طفل 138.000خالل هذه الفترة ولد يف إسرائيل حوايل 

، )سابقاً(قادم جديد من دول االحتاد السوفياتي  9300قادم جديد، من بينهم  21.000كما قدم إىل البالد قرابة 
  .من الواليات املتحدة 2000من فرنسا، و 2500من إثيوبيا، و 3700و

   املدن الكبيرةالسكان يف
إذ كان  –نسمة  100.000كانت تل أبيب املدينة الوحيدة يف الدولة التي بلغ تعداد سكانها أكثر من  1948عام 

  .نسمة 248.500يسكنها 
   

  2005عدد السكان عام   1948عدد السكان عام   املدينة
  718.900 84.000  أورشليم القدس

  378.800 248.500  يافا –تل أبيب 
  267.700 98.600  حيفا

  219.800 11.100  ريشون لتسيون
  200.800  -   أشدود

   
نحو  –نسمة  100.000من جممل عدد السكان يف إسرائيل يقيمون يف مدن يبلغ عدد سكانها أكثر من % 44اليوم 

  .نسمة 3.102.200
 –قدس، تل أبيب أورشليم ال: نسمة وهي 200.000يف إسرائيل خمس مدن كبيرة يسكن كل واحدة منها أكثر من 

يافا، حيفا، ريشون لتسيون وأشدود، حيث يسكن يف هذه املدن اخلمس ربع جممل السكان يف إسرائيل 
  ).نسمة 1.786.000(

يبلغ عدد سكان الكيبوتسات . من كافة السكان% 8نسمة، ويشكلون  571.600يبلغ عدد سكان القرى يف إسرائيل 
يذكر أنه يف فترة إقامة الدولة سكن . من جممل عدد السكان% 2من نسمة ويشكلون أقل  118.000من بينهم نحو 

  .من جممل عدد السكان% 6الكيبوتسات 
   

                                                 
  موقع وزارة اخلارجية اإلسرائيلية بالعربية يف اإلنترنت :املصدر:  

http://www.altawasul.net/MFAAR/this+is+israel/the+israeli+society/statistics+state+of+israel+2006.ht
m?DisplayMode=print  
 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


