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נתונים לרגל יום ירושלים
Jerusalem Day
• בסוף שנת  ,2005מנתה אוכלוסיית ירושלים  719.5אלף תושבים המהווים  10%מכלל
תושבי המדינה ,אומדן של אוכלוסיית העיר ביום ירושלים הוא  724אלף תושבים.
•  65%מתושבי ירושלים הם יהודים 32% ,מוסלמים ,ו 2%-הם נוצרים.
• למעלה משליש מתושבי ירושלים ) (35%הם ילדים מתחת לגיל  – 15פי שניים מחלקם
של הילדים בתל באביב-יפו ובחיפה.
• במהלך שנת  2005נולדו לתושבי ירושלים  18,600תינוקות 13% ,מכלל התינוקות שנולדו
בישראל
• אחוז השייכים לכוח העבודה האזרחי בירושלים ב 2005-הוא  44.7%לעומת 55.2%
בממוצע ארצי
•  16%ממשקי הבית בירושלים הם ללא מפרנס בעוד שבערים הגדולות האחרות מספרם
אפסי
• אחוז הזכאים לבגרות בירושלים ב 2004-בחינוך העברי מבין כלל תלמידי כיתות י"ב היה
 ,37%אולם מבין הניגשים לבחינות ,היה שיעור הזכאים לבגרות בעיר דומה לממוצע
הארצי בחינוך העברי 67% :לעומת  ,69%בהתאמה
• בשנת  2005נרשמה התאוששות בתיירות הנכנסת במלונות התיירות בירושלים ,אשר
מספר לינות התיירים עלה בקרוב ל.60%-
•  60%מכלל התיירים שהגיעו ישראל ביקרו בכותל המערבי  53%ברובע היהודי ו37%-
בוויה דולורוזה
לרגל יום ירושלים מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים שונים על העיר ירושלים
ירושלים היא העיר הגדולה בישראל ,הן מבחינת שטח השיפוט שלה ) 126אלף קמ"ר( והן מבחינת מספר
התושבים המתגוררים בה .בסוף שנת  2005מנתה אוכלוסיית העיר מעל  719אלף נפש ,1כ 10%-מכלל תושבי
המדינה.

 1כל הנתונים לשנת  2005הם ארעיים.
הודעה זו מתפרסמת גם באתר הלמ"ס באינטרנט ,בכתובת:
www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200611106
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת קשרי עיתונות בטל' 050-6235124 ,02-6527845

האוכלוסייה היהודית מנתה כ 465-אלף תושבים ,האוכלוסייה המוסלמית מנתה כ 232-אלף ,נוצרים ערבים –
 12.3אלף ,נוצרים אחרים – כ ,2,500-וכ 8,300-תושבים הם חסרי סיווג דת במרשם האוכלוסין )לרוב עולים
וצאצאיהם שהגיעו לישראל במסגרת חוק השבות(.
למעלה משליש ) (35%מאוכלוסיית ירושלים הם ילדים מתחת לגיל  ,15יותר משיעור הילדים באוכלוסייה
הארצית ) ,(28%וכפול מחלקם באוכלוסיית תל אביב-יפו וחיפה .בד בבד ,חלקם של בני  65ומעלה מכלל תושבי
ירושלים ) (8%נמוך מהממוצע הארצי ) ,(10%וכחצי מחלקם בתל אביב-יפו ובחיפה.
בירושלים ריכוז גבוה של אוכלוסייה יהודית חרדית וכן אוכלוסייה ערבית ,אוכלוסיות שבהן שיעורי הילודה
גבוהים לעומת הממוצע הארצי .באוכלוסייה הערבית בירושלים ,גדול חלקם של הילדים –  ,42%וקטן חלקם
של בני  65ומעלה –  .3%באוכלוסייה היהודית בירושלים אחוז הילדים הוא  31%ובני  65ומעלה מהווים .11%
תפרוסת האוכלוסייה בעיר לפי שכונות )תתי רובעים( ולפי גיל
האזורים בירושלים המאופיינים באחוז גבוה של ילדים וצעירים )עד גיל  (19הם האזורים "החרדיים
המסורתיים" ,שכונות שעוברות תהליכי "התחרדות" בצפון העיר ,וכן השכונות הערביות בעיר.
שכונות עם אחוז גבוה יותר של אוכלוסייה מבוגרת הן השכונות הוותיקות כגון רחביה וטלביה.
שכונות "צעירות"
אזורים גיאוגרפיים )תתי רובעים(

אחוז בני 19-0
)מסה"כ
המתגוררים
באזור(

רמת אשכול ,סנהדריה המורחבת,רכס שעפט

55.9

בית ישראל,מאה שערים,בוכרים ,תל

56.4

ארזה, ,מעלות דפנה
רוממה קרית צאנז ,קרית בעלז

56.4

הר נוף

55.1

ג'בל מוכבר,ערב א-סוואחרה,צור באחר,בית

54.7

צפפה דרום,שרפת
דיר אבו תור,ראס אל עמוד,ח'רבת בית

54.2

סאחור
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שכונות "מבוגרות" יחסית
אזורים גיאוגרפיים )תתי רובע(

אחוז בני 70
ומעלה
)מסה"כ
המתגוררים
באזור(

קוממיות )טלביה(

26.2

רחביה ,קרית שמואל,קרית וולפסון

22.1

גידול האוכלוסייה בעיר
במהלך שנת  2005בדומה לשנה הקודמת ,גדלה אוכלוסיית ירושלים ביותר מ 13-אלף נפש ,גידול של .1.8%
אחוז גידול זה דומה לממוצע הארצי ) ,(1.7%וגבוה מזה שנרשם בראשון לציון ) (1.1%ובחיפה ).(0.0%
לעומת זאת ,בתל-אביב-יפו שיעור הגידול ) (2.0%בשנת  2005כמו גם ב ,2004-היה גבוה מזה שבירושלים,
אחרי שנים בהן היה המצב הפוך.
מקור גידול האוכלוסייה העיקרי בירושלים הוא ריבוי טבעי גבוה )מספר לידות פחות מספר הפטירות( ,שממותן
על ידי מאזן שלילי של הגירה פנימית )מספר העוזבים את העיר גבוה ממספר הנכנסים אליה מיישובים אחרים(.
שאר הגידול נובע ממאזן הגירה בין לאומי )מספר הנכנסים לארץ פחות מספר היוצאים ממנה(.
ריבוי טבעי ופריון – במהלך שנת  2005נולדו לתושבי העיר כ 18,600-תינוקות ,שהיוו  13%מכלל התינוקות
שנולדו בישראל במהלך שנה זו .בשנת  2004שיעור הפריון הכולל )מספר לידות ממוצע לאישה לאורך חייה( של
הנשים בירושלים עמד על כ 4-ילדים בממוצע לאישה ) .(4.02שיעור זה גבוה מהממוצע הארצי ) (2.90וכפול
בהשוואה לראשון לציון ) ,(2.02תל אביב-יפו ) ,(1.98וחיפה ).(1.78
השתקעות ראשונה של עולים בירושלים – במהלך שנת  2005השתקעו בירושלים  2,450עולים חדשים) ,עלייה
מתונה לעומת  ,(2004שהם  11%מכלל העולים החדשים שהגיעו לישראל בשנה זו.
מתוכם 730 ,עולים מארה"ב 585 ,מצרפת ,ו 455-מבריה"מ לשעבר .בשנים האחרונות מסתמנת ירידה בחלקם של
העולים מבריה"מ לשעבר המשתקעים בעיר ,לעומת עלייה בחלקם של עולי ארצות הברית ,קנדה וצרפת.
בירושלים כ 180-אלף משקי בית 9% – 2מכלל משקי הבית בישראל .משק בית ירושלמי מונה בממוצע כמעט
ארבע נפשות ) , 3.8לעומת  3.4בממוצע הארצי( ,והוא גדול ממשקי הבית בערים הגדולות האחרות :ראשון לציון )
 3.2נפשות בממוצע( ,חיפה ) (2.7ותל אביב-יפו ).(2.3
 2נתונים על משקי בית מקורם בסקר כוח אדם  .2005כולל משקי בית פרטיים בלבד ללא אוכלוסיית המוסדות ,קיבוצים ,מעונות
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מאזן הגירה פנימית – בשנים האחרונות עזבו את ירושלים בממוצע מדי שנה כ 6,000 -תושבים יותר מאשר נכנסו
לגור בה .במהלך שנת  2005נכנסו לירושלים מעל  10,300תושבים מיישובים אחרים ,ואילו מספר התושבים
שעזבו את העיר נאמד בכ 16,200-תושבים ,מחציתם צעירים בני .20-34
הנתונים בסוף שנת  2005מצביעים על המשך המגמה של הגירת ירושלמים ליישובי הלווין של העיר וכמו כן
לתל אביב-יפו.
מנגד יש גם תנועה חוזרת של תושבים מערי הלווין חזרה לירושלים.
עזבו את ירושלים:
ליישובים

סך הכל עוזבים

תל אביב –יפו

1,500

בית שמש

1,430

מעלה אדומים

1,200

מודיעין-מכבים-רעות

1,000

ביתר עלית

880

מבשרת ירושלים

790

נכנסו לירושלים:
מיישובים

סך הכל נכנסים

בני ברק

605

תל אביב-יפו

565

בית שמש

520

מעלה אדומים

400

עפרה

400

מבשרת ירושלים

375

עבודה
בשנת  2005היו  69.2%ממשקי הבית בירושלים עם מועסקים ,לעומת  73.7%בממוצע הארצי .באוכלוסייה
היהודית היו  66.8%ממשקי הבית עם מועסקים ,ובאוכלוסייה הערבית – .76.1%
מבין משקי הבית עם ילדים 16% ,ממשקי הבית בירושלים הם ללא מפרנס בעוד שבערים הגדולות האחרות
מספרם אפסי.
אחוז השייכים לכוח העבודה האזרחי בירושלים ב 2005-הוא  44.7%לעומת  55.2%בממוצע ארצי .אחוז הבלתי
מועסקים היה  ,8.3%לעומת  9.0%ברמה הארצית.
סטודנטים ובדווים במחוז הדרום הגרים מחוץ ליישובי הקבע.
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באוכלוסייה היהודית בירושלים הגיע אחוז השייכים לכוח העבודה האזרחי ל) 47.9%-לעומת  58.2%באוכלוסייה
היהודית בכלל הארץ( ואחוז הבלתי מועסקים היה ) 8.7%בדומה לאוכלוסייה היהודית בכלל הארץ(.
באוכלוסייה הערבית היה אחוז השייכים לכוח העבודה  38.7%) 37.0%באוכלוסייה הערבית בכלל הארץ( ואחוז
הבלתי מועסקים היה  11.3%) 7.1%בכלל הארץ(.
מתוך  236אלף מועסקים העובדים בירושלים עבדו  17%בענף החינוך 13% ,בשירותי בריאות רווחה וסעד12% ,
במסחר ותיקון כלי רכב ו 11%-בשירותים עסקיים.
 90%מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם ,לעומת  77%מתושבי חיפה  68%מתושבי תל-אביב-
יפו 62% ,מתושבי אשדוד ו 41%-מתושבי ראשון לציון.

חינוך
בתשס"ד למדו בכיתות י"ב בחינוך העברי כ 7,800-תלמידים שהתגוררו בירושלים .רק  55%מביניהם ניגשו
לבחינות הבגרות ,זאת משום שחלק ניכר מהתלמידים בעיר לומדים במסגרת הפיקוח החרדי שבדרך כלל אינו
נוהג להגיש את תלמידיו לבגרות .משום כך ,הגיע אחוז הזכאים לבגרות בירושלים ב 2004-ל 37%-מבין כלל
תלמידי כיתות י"ב .אולם מבין הניגשים לבחינות ,התקרב שיעור הזכאים לבגרות בעיר לממוצע הארצי בחינוך
העברי 67% :בהשוואה ל 69%-בהתאמה ,ואילו אחוז הזכאים בעלי תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של
האוניברסיטאות ,והם המועמדים הפוטנציאלים ללימודים גבוהים הגיע ל 86%-בהשוואה ל 83%-בכלל החינוך
העברי.

תיירות
בשנת  2005נרשמה התאוששות בתיירות הנכנסת במלונות התיירות בירושלים ,אשר לרוב מארחים תיירים
מחו"ל .מספר לינות התיירים עלה בקרוב ל.60%-תפוסת החדרים עלתה מ 36%-ב 2004-ל 50%-בשנת .2005
מספר התיירים שבקרו באתרים של הרשות לשמירת הטבע והגנים במחוז ירושלים הגיע בשנת  2005ל 1.3-מיליון
עלייה של  77%לעומת  ,2004עיקר העלייה נרשמה באתרים היסטוריים.
לפי סקר של משרד התיירות בשנת  2005ביקרו קרוב ל 80%-מהתיירים הנוצרים והמוסלמים בירושלים60% .
מכלל התיירים ביקרו בכותל המערבי  53%ברובע היהודי ו 37%-בוויה דולורוזה ,למעלה מ 70%-מהתיירים
האיטלקים והספרדים ביקרו בוויה דולורוזה.

שימושי קרקע *
שטח השיפוט של של ירושלים הוא כ 126-אלף קמ"ר 24.8% .משטחה משמש ל"מגורים" )לעומת  43.1%בת"א-
יפו 26.3% ,בחיפה ו 20.5%-בראשל"צ( 3.8% ,משמשים ל"תעשייה ותשתיות" )לעומת  5.4%בת"א16.1% ,
בחיפה ו 9.6%-בראשל"צ( 2.2% ,משטח הקרקע בירושלים משמשים ל"שירותים ציבוריים" ו 2%-ל"חינוך
והשכלה" 20.1% .מהקרקע בירושלים הם "יער וחורש" )לעומת  2%בת"א 20.7% ,בחיפה ו 7.3%-בראשל"צ(,
" 7.2%הם שדות מעובדים" )לעומת  0.8%בת"א 1.1% ,בחיפה ו 6.2%-בראשל"צ( 6.9% ,משמשים ל"מטעים,
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פרדסים ועצי זית" )לעומת  0.2%בת"א 0 ,בחיפה ו 6.2%-בראשל"צ( ,ו 28.1%-שטח פתוח אחר )לעומת 21.6%
בת"א 23.8% ,בחיפה ו 43.8%-בראשל"צ(.
* שימושי קרקע  :דרכים בהן מנצל האדם את הקרקע לתפקודים כגון :בינוי ,חקלאות ייעור ,תעשייה וכד' .שימושי
הקרקע מתייחסים למצב בהווה בניגוד לייעודי קרקע המתייחסים לשימוש עתידי .הנתונים מתחלקים ל"שטח בנוי"
ול"שטח פתוח".
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