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 (2018-2016)נתוני  לקט נתונים לרגל יום ירושלים
Selected Data on the Occasion of Jerusalem Day (2016-2018) 

 לירושלים, בירת ישראל, היא העיר הגדולה במדינה. כיום עומד מספר התושבים בירושלים ע 

 1נפש. 927,000-כ

  וכ יהודים ואחרים 9,800-, מתוכם כתושבים 18,700-כ, גדלה אוכלוסיית ירושלים ב2017במהלך-

איש  4,000-ועוד כ מריבוי טבעיאיש כתוצאה  21,000-קרוב ל . לאוכלוסייה נוספוערבים 8,900

ממאזן הגירה כתוצאה  מאוכלוסיית העירנגרעו איש  6,000 .לאומית-ןממאזן הגירה ביכתוצאה 

לה על מספר העוברים אל עוליישובים אחרים בישראל )מספר העוזבים את ירושלים  פנימית שלילי

 ירושלים(.

  ,יפו-אביב תל .מהם מהגרים לירושליםשהיישובים העיקריים יפו הם -אביב תלו בית שמשבני ברק, 

 את העיר. עוזביםעוברים האליהם שהיישובים העיקריים הם  וביתר עיליתבית שמש 

 3.90( בירושלים עמד על שאישה צפויה ללדת במהלך חייהממוצע ה)מספר ילדים  שיעור הפריון הכולל 

 .(3.11גבוה מהממוצע הארצי ) ,ילדים לאישה

  נפשות 3.28של ארצי לעומת ממוצע , נפשות בממוצע 3.91משק בית ירושלמי מונה. 

  2017לעומת  2.9%ת בירושלים, עלייה של דירו 2,877של  החלה בנייתן 2018בשנת. 

  גבוהים  ש"ח, 3,308 - שכר הדירה החודשיוממוצע  ש"ח 2,018,000 - ערך הדירה בבעלותממוצע

  ש"ח, בהתאמה(. 3,183-ש"ח ו 1,801,000מהממוצע הארצי )

 בממוצע הארצי. 63.9%, לעומת 52.0%היה  2018-בירושלים ב אחוז המשתתפים בכוח העבודה 

 89.2%  עובדים ביישוב מגוריהםמהמועסקים תושבי ירושלים. 

  בערים אחרות לעומת אוכלוסייה ותיקה בעירהאוכלוסייה בירושלים. 

 29%  34%-ו אשכנזים - 17%יהודים,  - 20%ישראלים,  מגדירים את עצמםמהיהודים בירושלים -

 בהגדרות אחרות.

 "אלף  78.6)חינוך עברי( היסודיים בירושלים  למדו בבתי הספר( 2017/18) חבשנת הלימודים תשע

אלף בחינוך  12.7-דתי וכ-הממלכתיאלף בפיקוח  14-אלף תלמידים בפיקוח החרדי, כ 51.8, מהם תלמידים

 הממלכתי.

 36.4% שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, היו תושבי העיר ירושלים. הסטודנטיםמ 

 88.3%ירושלים עמד על ב (רבה או רבה מאודבמידה ) באופן כללי החשים ביטחוןומעלה  20-שיעור בני ה ,

  .(90%) נמוך במקצת מהשיעור הארצי

  2017לעומת  8%של ה ייעל ,מיליון 1.8עמד על בירושלים  במלונותהאורחים מספר  2018בשנת. 

 72%  ,ביד ושם,  - 20%בוויאה דולורוזה,  - 47% ,בכנסיית הקבר - 52%מהתיירים ביקרו בכותל המערבי

 אקצא.-ביקרו במסגד אל 5%-ו במוזיאון ישראל - 15%

 גבוה משמעותית מאחוז ,13.1%שהם תושבי ירושלים היה  אחוז הקטינים בקרב כלל המורשעים בדין 

 (.4.8%בקרב כלל המורשעים בדין בישראל ) הקטינים

                                                 
 אומדן ארעי. 1
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 שאירעו )מסוג ת"ד מורחב( תאונות דרכים עם נפגעים  1,037נחקרו על ידי משטרת ישראל  2018-ב

במספר הנפגעים  3%-כשל ותאונות הבמספר  2%-כשל  עלייהאנשים ) 1,570בירושלים, ובהן נפגעו 

 (.2017 לעומת בהן,

 901,302עמד מספר התושבים בירושלים על  2017ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל. בסוף 

ערבים  341,453-( ו62.1%) 2יהודים ואחרים 559,849 מכלל תושבי המדינה. מתוכם, 10%-, כנפש

(37.9%.) 

 2018-1948 ,אוכלוסיית ירושלים - 1תרשים 

 

  מקורות גידול האוכלוסייה

. ערבים 8,896-יהודים ואחרים ו 9,755, מתוכם תושבים 18,651-גדלה אוכלוסיית העיר ב 2017במהלך שנת 

 13,000-כ מתוכם ,מהריבוי הטבעי )מספר לידות פחות מספר הפטירות(נבע  ,איש 21,000-כ, הגידולעיקר 

-נוספו במאזן ההגירה הבין איש 4,000-כ .ערביםהבאוכלוסיית  8,000-וכהיהודים ואחרים באוכלוסיית 

וחזרות של  איחוד משפחות ומאזן ההגירה של ישראלים בחו"ל )יציאות 3לאומית, דהיינו עולים, אזרחים עולים,

 ישראלים ששהו בחו"ל יותר משנה ברציפות(.

יהודים  5,800תוכם , מתושבים מהעיר 6,000-מאזן ההגירה הפנימית בירושלים המשיך להיות שלילי וגרע כ

אל כמו חיפה, ראשון דומה לערים גדולות אחרות בישרהיה  2017-בהמצב בירושלים  ערבים. 200-ואחרים ו

 מאזן ההגירה הפנימית שלילי.ואילו בהן מקור הגידול העיקרי הוא הריבוי הטבעי, ש לציון ואשדוד

  

                                                 
 ערבים, בני דתות אחרות וחסרי סיווג דת במשרד הפנים.-כוללת נוצרים לאקבוצת האחרים  2
  נכנס לישראל בכוונה להשתקע.שתו בחו"ל וייאדם שנולד לאזרח ישראלי בעת שה - אזרח עולה 3
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 2017 ,מקורות גידול בירושלים לפי קבוצות אוכלוסייה - 2תרשים 

 

 הגירה פנימית

מישובים אחרים תושבים חדשים נכנסו לעיר  11,100-מירושלים. כ תושבים 6,000-נגרעו כ 2017בשנת 

מהם  50%-כ - תושבים שעזבו. הנכנסים והיוצאים דומים בהרכב הגילים שלהם 17,100-לעומת כבישראל, 

 . 14ם ילדים עד גיל ה 25%-, וכ34-20כים לקבוצת הגיל שיי

בית שמש  ,יפו-אביב תל. לירושלים מהגרים םמהש יםהעיקרי יםיישובה הןיפו -אביב תלו בית שמשבני ברק, 

 אליהם עוברים העוזבים את העיר.שוביתר עילית הם היישובים העיקריים 

 2017לפי יישובים עיקריים,  (הגירה פנימית) נכנסים לירושלים - לוח א
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יהודים ואחרים

 שם יישוב
 נכנסו לירושלים

 אלפים
 נכנסו לירושלים

 אחוזים

 100.0% 11.1 סך הכל

 6.2% 0.7 בני ברק

 6.0% 0.7 בית שמש

 5.5% 0.6 יפו-תל אביב

 3.6% 0.4 מעלה אדומים

 3.3% 0.4 ביתר עילית

 3.3% 0.4 גבעת זאב

 2.8% 0.3 מודיעין עילית

 2.7% 0.3 חיפה

 2.7% 0.3 אשדוד

 2.4% 0.3 מבשרת ציון

 61.5% 6.8 שאר היישובים
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 2017לפי יישובים עיקריים,  (הגירה פנימית(יוצאים מירושלים  - לוח ב

 שם יישוב
 יצאו מירושלים

 אלפים
יצאו מירושלים 

 אחוזים

 100.0% 17.1 סך הכל

 9.5% 1.6 יפו-תל אביב

 8.5% 1.5 בית שמש

 6.2% 1.1 ביתר עילית

 3.6% 0.6 גבעת זאב

 3.1% 0.5 רעות-מכבים-מודיעין

 3.0% 0.5 בני ברק

 3.0% 0.5 מעלה אדומים

 2.7% 0.5 מודיעין עילית

 2.4% 0.4 מבשרת ציון

 2.2% 0.4 רמת גן

 55.8% 9.5 שאר היישובים

 נישואין

 4הגיל החציוניכלות תושבות ירושלים.  6,899-חתנים תושבי ירושלים ו 6,708נישאו בישראל  2016בשנת 

לגילם של כלל החתנים והכלות  היה נמוך ביחס 5התגוררו בירושליםששל חתנים וכלות שנישאו לראשונה ו

הסיבה לכך, היא חלקה הגבוה של אוכלוסייה מוסלמית בירושלים בהשוואה  שנישאו לראשונה בישראל.

לוסייה היהודית וחלקה הגבוה של אוכלוסייה חרדית בירושלים בקרב האוכ ,לחלקה בכלל אוכלוסיית ישראל

בהשוואה לחלקה בכלל האוכלוסייה היהודית בישראל. שתי אוכלוסיות אלו מאופיינות בדפוסי נישואין בגיל 

 צעיר.

 שנישאו לראשונה תושבי ירושלים הגיל החציוני של חתנים וכלות - 3תרשים 
 2016לפי דת, בהשוואה לכלל האוכלוסייה 

 

                                                 
 הגיל שמתחתיו מצויים מחצית מהנישאים ומעליו המחצית השנייה. -הגיל החציוני  4
  כפי שרשומה ברשות האוכלוסין וההגירה בתאריך הנישואין היא ירושלים. /ןנישאים/ות שעיר המגורים שלהם 5
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 ילודה ופריון

לנשים יהודיות ואחרות  15,790תינוקות. מתוכם  24,704נולדו לתושבי ירושלים  2017במהלך שנת  לידות:

מסך התינוקות  13.5% היו(. התינוקות שנולדו לתושבי ירושלים 36%-לנשים ערביות )כ 8,914-ו( 64%-)כ

 .(10%-מחלקה של אוכלוסיית ירושלים באוכלוסיית המדינה )כ גבוה; אחוז זה שנולדו בישראל במהלך שנה זו

שאישה צפויה ללדת במהלך ממוצע ה)מספר ילדים בירושלים שיעור הפריון הכולל עמד  2017בשנת  פריון:

 בקרב (. שיעור הפריון הכולל3.11ילדים בממוצע לאישה. שיעור זה גבוה מהממוצע הארצי ) 3.90( על חייה

ארצי של יהודיות הממוצע מהילדים בממוצע לאישה, גבוה  4.27עמד על  נשים יהודיות ואחרות בירושלים

גבוה מהממוצע הארצי  ( היה3.33)של הנשים הערביות בירושלים  שיעור הפריון הכוללגם . 3.05 - ואחרות

 .(3.16)של הערביות 

 ירושלים בקרב תושבות שיעור פריון כולל - גלוח 

 2017, בהשוואה לממוצע הארצי

 ממוצע ארצי ירושלים תושבות

 3.11 3.90 סך הכל

 3.05 4.27 ותואחר ותיהודי

 3.16 4.37 ותמזה: יהודי

 3.16 3.33 ותערבי

 3.37 3.41 ותמזה: מוסלמי

היה גיל האם הממוצע  2017בו החלה האישה ללדת. בשנת שרמת הפריון מושפעת, בין היתר, מהגיל 

 , בהתאמה(. 27.6עומת ל 24.6שנים מהממוצע הארצי ) 3-בירושלים בלידה ראשונה, נמוך ב

 ירושלים גיל אם ממוצע בלידה ראשונה בקרב תושבות - דלוח 

 2017, בהשוואה לממוצע הארצי

 ממוצע ארצי ירושלים תושבות
 הפרש גיל האם

בין ירושלים לממוצע 
 הארצי

 -3.0 27.6 24.6 סך הכל

 -3.0 28.6 25.6 ותואחר ותיהודי

 -2.9 28.5 25.6 ותמזה: יהודי

 -1.7 24.5 22.8 ותערבי

 -1.4 24.1 22.7 ותמזה: מוסלמי
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  6משקי בית ומשפחות

מכלל משקי הבית בישראל. משק בית ירושלמי  9%-כ - משקי ביתאלף  226.2-היו בירושלים כ 2018בשנת 

ממשקי הבית בערים גם והוא גדול  נפשות בממוצע הארצי(, 3.28-בממוצע )בהשוואה ל נפשות 3.91מונה 

 .הגדולות האחרות

 ממוצע נפשות למשק בית,  - 4תרשים 
 2018תושבים ויותר(,  200,000בערים הגדולות בישראל )עם 

 

נפשות  3.09נפשות למשק בית ) 3.38גודל משק בית ממוצע באוכלוסייה היהודית בירושלים, עמד על 

נפשות למשק בית  5.29בממוצע הארצי(. גודל משק בית ממוצע באוכלוסייה הערבית בירושלים עמד על 

 נפשות בממוצע הארצי(. 4.49)

  

                                                 
אדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע ויש להם  -משק בית  6

 תקציב הוצאות משותף למזון. משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה. 
 ו לפחות משפחה אחת.משק בית משפחתי: משק בית שיש ב

)משפחה גרעינית( שני אנשים או יותר הגרים באותו משק בית וקשורים זה לזה כבני זוג נשואים  -משפחה 
או לא נשואים, או כהורה וילד. סוגי המשפחה העיקריים הם: זוג בלבד, זוג עם ילדים )בקבוצות גיל שונות 

  לפי גיל הילד הצעיר( או הורה יחיד עם ילדים.
. הנתונים אינם כוללים את הגרים 2018הנתונים על משקי בית ומשפחות מבוססים על סקר כוח אדם לשנת 

 במוסדות, בקיבוצים, במעונות סטודנטים ואת הגרים מחוץ ליישובים )בדווים בדרום(.

3.91

3.28 3.20
3.09

2.91 2.86 2.81

2.50

2.24

ירושלים סך הכל אשדוד פתח תקווה ראשון לציון נתניה    באר שבע חיפה יפו-תל אביב
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בירושלים נמצא האחוז הגבוה ביותר של משקי בית עם שבע נפשות ויותר  האחרות, ערים הגדולותבהשוואה ל

 (.15%-)כ

 אחוז משקי בית עם נפש אחת ושבע נפשות ויותר,  - 5תרשים 
 2018תושבים ויותר(,  200,000בערים הגדולות בישראל )עם 

 

ם משקי בית לא ה 19%-כ. כוללים לפחות משפחה אחת - ם משפחתייםם היממשקי הבית הירושלמי 81%-כ

  .הם משקי בית של אנשים הגרים לבד מתוכם 84%-כ, משפחתיים

, בהשוואה מהמשפחות בירושלים הן בעלות מבנה מסורתי, הכולל זוג עם ילדים )ילדים בכל גיל( 68%-כ

 . בכלל הארץ 62%-לכ

(. 12%-, מעט פחות מהאחוז הארצי )כהוריות עם ילדים בכל גיל-הן חדבירושלים מהמשפחות  11%-כ

  .17עם לפחות ילד אחד עד גיל הוריות -משפחות חדהן  (מכלל המשפחות בירושלים 5%) ןמחציתכ

  

16.2

19.0 18.1
16.3

22.4 23.1

20.4

29.4

37.5

15.1

6.1 5.4
3.0 2.1 1.9 1.6 1.4 0.9

ירושלים סך הכל אשדוד פתח 
תקווה

נתניה באר שבע ראשון לציון חיפה -תל אביב
יפו

נפש אחת

שבע נפשות ויותר
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 2017נתונים מסקר הוצאות משק הבית 

 הוצאה והכנסה ממוצעת לחודש למשק בית בירושלים

 - מקורה 28.5%-מקורה בעבודה ו - מהכנסה זו 71.5%. ש"ח 15,469ית ברוטו היא ההכנסה הכספ

 .ש"ח 13,351קצבאות ותמיכות, פנסיה וקופות גמל והון. ההכנסה הכספית נטו היא ב

 200,000-יותר מהמונות ) . מבין שמונה הערים הגדולותש"ח 11,711ההוצאה הכספית למשק בית היא 

 (. 14.0%ההפרש הקטן ביותר בין ההכנסה כספית נטו להוצאה כספית נטו )נמצא בירושלים  (,תושבים

לכן  .נפשות( 4.1מבין הערים הגדולות, בירושלים מספר הנפשות הממוצע במשק בית הוא הגבוה ביותר )

 לנפש.  ש"ח 2,870ההוצאה הכספית לנפש בירושלים היא הנמוכה ביותר ועומדת על 

 2017 ,במשקי בית בשמונה הערים הגדולותהכנסה והוצאה לתצרוכת  - לוח ה

  

 כלל
האוכלוסיי

 ה
 ירושלים

תל 
 יפו-אביב

 חיפה
 ראשון
 לציון

 אשדוד
פתח 
 תקווה

 באר שבע נתניה

 2.8 3.0 2.9 3.3 2.9 2.4 2.2 4.1 3.3 נפשות במשק בית
מפרנסים במשק 

 1.5 1.5 1.5 1.6 1.5 1.2 1.3 1.3 1.5 בית

 ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח ש"ח

הכנסה כספית 
 16,963 18,166 20,112 18,946 22,763 18,409 23,276 15,469 20,027 ברוטו למשק בית

 הכנסה כספית נטו
 14,213 15,277 16,712 15,868 18,697 14,878 18,232 13,351 16,518 למשק בית

הוצאה כספית 
 11,037 10,467 12,198 11,921 11,727 11,701 13,711 11,711 13,114 למשק בית

הוצאה כספית 
 3,920 3,484 4,159 3,666 4,140 4,922 6,209 2,870 3,969 לנפש

 הוצאות לתצרוכת 
 13,240 13,242 15,488 15,294 15,570 13,722 17,115 14,675 16,267 סך הכל

 אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים אחוזים

   הוצאות לתצרוכת
 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סך הכל

מזון )כולל ירקות 
 19.2 16.5 16.5 17.4 14.2 17.4 14.4 18.0 16.9 ופירות(

 21.2 29.3 27.6 24.7 29.1 20.5 33.2 28.2 24.4 דיור

הדירה  אחזקת
 8.2 9.9 9.6 7.9 9.2 8.3 9.0 9.0 9.2 ומשק הבית

 4.6 3.3 3.2 5.3 2.9 4.2 2.4 2.9 3.8 ריהוט וציוד לבית

 4.3 1.9 3.6 3.9 3.5 2.8 2.3 3.1 3.3 הלבשה והנעלה

 5.0 6.8 6.2 6.3 6.2 6.4 5.4 5.2 5.7 בריאות
חינוך, תרבות 

 12.0 8.8 11.3 13.2 10.9 11.2 11.5 12.0 11.6 ובידור

 19.6 20.0 17.2 17.0 20.6 21.8 17.6 16.3 20.2 תחבורה ותקשורת
מוצרים ושירותים 

 6.0 3.4 4.8 4.3 3.4 7.4 4.2 5.3 4.9 אחרים
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 הוצאה לתצרוכת והכנסה נטו כספיות ממוצעות לחודש למשק בית - 6תרשים 
 2017 ,בשמונה הערים הגדולות

 

 בעלות על מוצרי תקשורת

נמצא שמונה הערים הגדולות, ב ןבכבלים ובלוויי הועל מינוי לטלוויזי האחוז הבעלות הנמוך ביותר על טלוויזי

-ו 70%, בהתאמה( וכן אחוז הבעלות הנמוך ביותר על מחשב ומנויים לאינטרנט )26.3%-ו 66.4%בירושלים )

 , בהתאמה(.53.9%

, 31.6%-ו 28.5%הם הגבוהים ביותר ) בירושלים לעומת זאת, אחוזי הבעלות על צלחת לוויין וממיר דיגיטלי

 בהתאמה(.

 2017 ,אחוז הבעלות על מוצרי תקשורת בשמונה הערים הגדולות - לוח ו

  
 ירושלים סה"כ

תל 
-אביב
 יפו

 חיפה
 ראשון
 לציון

 אשדוד
פתח 
 תקוה

 נתניה
באר 
 שבע

יזיה אחת וטלו
 94.0 92.5 89.2 85.0 96.6 85.2 92.1 66.4 87.4 לפחות

ויזיה ונוי לטלימ
 68.6 75.3 65.6 67.0 78.6 60.1 65.8 26.3 59.2 וייןובכבלים ובל

 12.1 6.8 4.5 2.5 3.0 8.8 7.3 31.6 12.9 ממיר דיגיטלי

 8.1 1.5 3.1 1.8 2.9 11.1 4.8 28.5 16.0 וייןוצלחת ל
מחשב ביתי אחד 

 76.0 74.8 78.0 70.8 82.6 80.1 84.1 70.0 78.0 לפחות

 77.1 79.9 78.4 63.1 81.3 81.5 80.4 53.9 74.1 נוי לאינטרנטימ
טאבלט/מחשב 

 36.0 32.1 38.7 25.4 45.9 32.5 43.3 26.3 38.6 מגע
קונסולת 
 23.8 9.9 14.8 10.9 12.9 12.5 16.3 9.9 18.2 משחקים

קו טלפון אחד 
 53.8 63.8 67.4 60.2 69.2 62.7 52.8 59.5 62.1 לפחות

טלפון סלולרי 
 99.3 96.5 95.5 94.6 96.8 97.1 98.9 97.8 97.3 אחד לפחות

שני טלפונים 
 70.5 78.9 75.1 76.8 77.7 61.5 56.0 77.8 76.2 סלולריים ויותר

  

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

ירושלים באר שבע חיפה נתניה אשדוד פתח תקווה יפו-תל אביב ראשון לציון

ש
"

ח

הוצאה כספית למשק בית הכנסה כספית נטו למשק בית
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 דיור

בדירות חינם, במעונות  -גרים בדירות שכורות והיתר  34.1%גרים בדירה שבבעלותם,  51.5%בירושלים 

וממוצע שכר  ש"ח 2,018,000 -סטודנטים ובדירות בדמי מפתח. בירושלים ממוצע ערך הדירה בבעלות 

 ש"ח, בהתאמה(. 3,183-ש"ח ו 1,801,000גבוהים מהממוצע הארצי ) ש"ח 3,308 -הדירה החודשי 

 2017, נתוני דיור בשמונה הערים הגדולות - לוח ז

 
 כלל

 האוכלוסייה
 ירושלים

תל 
-אביב
 יפו

 חיפה
 ראשון
 לציון

 אשדוד
פתח 
 תקווה

 נתניה
באר 
 שבע

 אחוז הגרים בדירות
 60.5 57.7 68.8 69.5 71.2 54.6 47.1 51.5 66.5 בבעלות

אחוז הגרים בדירות 
 34.8 38.8 28.6 26.4 26.6 36.7 49.1 34.1 27.9 שכורות

ערך דירה בבעלות לבעלי 
 הערכה עצמית - דירות
 1,209 1,850 1,776 1,651 1,954 1,400 3,170 2,018 1,801 (ש"ח )אלפי

הוצאה לשכר דירה 
)ש"ח  דירותלשוכרי 
 1,794 3,445 3,415 2,652 3,712 2,151 4,407 3,308 3,183 לחודש(

 

 בינוי

 בנייההת והתחל

 .2017לעומת  2.9%ת בירושלים, עלייה של דירו 2,877בנייתן של החלה  2018בשנת 

 מכלל התחלות הבנייה בישראל. 6.1% היו 2018התחלות הבנייה בירושלים בשנת 

דירות )בתים בודדים  2-1נבנו בבניינים בני  6%-, כ2018החדשות שהחלה בנייתן בשנת מתוך כלל הדירות 

דירות  20בני  םבבנייני -הדירות ממחצית יותר מדירות ו 19-10בבניינים בני  - 21.6%-משפחתיים(, כ-ודו

 ומעלה.

 גמר בנייה

 .2017לעומת שנת  48%של  בירושלים, ירידה דירות 2,007-הסתיימה בנייתן של כ 2018בשנת 

 שטח הבנייה

 0.8 לעומתמיליון מ"ר,  1.5-הסתכם שטח התחלות הבנייה לכל הייעודים ב 2018בשנת  - התחלת בנייה

 ונועד 73.2%-כ, 2018התחלות הבנייה בשנת מכלל שטח . 83.3%-של כעלייה  - 2017בשנת  מיליון מ"ר

  .נועד לבנייה שלא למגורים 26.8%-כמגורים ובנייה לל

מיליון מ"ר  1.0-, לעומת כמיליון מ"ר 0.6-הסתכם שטח גמר הבנייה לכל הייעודים ב 2018בשנת  - גמר בנייה

-לבנייה למגורים וכנועד  63.7%-כ, 2018גמר הבנייה בשנת . מכלל שטח 35.7%-ירידה של כ - 2017בשנת 

  נועד לבנייה שלא למגורים. 36.4%
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 הכמות המבוקשת של דירות חדשות

 8.9%דירות, עלייה של  2,388על בירושלים עמדה  7הכמות המבוקשת של דירות חדשות 2018בשנת 

דירות  57%-כמדירות חדשות שנמכרו ו 43%-הכמות המבוקשת מורכבת מכ 2018. בשנת 2017לעומת שנת 

  .שלא למכירה שהחלה בנייתן

 .2017בהשוואה לשנת  2.9%-ירידה של כ ,דירות חדשות 1,034נמכרו  2018בשנת 

 20.1%-עלייה של כדירות,  1,354עמד על  2018 בשנתשהחלה בנייתן  8שלא למכירה החדשות מספר הדירות

  .2017לעומת שנת 

 9(ומעלה 15בני )של  עבודה

באוכלוסייה בממוצע הארצי.  63.9%, לעומת 52.0%היה  2018-אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים ב

באוכלוסייה  67.8%-, בהשוואה ל58.0%-ל 2018-המשתתפים בכוח העבודה בהיהודית בירושלים הגיע אחוז 

 45.9%) 40.7%היהודית בכלל הארץ. באוכלוסייה הערבית היה אחוז המשתתפים בכוח העבודה בירושלים 

 בקרב כלל האוכלוסייה הערבית בארץ(.

(. אחוז הבלתי 4.0%ל )הרמה הארצית עמדה ע 4.8%-הגיע ל 2018אחוז הבלתי מועסקים בירושלים בשנת 

בקרב כלל האוכלוסייה  4.0%)לעומת  5.1%עמד על  2018-מועסקים בירושלים בקרב האוכלוסייה היהודית ב

בקרב כלל  4.5%) 4.3%היהודית בארץ(. אחוז הבלתי מועסקים בירושלים בקרב האוכלוסייה הערבית היה 

 האוכלוסייה הערבית בארץ(.

 מאפייני המועסקים

 - 14.3%בכלל הארץ(,  12.9%עבדו בענף החינוך ) 17.6%אלף מועסקים העובדים בירושלים,  349-מתוך כ

נהל ציבורי וביטחון יהל מקומי, מינבמ - 11.1%בכלל הארץ(,  11.1%שירותי רווחה וסעד )בבשירותי בריאות ו

ב מנועיים ואופנועים ותיקון כלי רכ במסחר סיטוני וקמעוני - 9.1% ,בכלל הארץ( 10.4%וביטוח לאומי חובה )

בשירותים מקצועיים,  - 5.8%, בכלל הארץ( 4.3%)בשירותי אירוח ואוכל  - 6.2%, בכלל הארץ( 11.0%)

 10והשאר עבדו בענפים אחרים., בכלל הארץ( 7.6%מדעיים וטכניים )

 63.8%מתושבי חיפה,  67.5%מהמועסקים תושבי ירושלים עובדים ביישוב מגוריהם, לעומת  89.2%

 מתושבי ראשון לציון.  40.0%-מתושבי פתח תקווה ו 45.5%מתושבי אשדוד,  55.8%יפו, -מתושבי תל אביב

  

                                                 
 .למכירה שהחלה בנייתן דירות חדשות שנמכרו ודירות שלאכוללות  דירות חדשות 7
דירות שנבנות לשימוש עצמי של בעל זכויות הבנייה בקרקע, לקבוצות  כוללות שלא למכירה חדשות דירות 8

 .רכישה, להשכרה ועוד
 .6201סקרי כוח אדם  :לפרטים נוספים ראו 9

 .2011הסיווג האחיד של ענפי הכלכלה לפי  10

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2018/%D7%A1%D7%A7%D7%A8-%D7%9B%D7%95%D7%97-%D7%90%D7%93%D7%9D-2016.aspx
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=94&CYear=2011&CMonth=1
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 מועסקים במשקי בית

בממוצע הארצי. מתוך  79.8%ממשקי הבית בירושלים היו משקי בית עם מועסקים, לעומת  77.9% 2018-ב

בית עם מועסקים, ומתוך האוכלוסייה  היו משקי 75.9%משקי הבית באוכלוסייה היהודית בירושלים, 

 .79.7% - הערבית

, לעומת משתתף בכוח העבודהללא  יוה 2018-ממשקי הבית בירושלים ב 8.6%מבין משקי הבית עם ילדים, 

 בישראל.  יםהעירוני ביישוביםבממוצע  4.5%

 צפיפות דיור

ממוצע הנפשות לחדר  2018-הערים הגדולות האחרות. ב שבעצפיפות הדיור בירושלים גדולה מזו שב

 0.76 ,בנתניה - 0.77, בפתח תקווה - 0.79באשדוד,  - 0.85נפשות לחדר, לעומת  1.18בירושלים עמד על 

 (.0.87בחיפה )הממוצע הארצי עמד על  - 0.72-ו יפו-בראשון לציון ובתל אביב - 0.74בבאר שבע,  -

 והשכלה חינוך

 בתי הספר היסודיים

 127.2-מתוכם כ 11,אלף תלמידים 203.2-בירושלים כ למדו בבתי הספר( 2017/18) חבשנת הלימודים תשע"

 אלף תלמידים בבתי הספר היסודיים.

אלף  51.8, מהם תלמידיםאלף  678. 12)חינוך עברי( באותה שנה למדו בבתי הספר היסודיים בירושלים

 13בחינוך הממלכתי.אלף  12.7-דתי וכ-אלף בפיקוח הממלכתי 14-תלמידים בפיקוח החרדי, כ

במספר התלמידים בפיקוח  , ואילודתי יציב-בשנים האחרונות מספר התלמידים בפיקוח הממלכתי והממלכתי

 (.7נמשכת מגמת העלייה )ראו תרשים החרדי 

 בירושלים, לפי פיקוח,בחינוך העברי תלמידים בבתי הספר היסודיים  - 7תרשים 
 (2017/18-2000/01ח )תשע"-תשס"א

 

                                                 
 חסרים נתונים זמינים עבור מוסדות חינוך רבים במזרח ירושלים. 11
 היא עברית.חינוך עברי: מוסדות חינוך ששפת ההוראה בהם  12
פיקוח בחינוך העברי: חלוקה של מערכת החינוך לשלושה סוגי פיקוח, בהתאם לזיקה לחינוך דתי: בחינוך  13

 כללי, מינהל חינוך דתי וחרדי. -יסודי -בחינוך העל ;דתי וחרדי-ממלכתי, ממלכתי -היסודי 
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בשנת הלימודים  65.4%לעומת , 66%תלמידים בפיקוח החרדי עמד על הלימודים תשע"ח אחוז הבשנת 

 (. חתשע"ז )לוח 

 תלמידים בבתי הספר היסודיים בירושלים, לפי פיקוח, - חלוח 
 (2017/18-2000/01) חתשע"-תשס"א

 שנת הלימודים
 סך הכל

מספרים 
 מוחלטים

סך 
 הכל

 אחוזים

 פיקוח
 ממלכתי

 פיקוח
 דתי-ממלכתי

 פיקוח
 חרדי

 57.3 17.8 24.9 100.0 63,185 (2000/01) תשס"א

 58.7 17.5 23.8 100.0 63,473 (2001/02) תשס"ב

 60.8 17.0 22.3 100.0 64,837 (2002/03) תשס"ג

 61.3 17.0 21.7 100.0 64,250 (2003/04) תשס"ד

 61.3 17.3 21.4 100.0 63,906 (2004/05) תשס"ה

 62.3 17.1 20.6 100.0 65,437 (2005/06) תשס"ו

 63.3 16.9 19.9 100.0 66,843 (2006/07) תשס"ז

 63.6 16.8 19.6 100.0 66,968 (2007/08) תשס"ח

 64.1 17.4 18.6 100.0 67,892 (2008/09) תשס"ט

 64.7 17.2 18.1 100.0 69,285 (2009/10) תש"ע

 65.3 17.2 17.5 100.0 70,511 (2010/11) תשע"א

 66.2 16.9 16.9 100.0 72,897 (2011/12) תשע"ב

 65.4 17.5 17.1 100.0 72,041 (2012/13) תשע"ג

 65.3 17.7 17.0 100.0 72,870 (2013/14) תשע"ד

 65.5 17.8 16.7 100.0 74,218 (2014/15) תשע"ה

 65.5 17.9 16.6 100.0 75,244 (2015/16) תשע"ו

 65.4 18.1 16.6 100.0 76,625 (2016/17) תשע"ז

 66.0 17.9 16.2 100.0 78,570 (2017/18) תשע"ח
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 מבתי הספר שבפיקוח משרד החינוך תושבי ירושלים 14נשירת תלמידים

 (2017/18) חובמעבר לתשע" (2016/17) זבמהלך שנה"ל תשע"

החינוך, גבוה בתי הספר שבפיקוח משרד  יב-אחוז נשירת התלמידים המתגוררים בירושלים ולומדים בכיתות א

 בהתאמה(.  1.5%לעומת  3.9%) מאחוז הנשירה הארצי

 ומין 15שלים לפי חינוך )ערבי/עברי(בירויב -כיתות ז נשירת תלמידי - 8תרשים 
 (2017/18( ובמעבר לתשע"ח )2016/17במהלך שנה"ל תשע"ז )

 

 זרמי החינוך )עברי/ערבי(. בכל לראות כי נשירת הבנים גבוהה מזו של הבנות אפשר 8תרשים ב

 6.5%מזו שבחינוך העברי ) 3יב, נשירת התלמידות בחינוך הערבי גדולה ביותר מפי -בקרב הבנות בכיתות ז

 (., בהתאמה2.1% לעומת

של הבנים בחינוך העברי  בקרב הבנים הפער קטן יותר, אך גם כאן נשירת הבנים בחינוך הערבי גבוהה מזו

 (., בהתאמה5.8%לעומת  9.5%)

  

                                                 
או במעבר לשנת  זתלמיד נחשב לנושר אם עזב את הלימודים במהלך שנת הלימודים תשע" -תלמיד נושר  14

אך  ז: תלמידים שעזבו את הלימודים במהלך שנת הלימודים תשע"לא הוגדרו כנושרים. חהלימודים תשע"
שעברו מבית ימים ברצף וכן תלמידים  100, תלמידים שעזבו לימודים ושהו בחו"ל לפחות חחזרו בתשע"

 ספר אחד לאחר.
חינוך ערבי: מוסדות חינוך ששפת ההוראה בהם היא ערבית. בחינוך הערבי לומדים תלמידים מוסלמים,  15

 נוצרים, דרוזים ואחרים.
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 נשירת תלמידים בחינוך העברי לפי פיקוח ודרגת כיתה - 9תרשים 
 (2017/18( ובמעבר לתשע"ח )2016/17במהלך שנה"ל תשע"ז )

 

הספר  כל דרגות הכיתה אחוז נשירת התלמידים בפיקוח החרדי )מבתיבלראות ש אפשר 9תרשים ב

נשירת התלמידים בפיקוח החרדי הגבוה של אחוז השבפיקוח משרד החינוך( הוא הגבוה ביותר. את 

 ים ללמוד בישיבות. רלהסביר בכך שתלמידים רבים הלומדים בפיקוח זה עוב אפשר

בפיקוח החרדי עברו  יב-מסה"כ התלמידים שנשרו מכיתות ז 44%בשנה"ל תשע"ז ובמעבר לתשע"ח, 

 בלבד. 2.8%-אחוז נשירת התלמידים בפיקוח החרדי ל , ובכך מצטמצםללמוד בישיבות

 )בחינוך העברי( בחינות בגרות

תלמידי כיתות יב בחינוך העברי שהתגוררו  מתוך( אחוז הניגשים לבחינות הבגרות 2016/17בשנת תשע"ז )

 מכלל תלמידי כיתות יב בישראל.  83%לעומת , 54%בירושלים נשאר דומה לשנה הקודמת ועמד על 

-בתשע"ו ו 37% - בירושלים מכלל תלמידי יב בעיר בחינוך העברי נשאר דומה 16אחוז הזכאים לתעודת בגרות

 בקרב כלל החינוך העברי בישראל.  66%בתשע"ז, לעומת  36%

ממוצע ארצי  לעומת 69%הלומדים בפיקוח הכללי בירושלים עמד על  אחוז הזכאים לבגרות בקרב תלמידי יב

בקרב הלומדים בפיקוח הכללי. אחוז הזכאים בפיקוח מנהל חינוך דתי בירושלים נותר ללא שינוי  78% של

ממוצע בהשוואה ל 5%. בפיקוח החרדי אחוז הזכאות עמד על 80% ממוצע ארצי של לעומת 77%ועמד על 

 .13%ארצי של 

, 66%הניגשים לבחינות הבגרות בחינוך העברי, אחוז הזכאים לתעודת בגרות בירושלים עמד על  בקרב

 . 80%בהשוואה לממוצע הארצי שעמד על 

                                                 
 זכאים לתעודת בגרות: תלמידים שעמדו בכל הדרישות המקנות זכאות לתעודת בגרות. 16
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מהזכאים  86%-הגיע בירושלים ל 17אחוז בעלי תעודת בגרות העומדת בדרישות הסף של האוניברסיטאות

 כלל החינוך העברי.ממוצע בלתעודה, זהה ל

 דים בירושליםסטודנטים שלומ

 11.1% שהם אלף סטודנטים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים 35.0( למדו 2017/18ח )”בשנת תשע

אלף סטודנטים למדו  11.8 19,אלף סטודנטים למדו באוניברסיטה העברית 17.9 18.מכלל הסטודנטים בישראל

 .בארבע מכללות אקדמיות לחינוךלמדו  אלף 5.3-מכללות אקדמיות ו בשבע

למדו לקראת  והיתר במכללות האקדמיות למדו לקראת תואר ראשון בירושליםמהסטודנטים שלמדו  92%-כ

מהסטודנטים שלמדו בירושלים במכללות האקדמיות לחינוך עשו זאת לקראת תואר ראשון.  77%-כתואר שני. 

טודנטים לתואר ואחוז הס 57.9%היה  הסטודנטים לתואר ראשון אחוזבאוניברסיטה העברית, לעומת זאת, 

. לימודי תואר שלישי התקיימו באוניברסיטה העברית בלבד ואחוז (30.4%)בשנה קודמת:  30.3% שני היה

 .10.9%לתואר זה עמד על בה הסטודנטים שלמדו 

 תחומי הלימוד

היו: הנדסה ואדריכלות  לתואר ראשוןבמכללות האקדמיות, תחומי הלימוד העיקריים שאותם למדו סטודנטים 

(. בהשוואה לכך, 14.9%( ועסקים ומדעי הניהול )21.9%(, אמנות, אומנויות ואמנות שימושית )24.8%)

; אמנות, 3.8% - באוניברסיטה העברית, נלמדו תחומים אלו באחוזים נמוכים בהרבה )הנדסה ואדריכלות

הנלמד ביותר בקרב (. לעומת זאת, התחום 2.0% - ; עסקים ומדעי הניהול0.8% - אומנויות ואמנות שימושית

 האקדמיות( במכללות 4.3%) 19.5% - סטודנטים לתואר ראשון באוניברסיטה העברית היה מדעי החברה

 ,מתמטיקה(, 17.1% - )שהיה נפוץ גם במכללות האקדמיות 15.7% - מקצועות עזר רפואיים ולאחריו

 - ספרויות ולימודים רגיונליים(, שפות, במכללות האקדמיות 12.3%) 11.4% - סטטיסטיקה ומדעי המחשב

)שני התחומים  7.6% - ומשפטים 8.4% - במכללות האקדמיות(, המדעים הפיזיקליים 1.6%) 9.0%

האחרונים לא נלמדו כלל במכללות האקדמיות בירושלים(. גם לימודי רפואה נלמדו באוניברסיטה העברית 

 שם.אחוז הלומדים מ 7.3% - בלבד

 נשים

. במכללות (62.3%היו נשים ) הרוב שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים הסטודנטים בקרב כלל

)הגבוה ביותר(, באוניברסיטה העברית היה חלקן היחסי הנמוך  83.5%האקדמיות לחינוך אחוז הנשים היה 

המוסדות רוב  במרביתלמעשה  .61.6%( ובמכללות האקדמיות היה חלקן היחסי של נשים 56.4%ביותר )

מכללה אקדמית  - עזריאלי( וב42.7%במרכז האקדמי שלם )למעט  היו נשים( 50%-יותר מ)הסטודנטים 

 (.37.2%להנדסה ירושלים )

  

                                                 
יחידות לימוד  3כוללות בנוסף לזכאות לתעודת בגרות, ציון עובר ברמה של  דרישות סף של האוניברסיטאות 17

 יחידות לימוד באנגלית.  4-במתמטיקה ו
18
 סטודנטים שלמדו באוניברסיטה הפתוחה. במוסד זה, הלימודים מתקיימים בכל הארץ. נכללולא  
19
 לירושלים.נתוני המוסדות כוללים גם סטודנטים הלומדים בקמפוסים/שלוחות מחוץ  



17 
 29/5/19 לקט נתונים לרגל יום ירושלים

 ערבים

. המכללות 11.7%עמד על  האחוזהסטודנטים שלמדו בירושלים היו ערבים. באוניברסיטה העברית מ 10.4%

(, 19.7%ביותר: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ) יםבוההג והסטודנטים הערבים הי ישבהן אחוז

 (.15.9%מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ) - עזריאליו (18.4%המכללה האקדמית הדסה ירושלים )

 מקום מגורים

. באוניברסיטה ירושליםמחוז מהסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, היו תושבי  43.0%

 (.39.5%חלקם נמוך יחסית )היה העברית 

ירושלים  העיריותר משליש מהסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים, היו תושבי קצת 

( ובמכללות האקדמיות לחינוך 34.1%. באוניברסיטה העברית היה חלקם היחסי נמוך יותר )(36.4%)

האחוזים הגבוהים ביותר של תושבי ירושלים . , בהתאמה(39.7%-ו 36.9%גבוה יותר ) ובמכללות האקדמיות

( 47.7%) במכללה האקדמית הדסה ירושלים(, 54.9%מכללה אקדמית להנדסה ירושלים ) - היו בעזריאלי

 ביותר של תושבי ירושלים היו  הנמוכיםהאחוזים  (.42.7%)במכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין ו

( ומכון 26.1%אפרתה )-המכללה האקדמית לחינוך אמונה (,24.2%) ולמחול בירושלים אקדמיה למוסיקהב

 (.33.4%שכטר למדעי היהדות )

מהסטודנטים גרו ביישובים במחוז ירושלים )לא כולל העיר ירושלים(. במכללות האקדמיות לחינוך  6.6%

 .5.4%ובאוניברסיטה העברית  7.2% - , במכללות האקדמיות9.5% - האחוז היה הגבוה ביותר

גבוהים במיוחד של תושבי תל אחוזים יפו. -מכלל הסטודנטים שלמדו בירושלים היו תושבי תל אביב 3.9%

(, באקדמיה למוסיקה 11.8%אקדמיה לאמנות ועיצוב ירושלים ) - בצלאלקרב הלומדים ביפו היו ב-אביב

 (.5.2%( ובאוניברסיטה העברית )8.7%ולמחול בירושלים )

 2018 החברתינתונים מתוך הסקר לקט 

 ומעלה 20הנתונים מתייחסים לבני 

 בערים אחרות לעומת אוכלוסייה האוכלוסייה בירושלים ותיקה בעיר

בממוצע  33%ומעלה גרים בעיר מאז לידתם, לעומת  20( מתושבי ירושלים בני 63%שני שלישים )כמעט 

 הארצי. 

 59%מהערבים(, לעומת  96%-ומהיהודים  71%( גרים בעיר יותר מעשרים שנה )80%ירושלמים ) 5מכל  4

 בחיפה(. 59%-יפו, ו-בתל אביב 47%בכלל האוכלוסייה הגרים באותו היישוב יותר מעשרים שנה )

שנים, לעומת  10-המתגוררת בירושלים פחות מ גרת בירושלים היא אוכלוסייה חדשהמהאוכלוסייה הבו 12%

 ארץ.ומעלה בכל היישובים ב 20בקרב בני  24%-יפו ו-בתל אביב 34%

 מרבית הירושלמים מתכוונים להמשיך לגור בעיר בחמש השנים הקרובות

אביבים -מהתל 85%מהירושלמים מתכוונים להמשיך לגור בעיר בחמש השנים הקרובות. לשם השוואה,  88%

מהחיפאים מתכוונים להמשיך לגור בחיפה בחמש השנים  76%-ו יפו-אביב מתכוונים להמשיך לגור בתל

 הקרובות. 

 בו הם גרים בחמש השנים הקרובות.שמתכוונים לגור ביישוב  ומעלה בישראל 20מכלל בני  83%
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 20כיצד הירושלמים מגדירים את עצמם?

 - 20%מהיהודים בכלל האוכלוסייה(,  46%עצמם ישראלים )לעומת את מהיהודים בירושלים מגדירים  29%

בקרב יהודים  9%עצמם אשכנזים )לעומת  את מגדירים 17%מהיהודים בכלל האוכלוסייה(,  18%יהודים )

פלסטינים עצמם את מגדירים  60%בהגדרות אחרות. בקרב הערבים בירושלים:  - 34%-בכלל האוכלוסייה(, ו

 בהגדרות אחרות. - (9%למים, והשאר )ירוש - 31%מהערבים בכלל האוכלוסייה(,  12%)לעומת 

 מבחינת מוצאם?ם מגדירים את עצמם כיצד יהודי - 10תרשים 
 2018ומעלה, אחוזים,  20בני  בירושלים ובכל הארץ

 

 הם חרדים או דתייםהיהודים תושבי העיר  רוב

 ערבים. 67%-ומעלה הם יהודים ו 20מתושבי ירושלים בגיל  63%

- 10.2% ;דתיים - 20.5% ;מגדירים את עצמם חרדים 35.6% :ומעלה בירושלים 20היהודים בני  בקרב

 חילונים. - 18.6% ;מסורתיים לא כל כך דתיים - 14.5% ;דתיים-מסורתיים

 ;דתיים - 11.3% ;עצמם חרדים את מגדירים 10.1%: בישראל היהודיתלעומת זאת, בכלל האוכלוסייה 

 חילונים. - 43.2%; מסורתיים לא כל כך דתיים - 22.2% ;מסורתיים דתיים - 12.8%

דתית -האוכלוסייה החרדית והדתית בירושלים, חלקה של האוכלוסייה המסורתיתגדל חלקה של  2002מאז 

ם )תרשי כך דתית והאוכלוסייה החילונית הצטמצם-נותר ללא שינוי, וחלקה של האוכלוסייה המסורתית לא כל

11).  
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 השנים האחרונות*? 17-השתנתה מידת הדתיות של יהודים בירושלים ב כיצד - 11תרשים 

 
 ומעלה 20מתייחסים לבני * הנתונים 

 רווחה כלכלית

בכלל  63%מהערבים ) 46%מהיהודים לעומת  72%מתושבי ירושלים מרוצים ממצבם הכלכלי:  62%

 (.בישראל האוכלוסייה

מהיהודים  25%מתושבי ירושלים דיווחו שהם מתקשים לכסות את ההוצאות החודשיות של משק הבית:  45%

מתושבי ירושלים דיווחו שהם חשו עניים בשנה  32%בכלל האוכלוסייה(.  30%מהערבים ) 78%לעומת 

 (.הארץ בכל 11%מהערבים ) 70%מהיהודים לעומת  9%האחרונה: 

 יהודים מרוצים יותר מערבים

 82%-מהיהודים ו 94%(: 89% - )בדומה לשיעור הארצי ומעלה מרוצים מחייהם 20מהירושלמים בני  90%

 מהערבים.

 בכלל האוכלוסייה(. 88%רושלים המועסקים מרוצים מעבודתם )מתושבי י 85%

 שביעות רצון מאזור המגורים

מהערבים(. בכלל  50%מהיהודים לעומת  87%מתושבי ירושלים מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם ) 73%

 מרוצים מאזור מגוריהם. 84% הארץ

 56%מהערבים ) 21%מהיהודים לעומת  46%מתושבי ירושלים מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם:  37%

 (. אחוז המרוצים מהניקיון בירושלים נמוך בהשוואה לשאר הערים הגדולות. ל האוכלוסייהבכל

מהיהודים לעומת  56%מתושבי ירושלים מרוצים מכמות השטחים הירוקים והפארקים באזור מגוריהם:  37%

 ם נמוך בהשוואה לשאר הערים הגדולות. בכלל האוכלוסייה(. האחוז בירושלי 58%בקרב הערבים ) 3%

 29%מהיהודים לעומת  39%מתושבי ירושלים מרוצים מהתחבורה הציבורית באזור מגוריהם:  36%

 בכלל האוכלוסייה(.  38%מהערבים )

 בכלל האוכלוסייה(. 33%מתושבי ירושלים מפריע זיהום האוויר באזור מגוריהם ) 28%-ל

 29%מהיהודים לעומת  59%משירותי איסוף האשפה באזור מגוריהם: מתושבי ירושלים מרוצים  48%

 בכלל האוכלוסייה(. 69%מהערבים )
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 23%מהיהודים לעומת  57%מתושבי ירושלים מרוצים ממצב הכבישים והמדרכות באזור מגוריהם:  44%

 בכלל האוכלוסייה(. 53%מהערבים )

 מגורים, בירושלים ובכל הארץהשביעות רצון מגורמים שונים באזור  - 12תרשים 
 2018 אחוזים, לפי קבוצת אוכלוסייה,

 
 * רמת מהימנות נמוכה של הנתון לערבים, בשל מיעוט תצפיות.

 2018 נתונים מתוך סקר ביטחון אישי

מד על רבה או רבה מאוד, בעיר ירושלים עומעלה החשים ביטחון באופן כללי, במידה  20-שיעור בני ה

 . 86.1% - ובקרב הנשים 90.6% היה שיעור בקרב הגבריםה .(90%) במקצת מהשיעור הארצי, נמוך 88.3%

 .88.1%השיעור היה  34ובקרב מבוגרים מעל גיל  88.5%נמצא שיעור של  34-20צעירים בני בקרב 

עמד שהארצי  נמוך מהממוצע ,מעבירות כלפי דירתם 2018( נפגעו במהלך שנת 4.4%משקי בית ) 10,000-כ

 .5.8%על 

מד עשהארצי  הממוצעגבוה מ ,(3.2%מעבירות כלפי מכוניתם ) 2018משקי בית נפגעו במהלך שנת  7,500-כ

 .2.7%על 

 2017מורשעים בדין במשפטים פליליים 

אלף היו תושבי  2.3-אלף תושבי ירושלים הורשעו בדין במשפטים פליליים )מהם, כ 2.4-כ 2017בשנת 

 ישראל(. 

לאלף נפש )בדומה לשיעור בקרב  3.5ומעלה עמד על  12שיעור המורשעים בדין בקרב תושבי ירושלים בני 

 כלל תושבי ישראל(. 

 ערבים. - 61.7%-מתושבי ירושלים שהורשעו בדין הם יהודים ואחרים ו 37.5%

משמעותית והוא היה גבוה  13.1%אחוז הקטינים בקרב כלל המורשעים בדין שהם תושבי ירושלים היה 

  (.4.8%מאחוז הקטינים בקרב כלל המורשעים בדין בישראל )
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 חוזאה( היה גבוה באופן ניכר מ9.7%בקרב תושבי ירושלים היהודים והאחרים שהורשעו בדין, אחוז הקטינים )

היה תושבי ירושלים (. גם בקרב הערבים שהורשעו בדין, אחוז הקטינים 3.2%בקרב כלל היהודים והאחרים )

 (.6.4%כלל הערבים שהורשעו בדין בישראל ) מהאחוז בקרב( 15.4%יותר )גבוה 

 מכלל המורשעים בדין בישראל. 7.1%מכלל המורשעים בדין שהם תושבי ירושלים היו נשים, לעומת  5.1%

בחינת מבוגרים תושבי ישראל המורשעים בדין פלילי לפי סוג העבירה החמורה ביותר, מראה כי עבירות כלפי 

  (.31.9%הן בקרב תושבי ירושלים )( 29.8%ן בקרב כלל תושבי ישראל )יבורי היו הנפוצות ביותר ההסדר הצ

עבירות  סוגי העבירות שהיו נפוצות יותר בקרב תושבי ירושלים ונפוצות פחות בקרב כלל תושבי ישראל היו:

 בהתאמה(. ,0.7%-ו 1.1%, בהתאמה( ועבירות כלפי חיי אדם )2.1%-ו 5.2%טחון המדינה )כלפי בי

( היה גבוה באופן משמעותי 11.6%לעומת זאת, אחוז המורשעים בעבירות רישוי בקרב כלל תושבי ישראל )

 (.3.2%מאשר בקרב תושבי ירושלים )

 תיירות

 2017לעומת  2018שנת  -מלונות התיירות בירושלים 

 .2017לעומת  8%של ה ייעל ,מיליון 1.8עמד על  בירושליםבמלונות מספר האורחים  2018בשנת 

יותר לוהגיע  5%-עלה במספר האורחים הישראלים  .מיליון 1.2-לוהגיע  ,10%-מחו"ל עלה ב מספר האורחים

 אלף. 600-מ

 (.2017-ב 65%) 69%-ל ההגיעעלתה ו תפוסת החדרים. 1%-מספר חדרי האירוח בעיר גדל ב

 ממצאים מתוך סקר "תיירות נכנסת" שעורך משרד התיירות

באזור  - 48%, יפו-ל אביבביקרו בת 67%) ביקרו בירושלים 2018-מהתיירים שהגיעו לישראל בשנת ב 78%

 ביקרו באילת(. - 7%בטבריה והכנרת,  - 36%ים המלח, 

ביד ושם,  - 20%ה דולורוזה, אויוב - 47% ,בכנסיית הקבר - 52%מהתיירים ביקרו בכותל המערבי,  72%

 אקצא.-ביקרו במסגד אל 5%-ו במוזיאון ישראל - 15%

 תחבורה

 .מופיעים בסוף הפרקם והצגתהסברים על אופן עיבוד הנתונים 

מורשים לנהוג  1.3-כלומר, כ ,אלף כלי רכב 248-אלף מורשים לנהוג וכ 328-היו רשומים בירושלים כ 2018-ב

 מתוך המורשים לנהוג הרשומים בירושלים היו נשים. 40%-כלכל כלי רכב. 

  .53%-בכ 21הרשומים בירושלים גדל מספר כלי הרכבבעשור החולף 

נרשם אוטובוס במונית ובמורשים לנהוג  של הגבוה ביותר אחוזהתושבים,  200,000-ערים המונות יותר מב

 .בירושלים

  

                                                 
 .כלי רכב בבעלות תושבי ירושלים או חברות הרשומות בירושלים 21
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 תאונות דרכים

שאירעו בירושלים, ובהן נפגעו  22תאונות דרכים עם נפגעים 1,037נחקרו על ידי משטרת ישראל  2018-ב

בהשוואה  (.2017 לעומת במספר הנפגעים בהן, 3%-כשל ותאונות הבמספר  2%-כשל  עלייהאנשים ) 1,570

 1,518נפגעו יפו -בתל אביבתאונות דרכים עם נפגעים שאירעו אלף תושבים, ב 200-לערים המונות יותר מ

ובראשון לציון  406 - , בחולון468 - בפתח תקווה ,474 - , באשדוד523 - , בבאר שבע866 - , בחיפהאנשים

 .אנשים 344נפגעו 

 2018-2008, שאירעו בירושלים מורחב נפגעים ותאונות דרכים עם נפגעים מסוג ת"ד - 13תרשים 

 

יפו -בתל אביב לשם השוואה, מתוכם נהרגו כהולכי רגל. 5-ו(, 2017-מספר זהה למהנפגעים היו הרוגים ) 11

 12%בירושלים  .אחד מתוכם הולך רגל - בני אדם 3ובחיפה נהרגו מתוכם הולכי רגל,  14 - בני אדם 21נהרגו 

 בחיפה. 9%-כיפו ו-בתל אביב 4%-כ , לעומת14-0מכלל הנפגעים היו ילדים בני 

עומת ל 5%-כ, ירידה של תושבי ירושלים 1,627נפגעו בתאונות דרכים עם נפגעים ברחבי הארץ  2018שנת ב

יפו והיתר -בתל אביב - 1%-ת, כובדרכים לא עירוני - 23%-ירושלים, כנפגעו בתוך מהם  72%-כ .2017 שנת

 נפגעים בודדים ביישובים אחרים.  היו

 1%-כשל  עלייה) 2018בשנת שאירעו בירושלים  כלי רכב היו מעורבים בתאונות דרכים עם נפגעים 1,761

 1%אוטובוסים ומיניבוסים,  6%משאיות,  6%אופנועים,  13% ,היו כלי רכב פרטיים 64%-(. כ2017לעומת 

 אחרים. 10%-אופניים ו

  

                                                 
  , ראו הסבר בסוף הפרק.ת"ד מורחב 22
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 לפרק תחבורה הסברים והגדרות

מסד הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבוסס על קובץ מינהלי שמתקבל מידי חודש ממשטרת 

  ישראל. בקובץ נרשמות התאונות שדּווח עליהן למשטרה, ושנפתח להן תיק תאונה במשטרת ישראל.

 ,המרכז לחקר טראומה ורפואה דחופה - מכון גרטנרמבתי החולים, באמצעות מתקבל מידי חודש נוסף על כך, 

 . המערכת לרישום טראומה מתוך קובץ מינהלי

לאומית -, חומרת הפגיעה בתאונות דרכים התבססה על נתוני המשטרה בלבד. ההמלצה הבין2018שנת עד 

 ,2018ת בתאונות דרכים. בהתאם לכך, החל בשנקביעת חומרת הפציעה לצורך  MAISלהשתמש במדד היא 

 , לצורך טיוב חומרת הפגיעההקובץ מהמערכת לרישום טראומהעם קובץ ממשטרת ישראל מקושר בלמ"ס ה

 . MAISבהתאם למדדי 

לשתי קבוצות חדשות )השונות במקצת מהסיווג  מסוגיםנתוני תאונות הדרכים ואילך  2018ת משנ

  :הקודם(

משטרה דווחו לתאונות ש נתוני תאונות שנחקרו וסווגו על ידי המשטרה בסוג תיק ת"ד ובנוסף - ת"ד מורחב

 .בהן לפחות פצוע אחד שלפי נתוני בתי החולים נפצע קשה ההיובסוג תיק "כללי עם נפגעים"  וסווגו על ידה

לי עם נפגעים, פצועים בעקבות השימוש בנתוני חומרת פגיעה המטויבים לפי נתוני בתי חולים, נמצאו בתיקי כל

שהוגדרו במשטרה כפצועים קל, אך לפי נתוני בתי החולים הם היו פצועים קשה. התאונות שבהן היו מעורבים 

 פצועים אלו הועברו בלמ"ס לקבוצת ת"ד מורחב.

 וסווגו על ידה כאירועים בהם נפצע אדם בתאונת דרכים משטרהדווחו לשיתר התאונות  - כללי עם נפגעים קל

 .בסוג תיק "כללי עם נפגעים"

נוסף על כך, הנתונים על תאונות דרכים עם נפגעים שאירעו בישראל כוללים את התאונות שאירעו באזור 

 יהודה והשומרון )בשנים קודמות הנתונים פורסמו בנפרד(.


