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חזרה לתוכן העניינים דברי פתיחה  

מבוא
במגזר  המתכננים  את  המדיניות,  קובעי  את  לשרת  נועד  לירושלים,  הסטטיסטי  השנתון 
ובעולם. בישראל  ירושלים  אוהבי  כל  ואת  ותלמידים,  חוקרים  והפרטי,  העירוני  הממלכתי, 
כמדי שנה, השנתון מציג באמצעות לוחות וגרפים תמונת מצב סטטיסטית של המתרחש בעיר 

במגוון רחב של נושאים, ואת מגמות השינוי לאורך זמן.

העבודה על השנתון נעשית באופן רציף כל השנה וכל השנים במטרה לעדכן ולהתעדכן. אנו 
שומרים על קשר רציף עם מוסרי הנתונים ומתעדכנים באופן מתמיד בתחומים חדשים. כך 
הוספנו במהלך השנים נתונים על איכות סביבה, על אופי הזהות הדתית של האוכלוסייה ועוד. 
היות ומטרת השנתון להנגיש תשתית נתונים מגוונת מצד אחד, אך תמציתית מצד שני, אנו 
מוצאים את עצמנו מתלבטים כל שנה מחדש מה לכלול בשנתון ועל מה ניתן לוותר, הן גם 

לגבי הנושאים אליהם מתייחסים הנתונים והן לגבי מידת הפירוט שלהם. 

2019 כולל שני חידושים עיקריים התורמים להנגשת הנתונים.  התוצאה השנה היא ששנתון 
אינטראקטיביים,  ולוחות  גרפים  השנתון,  של  האינטרנט  במהדורת  נכללים  לראשונה, 
בחירתו. לפי  הגרפים  ואת  הנתונים  לוחות  את  לסנן  בשנתון  משתמש  לכל   המאפשרים 
בנוסף, לאחר שבמשך שנתיים הופיע השנתון במהדורה אינטרנטית בלבד, השנה חזרנו גם 
למהדורה מודפסת, אך מתומצתת מבעבר, וכוללת את הנתונים העיקריים בלבד. אנו שמחים 

להציג לכם את הגרסה המודפסת המחודשת.
לצד השנתון מופיע כמדי שנה הפרסום "על נתונייך ירושלים: מצב קיים ומגמות שינוי" ובו 

ניתוח ותיאור מילולי של תמונת המצב של העיר, המבוססים על נתוני השנתון.

ופרטיים,  ציבוריים  גופים ממשלתיים,   – ותרמו להכנת השנתון  מי שסייעו  לכל  מודים  אנו 
עיריית ירושלים, ובייחוד לעמיתינו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. כל אלו העמידו לרשותנו 
מידע רב וחשוב שמהווה את הבסיס לשנתון. תודתנו נתונה גם לחברי ועדת ההיגוי המלווים 

אותנו בנאמנות ובמקצועיות לאורך השנים, לקוראים ולמשתמשים בשנתון.

תודה מקרב לב ליעל שאולסקי על העיצוב המפיח חיים בנתונים, לחמוטל אפל על העזרה 
בהפקה, ולמיכל קורח חברתנו לצוות, על הערותיה החכמות והגהותיה הקפדניות.

אנו מבקשים להודות בחום לנשיא המדינה ראובן ריבלין, אוהב ירושלים, שההערכה והעניין 
שלו בשנתון חשובים לנו ומחזקים אותנו.

מערכת השנתון: 
ד"ר מאיה חושן, יאיר אסף-שפירא, עומר יניב, נטשה וולושין ומוראד נתשה
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חזרה לתוכן העניינים דברי פתיחה  

דבר מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות
של  לשורה  המשך  ה-33,  לירושלים  הסטטיסטי  השנתון  את  לקוראים  להציג  שמחים  אנו 
שנתונים שיצאו לאור משנת  1982 על ידי מכון ירושלים למחקרי מדיניות ועיריית ירושלים. 
השנתון הסטטיסטי מבקש לרדת לעומק המורכבות הירושלמית ולהציג את המציאות רבת 
החלטות,  ולמקבלי  מקצוע  לאנשי  לחוקרים,  נתונים  תשתית  מספק  השנתון  בעיר.  הפנים 
השנתון  נתוני  ידע.  מבוססת  מדיניות  ועיצוב  חלופות  בחינת  מגמות,  ניתוח  שמאפשרת 
המציאות,  את  ולהבין  בירושלים  החיים  תחומי  מגוון   את  להכיר  הרחב  לציבור  מאפשרים 
מעבר לדימויים ולתדמיות. השנה יוצא השנתון לראשונה במהדורה מודפסת מקוצרת ולצדה 

מהדורה רחבה ועשירה המונגשת לציבור באתר האינטרנט של המכון. 

ירושלים  מכון  של  העבודה  בתכנית  חשוב  נדבך  מהווה  לירושלים  הסטטיסטי  השנתון 
 למחקרי מדיניות לשנת 2019 הכוללת, בין היתר, מחקרים בנושא הפיתוח הכלכלי של העיר:
ההגירה  מחקרי  המשך  הגבוהה;  ההשכלה  ופיתוח  התיירות  עידוד  ידע,  עתירות  תעשיות 
נושא הקיימות  ושכונותיה; קידום  וממנה; פיתוח מדדים לאיכות החיים בעיר  ירושלים  אל 
בירושלים ובערים נוספות; פיתוח כלים פיננסיים לטובת קידום העיר והעצמאות הפיננסית 
על  ומחקר  העיר;  ברחבי  חברתיים  פרויקטים  של  לשורה  הערכה  מחקרי  העירייה;  של 

המרחבים המשותפים לאוכלוסיות השונות המרכיבות את העיר. 

במזרח  כלכלי  ופיתוח  כלכליים  חברתיים  פערים  לצמצום  הממשלה  החלטת  לאור  בנוסף, 
3790(, אנחנו שוקדים במכון על בניית מערך של מדדים ואינדיקטורים  ירושלים )החלטה 
המוביליות  ואת  תחומים  של  בשורה  ירושלים  במזרח  החיים  איכות  את  לבחון  שמטרתם 
לכלל  וביחס  בישראל  הערבית  לאוכלוסייה  ביחס  ירושלים  מזרח  תושבי  של  החברתית 

תושבי העיר. 

השנתון הינו תוצר של עבודה אינטנסיבית של צוות המכון. אני מודה לעורכת השנתון, ד"ר 
מאיה חושן, ולעובדי המכון יאיר אסף-שפירא, עומר יניב, מוראד נתשה ונטשה וולושין על 
עבודתם המקצועית והמסורה. תודתי נתונה גם לגופים שאפשרו את הוצאת השנתון לאור: 

עיריית ירושלים, משרד ירושלים ומורשת, הרשות לפיתוח ירושלים וקרן ליכטאג.

הוצאת  את  ומעודד  המלווה  ריבלין,  )רובי(  ראובן  המדינה,  לנשיא  שלוחה  מיוחדת  תודה 
השנתון מזה שנים רבות.

השנתון ה-33 הוא השנתון הראשון אותו פותחת ברכתו של משה ליאון כראש העיר ירושלים. 
אנחנו מאחלים לו הצלחה רבה במשימה העצומה שלקח על עצמו ומקווים כי המידע הטמון 
בשנתון יסייע לו ולצוותו בקידום תכניות לפיתוחה, לקידומה ולחיזוק מעמדה של ירושלים 

במדינת ישראל ובעולם כולו.                                                 
                                                             

ליאור שילת
מנכ"ל, מכון ירושלים למחקרי מדיניות
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חזרה לתוכן העניינים

ברכת ראש עיריית ירושלים
אני שמח וגאה לצרף את ברכתי לשנתון הסטטיסטי החדש של ירושלים לשנת 2019, בהוצאת 

מכון ירושלים למחקרי מדיניות.
שנתון זה, וכמוהו גם הבאים אחריו בשנים הבאות, יעמדו לאורו של הסכם ההבנות שהשגנו 
לאחרונה בין עיריית ירושלים למשרד האוצר ולרשות מקרקעי ישראל, ויציגו את ירושלים 

בשיא פריצתה הגדולה.

שהצלחתי  התקציב  היסטוריות.  משמעויות  זה  מהסכם  ירושלים  העיר  שהשיגה  להישגים 
להביא לשנת 2019 הוא הגדול בתולדות העיר וגבוה מתקציב השנה הקודמת בכ-7%.

ייבנו  נוספות  דיור  יחידות  וכ-8,000  חדשות  דיור  יחידות  כ-15,000  בעיר  ייבנו  במסגרתו 
בהתחדשות עירונית )"פינוי-בינוי"(. תנופת בניה זו תשחרר את מצוקת הדיור ותיתן מענה 

לזוגות צעירים הרוצים להישאר בעיר.

כבר כעת ניכרים פירות ראשונים. התנופה הצפויה הביאה את העיר אל מאזן ההגירה השלילי 
הנמוך ביותר שידעה מזה שנים. פחות תושבים עוזבים את העיר ממה שעזבו לאורך השנים 
אותה  תהפוך  הצפויה  הבינוי  ומאמינים שתנופת  מקווים  ואנו  גדולה  בשורה  זו  האחרונות. 

לגדולה אפילו הרבה יותר.

אני מאמין גדול ברווחת החיים ובאיכותם ועל כן, את עיקר הגידול בהשקעה אני מייעד לאגף 
ברורה  שלי  האג'נדה  ביותר.  הגבוהה  התקציב  מתוספת  שיהנה  העיר(,  פני  )שיפור  שפ"ע 
ופשוטה: 'ירושלמים שווים יותר'. לכן מופנה נתח נכבד מהתקציב לניקיון ולאסתטיקה של העיר. 

שטחי  מ"ר,  מיליון  כ-3  של  כולל  ובהיקף  רחבה  גיאוגרפית  בפריסה  לקום,  עתידים  בעיר 
תעסוקה, מסחר ומלונאות חדשים, בדגש על קריות הייטק שייצרו תנועה עסקית וכלכלית, 
יהפכו את הבירה למרכז הייטק מוביל ברמה ארצית ובינלאומית ויספקו אפשרויות תעסוקה 

אטרקטיביות שימשכו לעיר שכבות אוכלוסייה חזקות.

כבר כיום מועסקים בירושלים למעלה מ-17 אלף עובדים בענף ההייטק, ומספרם אמור לזנק 
בשנים הקרובות, עם הקמת קריית הייטק החדשה בכניסה לעיר.

לכך יש להוסיף את הזינוק בענף התיירות: כמעט 5 מיליון לינות בעיר בשנה החולפת, שהן 
20% מכלל הלינות בכל רחבי הארץ. ולפנינו גידול משמעותי נוסף, עם התקדמות התוכניות 

לבניית אלפי חדרי מלון נוספים בעיר, במענה לביקוש הגובר.

קרוב למיליארד וחצי שקלים יושקעו בהקמת תשתיות, שטחי ציבור ומבני ציבור, הן בשכונות 
משמעותי  לצמצום  שיביאו  ענק  במתחמי  מדובר  החדשות.  לשכונות  בסמוך  והן  הוותיקות 
בחוסר הקיים בשטחי תעסוקה בעיר, וישפיעו בצורה חיובית ומהותית על צמצום הפערים 

אליו אנו מחויבים.

בתרבות המקומית אנו רואים מעטפת חיים חיונית ועל כן החלטנו להגדיל משמעותית גם את 
תקציב התרבות, בכ-15%. 

דברי פתיחה  
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חזרה לתוכן העניינים

ראשוני  את  כמותה.  נראתה  שטרם  והתחדשות  פיתוח  תנופת  בפני  עומדת  ירושלים  העיר 
פירותיה אנו כבר רואים, ובשנים הבאות נראה מהם יותר ויותר.

אני רוצה להודות לכל מי שתרם ממרצו ומיכולותיו להכנת השנתון, לשבח את כל העוסקים 
במלאכה ובבניין ירושלים יבוא עלינו שכרנו.

בברכה
משה ליאון

ראש העיר ירושלים

דברי פתיחה  



שטח
ואקלים
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חזרה לתוכן העניינים שטח ואקלים   |    מבוא

שטח ואקלים
פרק קצר זה עוסק בשטחי שיפוט, מעמד מוניציפלי וחלוקה מרחבית, ובמאפייני האקלים 

העיקריים בירושלים – משקעים וטמפרטורה. 
ונתוני  ירושלים,  את  הסובבות  והרשויות  הגדולות  הערים  עבור  מובאים  השיפוט  שטחי 

האקלים מתייחסים רק לעיר ירושלים.

מקורות עיקריים
הפרק מתבסס בעיקר על פרקים א', ב' במהדורת האינטרנט של השנתון הסטטיסטי לירושלים, 

והמקורות לנתונים הם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והשירות המטאורולוגי.

הגדרות עיקריות

שטח

שטח שיפוט
מוקנות  זה  שטח  בתחום  הפנים.  שר  ידי  על  שהוכרזו  כפי  העיר  בגבולות  התחום  השטח 
בתחום  בעיקר  חובות,  עליה  ומוטלות  ארנונה,  לגבות  הסמכות  כגון  סמכויות,  לעירייה 

אספקת השירותים.

מעמד מוניציפלי
סוג הרשות המקומית. עירייה ומועצה מקומית הן בדרך כלל ישובים עירוניים, עירייה גדולה 
יותר באוכלוסייתה, ומועצה אזורית היא בדרך כלל אוסף של יישובים כפריים המהווים רשות 
מקומית אחת. באזור יהודה ושומרון לא מוגדרים גבולות למועצות האזוריות, ושטח השיפוט 

שלהן כולל רק ישובים יהודיים.

מחוז/אזור
מדינת ישראל מחולקת לשישה מחוזות )צפון, חיפה, המרכז, תל אביב, ירושלים, והדרום(, 

ולאזור יהודה ושומרון.
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חזרה לתוכן העניינים שטח ואקלים   |    מבוא

אקלים

טמפרטורת מינימוֿם/מקסימום יומי ממוצע 
ממוצע חודשי של טמפרטורות המינימום/מקסימום היומיות.

שנת גשם
ספטמבר עד אוגוסט בשנה שאחריו.

במבואות למהדורת האינטרנט של השנתון,  למצוא  ניתן  והמקורות המלאים  את ההגדרות 
באתר האינטרנט של מכון ירושלים.
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק א'

שטח השיפוט של ירושלים, הערים הגדולות
ורשויות מקומיות בסובב ירושלים

לוח 1

שטח ואקלים    |    שטח

 שטח שיפוטרשות מקומית
)קמ"ר(

 מעמד
מחוז/אזורמוניציפלי

 ירושלים עירייה126.1ירושלים
ערים שמונות מעל 200,000 תושבים

 תל אביב עירייה 51.8תל אביב

 חיפה עירייה 68.9חיפה 

 מרכז עירייה 58.7ראשון לציון

 מרכז עירייה 35.9פתח תקווה

 דרום עירייה 51.1אשדוד

 מרכז עירייה 29.0נתניה

דרוםעירייה117.5באר שבע

רשויות מקומיות בסובב ירושלים

 ירושלים עירייה 34.3בית שמש

 יהודה ושומרון עירייה 4.0ביתר עילית

 המרכז עירייה 50.2מודיעין-מכבים-רעות

 יהודה ושומרון עירייה 4.7מודיעין עילית

 יהודה ושומרון עירייה 49.2מעלה אדומים

 ירושלים מועצה מקומית 1.9אבו גוש

 יהודה ושומרון מועצה מקומית 6.3אפרת

 יהודה ושומרון מועצה מקומית 1.5בית אל

 יהודה ושומרון מועצה מקומית 4.8גבעת זאב

 יהודה ושומרון מועצה מקומית 1.0הר אדר

 ירושלים מועצה מקומית 6.4מבשרת ציון

 ירושלים מועצה מקומית 4.9קרית יערים

 יהודה ושומרון מועצה מקומית  0.4קרית ארבע

 יהודה ושומרון מועצה אזורית..גוש עציון

 יהודה ושומרון מועצה אזורית..מטה בנימין

 ירושלים מועצה אזורית485.1מטה יהודה
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חזרה לתוכן העניינים שטח ואקלים    |    שטח

126.1
קמ״ר

 שטח השיפוט
של ירושלים
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ב'

שטח ואקלים    |    אקלים

לוח 2

משקעים וטמפרטורה בירושלים, 2017/2018

טמפרטורה ממוצעת C°משקעים )מ"מ(

 שנת גשם חודש
2017/18

ממוצע רב שנתי
2010-1981 

מקסימום
יומי

מינימום
יומי

400.5536.0סך הכל

 19.5 29.7 0.6-ספטמבר

 16.2 24.8 14.0  5.4אוקטובר

 12.8 20.0 55.0 17.4נובמבר

 10.9 104.018.0 54.8דצמבר

  7.1 176.6132.012.8ינואר

 10.8 131.018.2 71.9פברואר

 12.6 22.5 75.0 10.5מרץ

 14.0 23.4 19.0 61.9אפריל

 18.8 28.4  6.0  1.7מאי

 19.0 28.9--יוני

 20.0 30.5--יולי

 19.9 29.8--אוגוסט

2017
2018
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חזרה לתוכן העניינים שטח ואקלים    |    אקלים

טמפרטורות בירושלים,
2017/18

משקעים בירושלים,
2017/18, וממוצע רב שנתי

 מקסימום יומי   מינימום יומי  

 שנת גשם   2017/18 ממוצע רב שנתי 

°C
ים

טר
ימ

יל
מ



אוכלוסייה
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חזרה לתוכן העניינים אוכלוסייה    |    מבוא

אוכלוסייה
גודל  של  כוללת  תמונה  מציג  הפרק  בירושלים.  האוכלוסייה  במאפייני  מתרכז  זה  פרק 
רבים  כך  ובשל  ומגוונת,  גדולה  העיר  אוכלוסיית  זמן.  לאורך  והשתנותו  בעיר  האוכלוסייה 
מהלוחות מציגים אותה לפי מאפיינים שונים, כגון קבוצות האוכלוסייה העיקריות - היהודית 
גידול  ומרכיבי  משפחתי  מצב  גילים,  מבנה  מגדר,  כגון  הדמוגרפיים  ומאפייניהן  והערבית, 

)ילודה, תמותה, ריבוי טבעי והגירה(.
ומאפייני  עולים,  ישובים(,  ובין  )פנים-עירונית  הגירה  ילודה,  כמו  בנושאים  מפרט  הפרק 
וחרדים(.  מאוד,  דתיים  דתיים,  מסורתיים,  )חילונים,  הדתית  הזהות  אופי  לפי   האוכלוסייה 
של  ופרישה  המטרופולין,  את  הגדולות,  לערים  בהשוואה  ירושלים  את  גם  מציג  הפרק 

אוכלוסיית העיר לפי שכונות.
 

מקורות עיקריים
הסטטיסטי  השנתון  של  האינטרנט  במהדורת  ה'  ד',  ג',  פרקים  על  בעיקר  מתבסס  הפרק 

לירושלים, והמקור לנתונים הוא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הגדרות עיקריות
מטרופולין

ישות עירונית אחת מבחינה  ויישובים שהם  מטרופולין היא אזור עירוני הכולל כמה ערים 
תפקודית. בין היישובים במטרופולין מתקיימים קשרי גומלין כלכליים, חברתיים ותרבותיים. 
למטרופולין עיר ראשית המהווה את מוקד הפעילות לאוכלוסיית המטרופולין. מטרופולין 

ירושלים הוגדרה לראשונה באופן רשמי לאחר מפקד האוכלוסין 2008.

משק בית
קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה באופן קבוע רוב ימי השבוע ויש להם תקציב הוצאות משותף 
למזון. משק בית יכול להיות מורכב מאדם אחד או יותר וגם מאנשים שאינם קרובי משפחה.

שיעור פריון כולל 
מספר הילדים הממוצע הצפוי להיוולד לאישה במהלך חייה.

ריבוי טבעי
מאזן הלידות והפטירות.
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הגירה בין-יישובית
שינוי מקום מגורים תוך מעבר מיישוב אחד לשני בתוך הארץ.

הגירה תוך-יישובית
שינוי מקום מגורים בתוך ירושלים.

מאזן הגירה
ההפרש בין מספר הנכנסים ליחידה גיאוגרפית, לבין מספר היוצאים ממנה.

עולה
אדם הנכנס לארץ לישיבת קבע לפי חוק השבות או לפי חוק הכניסה. לא כולל אזרחים עולים.

השתקעות ראשונה של עולים
מקום המגורים הראשון של העולים בארץ.

אופי הזהות הדתית 
אורח החיים מבחינה דתית של משק הבית )חילוני, מסורתי, דתי, דתי מאוד, או חרדי( כפי 

שנמסר על-ידי נציג משק הבית.

במבואות למהדורת האינטרנט של השנתון,  למצוא  ניתן  והמקורות המלאים  את ההגדרות 
באתר האינטרנט של מכון ירושלים.

אוכלוסייה    |    מבוא
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חזרה לתוכן העניינים אוכלוסייה    |    תושבים

לוח 1

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ג'; שנתון סטטיסטי לישראל 1968

אוכלוסיית ישראל, ירושלים, והערים הגדולות,
לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017-1967 

ירושליםשנה

סך
הכל

שינוי שנתי 
ממוצע

שינוי שנתי יהודים 
ממוצע

שינוי שנתי ערבים
ממוצע

1967266.3197.768.6

1980407.1+3.3%292.3+3.1%114.8+4.0%

1990524.5+2.6%378.2+2.6%146.3+2.5%

2000657.5+2.3%448.8+1.7%208.7+3.6%

2010788.1+1.8%504.2+1.2%283.9+3.1%

2017901.3+1.9%559.8+1.5%341.5+2.7%

שינוי שנתי ישראלשנה
ממוצע

שינוי שנתי תל אביב
ממוצע

שינוי שנתי חיפה
ממוצע

19672,776.3388.0209.9

19803,921.7+2.7%334.9-1.1%230.0+0.7%

19904,821.7+2.1%339.4+0.1%245.9+0.7%

20006,369.3+2.8%354.4+0.4%270.5+1.0%

20107,695.1+1.9%404.3+1.3%268.2-0.1%

20178,796.8+1.9%443.9+1.3%281.1+0.7%



 25   

חזרה לתוכן העניינים אוכלוסייה    |    תושבים

שיעור השינוי באוכלוסיית 
ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה 

ותקופה, 2017-1967

שיעור השינוי באוכלוסייה 
בירושלים, בישראל ובערים 

הגדולות, לפי תקופה, 2017-1967

אוכלוסיית ירושלים והערים הגדולות, 2017-1967

 ישראל   ירושלים   חיפה   תל אביב ערבים   סך הכל   יהודים

 ירושלים   תל אביב   חיפה

צע
מו

 מ
תי

שנ
וי 

שינ
וז 

אח

צע
מו

 מ
תי

שנ
וי 

שינ
וז 

אח
ם(
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אל

ה )
סיי

לו
וכ
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חזרה לתוכן העניינים אוכלוסייה    |    תושבים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרקים ג', ד'; שנתון סטטיסטי לישראל

לוח 2

מקורות הגידול העיקריים של אוכלוסיית ירושלים, ישראל,
והערים הגדולות, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017

ירושלים

חיפהתל אביב ישראלערביםיהודיםסך הכל

אלפים

882.7550.1332.68,628.6438.8279.6אוכלוסייה בתחילת השנה

21.013.18.1138.25.01.7ריבוי טבעי

24.715.88.9183.68.24.2מזה: לידות

3.6-2.7-0.8-44.8-3.2-2.5-פטירות

38.63.12.2..3.53.5עלייה

1.5-2.4--6.0-5.8-0.2-הגירה בין ישובית

901.3559.8341.58797.9443.9281.1אוכלוסייה בסוף השנה

18.69.78.9169.35.11.5סך הגידול

0.5%+1.2%+2.0%+2.7%+1.8%+2.1%+אחוז הגידול

שיעורים לאלף נפש בתחילת השנה

1,000.01,000.01,000.01,000.01,000.01,000.0אוכלוסייה בתחילת השנה

23.823.824.416.011.46.1ריבוי טבעי

4.57.17.9..4.06.4עלייה

3.4-8.6--6.8-10.5-0.6-הגירה בין ישובית

1,021.11,017.61,026.81,019.61,011.61,005.4אוכלוסייה בסוף השנה

21.117.626.819.611.65.4סך הגידול
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מקורות הגידול של אוכלוסיית ישראל והערים הגדולות, 2017

מקורות הגידול של אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017

 ריבוי טבעי   עלייה   הגירה בין ישובית    סך הגידול

 ריבוי טבעי   עלייה   הגירה בין ישובית    סך הגידול
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חזרה לתוכן העניינים אוכלוסייה    |    תושבים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ג'; שנתון סטטיסטי לישראל
* אוכלוסייה שנתית ממוצעת  

לוח 3

מבנה גילים בירושלים, בישראל ובערים הגדולות,
לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017

חיפהתל אביבישראלירושליםקבוצת גיל

ערביםיהודיםסך הכל

אלפים

892.0555.0337.08,713.3441.4280.3סך הכל

4-0111.570.541.0892.134.321.0

14-5189.2108.281.01,570.947.334.5

19-1584.447.037.3683.818.516.0

24-2078.946.532.4625.222.018.0

29-2567.441.226.2602.940.419.8

34-3057.536.720.8590.351.419.3

44-3590.952.238.71,107.374.134.5

54-4571.16 .4228.5883.045.729.8

64-5560.643.717.0759.740.730.9

74-6544.635.39.3576.036.129.5

+7535.931.14.8422.231.027.1

23.825.621.429.835.838.2גיל חציוני )שנים(

אחוזים

100%100%100%100%100%100%סך הכל

4-012.5%12.7%12.2%10.2%7.8%7.5%

14-521.2%19.5%24.0%18.0%10.7%12.3%

19-159.5%8.5%11.1%7.8%4.2%5.7%

24-208.8%8.4%9.6%7.2%5.0%6.4%

29-257.6%7.4%7.8%6.9%9.2%7.1%

34-306.4%6.6%6.2%6.8%11.6%6.9%

44-3510.2%9.4%11.5%12.7%16.8%12.3%

54-458.0%7.7%8.5%10.1%10.4%10.6%

64-556.8%7.9%5.0%8.7%9.2%11.0%

74-655.0% 6.4% 2.8% 6.6% 8.2% 10.5%

+754.0% 5.6% 1.4% 4.8% 7.0% 9.7% 
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מבנה גילים של אוכלוסיית ירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017

מבנה גילים של אוכלוסיית ירושלים וישראל, 2017

 יהודים   ערבים 

 ירושלים   ישראל 

יל
ת ג

וצ
קב

יל
ת ג

וצ
קב

אחוז מהאוכלוסייה

אחוז מהאוכלוסייה
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מקור: שנתון סטטיסטי לישראל

קבוצת
גיל

ישראלירושלים

ערביםיהודים ערביםיהודים 

נשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגבריםנשיםגברים
אלפים

275.7279.3168.5168.53402.53493.1919.3898.4סך הכל

4-036.434.121.219.8353.2334.4105.399.2

14-555.752.541.739.3600.6572.2204.1194.0

19-1524.522.519.018.3248.0237.0101.996.8

24-2023.622.916.116.3230.8222.587.884.0

29-2520.920.313.013.2231.0227.373.471.2

34-3018.518.210.310.5236.9237.558.357.5

44-3526.026.219.019.7439.0448.5110.6109.2

54-4520.721.913.814.7347.4361.387.586.8

64-5520.723.08.09.0310.8342.652.154.2

74-6515.919.44.44.9243.0279.025.328.7

+7512.818.32.02.8161.5230.913.016.8

גיל חציוני 
24.526.820.722.030.833.222.823.5)שנים(

אחוזים

100%100%100%100%100%100%100%100%סך הכל

4-013.2%12.2%12.6%11.8%10.4%9.6%11.5%11.0%

14-520.2%18.8%24.7%23.3%17.7%16.4%22.2%21.6%

19-158.9%8.1%11.3%10.9%7.3%6.8%11.1%10.8%

24-208.6%8.2%9.6%9.7%6.8%6.4%9.6%9.3%

29-257.6%7.3%7.7%7.8%6.8%6.5%8.0%7.9%

34-306.7%6.5%6.1%6.2%7.0%6.8%6.3%6.4%

44-359.4%9.4%11.3%11.7%12.9%12.8%12.0%12.2%

54-457.5%7.8%8.2%8.7%10.2%10.3%9.5%9.7%

64-557.5%8.2%4.7%5.3%9.1%9.8%5.7%6.0%

74-655.8%6.9%2.6%2.9%7.1%8.0%2.8%3.2%

+754.6%6.6%1.2%1.7%4.7%6.6%1.4%1.9%

מבנה גילים בירושלים ובישראל
לפי מגדר וקבוצת אוכלוסייה, 2017

לוח 4

אוכלוסייה    |    תושבים
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חזרה לתוכן העניינים אוכלוסייה    |    תושבים

מבנה גילים של האוכלוסייה היהודית בירושלים, 
לפי מגדר, 2017

מבנה גילים של האוכלוסייה הערבית בירושלים, 
לפי מגדר, 2017

 גברים   נשים 

 גברים   נשים 

יל
ת ג

וצ
קב

יל
ת ג

וצ
קב

אחוז מהאוכלוסייה

אחוז מהאוכלוסייה
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חזרה לתוכן העניינים

לוח 5

אוכלוסיית ירושלים לפי שכונות וקבוצת גיל, 2017

קבוצת גילסך הכלשכונהרובע

4 
- 0

14
 - 

5

19
 - 

15

24
 - 

20

29
 - 

25

34
 - 

30

44
 - 

35

54
 - 

45

64
 - 

55

74
 - 

65

75
+

901,300112,560190,68085,37079,76068,23057,94092,16071,73061,04045,69036,120ירושלים - סך הכל

1
23,3404,7405,8301,3101,6102,1002,0801,7101,2301,260800660נווה יעקב

42,2603,7606,5003,1703,5203,2402,8404,4404,7204,7303,0502,270פסגת זאב

4
14,7301,8803,5002,0602,0001,0204909001,3001,130340130רמת שלמה

47,1307,31011,8604,5403,8903,3303,0204,0503,0603,0102,070980רמות אלון

5

11,7401,5402,6002,3401,260600400690700710520410תל ארזה, עזרת תורה

1,2802,1301,140810520380590550590430420 8,810סנהדריה

7,2701,2202,010450370430480760360290330560רמת אשכול וגבעת המבתר

10,5701,8302,890830820790620900690580360260מעלות דפנה, ארזי הבירה, שמואל הנביא

8,7305509204502,0601,170530700570500670620גבעת שפירא )הגבעה הצרפתית(, כולל הר הצופים

8

ממילא, כפר דוד
3,620510890320290220220340260260160160

מוסררה )מורשה(

8,0901,6102,330990740390340540440310210180מאה שערים ובתי אונגרין

10,5202,0602,8701,030940800630820520450230200בית ישראל

9,1001,6802,4501,040840560460620510440290220שכונת הבוכרים

8,6201,5802,1301,030840590420550460460340270גאולה וכרם אברהם

9,2501,5502,250960840650490700540500310470מקור ברוך ומחנה יהודה )כולל מתחם שנלר(

6,6901,2101,490770720570390420310340240260זכרון משה, אחווה ויגיע כפיים

מרכז העיר - משכונת החבשים ורחוב הנביאים עד רחוב אגרון, ומרחוב המלך ג'ורג' 
עד כיכר צה"ל

6,450580820270510880680680460540480560

6,490610770350500960810700440530440390נחלאות צפון: בין רחוב יפו לרחוב בצלאל

2,870270370100210430370320190230210210נחלאות דרום: מרחוב בצלאל לשערי חסד

5,210520630140320650570530280300470800רחביה, כולל בתי וולפסון

2,52020021060130350270310170190270370קרית שמואל

9

8,1401,1401,8001,0201,050480250440550730480220קרית צאנז, קרית בעלז

8,4201,3602,290830760480390660480410390410קרית מטרסדורף, אונסדורף )כולל ליפתא(

7,0901,1902,0501,000620330350630330260170170רוממה, תחנה מרכזית

13,4502,0603,4701,2901,1008507801,170920690620520גבעת שאול )כולל רמת מוצא ואזור התעשייה(

16,3101,8403,2102,1201,9701,2307501,0401,2101,490970490הר נוף

אוכלוסייה    |    תושבים
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חזרה לתוכן העניינים

לוח 5  - המשך

אוכלוסיית ירושלים לפי שכונות וקבוצת גיל, 2017

קבוצת גילסך הכלשכונהרובע

4 
- 0

14
 - 

5

19
 - 

15

24
 - 

20

29
 - 

25

34
 - 

30

44
 - 

35

54
 - 

45

64
 - 

55

74
 - 

65

75
+

10

17,7201,3102,6101,1701,0409509902,1102,0701,5601,6802,240בית הכרם ויפה נוף

9,1001,3302,090770770660690910500490400510קרית משה

2,870210330160370310170290260260290230ניות, נווה גרנות ונווה שאנן )כולל גבעת רם(

21,4402,7204,3703,3403,0901,4801,0801,4601,0108608801,170בית וגן

11,0101,0501,8207208007007001,2009801,1601,200700רמת שרת ורמת דניה

11

1,6201302309010080130200170180190140עין כרם ומרכז רפואי הדסה

23,0303,3903,6701,0201,6102,0901,9202,4001,6801,7601,6601,870קרית היובל

4,580510710260290370340540400450340360קרית מנחם

7,5708801,100460510630600890730770550470עיר גנים

4,420240730650390220180440640430290200גבעת משואה )כולל רכס לבן(

3,740240400290330380230300380610420180מלחה )מנחת(

12

8,2308501,100460640720750900770890700480קטמון ח', ט', פת

12,2901,4402,0606506807609901,6701,0901,210970790קטמון א'-ו'

6,2608501,070680960470460540280310390260גבעת מרדכי

8,5008201,1005004205606901,0807106908901,050גבעת הוורדים, גבעת אורנים ורסקו

13

10,1309501,3405305606608201,1408709301,1401,210קטמון הישנה )גונן(

4,010290470300220250280440330400530520המושבה הגרמנית והמושבה היוונית

3,01021022080150320300320210290400510טלביה ומתחם ימק"א

7,4705701,030400620530470820680840710810בקעה

3,670270450220290240220380300380500460ימין משה, גבעת חנניה, צפון תלפיות ומתחם אלנבי

14,2301,1201,8909109209409201,5901,3101,5201,6801,480תלפיות, כולל ארנונה ושיכוני "רמות רחל"

3,350320490180280180240400260340330330מקור חיים ואזור התעשייה תלפיות

14,7101,3202,1207708901,0401,1201,9301,3301,7101,560940תלפיות מזרח 

16
22,1402,9205,7601,6501,2001,1301,5303,2802,0301,300970400חומת שמואל )הר חומה(, כולל גבעת המטוס

30,9203,2804,4701,9302,1202,5402,4503,3202,9203,3802,8001,760גילה

21
29,0204,2107,9403,4502,4302,0501,7003,4602,0601,060480190כפר עקב, עטרות

40,4804,4909,2404,3603,7303,2402,4504,8603,6402,4001,350740בית חנינא

22
22,8402,5205,1202,3502,2501,8901,4402,6002,1701,350760420שכונת שועפאט )כולל ראס ח'מיס(

30,8204,5708,3103,8003,0502,3001,7603,1302,2001,110460130מחנה פליטים שועפאט, דחיית א-סלאם וראס שחאדה

23
18,2302,3204,6802,2301,6701,4001,1202,0401,430810380150עיסאוויה

27,6103,1706,3603,0902,5902,1501,6503,3802,4701,530810400א-טור ומורדות הר הזיתים

אוכלוסייה    |    תושבים
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חזרה לתוכן העניינים

לוח 5 - המשך

אוכלוסיית ירושלים לפי שכונות וקבוצת גיל, 2017

קבוצת גילסך הכלשכונהרובע
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 - 
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 - 
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 - 
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 - 
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 - 

45

64
 - 

55

74
 - 

65

75
+

24
14,4301,5502,9101,3101,3201,3109201,6101,3601,050680410ואדי אל-ג'וז ושייח ג'ראח

5,7806401,150630540480350640560390220180באב א-זהרה ומסעודיה

25

24,5302,4305,1602,4002,3002,0601,5902,9402,4301,6301,060530העיר העתיקה - הרובע המוסלמי

3,130380620300410290200260200190160120העיר העתיקה - הרובע היהודי

2,300250430190220160130250210200160110העיר העתיקה - הרובע הארמני

4,180290700330340300280540470340350260העיר העתיקה - הרובע הנוצרי

26

19,5702,4304,7402,1901,9001,5301,2102,2201,6201,030460260סילוואן

12,7901,5203,1101,3801,1801,0308301,4201,090680370170אבו תור

23,0002,8405,6602,5702,3001,8201,4202,5701,9301,040570280ראס אל-עמוד

23,5703,2706,1202,9302,3201,7301,3902,4501,790900450230ג'בל מוכבר27

28
18,1602,5604,7302,1501,6501,3901,1602,0001,320760290170צור באהר

4,11050096052041032024049035020010040אום טובא

13,3501,3802,9301,4301,2101,0308601,7301,340800440210בית צפאפא29

אוכלוסייה    |    תושבים
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ג'

לוח 6

משקי בית בירושלים, בישראל, ובערים הגדולות,
לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017

אוכלוסייה    |    משקי בית

חיפהתל אביבישראלירושלים

יהודים
157.52,053.5187.092.4משקי בית )אלפים(

3.43.12.22.4גודל ממוצע של משק בית

ערבים
....63.2378.9משקי בית )אלפים(

....5.24.5גודל ממוצע של משק בית

סך הכל
)כולל אחרים(

223.12,510.3196.0108.5משקי בית )אלפים(

3.93.32.22.5גודל ממוצע של משק בית
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חזרה לתוכן העניינים אוכלוסייה    |    משקי בית

גודל ממוצע של משק בית בירושלים, בישראל, ובערים הגדולות,
לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017

 יהודים   ערבים   סך הכל 

ות
ש

נפ
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ג'

לוח 7

משקי בית בירושלים ובישראל,
לפי אופי הזהות הדתית וגודל משק הבית, 2017

ישראלירושלים

 משקי בית
)אלפים(

גודל ממוצע 
של משק בית 

)נפשות(

 משקי בית
)אלפים(

גודל ממוצע 
של משק בית 

)נפשות(

יהודים

157.53.42,053.53.1סך הכל

37.72.21,017.02.7חילונים

29.62.8516.43.0מסורתים

32.73.0231.83.5דתיים

5.43.840.04.5דתיים מאד

45.75.0177.75.2חרדים

ערבים

63.25.2378.94.5סך הכל

1.72.946.13.7חילונים

56.05.3206.64.7לא כל כך דתיים

4.65.1112.54.5דתיים

3.03.04.4..דתיים מאד

אוכלוסייה    |    משקי בית
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חזרה לתוכן העניינים

גודל ממוצע של משק בית יהודי בירושלים ובישראל,
לפי אופי הזהות הדתית, 2017

גודל ממוצע של משק בית ערבי בירושלים ובישראל, 2017

 ירושלים   ישראל  

 ירושלים   ישראל  

ות
ש

נפ
ות

ש
נפ

אוכלוסייה    |    משקי בית
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ג'

לוח 8

אוכלוסייה במטרופולינים,
לפי גלעין וטבעות, 2017

אוכלוסייה    |    מטרופולין

גלעיןסך הכלמטרופולין
)העיר הראשה(

 טבעת
פנימית

 טבעת
תיכונה

 טבעת
חיצונית

מספרים מוחלטים

383,500--1,284,800901,300ירושלים

3,918,800443,900962,5001,200,1001,312,300תל אביב

936,800281,100328,900-326,800חיפה

177,300--384,900207,600באר שבע

אחוזים

30%--100%70%ירושלים

100%11%25%31%33%תל אביב

35%-100%30%35%חיפה

46%--100%54%באר שבע
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חזרה לתוכן העניינים אוכלוסייה    |    מטרופולין

אוכלוסייה במטרופולינים בישראל, לפי טבעות, 2017

אוכלוסייה במטרופולינים בישראל, לפי טבעות, 2017

 גלעין   טבעת פנימית   טבעת תיכונה   טבעת חיצונית  

 גלעין   טבעת פנימית   טבעת תיכונה   טבעת חיצונית  

יה
סי

לו
וכ

א
לין

פו
רו

מט
 ה

ית
סי

לו
וכ

מא
וז 

אח
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ג'

לוח 9

מבנה הגילים במטרופולין ירושלים,
לפי טבעת וגזרה, 2017

* סוף שנה, באחוזים למעט כאשר מצוין אחרת    

גלעיןסך הכלקבוצת גיל
)העיר

ירושלים(

טבעת חיצונית

גזרהסך הכל
מערבית

גזרת יישובים 
ישראליים 

ביהודה 
ושומרון

1,284,800901,300383,500199,900183,600סך הכל 

אחוזים

100%100%100%100%100%סך הכל

4-013.1%12.5%14.6%14.2%15.0%

9-511.9%11.1%13.7%13.2%14.2%

14-1010.5%10.0%11.8%11.4%12.2%

19-159.3%9.5%9.0%8.7%9.3%

24-208.5%8.8%7.6%7.3%7.9%

29-257.3%7.6%6.7%6.7%6.7%

34-306.4%6.4%6.4%6.4%6.3%

39-355.5%5.4%5.6%5.8%5.5%

44-404.9%4.8%5.2%5.3%5.0%

49-454.3%4.2%4.4%4.6%4.2%

54-503.7%3.8%3.6%3.7%3.4%

59-553.5%3.6%3.2%3.3%3.1%

64-603.1%3.2%2.7%2.8%2.6%

69-652.7%2.9%2.1%2.3%1.9%

74-702.0%2.2%1.4%1.7%1.2%

79-751.3%1.5%0.9%1.1%0.7%

84-801.0%1.2%0.6%0.7%0.4%

85+1.0%1.3%0.5%0.7%0.3%

גיל חציוני 
22.923.820.621.719.6)שנים(

אוכלוסייה    |    מטרופולין
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חזרה לתוכן העניינים

מבנה גילים של אוכלוסיית מטרופולין ירושלים,
לפי גלעין וטבעת, 2017

מבנה גילים של אוכלוסיית הטבעת החיצונית של מטרופולין ירושלים, 
לפי גזרה, 2017

 גלעין )העיר ירושלים(   טבעת חיצונית

 יישובים ישראליים ביהודה ושומרון   גזרה מערבית

יל
ת ג

וצ
קב

אחוז מהאוכלוסייה

אחוז מהאוכלוסייה

יל
ת ג

וצ
קב

אוכלוסייה    |    מטרופולין
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ד'

לוח 10

 לידות, פטירות, וריבוי טבעי בירושלים,
לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017-1980

אוכלוסייה    |    תנועה טבעית

ערביםיהודים סך הכלשנה

ריבוי פטירותלידות
טבעי

ריבוי פטירותלידות
טבעי

ריבוי פטירותלידות
טבעי

אלפים

198012.12.39.87.51.75.84.60.64.0

199015.12.512.510.21.98.34.80.64.2

200018.12.016.010.82.48.47.30.76.6

201022.43.319.114.12.511.58.30.77.6

201724.73.621.115.82.713.18.90.98.0

שיעורים לאלף נפש

198029.95.724.225.85.920.040.55.335.2

199029.54.924.627.95.322.633.54.129.4

200027.74.623.124.65.319.334.13.230.9

201028.74.224.528.15.123.129.62.527.1

201727.74.023.728.54.923.626.42.723.7
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לידות בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017-1980

ריבוי טבעי בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017-1980

 יהודים   ערבים

 יהודים   ערבים

ות
יד

 ל
פי

אל
ש

נפ
ף 

אל
 ל

ור
יע

ש
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ד'

לוח 11

שיעור פריון כולל בישראל, בירושלים,
ובערים הגדולות, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017-2000 

חיפהתל אביבישראלירושליםשנה

ערביםיהודיםסך הכל

20003.93.84.23.02.01.8

20053.83.83.92.81.91.9

20104.04.23.93.02.22.1

20173.94.33.33.12.12.3

אוכלוסייה    |    תנועה טבעית
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שיעור פריון כולל בישראל, בירושלים, ובערים הגדולות,
לפי קבוצת אוכלוסייה,  2017-2000

 ירושלים   יהודים בירושלים   ערבים בירושלים   ישראל   תל אביב   חיפה

שה
אי

 ל
ים

לד
ר י

ספ
מ

אוכלוסייה    |    תנועה טבעית
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ג'

לוח 12

אוכלוסיית בני 15 ומעלה בירושלים,
לפי מצב משפחתי, גיל, מגדר וקבוצת אוכלוסייה, 2016

אוכלוסייה    |    מצב משפחתי

מצב 
משפחתי

סך
הכל

קבוצת גיל

24-1534-2544-3554-4564-5574-6575+

גברים יהודים
100%100%100%100%100%100%100%100%סך הכל

36%87%38%17%12%7%4%4%רווקים

56%13%60%76%76%78%81%73%נשואים

6%0%2%7%12%13%11%7%גרושים

2%0%0%0%0%2%4%17%אלמנים

גברים ערבים
100%100%100%100%100%100%100%100%סך הכל

39%93%28%7%4%3%3%3%רווקים

59%7%69%90%93%94%93%80%נשואים

2%0%2%3%2%2%2%1%גרושים

1%0%0%0%0%1%3%16%אלמנים

נשים יהודיות

100%100%100%100%100%100%100%100%סך הכל

29%79%28%14%10%8%8%5%רווקות

55%21%68%77%73%69%61%33%נשואות

8%0%3%9%15%17%16%10%גרושות

7%0%0%0%2%5%15%52%אלמנות

נשים ערביות
100%100%100%100%100%100%100%100%סך הכל

30%69%16%12%11%9%8%11%רווקות

60%29%79%82%80%71%48%18%נשואות

4%1%4%5%5%5%4%3%גרושות

6%0%0%1%4%15%39%69%אלמנות
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נשים יהודיות בגיל 15 ומעלה, לפי מצב משפחתי וגיל, 2016

נשים ערביות בגיל 15 ומעלה, לפי מצב משפחתי וגיל, 2016

 רווקות   נשואות   גרושות   אלמנות

 רווקות   נשואות   גרושות   אלמנות

יל
הג

ת 
וצ

קב
 מ

חוז
א

קבוצת גיל

קבוצת גיל

יל
הג

ת 
וצ

קב
 מ

חוז
א
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גברים יהודים בגיל 15 ומעלה, לפי מצב משפחתי וגיל, 2016

גברים ערבים בגיל 15 ומעלה, לפי מצב משפחתי וגיל, 2016

 רווקים   נשואים  גרושים   אלמנים

 רווקים   נשואים   גרושים   אלמנים

יל
הג

ת 
וצ

קב
 מ

חוז
א

קבוצת גיל

קבוצת גיל

יל
הג

ת 
וצ

קב
 מ

חוז
א

אוכלוסייה    |    מצב משפחתי
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נשואים בני 24-15, לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר
 ערבים   יהודים  

צה
בו

 ק
כל

 ב
24

-1
5 

בני
 מ

חוז
א

אוכלוסייה    |    מצב משפחתי
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 מהגרים אל ירושלים וממנהכיוון ההגירה
לפי מוצא / יעד

חיפהתל אביב

 מטרופוליןסך הכל
ירושלים

 מטרופולין
תל אביב

יתר
הארץ

אלפים

11.13.54.23.321.57.5נכנסים לעיר

17.16.76.53.923.09.9יוצאים מהעיר

6.0-3.2-2.3-0.5-1.5-2.4-מאזן הגירה

20.47.6......10.3נכנסים לעיר

22.19.2......18.0יוצאים מהעיר

1.7-1.6-......7.7-מאזן הגירה

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ה'

לוח 13

הגירה בין יישובית בירושלים
ובערים הגדולות, 2017, 2016-2012

אוכלוסייה    |    הגירה

2017
ממוצע שנתי 2016-2012
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תנועות הגירה בירושלים,
2017 בהשוואה ממוצע 2016-2012

ים
לפ

א
ים

לפ
א

מוצא או יעד הגירה

מהגרים אל ירושלים וממנה, 
לפי מוצא / יעד, 2017

 נכנסים לעיר   יוצאים מהעיר   מאזן הגירה
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ה'

לוח 14

הגירה אל ירושלים וממנה,
לפי מחוזות מוצא ויעד, 2017, 2016-2012 

* מהגרים

כיוון 
ההגירה

סך
הכל

מחוז

יהודה הדרוםתל אביבהמרכזחיפההצפוןירושלים
ושומרון

נכנסים 
לעיר

11,0901,4308906601,9301,8501,3602,980

יוצאים 
מהעיר

17,1003,1801,0008002,8403,1301,4804,670

מאזן 
הגירה

-6,010-1,750-110-140-910-1,280-120-1,690

נכנסים 
לעיר

10,2601,2409007001,8001,7001,3002,700

יוצאים 
מהעיר

18,0003,2601,1009002,9003,1001,6005,200

מאזן 
הגירה

-7,740-2,020-200-200-1,100-1,400-300-2,500

אחוז מכלל המהגרים באותו כיוון

נכנסים 
לעיר

100%13%8%6%17%17%12%27%

יוצאים 
מהעיר

100%19%6%5%17%18%9%27%

נכנסים 
לעיר

100%12%9%6%17%17%13%26%

יוצאים 
מהעיר

100%18%6%5%16%17%9%29%

2017
2017

ממוצע שנתי 2016-2012
ממוצע שנתי 2016-2012

אוכלוסייה    |    הגירה
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מהגרים אל ירושלים, לפי מחוז מוצא, 2017, בהשוואה לממוצע שנתי 2016-2012

מהגרים מירושלים, לפי מחוז יעד, 2017, בהשוואה לממוצע שנתי 2016-2012

מאזן הגירה של ירושלים, לפי מחוז, 2017, בהשוואה לממוצע שנתי 2016-2012

ים
גר

מה
ים

גר
מה

ים
גר

מה

מחוז

מחוז יעד

מחוז מוצא

  2017  ממוצע שנתי 2012—2016 

  2017  ממוצע שנתי 2012—2016 

  2017  ממוצע שנתי 2012—2016 

אוכלוסייה    |    הגירה
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ה'

לוח 15

מבנה גילים של מהגרים אל ירושלים וממנה,
2016-2012 ,2017

* מהגרים

כיוון 
ההגירה

סך
הכל

קבוצת גיל

14-019-1524-2029-2544-3064-45+65

נכנסים 
לעיר

11,0902,8205501,9002,1202,270920520

יוצאים 
מהעיר

17,1005,0606502,4003,0403,8101,330810

מאזן 
הגירה

-6,010-2,240-110-490-920-1,540-410-290

נכנסים 
לעיר

10,2622,4065121,8882,0822,052842482

יוצאים 
מהעיר

18,1085,1987402,9903,2743,8101,300802

מאזן 
הגירה

-7,736-2,748-226-1,068-1,172-1,752-458-320

אחוז מכלל המהגרים באותו כיוון

נכנסים 
לעיר

100%25%5%17%19%20%8%5%

יוצאים 
מהעיר

100%30%4%14%18%22%8%5%

נכנסים 
לעיר

100%23%5%18%20%20%8%5%

יוצאים 
מהעיר

100%29%4%17%18%21%7%4%

2017
2017

ממוצע שנתי 2016-2012
ממוצע שנתי 2016-2012

אוכלוסייה    |    הגירה



 59   

חזרה לתוכן העניינים

מבנה גילים של מהגרים אל ירושלים וממנה, 2017
 נכנסים לעיר   יוצאים מהעיר

יל
ת ג

וצ
קב

אחוז מכלל המהגרים בכל כיוון )קירוב(

אוכלוסייה    |    הגירה
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ה'

לוח 16

הגירה במטרופולין ירושלים, 2017

מהגרים אל המטרופולין לפי מוצא

סך
הכל

 אל הגלעין
)העיר ירושלים(

אל הטבעת החיצונית

אל גזרת יישובים ישראלים ביהודה ושומרוןאל הגזרה המערביתסך הכל
25,44011,09014,3507,0807,270סך הכל מישראל

13,3103,5409,7704,6205,150ממטרופולין ירושלים

6,720-6,7203,1503,570מהגלעין )העיר ירושלים(

6,5903,5403,0501,4701,580מהטבעת החיצונית

12,1307,5504,5802,4602,120מישובים מחוץ למטרופולין ירושלים

6,8104,2402,5701,5401,030ממטרופולין תל אביב

870620250140110ממטרופולין חיפה

2,6901,770780980 4,450מיתר הישובים בישראל

מהגרים מהמטרופולין לפי יעד

סך
הכל

 מהגלעין
)העיר ירושלים(

מהטבעת החיצונית

מגזרת יישובים ישראלים ביהודה ושומרוןמהגזרה המערביתסך הכל
30,75017,10013,6506,3207,330סך הכל לישראל

13,3106,7206,5902,8103,780אל מטרופולין ירושלים

3,540-3,5401,4202,120אל הגלעין )העיר ירושלים(

9,7706,7203,0501,3901,660אל הטבעת החיצונית

17,44010,3807,0603,5103,550אל ישובים מחוץ למטרופולין ירושלים

10,2506,5303,7202,0201,700אל מטרופולין תל אביב

880570310160150אל מטרופולין חיפה

6,3103,2803,0301,3301,700אל יתר הישובים בישראל

מאזן הגירה של המטרופולין

סך
הכל

 של הגלעין
)העיר ירושלים(

של הטבעת החיצונית

של גזרת יישובים ישראלים ביהודה ושומרוןשל הגזרה המערביתסך הכל
5,310-6,010+700+760-60-סך הכל

3,180+3,180+1,810+1,370--עם מטרופולין ירושלים

3,180+1,730+1,450+-3,180+עם הגלעין )העיר ירושלים(

80-80+-3,180-3,180-עם הטבעת החיצונית

5,310-2,830-2,480-1,050-1,430-עם ישובים מחוץ למטרופולין ירושלים

3,440-2,290-1,150-480-670-עם מטרופולין תל אביב

10+50-60-20-40-עם מטרופולין חיפה

1,860-590-1,270-550-720-עם יתר הישובים בישראל

t

אוכלוסייה    |    הגירה
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מהגרים אל מטרופולין ירושלים וממנו, לפי יעד/מוצא, 2017

מאזן הגירה של העיר ירושלים, לפי מטרופולין וטבעת, 2017

 מטרופולין תל אביב   מטרופולין חיפה   יתר האזורים

 עם הטבעת החיצונית של מטרופולין ירושלים   עם מטרופולין תל אביב
 עם מטרופולין חיפה   עם יתר הישובים בישראל

ים
גר

מה
ים

גר
מה

אוכלוסייה    |    הגירה
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מאזן הגירה של מטרופולין ירושלים, לפי טבעת וגזרה, 2017
 מטרופולין תל אביב   מטרופולין חיפה   יתר האזורים

ים
גר

מה

אוכלוסייה    |    הגירה
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לוח 17

 הגירה לפי רובע, 2017

מספר 
רובע

מאזןהגירה תוך-יישוביתהגירה בין-יישוביתתאור האזור
הגירה
כולל מאזן הגירהיוצאיםנכנסיםמאזן הגירהיוצאיםנכנסים

9601,600-6405,0304,470560-80נווה יעקב, פסגת זאב1

9601,960-1,0003,0603,390-330-1,330רמת שלמה, רמות אלון4

הר חוצבים, סנהדריה, רמת אשכול, גבעת המבתר, מעלות דפנה, שמואל הנביא,5
6001,150-5502,2102,560-350-900גבעת שפירא )הגבעה הצרפתית(

ממילא, מורשה, גאולה, מאה שערים, מקור ברוך, זכרון משה, מרכז העיר, נחלאות, 8
2,3203,000-6804,9205,770-850-1,530זכרונות, רחביה  

7601,330-5702,9103,140-230-800רוממה, גבעת שאול, הר נוף 9

1,2601,600-3404,5504,010540200קרית משה, בית הכרם, גבעת רם, בית וגן, רמת שרת, רמת דניה10

9301,340-4103,0603,080-20-430עין כרם, קרית הדסה, קרית היובל, קרית מנחם, עיר גנים11

7401,150-4102,2302,570-340-750גונן א'-ט', גבעת הוורדים, גבעת מרדכי 12

המושבה הגרמנית, קטמון הישנה, טלביה )קוממיות(, בקעה )גאולים(, גבעת חנניה,13
1,2901,910-6204,7204,230490-130ימין משה, תלפיות, ארנונה, מקור חיים  

8101,310-5004,4603,600860360חומת שמואל )הר חומה(, גילה16

11011008,2006,3101,8901,890כפר עקב, עטרות, בית חנינא 21

70100-303,5303,230300270שועפאט, מחנה פליטים שועפאט, ענאתה החדשה22

4070-306,8306,210620590עיסאוויה, א-טור, מורדות הר הזיתים23

2070-503,0003,250-250-300ואדי אל-ג'וז, שייח ג'ראח, באב א-זהרה, מסעודיה 24

40190-1508502,280-1,430-1,580העיר העתיקה25

80110-303,1104,600-1,490-1,520סילוואן, אבו תור, ראס אל-עמוד 26

1030-203,8904,050-160-180ג'בל מוכבר27

1030-202,3902,210180160צור באהר, אום טובא28

3060-302,4802,450300בית צפאפא29

אוכלוסייה    |    הגירה
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ה'

לוח 18

השתקעות ראשונה של עולים בישראל, בירושלים,
ובערים הגדולות, 2017, 2016-2012

אוכלוסייה    |    עלייה

מזה:ישראלשנה

חיפהתל אביבירושלים

עולים

201726,3572,9512,5292,060

22,2882,6782,2811,618ממוצע שנתי 2016-2012

אחוז מהעולים לישראל

2017100%11.2%9.6%7.8%

100%12.0%10.2%7.3%ממוצע שנתי 2016-2012
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עולים בהשתקעות ראשונה בירושלים ובערים הגדולות,
2017 בהשוואה לממוצע שנתי 2016-2012

ים
ול

ע

  2017  ממוצע שנתי 2012—2016 
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ה' 

לוח 19

השתקעות ראשונה של עולים
בירושלים ובישראל, לפי גיל, 2017

סךשנה
הכל

קבוצת גיל

14-019-1524-2029-2544-3064-4565+

26,3574,6371,6272,4532,9575,8295,2293,625ישראל

2,951396311510462451420401ירושלים

אוכלוסייה    |    עלייה
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מבנה גילים של עולים בהשתקעות ראשונה,
בירושלים ובישראל, 2017

יל
ת ג

וצ
קב

אחוז מהעולים )קירוב(

 ירושלים   ישראל

אוכלוסייה    |    עלייה
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ה'

לוח 20

השתקעות ראשונה של עולים בירושלים,
לפי יבשת מגורים אחרונה וארצות נבחרות, 2017, 2016-2012

אוקיאניהאמריקהאירופהאפריקהאסיהסך הכל

סך 
הכל

סךמזה:
הכל

מזה:
ארצות הברית רוסיה צרפת

2,95157591,6016833091,14480034

2,67846351,56975228598470935

2017
ממוצע שנתי 2016-2012

אוכלוסייה    |    עלייה
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השתקעות ראשונה של עולים מאמריקה ומאירופה בירושלים,
2017 בהשוואה לממוצע שנתי 2016-2012

ים
ול

ע

יבשת מגורים אחרונה

  2017  ממוצע שנתי 2012—2016 

אוכלוסייה    |    עלייה



רווחה
ותעסוקה
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רווחה ותעסוקה
לעבודה  היציאה  לשיעור  קשורים  האוכלוסייה  של  המשמעותיים  מהמאפיינים  חלק 
)ההשתתפות בכוח העבודה( ומבנה התעסוקה. פרק זה מציג את ההשתתפות בכוח העבודה 
הדתית.  הזהות  ואופי  מגדר,  אוכלוסייה,  קבוצת  כמו  שונים,  מאפיינים  לפי  התעסוקה  ואת 
והכנסה,  כמו שכר  רווחה  מאפייני  גם  מביא  זה  ופרק  רווחה,  על  ישנה השפעה  לתעסוקה 
גימלאות וקיצבאות, ועוני. הנושא השלישי בפרק הוא עסקים, ובהקשר זה כולל הפרק נתונים 

לגבי מספר העסקים בירושלים, פתיחה וסגירה של עסקים, ושרידות עסקים לאורך שנים.

הפרק מציג את ירושלים, ועיקר ההשוואה היא לישראל ולערים הגדולות.

מקורות עיקריים
הסטטיסטי  השנתון  של  האינטרנט  במהדורת  ח'  ז',  ו',  פרקים  על  בעיקר  מתבסס  הפרק 

לירושלים, והמקורות לנתונים הם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והמוסד לביטוח לאומי.

הגדרות עיקריות

כוח העבודה
אדם כוח  סקר  ביצוע  בזמן  )מובטלים(  מועסקים  בלתי  או  מועסקים  שהיו  ומעלה   15  בני 

)על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(, עליו מבוססים נתוני התעסוקה.

מועסקים
תשלום  ללא  שעבדו  משפחה  בני  או  אחרת,  תמורה  או  רווח  שכר,  תמורת  שעבדו  אנשים 

בפעילות עסקית של המשפחה.

בלתי-מועסקים )מובטלים(
אנשים שלא עבדו אך חפשו עבודה באופן פעיל, והיו יכולים להתחיל לעבוד לו הוצעה להם 

עבודה מתאימה. 

גילאי העבודה העיקריים
בני 64-25.

ענף כלכלי
הענף שאליו משתייך מקום העבודה שהמועסק עבד בו.
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משלח יד 
סוג העבודה שהמועסק מבצע במקום עבודתו.

שכר ממוצע לחודש בשנה 
סך כל השכר ברוטו )כולל כל התוספות( ששולם לשכירים במשך שנה, מחולק ב-12. שכר 

ממוצע זה מייצג את רמת ההשתכרות של העובד השכיר בחישוב שנתי.

הכנסה למשק בית
זו מורכבת מהכנסות של כל בני  כל ההכנסות הכספיות השוטפות של משק הבית. הכנסה 
משק הבית מעבודה שכירה או עצמאית, מהכנסות מרכוש, ריבית ודיבידנדים, וכן מהכנסות 

שוטפות מתמיכות ומפנסיות.

הוצאה לתצרוכת
התשלומים שמשלם משק הבית על קניית מוצרים או שירותים, וכן זקיפת הוצאה לצריכת 

שירותי דירה ורכב. 

עסק פעיל
עסק שהיה לו פדיון חיובי או שהעסיק עובדים.

עסקים שנפתחו
עסקים שדווח על תחילת פעילותם ברשויות המע"מ במהלך השנה. עסקים שאינם מחויבים 

בדיווח מע"מ, כמו מלכ"רים, אינם נכללים בנתונים אלו.

שרידות עסקים
עסקים שנותרו פעילים משנה לשנה ייחשבו לעסקים ששרדו.

תחולת העוני
אחוז המשפחות, הנפשות או הילדים החיים מתחת קו העוני, המוגדר כרמת ההכנסה השווה 

ל-50% מההכנסה הפנויה החציונית לנפש תקנית.

במבואות למהדורת האינטרנט של השנתון,  למצוא  ניתן  והמקורות המלאים  את ההגדרות 
באתר האינטרנט של מכון ירושלים.
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ז׳

אוכלוסייה בגיל 15+ בירושלים, ישראל, והערים הגדולות,
לפי קבוצת אוכלוסייה ותכונות כוח העבודה, 2017

לוח 1

חיפהתל אביבישראלירושלים

ערביםיהודים סך הכל

570.8358.0212.86,074.9356.5220.3סך הכל

311.5220.591.03,976.6265.9143.0משתתפים בכוח העבודה 

295.4209.685.83,809.1256.3136.6מועסקים

16.110.85.2167.69.66.3בלתי-מועסקים

259.3137.5121.82,098.390.677.3אינם בכוח העבודה

273.9170.1103.82,952.2175.5104.4גברים - סך הכל

171.2103.268.12,094.4139.172.6משתתפים בכוח העבודה 

162.297.464.82,008.2133.669.5מועסקים

9.15.73.386.35.53.2בלתי-מועסקים

102.766.935.7857.836.431.8אינם בכוח העבודה

296.9187.9109.03,122.8181.0115.9נשים - סך הכל

140.2117.322.91,882.2126.870.3משתתפות בכוח העבודה 

133.2112.221.01,800.9122.767.2מועסקות

7.05.01.981.34.13.2בלתי-מועסקות

156.770.686.11,240.654.245.6אינן בכוח העבודה

* אלפים
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גברים בגיל 15 ומעלה, תושבי ירושלים והערים הגדולות,
המשתתפים בכוח העבודה, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017

נשים בגיל 15 ומעלה, תושבות ירושלים והערים הגדולות,
המשתתפות בכוח העבודה, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2017

 ירושלים, מתוכה:   יהודים   ערבים 
 חיפה   תל אביב 

 ירושלים, מתוכה:   יהודים   ערבים 
 חיפה   תל אביב 

ים
לפ

א
ים

לפ
א
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ז׳

אוכלוסיית ישראל, ירושלים והערים הגדולות
בגילאי העבודה העיקריים )25 - 64(, לפי תכונות כוח העבודה, 2017

לוח 2

* אחוזים

חיפהתל אביבישראלירושלים

ערביםיהודים סך הכל
100%100%100%100%100%100%סך הכל

68%78%52%81%89%86%משתתפים בכוח העבודה 

100%100%100%100%100%100%סך הכל

96%96%96%96%97%96%מועסקים

4.3%4.2%4.4%3.7%3.4%4.0%בלתי-מועסקים

32%22%48%19%11%14%אינם בכוח העבודה

100%100%100%100%100%100%גברים - סך הכל

77%75%81%86%92%89%משתתפים בכוח העבודה 

100%100%100%100%100%100%סך הכל

95%94%97%96%96%96%מועסקים

4.8%5.5%3.4%3.7%3.8%4.0%בלתי-מועסקים

23%25%19%14%8%11%אינם בכוח העבודה

100%100%100%100%100%100%נשים - סך הכל

60%80%27%76%87%83%משתתפות בכוח העבודה 

100%100%100%100%100%100%סך הכל

96%97%93%96%97%96%מועסקות

3.9%3.1%7.2%3.7%3.1%3.8%בלתי-מועסקות

40%20%73%24%13%17%אינן בכוח העבודה

רווחה ותעסוקה    |    תעסוקה
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השתתפות בכוח העבודה של תושבי ירושלים בגילאי העבודה העיקריים 
)25 - 64(, לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2017

בלתי מועסקים )מובטלים( תושבי ירושלים בגילאי העבודה העיקריים 
)25 - 64(, לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר, 2017

 ערבים בכוח העבודה   יהודים בכוח העבודה   לא בכוח העבודה

 ערבים   יהודים

25
-6

4 
בני

 מ
חוז

א
דה

בו
הע

ח 
כו

 מ
%

רווחה ותעסוקה    |    תעסוקה
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סך 
הכל

אינם בכוח משתתפים בכוח העבודה
העבודה בלתי-מועסקיםמועסקיםסך הכל

יהודים

351.3214.8204.110.8136.5סך הכל

68.947.946.51.421.0חילונים 

63.840.839.11.723.0מסורתים 

88.458.255.13.230.2דתיים ודתיים מאד

115.758.154.19.157.6חרדים

166.9100.594.85.766.4גברים

32.523.722.71.08.8חילונים 

30.020.619.61.09.4מסורתים 

42.330.028.12.012.3דתיים ודתיים מאד

55.020.619.19.134.4חרדים

184.4114.3109.37.070.1נשים

12.1)0.5(36.424.323.8חילוניות

13.7)0.7(33.920.219.5מסורתיות

46.228.227.01.018.0דתיות ודתיות מאד

60.837.134.92.523.7חרדיות

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ז'

אוכלוסיית ירושלים בגיל 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה,
קבוצת אוכלוסייה, מגדר, ואופי הזהות הדתית, 2017

לוח 3

* אלפים

רווחה ותעסוקה    |    תעסוקה
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      חרדיות       דתיות ודתיות מאוד       מסורתיות       חילוניות
      חרדים        דתיים ודתיים מאוד       מסורתים        חילונים

מועסקים יהודים בגיל 15 ומעלה,
לפי מגדר ואופי הזהות הדתית, 2017

ים
לפ

א

נשים יהודיות:

גברים יהודים:

רווחה ותעסוקה    |    תעסוקה
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סך 
הכל

אינם בכוח משתתפים בכוח העבודה
העבודה בלתי-מועסקיםמועסקיםסך הכל

ערבים

212.891.085.85.2121.8סך הכל

1.9..4.72.82.5חילונים 

190.481.877.54.4108.6מסורתים 

9.6)0.6(14.95.34.7דתיים 

..-......דתיים מאד

103.868.164.83.335.7גברים

)0.5(..1.71.21.1חילונים 

94.262.559.72.831.7מסורתים 

3.1..6.73.63.2דתיים 

..-......דתיים מאד

109.022.921.01.986.1נשים

1.4..3.01.61.4חילוניות

96.219.317.81.676.9מסורתיות

6.5..8.21.71.5דתיות

..---..דתיות מאד

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ז'

אוכלוסיית ירושלים בגיל 15 ומעלה, לפי תכונות כוח העבודה,
קבוצת אוכלוסייה, מגדר, ואופי הזהות הדתית, 2017

לוח 3 - המשך

* אלפים

רווחה ותעסוקה    |    תעסוקה
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      דתיים       מסורתים        חילונים
      דתיות       מסורתיות       חילוניות

מועסקים ערבים בגיל 15 ומעלה,
לפי מגדר ואופי הזהות הדתית, 2017

ים
לפ

א

נשים ערביות:

גברים ערבים:

רווחה ותעסוקה    |    תעסוקה
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ז'

 אוכלוסיית ירושלים בגילאי העבודה העיקריים )25 - 64(,
לפי קבוצת אוכלוסייה, תכונות כוח העבודה, מגדר,

ואופי הזהות הדתית, 2017

לוח 4

* אחוזים

אינם בכוח משתתפים בכוח העבודהסך הכל
העבודה בלתי-מועסקיםמועסקיםסך הכל

יהודים
100%81%96%4%19%סך הכל 

100%88%97%3%12%חילונים 

100%85%96%4%15%מסורתים 

100%85%96%4%15%דתיים

15%)7%(100%85%93%דתיים מאד

100%60%94%6%40%חרדים

100%74%94%6%26%גברים

11%)5%(100%89%95%חילונים 

13%)5%(100%87%95%מסורתים 

100%88%94%6%12%דתיים

15%..100%85%91%דתיים מאד

100%49%93%7%51%חרדים

100%80%97%3%20%נשים

13%..100%87%98%חילוניות

17%..100%83%97%מסורתיות

18%)3%(100%82%97%דתיות

15%..100%85%94%דתיות מאד

100%72%96%4%28%חרדיות

רווחה ותעסוקה    |    תעסוקה
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שיעור השתתפות בכוח העבודה של יהודים בגילאי העבודה העיקריים, 
לפי מגדר ואופי הזהות הדתית, 2017

 נשים   גברים

דר
מג

ת ו
תיו
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וז 
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רווחה ותעסוקה    |    תעסוקה
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ז' )לוח ז/5(

 אוכלוסיית ירושלים בגילאי העבודה העיקריים )25 - 64(,
לפי קבוצת אוכלוסייה, תכונות כוח העבודה, מגדר,

ואופי הזהות הדתית, 2017

לוח 4 - המשך

* אחוזים

אינם בכוח משתתפים בכוח העבודהסך הכל
העבודה בלתי-מועסקיםמועסקיםסך הכל

ערבים
100%52%96%4%48%סך הכל 

32%..100%68%87%חילונים 

100%53%96%4%47%מסורתים 

55%..100%45%90%דתיים 

..-....100%דתיים מאד

19%)3%(100%81%97%גברים

)8%(-)95%()92%(100%חילונים 

100%53%96%4%47%מסורתים 

33%..100%67%89%דתיים 

..-....100%דתיים מאד

73%)7%(100%27%93%נשים

50%..)86%()50%(100%חילוניות

100%26%93%7%74%מסורתיות

73%..100%27%92%דתיות

----100%דתיות מאד

רווחה ותעסוקה    |    תעסוקה
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שיעור השתתפות בכוח העבודה של ערבים בגילאי העבודה העיקריים,
לפי מגדר ואופי הזהות הדתית, 2017

 נשים   גברים

דר
מג

ת ו
תיו
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ז'

מועסקים בירושלים, בישראל, ובערים הגדולות,
לפי מחוז ועיר מגורים, 2017

לוח 5

יישוב עבודהמגורים

חיפהתל אביבישראלירושלים

נשיםגבריםסך הכל
אלפים

343.1179.9163.23,824.8420.1176.6סך הכל

..282.3146.8135.5378.06.1מחוז ירושלים

..261.7137.6124.1296.64.0העיר ירושלים

..20.69.211.481.42.1ללא העיר ירושלים

564.74.627.7)0.5()0.7(1.1מחוז צפון

451.411.2144.3..)0.8(1.1מחוז חיפה

136.82.094.2......מזה: העיר חיפה

4.42.71.7713.3275.31.1מחוז תל אביב

)0.6(4.02.91.0256.4164.4מזה: העיר תל אביב

14.78.76.11,053.2108.62.9מחוז המרכז

..507.810.6)0.8(3.22.5מחוז דרום

..36.317.918.4156.23.8יהודה ושומרון
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חזרה לתוכן העניינים

מועסקים העובדים בירושלים ובערים הגדולות
לפי מחוז ועיר מגורים, 2017

מועסקים בירושלים ובערים הגדולות, לפי מחוז ועיר מגורים, 2017

מקום מגורים:   העיר עצמה   יתר המחוז בו נמצאת העיר   יתר המחוזות

 העיר עצמה   יתר המחוז בו נמצאת העיר   יתר המחוזות
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ז'

מועסקים העובדים בירושלים ובישראל
לפי ענף כלכלי ומגדר, 2017

לוח 6

ישראלירושלים

נשיםגבריםסך הכלנשיםגבריםסך הכל

343.1179.9163.23,824.82,019.21,805.6סך הכל )אלפים(

100%100%100%100%100%100%סך הכל

5.1%7.3%2.7%11.1%14.8%6.9%תעשייה, כרייה וחציבה

5.1%8.9%0.9%)0.9%(5.5%9.7%בינוי 

מסחר סטונאי, קמעונאי 
10.4%14.0%6.5%11.3%12.4%10.0%ותיקונים

תחבורה, אחסנה, דואר 
3.8%6.3%1.0%4.2%6.5%1.7%ובלדרות

6.0%8.4%3.5%4.3%5.0%3.5%שירותי אירוח ואוכל

3.5%3.9%3.0%4.9%5.9%3.7%מידע ותקשורת 

שירותים פיננסיים 
2.1%1.7%2.7%3.4%2.5%4.3%ושירותי ביטוח

0.8%1.0%0.6%0.9%1.1%0.6%פעילויות בנדל"ן 

שירותים מקצועיים, 
5.3%4.9%5.7%7.3%7.3%7.2%מדעיים וטכניים

4.9%6.4%3.2%4.3%4.7%3.9%שירותי ניהול ותמיכה

מנהל מקומי, ציבורי, 
9.2%7.9%10.7%10.0%11.3%8.6%ביטחון וביטוח לאומי 

18.2%11.0%26.0%12.3%5.6%19.9%חינוך

שירותי בריאות, רווחה 
14.9%7.9%22.7%2.4%1.9%3.1%וסעד

2.7%2.6%2.7%1.9%1.9%1.8%אמנות, בידור ופנאי

3.6%3.5%3.7%4.7%4.4%4.9%שירותים אחרים

1.6%0.6%2.6%1.8%0.4%3.3%משקי בית כמעסיקים

1.9%2.8%0.8%..0.6%1.1%אחר

5.0%6.4%3.5%8.3%10.4%5.9%תחום היי-טק
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חזרה לתוכן העניינים

גברים העובדים בירושלים, לפי ענף כלכלי של מקום העבודה, 2017
14.0%-9.1%   9.0-%-7.0%   6.9%-3.1%   3.0%-0% 

  26.0%-10.0%    9.0%-3.0%   2.9%-2.0%   1.9%-0% 
נשים העובדות בירושלים, לפי ענף כלכלי של מקום העבודה, 2017

תעשייה, כרייה וחציבה

שירותי ניהול ותמיכה

שירותי 
ניהול 

ותמיכה

שירותי 
אירוח
ואוכל

שירותים 
אחרים

תחבורה, אחסנה,
דואר ובלדרות

שירותים 
מקצועיים, 

מדעיים
וטכניים

שירותים
אחרים

מידע 
ותקשורת 

מידע 
ותקשורת 

אמנות, בידור 
ופנאי

שירותים פיננסיים 
ושירותי ביטוח

תעשייה,
כרייה וחציבה

משקי בית 
כמעסיקים

מסחר סטונאי,
קמעונאי ותיקונים

מסחר סטונאי,
קמעונאי 
ותיקונים

שירותי אירוח
ואוכל

שירותי בריאות, 
רווחה וסעד

מנהל מקומי, 
ציבורי, ביטחון 
וביטוח לאומי 

מנהל מקומי, ציבורי, 
ביטחון וביטוח לאומי 

חינוך

בינוי
שירותים פיננסיים 

ושירותי ביטוח

אמנות, בידור ופנאי

תחבורה, אחסנה,
דואר ובלדרות

בינוי

אחר

פעילויות 
בנדל״ן

פעילויות 
בנדל״ן

משקי בית כמעסיקים

שירותים 
מקצועיים, 

מדעיים 
וטכניים

חינוך

שירותי בריאות, רווחה וסעד
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ז'

מועסקים העובדים בירושלים, בישראל ובערים הגדולות,
לפי ענפים כלכליים, 2017

לוח 7

חיפהתל אביבישראלירושלים

343.13,824.8420.1176.6סך הכל )אלפים(

100%100%100%100%סך הכל

5.1%11.1%3.7%10.8%תעשייה, כרייה וחציבה

5.5%5.1%2.1%3.9%בינוי 

10.4%11.3%9.2%10.7%מסחר סטונאי, קמעונאי ותיקונים

3.8%4.2%2.9%6.4%תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

6.0%4.3%6.8%4.3%שירותי אירוח ואוכל

3.5%4.9%9.7%4.5%מידע ותקשורת 

2.1%3.4%9.0%3.0%שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

0.8%0.9%2.0%0.6%פעילויות בנדל"ן 

5.3%7.3%15.6%10.5%שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

4.9%4.3%5.2%5.5%שירותי ניהול ותמיכה

9.2%10.0%7.0%5.4%מנהל מקומי, ציבורי, ביטחון וביטוח לאומי 

18.2%12.3%6.8%10.5%חינוך

14.9%10.7%8.3%14.4%שירותי בריאות, רווחה וסעד

2.7%1.9%3.3%1.1%אמנות, בידור ופנאי

3.6%2.4%2.7%1.8%שירותים אחרים

1.6%1.8%1.9%1.9%משקי בית כמעסיקים

0.6%1.9%1.2%3.0%אחר

5.0%8.3%9.7%10.9%תחום היי-טק
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חזרה לתוכן העניינים

מועסקים העובדים בירושלים, לפי ענף כלכלי, 2017

מועסקים העובדים בישראל, לפי ענף כלכלי, 2017

חינוך מנהל מקומי, ציבורי, 
ביטחון וביטוח לאומי 

מנהל מקומי, 
ציבורי, ביטחון 
וביטוח לאומי 

שירותי
אירוח ואוכל

שירותי
אירוח 
ואוכל

תחבורה, 
אחסנה, 

דואר 
ובלדרות

בינוי

בינוי

מידע ותקשורת

שירותים 
אחרים

אמנות, 
בידור ופנאי

אמנות, בידור 
ופנאי

משקי בית 
כמעסיקים

משקי בית 
כמעסיקים

פעילויות בנדל״ן

פעילויות בנדל״ן
אחר

תחבורה, 
אחסנה, דואר 

ובלדרות

מידע ותקשורת

שירותים 
פיננסיים 

ושירותי ביטוח

שירותים 
פיננסיים 
ושירותי 

ביטוח

שירותים אחרים

אחר

שירותים מקצועיים, 
מדעיים וטכניים

שירותים 
מקצועיים, 

מדעיים 
וטכניים

תעשייה, כרייה וחציבה

שירותי ניהול ותמיכה

שירותי ניהול ותמיכה

שירותי בריאות, רווחה וסעד

שירותי בריאות, 
רווחה וסעד

מסחר סטונאי, קמעונאי ותיקונים

  20.0%-14.0%   13.0%-8.0%   7.0%-5.0%   4.0%-0% 

  13.0%-10.0%   10.0%-7.0%   6.0%-4.0%   3.9%-0% 

חינוך

מסחר סטונאי, קמעונאי
ותיקונים

תעשייה, כרייה וחציבה
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ז'

מועסקים העובדים בירושלים ובישראל,
לפי משלח יד ומגדר, 2017

לוח 8

ישראלירושלים

נשיםגבריםסך הכלנשיםגבריםסך הכל

343.1179.9163.23,824.82,019.21,805.6סך הכל )אלפים(

100%100%100%100%100%100%סך הכל )באחוזים(

7.5%9.3%5.5%9.9%12.3%7.2%מנהלים

30.3%23.4%37.9%25.7%21.3%30.6%בעלי משלח יד אקדמי

 הנדסאים, טכנאים, סוכנים 
12.9%10.0%16.1%12.9%10.7%15.3%ובעלי משלח יד נלווה

פקידים כלליים
8.0%4.3%12.0%6.8%3.7%10.4%ועובדי משרד

20.6%19.0%22.4%18.0%13.2%23.5%עובדי מכירות ושירותים 

עובדים מקצועיים 
0.8%1.4%0.2%-)0.3%()0.2%(בחקלאות, בייעור ובדיג

עובדים מקצועיים 
בתעשייה ובבינוי,

ועובדים מקצועיים אחרים
11.8%21.3%1.3%13.5%23.4%2.4%

6.9%10.4%3.1%5.9%6.1%5.6%עובדים בלתי מקצועיים

5.1%6.0%4.2%6.9%9.5%4.0%עובדי היי-טק
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חזרה לתוכן העניינים
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מועסקים העובדים בירושלים,
לפי משלח יד )משלחי יד עיקריים( ומגדר, 2017

מועסקים העובדים בירושלים ובישראל,
לפי משלח יד )משלחי יד עיקריים(, 2017

 נשים   גברים

 ישראל   ירושלים
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חזרה לתוכן העניינים רווחה ותעסוקה    |    שכר והכנסות

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ו'; הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

שכר שכירים בירושלים,
בישראל, ובערים הגדולות, 2016-2015

לוח 9

חיפהתל אביבישראלירושלים

2016

7,1798,91311,0179,651סך הכל

7,91710,67513,13211,811גברים

6,3217,1308,8847,579נשים

2015

7,1198,86810,8089,603סך הכל

7,87410,66612,88811,810גברים

6,2377,0028,6677,443נשים

שיעור השינוי 
2016-2015

0.5%+1.9%+0.5%+0.8%+סך הכל

0.0%+1.9%+0.1%+0.5%+גברים

1.8%+2.5%+1.8%+1.3%+נשים

 שיעור השינוי במדד
המחירים לצרכן

- 1.1%

* שכר ממוצע ברוטו לחודש בשנה בש״ח
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חזרה לתוכן העניינים רווחה ותעסוקה    |    שכר והכנסות

שכר שכירים בירושלים, בישראל,
ובערים הגדולות, 2016

 שיעור השינוי בשכר שכירים בירושלים, בישראל,
ובערים הגדולות, 2016-2015

 נשים   גברים

 נשים   גברים
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חזרה לתוכן העניינים רווחה ותעסוקה    |    שכר והכנסות

מקור: הלמ"ס, הודעה לעיתונות: ממצאים נוספים מסקר הוצאות לערים הגדולות

הכנסות משקי בית בישראל, בירושלים, 
ובערים הגדולות, 2017

לוח 10

חיפהתל אביבישראלירושלים
212.62,541.2198.7116.1משקי בית

תכונות משקי בית

4.13.32.22.4ממוצע נפשות למשק בית

1.31.51.31.2ממוצע מפרנסים למשק בית

הכנסה )ש"ח(

15,46920,02723,27618,409הכנסה כספית ברוטו למשק בית

3,7916,06110,5397,743הכנסה כספית ברוטו לנפש

13,35116,51818,23214,878הכנסה כספית נטו למשק בית

3,2725,0008,2566,258הכנסה כספית נטו לנפש

מקורות ההכנסה )%(

100%100%100%100%סך הכל הכנסה כספית ברוטו למשק בית

71.5%79.0%78.4%70.4%הכנסה מעבודה

28.5%21.0%21.6%29.6%הכנסה שלא מעבודה

15.6%10.9%7.9%15.5%הכנסה מקצבאות ותמיכות

10.3%8.3%5.3%9.8%הכנסה מקצבאות המוסד לביטוח לאומי

מזה:

16.6%11.0%6.1%5.0%     קצבת ילדים

43.5%46.6%51.2%58.2%     קצבת זקנה

8.6%6.8%5.8%12.4%מפנסיה וקופות גמל

4.3%3.3%7.9%1.7%מהון
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חזרה לתוכן העניינים רווחה ותעסוקה    |    שכר והכנסות

הכנסות משקי בית בישראל, בירושלים ובערים הגדולות,
לפי מקור הכנסה, 2017

ממוצע נפשות ומפרנסים במשקי בית בישראל, בירושלים
ובערים הגדולות, 2017

 הכנסה מעבודה   הכנסה שלא מעבודה

 ממוצע מפרנסים למשק בית   ממוצע נפשות למשק בית

ית
הב

ק 
ש

 מ
סת

כנ
מה

וז 
אח

ות
ש

נפ



 100 

חזרה לתוכן העניינים רווחה ותעסוקה    |    שכר והכנסות

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ו'

הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית בישראל, 
בירושלים, ובערים הגדולות, 2016

לוח 11

חיפהתל אביבישראלירושלים
220.22,497.4193.6114.8משקי בית

תכונות משקי בית באלפים

3.93.32.22.4ממוצע נפשות למשק בית

2.73.02.12.2ממוצע נפשות סטנדרטיות למשק בית

1.31.51.31.2ממוצע מפרנסים למשק בית

הוצאה כוללת לתצרוכת )ש"ח לחודש( במחירים שוטפים

13,95515,80517,14514,303סך הכל

2,0462,1162,2451,828מזון

290446962463מזה: ארוחות מחוץ לבית

3,8183,8465,2943,012דיור

1,0718832,335750מזה: שכר דירה חודשי

2,6652,8252,8331,977צריכת שירותי דיור

1,2351,4311,4601,308אחזקת הדירה ומשק הבית

)293(205418)145(מזה: עזרה בבית

331365307331מסים עירוניים )ארנונה(

)566(527614344ריהוט וציוד לבית

)183()128(212)171(מזה: ציוד חשמלי לבית

452518438487הלבשה והנעלה

679900954917בריאות

239318322322מזה: ביטוח בריאות

)130(130203)65(הוצאות על שירותי בריאות

1,6111,8572,1531,784חינוך, תרבות ובידור

917877879776מזה: שירותי חינוך

)46()47(38)42(מחשב, אינטרנט ומוצריהם

2,2723,2043,0993,182תחבורה ותקשורת

)137(14897138מזה: נסיעה בתחבורה ציבורית

1,2891,9291,4391,769הוצאות על כלי רכב

4837541,145888נסיעה לחוץ לארץ

781798694816מוצרים ושירותים אחרים

*הנתונים מבוססים על סקר, נתונים בסוגריים מציינים מיעוט מקרים



 101   

חזרה לתוכן העניינים רווחה ותעסוקה    |    שכר והכנסות

הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, בירושלים ובישראל, 2016

הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית, בירושלים ובישראל, 2016

 ירושלים           ישראל

 ירושלים           ישראל

״ח
ש

כת
רו

תצ
 ל
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 מ
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ו'

מקבלי גמלאות וקצבאות בירושלים,
בישראל, ובערים הגדולות, 2017

לוח 12

חיפהתל אביבישראלירושלים

 מספר
המקבלים

% 
מישראל

 מספר
המקבלים

 מספר
המקבלים

% 
מישראל

 מספר
המקבלים

% 
מישראל

קצבת זקנה ו/או שאירים
73,7827.5%982,26365,6056.7%54,2765.5%כלל המקבלים

64,9887.3%886,58660,0726.8%50,0065.6%מקבלי קצבת זקנה בלבד

8,7949.2%95,6775,5335.8%4,2704.5%מקבלי קצבת שאירים בלבד

11,7736.0%196,6488,1264.1%12,3916.3%מזה: מקבלי קצבה זקנה ושאירים עם השלמת הכנסה

15,0608.8%170,97611,0366.5%7,4804.4%גמלת סיעוד

3,2214.9%66,0003,6815.6%1,8952.9%דמי אבטלה

19,8698.1%246,32913,1755.3%10,0714.1%קצבת נכות כללית

3,4218.1%42,0241,6754.0%1,4803.5%גמלת ניידות

2,1173.7%57,5221,5102.6%1,4882.6%קצבת נפגעי עבודה

קצבת ילדים
128,02610.9%1,176,36851,6254.4%33,9722.9%כלל המשפחות

37,10818.2%204,0713,1741.6%2,7051.3%משפחות עם 4+ ילדים

366,63012.8%2,856,841103,7673.6%68,5332.4%כלל הילדים

12,87610.1%127,5977,3705.8%3,3502.6%דמי לידה

5,8857.2%81,8182,4072.9%3,4774.2%קצבת הבטחת הכנסה )משפחות(

רווחה ותעסוקה    |    שכר והכנסות
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חזרה לתוכן העניינים

מקבלי גמלאות וקצבאות בירושלים
ובערים הגדולות, 2017

 ירושלים   חיפה   תל אביב   

אחוז מישראל

רווחה ותעסוקה    |    שכר והכנסות
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חזרה לתוכן העניינים

 חיפה   תל אביב   ירושלים 

מקבלי קצבת ילדים וקצבת זקנה ו/או שאירים, בירושלים
ובערים הגדולות, 2017

בה
קצ

לי 
קב

מ

רווחה ותעסוקה    |    שכר והכנסות
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חזרה לתוכן העניינים רווחה ותעסוקה    |    עסקים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ח'

עסקים פעילים בירושלים, בישראל ובערים הגדולות, 
לפי ענף כלכלי, 2017

לוח 13

ענף כלכלי

תל ישראלירושלים
אביב

חיפה

סך
הכל

עצמאים ועסקים 
שאינם מעסיקים 

שכירים

עסקים 
המעסיקים 

שכירים

מזה:
עסקים בהם

4-1 משרות שכיר

עסקים
40,43218,68121,75113,911582,98472,50821,929סך הכל

1,28845483447824,0972,440867תעשייה, כרייה וחציבה

4,2631,3412,9221,80965,5532,9501,596בינוי, חשמל, גז, מים, ביוב ופסולת

6,8732,4284,4453,08295,47510,2463,734מסחר סיטונאי, קמעונאי ותיקונים

3,9272,5391,38899538,7182,088977שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

1,8784621,41663425,0893,4601,109שירותי אירוח ואוכל

1,23859864042722,7575,263688מידע ותקשורת

82231850437414,8462,708752שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

2,5691,81975063236,7126,6851,596פעילויות נדל"ן

6,7783,6663,1122,251113,10419,9925,090שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

1,42065876243420,7342,330718שירותי ניהול ותמיכה

6,1452,9763,1691,66065,9116,7243,246חינוך, שירותי בריאות, רווחה וסעד 

3,2311,4221,8091,13559,9887,6221,556אחר

1,24354270142723,0154,240834תחום היי-טק
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ח'

עסקים פעילים בירושלים, בישראל ובערים הגדולות, 
לפי ענף כלכלי, 2017

לוח 13 - המשך

ענף כלכלי

תל ישראלירושלים
אביב

חיפה

סך
הכל

עצמאים ועסקים 
שאינם מעסיקים 

שכירים

עסקים 
המעסיקים 

שכירים

מזה:
 עסקים בהם

4-1 משרות שכיר

עסקים ל-1,000 נפש )אוכלוסייה ממוצעת לשנת 2017(
45.320.924.415.666.9164.378.2סך הכל

1.40.50.90.52.85.53.1תעשייה, כרייה וחציבה

4.81.53.32.07.56.75.7בינוי, חשמל, גז, מים, ביוב ופסולת

7.72.75.03.511.023.213.3מסחר סיטונאי, קמעונאי ותיקונים

4.42.81.61.14.44.73.5שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

2.10.51.60.72.97.84.0שירותי אירוח ואוכל

1.40.70.70.52.611.92.5מידע ותקשורת

0.90.40.60.41.76.12.7שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

2.92.00.80.74.215.15.7פעילויות נדל"ן

7.64.13.52.513.045.318.2שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

1.60.70.90.52.45.32.6שירותי ניהול ותמיכה

6.93.33.61.97.615.211.6חינוך, שירותי בריאות, רווחה וסעד 

3.61.62.01.36.917.35.6אחר

1.40.60.80.52.69.63.0תחום היי-טק

רווחה ותעסוקה    |    עסקים
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חזרה לתוכן העניינים

עסקים פעילים ביחס לאוכלוסייה בירושלים ובישראל,
לפי ענף כלכלי, 2017

 ירושלים   ישראל

עסקים ל-1,000 נפש באוכלוסייה

רווחה ותעסוקה    |    עסקים
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חזרה לתוכן העניינים

עסקים בירושלים לפי ענף כלכלי והעסקת שכירים, 2017
 עסקים בהם 4-1 משרות שכיר

 עסקים המעסיקים 5 שכירים ויותר
 עצמאים ועסקים שאינם מעסיקים שכירים

רווחה ותעסוקה    |    עסקים
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ח'

תנועת עסקים בירושלים, בישראל
ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי, 2017

לוח 14

ענף כלכלי
חיפהתל אביבישראלירושלים

שינוי נטושינוי נטוסגירהפתיחה

עסקים
3,9032,700+1,203+13,812+1,123+237סך הכל

7579-4-87-52-10תעשייה, כרייה וחציבה

698380+318+2,415+31+18בינוי, חשמל, גז, מים, ביוב ופסולת

640575+65+659-131-20מסחר סיטונאי, קמעונאי ותיקונים

418294+124+709+11-8שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

265216+49+451+31+57שירותי אירוח ואוכל

151107+44+627+111+24מידע ותקשורת

4938+11+528+53+16שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

267138+129+1,284+130+27פעילויות נדל"ן

613412+201+3,799+525+69שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

13898+40+507+25+20שירותי ניהול ותמיכה

348205+143+1,728+238+33חינוך, שירותי בריאות, רווחה וסעד 

241158+83+1,192+151+11אחר

155113+42+635+115+21תחום היי-טק

שיעור ל-1,000 עסקים פעילים בענף
96.566.8+29.8+23.7+15.5+10.8סך הכל

58.261.3-3.1-3.6-21.3-11.5תעשייה, כרייה וחציבה

163.789.1+74.6+36.8+10.5+11.3בינוי, חשמל, גז, מים, ביוב ופסולת

93.183.7+9.5+6.9-12.8-5.4מסחר סיטונאי, קמעונאי ותיקונים

106.474.9+31.6+18.3+5.3-8.2שירותי תחבורה, אחסנה, דואר ובלדרות

141.1115.0+26.1+18.0+9.0+51.4שירותי אירוח ואוכל

122.086.4+35.5+27.6+21.1+34.9מידע ותקשורת

59.646.2+13.4+35.6+19.6+21.3שירותים פיננסיים ושירותי ביטוח

103.953.7+50.2+35.0+19.4+16.9פעילויות נדל"ן

90.460.8+29.7+33.6+26.3+13.6שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים

97.269.0+28.2+24.5+10.7+27.9שירותי ניהול ותמיכה

56.633.4+23.3+26.2+35.4+10.2חינוך, שירותי בריאות, רווחה וסעד 

74.648.9+25.7+19.9+19.8+7.1אחר

124.790.9+33.8+27.6+27.1+25.2תחום היי-טק

רווחה ותעסוקה    |    עסקים
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חזרה לתוכן העניינים

שיעור תנועת עסקים בירושלים ובישראל,
לפי ענף כלכלי, 2017

 ירושלים   ישראל

שינוי נטו במספר העסקים, ל-1,000 עסקים פעילים בתחום

רווחה ותעסוקה    |    עסקים
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חזרה לתוכן העניינים

עסקים

פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים,
לפי ענף כלכלי, 2017

 פתיחה   סגירה  

רווחה ותעסוקה    |    עסקים
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חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ח'

שרידות עסקים שנולדו בשנת 2012
בירושלים ובישראל, לפי ענף כלכלי, 2017-2013

לוח 15

ענף כלכלי

עסקים ששרדו בשנת:
20132014201520162017

ירושלים

שראל
י

ירושלים

שראל
י

ירושלים

שראל
י

ירושלים

שראל
י

ירושלים

שראל
י

אחוז העסקים ששרדו

89%88%77%75%67%66%60%59%55%54%סך הכל

92%90%84%76%77%67%73%60%69%55%תעשייה, כרייה וחציבה

 בינוי, חשמל, גז,
88%88%76%75%65%66%58%59%52%54%מים, ביוב ופסולת

מסחר סיטונאי, 
88%87%71%71%59%60%50%53%45%47%קמעונאי ותיקונים

שירותי תחבורה, 
87%89%77%76%66%67%57%61%52%55%אחסנה, דואר ובלדרות

83%84%66%60%52%49%44%41%37%36%שירותי אירוח ואוכל

87%90%78%74%70%64%64%56%61%49%מידע ותקשורת

שירותים פיננסיים 
89%98%87%79%79%72%75%67%68%62%ושירותי ביטוח

88%85%78%75%70%68%65%63%62%59%פעילויות נדל"ן

שירותים מקצועיים, 
93%91%82%80%78%72%73%66%68%61%מדעיים וטכניים

90%85%78%71%70%63%64%57%60%51%שירותי ניהול ותמיכה

92%90%87%79%77%70%71%63%67%59%חינוך

מנהל מקומי וציבורי, 
חינוך, שירותי בריאות, 

רווחה וסעד 
93%92%83%83%75%77%69%71%65%67%

88%91%88%76%79%68%70%61%58%56%אחר

89%90%82%75%70%65%66%57%62%50%תחום היי-טק

רווחה ותעסוקה    |    עסקים
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חזרה לתוכן העניינים

שרידות עסקים בענף ההיי-טק, שהוקמו בשנת 2012
בירושלים ובישראל, 2017-2013

שרידות עסקים בענף האירוח והאוכל, שהוקמו בשנת 2012
בירושלים ובישראל, 2017-2013

 ירושלים   ישראל

 ירושלים   ישראל
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חוז
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רווחה ותעסוקה    |    עסקים
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חזרה לתוכן העניינים רווחה ותעסוקה    |    רמת חיים

מקור: הביטוח הלאומי: ממדי העוני והפערים החברתיים 2017; שנתון סטטיסטי לירושלים פרק ו'

תחולת העוני בקרב נפשות בירושלים, בישראל, 
ובערים הגדולות, לפי קבוצת אוכלוסייה ואופי הזהות הדתית, 2017

לוח 16

חיפהתל אביבישראלירושלים

45%21%7%14%סך הכל

25%14%יהודים

40%49%מזה: חרדים

77%50%ערבים
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חזרה לתוכן העניינים רווחה ותעסוקה    |    רמת חיים

תחולת העוני בקרב נפשות בירושלים, בישראל, ובערים הגדולות,
לפי קבוצת אוכלוסייה ואופי הזהות הדתית, 2017

 יהודים   ערבים   סך הכל

וני
הע

קו 
ת 

תח
 מ

%



דיור,
תחבורה 
ותיירות
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חזרה לתוכן העניינים דיור, תחבורה ותיירות    |    מבוא

דיור, תחבורה ותיירות
בנושאים אלו,  ומציג את תמונת המצב  בנושאי תשתית,  ותיירות עוסק  דיור, תחבורה  פרק 
הדירות  ומחירי  בנייה(,  וגמר  בנייה  )התחלות  הבנייה  קצב  מוצג  דיור  בנושא  המגמה.  ואת 
הדרכים.  ותאונות  והנהגים,  הפרטיות  המכוניות  מצבת  מוצגת  תחבורה  בנושא  והשכירות. 
בנושא תיירות מוצגים הנתונים לגבי מספר המלונות והחדרים בהם, מספר האורחים והלינות, 
ופדיון המלונות. ההשוואה היא בדרך כלל לישראל ולערים הגדולות, ובחלק מנתוני התיירות 

ישנה השוואה גם לאילת. 

מקורות עיקריים
הסטטיסטי  השנתון  של  האינטרנט  במהדורת  י"א  י',  ט',  פרקים  על  בעיקר  מתבסס  הפרק 
לירושלים, והמקור העיקרי לנתונים הוא הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מקור נוסף הוא 

משרד הבינוי והשיכון.

הגדרות עיקריות
דיור

ויש אליה גישה  דירות קיימות – דירה היא חדר או מערכת חדרים במבנה המיועד לדיור, 
נפרדת מהרחוב או משטח משותף בתוך הבניין.

גמר בנייה – בניית הבניין נגמרה מבחינה טכנית והוא מוכן למלא את תפקידו או שכבר הוחל 
בשימוש ביותר ממחצית השטח שלו.

התחלת בנייה – התחלת חפירת היסודות של בניין.
חדרים' המשמשים  'חצאי  כולל  וכדומה,  ילדים  אוכל,  שינה,  חדרי  מגורים,  חדרי   – חדרים 
שאינם  אחרים  וחדרים  שימוש,  בית  מטבח,  כגון:  שירות  חדרי  כולל  לא  למגורים. 

משמשים למגורים.
לרשויות  שדווחו  כפי  שנייה,  יד  ודירות  חדשות  דירות  של  מכר  עסקאות   – עסקאות 

המס בישראל.
מחירי שכירות – שכר דירה, נבדק בסקר כחלק ממדד המחירים לצרכן.

תחבורה

9 נוסעים, כולל  מכונית פרטית – רכב שאינו ציבורי, מסחרי או דו גלגלי ומיועד להסיע עד 
רכב דו-שימושי.

יישוב בעל הרכב - הנתונים מסווגים לפי הכתובת של בעל הרכב, לא לפי מקום מגוריו של 
המשתמש בפועל ברכב או היישוב שבו הרכב פעיל. יש לכך גם השפעה על הגיל הממוצע 

של כלי הרכב ביישוב )הגיל הממוצע של ציי רכב, כמו חברות השכרה, נמוך(.
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בה  נפצע  בנסיעה,  כלי רכב אחד  – תאונה שמעורב בה לפחות  נפגעים  תאונת דרכים עם 
לפחות אדם אחד והוגדרה במשטרה כתאונה שנחקרת על ידה. לא כולל תאונת דרכים עם 

נזק בלבד, פעולת טרור, ותאונות שלא דווחו למשטרת ישראל.

תיירות

בתי מלון, בתי הארחה של קיבוצים ומושבים, מלונות דירות ומלוניות, פנסיונים   – מלונות 
ובתי מרגוע. לא כולל: חניוני קמפינג, אכסניות נוער, בתי ספר שדה, "אירוח כפרי", ובתי מלון 
שהפכו למרכזי קליטה. מלונות תיירות - בתי מלון הרשומים לתיירים על ידי משרד התיירות, 

או שהגישו בקשה להכרה ככאלו.
חדרים – חדרי מלון שיש בהם לפחות מיטה אחת המיועדת לאורחים. מערכת חדרים )סוויטה( 
נחשבת כחדר אחד. במספר החדרים נכללים גם חדרים במלונות שנסגרו זמנית )שיפוצים, 
)לדוגמה, בשל  זמנית עקב חוסר כדאיות להפעילם  וכן חדרים במלונות שנסגרו  עונתיות( 
למרכזי  שהוסבו  במלונות  חדרים  נכללים  לא   .)2000 באוקטובר  שהחל  הבטחוני  המצב 

קליטה לעולים. 
אורח – מבוגר או ילד שנרשם בבית המלון ולן בו לפחות לילה אחד.

תייר – אורח הנרשם בכניסתו לבית המלון על פי דרכון זר.
ישראלי – אורח הנרשם בכניסתו לבית המלון על פי תעודת זהות ישראלית.

לינות – כל לינות האורחים בפועל בבתי המלון. שהות של אורח אחד בחדר בן שתי מיטות 
או עם מיטה כפולה נחשבת כלינה אחת.

אחוז תפוסה של חדרים – סך כל החדרים התפוסים בבתי המלון הפתוחים בתקופה הנדונה, 
ביחס לסך כל החדרים העומדים לרשות אותם בתי מלון.

לתקופה  חדרים  ומהשכרת  מלינות  מוסף  ערך  תיירות, מס  במלונות  מלינות  פדיון   – פדיון 
ממושכת וכן פדיון משירותים אחרים שאינם לינות, כגון: ארוחות ומשקאות, חנויות וכדומה.

פדיון מתיירים – פדיון מלינה ומאירוח של תייר שאינו משלם מע"מ במלונות תיירות.

במבואות למהדורת האינטרנט של השנתון,  למצוא  ניתן  והמקורות המלאים  את ההגדרות 
באתר האינטרנט של מכון ירושלים.
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מקור: הלמ"ס, נתוני בינוי, נתוני הרשויות המקומיות בישראל; שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ט'

דירות ובנייה בירושלים, בישראל,
ובערים הגדולות, 2018-2008

דיור, תחבורה ותיירות    |    דיור

לוח 1

שיעור השינוי 2018
בין 2018
לחומש 
הקודם

 ממוצע שנתי
2017-2013

 ממוצע שנתי
2012-2008

ירושלים

215,376197,880..227,729סה"כ דירות קיימות

2,007-31.3%2,9211,823דירות חדשות )גמר בנייה(

2,875-2.7%2,9542,153התחלת בנייה

ישראל

 סה"כ דירות קיימות
)לא כולל מועצות אזוריות(

2,403,063......

49,972+10.8%45,11533,576דירות חדשות )גמר בנייה(

47,405-8.2%51,61539,672התחלת בנייה

תל אביב

......206,207סה"כ דירות קיימות

2,972+6.5%2,7901,681דירות חדשות )גמר בנייה(

2,739+0.6%2,7242,549התחלת בנייה

חיפה

......119,676סה"כ דירות קיימות

960+16.1%827312דירות חדשות )גמר בנייה(

1,162+7.3%1,083435התחלת בנייה
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התחלות וגמר בנייה בירושלים, 2018,
ממוצע שנתי 2017-2008

התחלות וגמר בנייה בירושלים ובערים הגדולות, 2018
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  2018  ממוצע שנתי   2017—2013  ממוצע שנתי 2008—2012

 גמר בנייה   התחלות בנייה  
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ט', משרד הבינוי והשיכון

 מחירים ממוצעים של דירות בירושלים, בישראל, ובערים הגדולות,
לפי מספר החדרים בדירה, 2013, 2017

לוח 2

מחירסך הכל 2017דירות חדשותדירות יד שנייהחדרים
ממוצע

בשנת 2013

אחוז שינוי
 שנתי ממוצע
2017-2013 מספר

עסקאות
מחיר ממוצע 

)ש"ח(
מספר

עסקאות
מחיר ממוצע 

)ש"ח(
מספר

עסקאות
מחיר ממוצע

)ש"ח(

ירושלים

3-2.5 1,546  1,527,978  134  2,105,366  1,680  1,574,032  1,290,710 5.1%

4-3.5 1,260  2,017,275  309  2,188,656  1,569  2,051,027  1,719,320 4.5%

5-4.5 557  2,656,759  286  2,505,702  843  2,605,511  2,221,673 4.1%

4.9% 1,629,003  1,969,423  4,092  2,297,729  729  1,898,256  3,363 סה״כ

ישראל

3-2.5 20,470  1,084,462  2,965  1,213,647  23,435  1,100,807  .. ..

4-3.5 20,560  1,474,483  8,890  1,489,835  29,450  1,479,117  .. ..

5-4.5 11,383  2,023,941  7,225  1,903,887  18,608  1,977,327  .. ..

.. ..  1,484,782  71,493  1,603,704  19,080  1,441,490  52,413 סה״כ

תל אביב

3-2.5 1,291  2,350,515  189  2,994,774  1,480  2,432,789  1,832,968 7.3%

4-3.5 774  3,260,493  207  3,271,069  981  3,262,724  2,582,561 6.0%

5-4.5 314  4,414,537  235  4,394,734  549  4,406,060  3,469,334 6.2%

6.9% 2,347,667  3,063,185  3,010  3,606,792  631  2,919,000  2,379 סה״כ

חיפה

3-2.5 1,486  810,365  221  1,012,942  1,707  836,592  649,296 6.5%

4-3.5 827  1,264,598  326  1,660,332  1,153  1,376,488  1,111,110 5.5%

5-4.5 377  1,950,939  159  2,151,132  536  2,010,325  1,635,517 5.3%

5.4% 977,437  1,205,150  3,396  1,568,213  706  1,109,862  2,690 סה״כ

דיור, תחבורה ותיירות    |    דיור
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ט׳

מחיר ממוצע של דירת 4-3.5 חדרים בירושלים,
בישראל ובערים הגדולות, 2013, 2017
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עסקאות למכירת דירות בירושלים, בתל אביב ובחיפה,
לפי מספר החדרים בדירה, 2017
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ט'

שכר דירה ממוצע של דירות בירושלים,
בישראל, ובערים הגדולות, 2018-2007

לוח 3

 2018חדרים
 )אוקטובר-דצמבר(

שקלים חדשים

שיעור שינוי שנתי ממוצע

 שנה אחרונה
2018-2017

2017-20122012-2007

שכר דירה בשכירות חופשית

ירושלים

2-1.53,295+3.6%+2.6%+7.9%

3-2.53,913+1.6%+2.8%+7.1%

4-3.54,875+2.9%+2.6%+5.9%

5-4.56,198+3.5%+1.1%+8.7%

ישראל

2-1.53,087+2.8%+2.6%+7.7%

3-2.53,512+2.8%+2.7%+7.8%

4-3.54,321+2.9%+2.1%+6.9%

5-4.55,531+0.8%+2.2%+8.0%

 תל אביב

2-1.54,463+1.8%+2.9%+9.9%

3-2.55,520+3.0%+3.0%+9.0%

4-3.56,782+3.2%+1.8%+6.8%

5-4.59,040+4.2%+3.4%+6.3%

 חיפה

2-1.52,039+2.2%+2.9%+5.2%

3-2.52,532+3.0%+3.0%+5.5%

4-3.53,278+3.9%+2.3%+6.6%

5-4.54,256+2.1%+2.5%+6.6%

מדד המחירים 
לצרכן

+0.8%+0.8%+14.2%

דיור, תחבורה ותיירות    |    דיור
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שינוי בשכר דירה ממוצע לדירת 4-3.5 חדרים,
בירושלים, בישראל ובערים הגדולות, 2018-2007

 ירושלים   ישראל   תל אביב   חיפה
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 שכר דירה ממוצע בירושלים, בישראל ובערים הגדולות,
לפי גודל דירה, 2018

5-4.54-3.53-2.52-1.5

דיור, תחבורה ותיירות    |    דיור
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק י'

מכוניות פרטיות בירושלים, בישראל ובערים הגדולות,
לפי שנת ייצור, 2017

לוח 4

חיפהתל אביב ישראלירושליםשנת ייצור
מספר המכוניות הפרטיות

201710,401206,55735,74112,497

201610,797207,04335,21012,494

20159,629176,19429,18010,650

201410,466161,17223,2588,888

20139,650136,56915,2277,426

50,943887,535138,61651,955סה"כ 2017-2013

2012-200866,213700,00560,34734,475

77,464499,73233,52921,577עד 2007

194,6202,087,272232,492108,007סך הכל

אחוז מכלל המכוניות הפרטיות

20175%10%15%12%

20166%10%15%12%

20155%8%13%10%

20145%8%10%8%

20135%7%7%7%

26%43%60%48%סה"כ 2017-2013

2012-200834%34%26%32%

40%24%14%20%עד 2007

100%100%100%100%סך הכל
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מכוניות פרטיות בירושלים, בישראל, ובערים הגדולות,
לפי שנת ייצור, 2017

 מכוניות פרטיות בירושלים ובחיפה,
שיוצרו בשנים 2013-2017

יר
בע

ת 
מו

שו
 ר

ות
וני

מכ

 ירושלים   חיפה

2012-20082017-2013עד 2007



 134 

חזרה לתוכן העניינים

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק י'

מורשים לנהוג בירושלים, בישראל,
בערים הגדולות ובסובב ירושלים, 2017

לוח 5

שיעור לאלף בני 18+סך הכל

319,535585ירושלים

4,254,211722ישראל

280,066780תל אביב

145,825662חיפה

28,501520בית שמש

7,678365ביתר עלית

8,427834גבעת זאב 

15,768894מבשרת ציון

53,616932מודיעין-מכבים-רעות

7,037282מודיעין עילית

20,614814מעלה אדומים

דיור, תחבורה ותיירות    |    תחבורה
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מורשים לנהוג בירושלים, בישראל, בערים הגדולות
ובסובב ירושלים, 2017

שיעור לאלף בני 18+

דיור, תחבורה ותיירות    |    תחבורה
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מקור: למ"ס, נתוני תחבורה; שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק י'

 תאונות דרכים ונפגעים בירושלים, בישראל,
ובערים הגדולות, 2017-2007

לוח 6

אחוז שינוי בין 2017 ממוצע שנתי2017
לחומש הקודם

2016-20122011-2007

תאונות דרכים

9858671,055+13.6%ירושלים

12,70012,28815,540+3.4%ישראל

1,4861,3642,110+8.9%תל אביב

495484615+2.3%חיפה

נפגעים

1,4851,4111,894+5.2%ירושלים

23,10122,90230,332+0.9%ישראל

1,8741,7742,967+5.6%תל אביב

7918381,205-5.6% חיפה

מזה: הרוגים ופצועים קשה

166171144-2.9%ירושלים

2,3881,9832,145+20.4%ישראל

231162153+42.6%תל אביב

805894+37.9%חיפה

דיור, תחבורה ותיירות    |    תחבורה
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תאונות דרכים בערים הגדולות, 2017,
ממוצע שנתי 2016-2007

נפגעים בתאונות דרכים בערים הגדולות, 2017,
ממוצע שנתי 2016-2007

ות
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ים
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2017

2017

ממוצע שנתי 2016-2012

ממוצע שנתי 2016-2012

 ממוצע שנתי 2011-2007

 ממוצע שנתי 2011-2007

דיור, תחבורה ותיירות    |    תחבורה
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק י"א

 מלונות, חדרי מלון, אורחים, לינות ותפוסה
בירושלים, בישראל, בערים הגדולות ובאילת, 2018

לוח 7

אילתחיפהתל אביב ישראלירושלים
2018

89419781850מלונות

10,82754,8648,5691,59311,023חדרי מלון

1,79310,5401,5422932,493אורחים )אלפים(

6126,4065361872,280ישראלים

1,1814,1341,006107213תיירים

4,93825,1573,6455826,964לינות )אלפים(

1,00813,5778683016,203ישראלים

3,93011,5802,777281761תיירים

69%68%75%66%73%תפוסה )חדרים(

2013

73357571550מלונות

9,55049,2037,1241,44411,023חדרי מלון

ממוצע שנתי 2017-2013

1,3889,0101,1832492,396אורחים )אלפים(

5115,9414271722,206ישראלים

8773,06975678180תיירים

3,84322,5283,0165176,944לינות )אלפים(

88413,2617132846,191ישראלים

2,9599,2672,303233753תיירים

59%64%71%61%71%תפוסה )חדרים(

שיעור השינוי בין שנת 2018 לממוצע החומש הקודם

4%+18%+30%+17%+29%+אורחים 

3%+9%+26%+8%+20%+ישראלים

18%+37%+33%+35%+35%+תיירים

0%+13%+21%+12%+28%+לינות 

0%+6%+22%+2%+14%+ישראלים

1%+20%+21%+25%+33%+תיירים
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שינוי במספר מלונות וחדרי מלון בירושלים, בישראל 
ובערים הגדולות, 2018-2013

שינוי במספר לינות ישראלים ותיירים במלונות בירושלים,
בישראל ובערים הגדולות, 2018 לעומת ממוצע 2017-2013
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 חיפה   תל אביב   ישראל   ירושלים

 אילת   חיפה   תל אביב   ישראל   ירושלים
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק י"א

פדיון במלונות בירושלים,
בערים הגדולות, ובאילת, 2018-2013

לוח 8

אילתחיפהתל אביבירושלים

פדיון כולל - אלפי שקלים במחירים שוטפים

20131,729,7211,744,000248,8362,322,300

20141,739,9211,726,638250,2922,295,795

20151,671,6422,011,005268,4292,385,173

20161,696,9082,044,822288,4652,413,100

20172,045,2742,186,976307,4712,524,069

20182,400,6542,442,373332,5552,639,135

פדיון מתיירים - אלפי דולרים

2013322,990353,15727,76695,694

2014329,099336,00425,32881,580

2015275,554344,94532,36958,689

2016284,202351,89124,97261,076

2017376,508412,05331,29274,344

2018448,476470,25533,01672,103

דיור, תחבורה ותיירות    |    תיירות
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פדיון כולל של מלונות בירושלים,
בערים הגדולות ובאילת, 2018-2013

 פדיון מתיירים של מלונות בירושלים,
בערים הגדולות ובאילת, 2018-2013

ים
קל

ש
פי 

אל
ים

לר
דו

פי 
אל

 אילת   תל אביב   ירושלים   חיפה

 תל אביב   ירושלים   אילת   חיפה

דיור, תחבורה ותיירות    |    תיירות



חינוך
והשכלה 

גבוהה
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חינוך והשכלה גבוהה
מערכת  ביותר.  המשמעותיים  הציבוריים  מהשירותים  אחד  את  מספקים  החינוך  מוסדות 
החינוך בירושלים היא הגדולה בישראל, והיא מורכבת משלושה מגזרים עיקריים, עברי-כללי, 
חרדי וערבי, כאשר החינוך העברי-כללי מתחלק לממלכתי, ממלכתי-דתי, וממלכתי-חרדי. 
)גן, בית ספר  מערכת החינוך בירושלים מוצגת בחלוקה מגזרית, ובחלוקה לפי שלב חינוך 
יסודי, ובית ספר על-יסודי(. מוצגים גם נתונים לגבי בתי הספר והכיתות, והשוואה לישראל 

ולערים הגדולות.
ירושלים היא עיר אוניברסיטאית, המהווה גם בית למספר מכללות אקדמיות ומכללות לחינוך. 
כמנוע  הן  הציבורי,  ובדיון  העירוניים  בחיים  משמעותי  חלק  הוא  הגבוהה  ההשכלה  נושא 
לצמיחה כלכלית לעיר, והן כפוטנציאל למוביליות חברתית עבור תושביה. הפרק מציג את 
מספר הסטודנטים הלומדים בירושלים, לפי סוג המוסד )אוניברסיטה, מכללות אקדמיות או 

מכללות לחינוך(, תואר )ראשון, שני או שלישי(, וקבוצת אוכלוסייה. 

מקורות עיקריים
הפרק מתבסס בעיקר על פרק י"ב במהדורת האינטרנט של השנתון הסטטיסטי לירושלים, 

והמקורות לנתונים הם עיריית ירושלים והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הגדרות עיקריות
חינוך יסודי – במגזר הכללי, בית ספר שש-שנתי או שמונה שנתי, במגזר החרדי בתי ספר 

תשע-שנתיים, ובמגזר הערבי בתי ספר שש-שנתיים.
עליונות  וחטיבות  העברי,  בחינוך  ז'-ט'  כיתות  הכוללות  ביניים  חטיבות   – על-יסודי  חינוך 
הכוללות בתי ספר תיכוניים תלת שנתיים )י'-י"ב(, לרוב כחלק מבתי ספר שש-שנתיים )ז'-
י"ב( או בתי ספר ארבע שנתיים )ט'-י"ב(. החינוך העל-יסודי כולל בתי ספר תיכוניים עיוניים, 

מקיפים, מקצועיים, בתי ספר ערב, ישיבות תיכוניות ובתי ספר תורניים.
חינוך מיוחד – תלמידים במוסדות חינוך המיועדים רק לתלמידי החינוך המיוחד.

 – מנח"י  על-ידי  המנוהל  ממלכתי-חרדי,  או  ממלכתי-דתי,  ממלכתי,  חינוך   – כללי  חינוך 
המינהלה לחינוך ירושלים.

חינוך ממלכתי – חינוך הניתן על ידי המדינה על פי תכנית הלימודים, ללא זיקה לגוף מפלגתי, 
עדתי או ארגון אחר מחוץ לממשלה, ובפיקוחו של השר או של מי שהוסמך לכך על ידיו.
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ואורח  חינוך ממלכתי-דתי – חינוך ממלכתי שמוסדותיו הם דתיים לפי תוכנית לימודיהם, 
החיים של תלמידיהם, מוריהם ומפקחיהם.

חינוך ממלכתי-חרדי – בשנת תשע"ד נפתח בירושלים בית ספר יסודי חרדי שמפוקח באופן 
ישיר על ידי משרד החינוך על פי תכנית הלימודים של המשרד בהתאמות מסוימות למגזר 

החרדי. בשנת תשע"ד למדו בבית הספר שבפיקוח חרדי 28 תלמידים בשתי כיתות.
חינוך חרדי - מוסדות חינוך לאוכלוסייה החרדית המקבלים שירותי חינוך מלאים או חלקיים 

מהעירייה. מוסדות אלה כוללים חינוך עצמאי, מעין החינוך התורני, ותלמודי תורה.
חינוך ערבי – הנתונים מתייחסים לנתוני החינוך במגזר הערבי במוסדות החינוך הרשמיים 
והמוכרים שאינם רשמיים. נתוני החינוך אינם כוללים את מוסדות החינוך הערבי הפרטי, עקב 

היותם חלקיים בלבד.
סטודנטים – הנתונים מתייחסים למספר הרשומים למוסדות להשכלה גבוהה המוכרים על 
ידי המועצה להשכלה גבוהה, הנמצאים באמצע שנת הלימודים האקדמית, ואשר למדו בהם 

לשם קבלת תואר או תעודה.
אשר  בירושלים,  הפועלים  גבוהה  השכלה  מוסדות   – בירושלים  גבוהה  להשכלה  מוסדות 
תארים  להעניק  למוסדות  מאפשרת  אשר  הכרה  גבוהה,  להשכלה  המועצה  ידי  על  הוכרו 

אקדמיים.  
המוסדות המוכרים בירושלים הם:

אוניברסיטאות - האוניברסיטה העברית.
ולמחול ע"ש  ועיצוב, האקדמיה למוזיקה  - בצלאל- אקדמיה לאמנות  מכללות אקדמאיות 
רובין, בית הספר הגבוה לטכנולוגיה - מכון לב, המכללה האקדמית הדסה, המכללה האקדמית 

להנדסה, המרכז האקדמי שלם, ומכון שכטר למדעי היהדות.
מכללות אקדמיות לחינוך - מכללת אפרתה – המכללה האקדמית לחינוך, המכללה האקדמית 

הדתית לחינוך ליפשיץ, מכללת ירושלים, המכללה לחינוך ע"ש דוד ילין.

במבואות למהדורת האינטרנט של השנתון,  למצוא  ניתן  והמקורות המלאים  את ההגדרות 
באתר האינטרנט של מכון ירושלים.
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק י"ב

תלמידים במערכת החינוך
בירושלים, לפי מגזר, תשע"ח )2017/18(

חינוך והשכלה גבוהה    |    חינוך

לוח 1

סך
הכל*

גני
ילדים

חינוך 
יסודי

 חינוך
על-יסודי

חינוך 
מיוחד

258,30056,200117,70084,4007,200סך הכל

חינוך
כללי

63,50012,70026,10024,7002,400סך הכל

31,2005,40011,70014,1001,700ממלכתי

31,3007,30013,60010,400700ממלכתי-דתי

..800200..1,000ממלכתי-חרדי

107,90025,40050,80029,1002,600חינוך חרדי

91,70018,10040,80030,6002,200חינוך ערבי

* לא כולל חינוך מיוחד, לא כולל י"ג-י"ד
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תלמידים במערכת החינוך בירושלים,
לפי מגזר, תשע"ח )2017/18(

תלמידים בחינוך הכללי בירושלים,
לפי זרם, תשע"ח )2017/18(

 חינוך על-יסודי   חינוך יסודי

 חינוך על-יסודי   חינוך יסודי

ים
יד

למ
ת

ים
יד

למ
ת
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק י"ב

תלמידים, כיתות ובתי ספר בירושלים, 
בישראל ובערים הגדולות, תשע"ז )2016/17(

לוח 2

חיפהתל אביבישראלירושלים
מספרים מוחלטים

תלמידים

  199,1201,720,42054,940סך הכל

 24,280 124,7701,004,17031,160חינוך יסודי )כולל חינוך מיוחד(

 18,040 716,25023,780 74,350חינוך על יסודי

כיתות

  1,766  2,298 69,793  8,250סך הכל

  1,028  1,318 41,449  5,152חינוך יסודי )כולל חינוך מיוחד(

    738    980 28,344  3,098חינוך על יסודי

בתי ספר

    122    165  5,592    684סך הכל

     78    105  2,962    401חינוך יסודי )כולל חינוך מיוחד(

     69     97  2,630    414חינוך על יסודי

אחוז מישראל

תלמידים

11.6%100%3.2%2.5%סך הכל

12.4%100%3.1%2.4%חינוך יסודי )כולל חינוך מיוחד(

10.4%100%3.3%2.5%חינוך על יסודי

כיתות

11.8%100%3.3%2.5%סך הכל

12.4%100%3.2%2.5%חינוך יסודי )כולל חינוך מיוחד(

10.9%100%3.5%2.6%חינוך על יסודי

בתי ספר

12.2%100%3.0%2.2%סך הכל

13.5%100%3.5%2.6%חינוך יסודי )כולל חינוך מיוחד(

15.7%100%3.7%2.6%חינוך על יסודי

חינוך והשכלה גבוהה    |    חינוך
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תלמידים בבתי הספר בירושלים ובערים הגדולות,
תשע"ז )2016/17(

 תלמידים בבתי הספר בירושלים ובערים הגדולות,
כאחוז מכלל התלמידים בישראל, תשע"ז )2016/17(

 חינוך על-יסודי   חינוך יסודי

ים
יד

למ
ת

 חינוך על-יסודי   חינוך יסודי

אל
שר

מי
וז 

אח
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק י"ב

סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה*בירושלים,
 לפי מוסד וקבוצת אוכלוסייה, תשע"ח )2017/18(

לוח 3

חינוך והשכלה גבוהה    |    השכלה גבוהה

ערביםיהודיםסך הכלמוסד
סטודנטים

31,38028,2103,170סך הכל

19,58017,4602,120האוניברסיטה העברית

11,80010,7401,050סך הכל מכללות אקדמיות

2,2102,060150בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב

79071090האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים

-3,6503,650המרכז האקדמי לב

3,3102,700610המכללה האקדמית הדסה ירושלים

1,3301,120210עזריאלי - המכללה האקדמית להנדסה

-180180המרכז האקדמי שלם

-330330מכון שכטר

אחוזים

100%90%10%סך הכל

100%89%11%האוניברסיטה העברית

100%91%9%מכללות אקדמיות

100%93%7%בצלאל - אקדמיה לאמנות ועיצוב

100%89%11%האקדמיה למוסיקה ומחול בירושלים

100%100%0%המרכז האקדמי לב

100%82%18%המכללה האקדמית הדסה ירושלים

100%84%16%עזריאלי - המכללה האקדמית להנדסה

100%100%0%המרכז האקדמי שלם

100%100%0%מכון שכטר

* לא כולל מכללות אקדמיות לחינוך
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סטודנטים ערבים בירושלים,
לפי מוסד לימודים, תשע"ח )2017/18(

סטודנטים במכללות אקדמיות בירושלים, 
לפי מוסד לימודים, תשע"ח )2017/18(

ים
נט

וד
סט

ים
נט

וד
סט
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק י"ב

סטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים ובישראל,
לפי סוג מוסד ותואר, תשע"ח )2017/18(

לוח 4

סך
הכל

תוארתואר ראשון
שני

תואר 
שלישי

סך
הכל

מזה:
שנה א'

ירושלים

  2,200  7,830  7,450 26,190 36,380סך הכל

 2,200 5,980 3,670 11,240 19,580האוניברסיטה העברית

-   980 2,970 10,810 11,800מכללות אקדמיות

-   870   810  4,130  5,000מכללות אקדמיות לחינוך

ישראל

11,570 60,360 266,760193,36057,970סך הכל

22,20038,27011,570 125,63074,750כלל האוניברסיטאות

-27,91014,460 105,02090,120מכללות אקדמיות

- 7,630 7,860 28,500 36,120מכללות אקדמיות לחינוך

 ירושלים
 כאחוז

מישראל

14%14%13%13%19%סך הכל

16%15%17%16%19%האוניברסיטה העברית

- 11%12%11%7%מכללות אקדמיות

-14%14%10%11%מכללות אקדמיות לחינוך

חינוך והשכלה גבוהה    |    השכלה גבוהה
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סטודנטים בירושלים,
לפי סוג מוסד ותואר, תשע"ח )2017/18(

סטודנטים בירושלים כאחוז מישראל,
לפי סוג מוסד ותואר, תשע"ח )2017/18(

 תואר ראשון   תארים מתקדמים )שני ושלישי(

 תואר ראשון   תואר שני   תואר שלישי

ים
נט
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סט

אל
שר

בי
ם 
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טו
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בחירות
סיבובי  שני  החולפת:  בשנה  שנערכו  הבחירות  מערכות  שתי  תוצאות  את  מסכם  זה  פרק 
אוקטובר  בחודשים  העיר  למועצת  והבחירות  ירושלים  עיריית  לראשות  הבחירות  מערכת 

ונובמבר בשנת 2018, והבחירות הכלליות לכנסת ה-21, שנערכו בחודש אפריל 2019.

מקורות עיקריים
לירושלים,  הסטטיסטי  השנתון  של  האינטרנט  מהדורת  של  ט"ו  פרק  על  מתבסס  הפרק 

והמקורות העיקריים הם עיריית ירושלים ונתוני ועדת הבחירות המרכזית.

הגדרות עיקריות

בעלי זכות בחירה
בבחירות המוניציפליות- תושבי העיר בגיל 17 ומעלה.
בבחירות הכלליות- אזרחי ישראל בגילאי 18 ומעלה.

שיעור הצבעה בפועל
מספר המצביעים בפועל מתוך כלל בעלי זכות הבחירה.

קולות כשרים
מספר קולות המצביעים שנספרו ומתוכם מחושבת חלוקת ההצבעה לסיעות ולמועמדים.

קולות פסולים
בתנאי  אי עמידה  להיחשב ככשרים עקב  יכולים  אינם  כי  קולות המצביעים שנמצא  מספר 

ההצבעה. קול פסול אינו נספר בתוצאות הבחירות.

סיבוב שני בבחירות לראשות העירייה
2018 נוצר בירושלים לראשונה מצב בו אף אחד מהמועמדים  במערכת הבחירות של שנת 
לראשות  בחירות שני  סיבוב  נערך  זו  ל-40% מהקולות. מסיבה  זכה  לא  העירייה  לראשות 

העירייה בין שני המועמדים שזכו למספר הקולות הגבוה ביותר בסיבוב הראשון.
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מצביעים לכנסת מצביעים למועצת העיר

בעלי זכות בחירה
בירושלים לרשות המקומית

638,065
בעלי זכות בחירה
בירושלים לכנסת

410,258

60%

  262,103

40%

254,347
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ט"ו

בחירות    |    ראשות עיריית ירושלים

תוצאות הבחירות לראשות עיריית ירושלים,
 אוקטובר-נובמבר 2018

לוח 1

אחוזמספרים מוחלטים 

הצבעה לראשות העירייה

638,065100%בעלי זכות בחירה

סיבוב ראשון

254,32639.9%סך הכל מצביעים

248,58597.7%קולות כשרים

5,7412.3%קולות פסולים

שם המועמד

49,68120.0%זאב אלקין

73,07929.4%עופר ברקוביץ

42,28917.0%יוסי דייטש

81,42632.8%משה ליאון

2,1100.8%אבי סלמן

סיבוב שני

223,39935.0%סך הכל מצביעים

221,72399.2%קולות כשרים

1,6760.8%קולות פסולים

שם המועמד

108,97949.2%עופר ברקוביץ

112,74450.8%משה ליאון
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 הצבעה למועמדים בבחירות לראשות עיריית ירושלים
)סיבוב ראשון(, אוקטובר 2018

משה ליאון זאב אלקין

עופר ברקוביץ יוסי דייטש

אבי סלמן

32.8% 20.0%

29.4% 17.0% 0.8%
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מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ט"ו

בחירות    |    מועצת העיר ירושלים

תוצאות הבחירות למועצת העיר ירושלים,
אוקטובר-נובמבר 2018

לוח 2

מספר מנדטיםאחוזמספרים מוחלטים
הצבעה למועצת העיר

638,065100בעלי זכות בחירה

254,34740סה"כ מצביעים

250,67399קולות כשרים

3,6741קולות פסולים

הרשימות

התעוררות בירושלים
46,310187בראשות עופר ברקוביץ )הת(

41,540176דגל התורה )דת(

התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו 
34,412145של מרן הרב עובדיה יוסף זצל )שס(

26,116103יהדות התורה המאחודת אגודת ישראל )ג(

14,25262הבית היהודי - האיחוד הלאומי )טב(

ירושלים תצליח וירושלמים
12,16752בראשות זאב אלקין )א(

12,03052מאוחדים עם אריה קינג )ק(

10,30641מרצ ירושלים חופשית )מרצ(

10,15541חביליו מצילים את ירושלים )כן(

9,07741בני תורה )עץ(

7,91031הליכוד )מחל(

1*26,39811רשימות  שלא עברו את אחוז החסימה

*ראש העיר משה ליאון מכהן גם כחבר מועצה
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מושבים במועצת עיריית ירושלים
לפי סיעות וחברים, אוקטובר 2018

התעוררות
7 3

2

1 1

1

1

1

2

2

6

5

מאוחדים

הבית
היהודי

יהדות התורה

ירושלים
תצליח

משה ליאון

הליכוד

בני תורה מצילים
את 

ירושלים

דגל התורה

מרצ

ש״ס
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 מצביעים בבחירות לכנסת ה-21
בישראל, בירושלים ובערים הגדולות, אפריל 2019

לוח 3

חיפהתל אביבירושליםישראל

סך הכל

6,339,729410,258426,398247,866בעלי זכות בחירה

4,340,253262,103268,795145,606סך הכל מצביעים

68.563.963.058.7שיעור הצבעה בפועל

4,309,270260,049267,601144,578קולות כשרים

30,9832,0541,1941,028קולות פסולים

הצבעה למפלגות - מספרים מוחלטים   

1,140,37064,38051,59634,217הליכוד )מחל(

1,125,88130,576122,27147,261כחול לבן )פה(

258,27535,7738,5602,931ש"ס )שס(

249,04960,6322,3975,210יהדות התורה )ג(

193,4421,7404,3757,319חד"ש תע"ל )ום(

190,8707,76422,7948,127מפלגת העבודה )אמת(

173,0044,0543,68710,553ישראל ביתנו )ל(

159,46817,6622,8993,016איחוד מפלגות הימין )טב(

156,4738,43024,0276,792מרצ )מרצ(

152,7565,2036,4827,310כולנו )כ(

143,6664071,8231,464רע"ם-בל"ד )דעם(

138,59811,5995,2513,320הימין החדש )נ(

227,41811,82911,4397,058יתר המפלגות

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ט"ו
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 מצביעים בבחירות לכנסת ה-21 בישראל,
אפריל 2019

הליכוד יתר 
המפלגות

ישראל 
ביתנו

הימין 
החדש

כולנו

מרצרע״ם-בל״ד

איחוד מפלגות 
הימין

יהדות 
התורה

מפלגת 
העבודה

ש״ס

 חד״ש
תע״ל

כחול לבן

26.5% 6.0%
5.8%

4.4%4.5%

5.3%

4%

3.2%
3.5%

3.7%

3.6% 3.3%

26.1%
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תוצאות הבחירות לכנסת ה-21 בישראל, בירושלים
ובערים הגדולות, אפריל 2019

לוח 3

חיפהתל אביבירושליםישראל

אחוזים )מספר מנדטים(

100%100%100%100%קולות כשרים - סך-הכל

26.5%24.8%19.3%23.7%   )35(הליכוד )מחל(

26.1%11.8%45.7%32.7%   )35(כחול לבן )פה(

 2.0% 13.8%3.2% 6.0%   )8(ש"ס )שס(

 3.6% 23.3%0.9% 5.8%   )8(יהדות התורה )ג(

 5.1% 1.6% 0.7% 4.5%   )6(חד"ש תע"ל )ום(

 5.6% 8.5% 3.0% 4.4%   )6(מפלגת העבודה )אמת(

 7.3% 1.4% 1.6% 4.0%   )5(ישראל ביתנו )ל(

 2.1% 1.1% 6.8% 3.7%   )5(איחוד מפלגות הימין )טב(

 4.7% 9.0% 3.2% 3.6%   )4(מרצ )מרצ(

 5.1% 2.4% 2.0% 3.5%   )4(כולנו )כ(

 1.0% 0.7% 0.2% 3.3%   )4(רע"ם-בל"ד )דעם(

 2.3% 2.0% 4.5% 3.2%   )0(הימין החדש )נ(

 4.9% 4.3% 4.5% 5.3%   )0(יתר המפלגות

מקור: שנתון סטטיסטי לירושלים, פרק ט"ו
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 מצביעים בבחירות לכנסת ה-21 בירושלים,
אפריל 2019

יהדות התורה

הליכוד ש״ס

איחוד מפלגות 
הימין

הימין החדש מרצ

מפלגת העבודה ישראל 
ביתנו

כולנו

יתר המפלגות

כחול לבן
24.8% 13.8%

6.8%
4.5% 3.2%

3.0% 1.6%

0.7%2.0%

4.5%

11.8%

23.3%

ש 
חד״

תע״ל

רע״ם בל״ד



 חברי ועדת ההיגוי
השנתון הסטטיסטי לירושלים

ישראל קמחי, יו"ר
גרשון בינט

יהושע בירוטקר
אוליביה בלום

פרופ' סרג'יו דלה פרגולה
אורן הלר

בנימין וייל
ד"ר אחמד חליחל

פנינה צדקה
ניצה )קלינר( קסיר

אריאלה רג'ואן
גיל ריבוש



מכון ירושלים למחקרי מדיניות 
 רחוב רד"ק 20, ירושלים 9218604

   INFO@JERUSALEMINSTITUTE.ORG.IL טל 02-5630175  |  פקס 02-5639814  |  דוא"ל
WWW.JERUSALEMINSTITUTE.ORG.IL

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
מכון ירושלים למחקרי מדיניות )לשעבר: מכון ירושלים לחקר ישראל(, 
הוא המכון המוביל בישראל בחקר המציאות המורכבת והמרקם הייחודי 

של ירושלים.
הייחודיים המאפיינים את  באתגרים  ב-1978, מתמקד  המכון, שהוקם 
ירושלים בת זמננו, ומספק ידע מחקרי נרחב ומעמיק לקובעי מדיניות, 
כלל  על  משתרעת  המכון  עבודת  הרחב.  ולקהל  אקדמיה  לאנשי 
ודמוגרפיות,  סוגיות חברתיות  פיזי-אורבני,  ההיבטים של העיר: תכנון 
אתגרים כלכליים וסביבתיים ושאלות הנובעות ממעמדה הגאו-פוליטי 
הקנתה  השנים,  לאורך  המכון  של  הרב-גונית  עבודתו  ירושלים.  של 
אתגרים  לעבר  פעילותו  להרחבת  שהובילה  ייחודית  פרספקטיבה  לו 
מורכבים וכוללים שִעמם מתמודדת החברה הישראלית – בהם סוגיות 
עירוניות, חברתיות ואסטרטגיות, אתגרי סביבה וקיימּות, מימון וחדשנות.

 
מציגה  לירושלים  הסטטיסטי  השנתון  של  המודפסת  המהדורה 
המצב  של  תמציתית  סטטיסטית  תמונה  וגרפים  לוחות  באמצעות 
בעיר במגוון תחומים. מהדורה זו כוללת את לוחות הנתונים העיקריים 
מתוך השנתון הסטטיסטי, המופיע במלואו באתר האינטרנט של מכון 

ירושלים למחקרי מדיניות.




