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השנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית ,בלוחות,
בגרפים ובמפות ,על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים ,ואת מגמות השינוי
שהתחוללו בה לאורך זמן .השנתון מציג גם השוואה בין ירושלים לבין ישראל ,תל-
אביב-יפו וחיפה ופרק מיוחד מוקדש ליישובי סובב ירושלים.
כמו בשנים קודמות ,גם השנה השנתון הסטטיסטי לירושלים נועד בראש ובראשונה
לשרת את קובעי המדיניות ,את המתכננים במגזר הממלכתי ,העירוני ,והפרטי,
חוקרים ותלמידים ,וכל המעוניינים והמתעניינים בנושא.
השנה נוספו לשנתון  21לוחות חדשים .נושאים חדשים שמופיעים בלוחות השנתון
השנה מציגים אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה ,תוצאות ההצבעה בבחירות
לכנסת ,מאפייני תיירים וביקור באתרי תיירות ,מערכת התחבורה הציבורית בירושלים
והשתתפות בכח העבודה של משקי בית.
תודה מיוחדת ליושב ראש הכנסת ה 29-ראובן ריבלין ,לרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י)
ולקרן לייכטאג על סיוע ותמיכה בשנתון.
אנו מודים לכל מי שסייעו ותרמו להכנת השנתון ,לקוראים ולמשתמשים שהגיבו בכתב
ובעל-פה ולחברי ועדת ההיגוי .תודתנו לכל הגופים הממשלתיים ,הציבוריים
והפרטיים ,לאגפים השונים בעיריית ירושלים ,ובמיוחד ללשכה המרכזית
לסטטיסטיקה .כל אלה העמידו לרשותנו מידע רב המתפרסם בשנתון .הנתונים
המתפרסמים בשנתון נאספו ועובדו על ידי מקורות שונים ואמינותם נבדקת על ידי
צוות השנתון .בנוסף תודה ,לאסתי ביהם על עבודת העימוד וההכנה לדפוס ולליסה
פרלמן על תרגום לאנגלית של הלוחות החדשים.
מערכת השנתון
ד"ר מאיה חושן ,ענבל דורון ,יאיר אסף-שפירא ,יעל ישראלי

ועדת היגוי
פרופ' משה סיקרון ,האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר
פנינה צדקה ,סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר דמוגרפיה ומפקד ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה
גיל ריבוש ,יועץ ראש העיר ומנהל האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי ,עיריית ירושלים
פרופ' סרג'יו דלה פרגולה ,המכון ליהדות זמננו ע"ש הרמן ,האוניברסיטה העברית
בירושלים
עו"ד יוסי שרעבי ,מנהל מינהל תרבות חברה ופנאי ,עיריית ירושלים
יששכר דור ,מנהל תחום מחקר ,משרד הפנים
ישראל קמחי ,חוקר בכיר ,מכון ירושלים לחקר ישראל

