מבוא
השנתון הסטטיסטי לירושלים  2102הוא השנתון ה –  62במספר .השנתון ,בהוצאת
מכון ירושלים לחקר ישראל ועיריית ירושלים ,יוצא לאור החל משנת  .2896השנתון
במלואו וכן לוחות מפורטים נוספים מתפרסמים באתר האינטרנט של המכון
.www.jiis.org.il
תודה מיוחדת ליושב ראש הכנסת ראובן ריבלין ,לרשות לפיתוח ירושלים (הרל"י)
ולקרן לייכטאג על סיוע ותמיכה בשנתון.
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 ,נציין שלראשונה מופיעים נתונים ממפקד
האוכלוסין  6009שמציגים אזורים בשכונות הערביות .נושאים חדשים שמופיעים
בלוחות השנתון השנה מציגים את המצב המשפחתי של האוכלוסייה ,בינוי כיתות
חדשות ,לפי מגזר ,זכאות לתעודת בגרות לפי מגזר ,ושירותי תחנות לבריאות המשפחה
(טיפות חלב).
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 ,לליסה
פרלמן על תרגום לאנגלית של הלוחות החדשים וליעל ישראלי על הסיוע בהכנה לדפוס.
מערכת השנתון
ד"ר מאיה חושן ,ענבל דורון ,יאיר אסף-שפירא ,איתן בלואר

ועדת היגוי
פרופ' משה סיקרון ,האוניברסיטה העברית בירושלים – יו"ר
פנינה צדקה ,סמנכ"לית ומנהלת אגף בכיר דמוגרפיה ומפקד ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה
רועי פולקמן ,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

