אוכלוסייה סוף 1122
▪

בשנת  1122מנתה אוכלוסיית ירושלים  014,411תושבים .מתוכם )44%( 022,411 :יהודים
ואחרים (שאינם

▪

ערבים) ו )04%( 100,111-ערבים.

▪

משנת  2041אוכלוסיית ירושלים שילשה עצמה ,מנתה  144,011בשנת  2041וגדלה ל-
 014,411בשנת  .1122האוכלוסייה היהודית גדלה ב 200%-והאוכלוסייה הערבית גדלה ב-
.011%

▪

התפלגות האוכלוסייה לפי דת 400,411 :יהודים ( 102,211 ,)41%מוסלמים (24,111 ,)00%
נוצרים ( )1%מהם כ 21,111-נוצרים ערבים 0,111 ,ללא סיווג דת (.)2%

פריסה גיאוגרפית של האוכלוסייה
▪

בשנת  1122התגוררו  404,011תושבים (יהודים וערבים) באזורים שנוספו לירושלים בשנת
 ,2041והם היוו  42%מכלל תושבי ירושלים.

▪

בשכונות שנבנו באזורים שנוספו לירושלים בשנת  2041התגוררו בשנת 204,411 - 1122
יהודים (ואחרים לא ערבים) ( ,)41%ו 101,111-ערבים (.)41%

▪

 00%מכלל האוכלוסייה היהודית (והאחרת שאינה ערבית) בעיר התגוררה בשנת 1122
בשכונות שנבנו באזורים שנוספו לירושלים בשנת  00% .2041מכלל האוכלוסייה הערבית
התגוררה בשנת  1122באזורים שנוספו לירושלים בשנת .2041

▪

השכונות היהודיות הגדולות בעיר הן :רמות אלון ( ,)42,411פסגת זאב ( 04,011תושבים),
וגילה (.)11,011

גיל חציוני
הגיל שמחצית מהאוכלוסייה צעירה ממנו והמחצית האחרת מבוגרת ממנו:

▪

סה"כ אוכלוסייה בירושלים14 :

▪

האוכלוסייה היהודית14 :

▪

האוכלוסייה הערבית11 :

בשכונות היהודיות בהן מרבית האוכלוסייה היא מסורתית ,חילונית ודתית:

▪

הגיל החציוני הנמוך ביותר :גבעת המטוס ( ,)10הר חומה ( ,)10וגבעת מרדכי (.)14

▪

הגיל החציוני הגבוה ביותר :קריית וולפסון ( ,)41טלביה ( )41ותלפיות (.)44

בשכונות בהן מרבית האוכלוסייה היא חרדית:

▪

הגיל החציוני הנמוך ביותר :רמות אלון (צפון ומרכז) ( ,)20קריית קמיניץ שבנווה יעקב (,)24
רוממה )24( ,מאה שערים ובתי אונגרין (.)24

▪

הגיל החציוני הגבוה ביותר :שערי חסד ( ,)10כנסת ובתי ברויידא ( )14והר נוף (.)14

בשכונות בהן מרבית האוכלוסייה ערבית

▪

הגיל החציוני הנמוך ביותר :מחנה הפליטים שועפאט ( ,)24ענאתא החדשה וג'בל מוכבר ()21
וצור באהר ועיסאוויה (..)20

▪

הגיל החציוני הגבוה ביותר :הרובע הנוצרי ( ,)02הרובע הארמני ובאב א זהרה-מסעודיה (,)10
ואדי ג'וז ושייח ג'ראח (.)10

צעירים בני :43-11
▪

שכונות בהן האחוז הגבוה ביותר של צעירים מכלל אוכלוסיית השכונה :הגבעה הצרפתית
( ,)40%מרכז העיר (( )42%בעיקר ברחובות בן יהודה ,המלך ג'ורג ושלומציון) ,נחלאות ()00%
(בעיקר אזור רחוב המדרגות ונחלת ציון) ורחביה ,ללא קריית וולפסון (.)00%

▪

שכונות בהן האחוז הנמוך ביותר של צעירים מכלל אוכלוסיית השכונה :קריית קמיניץ שבנווה
יעקב ( ,)20%רמת בית הכרם ( ,)21%קריית וולפסון ( )24%ורמת שלמה (.)24%

הגירה 1122
▪

עברו אל ירושלים  21,411תושבים חדשים ועזבו אותה  21,011מתושביה .מאזן ההגירה היה
שלילי ועמד על .-1,411

▪

היישובים אליהם עברו לגור מספר גדול ביותר מהעוזבים את ירושלים היו :בית שמש (,)2,001
תל אביב ( ,)2,011ביתר עלית ( )011וגבעת זאב (.)001

▪

היישובים מהם עברו לגור בירושלים המספר הגדול ביותר של מהגרים היו :בני ברק ( ,)441תל
אביב ( ,)411בית שמש ( )001ומעלה אדומים (.)411

▪

כתוצאה ממאזן ההגירה שלילי בשנת  1122נגרעו מירושלים  24.2תושבים לכל אלף תושבים
יהודים.

▪

בולט חלקם של בני  04-11בין העוברים לגור בירושלים וגם בין העוזבים אותה ,והם היוו 02%
מהעוברים אל ירושלים ,ו 41%-מהעוזבים אותה.

▪

מתוך כלל היהודים בני  11-04שעברו לגור בירושלים ,בולט חלקם של צעירים מהמגזר הכללי
(לא חרדי) והם היוו  )4,111( 14%לעומת  )2,401( 14%מהמגזר החרדי.

▪

הנתונים מראים כי קיימת ירידה במאזן ההגירה השלילי של בני  04-11מהמגזר הכללי לעומת
עלייה במאזן הגירה השלילי של צעירים מהמגזר החרדי בגילאים אלה .בשנת  1122מאזן
ההגירה של צעירים מהמגזר הכללי היה  ,-2,211בהשוואה ל -2,011-בשנת  1121ו-2,041-
בשנת  .1110מאזן ההגירה של בני  04-11מהמגזר החרדי בשנת  1122היה ,-2,441
בהשוואה ל -2,011-בשנת  1121ו -2,101-בשנת .1110

▪

אחוז בני  40ומעלה מקרב העוברים אל ירושלים ומקרב העוזבים אותה עמד על כ.4%-

ילודה ופריון 1122
▪

בשנת  1122שיעור הפריון (מספר הילדים שאישה צפויה ללדת במהלך חייה) של יהודים
בירושלים היה גבוה במקצת מזה של הערבים ועמד על  4.1בקרב היהודים לעומת  0.4בקרב
הערבים .שיעור הפריון בקרב הנשים היהודיות נמצא במגמת עלייה ואילו שיעור הפריון בקרב
הנשים הערביות נמצא במגמת ירידה.

▪

בעשור האחרון ( )1122-1112שיעור הפריון בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים עלה בעוד
בקרב האוכלוסייה הערבית ירד .מגמת השינוי בשיעור הפריון בירושלים דומה לזו שבישראל.

שיעור פריון כולל
שנה

▪

ערבים

יהודים (ואחרים לא ערבים)
ישראל

ירושלים

ישראל

ירושלים

1112

1.0

4.7

4.0

3.4

1122

1.0

3.1

0.0

4..

במהלך שנת  1122נולדו לתושבי ירושלים כ 11,111-תינוקות :מתוכם כ)40%( 24,211-
תינוקות נולדו לנשים יהודיות וכ )00%( 1,011-תינוקות נולדו לנשים מוסלמיות.

עלייה
השתקעות ראשונה של עולים מאז 26.7

▪

בשנת  1122בחרו  1,011עולים להשתקע בירושלים (השתקעות ראשונה) והם היוו  24%מכלל
העולים החדשים לישראל .בתל אביב השתקעו באותה שנה  011עולים שהיוו  0%מכלל העולים
לישראל ,ובחיפה השתקעו  2,221עולים 1% ,מכלל העולים לישראל.

▪

ארצות המוצא העיקריות של העולים שבחרו בירושלים כמקום מגוריהם הראשון בישראל בשנת
 1122היו ארצות הברית  011 -עולים ( 00%מכלל העולים שהגיעו לירושלים) ,צרפת 441 -
עולים ( ,)20%רוסיה  411 -עולים ( )21%ובריטניה  211 -עולים (.)1%

▪

השנים בהם הגיע מספר העולים הגדול ביותר היו  )24,411( 2002 ,)20,411( 2001ו2001-
(.)1,011

▪

מאז שנת  1111משתקעים בירושלים כ 1,111-1,011-עולים מדי שנה.

▪

מאז שנת  1111עולה בהתמדה שיעור העולים הבוחרים בירושלים כמקום מגוריהם הראשון
בישראל .בשנת  2000עמד אחוז זה על  ,4%הוא עלה ל 21%-בשנת  ,1110ובשנת  1122עמד
על  .24%שיעור העולים ( )24%שבחרו לגור בירושלים בשנת  1122גבוה בהשוואה לתל אביב
( )0%ולחיפה (.)1%

עולים המתגוררים בירושלים

▪

עולים שעלו בשנים  ,2000-2001ברובם מחבר העמים ,מהווים אחוז גבוה מהאוכלוסייה
בשכונות :פסגת זאב ( שיעורם מכלל האוכלוסייה היהודית בפסגת זאב צפון הוא כ ,)10%-נווה
יעקב (כ ,)24%-פסגת זאב מזרח ,קרית יובל (דרום) ,הגבעה הצרפתית ותלפיות-מזרח (כ-
 20%בכל אחת מהן).

▪

עולים שעלו בין השנים  ,1122-1111בעיקר מארה"ב ומדינות המערב ,מהווים אחוז גבוה
מהאוכלוסייה בטלביה ( ,)20%מרכז העיר ( )20%ורחביה (.)20%

משפחות חד הוריות
▪

בשנת  1122התגוררו בירושלים  0,211משפחות חד הוריות ,להן כ 24,411-ילדים מתחת לגיל
 ,20שהיוו  0%מכלל הילדים בעיר .שיעור זה היה נמוך מזה שבישראל בה  0%מהילדים חיו
במשפחות חד-הוריות .בתל אביב ובחיפה שיעור הילדים במשפחות חד-הוריות היה גבוה
במיוחד ועמד על  21%ו 20%-בהתאמה .בירושלים שיעור המשפחות החד-הוריות המשתייכות
למשקי בית של רווקים עמד על  ,12%שיעור זה נמוך מעט מישראל ( )10%ונמוך בהרבה מזה
שבתל אביב ( .)41%שיעור המשפחות החד-הוריות המשתייכות למשקי בית של רווקים ביישובי
סובב ירושלים עמד על  14%במבשרת ציון 24% ,במעלה אדומים 20% ,בבית שמש.

