ברכת ראש העיר לשנתון הסטטיסטי של מכון ירושלים
ירושלים נמצאת בעיצומה של מהפכה בתחומי חיים רבים ,ועוברת שורה ארוכה של שינויים
משמחים אשר מצעידים אותה אל עבר הצלחה .השנתון הסטטיסטי מאפשר לנו למדוד ולראות
את ההצלחה הזו.
בתחום החינוך ,לאחר שנים ארוכות של הצטמקות מערכת החינוך הממלכתית והממלכתית-
דתית המגמה התהפכה ,ואנחנו שמחים לראות שנה שנייה רצופה של עלייה משמעותית של מאות
ילדים בכמות הנרשמים למוסדות החינוך ,ופתיחה של כיתות ובתי ספר נוספים רבים.
בתחום הכלכלי ,אנו רואים עדות לאטרקטיביות של העיר באמצעות כמות עסקאות הנדל"ן בעיר.
ב 9002 -וב 9000 -נרכשו בעיר למעלה מ 0,000 -דירות בבנייה פרטית ,לאחר שבשנים 9002-9002
נע המספר בין  220-020דירות בשנה.
בתחום התרבות והתיירות שמנו לנו למטרה לבסס את ירושלים כבירת התרבות של ישראל ,תוך
שימוש בנכסיה המופלאים וע"י כך למשוך עוד ועוד מבקרים ותיירים לעיר .ב 9000 -ביקרו
במוזיאונים בעיר  9.2מיליון מבקרים ,עלייה של  )!( 92%מ.9002 -
מניסיוני בעולם העסקים ,כדי להוביל ארגון להצלחה – בין אם מדובר בחברה ,עירייה ,בית ספר
או כל ארגון אחר – חייבים אחריות ניהולית וכלי ניהול מקצועיים .את תפיסת העולם הזאת
הבאתי גם לתפקידי כראש העיר.
בהתאם לכך ,בין השינויים המרכזיים בדרך העבודה העירונית פותחו יעדים מדידים ובעלי
משמעות ,ומושם דגש על הגברת השקיפות .בשלוש השנים האחרונות אגפי העירייה מקיימים
פעילות מבוססת תוצאות .כאשר כל פעולה שנעשית מחוברת היטב ליעדיה וניתן למדוד את
הפעילות ולראות את התוצאה הרצויה .כמו כן תכניות העבודה העיקריות של אגפי העירייה ,לצד
פירוט התקציב העירוני ,מוצגות בשקיפות לרשות הציבור .פרסום תכניות העבודה של אגפי
העירייה מאז תחילת הקדנציה ,לצד פרסום השנתון הסטטיסטי מהווה קפיצת מדרגה חשובה.
השנתון מאפשר לכולנו ,ובתוך כך לי כראש עיר ,לבחון את הצלחת המדיניות העירונית אותה אנו
מובילים ומבצעים .החזון שלנו הוא לראות ירושלים משגשגת ופורחת ,אטרקטיבית לצעירים.
התהליכים שהנענו מבשילים ואנחנו רואים תוצאות בכל תחומי החיים .אך אין בכוונתנו לעצור או
לנוח במאמץ למען ירושלים .לפנינו עוד אתגרים רבים  -ועוד היד נטוייה!
יישר כוח לעוסקים במלאכה :למערכת השנתון בראשות ד"ר מאיה חושן ,לוועדת ההיגוי ולגופים
השותפים לעשייה.
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