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מבוא
השנתון הסטטיסטי לירושלים  2005/2006הוא השנתון ה 22-במספר .השנתון בהוצאת
מכון ירושלים לחקר ישראל ועירית ירושלים יוצא לאור החל משנת  .1983השנתון האחרון
שיצא בדפוס הוא שנתון  .2003-2002שנתון  2004הופיע רק באתר האינטרנט של המכון
 .www.jiis.org.ilהשנה לשמחתנו שוב יוצא השנתון מודפס ולראשונה כל לוחות השנתון
באינטרנט מופיעים גם בקובצי אקסל .הדפסתו של השנתון התאפשרה הודות לתמיכתה של
קרן פראט ולסיועו של ח"כ ראובן ריבלין .אנו מודים להם על עזרתם.
כמו בשנים קודמות ,גם השנה השנתון הסטטיסטי לירושלים נועד בראש ובראשונה לשרת
את קובעי המדיניות ,את המתכננים במגזר הממלכתי ,העירוני ,והפרטי ,חוקרים ותלמידים
המתעניינים בנושא ירושלים ,וכל המעוניינים והמתעניינים בנושא .בעשור האחרון ניכרת
מגמת עלייה בשימוש בשנתון ,והתעניינות בנתונים המתפרסמים בו ,בארץ ומחוצה לה  -בקרב
אמצעי התקשורת ,כמו גם בקרב נציגויות זרות בישראל ובשגרירויות ישראל בחוץ לארץ.
עיון בסדרות העתיות שבשנתון הנוכחי ובלוחות השנתיים המתעדכנים מדי שנה מאז ,1982
מאפשר לעמוד על מגמות שינוי ופיתוח בירושלים בתחומים רבים ומגוונים.
צוות השנתון רואה חשיבות רבה בפרסום נתונים הן על כלל העיר והן על המגזר היהודי והמגזר
הערבי שבה .נתונים על המגזר הערבי מופיעים בכל הלוחות שבהם ניתן להציג נתונים אמינים
(לדוגמא :נתוני אוכלוסייה ,תנועות אוכלוסייה ,חינוך ותיירות) .עם זאת ישנם לוחות שבהם
לא קיימים נתונים על המגזר הערבי ,או שהנתונים לא הוכחו כאמינים דיים ,ועל-כן בחרנו לא
לפרסמם .הגורמים העיקריים להעדר נתונים על המגזר הערבי בירושלים בחלק מהנושאים
הם:
 .1הימנעות של גופים שונים מעריכת סקרים במגזר הערבי במזרח ירושלים ,בעיקר בתקופות
עימות.
 .2איסוף נתונים שוטף בנושאים שונים בירושלים ,שאינו מאפשר להבחין בין המגזר הערבי
למגזר היהודי.
 .3גודל האוכלוסייה .השיקול שלא לפרסם את נתוני האוכלוסייה הערבית כקבוצה נפרדת
הוא שיקול סטטיסטי .כאשר הנתונים מבוססים על מדגם קטן ,לא מתאפשרת הצגת
האוכלוסייה הערבית כקבוצה נפרדת בשל שיקולים סטטיסטיים.
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 לערן אבני על בדיקה והגהה של
הנתונים ,לאפרת סער על ההכנה לדפוס ,לאסתי ביהם על עבודת העימוד וההכנה לדפוס
וללורה ורטון על תרגום לאנגלית של הלוחות החדשים.
		

מערכת השנתון

		

ד"ר מאיה חושן ,יאיר אסף-שפירא ,איתן בלואר

ועדת היגוי
פרופ' משה סיקרון ,יועץ להנהלת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — יו"ר
ד"ר אורי אולמן ,מנהל החטיבה לתכנון אסטרטגי ומחקר ,עיריית ירושלים
יעקב אפרתי ,מנהל מינהל מקרקעי ישראל
פרופ' סרג'יו דלה פרגולה ,המכון ליהדות זמננו ע"ש הרמן ,האוניברסיטה העברית בירושלים
אנה חזן ,הממונה על שלטון מקומי ותאגידים ,משרד הפנים
ישראל קמחי ,חוקר בכיר ,מכון ירושלים לחקר ישראל

--

