ירושלים  -נתונים עיקריים
הנתונים מעודכנים לשנת  ,2013אלא אם כן מצוין אחרת

תעסוקה ועסקים

אוכלוסייה
ירושלים  -סך הכל
יהודים ואחרים
ערבים
אחוז ילדים ( )14-0מכלל האוכלוסייה
יהודים ואחרים
ערבים
אחוז בני  +65מכלל האוכלוסייה
יהודים ואחרים
ערבים
גיל חציוני
יהודים ואחרים
ערבים
משקי בית  -סך הכל
יהודים
ערבים
ממוצע נפשות למשק בית
יהודים

 829,900תושבים

משתתפים בכח העבודה

( 178,700מבני )54-25

 522,200תושבים

מועסקים

( 167,600מבני )54-25

 307,600תושבים

בלתי מועסקים

( 11,000מבני )54-25

34%
31%
39%
9%
11%
4%
23.8
26.0
20.4
 205,030משקי בית
 149,600משקי בית
 53,200משקי בית
3.9
3.3
5.7

אינם בכח העבודה

( 82,900מבני )54-25

אחוז משתתפים בכח העבודה
האוכלוסייה
מכלל נשים

 68%מבני 54-25

גברים

 59%מבנות 54-25
 78%מבני 54-25

אחוז מועסקים מתוך
המשתתפים בכוח העבודה

 94%מבני 54-25

אחוז בלתי מועסקים
מכלל כח העבודה

 6%מבני 54-25

מספר מועסקים בעיר
מספר עסקים פעילים
מספר עסקים בתחום ההיי-טק

293,200
36,426
1,049

רמת חיים ורווחה

 23.2לכל אלף תושבים

תחולת העוני לנפשות
46%
שכר ממוצע (מעודכן לשנת ₪ 8,042 )2012
נשים
₪ 7,085
גברים
₪ 8,871
הכנסה חודשית (ברוטו) למשק בית ₪ 15,269

יהודים ואחרים

 23.1לכל אלף תושבים

שבראשו שכיר

ערבים
שיעור פריון כולל
יהודים ואחרים

 23.7לכל אלף תושבים
 3.89לכל אלף תושבים
 3.88לכל אלף תושבים

אשכול חברתי-כלכלי
(מעודכן לשנת )2008

ערבים

תנועה טבעית
שיעור ריבוי טבעי

ערבים

 4.00לכל אלף תושבים

הגירה
מאזן הגירה בין-יישובית
נכנסים לירושלים
עוזבים את ירושלים
השתקעות ראשונה של עולים
גידול אוכלוסייה

-7,400
 10,530נפשות
 17,930נפשות
 2,275נפשות
 14,560נפשות

4

דיור ובינוי (מעודכן לשנת )2014
מחיר ממוצע של שכר דירה
( 3-2.5חדרים)

₪ 3,599

מחיר ממוצע של דירה בבעלות
( 3-2.5חדרים)

₪ 1,412,500

מספר דירות למגורים
התחלות בנייה
גמר בנייה

 211,491דירות
 3,469דירות
 2,508דירות

תיירות
חינוך (מעודכן לשנת תשע"ה) והשכלה גבוהה
תלמידים במערכת החינוך

269,100

מספר לינות של תיירים מחו"ל
אחוז מישראל

חינוך עברי  -ממלכתי
וממלכתי-דתי

63,200

מספר לינות של תיירים ישראלים
אחוז מישראל

חינוך חרדי

109,800
96,100
38,110

מבקרים במוזאונים
(מעודכן לשנת )2014

חינוך ערבי
מספר הסטודנטים במוסדות
להשכלה גבוהה בירושלים
האוניברסיטה העברית
מכללות אקדמיות
מכללות אקדמיות לחינוך

20,313
11,774
6,023

הכנסות העירייה
תקציב רגיל
תקציב בלתי רגיל

3,057,100
31%
836,200
7%
2,532,827

₪ 5,730,447,000
₪ 4,317,850,000
₪ 1,412,597,000

