ברכת ראש העיר לשנתון הסטטיסטי של מכון ירושלים
השנתון הסטטיסטי לירושלים  3102בהוצאת עיריית ירושלים ומכון ירושלים לחקר ישראל הוא
כלי חשוב ביותר בעבודתנו הרציפה לחיזוקה של ירושלים .השנתון משמש כלי יעיל לתכנון
מדיניות ולבקרה על ביצועים .השנתון מהווה כלי עבודה אפקטיבי ויעיל המסייע לנו להוביל
מדיניות המבוססת נתונים תוך הצבת מדדי הצלחה.
ניהול נכון הוא המפתח להצעדת ירושלים כעיר משגשגת ואטרקטיבית לצעירים ,למבקרים
וליזמים ואנו רואים עדות לכך בנתונים המתפרסמים גם בשנתון הנוכחי.
השנתון עוסק במספר נושאים ,העומדים במרכז המדיניות העירונית:
חינוך -לאחר עשור וחצי של ירידה במספר התלמידים מהמגזר הכללי ,אנו ממשיכים לראות זו
השנה השלישית ברציפות עליה במספר הנרשמים לכיתות א' ובגני הילדים במערכת החינוך
הממלכתית והממלכתית-דתית .עובדה זו מצטרפת לעשרות הכיתות החדשות ובתי הספר
החדשים שנפתחו בשנים האחרונות ומבשרים על השתקעותם של משפחות צעירות הנהנות
מהרפורמות הרבות שביצענו בתחום החינוך.
צעירים -ירושלים הפכה בשנים האחרונות לאבן שואבת לצעירים ,עולים וסטודנטים .ישנה מגמת
שיפור במאזן ההגירה מהעיר ובשנתיים האחרונות קיימת הגירה חיובית לשכונות במערב העיר
כמו קרית יובל ,גוננים וקרית מנחם .ב 5-השנים האחרונות חלה עליה של  55%במאזן ההגירה
של צעירים במגזר הציוני לירושלים!
תרבות ותיירות -ירושלים כיום מהווה מרכז תרבותי ורוחני .בקיץ האחרון התקיימו פי ארבעה
אירועי תרבות מהקיץ הקודם ,ואירועי התרבות ,הפנאי והספורט הארציים והבינלאומיים
מהווים מוקד משיכה להמונים מהארץ ומחו"ל.
לא פחות משלושה מיליון תיירים מחו"ל פקדו את העיר ,ולראשונה אירחה ירושלים יותר תיירים
ישראליים מחיפה ומתל אביב.
לא בכדי פדיון המלונות ותפוסת החדרים גדלו משמעותית  -והעיר כולה בתסיסה תרבותית
ותיירותית!
פיתוח כלכלי -ירושלים לקראת פריחה כלכלית .בשנת  3100פעלו בעיר כ 20,311 -עסקים פעילים
ובתוכם גידול של  021עסקים חדשים משנת  .3101מרכז העיר חזר לפרוח – מספר המבקרים עלה
ב 10% -והפדיון הממוצע לעסקים קטנים בו גדל משמעותית.
ירושלים ממשיכה בצמיחה ופיתוח מואצים ,מהם נהנים כלל תושבי העיר!
התהליכים שזרענו נושאים פרי ואנחנו רואים תוצאות בכל תחומי החיים .למען ירושלים נמשיך
להשתפר ,להתרחב ולהגדיל.

זוהי שנה נוספת בה שיתוף הפעולה הפורה ,ארוך השנים וההדוק בין העירייה ומכון ירושלים
לחקר ישראל ממשיך .אנו נמשיך לטפח קשר זה לטובת העיר ותושביה .יישר כוח לעוסקים
במלאכה :למערכת השנתון בראשות ד"ר מאיה חושן ,לוועדת ההיגוי ולגופים השותפים לעשייה.
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