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ברכת ראש העיר
לשנתון הסטטיסטי של מכון ירושלים
השנתון הסטטיסטי לירושלים  2014בהוצאת 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 לקידום ירושלים ,וניהול נכון הוא בהכרח ניהול מבוסס נתונים,
בקרה ובחינה מחדש .לשמחתי ,המדיניות העירונית העקבית נושאת פרי והעיר משגשגת
ואטרקטיבית לצעירים ,למבקרים וליזמים ואנו רואים עדות לכך בנתונים המתפרסמים
גם בשנתון הנוכחי.
השנתון מספק לנו השנה בשורות גדולות — בשנת  2013הגענו למספר שיא מזה  20שנה
בירושלים של  3,442יחידות דיור שהחלה בנייתן! עתודות הבנייה משקפות את הרוח
הצעירה והמתפתחת המנשבת בעיר .בהמשך לכך ,לאחר עשור וחצי של ירידה במספר ,זו
השנה הרביעית ברציפות בה נמשך הגידול במספר התלמידים במערכת החינוך במגזרים
הממלכתי והממלכתי דתי .רק בשנתיים האחרונות נעשתה קפיצה של כמעט  7%במספר
התלמידים במגזר הציוני בעיר!
הרפורמות שערכנו בתחום החינוך נותנות אותותיהן וגם השנה נרשמה עליה בזכאים
לבגרות.
בתחום הפיתוח הכלכלי אנו רואים גם כן שיאים חדשים .לאחר שבשנת  2008הגיעו
לירושלים רק כ 2-מיליון תיירים ,הרי שבשנה זו כבר הגענו קרוב ל 4-מיליון לינות של
תיירים .השיפור בנתונים על מספר הלינות ,תפוסת המלונות והעליה בפדיון העסקי
מעידות על אטרקטיביות העיר הן מול תושבי ישראל והן מול תיירות זרה .ירושלים
צועדת בגאון כעיר צעירה ,משגשגת ומרתקת ,הטובה לתושביה ולמבקרים בה.
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 .יישר כוח לעוסקים במלאכה :למערכת השנתון בראשות
ד״ר מאיה חושן ,לוועדת ההיגוי ולגופים השותפים לעשייה.
ניר ברקת
ראש העיר ירושלים
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הקדמה
מנכ״ל מכון ירושלים לחקר ישראל
השנתון הסטטיסטי לירושלים יוצא לאור מאז  1982על ידי מכון ירושלים לחקר ישראל
ועיריית ירושלים .מכון ירושלים לחקר ישראל הוא מוסד מחקר עצמאי ,ללא כוונת רווח,
המספק נתונים עדכניים ,מהימנים ואמינים על ירושלים ,חומר רקע מעמיק ,ניירות
עמדה וניתוחים מקצועיים לשימושם של קובעי מדיניות ושל הקהל הרחב .מחקרי
המכון שמים דגש על היבטים יישומיים ,על המלצות לגיבוש מדיניות ועל דרכי פעולה.
המכון עוסק במחקרי מדיניות בתחומי הכלכלה והחברה ,ובעיקר בנושאים הקשורים
בירושלים בת-זמננו ובמדיניות סביבתית .כמו כן עוסק המכון במחקרים בנושא הסכסוך
הישראלי-פלסטיני.
מחקרי ירושלים עומדים במרכז תכנית העבודה של המכון מיום היווסדו .המכון פיתח
מאגרי נתונים על ירושלים והוא משקיע בהגדלתו והשבחתו .במכון נערכו מחקרים רבים
ופורסמו מאות ספרים וניירות עמדה המתייחסים לכל תחומי החיים בירושלים ,ביניהם
תוכניות מתאר ותוכניות-אב במגוון תחומים.
תכנית העבודה לשנת  2014כוללת בין היתר :מחקרי הגירה אל העיר וממנה ,מעקב
והערכה אחר פיתוח תעשיות הביוטק והיי-טק בעיר ,מעקב והערכה אחר תעשיית
התיירות ,בניית תחזיות לעיר עד שנת  ,2040עיון במצבן של שכונות מזרח העיר ,מחקר
החברה החרדית ,עיון באוכלוסיית הצעירים בעיר ועוד מחקרים רבים.
שנתון זה ה 28-במספר מציג את נתוני העיר במגוון רחב מאוד של תחומים :דמוגרפיים,
כלכליים ,שירותים עירוניים ,תשתיות ,תיירות ,חינוך ותרבות ,בריאות ,סדר ציבורי
ועוד.
השנתון הינו תוצר של עבודה אינטנסיבית של צוות המכון .אני מודה לד״ר מאיה חושן,
מנהלת הפרויקט ולחברי הצוות :יאיר אסף-שפירא ,ענבל דורון ויעל ישראלי על עבודתם
המקצועית והמסורה.
אנו מקווים ששנתון זה יוסיף נדבך חשוב לידע על ירושלים ,ויסייע בקידום תוכניות
לפיתוחה ,לקידומה ולמעמדה כבירת ישראל.

מאיר קראוס
מנכ״ל ,מכון ירושלים לחקר ישראל
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מבוא
השנתון הסטטיסטי לירושלים  2014הוא השנתון ה 28-במספר .השנתון ,בהוצאת מכון
ירושלים לחקר ישראל ועיריית ירושלים ,יוצא לאור החל משנת  .1982השנתון במלואו
וכן לוחות מפורטים נוספים מתפרסמים באתר האינטרנט של המכון .www.jiis.org.il
השנתון הסטטיסטי לירושלים מציג תמונת מצב סטטיסטית עדכנית ,בלוחות ,בגרפים
ובמפות ,על המתרחש בעיר במגוון רב של נושאים ,ואת מגמות השינוי שהתחוללו בה
לאורך זמן .השנתון מציג גם השוואה בין ירושלים לבין ישראל ,תל אביב-יפו וחיפה
ופרק מיוחד מוקדש ליישובי סובב ירושלים.
כמו בשנים קודמות ,גם השנה השנתון הסטטיסטי לירושלים נועד בראש ובראשונה
לשרת את קובעי המדיניות ,את המתכננים במגזר הממלכתי ,העירוני והפרטי ,חוקרים
ותלמידים ,וכל המעוניינים והמתעניינים בנושא.
השנה נוספו לשנתון  28לוחות חדשים .נושאים חדשים שמופיעים בלוחות השנתון
השנה מציגים רמת ההשכלה של האוכלוסייה ,תוצאות ההצבעה בבחירות למועצת
העיר ירושלים ולראשות עיריית ירושלים ,תעסוקה של האוכלוסייה בגילאי העבודה
העיקריים ,שיעורי לידות ופטירות ,מאפיינים של רוכשי דירות ,מחירי דירות ,הנחות
בארנונה ועוד.
תודה מיוחדת לחבר הכנסת ראובן ריבלין ,לרשות לפיתוח ירושלים (הרל״י) ולקרן
לייכטאג על הסיוע והתמיכה בשנתון.
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,
לאסתי ביהם על עבודת העימוד וההכנה לדפוס ,לחמוטל אפל על ההבאה לדפוס ולליסה
		
פרלמן על התרגום לאנגלית של הלוחות החדשים ושל המבואות לפרקים.
מערכת השנתון
ד״ר מאיה חושן ,ענבל דורון ,יאיר אסף-שפירא ,יעל ישראלי
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פרופ׳ משה סיקרון ,האוניברסיטה העברית בירושלים — יו״ר
פנינה צדקה ,סמנכ״לית ומנהלת אגף בכיר דמוגרפיה ומפקד ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה
גיל ריבוש ,יועץ ראש העיר ומנהל האגף למדיניות ותכנון אסטרטגי ,עיריית ירושלים
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פרק א — שטח
מבוא 			 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	3
לוח א .- .1/שטח השיפוט של ירושלים7	���������������������������������������������������2008-1952 ,
לוח א - 2/שטח מדינת ישראל ,מחוז ירושלים ושטחי השיפוט של ירושלים
 ..ושל ערים נבחרות8	����������������������������������������������������������������������������2008 ,
לוח א .- .3/ירושלים — שטח רבעים ,תת-רבעים ואזורים סטטיסטיים,
9	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2012 ..
לוח א .- 4/שטח שיפוט ושימושי קרקע בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
18	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2002 ..

פרק ב — אקלים ואיכות סביבה
מבוא 			 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	21
אקלים
לוח ב .- .1/טמפרטורות ולחות יחסית בירושלים27	���������������������������������2013 ,2012 ,
לוח ב .- .2/טמפרטורות בירושלים ,ערכים שנתיים ממוצעים וקיצוניים,
29	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2013-1982 ..
לוח ב .- .3/טמפרטורות וממוצעים ארוכי טווח בירושלים ,בהר כנען,
 ..בתל אביב ,בבאר שבע ובאילת31	���������������������������������2013 ,2009-1995 ,
לוח ב .- .4/משקעים בירושלים ,בהר כנען ,בחיפה ,בתל אביב ,בבאר שבע
 ..ובאילת32	������������������������������������������������������������� 2012/2013 ,2010-1981 ,
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לוח ב .- .5/משקעים בירושלים ,לפי כמות ומספר ימי גשם ושלג,
34	�����������������������������������������������������������������������������2012/2013-1992/1993 ..
איכות סביבה
לוח ב - 6/ריכוזים של מזהמי אוויר במרכזים מסחריים-עירוניים בירושלים
 ..ובתל אביב-יפו36	���������������������������������������������������������������������� 2012-2000 ,
לוח ב .- .7/שפכים ופסולת רעילה בירושלים37	�����������������������������������������2012-2000 ,
שטחי גינון ושטחים ירוקים
לוח ב .- .8/שטחי גינון ושטחים ירוקים באחזקה ובטיפול של עיריית
 ..ירושלים38	��������������������������������������������������������������������������������� 2013-2009 ,

פרק ג — אוכלוסייה
מבוא 			 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	41
לוח ג .- .1/אוכלוסיית ישראל וירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה53	������� 2012-1922 ,
לוח ג .- .2/אוכלוסיית ישראל ,ירושלים ,תל אביב-יפו וחיפה56	�������������2012-1972 ,
לוח ג .- 3/גידול שנתי של האוכלוסייה בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת
 ..אוכלוסייה57	������������������������������������������������������������������������������2012-1978 ,
לוח ג - 4/אוכלוסייה וגידול אוכלוסייה בירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה,
58	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1967 ..
לוח ג .- .5/תחזית אוכלוסייה לירושלים ולמחוז ירושלים ,לפי מאפייני
 ..אוכלוסייה60	������������������������������������������������������������������������������2000-2020 ,
לוח ג - 6/מקורות גידול האוכלוסייה בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו,
 ..בחיפה וביישובים נבחרים ,לפי קבוצות אוכלוסייה62	��������������������2012 ,
לוח ג .- .7/מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים64	���������������������������������2012-1985 ,
לוח ג .- .8/מרכיבי גידול של האוכלוסייה בירושלים לפי רובע ותת-רובע,
65	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2012 ..
לוח ג .- .9/אוכלוסייה בישראל ובירושלים ,לפי דת68	�����������������������������2012-1988 ,
לוח ג .- .10/אוכלוסיית ירושלים ,לפי גיל ,דת ,ופריסה גאוגרפית69	������������������ 2012 ,
לוח ג .- .11/אוכלוסיית ישראל ,ירושלים ,תל אביב-יפו וחיפה ,לפי גיל73	�������� 2012 ,
לוח ג .- .12/אוכלוסיית ירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה וגיל74	��������������2012-1997 ,
לוח ג .- .13/אוכלוסיית ירושלים ,לפי מגדר ,גיל ,דת וקבוצת אוכלוסייה76	������2012 ,
לוח ג .- 14/אוכלוסיית ירושלים ,לפי גיל ,רובע ,תת-רובע ואזור סטטיסטי,
78	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2012 ..
לוח ג .- .15/אוכלוסיית בני  20ומעלה בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ..ובחיפה ,לפי מצב משפחתי וגיל98	�����������������������������������������������������2011 ,
-ח-

לוח ג .- .16/אוכלוסיית בני  20ומעלה בירושלים ,לפי מצב משפחתי ,גיל,
 ..מגדר וקבוצת אוכלוסייה99	����������������������������������������������������������������2011 ,
לוח ג .– .17/משקי בית בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי גודל
 ..משק בית וקבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית104	���������������������2012 ,
לוח ג - 18/האוכלוסייה היהודית בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..בגיל  20ומעלה ,לפי אופי הזהות הדתית107	����� 2012-2010—2007-2005 ,
לוח ג .- .19/אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי  15ומעלה ,לפי סוג
 ..בית הספר האחרון בו למדו ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר109	���������������2012 ,
לוח ג .- .20/אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי  15ומעלה ,לפי התעודה
 ..הגבוהה ביותר שקיבלו ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר110	���������������������� 2012 ,

פרק ד — תנועה טבעית
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ילודה ,תמותה וריבוי טבעי
לוח ד .- .1/לידות חי בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה115	������2012-1980 ,
לוח ד .- .2/פטירות (כולל תינוקות) בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת
 ..אוכלוסייה117	������������������������������������������������������������������������������2012-1978 ,
לוח ד .- 3/פטירות תינוקות בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה,
118	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1978 ..
לוח ד .- .4/ריבוי טבעי בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה,
119	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1980 ..
לוח ד .- .5/לידות חי ,שיעור ילודה גולמי ושיעור פריון כולל בישראל,
 ..בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי קבוצת אוכלוסייה,
121	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2006 ..
לוח ד .- .6/לידות ,פטירות וריבוי טבעי בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע,
123	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2012 ..
לוח ד .- .7/לידות וילודים בישראל ובירושלים ,לפי בית חולים126	��������������������2012 ,
הפסקות הריון
לוח ד .- 8/פניות לוועדות ואישורים להפסקת הריון ,בישראל ,בירושלים,
 ..בתל אביב-יפו ובחיפה127	����������������������������������������������������������2011-1999 ,
נישואין וגירושין
לוח ד - 9/נישאים ומתגרשים תושבי ישראל ,ירושלים ,תל אביב-יפו וחיפה,
 ..לפי דת128	�����������������������������������������������������������������������������������2011 ,2006 ,
-ט-

פרק ה — הגירה ועלייה
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הגירה
לוח ה .- .1/הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה137	����������������������������������2012-1980 ,
לוח ה .- 2/הגירה בין-יישובית בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
138	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1996 ..
לוח ה .- .3/מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה ,לפי מחוז ונפת
 ..מגורים141	������������������������������������������������������������������������������������2012-1980 ,
לוח ה .- .4/נכנסים לירושלים מיישובים אחרים ,לפי מחוז ונפת מגורים
 ..קודמים142	���������������������������������������������������������������������������������� 2012-1980 ,
לוח ה .- .5/יוצאים מירושלים ליישובים אחרים ,לפי מחוז ונפת מגורים
 ..נוכחית144	������������������������������������������������������������������������������������2012-1980 ,
לוח ה .- .6/מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה ,לפי גיל145	����������2012-1988 ,
לוח ה .- .7/נכנסים לירושלים מיישובים אחרים ,לפי גיל147	���������������������2012-1980 ,
לוח ה .- . 8/יוצאים מירושלים ליישובים אחרים ,לפי גיל148	�������������������� 2012-1980 ,
לוח ה .- .9/הגירה בין ירושלים לרשויות מקומיות בסובב ירושלים,
149	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2010 ..
לוח ה .- .10/נכנסים לירושלים מיישובים עיקריים151	�������������������������������������������2012 ,
לוח ה .- .11/יוצאים מירושלים אל יישובים עיקריים152	���������������������������������������2012 ,
לוח ה .- .12/הגירה בתוך ירושלים ,לפי רובע153	�����������������������������������������������������2012 ,
לוח ה .- .13/תנועות אוכלוסייה בירושלים154	���������������������������������������������� 2012-1977 ,
לוח ה .– .14/מאזן תנועות האוכלוסייה בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע,
155	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2010 ..
לוח ה .- .15/תנועות הגירה בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע157	����������������������������� 2012 ,
עלייה
לוח ה - 16/השתקעות ראשונה של עולים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-
 ..יפו ובחיפה ,לפי גיל162	�������������������������������������������������������������� 2012-1990 ,
לוח ה .- 17/עולים ועולים בכוח לישראל ולירושלים ,לפי ארצות נבחרות,
164	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2003 ..
לוח ה .- .18/השתקעות ראשונה של עולים בירושלים ,לפי ארץ מגורים
 ..אחרונה165	�����������������������������������������������������������������������������������2012-2001 ,
לוח ה .- .19/עולים משנת  2000ואילך המתגוררים בירושלים ,לפי תת-רובע
 ..וגיל166	��������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ,
לוח ה .- .20/עולים משנת  1990ואילך המתגוררים בירושלים ,לפי תת-רובע,
168	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2012 ..
.
-י-

פרק ו — רמת חיים ורווחה
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רמת חיים
לוח ו .- .1/תחולת העוני בישראל ,בירושלים ובמחוזות188	����������������������2012 ,2011 ,
לוח ו - 2/תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים לפי קבוצות אוכלוסייה
 ..ומאפייני משפחה190	������������������������������������������������������������������2012 ,2011 ,
לוח ו – 3/תחולת העוני בקרב משפחות ,נפשות וילדים ,בישראל ובירושלים,
 ..לפי קבוצת אוכלוסייה ,גיל ושנות לימוד191	���������������������������2012 ,2011 ,
לוח ו - 4/בעלות על מוצרים בני-קיימא בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ..ובחיפה192	��������������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ,
לוח ו .- .5/השכר הממוצע החודשי והשנתי של שכירים ושל משפחות
		 עובדים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מגדר,
194	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2011-2009 ..
לוח ו - 6/העובדים השכירים והעצמאיים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ..ובחיפה ,לפי קבוצת שכר וקבוצת הכנסה196	�������������������������������������2011 ,
לוח ו - 7/השכר הממוצע לחודש עבודה של העובדים השכירים בישראל,
 ..בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי קבוצת שכר198	����������2011-2010 ,
לוח ו - 8/שכירים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי תקופת
 ..עבודה ומגדר199	������������������������������������������������������������������������������������2011 ,
לוח ו - 9/ממוצע של חודשי עבודה של שכירים ורמת הכנסה של שכירים
 ..ושל עצמאיים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי מגדר200	�������������������������������������������������������������������������������� 2011-1995 ,
לוח ו .- 10/הכנסות משקי בית שראשיהם שכירים ,בישראל ,בירושלים,
 ..בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מקור הכנסה201	�������������������������������������2011 ,
לוח ו - 11/הכנסות משקי בית שראשיהם אינם עובדים בישראל ,בירושלים,
 ..בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מקור הכנסה203	�������������������������������������2011 ,
לוח ו .- 12/שכר ושעות עבודה של שכירים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-
 ..יפו ובחיפה ,לפי מגדר204	�����������������������������������������������������������2011-1999 ,
לוח ו .- .13/הוצאה חודשית לתצרוכת למשק בית בישראל ,בירושלים,
 ..בתל אביב-יפו ובחיפה206	��������������������������������������������������������� 2011 ,2010 ,
לוח ו .- .14/דירות בבעלות ובהשכרה בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ..ובחיפה ,לפי נתוני דיור208	��������������������������������������������������������2011 ,2010 ,
קצבאות וגמלאות
לוח ו - 15/מקבלי גמלאות וקצבאות בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ..ובחיפה209	��������������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ,
 -אי -

לוח ו .- .16/מקבלי קצבת נכות כללית ,גמלת ניידות ונפגעי עבודה בישראל,
 ..בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה210	���������������������������������������2012-1991 ,
לוח ו - 17/משפחות המקבלות קצבת הבטחת הכנסה בישראל ,בירושלים,
 ..בתל אביב-יפו ובחיפה211	����������������������������������������������������������2002-2012 ,
לוח ו - 18/מקבלי קצבאות זקנה ושאירים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-
 ..יפו ובחיפה212	�����������������������������������������������������������������������������2012-2003 ,
לוח ו - 19/מקבלי קצבת ילדים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי מספר הילדים במשפחה213	�����������������������������������������������������������2012 ,
לוח ו .- 20/נשים שקיבלו דמי לידה בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ..ובחיפה214	����������������������������������������������������������������������������������� 2012-2005 ,
לוח ו - 21/מקבלי דמי אבטלה ,בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
215	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2006 ..
לוח ו .- .22/מקבלי דמי אבטלה בירושלים216	��������������������������������������������� 2012-1986 ,
צפיפות דיור
לוח ו .– .23/משקי בית בירושלים ,לפי צפיפות דיור וקבוצת אוכלוסייה,
217	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1990 ..
לוח ו – 24/משקי בית יהודיים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי צפיפות דיור218	������������������������������������������������������������������ 2012-2010 ,
רווחה
לוח ו .- .25/שרותי אגף הרווחה בעיריית ירושלים ,לפי אזור ולשכה,
219	������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ,2007 ..

פרק ז — תעסוקה
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לוח ז .- .1/בני  15ומעלה ,ובני ( 54-25גילאי העבודה העיקריים) בישראל
		 ובירושלים ,לפי תכונות כח העבודה ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר,
227	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2012 ..
לוח ז .- .2/בני  15ומעלה ,ובני ( 54-25גילאי העבודה העיקריים) בישראל,
	 .בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי תכונות כח העבודה
 ..ומגדר231	������������������������������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח ז .– .3/אוכלוסייה בגילאי  15ומעלה בירושלים ,לפי תכונות כח העבודה,
 ..גיל ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר233	�������������������������������������������������������� 2012 ,
לוח ז .– .4/השתתפות בכח העבודה בקרב אוכלוסייה בגילאי  15ומעלה
 ..בירושלים ,לפי גיל ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר236	������������������������������ 2012 ,
 -בי -

לוח ז - 5/מועסקים העובדים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי ענף כלכלי237	����������������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח ז - 6/מועסקים העובדים בירושלים ,לפי ענף כלכלי ,קבוצת אוכלוסייה
 ..ומגדר239	������������������������������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח ז - 7/מועסקים העובדים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי משלח יד240	������������������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח ז – 8/מועסקים העובדים בירושלים ,לפי משלח יד ,קבוצת אוכלוסייה
 ..ומגדר242	������������������������������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח ז .– .9/אוכלוסייה בירושלים בגילאי ( 54-25גילאי העבודה העיקריים),
 ..לפי תכונות כח העבודה ,התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו,
 ..קבוצת אוכלוסייה ומגדר243	����������������������������������������������������������������2012 ,
לוח ז .– .10/אוכלוסייה בירושלים בגילאי ( 54-25גילאי העבודה העיקריים),
 ..לפי תכונות כח העבודה ,סוג בית הספר האחרון בו למדו,
 ..קבוצת אוכלוסייה ומגדר245	����������������������������������������������������������������2012 ,
לוח ז .– .11/מועסקים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה
 ..לפי יישוב מגורים ,יישוב עבודה ומגדר246	�����������������������������������������2012 ,
לוח ז – 12/מועסקים בישראל ובירושלים ,לפי יישוב מגורים ,יישוב עבודה
 ..וקבוצת אוכלוסייה248	������������������������������������������������������������������������� 2012 ,
לוח ז .- .13/מועסקים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי מחוז מגורים ,יישוב עבודה ומגדר249	������������������������������������������2012 ,
לוח ז .– .14/מועסקים תושבי ישראל ,ירושלים ,תל אביב-יפו וחיפה,
 ..לפי מחוז עבודה ,יישוב מגורים ומגדר250	������������������������������������������2012 ,
לוח ז .– .15/משקי בית וילדים עד גיל  17במשק הבית ,לפי מספר מפרנסים
		 ומספר ילדים במשק הבית ,בישראל ,בירושלים ,בתל-אביב-יפו
 ..ובחיפה251	��������������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ,
לוח ז - 16/משקי בית ,לפי תכונות כח העבודה של בני משק הבית ,בישראל
 ..ובערים המונות מעל  100,000תושבים253	����������������������������������������� 2012 ,

פרק ח — עסקים ותעשייה
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עסקים
לוח ח .- 1/עסקים פעילים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי סוג עסק וענף כלכלי268	���������������������������������������������������������������� 2012 ,
לוח ח .- 2/פתיחה וסגירה של עסקים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ..ובחיפה ,לפי ענף כלכלי270	�������������������������������������������������������������������2012 ,
 -גי -

לוח ח - 3/פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים לפי סוג העסק וענף כלכלי,
271	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2012 ..
לוח ח .- .4/הישרדות של עסקים שנולדו בשנת  ,2008לאורך ארבע שנים,
 ..בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי ענף כלכלי,
272	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2009 ..
לוח ח .- .5/לידת עסקים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי סוג עסק וענף כלכלי274	���������������������������������������������������������������� 2012 ,
תעשייה
לוח ח .- .6/התעשייה בישראל ובירושלים277	���������������������������������������������2010 ,2009 ,
לוח ח .- 7/החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים ,לפי ענף כלכלי ראשי,
278	������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 2010 ..
לוח ח - 8/החשבון הכלכלי של התעשייה בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ..ובחיפה ,לפי עוצמה טכנולוגית280	������������������������������������������������������ 2010 ,
לוח ח .- .9/החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים ,לפי גודל המפעל
( ..משרות)285	��������������������������������������������������������������������������������������������2010 ,
לוח ח .- .10/החשבון הכלכלי של ענפי התעשייה בירושלים ,לפי מגזר286	����������� 2010 ,
לוח ח .- 11/החשבון הכלכלי של התעשייה בירושלים ,לפי רובע ,תת-רובע
 ..ואזור סטטיסטי287	�������������������������������������������������������������������������������2010 ,
לוח ח .- .12/משרות ותמורה למשרות בתעשייה בישראל ,בירושלים,
 ..בתל אביב-יפו ,בחיפה ובבאר שבע ,לפי עוצמה טכנולוגית288	�������� 2010 ,
לוח ח .- .13/משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים ,לפי עוצמה
 ..טכנולוגית וענף כלכלי ראשי290	���������������������������������������������������������� 2010 ,
לוח ח .- 14/משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים ,לפי גודל מפעל
( ..משרות)291	��������������������������������������������������������������������������������� 2010-2008 ,
לוח ח - 15/משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים ,לפי רובע ,תת-רובע
 ..ואזור סטטיסטי292	�������������������������������������������������������������������������������2010 ,
לוח ח .- 16/משרות ותמורה למשרות בתעשייה בירושלים ,לפי גודל מפעל
( ..משרות) ועוצמה טכנולוגית294	�������������������������������������������������2010-2005 ,

פרק ט — שירותים ותשתיות
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שירותים
לוח ט - 1/מערכת הבנקאות בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי מספר סניפים ,שטח סניפים ומספר משרות300	����������������2012-2000 ,
 -די -

לוח ט .- .2/שירותי חברת דואר ישראל בירושלים301	�������������������������������� 2012-1999 ,
מים
לוח ט .- .3/כמות המים שסופקה לירושלים והכמות שנמכרה לצרכנים,
302	��������������������������������������������������������������������������������������������2012-1968/69 ..
לוח ט .- .4/צריכת מים בירושלים ,לפי סוג השימוש303	���������������������������� 2012-1987 ,
לוח ט .- .5/מערכת המים והביוב בירושלים305	������������������������������������������ 1995-2012 ,
חשמל
לוח ט .- .6/אספקת חשמל בירושלים ,לפי סוג צריכה306	��������������������������2012-1987 ,
לוח ט .- .7/צריכת חשמל ממוצעת לצרכן ביתי ,בישראל ,בירושלים,
 ..בתל אביב-יפו ,בחיפה ובמחוזות מנהליים307	�������������������������1993-2012 ,
לוח ט .- 8/הגידול השנתי בצריכת חשמל ממוצעת לצרכן ביתי בישראל,
 ..בירושלים ,בתל אביב-יפו ,בחיפה ובמחוזות מנהליים308	������2012-1994 ,

פרק י — בינוי
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התחלות וגמר בנייה
לוח י - 1/שטח התחלות בנייה בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
318	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1980 ..
לוח י .- .2/שטח גמר בנייה בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
320	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1980 ..
לוח י .- .3/בניינים ודירות ומשך זמן בנייה ממוצע לבנייתם ,בישראל
 ..ובירושלים322	������������������������������������������������������������������������������2012-1985 ,
לוח י .- .4/שטח התחלות בנייה בירושלים ,לפי ייעוד323	������������������������� 2012-1980 ,
לוח י .- .5/שטח גמר בנייה בירושלים ,לפי ייעוד324	��������������������������������� 2012-1980 ,
לוח י .- .6/התחלות בנייה של דירות בירושלים ,לפי גודל דירה ויזם,
325	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1980 ..
לוח י .- .7/גמר בנייה של דירות בירושלים ,לפי גודל דירה ויזם328	�������� 2012-1980 ,
לוח י .- .8/התחלות וגמר בנייה בירושלים ,לפי תת-רובע ומספר דירות,
330	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2010 ..
מכירת דירות
לוח י .- .9/מכירת דירות שנבנו ביוזמה ציבורית בישראל ובירושלים,
334	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2013-1999 ..
לוח י .- 10/דירות חדשות למכירה ודירות חדשות שנמכרו בבניה פרטית
 ..בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה335	����������������������� 2013-2005 ,
 -וט -

מחירי דירות
לוח י .- .11/מחירים ממוצעים של דירות בבעלות פרטית בירושלים,
 ..בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מספר חדרים336	�������������������������� 2013-1988 ,
לוח י .- .12/מחירים ממוצעים של שכר דירה בישראל ,בירושלים,
 ..בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מספר חדרים338	�������������������������� 2013-1998 ,
לוח י .- .13/מחירים ממוצעים של דירות בערים שמונות מעל 100,000
 ..תושבים ,לפי סוג דירה ומספר חדרים341	�������������������������������� 2012-2008 ,
לוח י .– .14/מאפיינים של רוכשי דירות בערים שמונות מעל 100,000
 ..תושבים343	�������������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ,
שטחי דירות ונכסים
לוח י .- .15/דירות מגורים בירושלים ,לפי שטח ,רובע ותת-רובע344	�������������������2013 ,
לוח י .- .16/נכסים לא למגורים בירושלים ,לפי שטח ,רובע ותת-רובע349	����������2013 ,

פרק י״א — תחבורה
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כלי רכב מנועיים
לוח י״א - 1/מצבת כלי הרכב המנועיים הרשומים בירושלים ,לפי סוג הרכב,
360	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1980 ..
לוח י״א - 2/מכוניות פרטיות בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי שנת ייצור362	����������������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח י״א .- 3/מורשים לנהוג בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ..לפי סוג רכב בו הם מורשים לנהוג363	��������������������������������������2012-2010 ,
תאונות דרכים
לוח י״א - 4/תאונות דרכים עם נפגעים בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
365	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1980 ..
לוח י״א .- 5/תאונות דרכים עם נפגעים בירושלים ,לפי חומרת התאונה
 ..וסוג כלי הרכב המעורב367	�������������������������������������������������������� 2012-1983 ,
לוח י״א .- 6/נפגעים בתאונות דרכים בירושלים ,לפי חומרת הפגיעה
 ..וסוג הנפגע368	����������������������������������������������������������������������������� 2012-1983 ,
לוח י״א .- 7/נפגעים בתאונות דרכים בירושלים ,לפי גיל הנפגע371	������������ 2012-1990 ,
לוח י״א .- 8/תאונות דרכים בירושלים ,לפי סוג התאונה וסוג הנפגעים,
372	�������������������������������������������������������������������������������������������������� 2013-1995 ..

 -זט -

מערכת התחבורה הציבורית בירושלים
לוח י״א .- .9/שירותי רכבת ישראל לירושלים וממנה373	���������������������2012-1984/85 ,
לוח י״א - 10/שירותי רכבת ישראל לפי מספר נוסעים בישראל ,בירושלים,
 ...בתל אביב-יפו ובחיפה375	������������������������������������������������������ 2012-2005 ,
לוח י״א .- .11/מערכת התחבורה הציבורית בירושלים376	�������������������������� 2013 ,2012 ,
לוח י״א .- .12/מערכת התחבורה הציבורית במזרח ירושלים377	�����������������2012-1998 ,

פרק י״ב — תיירות
מבוא 			 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	381
בתי מלון ,חדרים ולינות
לוח י״ב - 1/מלונות תיירות וחדרים במלונות תיירות בישראל ,בירושלים,
 ...בתל אביב-יפו ,בחיפה ובאילת ,לפי רמה385	������������������������2012-1993 ,
לוח י״ב .- 2/לינות במלונות תיירות ,בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו,
 ...בחיפה ובאילת386	�������������������������������������������������������������������2012-1980 ,
לוח י״ב .- .3/מלונות תיירות ,וחדרים במלונות תיירות בירושלים,
388	���������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-1991 ...
לוח י״ב - 4/אורחים ,לינות ,ממוצע לינות לאורח ותפוסה במלונות תיירות
 ...בירושלים389	����������������������������������������������������������������������������2012-1980 ,
לוח י״ב .– .5/אורחים ולינות של תיירים במלונות תיירות בירושלים,
 ...לפי יבשת מגורים391	�������������������������������������������������������������� 2012-1994 ,
לוח י״ב .- .6/לינות ותפוסה במלונות תיירות בירושלים ,לפי רמה,
392	���������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2000 ...
לוח י״ב .- 7/אורחים ,לינות ותפוסה במלונות תיירות בירושלים לפי שנה
 ...וחודש393	���������������������������������������������������������������������������������2012 ,2011 ,
לוח י״ב - 8/מלונות ,חדרים ,לינות ותפוסת חדרים בירושלים (רבעון ראשון
 ...של כל שנה)395	������������������������������������������������������������������������ 2013-1994 ,
פדיון במלונות
לוח י״ב .- 9/פדיון מתיירים במלונות בירושלים ,בתל אביב-יפו ,בחיפה
 ...ובאילת396	������������������������������������������������������������������������������� 2012-1997 ,
לוח י״ב .-.10/פדיון כולל במלונות בירושלים ,בתל אביב-יפו ,בחיפה
 ...ובאילת397	������������������������������������������������������������������������������� 2012-1998 ,
מאפייני תיירים
לוח י״ב .-.11/תיירים מחו״ל בישראל ,בירושלים ובתל אביב-יפו,
 ...לפי מאפיינים נבחרים399	�����������������������������������������������������������������2012 ,
 -זי -

לוח י״ב - 12/ביקור של תיירים מחו״ל באתרים נבחרים בישראל ,לפי ארגון
 ...הנסיעה ,דת וארצות מגורים נבחרות של התייר400	�����������������������2012 ,

פרק י״ג — חינוך ותרבות
מבוא 			 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	403
חינוך
לוח י״ג .- .1/כיתות ותלמידים במערכת החינוך בירושלים ,תשע״ד������������������������	413
לוח י״ג - 2/תלמידים במערכת החינוך בירושלים ,לפי מגזר ,תשס״א-תשע״ד �����	416
לוח י״ג .- .3/תלמידים במערכת החינוך בירושלים ,לפי כיתה ,תשע״ד�������������������	417
לוח י״ג .- .4/מעונות יום בירושלים ,לפי הארגון המפעיל ,תשמ״ג-תשע״ד �������������	419
לוח י״ג .- .5/כיתות וילדים בגני קדם-חובה בירושלים ,לפי מגזר
( ...חינוך עברי) ,תשנ״ב-תשע״ד �����������������������������������������������������������������	420
לוח י״ג .- 6/כיתות וילדים בגני חובה בירושלים ,לפי מגזר (חינוך עברי),
 ...תשנ״ב-תשע״ד ����������������������������������������������������������������������������������������	421
לוח י״ג .- .7/כיתות ותלמידים בבתי ספר יסודיים בירושלים ,לפי מגזר
( ...חינוך עברי) ,תשמ״ז-תשע״ד�����������������������������������������������������������������	423
לוח י״ג .- .8/תלמידים בבתי ספר על-יסודיים בירושלים ,לפי מגזר
( ...חינוך עברי) ,תשס״ב-תשע״ד����������������������������������������������������������������	426
לוח י״ג .- .9/כיתות ותלמידים במערכת החינוך הערבי בירושלים,
 ...תשמ״ט-תשע״ד���������������������������������������������������������������������������������������	427
לוח י״ג .- .10/כיתות ותלמידים בבתי ספר לחינוך מיוחד בירושלים,
 ...לפי מגזר ,תשנ״ז-תשע״ד ������������������������������������������������������������������������	428
לוח י״ג .- 11/בינוי כיתות חדשות במערכת החינוך בירושלים ,לפי מגזר
 ...ושנת תקציב429	�����������������������������������������������������������������������2013-1989 ,
לוח י״ג .- 12/זכאות לתעודת בגרות בישראל ובירושלים ,לפי מגזר ,תשע״ב�����������	430
לוח י״ג - 13/תלמידים בכיתות י״ב ,ניגשים לבחינות בגרות וזכאים לתעודת
			 בגרות בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מגזר,
 ...תשע״ב �����������������������������������������������������������������������������������������������������	431
לוח י״ג - 14/בתי ספר ,כיתות ,תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה ,בישראל,
 ...בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,תשע״א������������������������������������������	433
השכלה גבוהה
לוח י״ג - 15/הרשמות לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל ותוצאותיהן,
 ...לפי מוסד ,תש״ם-תשע״ב�����������������������������������������������������������������������	434
 -חי -

לוח י״ג - 16/מועמדים לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל לפי מוסד,
 ...תוצאת הרשמה וקבוצת אוכלוסייה ,תשע״ב���������������������������������������	438
לוח י״ג - 17/סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ובאוניברסיטה העברית
 ...בירושלים ,לפי תחום לימודים ,תשס״א-תשע״ב ���������������������������������	439
לוח י״ג .- .18/סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ,לפי תואר ומוסד,
 ...תש״ל-תשע״ב ������������������������������������������������������������������������������������������	440
לוח י״ג - 19/סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ובאוניברסיטה העברית
 ...בירושלים ,לפי תואר — אחוזי גידול ,תש״ן-תשע״ב ���������������������������	443
לוח י״ג .- 20/סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ,לפי מוסד ומגדר ,תשע״ב��������	444
לוח י״ג - 21/סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ,לפי מוסד ,תואר וקבוצת
 ...אוכלוסייה ,תשע״ב���������������������������������������������������������������������������������	445
לוח י״ג .- .22/סטודנטים בישראל ובירושלים ,לפי מוסד ותואר ,תשע״ב�����������������	446
לוח י״ג - 23/סטודנטים בישראל ובירושלים ,לפי מוסד וקבוצת אוכלוסייה,
 ...תשע״ב �����������������������������������������������������������������������������������������������������	447
לוח י״ג - 24/מקבלי תארים מן האוניברסיטאות בישראל ומן האוניברסיטה
 ...העברית בירושלים ,לפי תואר ,תש״ט-תשע״ב �������������������������������������	449
לוח י״ג .- 25/מקבלי תארים בישראל ובירושלים ,לפי מוסד ותואר ,תשע״ב����������	450
תרבות
לוח י״ג .- .26/מבקרים במוזאונים בירושלים451	�����������������������������������������2013-1991 ,
לוח י״ג .- .27/הפקות ומבקרים בתאטראות ציבוריים בישראל453	����������� 2012-2010 ,
לוח י״ג .- .28/גן החיות התנכ״י בירושלים454	��������������������������������������������� 2013-1998 ,

פרק י״ד — בריאות
מבוא 			 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	457
לוח י״ד .- .1/פניות לחדרי מיון בירושלים ,לפי בית חולים459	����������������� 2012-1990 ,
לוח י״ד .- 2/מיטות ותנועות חולים במוסדות אשפוז ובמוסדות לבריאות
 ...הנפש בירושלים460	���������������������������������������������������������������� 2012 ,2007 ,
לוח י״ד .- .3/מיטות ותנועת חולים בירושלים ,לפי מחלקה464	��������������� 2012 ,2007 ,
לוח י״ד .- .4/חברות בקופות החולים בישראל ,ביישובים עירוניים,
 ...בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה465	����������������������������������� 2012-1999 ,
לוח י״ד .- .5/שירותי תחנות לבריאות המשפחה (טיפת חלב) בירושלים,
466	���������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2006 ...
לוח י״ד .- .6/פעולות למניעת כלבת בירושלים ,לפי סוג פעולה467	�����������2012-1996 ,

 -טי -

פרק ט״ו — סדר ציבורי
מבוא 			 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	471
חשודים ,מורשעים בדין ועברות
לוח ט״ו .- .1/חשודים תושבי ירושלים ,לפי סוג עברה476	������������������������� 2012-2003 ,
לוח ט״ו .- 2/חשודים תושבי ירושלים ,לפי מגדר ,קבוצת גיל וסוג עברה,
478	���������������������������������������������������������������������������������������������������������2012 ...
לוח ט״ו .- .3/עברות שבוצעו בירושלים479	��������������������������������������������������2012-1999 ,
לוח ט״ו .- .4/עברות רכוש בירושלים ,לפי סוג העברה ומקום ביצועה,
480	���������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2010 ...
לוח ט״ו - 5/נאשמים במשפטים פליליים תושבי ירושלים ,לפי תכונות שונות,
481	���������������������������������������������������������������������������������������������� 2012-2000 ...
לוח ט״ו - 6/מבוגרים תושבי ירושלים מורשעים בדין ,לפי סוג עברה ותכונות
 ...שונות485	�������������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ,
לוח ט״ו – 7/קטינים תושבי ירושלים מורשעים בדין ושאינם מורשעים בדין,
 ...לפי סוג עברה ותכונות שונות486 �������������������������������������������� §2012 ,
לוח ט״ו .- 8/עברות שבוצעו בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה
 ...והוכרעו בדין487	�������������������������������������������������������������������������������� 2011 ,
המורשה לטיפול בתלונות הציבור
לוח ט״ו - 9/תלונות שהוגשו לנציב תלונות הציבור כנגד עיריות ירושלים,
 ...תל אביב-יפו וחיפה488	�����������������������������������������������������2012-1991/92 ,
לוח ט״ו - .10/תלונות שהוגשו למורשה לטיפול בתלונות הציבור בעיריית
 ...ירושלים ,לפי סוג התלונה490	�������������������������������������������������2012-1991 ,

פרק ט״ז — הכנסות והוצאות העירייה ובחירות
מבוא 			 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	493
תקציב העירייה ותקני כח אדם
לוח ט״ז - 1/הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים ,לפי ייעוד ההוצאה,
501	���������������������������������������������������������������������������������������� 2011-1980/81 ...
לוח ט״ז .- 2/הוצאות על שירותים מקומיים בתקציב הרגיל של עיריית
 ...ירושלים503	������������������������������������������������������������������������2011-1980/81 ,
לוח ט״ז .- 3/הוצאות על שירותים ממלכתיים בתקציב הרגיל של עיריית
 ...ירושלים504	������������������������������������������������������������������������2011-1980/81 ,
לוח ט״ז .- .4/הוצאות חינוך בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים,
505	���������������������������������������������������������������������������������������� 2011-1980/81 ...
-כ-

לוח ט״ז .- .5/הוצאות רווחה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים,
506	���������������������������������������������������������������������������������������� 2011-1980/81 ...
לוח ט״ז .- .6/הוצאות בתקציב הבלתי רגיל של עיריית ירושלים,
 ...לפי ייעוד ההוצאה507	������������������������������������������������������ 2011-1980/81 ,
לוח ט״ז - 7/הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים ,לפי מקור עיקרי,
508	���������������������������������������������������������������������������������������� 2011-1980/81 ...
לוח ט״ז .- .8/הכנסות סופיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים,
 ...לפי מקור ההכנסה510	������������������������������������������������������ 2011-1980/81 ,
לוח ט״ז .- .9/הכנסות עצמיות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים,
 ...לפי מקור511	����������������������������������������������������������������������2011-1980/81 ,
לוח ט״ז .- .10/השתתפות ממשלתית מיועדת בתקציב הרגיל של עיריית
 ...ירושלים ,לפי ייעוד512	����������������������������������������������������� 2011-1986/87 ,
לוח ט״ז .- 11/ביצועי התקציב של רשויות מקומיות בישראל ,בירושלים,
 ...בתל אביב-יפו ובחיפה513	�����������������������������������������������������������������2012 ,
לוח ט״ז .- .12/הכנסות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000
 ...תושבים514	�����������������������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח ט״ז .- .13/הוצאות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000
 ...תושבים516	�����������������������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח ט״ז - 14/מאזן התקציב הרגיל של עיריית ירושלים ,לפי ייעוד ההוצאה
 ...ומקורות ההכנסה517	�������������������������������������������������������������� 2013-2011 ,
לוח ט״ז - 15/הוצאות ואומדן הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים,
518	����������������������������������������������������������������������������������������������2013 ,2012 ...
לוח ט״ז .- .16/הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים ,לפי אגף,
522	����������������������������������������������������������������������������������������������2013 ,2012 ...
לוח ט״ז .- .17/תקני כח אדם בעיריית ירושלים ,לפי אגף526	���������������������� 2013-2011 ,
גביית ארנונה (מיסי עירייה)
לוח ט״ז .- .18/גביית ארנונה למגורים בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע528	����������� 2013 ,
לוח ט״ז .- 19/גביית ארנונה לא למגורים בירושלים ,לפי רובע וסוג הנכס,
533	���������������������������������������������������������������������������������������������������������2013 ...
לוח ט״ז .- .20/הנחות בארנונה ,לפי סוג ההנחה ,רובע ותת-רובע539	��������������������2013 ,
בחירות למועצת העיר ירושלים ולראשות עיריית ירושלים
לוח ט״ז .- 21/תוצאות הבחירות לראשות עיריית ירושלים ולמועצת העיר
 ...ירושלים ,אוקטובר 542	����������������������������������������������������������������������� 2013
לוח ט״ז - 22/תוצאות הבחירות למועצת העיר ירושלים ,לפי רובע ותת-רובע,
 ...אוקטובר 548	����������������������������������������������������������������������������������������2013
 -אכ -

לוח ט״ז .- .23/תוצאות הבחירות לראשות עיריית ירושלים ,לפי רובע
 ...ותת-רובע ,אוקטובר 552	���������������������������������������������������������������������2013

פרק י״ז — מרחב סובב ירושלים
מבוא 			 �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������	557
לוח י״ז .- .1/רשויות מקומיות בסובב ירושלים ,לפי מעמד מוניציפאלי
 ...ומיקום גאוגרפי564	��������������������������������������������������������������������������� 2012 ,
		  -יישובים במועצות האזוריות בסובב ירושלים ,לפי צורת יישוב,
לוח י״ז2/
565	���������������������������������������������������������������������������������������������������������2012 ...
לוח י״ז - .3/שטח שיפוט ושימושי קרקע בירושלים וברשויות מקומיות
 ...בסובב ירושלים566	����������������������������������������������������������������������������2002 ,
 .- ..אוכלוסיית ירושלים ורשויות מקומיות בסובב ירושלים,
לוח י״ז4/
 ...לפי גיל568	������������������������������������������������������������������������������������������ 2012 ,
 - ..מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים וברשויות מקומיות
לוח י״ז5/
 ...בסובב ירושלים570	����������������������������������������������������������������������������2012 ,
 .- ..הגירה בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים,
לוח י״ז6/
 ...לפי רשות מקומית572	����������������������������������������������������������������������� 2012 ,
		  .-אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה בירושלים וברשויות
לוח י״ז7/
 ...מקומיות בסובב ירושלים573	�������������������������������������������������2008-1999 ,
		  -השכר הממוצע לחודש של העובדים השכירים לפי קבוצת שכר
לוח י״ז8/
 ...בישראל ,בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים574	�������� 2011 ,
		  .-הכנסה ממוצעת לחודש של עצמאיים ,לפי קבוצת הכנסה,
לוח י״ז9/
 ...בישראל ,בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים576	�������� 2011 ,
לוח י״ז .- .10/נשים שקיבלו דמי לידה בירושלים וברשויות מקומיות
 ...בסובב ירושלים577	����������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח י״ז .- .11/ילדים בגילאי  17-0במשפחות חד-הוריות בישראל ,בירושלים
 ...וברשויות מקומיות בסובב ירושלים578	��������������������������������2012-2000 ,
לוח י״ז .- .12/אספקה וצריכה של מים בירושלים וברשויות מקומיות
 ...בסובב ירושלים579	����������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח י״ז .- 13/מכירת דירות שנבנו ביוזמה ציבורית בירושלים וברשויות
 ...מקומיות בסובב ירושלים580	�������������������������������������������������1999-2013 ,
לוח י״ז .- 14/דירות ושטח דירות לפי התחלות בנייה ,גמר בנייה ומספר
			 דירות קיים ,בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים,
581	���������������������������������������������������������������������������������������������������������2012 ...
 -בכ -

לוח י״ז .- 15/מחירים ממוצעים של דירות בירושלים וברשויות מקומיות
 ...בסובב ירושלים ,לפי מספר חדרים582	����������������������������������2012-2008 ,
לוח י״ז - 16/מורשים לנהוג ,בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים
 ...לפי סוג רכב בו הם מורשים לנהוג583	���������������������������������������������2012 ,
לוח י״ז .- 17/כלי רכב מנועיים הרשומים בירושלים וברשויות מקומיות
 ...בסובב ירושלים ,לפי סוג הרכב585	��������������������������������������������������2012 ,
לוח י״ז - 18/בתי ספר ,כיתות ,תלמידים וממוצע תלמידים לכיתה ,בירושלים
 ...וברשויות מקומיות בסובב ירושלים ,תשע״א ��������������������������������������	586
לוח י״ז - 19/תלמידים בכיתות י״ב בחינוך העברי ,ניגשים לבחינות בגרות
 ...וזכאים לתעודת בגרות בירושלים וברשויות מקומיות
 ...בסובב ירושלים ,תשע״ב ������������������������������������������������������������������������	588
לוח י״ז .- .20/הכנסות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות
 ...בסובב ירושלים589	����������������������������������������������������������������������������2012 ,
לוח י״ז .- 21/הוצאות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב
 ...ירושלים592	���������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ,

 -גכ -

לוחות המופיעים באתר האינטרנט של
השנתון הסטטיסטי ואינם מופיעים
במהדורה המודפסת
לוח ג - 8/מרכיבי גידול של האוכלוסייה בירושלים לפי רובע ,תת-רובע ואזור סטטיסטי,
2012
לוח ג - 10/אוכלוסיית ירושלים ,לפי גיל ,דת ופריסה גאוגרפית2012 ,
לוח ג -14/אוכלוסיית ירושלים ,לפי גיל ,רובע ,תת-רובע ואזור סטטיסטי2012 ,
(חמישונים)
לוח ד - 6/לידות ,פטירות וריבוי טבעי בירושלים ,לפי רובע ,תת-רובע ,ואזור סטטיסטי,
2012
לוח ה - 12/הגירה בתוך ירושלים ,לפי רובע2012 ,
לוח ה - 15/תנועות הגירה בירושלים ,לפי רובע ,תת-רובע ואזור סטטיסטי2012 ,
לוח ח - 1/עסקים פעילים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי סוג עסק
וענף כלכלי2011 ,
לוח ח - 4/הישרדות של עסקים שנולדו בשנת  ,2005לאורך שבע שנים ,בישראל,
בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי ענף כלכלי2012-2006 ,
לוח ח - 4/הישרדות של עסקים שנולדו בשנת  ,2006לאורך שש שנים ,בישראל,
בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי ענף כלכלי2012-2007 ,
לוח ח - 4/הישרדות של עסקים שנולדו בשנת  ,2007לאורך חמש שנים ,בישראל,
בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי ענף כלכלי2012-2008 ,
לוח ח - 4/הישרדות של עסקים שנולדו בשנת  ,2009לאורך שלוש שנים ,בישראל,
בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי ענף כלכלי2012-2010 ,
לוח ח - 4/הישרדות של עסקים שנולדו בשנת  ,2010לאורך שנתיים ,בישראל,
בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי ענף כלכלי2012-2011 ,
לוח ח - 5/לידת עסקים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי סוג עסק
וענף כלכלי2011 ,
לוח י - 15/דירות מגורים בירושלים ,לפי שטח ,רובע ,תת-רובע ואזור סטטיסטי,
2013
לוח י - 16/דירות לא מגורים בירושלים ,לפי שטח ,רובע ,תת-רובע ואזור סטטיסטי,
2013
 -דכ -

לוח י - 17/התחלות וגמר בנייה בירושלים ,לפי מספר דירות ,שטח בנייה ותת-רובע,
2012
לוח י - 17/התחלות וגמר בנייה בירושלים ,לפי מספר דירות ,שטח בנייה ותת-רובע,
§ 2011
לוח י - 17/התחלות וגמר בנייה בירושלים ,לפי מספר דירות ,שטח בנייה ותת-רובע,
§ 2010
לוח ט״ו - 6/מבוגרים תושבי ירושלים ,מורשעים בדין ,לפי סוג עברה ותכונות שונות,
§ 2011
לוח ט״ו - 7/קטינים תושבי ירושלים מורשעים בדין ושאינם מורשעים בדין ,לפי סוג
עברה ותכונות שונות§ 2011 ,
לוח ט״ז - 11/ביצועי התקציב של רשויות מקומיות בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
ובחיפה2011 ,
לוח ט״ז - 12/הכנסות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל  100,000תושבים,
2011
לוח ט״ז - 13/הוצאות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל  100,000תושבים,
2011
לוח ט״ז -18/גביית ארנונה למגורים בירושלים ,לפי רובע ,תת-רובע ואזור סטטיסטי,
2013
לוח ט״ז - 19/גביית ארנונה לא למגורים בירושלים ,לפי רובע ,תת-רובע ,אזור סטטיסטי
וסוג הנכס2013 ,
לוח ט״ז - 20/הנחות בארנונה ,לפי סוג ההנחה ,רובע ,תת-רובע ואזור סטטיסטי2013 ,
לוח ט״ז - 22/תוצאות הבחירות למועצת העיר ירושלים ,לפי רובע ,תת-רובע ,ואזור
סטטיסטי ,אוקטובר 2013
לוח ט״ז - 23/תוצאות הבחירות לראשות עיריית ירושלים ,לפי רובע ,תת-רובע ,ואזור
סטטיסטי ,אוקטובר 2013
לוח י״ז - 20/הכנסות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב ירושלים,
2011
לוח י״ז - 21/הוצאות בתקציב של ירושלים ושל רשויות מקומיות בסובב ירושלים,
2011

 -הכ -

לוחות חדשים בשנתון הסטטיסטי לירושלים מס׳ 2014 ,28
לוח ג- 19/

אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי  15ומעלה לפי סוג בית הספר
האחרון בו למדו ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר2012 ,

לוח ג- 20/

אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי  15ומעלה לפי התעודה הגבוהה
ביותר שקיבלו ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר2012 ,

לוח ד- 6/

לידות ,פטירות וריבוי טבעי בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע2012 ,

לוח ו– 3/

תחולת העוני בקרב משפחות ,נפשות וילדים ,בישראל ובירושלים ,לפי
קבוצת אוכלוסייה ,גיל ושנות לימוד2012 ,2011 ,

לוח ז- 1/

בני  15ומעלה ,ובני ( 54-25גילאי העבודה העיקריים) בישראל ובירושלים,
לפי תכונות כח העבודה ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר2012 ,

לוח ז- 2/

בני  15ומעלה ,ובני ( 54-25גילאי העבודה העיקריים) בישראל ,בירושלים,
בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי תכונות כח העבודה ומגדר2012 ,

לוח ז- 3/

אוכלוסייה בגילאי  15ומעלה בירושלים ,לפי תכונות כח העבודה ,גיל,
קבוצת אוכלוסייה ומגדר2012 ,

לוח ז- 4/

השתתפות בכח העבודה בקרב אוכלוסייה בגילאי  15ומעלה בירושלים,
לפי גיל ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר2012 ,

לוח ז- 5/

מועסקים העובדים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי ענף
כלכלי2012 ,

לוח ז- 6/

מועסקים העובדים בירושלים ,לפי ענף כלכלי ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר,
2012

לוח ז- 7/

מועסקים העובדים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי משלח
יד2012 ,

לוח ז- 8/

מועסקים העובדים בירושלים ,לפי משלח יד ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר,
2012

לוח ז- 9/

אוכלוסייה בירושלים בגילאי ( 54-25גילאי העבודה העיקריים) ,לפי
תכונות כח העבודה ,התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ,קבוצת אוכלוסייה
ומגדר2012 ,

 -וכ -

לוח ז- 10/

אוכלוסייה בירושלים בגילאי ( 54-25גילאי העבודה העיקריים) ,לפי
תכונות כח העבודה ,סוג בית הספר האחרון בו למדו ,קבוצת אוכלוסייה
ומגדר2012 ,

לוח ז- 11/

מועסקים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה לפי יישוב מגורים,
יישוב עבודה ומגדר2012 ,

לוח ז- 12/

מועסקים בישראל ובירושלים ,לפי יישוב מגורים ,יישוב עבודה וקבוצת
אוכלוסייה2012 ,

לוח ז- 13/

מועסקים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מחוז מגורים,
יישוב עבודה ומגדר2012 ,

לוח ז- 14/

מועסקים תושבי ישראל ,ירושלים ,תל אביב-יפו וחיפה ,לפי מחוז עבודה,
יישוב מגורים ומגדר2012 ,

לוח י- 13/

מחירים ממוצעים של דירות בערים שמונות מעל  100,000תושבים ,לפי
סוג דירה ומספר חדרים2012-2008 ,

לוח י- 14/

מאפיינים של רוכשי דירות בערים שמונות מעל  100,000תושבים2012 ,

לוח י״ג - 16/מועמדים לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל לפי מוסד ,תוצאת
הרשמה וקבוצת אוכלוסייה ,תשע״ב
לוח י״ג - 21/סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ,לפי מוסד ,תואר וקבוצת אוכלוסייה,
תשע״ב
לוח י״ג - 23/סטודנטים בישראל ובירושלים ,לפי מוסד וקבוצת אוכלוסייה ,תשע״ב
לוח ט״ז - 20/הנחות בארנונה ,לפי סוג ההנחה ,רובע ותת-רובע2013 ,
לוח ט״ז - 21/תוצאות הבחירות לראשות עיריית ירושלים ולמועצת העיר ירושלים,
אוקטובר 2013
לוח ט״ז - 22/תוצאות הבחירות למועצת העיר ירושלים ,לפי רובע ותת-רובע ,אוקטובר
2013
לוח ט״ז - 23/תוצאות הבחירות לראשות עיריית ירושלים ,לפי רובע ותת-רובע ,אוקטובר
2013
לוח י״ז - 15/מחירים ממוצעים של דירות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב
ירושלים ,לפי מספר חדרים2012-2008 ,

 -זכ -

לוחות שהוסרו מהשנתון הסטטיסטי הקודם
לוח ו– 25/

אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה בערים שמנו מעל  100,000תושבים,
2008

לוח ו– 26/

אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה בירושלים לפי אזור סטטיסטי,
2008

לוח ז– 1/

אוכלוסיית בני  15ומעלה ,בישראל ובירושלים ,לפי תכונות כח העבודה
האזרחי ומגדר2010/11-1985/86 ,

לוח ז– 2/

אוכלוסיית בני  15ומעלה ,בישראל בירושלים בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי
תכונות כח העבודה האזרחי קבוצות אוכלוסייה ומגדר2010/11 ,

לוח ז– 3/

כח העבודה האזרחי בישראל ובירושלים ,לפי גיל ,קבוצת אוכלוסייה
ומגדר2010/11-2009/10 ,

לוח ז– 4/

האוכלוסייה היהודית בירושלים בגיל  15ומעלה ,לפי תכונות כח העבודה
האזרחי ומגדר2010/11-1980/81 ,

לוח ז– 5/

מועסקים העובדים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי ענף
כלכלי2010/11-2009/10 ,

לוח ז– 6/

מועסקים העובדים בירושלים ,לפי ענף כלכלי ומגדר2010/11-2008/09 ,

לוח ז– 7/

מועסקים יהודים העובדים בירושלים ,לפי ענף כלכלי2010/11-2008/09 ,

לוח ז– 8/

מועסקים תושבי ירושלים ,לפי ענף כלכלי ומגדר2010/11-2008/09 ,

לוח ז– 9/

מועסקים יהודים תושבי ירושלים לפי ענף כלכלי2010/11-2008/09 ,

לוח ז– 10/

מועסקים בישראל ומועסקים תושבי ירושלים ,תל אביב-יפו וחיפה ,לפי
משלח יד2010/11 ,

לוח ז– 11/

מועסקים תושבי ירושלים ,לפי משלח יד ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר,
2010/11-2009/10

לוח ז– 12/

אוכלוסייה בגיל  15ומעלה וכח העבודה האזרחי ,בישראל ,בירושלים ,בתל
אביב-יפו ובחיפה ,לפי שנות לימוד ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר2011 ,

לוח ז– 13/

מועסקים בישראל ,ביישובים עירוניים ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ,בחיפה
ובישובים כפריים ,לפי יישוב מגורים ויישוב עבודה2010/11 ,
 -חכ -

לוח ז– 14/

מועסקים בישראל ,ביישובים עירוניים ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ,ביחפה
וביישובים כפריים ,לפי יישוב מגורים2010/11 ,

לוח ז– 15/

אוכלוסייה בגיל  15ומעלה וכח העבודה האזרחי בישראל ,בירושלים ,בתל
אביב-יפו ובחיפה ,לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומגדר2010/11 ,

לוח י– 3/

שטח התחלות וגמר בנייה למגורים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
ובחיפה 2011-1980

לוח י– 13/

התחלות וגמר בנייה בירושלים ,לפי מספר דירות ,שטח בנייה ותת-רובע,
2011

לוח י– 15/

סך כל שטח דירות המגורים בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע2012 ,2011 ,

לוח י– 17/

סך כל שטח הנכסים שאינם למגורים בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע,
2012 ,2011

לוח ט״ו – 9/קטינים עם רישום פלילי ,שהופנו לשירות המבחן לנוער בישראל ,בירושלים,
בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מגדר ,מועדות וגיל2011-1994 ,
לוח ט״ו – 10/קטינים ללא רישום פלילי ,שהופנו לשירות המבחן לנוער ,בישראל,
בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מגדר ,גיל וקבוצת אוכלוסייה,
2011-1993
לוח ט״ז – 20/תוצאות הבחירות לכנסת ה 19-בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
ינואר 2013
לוח ט״ז – 21/תוצאות הבחירות לכנסת ה 19-בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע ,ינואר
2013
לוח י״ז – 21/תוצאות הבחירות לכנסת ה 19-בירושלים וברשויות מקומיות בסובב
ירושלים ,ינואר 2013

 -טכ -

רשימת האיורים
מפות
פרק ג׳ — אוכלוסייה
מפה ג .- ..1/ילדים בני  14-0בירושלים96	���������������������������������������������������������� 2012 ,
מפה ג .- ..2/צעירים בני  34-20בירושלים96	������������������������������������������������������2012 ,
מפה ג .- ..3/בני  +65בירושלים97	����������������������������������������������������������������������� 2012 ,
מפה ג .- ..4/גיל חציוני בירושלים97	������������������������������������������������������������������� 2012 ,
פרק ד׳ — תנועה טבעית
מפה ד .- ..1/שיעור לידות בירושלים125	��������������������������������������������������������������� 2012 ,
מפה ד .- ..2/שיעור פטירות בירושלים125	������������������������������������������������������������ 2012 ,
פרק ה׳ — הגירה ועלייה
 .- ..שיעור מאזן הגירה תוך-יישובית בירושלים161	������������������������������ 2012 ,
מפה ה1/
 .- ..שיעור מאזן הגירה בין-יישובית בירושלים161	������������������������������� 2012 ,
מפה ה2/
פרק י׳ — בינוי ודיור
מפה י .- ..1/דירות קטנות בירושלים ,ששטחן  60מ״ר ומטה348	�����������������������2013 ,
מפה י .- ..2/דירות מגורים ונכסים לא למגורים ,לפי תת-רובע348	������������������� 2013 ,
פרק ט״ז — הוצאות והכנסות העירייה ובחירות
מפה ט״ז .- 1/גביית ארנונה לא-למגורים לפי תת-רובע532	���������������������������������� 2013 ,
מפה ט״ז .- 2/הנחה בארנונה למגורים לפי אזור סטטיסטי532	���������������������������� 2013 ,
מפה ט״ז .- 3/הצבעה לחיים אפשטיין בבחירות לראשות עיריית ירושלים,
543	���������������������������������������������������������������������������������������������������������2013 ...
מפה ט״ז .- 4/אחוז הצבעה בבחירות לראשות עיריית ירושלים543	���������������������2013 ,
מפה ט״ז .- 5/הצבעה לניר ברקת בבחירות לראשות עיריית ירושלים544	�����������2013 ,
מפה ט״ז .- 6/הצבעה למשה ליאון בבחירות לראשות עיריית ירושלים544	�������� 2013 ,
מפה ט״ז .- 7/הצבעה לסיעת יהדות התורה (ג) בבחירות למועצת העיר
 ...ירושלים545	���������������������������������������������������������������������������������������� 2013 ,
מפה ט״ז .- 8/הצבעה לסיעת ש״ס (שס) בבחירות למועצת העיר ירושלים,
545	���������������������������������������������������������������������������������������������������������2013 ...
-ל-

מפה ט״ז - 9/הצבעה לסיעת ירושלים תצליח (נר) בבחירות למועצת העיר
 ...ירושלים546	���������������������������������������������������������������������������������������� 2013 ,
מפה ט״ז.- 10/הצבעה לסיעת התעוררות (הת) בבחירות למועצת העיר
 ...ירושלים546	���������������������������������������������������������������������������������������� 2013 ,
מפה ט״ז.- 11/הצבעה לסיעת ירושלמים (ים) בבחירות למועצת העיר
 ...ירושלים547	���������������������������������������������������������������������������������������� 2013 ,
מפה ט״ז .- 12/הצבעה לסיעת מרצ-העבודה (מרץ) בבחירות למועצת העיר
 ...ירושלים547	���������������������������������������������������������������������������������������� 2013 ,

תרשימים
פרק ב׳ — אקלים
תרשים ב - 1/טמפרטורות מינימום ומקסימום יומיות ממוצעות בירושלים,
 ....לפי חודש28	�����������������������������������������������������������������������������������2013 ,
תרשים ב - 2/לחות יחסית ממוצעת בירושלים ובתל אביב-יפו ,לפי חודש,
28	����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2013 ....
תרשים ב - .3/הטמפרטורה הגבוהה ביותר שנמדדה בירושלים30	���������2013-2000 ,
 - ..הטמפרטורה הנמוכה ביותר שנמדדה בירושלים30	��������� 2013-2000 ,
תרשים ב4/
תרשים ב - .5/טמפרטורה יומית מקסימלית בירושלים ,לפי חודשים,
33	��������������������������������������������������������������������������������2013 ,2009-1995 ....
תרשים ב - .6/משקעים בירושלים ,לפי חודשים33	���������������� 2012/13 ,2010-1981 ,
פרק ג׳ — אוכלוסייה
 - ..אוכלוסיית ירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה55	���������������2012-1922 ,
תרשים ג1/
	 - .אוכלוסיית ירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה (אחוזים),
תרשים ג2/
55	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1922 ....
		  -גידול אוכלוסייה שנתי ממוצע בירושלים ,לפי תקופה וקבוצת
תרשים ג3/
 ....אוכלוסייה59	���������������������������������������������������������������������� 2012-1967 ,
 - ..תחזית אוכלוסייה לירושלים ולמחוז ירושלים,2020-2000 ,
תרשים ג4/
 ....ואוכלוסייה בפועל59	��������������������������������������������������������� 2010-2000 ,
		  -אוכלוסייה בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי קבוצת
תרשים ג5/
 ....אוכלוסייה63	���������������������������������������������������������������������������������2012 ,
		  -מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים ,בתל אביב-יפו,
תרשים ג6/
 ....בחיפה ובראשון לציון63	��������������������������������������������������������������2012 ,
 -אל -

 .- ..אוכלוסיית ירושלים ,לפי דת ופריסה גאוגרפית71	��������������������2012 ,
תרשים ג7/
 .- ..מבנה גילים בתל אביב-יפו ובחיפה71	����������������������������������������2012 ,
תרשים ג8/
 .- ..מבנה גילים בירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה72	���������������������2012 ,
תרשים ג9/
תרשים ג .- .10/מבנה גילים בירושלים ובישראל72	���������������������������������������������2012 ,
תרשים ג - .11/גברים יהודים ואחרים בני  20ומעלה בירושלים ,לפי מצב
 ....משפחתי וגיל102	���������������������������������������������������������������������������� 2011 ,
תרשים ג .- .12/נשים יהודיות ואחרות בנות  20ומעלה בירושלים ,לפי מצב
 ....משפחתי וגיל102	���������������������������������������������������������������������������� 2011 ,
תרשים ג .- .13/גברים ערבים בני  20ומעלה בירושלים ,לפי מצב משפחתי
 ....וגיל103	�������������������������������������������������������������������������������������������� 2011 ,
תרשים ג .- .14/נשים ערביות בנות  20ומעלה בירושלים ,לפי מצב משפחתי
 ....וגיל103	�������������������������������������������������������������������������������������������� 2011 ,
תרשים ג - 15/ממוצע נפשות למשק בית בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ....ובחיפה ,לפי קבוצת אוכלוסייה של ראש משק הבית105	���������� 2012 ,
תרשים ג - 16/משקי בית בירושלים ,לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה
 ....של ראש משק הבית105	�����������������������������������������������������������������2012 ,
תרשים ג - 17/משקי בית בישראל ובירושלים בהם ראש משק הבית יהודי,
 ....לפי גודל משק הבית106	���������������������������������������������������������������� 2012 ,
תרשים ג - 18/משקי-בית בישראל ובירושלים בהם ראש משק הבית ערבי,
 ....לפי גודל משק בית106	�������������������������������������������������������������������2012 ,
תרשים ג .- .19/האוכלוסייה היהודית בירושלים ,בגיל  20ומעלה ,לפי אופי
 ....הזהות הדתית108	������������������������������������������ 2012-2010—2007-2005 ,
תרשים ג .- .20/האוכלוסייה היהודית בגיל  20ומעלה ,בישראל ,בירושלים,
 ....בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי אופי הזהות הדתית108	�������� 2012-2010 ,
פרק ד׳ — תנועה טבעית
 .- ..לידות חי בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה,
תרשים ד1/
116	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1980 ....
 .- ..פטירות בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה,
תרשים ד2/
116	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1978 ....
 .- ..ריבוי טבעי בירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה120	������������2012-1980 ,
תרשים ד3/
		  .-ריבוי טבעי בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה,
תרשים ד4/
120	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1980 ....
 .- ..שיעור פריון כולל בירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה,
תרשים ד5/
122	������������������������������������������������������������������������������� 2012 ,2009 ,2006 ....
 -בל -

 .- ..שיעור פריון כולל בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה,
תרשים ד6/
122	������������������������������������������������������������������������������������������ 2012 ,2007 ....
 .- ..מתגרשים יהודים תושבי ירושלים129	�������������������������������2011 ,2006 ,
תרשים ד7/
 .- ..מתגרשים מוסלמים תושבי ירושלים129	���������������������������2011 ,2006 ,
תרשים ד8/
פרק ה׳ — הגירה ועלייה
תרשים ה - 1/מאזן הגירה בין-יישובית אל ירושלים ,תל אביב-יפו וחיפה,
139	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1996 ....
תרשים ה - 2/שיעור מאזן הגירה בין-יישובית אל ירושלים ,תל אביב-יפו
 ....וחיפה139	������������������������������������������������������������������������������ 2012-1996 ,
תרשים ה .- .3/הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה140	���������������������������2012-1980 ,
תרשים ה - 4/מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה ,לפי מחוז מגורים,
140	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-2010 ....
תרשים ה - 5/נכנסים לירושלים מיישובים אחרים ,לפי מחוז מגורים קודם,
143	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-2010 ....
תרשים ה - 6/יוצאים מירושלים ליישובים אחרים ,לפי מחוז מגורים נוכחי,
143	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-2010 ....
תרשים ה .- .7/מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה ,של בני ,+20
 ....לפי קבוצות גיל146	�������������������������������������������������������������� 2012-2002 ,
תרשים ה - 8/שיעור מאזן הגירה בין-יישובית לירושלים וממנה ,של בני ,+20
 ....לפי קבוצות גיל146	�������������������������������������������������������������� 2012-2002 ,
תרשים ה .- 9/מאזן הגירה בין ירושלים לבין רשויות מקומיות בסובב
 ....ירושלים150	�������������������������������������������������������������������������������������2012 ,
תרשים ה .- .10/מבנה גילים של עולים בהשתקעות ראשונה בישראל
 ....ובירושלים163	���������������������������������������������������������������������������������2012 ,
פרק ו׳ — רמת חיים ורווחה
 .- ..תחולת העוני בירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה189	������������������ 2012 ,
תרשים ו1/
 .- ..תחולת העוני בקרב משפחות בירושלים לפי קבוצת
תרשים ו2/
 ....אוכלוסייה ומאפייני משפחה189	�������������������������������������������������� 2012 ,
		  -משקי בית שבבעלותם רכב בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-
תרשים ו3/
 ....יפו ובחיפה ,לפי מספר רכבים במשק הבית193	�������������������������� 2012 ,
		  .-משקי בית שבבעלותם מחשב ומנוי לאינטרנט בישראל,
תרשים ו4/
 ....בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה193	������������������������������������������ 2012 ,
 -גל -

		  .-השכר החודשי הממוצע של שכירים בישראל ,בירושלים,
תרשים ו5/
 ....בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מגדר195	������������������������������������������� 2011 ,
	 .- .השכר הממוצע למשפחת עובדים בישראל ,בירושלים,
תרשים ו6/
 ....בתל אביב-יפו ובחיפה195	���������������������������������������������������2011-2009 ,
		  .-שיעור השכירים המשתכרים עד שכר מינימום בישראל,
תרשים ו7/
 ....בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה197	������������������������������������������ 2011 ,
 .- ..שיעור השכירים המשתכרים  300%ומעלה מהשכר הממוצע
תרשים ו8/
 ....בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה197	�������������������������� 2011 ,
		  -שיעור ההכנסה מעבודה של משקי בית שראשיהם שכירים
תרשים ו9/
 ....בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה202	�������������������������2011 ,
תרשים ו - 10/שיעור ההכנסה מקצבאות המוסד לביטוח לאומי ,של משקי
				 בית שראשיהם שכירים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ....ובחיפה202	�������������������������������������������������������������������������������������� 2011 ,
תרשים ו - 11/שכר ממוצע ברוטו לשעה של שכירים בישראל ,בירושלים,
 ....בתל אביב-יפו ובחיפה ,לפי מגדר205	������������������������������������������� 2011 ,
תרשים ו .- 12/שכר ממוצע ברוטו לשעה של נשים שכירות בישראל,
 ....בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה205	������������������������������� 2011 ,2007 ,
פרק ז׳ — תעסוקה
 .- ..בני  54-25בירושלים ,לפי שיעור השתתפות בכח העבודה,
תרשים ז1/
 ....קבוצת אוכלוסייה ומגדר229	�������������������������������������������������������� 2012 ,
 .- ..בני  54-25בישראל ובירושלים ,לפי שיעור השתתפות בכח
תרשים ז2/
 ....העבודה וקבוצת אוכלוסייה229	����������������������������������������������������2012 ,
 .- ..בני  54-25בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
תרשים ז3/
 ....לפי שיעור השתתפות בכח העבודה230	����������������������������������������2012 ,
 .- ..יהודים תושבי ירושלים בכח העבודה ,לפי גיל ומגדר234	���������� 2012 ,
תרשים ז4/
 .- ..ערבים תושבי ירושלים בכח העבודה ,לפי גיל ומגדר234	����������� 2012 ,
תרשים ז5/
 .- ..שיעור השתתפות בכח העבודה בקרב יהודים תושבי
תרשים ז6/
 ....ירושלים ,לפי גיל ומגדר235	�����������������������������������������������������������2012 ,
		  -שיעור השתתפות בכח העבודה בקרב ערבים תושבי ירושלים,
תרשים ז7/
 ....לפי גיל ומגדר235	��������������������������������������������������������������������������� 2012 ,
		  .-מועסקים העובדים בישראל ובירושלים ,לפי ענף כלכלי,
תרשים ז8/
( 2012 ....ענפים עיקריים)������������������������������������������������������������������������	238
 .- ..מועסקים העובדים בירושלים ,לפי ענף כלכלי ומגדר2012 ,
תרשים ז9/
( ....ענפים עיקריים)����������������������������������������������������������������������������������	238
 -דל -

תרשים ז .- .10/מועסקים העובדים בירושלים ,לפי משלח יד וקבוצת
 ....אוכלוסייה241	���������������������������������������������������������������������������������2012 ,
תרשים ז .- 11/שיעור ההשתתפות בכח העבודה בקרב תושבי ירושלים
 ....בני  ,54-25לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו244	�������������������2012 ,
תרשים ז .- 12/שיעור ההשתתפות בכח העבודה בקרב תושבי ירושלים
 ....בני  ,54-25לפי סוג בית הספר האחרון בו למדו ומגדר244	��������2012 ,
פרק ח׳ — עסקים ותעשייה
תרשים ח - 1/עסקים פעילים בירושלים ובתל אביב-יפו ,לפי ענף כלכלי,
267	����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ....
תרשים ח .- 2/עסקים פעילים בירושלים ,לפי ענף כלכלי וסוג העסקה,
267	����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ....
תרשים ח - 3/פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים המעסיקים שכירים,
 ....לפי ענף כלכלי276	���������������������������������������������������������������������������2012 ,
תרשים ח .- 4/פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים שאינם מעסיקים
 ....שכירים ,לפי ענף כלכלי276	����������������������������������������������������������� 2012 ,
תרשים ח .- 5/סך כל הפדיון של התעשייה בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ....ובחיפה ,לפי עוצמה טכנולוגית284	����������������������������������������������� 2010 ,
תרשים ח - 6/סך כל התשומות של התעשייה בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ....ובחיפה ,לפי עוצמה טכנולוגית284	����������������������������������������������� 2010 ,
תרשים ח .- .7/משרות בתעשייה בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ....לפי עוצמה טכנולוגית293	�������������������������������������������������������������� 2010 ,
תרשים ח .- .8/משרות ותמורה למשרות בתעשייה באזורים נבחרים
 ....בירושלים293	���������������������������������������������������������������������������������� 2010 ,
פרק ט׳ — שירותים ותשתיות
תרשים ט .- .1/צריכת מים בירושלים ,לפי סוג השימוש304	������������������������������� 2012 ,
תרשים ט .- 2/צריכת חשמל ממוצעת לצרכן ביתי ,בישראל ,בירושלים
 ....ובתל אביב-יפו307	��������������������������������������������������������������� 2012-1993 ,
פרק י׳ — בינוי ודיור
		  .-שטח התחלות בנייה בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
תרשים י1/
319	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1990 ....
		  .-שטח התחלות בנייה למגורים בירושלים ,בתל אביב-יפו
תרשים י2/
 ....ובחיפה319	���������������������������������������������������������������������������� 2012-1990 ,
 -הל -

 .- ..שטח גמר בנייה בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
תרשים י3/
321	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1990 ....
		  -שטח גמר בנייה למגורים בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
תרשים י4/
321	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1990 ....
 .- ..גמר בנייה של דירות בירושלים ,לפי גודל דירה327	����������2012-2009 ,
תרשים י5/
 .- ..גמר בנייה של דירות בירושלים ,לפי גודל דירה ויזם327	����������� 2012 ,
תרשים י6/
 .- ..מחירים ממוצעים של דירות בנות  3-2.5חדרים בבעלות פרטית
תרשים י7/
 ....בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה337	����������������2013-1990 ,
 .- ..מחירים ממוצעים של דירות בנות  4-3.5חדרים בבעלות פרטית
תרשים י8/
 ....בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה337	����������������2013-1990 ,
 .- ..מחירים ממוצעים של שכר דירה חופשי לדירות בנות 3-2.5
תרשים י9/
 ....חדרים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
340	�������������������������������������������������������������������������������������������2013-1998 ....
תרשים י .- .10/מחירים ממוצעים של שכר דירה חופשי לדירות בנות 4-3.5
 ....חדרים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
340	�������������������������������������������������������������������������������������������2013-1998 ....
פרק י״א — תחבורה
תרשים י״א - 1/אחוז גידול שנתי של כלי הרכב המנועיים ושל האוכלוסייה
 ....בירושלים361	������������������������������������������������������������������������ 2012-2003 ,
תרשים י״א - 2/מכוניות פרטיות בישראל ,בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ....לפי שנת ייצור361	���������������������������������������������������������������������������2012 ,
תרשים י״א - 3/תאונות דרכים עם נפגעים בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
366	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1986 ....
תרשים י״א - 4/נהגים ונוסעים ברכב נפגעים בתאונות דרכים בירושלים,
369	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1984 ....
תרשים י״א .- .5/הולכי רגל נפגעים בתאונות דרכים בירושלים369	�������������2012-1984 ,
תרשים י״א .- .6/רוכבי אופניים נפגעים בתאונות דרכים בירושלים370	�����2012-1984 ,
תרשים י״א .- .7/נפגעים בתאונות דרכים בירושלים ,לפי גיל הנפגע,
370	����������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ,2000 ....
תרשים י״א .- .8/נוסעים ברכבת ישראל ,לירושלים וממנה374	��������������2012-1984/85 ,
פרק י״ב — תיירות
תרשים י״ב - 1/לינות תיירים במלונות תיירות בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ....ובאילת387	����������������������������������������������������������������������������2012-1980 ,
 -ול -

תרשים י״ב - 2/לינות ישראלים במלונות תיירות בירושלים ,בתל אביב-יפו
 ....ובאילת387	����������������������������������������������������������������������������2012-1980 ,
תרשים י״ב .- .3/לינות במלונות תיירות בירושלים390	���������������������������������2012-1980 ,
תרשים י״ב .- .4/אורחים במלונות תיירות בירושלים390	�����������������������������2012-1980 ,
תרשים י״ב .- .5/לינות ישראלים ותיירים במלונות תיירות בירושלים
 ....לפי חודש394	�����������������������������������������������������������������������������������2012 ,
תרשים י״ב - 6/לינות תיירים במזרח ירושלים (רבעון ראשון של כל שנה),
394	�������������������������������������������������������������������������������������������2013-2000 ....
תרשים י״ב - 7/פדיון כולל במלונות בירושלים (מזרח ומערב) ,בתל אביב-
 ....יפו ,בחיפה ובאילת398	������������������������������������������������������������������ 2012 ,
תרשים י״ב .- 8/פדיון כולל במלונות בירושלים ,בתל אביב-יפו ובאילת,
398	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-1997 ....
פרק י״ג  -חינוך ותרבות
תרשים י״ג .- .1/תלמידים בחינוך העירוני בירושלים לפי מגזר,
 ....תשס״א-תשע״ד �����������������������������������������������������������������������������������	414
תרשים י״ג .- 2/תלמידים בחינוך היסודי העירוני בירושלים לפי מגזר,
 ....תשס״א-תשע״ד �����������������������������������������������������������������������������������	414
תרשים י״ג - 3/תלמידים בחינוך העל-יסודי העירוני בירושלים לפי מגזר,
 ....תשס״א-תשע״ד �����������������������������������������������������������������������������������	415
תרשים י״ג .- .4/תלמידים בחינוך היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי
 ....בירושלים ,תש״ס-תשע״ד �������������������������������������������������������������������	425
תרשים י״ג .- 5/תלמידים בחינוך העל-יסודי הממלכתי והממלכתי-דתי
 ....בירושלים ,תשס״ב-תשע״ד�����������������������������������������������������������������	425
תרשים י״ג .- 6/זכאות לבגרות בקרב תלמידי כיתות י״ב בחינוך העברי
 ....בישראל ובירושלים ,תשע״ב ��������������������������������������������������������������	432
תרשים י״ג .- 7/תלמידים בבתי ספר בירושלים ,בתל אביב-יפו ובחיפה,
 ....תשע״א �������������������������������������������������������������������������������������������������	432
תרשים י״ג .- .8/הרשמות לאוניברסיטאות ותוצאותיהן ,תשע״ב�������������������������������	436
תרשים י״ג - 9/הרשמות לאוניברסיטה העברית ותוצאותיהן ,תש״ם-תשע״ב ��������	436
תרשים י״ג - 10/נרשמים שהתקבלו לאוניברסיטאות ואינם לומדים ,כאחוז
 ....מכלל המתקבלים ,תשע״ב �����������������������������������������������������������������	437
תרשים י״ג - 11/סטודנטים באוניברסיטה העברית ,כאחוז מכלל הסטודנטים
 ....באוניברסיטאות בישראל ,לפי תואר ,תשל״ה-תשע״ב���������������������	442
תרשים י״ג .-.12/סטודנטים באוניברסיטאות ,לפי תואר ,תשע״ב ������������������������������	442
 -זל -

תרשים י״ג - 13/סטודנטים במכללות אקדמיות בירושלים ,לפי מוסד ,תשע״ב �������	448
תרשים י״ג .- 14/מקבלי תארים מן האוניברסיטה העברית בירושלים,
 ....לפי תואר ,תשנ״א-תשע״ב ������������������������������������������������������������������	448
תרשים י״ג .-.15/מבקרים במוזאונים נבחרים בירושלים452	����������������������� 2013-2005 ,
פרק י״ד — בריאות
תרשים י״ד .-.1/פניות לחדרי לידה בירושלים ,לפי בית חולים462	������������ 2012-2010 ,
תרשים י״ד .- .2/פניות לחדרי מיון בירושלים ,לפי בית חולים462	������������ 2012-1990 ,
תרשים י״ד .- .3/ימי אשפוז בירושלים ,לפי מחלקה463	����������������������������������������� 2012 ,
תרשים י״ד .- .4/תפוסה בבתי החולים בירושלים ,לפי מחלקה463	�����������������������2012 ,
תרשים י״ד .- .5/לכידת כלבים וחתולים בירושלים468	��������������������������������2012-1996 ,
פרק ט״ו — סדר ציבורי
תרשים ט״ו .- .1/חשודים תושבי ירושלים477	����������������������������������������������� 2012-2003 ,
תרשים ט״ו - 2/נאשמים במשפטים פליליים ,תושבי ירושלים ,לפי קבוצת
 ....אוכלוסייה484	���������������������������������������������������������������������� 2012-2000 ,
תרשים ט״ו - 3/תלונות שהוגשו לנציב תלונות הציבור כנגד עיריות ירושלים,
 ....תל אביב-יפו וחיפה489	������������������������������������������������� 2012-1991/92 ,
תרשים ט״ו - 4/תלונות שהוגשו לנציב תלונות הציבור כנגד עיריית ירושלים,
489	�������������������������������������������������������������������������������������������2012-2002 ....
פרק ט״ז — הכנסות והוצאות העירייה ובחירות
תרשים ט״ז .- 1/הוצאות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים ,לפי ייעוד
 ....ההוצאה502	�������������������������������������������������������������������������� 2011-1995 ,
תרשים ט״ז .- 2/הוצאות תברואה ועל תכנון ובנייה בתקציב הרגיל של
 ....עיריית ירושלים502	��������������������������������������������������������������2011-1995 ,
תרשים ט״ז .- 3/הכנסות בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים ,לפי מקור
 ....עיקרי509	�������������������������������������������������������������������������������2011-1995 ,
תרשים ט״ז - 4/השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של עיריית ירושלים,
 ....לפי מקור ההכנסה509	��������������������������������������������������������� 2011-1995 ,
תרשים ט״ז .- .5/הכנסות בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו מעל 100,000
 ....תושבים ,לפי מקור ההכנסה515	��������������������������������������������������� 2012 ,
תרשים ט״ז - 6/השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של עיריות בערים שמנו
 ....מעל  100,000תושבים ,ביחס לאוכלוסיית העיר515	�������������������2012 ,

 -חל -

פרק י״ז — מרחב סובב ירושלים
תרשים י״ז .- .1/אחוז הילדים בני  14-0בירושלים וברשויות מקומיות בסובב
 ....ירושלים569	�������������������������������������������������������������������������������������2012 ,
תרשים י״ז .- .2/אחוז בני  +65בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים,
569	����������������������������������������������������������������������������������������������������� 2012 ....
תרשים י״ז .- 3/מאזן הגירה בין-יישובית בירושלים וברשויות מקומיות
 ....בסובב ירושלים571	������������������������������������������������������������������������ 2012 ,
תרשים י״ז .- 4/אחוז גידול שנתי של האוכלוסייה בירושלים וברשויות
 ....מקומיות בסובב ירושלים571	��������������������������������������������������������2012 ,
תרשים י״ז - 5/השכר הממוצע לחודש בשנה של העובדים השכירים בירושלים
 ....וברשויות מקומיות בסובב ירושלים575	���������������������������������������2011 ,
תרשים י״ז .- .6/אחוז השכירים ששכרם הוא  300%מהשכר הממוצע ומעלה
 ....בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים575	���������������������2011 ,
תרשים י״ז .- 7/אחוז ההכנסות העצמיות בתקציב הרגיל של הרשויות
 ....המקומיות בירושלים וביישובי סובב ירושלים591	��������������������� 2011 ,
תרשים י״ז - 8/השתתפות הממשלה בתקציב הרגיל של הרשויות המקומיות
 ....בירושלים וביישובי סובב ירושלים591	�����������������������������������������2011 ,

 -טל -

הערות הסבר
א .הלוחות המובאים בשנתון מייצגים את המידע הזמין ,שעיקרו נשען על עיבודים
שוטפים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,על נתונים ממחלקות העירייה וממקורות
נוספים.
ב .מקורות המידע מוצגים במבואות לפרקים ונלווה להם הסבר על שיטת איסוף
החומר .בשל קוצר היריעה לא ניתן לפרט את שיטות איסוף החומר ודרך חישוב
המדדים לכל אחד מהמשתנים המופיעים בשנתון .לפירוט והסברים רחבים יותר יש
לפנות אל המקור שבו פורסמו הנתונים .בסוף כל מבוא מוצגת רשימה מפורטת של
המקורות מהם לוקט המידע.
ג .סימונים מיוחדים
המונח ״מזה״ מציין מרכיבים חלקיים מתוך הסך-הכל
ריק = נתונים שאין להם משמעות ,בגלל מבנה הלוח
– = חוסר מקרים
 = ..נתונים בלתי ידועים או שאינם ניתנים לפרסום
( ) = נתונים המבוססים על הערכה או נתונים בעלי טעות דגימה גבוהה יחסית
 = 0נתון קטן ממחצית היחידה שלפיה מוצגים הנתונים בלוח
"§ = נתוני שנים קודמות מוגהים ומתוקנים
 = Int.מקור הנתונים באינטרנט
ד .עיגול מספרים
בשל עיגול המספרים ,לעיתים המספרים אינם מסתכמים באופן מדויק לסך הכל.
ה .המטבע
המטבע הישראלי החל ב 1952-הוא הלירה הישראלית (ל״י) ,מיום  1.10.1980הוא
השקל (ש׳) ,ומיום  1.1.1986הוא השקל החדש (ש״ח).
הלוחות המציגים נתונים כספיים מובאים במחירים שוטפים ,לפיכך צורף כאן לוח
המציג את השינוי במדד המחירים לצרכן (ראה סעיף ט׳ להלן).
ו .שנים וחודשים
שנת לוח =  1בינואר עד  31בדצמבר
שנת לימודים =  1בספטמבר עד  31באוגוסט
שנת לימודים אקדמית = אוקטובר עד ספטמבר
שנת תקציב =  1באפריל עד  31במארס ,מ 1 :1991 -בינואר עד  31בדצמבר
-מ-

ז .קיצורים
למ״ס = הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מ״א = מועצה אזורית
ח .מידות
 1דונם =  1,000מ״ר
 1דונם =  0.001קמ״ר
ט .מדד המחירים לצרכן (ממוצע שנתי לפי בסיסים שונים)
הבסיס 100.0 = 1980
216.8 = 1981
477.7 = 1982
1,173.5 = 1983
5,560.4 = 1984
225.0 = 1985
הבסיס 100.0 = 11985
148.1 = 1986
177.5 = 1987
הבסיס 100.0 = 1987
116.3 = 1988
139.8 = 1989
163.8 = 1990
194.9 = 1991

218.2 = 1992
242.1 = 1993
הבסיס 100.0 = 1993
112.3 = 1994
123.6 = 1995
137.6 = 1996
150.0 = 1997
158.1 = 1998
הבסיס 100.0 = 1998
105.2 = 1999
106.4 = 2000
הבסיס 100.0 = 2000
101.1 = 2001
106.8 = 2002

הבסיס

הבסיס

הבסיס

הבסיס

 1המדד מינואר  1985צומצם פי 100

יא .מקורות אינטרנט נבחרים שבהם נעשה שימוש בשנתון
בנק ישראל — www.bankisrael.gov.il
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — www.cbs.gov.il
המוסד לביטוח לאומי — www.btl.gov.il
משרד הבינוי והשיכון — www.moch.gov.il
משרד הבריאות — www.health.gov.il
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור — www.mevaker.gov.il
עיריית ירושלים — www.jerusalem.muni.il

 -אמ -

100.0 = 2002
100.7 = 2003
100.3 = 2004
101.6 = 2005
103.8 = 2006
100.0 = 2006
100.5 = 2007
105.1 = 2008
100.0 = 2008
103.3 = 2009
106.1 = 2010
100.0 = 2010
103.5 = 2011
105.2 = 2012

מפתח
אוכלוסייה
גיל ג10/־16
דת ג9/־10
השכלה ג19/־20
יהודים ג ,1/ג3/־ ,6ג8/־ ,10ג12/־,14
ג ,16/ג19/־20
ישראל ג1/־ ,3ג ,6/ג ,9/ג ,11/ג,15/
ג ,17/ג19/־20
חיפה ג ,2/ג ,6/ג ,11/ג ,15/ג18/
מאזן הגירה ג6/־8
מגדר ג13/
מחוז ירושלים ג5/
מצב משפחתי ג15/־ ,16י״ז11/
מקורות גידול ג6/־8
סובב ירושלים יז4/
עבודה ז3/־4
עולים ג6/־8
ערבים ג ,1/ג3/־ ,6ג8/־ ,9ג12/־,14
ג ,16/ג19/־20
ריבוי טבעי ג6/־8
תחזית ג5/
תל אביב־יפו ג ,2/ג ,6/ג ,11/ג,15/
ג18/

ארנונה טז18/־20
בחירות למועצת העיר ירושלים טז21/־22
בחירות לראשות עיריית ירושלים טז,21/
טז23/
בינוי
גמר בנייה י ,2/י ,5/י7/־8
התחלות בנייה י ,1/י ,4/י ,6/י8/
משך זמן בנייה י3/
בתי חולים ד ,7/יד1/־2
בלתי מועסקים ז1/־ ,2ז16/
בנקאות ט1/
בריאות
חדרי מיון יד1/
מוסדות אשפוז יד1/־2
מיטות בבתי חולים יד2/־3
קופות חולים יד4/
תחנות לבריאות המשפחה יד5/

אוניברסיטאות יג15/־25
גיל
אוכלוסייה ג10/־ ,16יז4/
הגירה ה6/־8
נפגעי תאונות דרכים יא7/
עבודה ז3/־4
סדר ציבורי טו ,2/טו6/־7
עולים ה ,16/ה19/

אזורים סטטיסטיים
אוכלוסייה ג14/
שטח א3/
תעשייה ח ,11/ח15/
אפיון חברתי־כלכלי יז7/
 -במ -

חינוך עברי יג1/־ ,3יג5/־ ,8יג10/־13
חינוך חרדי יג1/־ ,3יג5/־ ,8יג10/־12
חינוך ערבי יג1/־ ,3יג9/־13
חינוך יסודי יג1/־ ,3יג ,7/יג9/־,10
יג14/
חינוך על יסודי יג1/־ ,3יג8/־ ,10יג14/
חינוך מיוחד יג1/־ ,3יג6/־10
תווג׳יהי יג12/
תקציב חינוך טז3/־ ,4טז ,6/טז10/־,11
טז15/

גירושין ד9/
גמלאות ,מקבלי ו15/־16
גן חיות יג28/
דואר ט2/
דיור
בעלות והשכרה ו14/
מחירים י11/־ ,13יז14/־15
מכירת דירות י9/־10
צפיפות ו23/־24
רוכשי דירות י14/
שטח נכסים י15/־16
דמי אבטלה ו21/־22
דרוזים ג9/
הגירה
הגירה בין־יישובית ג6/־ ,8ה1/־,11
ה13/־15
הגירה פנימית ג ,8/ה ,12/ה14/־15
סובב ירושלים ה ,9/יז5/־6
הכנסה ו5/־ ,7ו10/־ ,11יז8/־9
הריון ד8/
השכלה גבוהה יג15/־25
חינוך
בינוי כיתות יג11/
גני ילדים יג1/־ ,3יג5/־ ,6יג9/־ ,10יג14/

חיפה
אוכלוסייה ג ,2/ג ,6/ג ,11/ג,15/
ג18/
אקלים ב4/
בינוי י1/־2
דיור ו ,14/ו ,24/י10/־14
דמי אבטלה ו21/
הגירה ה ,2/ה10/־11
חינוך יג13/־14
מקבלי גמלאות וקצבאות ו15/־20
משקי בית ג ,17/ו ,13/ז15/־16
סדר ציבורי טו8/
עבודה ז ,2/ז ,5/ז ,7/ז11/־16
עולים ה16/
עסקים ותעשייה ח1/־ ,2ח4/־ ,5ח,8/
ח12/
קופות חולים יד4/
שטח א ,2/א4/
שירותים ותשתיות ט ,1/ט7/־8
שכר והכנסה ו5/־12
תחבורה יא2/־ ,4יא10/
תיירות יב1/־ ,2יב9/־10
תנועה טבעית ד ,5/ד8/־9
תקציב העירייה טז11/־13

 -גמ -

הגירה ה2/־ ,5ה9/־11
חינוך והשכלה יג12/־ ,13יג15/־25
מקבלי גמלאות וקצבאות ו15/־20
משקי בית ג ,17/ו ,13/ז15/־16
סדר ציבורי טו8/
עבודה ז1/־ ,2ז ,5/ז ,7/ז11/־16
עולים ה16/־17
עסקים ותעשייה ח1/־ ,2ח4/־ ,5ח,6/
ח ,8/ח12/
קופות חולים יד4/
שטח א2/
שירותים ותשתיות ט ,1/ט7/־8
שכר והכנסה ו5/־12
תחבורה יא2/־ ,3יא10/
תחולת העוני ו ,1/ו3/
תיירות יב1/־ ,2יב9/־12
תנועה טבעית ד1/־ ,5ד7/־9

חרדים ג ,18/ו3/
חשודים טו1/־2
חשמל ט6/־8
טמפרטורה ב1/־3
יהודים
אוכלוסייה ג9/־ ,10ג ,13/ג,16/
ג18/־20
הגירה ה13/
משקי בית ג17/
עבודה ז ,9/ז10/
צפיפות דיור ו23/־24
תנועה טבעית ד ,5/ד9/
יהודים ואחרים
אוכלוסייה ג ,1/ג3/־ ,6ג ,8/ג12/־,14
ג16/
מקבלי קצבאות ו17/
עבודה ז ,1/ז3/־ ,4ז12/
סדר ציבורי טו5/־7
תחולת העוני ו1/־3
תנועה/ריבוי טבעי ד1/־6

כוח עבודה ז1/־ ,4ז9/־ ,10ז16/
כיתות (בבתי ספר) יג ,1/יג5/־ ,7יג9/־,10
יג ,14/יז18/
כלי רכב יא1/־ ,3יא5/
לחות ב1/

ילודה (שיעור) ד5/־7

לידות ד ,1/ד5/־ ,7ו ,20/יז10/

ישראל
אוכלוסייה ג1/־ ,3ג ,6/ג ,9/ג,11/
ג ,15/ג18/־ ,20יז11/
בינוי י1/־3
דיור ו ,14/ו23/־ ,24י9/־14
דמי אבטלה ו21/

מגדר
אוכלוסייה ג ,13/ג19/־20
השכלה יג20/
עבודה ז1/־ ,4ז ,6/ז ,8/ז9/־ ,11ז13/־14
סדר ציבורי טו ,2/טו5/־6
שכר ו ,5/ו8/־ ,9ו12/

 -דמ -

מוזאונים יג26/

מערב ירושלים
אוכלוסייה ג10/
תיירות יב3/

מוסלמים
אוכלוסייה ג9/־ ,10ג13/
תנועה טבעית ד ,5/ד9/

מצב משפחתי ג15/־ ,16יז11/

מועסקים ז1/־ ,8ז11/־ ,14ז16/

משלח יד ז7/־8

מורשים לנהוג יא3/
מורשעים בדין טו5/־7
מזהמי אוויר ב6/
מזרח ירושלים
אוכלוסייה ג10/
תחבורה ציבורית יא12/
תיירות יב ,3/יב8/
מחוז ירושלים
אוכלוסייה ג5/
הגירה ה3/־ ,5ה9/
עולים ה17/
צריכת חשמל ט7/־8
שטח א2/
תחולת העוני ו1/
מחוזות בישראל ה3/־ ,5ו ,1/ט7/־8
מיטות ,בבתי חולים יד2/־3
מים ט3/־ ,5יז12/
מלונות יב ,1/יב ,3/יב8/
מעונות יום יג4/

משפחות חד־הוריות יז11/
משקי בית
אגף הרווחה ו25/
גודל משק בית ג17/
דיור ו ,14/ו23/־24
הוצאות ו13/
הכנסה ו10/־11
ילדים ז17/
עבודה ז15/־16
קבוצת אוכלוסייה ג ,17/ו23/
משקעים ב4/־5
משרות ח6/־16
נוצרים ג9/־ ,10ג13/
סטודנטים יג17/־23
עברות טו1/־ ,4טו6/־8
עולים
אוכלוסייה ה20/
ארץ מגורים אחרונה ה17/־18
גיל ה ,16/ה19/
הגירה ה13/
מקורות גידול אוכלוסייה ג6/־8
עוני ו1/־3
 -המ -

עוצמה טכנולוגית ח ,8/ח12/־ ,13ח16/

קצבאות ,מקבלי ו15/־ ,20יז10/

עיריית ירושלים
אגף הרווחה ו25/
תלונות הציבור טו9/־10
תקני כח אדם טז17/
תקציב טז1/־16

רבעים סטטיסטיים
אוכלוסייה ג ,8/ג14/
ארנונה טז18/־20
בחירות למועצת העיר ירושלים טז22/
בחירות לראשות עיריית ירושלים טז23/
בינוי ודיור י ,8/י15/־16
הגירה ה ,12/ה14/־15
לידות ופטירות ד6/
שטח א3/
תעשייה ח ,11/ח15/

ענף כלכלי ז5/־ ,6ח1/־ ,5ח ,7/ח13/
עסקים ח1/־5
עצמאיים ו ,6/ו ,9/ח ,5/יז9/
ערבים
אוכלוסייה ג ,1/ג3/־ ,6ג8/־ ,9ג12/־,14
ג16/
מקבלי קצבאות ו17/
משקי בית ג17/
סדר ציבורי טו5/־7
צפיפות דיור ו23/
תנועה/ריבוי טבעי ד1/־6
ערבים ואחרים
צפיפות דיור ו23/

ריבוי טבעי
לידות ד ,1/ד6/
מקורות גידול אוכלוסייה ג6/־8
פטירות ד2/־ ,3ד6/
קבוצות אוכלוסייה ד4/
רכבת ישראל יא9/־10
שטח א1/־ ,4יז1/־2
שטחים ירוקים ב8/

ערך מוסף גולמי ח6/־ ,12ח ,14/ח16/

שכירים ו5/־ ,10ו ,12/ו ,20/ח ,5/יז,8/
יז10/

פטירות ד ,2/ד6/

שכר והכנסה ו5/־ ,7ו9/־ ,10ו ,12/יז8/־9

פסולת רעילה ב7/

שימושי קרקע א ,4/יז2/

פריון (ילודה) ד5/

שנות לימוד ג19/־ ,20ו ,3/ז9/־10

קופות חולים יד4/

שפכים ב7/

קטינים טו7/־8

תאונות דרכים ,נפגעים יא4/־8
 -ומ -

תארים אקדמיים ג ,20/ז ,9/יג18/־,19
יג21/־ ,22יג24/־25

קופות חולים יד4/
שטח א ,2/א4/
שירותים ותשתיות ט ,1/ט7/־8
שכר והכנסה ו5/־12
תחבורה יא2/־ ,4יא10/
תיירות יב1/־ ,2יב9/־11
תנועה טבעית ד ,5/ד8/־9
תקציב העירייה טז11/־13

תחבורה ציבורית יא11/־12
תיאטרון יג27/
תיירות
אורחים יב ,4/יב7/
לינות יב ,2/יב4/־8
מאפייני תיירים יב11/־12
מלונות יב ,1/יב ,3/יב8/
פדיון יב9/־10

תמורה למשרות ח6/־16
תפוקה גולמית ח6/־ ,11ח16/

תלמידים יג1/־ ,3יג5/־ ,9יג ,13/יז18/
תעודת בגרות ג ,20/ז ,9/יג12/־ ,13יז19/
תעשייה ח6/־16
תל אביב-יפו
אוכלוסייה ג ,2/ג ,6/ג ,11/ג ,15/ג18/
אקלים ב3/־4
בינוי י1/־2
דיור ו ,14/ו ,24/י10/־14
דמי אבטלה ו21/
הגירה ה ,2/ה10/־11
חינוך יג13/־14
מזהמי אוויר ב6/
מקבלי גמלאות וקצבאות ו15/־20
משקי בית ג ,17/ו13/
סדר ציבורי טו8/
עבודה ז ,2/ז ,5/ז ,7/ז ,11/ז13/־14
עולים ה16/
עסקים ותעשייה ח1/־ ,2ח4/־ ,5ח,8/
ח12/

תקציב עיריית ירושלים
הוצאות טז1/־ ,6טז ,13/טז16/
הכנסות ואומדן טז7/־ ,9טז,12/
טז15/
השתתפות ממשלתית טז10/־11
נתוני ביצוע ומאזן טז ,11/טז14/
תשומות ח6/־11
תת רבעים סטטיסטיים
אוכלוסייה ג ,8/ג14/
לידות ופטירות ד6/
ארנונה טז ,18/טז20/
בחירות למועצת העיר ירושלים טז22/
בחירות לראשות עיריית ירושלים טז23/
בינוי ודיור י ,8/י15/־16
הגירה ה14/־15
עולים ה19/־20
שטח א3/
תעשייה ח ,11/ח15/

 -זמ -

ירושלים  -נתונים עיקריים
הנתונים מעודכנים לשנת  ,2012אלא אם כן מצוין אחרת

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
ערבים

תנועה טבעית

שיעור ריבוי טבעי

תעסוקה ועסקים

 815,310תושבים

משתתפים בכח העבודה

 515,160תושבים

מועסקים

) 166,300מבני (54-25

 300,150תושבים

בלתי מועסקים

) 11,900מבני (54-25

34%
31%
39%
9%
11%
4%
23.6
25.9
20.2
 204,100משקי בית
 145,900משקי בית
 53,300משקי בית
3.9
3.3
5.8

גידול אוכלוסייה

 23.7לכל אלף תושבים

 3.55לכל אלף תושבים

-8,750
 10,450נפשות
 19,200נפשות
 2,163נפשות
 12,390נפשות

חינוך עברי  -ממלכתי
וממלכתי-דתי
חינוך חרדי

105,216
98,591
37,673

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

293,800
35,748
1,050

תחולת העוני לנפשות
48%
שכר ממוצע )מעודכן לשנת ₪ 8,014 (2011
נשים
₪ 6,944
גברים
₪ 8,934
הכנסה חודשית למשק בית
₪ 13,228
אשכול חברתי-כלכלי
4

)מעודכן לשנת (2008

דיור ובינוי )מעודכן לשנת (2013

מחיר ממוצע של שכר דירה
) 3-2.5חדרים(

₪ 3,457

מחיר ממוצע של דירה בבעלות
) 3-2.5חדרים(

₪ 1,375,700

מספר דירות למגורים
התחלות בנייה
גמר בנייה

תיירות

מספר לינות של תיירים מחו"ל

266,748

62,941

אחוז בלתי מועסקים
מכלל כח העבודה

 7%מבני 54-25

רמת חיים ורווחה

חינוך )מעודכן לשנת תשע"ד( והשכלה גבוהה

תלמידים במערכת החינוך

 77%מבני 54-25

אחוז מועסקים מתוך
המשתתפים בכוח העבודה

מספר עסקים בתחום ההיי-טק

ערבים
שיעור פריון כולל
יהודים ואחרים

נכנסים לירושלים
עוזבים את ירושלים
השתקעות ראשונה של עולים

 58%מבנות 54-25
 93%מבני 54-25

מספר עסקים פעילים

 24.6לכל אלף תושבים
 3.97לכל אלף תושבים
 4.25לכל אלף תושבים

הגירה

אחוז משתתפים בכח העבודה
האוכלוסייה
מכלל נשים

 68%מבני 54-25

מספר מועסקים בעיר

יהודים ואחרים

מאזן הגירה בין-יישובית

אינם בכח העבודה

) 85,200מבני (54-25

גברים

 23.2לכל אלף תושבים

ערבים

) 178,200מבני (54-25

אחוז מישראל
מספר לינות של תיירים ישראלים
אחוז מישראל
מבקרים במוזאונים
)מעודכן לשנת (2013

20,584
11,413
5,676

תקציב העירייה
תקציב רגיל
תקציב בלתי רגיל

 -חמ -

 208,767דירות
 3,442דירות
 2,430דירות

3,129,600
32%
762,400
6%
2,824,847
₪ 5,222,471
₪ 4,104,037
₪ 1,118,434

