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  הקדמה

תכנית לפיתוחה  –   לאמץ את תכנית מרום6.6.2011ממשלת ישראל החליטה בישיבתה בתאריך 

תחומי הפעולה העיקריים של תכנית זו על פי החלטת . 2016-2011הכלכלי של ירושלים בשנים 

  :הממשלה הם

  .ם כעיר תיירותחיזוק מעמדה של ירושלי .1

 .טכנולוגיה-פיתוח ותעשייה בתחום הביו, חיזוק מעמדה של ירושלים כמרכז מחקר .2

 .צעדים משלימים לפיתוח כלכלי .3

  

 על לווה במחקר והערכה שוטפיםמהתכנית ו, עשה על ידי הרשות לפיתוח ירושליםנביצוע התכנית 

  . ידי מכון ירושלים לחקר ישראל

:הם המעקב והערכה, תחומי הליווי  

  .בחינת חיזוק תעשיית התיירות בעיר – פיתוח התיירות .1

 .והתעשייה בעירחקר והפיתוח בחינת התפתחות המ – טכנולוגיה-פיתוח תעשיית הביו .2

תרומת הפרויקט למשיכת סטודנטים ללימודים בעיר ולאחר מכן להישארות  – עיר אקדמיה .3

 .בה

העיר ואליה במטרה לגבש בחינת המניעים להגירה מ –  לירושלים וממנהמחקר הגירה .4

  .מדיניות לעידוד הגירה לעיר

  

 הנושאים אחדזהו . כאמור אחד הפרויקטים של תכנית מרום הוא מחקר הגירה לירושלים וממנה

. הבולטים בשיח הציבורי ובשיקולים של קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות בירושלים ובישראל

היא מאידך אך , יחה ולשינוי דמות העיר ודימויהלצמ, להגירה יש פוטנציאל להפוך למנוף לפיתוח

  . רום לדעיכת העיר ולפגיעה בחוסנהגיכולה ל

  

שדה והן מחקר , נתונים סטטיסטיים מינהלייםשל ההגירה לירושלים וממנה כולל הן ניתוח מחקר 

  . המתבסס על ניתוח שאלונים לעוזבים את ירושלים ולמהגרים אליה

  .  מאפייני העוזבים והסיבות לעזיבתם–חקר העוזבים את ירושלים מציג את ממצאי מהמחקר שלהלן 
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  מקורות הנתונים ודרך ביצוע המחקר

מתבסס על נתונים שנאספו באמצעות שאלונים שנשלחו הוא מחקר שדה ההמחקר המוצג להלן 

קובץ רים בארץ על פי העוזבים את ירושלים ליישובים אחאוכלוסיית המחקר כללה את . בדואר

זהו המקור המדויק והמקיף ביותר הקיים . 2013-2012שנים להשינויים של מרשם התושבים 

  . בישראל על שינוי כתובות של תושבי ישראל

  

כאשר לכל פרט  ,זבו את ירושלים כולל את כל הפרטים שעהשינויים של מרשם התושביםקובץ 

גרים באותה כתובת קובצו למשקי ששם משפחה זהה  בעליפרטים , לצורך המחקר. רשומה  נפרדת

כך נוצרה רשימה . )המבוגר ביותר במשק הביתהפרט  (ראש משק הביתהשאלון נשלח לכאשר  ,1בית

יש לציין שאוכלוסיית המחקר כללה . בתקופה הנחקרתזבו את ירושלים של משקי הבית אשר ע

  . אוכלוסייה יהודית בלבד

 ממשקי 50%במדגם מקרי פשוט נידגמו .  שעזבו את ירושליםית משקי ב11,900רשימה זו כללה 

      .הבית

  

ובו נשלח לכל אחד ממשקי הבית שעלו במדגם שאלון  2013נובמבר -מהלך החודשים ספטמברב

ניתן היה  לחלופין .השאלון המלאחזרה של וחשיבותו ומעטפה מבויילת למשלוח הסבר על המחקר 

  ).       1 ראו נספחק של השאלון לעות( לענות על השאלון באינטרנט

  

 5,700- כבסך הכל נשלחו ו ,2013 אוקטובר ונובמבר,  ספטמבר– מועדים 3-השאלונים נשלחו ב

   .שאלונים

אחוז ש הסתברכמו כן . מהשאלונים חזרו כיוון שכתובת המגורים היתה שגויה 15%תנו להפתע

שאלונים שחזרו בשל כתובות ללא , ספר המשיבים מכלל השאלונים שהגיעו ליעדםמ( ההשבה

אחוז ההשבה במחקר זה נמוך חשוב לציין ש.  בלבד12% – על השאלונים היה נמוך) שגויות

, במכון ירושלים לחקר ישראל 90-  ובסוף שנות ה80-בסוף שנות הו נבהשוואה למחקרים דומים שערכ

חרון מתועדת בעשור הא סקרים ההשבה על באחוז הירידה .20%-25%בהם נרשם אחוז השבה של 

    .ובעולם ומאפיינת סקרים בארץ בספרות המחקרית

  

                                           

1
  .   מערכת ירושלים–שקי בית נעשה על ידי מטה המחשוב העירוני של עיריית ירושלים ומלם הקיבוץ למ  
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גרו למשל ( נפסלו שאלונים שנמצאו בלתי מתאימים מסיבות שונות, לאחר שנבדקו כל השאלונים

שאלונים ללא שנת , ל"עזבו את העיר לחו, 2008עזבו את העיר לפני , מאז ומתמיד בירושלים

של משקי בית שעזבו את  שאלונים 559דו לרשותנו והניפוי עמתום תהליך הבדיקה ב). מעבר

  .מהווים את בסיס הנתונים למחקרוהם , ירושלים

  

       בשניםאת העיר  עזבו 82% – משקי בית שמהווים את בסיס הנתונים למחקר 559מתוך 

שאלונים של משקי בית שעזבו את העיר  (2010-2008יתר משקי הבית עזבו בשנים . 2013-2011

  ).  נופו2008לפני 

  

 להעריך את מידת אין באפשרותנואולם , כאמור השאלונים נשלחו למדגם מייצג של האוכלוסייה

של עוזבים לפי  השבה שונה אחוזיתכן . הייצוג של השאלונים שמהווים את בסיס הנתונים למחקר

בבדיקה של כך למ). יישוב יעד, כלכלי-מעמד חברתי, אופי הזהות הדתית, למשל גיל(מאפיינים שונים 

של התפלגות משקי הבית נמצא שהפריסה הגיאוגרפית שלהם שונה במידה מסויימת מהתפלגות כלל 

  . משקי הבית של העוזבים את ירושלים על פי קובץ השינויים של מרשם התושבים

  

  
-חברתייםו, דמוגרפים, גיאוגרפיםמאפיינים : דוח המחקר שלהלן פותח במאפייני העוזבים את העיר

  . ולפי מאפיינים עיקריים, וממשיך בסיבות לעזיבת ירושלים בקרב כלל העוזבים, )םכלכליי

 

: הערה  

אולם . מרבית המשתנים עובדו לפי גודל מדגם זה.  משקי בית559המחקר מתבסס על מדגם של 

במשתנים אלו גודל . בת זוגם/בןעל והן על עצמם ישנן שאלות שהמרואיינים התבקשו להשיב הן 

יש . שהוא מספר המשיבים הרלוונטי לאותה שאלה, בכל לוח מוצג גודל המדגם.  יותרהמדגם גדול

 שחלק זאת  משום , לשים לב שלעיתים מספר המשיבים נמוך מכלל המדגם או מתת מדגם

  . בשאלוןשאלות כל המרואיינים לא השיבו על המ
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  עיקרי הממצאים
  

  עוזביםמאפייני ה

  

  דתיים וחרדים, וללת חילוניםאוכלוסיית העוזבים היא מגוונת וכ .1

כולל מסורתיים  (עצמם כחילוניםאת הגדירו את ירושלים משקי הבית שעזבו  מ54%

  . חרדים23%-  דתיים ו22% ,)לא כל כך דתיים

  

              העיר תל אביב והמטרופולין סביבה הם יעדי ההגירה המועדפים  .2

  על ידי העוזבים

) 31%( וכמעט שליש 2 למטרופולין תל אביבממשקי הבית עזבו) 48%(כמעט מחצית 

בקרב האוכלוסייה החילונית בולט אחוז העוזבים הגבוה . 3עזבו למטרופולין ירושלים

בקרב האוכלוסייה הדתית והחרדית לעומת זאת בולט . 63% –למטרופולין תל אביב 

 ,42%-  ו46% –) ובעיקר ליהודה ושומרון(למטרופולין ירושלים גבוה העוזבים האחוז 

  . בהתאמה

 .17% –הגדול ביותר משקי הבית מספר אליו עברו יעד התל אביב היא העיר 

, )5%(בני ברק , ) ממשקי הבית6% (4מודיעין: היישובים הבאים על פי מדרג יורד הם

  . ) לכל אחד מהם3%( בית שמש וגבעת זאב ,חיפה, מודיעין עילית

  

                                           

2
מטרופולין תל אביב על פי הגדרות הלשכה .  מטרופולין תל אביב במסמך זה כולל את מחוז תל אביב ומחוז המרכז 

  .   וכן את העיר אשדודהללומחוזות ההמרכזית לסטטיסטיקה כולל את שני 
. ן ירושלים כולל את מחוז ירושלים ואת היישובים היהודיים ביהודה ושומרון מטרופולי

3
  

. רעות-מכבים- מודיעין
4
  

עוזבים את ירושלים לפי מחוז ואופי הזהות הדתית
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  הם צעיריםהעוזבים  .3

 מתאפיינים במבנה גילים צעיר העוזביםאי לכך . מבוגריםצעירים נוטים להגר יותר מ

קבוצות הגיל העיקריות  .האוכלוסייה היהודית בעיריותר בהשוואה למבנה הגילים של 

   . 25% – 34-30 ובני , מכלל העוזבים27% – 29-25 בני :הןשעזבו את העיר 

ית שעוזבת האוכלוסייה החרד.  שונההעוזבים מהמגזרים השוניםמבנה הגילים של 

הגיל החציוני של העוזבים החרדים הוא . 24-20היא צעירה מאוד וכמחציתה הם בני 

 הגיל החציוני של –יותר מבוגרות הן האוכלוסיות הדתית והחילונית שעזבו . 25

  . 33 ושל החילונים  31העוזבים הדתיים הוא 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  שליש רווקיםלמעלה מ ו נשואיםהעוזביםמ כמחצית .4

אחוז ). כולל בזוגיות( הם רווקים 38%.  נשואים הבית שעזבו את העירמשקי מ55%

  . 71%-72% –החרדים והדתיים  עוזבים מאפיין את הםגבוה של נשואי

  .  בקרב החילונים41%-זאת בהשוואה ל

עוזבים את ירושלים לפי מצב משפחתי 

ואופי זהות הדתית
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גרוש/ה או פרוד/ה
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עוזבים את ירושלים לפי גיל ואופי הזהות הדתית
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 מאודהעוזבים מתאפיינים בחתך השכלה גבוה  .5

 בעלי 23%-ו בעלי תואר ראשון 38% -  מהעוזבים הם בעלי השכלה אקדמית 61%

. 13% –כמו כן בולט חלקם של בעלי השכלה של ישיבה גבוהה . תואר שני ומעלה

 הם בעלי השכלה 36%- וכשל האוכלוסייה היהודית בעיר נמוך יותר חתך ההשכלה 

  . אקדמית

בקרב  -כלה של העוזבים החילונים והדתיים גבוה מזה של החרדים חתך ההש

בעוד , 44% –חלקם של בעלי תואר ראשון האוכלוסייה החילונית והדתית בולט 

) 51%(בקרב האוכלוסייה החרדית בולט חלקם של בעלי השכלה של ישיבה גבוהה ש

  ). 25%(והשכלה על תיכונית לא אקדמית 

עוזבים את ירושלים לפי השכלה 

ואופי הזהות הדתית

0%

20%

40%

60%

ישיבה גבוהה/כולל על תיכונית, 

לא אקדמית

תואר ראשון תואר שני 

ומעלה

חילונים  דתיים  חרדים 

  

  

    עובדיםהעוזבים  מרבית – תעסוקה .6

  . עזיבתם מהעוזבים את העיר עבדו בשנתיים האחרונות לפני 75%

  . 75%והוא עומד על ,  לאחר עזיבת ירושליםא השתנהלכיום אחוז אלו שעובדים 

  

 ומדע , חברה ותרבות,משפט, העיקריים של העובדים הם הוראה ידה ימשלח .7

   והנדסה

, תחומי המשפט, )15%(תחום ההוראה : העיקריים של העוזבים הםמשלחי היד 

) 10%(תחום הבריאות , )11%(תחומי המדע וההנדסה , )15%(החברה והתרבות 

  ). 7%(י טכנולוגיות המידע וענפ

 בולט כושר המשיכה הגבוה של –בהשוואה בין המטרופולינים של ירושלים ותל אביב 

 ) מהפקידים שעזבו את העיר עברו לאזור זה61%(מטרופולין ירושלים לפקידים 

מטרופולין תל אביב מושך אחוז גבוה של עובדים בתחומי ). 47%(ולעובדי הוראה 
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ומדע ) 57%( מנהלים ,)58%(טכנולוגיית המידע , )66%(ת  חברה ותרבו,משפט

  ).  52%(והנדסה 

  

   לחזור לגור בירושליםרוציםמחצית ממשקי הבית היו יותר מ .8

  . לחזור לגור בעיררוצים ממשקי הבית היו  56%

 ממשקי הבית 41% – מידת הרצון לחזור לגור בעיר שונה מאוד בין המגזרים

בקרב הדתיים והחרדים מידת הרצון לחזור לגור .  בעיר רוצים לחזור לגורהחילונים

 החרדים ממשקי הבית 80%- והדתיים ממשקי הבית 67% –בעיר גבוהה באופן ניכר 

  . רוצים לחזור לגור בעיר

 שרוצים נרשם אחוז גבוה יותר של אלו בילדותם בירושלים שהתגוררובקרב אלו 

 בירושלים שלא התגוררו בקרב אלו 46%-בהשוואה ל) 64%(לחזור לגור בעיר 

    .  בילדותם

  

  

  

  

עוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר 

ואופי הזהות הדתית

0%

20%

40%
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80%

100%

חילונים דתיים חרדים

רוצה מאוד  רוצה   לא רוצה  אחר/מתלבט 
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   לעזיבת ירושליםהסיבות
  

משילוב ההחלטה להגר מיישוב אחד לאחר היא החלטה מורכבת ולעיתים קרובות היא נובעת 

, תעסוקה, דיור(בפני המשיבים הוצגו מגוון סיבות לעזיבה מתחומים שונים . מספר סיבותשל 

, איכות חיים, חינוך והשכלה, וצות אוכלוסייה בעיריחסים ומתחים בין קב, משפחה וחברים

למשל תחום הדיור כלל את הסיבות . כאשר כל תחום כלל מספר סיבות, )תרבות  ופנאי

, רצון בדירה גדולה יותר, רצון בבית צמוד קרקע, מחירי דיור גבוהים בירושלים: הבאות

  . ארנונה גבוהה או סיבה אחרת הקשורה בדיור

כאשר , העיר את בו הסיבות החשובות ביותר בהחלטתם לעז3לציין מהן התבקשו המשיבים 

הסיבה השנייה בחשיבותה והסיבה השלישית , הם התבקשו לציין מהי הסיבה החשובה ביותר

  . בחשיבותה

  

  : להלן פירוט הסיבות החשובות ביותר לעזיבת העיר

   –לעזיבת העיר יותר ובה בחשה כסיבהצויין ) ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים(תחום הדיור 

ציינו  15% .תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ממשקי הבית ציינו 47%

ובעיקר (תעסוקה  ציינו את תחום ה14%-כסיבה החשובה ביותר לעזיבתם ו משפחה וחברים

  . )סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק

ובעיקר ( העיר מופיע תחום הדיור בחשיבותה לעזיבתהשנייה גם במענה לשאלה מהי הסיבה 

סיבה את הדיור כ ממשקי הבית ציינו 30% –בשכיחות הגבוהה ביותר ) מחירי הדיור הגבוהים

כסיבה השנייה   ציינו סיבות הקשורות לאיכות חיים19%. השנייה בחשיבותה לעזיבת העיר

ו משפחה  נוספים ציינ13%-לתעסוקה וסיבות הקשורות  ציינו 13%, בחשיבותה לעזיבתם

   . וחברים

  סיבות הקשורות 29%ציינו הסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים לשאלה מהי 

 ציינו יחסים ומתחים בין קבוצות 13%- וסיבות הקשורות לדיורציינו  16%. איכות חייםל

  .  אוכלוסייה בעיר

  

ובים נוספים הם תחומים חש. כי תחום הדיור צויין כסיבה העיקרית לעזיבת העיראם כן ניכר 

  .  משפחה וחברים ואיכות חיים, תעסוקה

  

 ןאך המדרג שלה, ותבקרב המגזרים השונים זהלעזיבת העיר הסיבות החשובות ביותר 

  .  שונה בין מגזר למגזרן מהתומשקל כל אח

   

 –כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר  תחום הדיורצויין  האוכלוסייה החילוניתבקרב 

 כסיבה )ובעיקר מחירי דיור גבוהים(סיבות הקשורות בדיור בית ציינו  ממשקי ה28%

כסיבה הראשונה  סיבות הקשורות בתעסוקה ציינו 20%. הראשונה בחשיבותה לעזיבה

וליחסים ) 13%(גם לאיכות חיים .  ציינו משפחה וחברים18%-ו בחשיבותה לעזיבת העיר
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 כסיבה ל בקרב העוזבים החילוניםמשקל לא מבוט) 11%(ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה 

  . הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר

והן צויינו , איכות חיים ותרבות ופנאי הן סיבות חשובות לעזיבתם של חילונים את העיר

ותרבות ) 18%-27%( איכות חיים – לעזיבה  שנייה ושלישית בחשיבותןותכסיב בשיעור גבוה

  .  )9%-18%(ופנאי 

  

  – צויין תחום הדיור כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר דתיתההאוכלוסייה בקרב 

 ממשקי 12%.  ממשקי הבית ציינו תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר60%

סיבות  ציינו 11%-כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ו משפחה וחבריםהבית ציינו 

ל ידי האוכלוסייה הדתית הם חינוך והשכלה שני גורמים נוספים שצויינו ע. הקשורות בתעסוקה

 שנייה ושלישית בחשיבותן ותחשוב לציין שלאיכות חיים כסיב). 5%(ואיכות חיים ) 10%(

  ). 30%-38%(לעזיבת העיר יש משקל גבוה בקרב האוכלוסייה הדתית 

  

 78%.  בעיקר בגלל סיבות הקשורות בדיורהעזב,  את העירשעזבה האוכלוסייה החרדית

שהסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר היא דיור ובעיקר  הבית החרדים ציינו ממשקי

ממשקי הבית ציינו שהסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר  12%.  הגבוהיםמחירי הדיור

איכות חיים כסיבה החשובה .  סיבות הקשורות בתעסוקהציינו 4%- ומשפחה וחברים היא

אולם לסיבה זו משקל גבוה יותר כסיבה שנייה . בד בל2%  ידיביותר לעזיבה צויינה על

  .בקרב האוכלוסייה החרדית) 13%-27%(לעזיבת העיר ושלישית בחשיבותן 

  

בקרב החרדים , ניתן לראות שבעוד שבקרב החילונים והדתיים הסיבות לעזיבה הן מגוונות

הרבה מוך ליתר הסיבות משקל נ.  מחירי הדיור הגבוהים– סיבה אחתת של וישנה דומיננטי

  . יותר

  

אולם .  שלושת המגזרים תחום הדיור הוא הסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושליםבקרב

בקרב האוכלוסייה החילונית . השכיחות של סיבה זו בקרב כל אחד מהמגזרים שונה מאוד

בקרב . לעזיבתם ממשקי הבית ציינו סיבות הקשורות בדיור כסיבה החשובה ביותר 28%

  .  משקל סיבה זו הוא גבוה באופן משמעותי) 78%(והחרדית ) 60%(ת האוכלוסייה הדתי

   בהשוואה, בקרב החילונים 20%הסיבה השנייה בשכיחותה היא תעסוקה והיא עומדת על 

למשפחה וחברים משקל לא מבוטל בקרב . החרדים בקרב 4%-ו הדתייםבקרב  11%-ל

  בקרב הדתיים והחרדים12% בקרב החילונים ועל 18%המגזרים השונים והוא עמד על 

משקל לא כסיבה החשובה ביותר לעזיבה גם לאיכות חיים . כסיבה החשובה ביותר לעזיבה

). 2%(והחרדים ) 5%(ומשקל נמוך יותר בקרב הדתיים , 13% –מבוטל בקרב החילונים 

 משקל גבוה יותר כסיבה שנייה ושלישית בחשיבותן לעזיבהחשוב להדגיש שלאיכות חיים 

   . ושת המגזריםבקרב של
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  הסיבות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי

מחירי דיור נמוכים יחסית : הןלבחירת יישוב המגורים הנוכחי  החשובות ביותר הסיבות

סיכוי גדול למצוא עבודה , 28% – הם רצון לגור בסביבה חברתית שדומה ל,58% –לירושלים 

   .   23% – ואיכות חיים גבוהה ביישוב 25% –רצון בדירה גדולה יותר , 26% –בתחום העיסוק 

  

  :  הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי הןםהחילוניהעוזבים בקרב 

 – הםדומה לש רצון לגור בסביבה חברתית ,42% –מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים 

ל למצוא  וסיכוי גדו27% –רצון להתקרב לחברים , 28% –איכות חיים גבוהה ביישוב , 40%

  . 25% – עבודה בתחום העיסוק

  

  :  הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי הןיםדתיהעוזבים בקרב ה

סיכוי גדול , 29% – רצון בדירה גדולה יותר ,66% –מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים 

והה  ואיכות חיים גב23% –רצון להתקרב להורים , 26% –למצוא עבודה בתחום העיסוק 

  . 21% –ביישוב 

  

  :  הןםחרדיהעוזבים הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי בקרב ה

סיכוי גדול , 39% – רצון בדירה גדולה יותר ,86% –מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים 

 –  ונישואים25% –ארנונה נמוכה יחסית לירושלים , 28% –למצוא עבודה בתחום העיסוק 

24% .  

  

 הן על ההחלטה לעזוב את גבוהה ביותרלמחירי הדיור השפעה ונים מצביעים על כך שהנת

הסיבה החשובה שלושת המגזרים בקרב . והן על הבחירה ביישוב המגורים הנוכחי, ירושלים

אולם . מחירי דיור נמוכים יחסית לירושליםביותר לבחירת יישוב המגורים הנוכחי היא 

בקרב האוכלוסייה החילונית . חד מהמגזרים שונה מאודהשכיחות של סיבה זו בקרב כל א

 כסיבה החשובה ביותר את מחירי הדיור הנמוכים יחסית לירושלים  ממשקי הבית ציינו 42%

משקל ) 86%(והחרדית ) 66%(בקרב האוכלוסייה הדתית . לבחירת יישוב המגורים הנוכחי

  .  סיבה זו הוא גבוה באופן משמעותי

בקרב החילונים והדתיים ,  בגורמי המשיכה ליישוב המגורים הנוכחיגם, כפי שניתן לראות

תעסוקה , הסיבות לבחירת היישוב הן מגוונות וכוללות את תחום הדיור וכן משפחה וחברה

מחירי  –ישנה דומיננטיות של סיבה אחת עיקרית בקרב החרדים לעומת זאת . ואיכות חיים

  . הדיור הגבוהים
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  יםעוזב מאפייני ה–פרק א 

  

 אופי הזהות הדתית 1.א

 ציינו 23%-ו  ציינו שהם דתיים17%,  ממשקי הבית שעזבו את העיר הגדירו עצמם חילונים43%-כ

  . 16%5ים עמד על יאחוז המסורת. שהם חרדים

        חקר שנערך במכון ירושלים לחקר ישראל על עוזבים את ירושלים בשניםממעניין לציין שב

בעוד , בהשוואה למחקר הנוכחי) 48%( החילונים היה גבוה במעט אחוז העוזבים 1996-1994

חלקן של יתר .  למחקר הנוכחיבהשוואה) 18%(אחוז משקי הבית החרדים היה נמוך במעט ש

  . הקבוצות היה דומה

  

 עוזבים את ירושלים 
 לפי אופי הזהות הדתית

 אחוזים  אופי הזהות הדתית

 43 ת /לא דתי, ת/חילוני

 11 ת/כל כך דתית לא /מסורתי

 5 ת /ת דתי/ימסורת

 17 ת/דתי

 23 ת /חרדי

 100  כ"סה

   

 555  גודל המדגם

 

 

  

                                           

5
ת /ת דתידתיים כוללקבוצת ה, ת/ת לא כל כך דתי/ ומסורתי)ת/לא דתי( ת/ חילוניתחילונים כוללקבוצת המעתה ואילך   

  .ת/ת וקבוצת החרדים כוללת חרדי/ת דתי/ומסורתי
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  מאפיינים  גיאוגרפיים2.א

 

 מחוזות היעד  2.1.א

לאוכלוסייה העיקרי  היעדהיווה את , המטרופולין הגדול ביותר בישראל, מטרופולין תל אביב

 – 6ישובי מטרופולין תל אביבעברו אל  את העירשעזבו  ממשקי הבית 48%. ירושליםמהמהגרת 

  . המרכז אל מחוז 19%-ו  תל אביב אל מחוז29%

 12%- ליהודה ושומרון ו19% – 7מטרופולין ירושלים אל עברו ממשקי הבית )31%(כמעט שליש 

   . 8)אל כל אחד מהם( מהעוזבים 6%-9%הדרום וחיפה עברו , אל מחוזות הצפון. למחוז ירושלים

של היישובית  בהעדפה הבדלים מצביעה על אופי הזהות הדתיתהעוזבים לפי מחוז ות התפלגו

למטרופולין תל הגבוה מאוד  העוזבים בקרב האוכלוסייה החילונית בולט אחוז –הקבוצות השונות 

. ) למחוז המרכז23%- למחוז תל אביב ו40% (עברו אליוהחילונים  ממשקי הבית 63%-ו, אביב

  . מטרופולין ירושליםעברו להחילונים קי הבית ממש) 21%(כחמישית 

ובעיקר ליהודה (בולט אחוז העוזבים הגבוה למטרופולין ירושלים החרדית ובקרב האוכלוסייה הדתית 

-ו למחוז המרכזגם העדפה ניכרת אוכלוסייה הדתית הבקרב . בהתאמה, 42%-  ו46% –) ושומרון

למחוז תל ניכרת העדפה גם כלוסייה החרדית בקרב האושבעוד ,  ממשקי הבית עברו לאזור זה22%

  .  ממשקי הבית החרדים20%אליו עברו ) בו נמצאת העיר בני ברק(אביב 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                           

6
מטרופולין תל אביב על פי הגדרות הלשכה . ין תל אביב במסמך זה כולל את מחוז תל אביב ומחוז המרכזמטרופול  

  .   וכן את העיר אשדודהללומחוזות ההמרכזית לסטטיסטיקה כולל את שני 
.  מטרופולין ירושלים כולל את מחוז ירושלים ואת הישובים היהודיים ביהודה ושומרון 

7
  

8
 25%( עברו למטרופולין תל אביב 42% 2013-2012כלל משקי הבית שעזבו את העיר בשנים לשם השוואה בקרב   

  ). למחוז ירושלים14%- ליהודה ושומרון ו24%( עברו למטרופולין ירושלים 38%-ו)  למחוז המרכז17%-למחוז תל אביב ו

עוזבים את ירושלים לפי מחוז ואופי הזהות הדתית
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  אופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי מחוז ו

 כ"סה חרדים דתיים  חילונים 

 אחוזים  מחוז

 29 20 10 40 מחוז תל אביב

 19 30 36 8 יהודה שומרון

 19 5 22 23 מחוז המרכז

 12 12 11 13 מחוז ירושלים

 9 13 10 8 מחוז צפון

 6 12 7 4 מחוז דרום

 6 8 5 5 מחוז חיפה

 100 100 100 100 כ"סה

     

 31 42 46 21 מטרופולין ירושלים

 48 26 32 62 מטרופולין תל אביב

      

 550 128 121 301  גודל המדגם

  

מלמדת שבקרב העוזבים למחוז תל אביב  אופי הזהות הדתיתלפי , כל מחוזלזבים העוהתפלגות 

  . הם חילוניםממשקי הבית  67%ובקרב העוזבים למחוז המרכז , הם חילוניםממשקי הבית  76%

ממשקי  41%(דומיננטיות של האוכלוסייה הדתית ניכרת בעיקר בקרב העוזבים ליהודה ושומרון 

ודומיננטיות של האוכלוסייה החרדית , )26%(ומחוז המרכז ) דתייםלמחוז זה הם הבית שעזבו 

וליהודה )  ממשקי הבית שעזבו למחוז זה הם חרדים44%(נרשמה בקרב העוזבים למחוז הדרום 

  ). 37%(ושומרון 

  
  

  

  

  

  

  

  

עוזבים את ירושלים לפי מחוז ואופי הזהות הדתית
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  אופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי מחוז ו

 גודל המדגם כ"סה חרדים דתיים חילונים 

וזיםאח  מחוז   

 158 100 16 8 76 מחוז תל אביב

 105 100 37 41 22 יהודה שומרון

 102 100 7 26 67 מחוז המרכז

 68 100 22 19 59 מחוז ירושלים

 52 100 31 23 46 מחוז צפון

 34 100 44 24 32 מחוז דרום

 31 100 32 19 48 מחוז חיפה

 550 100 23 22 55 כ"סה

          

 173 100 31 32 36 יםמטרופולין ירושל

 260 100 13 15 72 מטרופולין תל אביב

  

  

  יישובי היעד  2.2.א

          . 17% – המספר הגדול ביותר של משקי בית עברו יישוב היעד שאליו היאהעיר תל אביב 

 בהשוואה למספר אם כי בסדרי גודל שונים לחלוטין( משקי בית רבים זבועאליהן ערים נוספות ש

בית שמש , )3%(חיפה , )3%(מודיעין עילית , )5%(בני ברק , )6% (9מודיעיןהן ) לתל אביבהעוזבים 

   . 10)3%(וגבעת זאב ) 3%(

  .  יישובים שונים157- לירושליםבסך הכל עברו העוזבים את 

  

  עוזבים את ירושלים
 לפי יישובים עיקריים

 אחוז העוזבים  יישוב

 17 תל אביב

 6 מודיעין

 5 בני ברק

 3 יעין עיליתמוד

 3 חיפה

 3 בית שמש

 3 גבעת זאב

 2 רמת גן

 2 מבשרת ציון

 2 רחובות

 2 ביתר עילית

 2 באר שבע

    

  559 גודל המדגם

                                           

9
  .רעות-מכבים- מודיעין 

10
תל אביב : הם יישובי היעד העיקריים 2013-2012  לשם השוואה בקרב כלל משקי הבית שעזבו את העיר בשנים

 ). 4%(ומודיעין ) 4%(מודיעין עילית , )4%(לית יביתר ע, )6%(בני ברק , )7%(בית שמש , )13%(
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היא אבן העיר תל אביב  עולה שאופי הזהות הדתיתים ליישובים השונים לפי זבעותפלגות ההמ

אליו עבר  היעדיישוב תל אביב היא . פרטעוזבים את ירושלים בכלל ולאוכלוסייה החילונית בשואבת ל

היישובים . 29% –הירושלמית החילונית  הגדול ביותר של משקי בית מקרב האוכלוסייה האחוז

 הכל ךבס). 3% (ורחובות) 3%(רמת גן , )4%(מבשרת ציון , )9%(מודיעין הם יורד הבאים במדרג 

   . יישובים91- עזבה האוכלוסייה החילונית ל

  

אפרת , )6%(תל אביב , )7%(מודיעין : קריים אליהם עברו משקי הבית הדתיים הםהיישובים העי

  .  יישובים77- בסך הכל עזבה האוכלוסייה הדתית ל). 4%(וגבעת זאב ) 4%(

  

לאחר (שהינה הריכוז החרדי השני בגודלו בארץ , בקרב האוכלוסייה החרדית העיר בני ברק

יישובים נוספים . עברו אליההחרדיים ממשקי הבית  20%- ו, מרכזי יעדהיוותה ישוב , )ירושלים

 ביתר עילית ,)12% (בית שמש, )15% (מודיעין עילית :חרדית הםהאוכלוסייה ה עברהאליהם 

,  יישובים בלבד30-וסייה החרדית לל בסך הכל עזבה האוכ.)5%(וחיפה ) 5%(גבעת זאב , )8%(

,  בני ברק– יישובים עיקריים 4-  ממשקי הבית החרדים עברו ל)55%( למעלה ממחצית כאשר

 מעדיפהנתונים אלו מצביעים על כך שהאוכלוסייה החרדית . ליתיבית שמש וביתר ע, ליתימודיעין ע

כמו כן עברה . או ביישובים בהם גרה אוכלוסייה חרדית רחבת היקףביישובים בעלי אופי חרדי לגור 

 םות חרדיות מחד וכן מחירי הדיור בהבהם ישנן קהילפריפריאליים יישובים האוכלוסייה החרדית ל

  . מגדל העמק ונתיבות, טבריה,  זאבגבעתכמו , מאידךזולים יחסית 

  

של ) 91%(מלמדת שהחלק הארי  אופי הזהות הדתית לפיהעיקריים בחינת העוזבים ליישובים 

  .  מהם הם חילונים92% –כך גם בקרב העוזבים למבשרת . העוזבים לתל אביב הם חילונים

 והתפלגות זהה נרשמה )23%(והן אוכלוסייה דתית , )77%(יעין עזבה הן אוכלוסייה חילונית למוד

ולבית , לגבעת זאב לעומת זאת עברה בעיקר אוכלוסייה חרדית ודתית. גם בקרב העוזבים לרמת גן

  . )83%(עזבה בעיקר אוכלוסייה חרדית שמש 

) 39%(הן חילונים , )39%(ו הן חרדים אליה עבר, תמונה מעניינת מצטיירת בקרב העוזבים לחיפה

  ). 22%(והן דתיים 
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  אופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי יישובים עיקריים ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 
גודל 
 המדגם

  אחוזים  יישוב

 94 100 1 7 91 תל אביב 

 35 100 0 23 77 מודיעין

 26 100 96 4 0 בני ברק

 19 100 100 0 0  עיליתמודיעין

 18 100 83 6 11 בית שמש

 18 100 39 22 39 חיפה

 14 100 50 36 14 גבעת זאב

 13 100 0 8 92 מבשרת ציון

 13 100 0 23 77 רמת גן

 12 100 17 17 67 רחובות

 10 100 100 0 0 ביתר עילית

 10 100 20 30 50 באר שבע

       

 555 100 23 22 54  כ"סה

  

עוזבים את ירושלים לפי יישובים עיקריים ואופי הזהות הדתית
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  אזורי המוצא בירושלים  2.3.א

פסגת , )8%(רחביה  ,)9% ( אלוןרמות: עזבו המספר הגדול ביותר של משקי בית הןאותן השכונות 

  . )5%(נחלאות ו) 5% (קריית היובל, )6% (קטמונים ,)6%(בית הכרם , )6%(זאב 

  

  : שונהעל פי המגזרים השונים שכונות התפלגות ה

פסגת , )10%(בית הכרם , )12%(רחביה : חילונים הןהבית ה השכונות העיקריות אותן עזבו משקי

  ). 6%(וגילה ) 8%(קריית היובל , )9%(זאב 

נחלאות , )10%(קטמונים , )11% ( אלוןרמות: דתיים הןהבית ההשכונות העיקריות אותן עזבו משקי 

  ). 5%(ופסגת זאב ) 6%(רחביה , )9%(

רמת , )11%(הר נוף , )13%(נווה יעקב , )15%(את רמות אלון בעיקר משקי הבית החרדיים עזבו 

  ). 6%(ורוממה ) 8%(שלמה 

   אופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  שכונה  

 9 15 11 5  אלון רמות

 8 0 6 12  רחביה

 6 2 5 9  פסגת זאב

 6 0 2 10  בית הכרם

 6 2 10 5  קטמונים

 5 1 9 5  נחלאות

 5 2 1 8  קריית היובל

     

 545 128 119 298 גודל המדגם 

   

 העוזביםמרבית שמצביעה על כך  אופי הזהות הדתיתמהשכונות השונות לפי בחינה של העוזבים 

קטמונים , העוזבים את נחלאות. ורחביה הם חילונים קריית היובל, בית הכרםאת ) 84%-94%(

, השכונה הגדולה ביותר בירושלים באוכלוסייתה,  אלוןרמות. דתייםוחילונים בעיקר הם ופסגת זאב 

היא   אלוןת העוזבים את רמותאוכלוסיי. היא השכונה שמספר העוזבים אותה הוא הגדול ביותר

      בעיקר חרדים עזבואת הר נוף ונווה יעקב . הן דתיים והן חרדים, מגוונת וכוללת הן חילונים

)84%-78% .(  
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  ואופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות 

 גודל המדגם כ"סה חרדים דתיים חילונים 

  אחוזים  שכונה

 47 100 40 28 32  אלוןרמות

 43 100 0 16 84 רחביה

 31 100 0 6 94 בית הכרם

 34 100 6 18 76 פסגת זאב

 30 100 7 40 53  קטמונים

 27 100 7 4 89 קריית היובל

 27 100 4 41 56 נחלאות

 22 100 0 23 77 גילה

 19 100 84 5 11 נווה יעקב

 18 100 78 22 0 הר נוף

      

כ"סה  54 23 21 100 554 

  

עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות ואופי הזהות הדתית
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כולל (מנתוני העוזבים לפי שכונות עיקריות ומצב משפחתי עולה שאת רחביה עוזבים בעיקר רווקים 

  –נווה יעקב העוזבים הנשואים הגבוה ביותר נרשם באחוז . 66% – וכן את נחלאות 75% –) בזוגיות

  ). 71%-74%( אחוז נשואים גבוה וקטמונים נרשם גם כן הר נוף, גילה,  אלוןברמות. 84%

  עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות ומצב משפחתי

 אה/נשוי 
  ה /רווק

 ללא ילדים
 

 בזוגיות 
ה או /גרוש
 ה/פרוד

 
 ה/אלמן

חד 
 כ"סה אחר  ת/הורי

גודל 
 המדגם

  אחוזים  שכונה

 46 100 0 0 0 4 11 11 74  אלוןרמות

 43 100 0 2 0 2 12 63 21 רחביה

 34 100 0 6 3 12 18 18 44 בית הכרם

 34 100 0 0 0 9 12 32 47 פסגת זאב

 30 100 3 0 0 10 0 16 71 קטמונים

 28 100 0 0 0 4 11 32 54 קריית היובל

 27 100 0 0 0 0 22 44 33 נחלאות

 22 100 0 0 0 9 0 18 73 גילה

 19 100 0 0 0 0 5 11 84 נווה יעקב

 18 100 0 0 0 0 0 28 72 הר נוף

          

כ"סה  54 29 9 5 2 1 0 100 551 
  

ה בשכונות בהן יש אוכלוסיי/חרדיותהבשכונות מצביעים על כך שהעוזבים לפי שכונה וגיל נתוני 

בשכונות . 40%-43% – 24-20בולט חלקם של בני והר נוף כמו נווה יעקב , חרדית רחבת היקף

      וכל קבוצת גיל היוותה, 34-30 והן חלקם של בני 29-25רחביה ונחלאות בולט הן חלקם של בני 

בבית הכרם . 34-25את רחביה ונחלאות הם בני ) 80%(פירושו של דבר שעיקר העוזבים . 40%-כ

גם בגילה .  מכלל העוזבים את השכונה33%שהיוו + 65ומת זאת בולט חלקם של העוזבים בני לע

  . 23% – 39-35ושל בני ,  מהעוזבים את השכונה23%שהיוו + 65בולט חלקם של בני 

שמרבית אוכלוסייתן היא , בשכונות הר נוף ונווה יעקב.  בין השכונותשונההגיל החציוני של העוזבים 

רחביה ונחלאות היה הגיל ,  אלוןרמות, בקטמונים. 26 – הגיל החציוני הנמוך ביותר  נרשם,חרדית

  . 45 –בבית הכרם נרשם גיל חציוני גבוה במיוחד שבעוד , 31-30החציוני 

  

  

עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות וגיל
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  בילדות מגורים בירושלים 2.4.א

). לא בהכרח כל השנים, 18-0בטווח הגילאים (חצית מהעוזבים את העיר גרו בירושלים בילדותם כמ

אחוז העוזבים הדתיים . 71% –האחוז הגבוה ביותר של אלו שגרו בירושלים נרשם בקרב החרדים 

  . 42% – ושל החילונים 47%שגרו בירושלים בילדותם עמד על 

  

  )18-0(מגורים בירושלים בילדות 

 כ"סה חרדים דתיים לוניםחי 

 אחוזים  

 50 71 47 42 ןגרו בירושלים בילדות

 50 29 53 58  גרו בירושלים בילדותלא

 100 100 100 100 כ"סה

     

 942 212 223 507  גודל המדגם

  עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות וגיל

 כ"סה +65 64-50 49-40 39-35 34-30 29-25 24-20 
גיל 
  חציוני

גיל 
  ממוצע

גודל 
 המדגם

    אחוזים  שכונה

 86 36 30 100 10 12 5 9 15 30 19  אלוןרמות

 63 33 30 100 3 2 6 11 38 40 0 רחביה

 54 49 45 100 33 7 19 9 15 13 4 בית הכרם

 53 37 31 100 8 8 11 8 34 26 6 פסגת זאב

 54 34 31 100 0 7 9 13 30 39 2 קטמונים

 48 40 33 100 17 6 4 13 42 15 4 קריית היובל

 44 31 30 100 0 0 2 16 41 39 2 נחלאות

 40 46 38 100 23 10 15 23 18 8 5 גילה

 35 28 26 100 0 0 11 6 9 34 40 נווה יעקב

 30 32 26 100 7 7 7 7 7 23 43 הר נוף

             

 932 36 31 100 10 6 7 11 25 27 14 כ"סה
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  מאפיינים דמוגרפיים 3.א

  

  מבנה גילים. 3.1.א

נים במבנה גילים צעיר יותר בהשוואה אי לכך המהגרים מתאפיי. צעירים נוטים להגר יותר ממבוגרים

כך גם העוזבים את ירושלים מתאפיינים , כמו מהגרים בכלל. למבנה הגילים של אוכלוסיית העיר

ואינו כולל ילדים ,  ומעלה20בני יש לציין שגיל המהגרים שיוצג להלן מתייחס למהגרים . בגילם הצעיר

   ).ה/אם ישנו, בת הזוג/שאלון ושל בןהמצויין הוא גילו של המשיב על הליתר דיוק הגיל (

  

יוצא . 25% – 34-30 ובני 27% – 29-25בני : קבוצות הגיל העיקריות של העוזבים את העיר הן

 14% – 24-20בני : שתי קבוצות גיל גדולות נוספות הן. 34-25 מהעוזבים הם בני 52%-איפוא שכ

  .  מכלל העוזבים10%ו היו+) 65בני (בני הגילאים המבוגרים . 11% – 39-35ובני 

)  ומעלה20בני (מחצית מהעוזבים הבוגרים , כלומר (31הגיל החציוני של כלל העוזבים עמד על 

    .)31- והמחצית האחרת מבוגרים מ31-צעירים מ

  

 וגיל מצביעה על דפוסי הגירה שונים בין האוכלוסיות אופי הזהות הדתיתהתפלגות העוזבים לפי 

  24-20הם בני החרדים  מהעוזבים 50% – היא צעירה מאוד הדית שעזבהאוכלוסייה החר. השונות

הגיל החציוני של . 29-20הם בני מהעוזבים החרדים  84%-יוצא איפוא ש. 29-25 בני 34%-ו

  . 25העוזבים החרדים הוא 

  .  מהאוכלוסייה החרדיתניכרהאוכלוסיות הדתית והחילונית שעזבו את העיר מבוגרות באופן 

 הם בני  27%-  ו29-25מהעוזבים הם בני ) 35%(וסייה הדתית קצת למעלה משליש בקרב האוכל

  . 31הגיל החציוני של העוזבים הדתיים הוא . 34-30

היא בקרב החילונים קבוצת הגיל הגדולה ביותר .  היא המבוגרת ביותרההאוכלוסייה החילונית שעזב

אוכלוסייה החילונית בולט גם חלקם בקרב ה. 21% – 29-25 ולאחר מכן בני 32% – 34-30של בני 

+) 65בני (אחוז העוזבים המבוגרים .  מכלל העוזבים14%שהיוו +) 65(של בני הגילאים המבוגרים 

בקרב האוכלוסייה החרדית . בקרב האוכלוסייה החילונית היה כפול מזה שבקרב האוכלוסייה הדתית

  . 33ם החילונים היה הגיל החציוני של העוזבי+. 65לא נרשמה כלל עזיבה של בני 
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ואופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי גיל   

 סה"כ חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים גיל

24-20 3 7 50 14 

29-25 21 35 34 27 

34-30 32 27 8 25 

39-35 12 13 4 11 

44-40 5 2 1 3 

49-45 5 2 2 4 

54-50 2 4 1 2 

59-55 2 2 0 2 

64-60 4 1 0 3 

65+ 14 7 0 10 

כ"סה  100 100 100 100 

     

 31 25 31 33 גיל חציוני

 36 26 35 44 גיל ממוצע

     

 920 220 211 489 גודל המדגם 

  

  

  שעזבו את24-20מבני ) 79%( מלמדת שחלק ניכר ואופי הזהות הדתיתבחינת העוזבים לפי גיל 

עם משקל גדול קצת יותר , התפלגות בין המגזרים די דומה ה29-25בקרב בני . העיר הם חרדים

. 81% –בולט אחוז החילונים הגבוה +) 65בני (בקרב האוכלוסייה המבוגרת . לאוכלוסייה החילונית

  . בהשוואה למגזרים האחרים, עוזבים החילוניםשל ה ומעלה ניכרת דומיננטיות 30למעשה מגיל 

  

עוזבים את ירושלים לפי גיל ואופי הזהות הדתית

0% 20% 40% 60% 80% 100%

חילונים

דתיים

חרדים

 24-20  29-25  34-30  64-35  65+
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  הות הדתיתאופי הזעוזבים את ירושלים לפי גיל ו

 כ"סה  חרדים דתיים חילונים 
גודל 
 המדגם

  אחוזים גיל

24-20 10 11 79 100 133 

29-25 41 31 29 100 249 

34-30 67 26 7 100 232 

39-35 62 29 9 100 99 

44-40 80 13 7 100 30 

49-45 74 11 14 100 35 

54-50 47 42 11 100 19 

59-55 60 33 7 100 15 

64-60 88 12 0 100 25 

65+ 81 19 0 100 83 

       

 920 100 23 24 53 כ"סה

  

בני , העוזבים ליישובים החרדיים דוגמת מודיעין עיליתשמצביעים על כך נתוני ההגירה לפי גיל ויישוב 

גם העוברים לחיפה צעירים . 25-24 והגיל החציוני שלהם הוא מאודברק  וביתר עילית הם צעירים 

בקרב העוזבים אליה ו, 31לתל אביב הוא זבים הגיל החציוני של העו. 28יוני הוא יחסית וגילם החצ

 וגילם החציוני –העוזבים למודיעין ולמבשרת ציון הם המבוגרים ביותר . 34-25בולט חלקם של בני 

  .  בהתאמה,31- ו36הוא 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עוזבים את ירושלים לפי יישובים עיקריים וגיל

0% 20% 40% 60% 80% 100%

תל אביב 

מודיעין

מודיעין עילית

בית שמש

חיפה

בני ברק

גבעת זאב

מבשרת ציון

 24-20  29-25  34-30  64-35  65+
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  עוזבים את ירושלים לפי יישובים עיקריים וגיל

 
  תל 
 עיןמודי אביב

  מודיעין 
 עילית

  בית 
 חיפה שמש

  בני 
 ברק

  גבעת 
 זאב

  מבשרת 
 ציון

  רמת 
 גן

  ביתר 
 רחובות עילית

 אחוזים גיל

24-20 2 0 50 29 17 57 0 0 4 57 15 

29-25 37 11 47 35 47 32 25 4 43 19 30 

34-30 31 28 3 21 20 0 29 38 35 14 40 

39-35 8 23 0 9 7 11 25 8 0 5 0 

49-40 3 6 0 6 3 0 11 4 9 5 0 

64-50 5 12 0 0 0 0 11 33 0 0 10 

65+ 15 20 0 0 7 0 0 13 9 0 5 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

            

  גיל 
 חציוני

31 36 25 29 28 24 33 41 30 24 30 

  גיל 
 ממוצע

38 45 25 29 31 25 36 46 36 26 33 

            

   גודל
 המדגם

131 65 36 34 30 28 28 24 23 21 20 

  

  מצב משפחתי  3.2.א

 ).גרים יחד באותה דירה( בזוגיות 9%- ו רווקים29%-כ, )55%(ירושלים נשואים העוזבים את מרבית 

  ). 1%(או חד הוריים ) 1%(אלמנים , )5%(גרושים העוזבים הם יתר 

  . 70%- ל כעשעמד ,  הגבוהםבקרב האוכלוסייה החרדית והדתית בולט אחוז הנשואי

כולל  (רווקיםהם ) 47% (מעט מחציתוכ 41% -  אחוז הנשואים נמוך יותר בקרב האוכלוסייה החילונית

   . )בזוגיות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עוזבים את ירושלים לפי מצב משפחתי ואופי הזהות הדתית

0%

20%

40%

60%

80%

נשוי/אה רווק/ה ללא ילדים בזוגיות (גרים יחד

באותה דירה)

גרוש/ה או פרוד/ה

חילונים  דתיים  חרדים 
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  ואופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי מצב משפחתי 

  כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  מצב משפחתי

 55 71 72 41 אה/נשוי

 29 29 20 32 ה ללא ילדים/רווק

 9 0 3 15 )גרים יחד באותה דירה(בזוגיות 

 5 1 2 7 ה/ה או פרוד/גרוש

 1 0 0 2 ת/חד הורי

 1 0 2 2 ה/אלמן

 100 100 100 100  כ"סה

      

 545 126 121 298 גודל המדגם

 
  

ה ביותר נרשם בקרב מצב משפחתי ומחוז מצביעה על כך שאחוז הנשואים הגבובחינת העוזבים לפי 

) כולל בזוגיות(אחוז הרווקים הגבוה ביותר ). 74%(ולמחוז ירושלים ) 78%(ליהודה ושומרון העוזבים 

 בכל 38%(ולמחוז חיפה ולאחר מכן למחוז הדרום , )68%(נרשם בקרב העוזבים למחוז תל אביב 

  ). אחד מהם

  

  עוזבים את ירושלים לפי מצב משפחתי ומחוז

  
ה /רווק
 אה/נשוי *בזוגיות לדיםללא י

ה או /גרוש
 ה/פרוד

  חד
 כ"סה ה/אלמן ת/הורי

גודל 
 המדגם

  אחוזים  מחוז

 161 100 3 1 7 21 13 55 מחוז תל אביב

 105 100 0 0 3 78 8 11 יהודה שומרון

 103 100 2 2 5 63 7 21 מחוז המרכז

 68 100 1 0 4 74 7 13 מחוז ירושלים

 52 100 0 2 4 65 8 21 מחוז צפון

 34 100 0 0 3 59 3 35 מחוז דרום

 31 100 3 0 3 55 19 19 מחוז חיפה

 554 100 2 1 5 55 9 29 כ"סה

  גרים יחד באותה דירה* 

  

שאחוז מצביעה על כך ) בקרב היישובים העיקריים בלבד(יישוב בחינת העוזבים לפי מצב משפחתי ו

 העוזביםוכן בקרב , )79%(לית ייעין עולמוד) 94%(ים לבית שמש זבנשואים גבוה נרשם בקרב העו

כמו . 74% –) כולל בזוגיות (הגבוהבולט אחוז הרווקים  לתל אביב העוזביםבקרב ). 66%(למודיעין 

גרושים או , גם נשואיםעברו אליה אך , כאמור אחוז גבוה של רווקיםעוזבים כן ניכר כי לתל אביב 

  .  למודיעיןאלו שעברובקרב  גםתמונה דומה מצטיירת .  ועודהורייםחד , פרודים
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ישובים עיקריים ומצב משפחתיפי עוזבים את ירושלים ל  

  

ה /רווק
ללא 
 אה/נשוי * בזוגיות ילדים

  ה/גרוש
או 
 ה/פרוד

חד 
 סה"כ ה/אלמן ת/הורי

 גודל 
 המדגם

  אחוזים  יישוב

 93 100 1 2 6 16 13 61  תל אביב

 35 100 3 0 9 66 9 14 מודיעין

 26 100 0 0 4 23 0 73 בני ברק

 19 100 0 0 0 90 0 11 מודיעין עילית

 18 100 0 0 0 94 0 6 בית שמש

 18 100 0 0 6 44 17 33 חיפה

          

 545 100 1 1 5 55 9 29  כ"סה

  גרים יחד באותה דירה*     
  

  

 שהיו להם ילדים אחוז משקי הבית. בעת עזיבתם  ממשקי הבית שעזבו את העיר היו ילדים41%- ל

שאחוז משקי הבית עם מפתיע לגלות כביכול . 38%-43%דומה בין המגזרים השונים והוא עמד על 

האוכלוסייה ההסבר לכך הוא בהיותה של . ילדים הוא הגבוה ביותר בקרב האוכלוסייה החילונית

וה של החילונית שעזבה את העיר מבוגרת יותר מהאוכלוסייה הדתית והחרדית ולכן לאחוז גב

   ).ראו גם לוח עוזבים את ירושלים לפי גיל ואופי הזהות הדתית(משפחות חילוניות שעזבו יש ילדים 

  

עוזבים את ירושלים לפי מצב משפחתי ויישובים עיקריים

0%
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מודיעין בני 
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מודיעין 

עילית
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שמש

חיפה

רווק/ה ללא ילדים נשוי/אה גרוש/ה חד הורי/ת אלמן/ה
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  ,  ילדיםללאאו ילדים עוזבים את ירושלים עם 
   לפי אופי הזהות הדתית

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  ילדים במשק הבית

 41 38 41 43 עם ילדים

 59 62 59 57  ילדיםלאל

 100 100 100 100 כ"סה

      

 547 125 120 295  גודל המדגם

  

  
  כלכליים- מאפיינים חברתיים4.א
  

  השכלה 4.1.א

 18% , בעלי תואר ראשוןמהם 38%  – מאוד העוזבים את העיר מתאפיינים בחתך השכלה גבוה

ים הם בעלי מהעוזב) 61%( שלמעלה ממחצית ואיוצא איפ.  בעלי תואר שלישי5%- ובעלי תואר שני

 בעלי השכלה 12%-ה ו מהעוזבים הם בעלי השכלה של ישיבה גבוה13%כמו כן . השכלה אקדמית

  . לא אקדמית, על תיכונית

 האוכלוסייהחתך ההשכלה של אוכלוסיית העוזבים גבוה באופן ניכר מחתך ההשכלה של כלל 

היתה לוסייה היהודית בקרב האוכהשכלה ה התפלגות 2008בשנת לשם השוואה . ירושליםהיהודית ב

 בעלי תואר שני ומעלה 12%-ו ) בקרב העוזבים38%-בהשוואה ל( בעלי תואר ראשון 14%: כדלהלן

  . 11) בקרב העוזבים23%-בהשוואה ל(

  

   –גבוה מאוד חתך ההשכלה שלהם ו, דומההתפלגות ההשכלה של העוזבים החילונים והדתיים 

בקרב העוזבים החרדים . בעלי תואר שני ,תאמהבה ,19%-  ו25%-  ו מהם בעלי תואר ראשון44%-כ

  . 25% – לא אקדמית, תיכונית-על ובעלי השכלה ,51% –בולט אחוז בעלי השכלה של ישיבה גבוהה 

  

  

                                           

11
  . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008בוד לנתוני מפקד האוכלוסין  עי 
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  אופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי השכלה ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים השכלה

 0 1 0 0 יסודית

  כולל ישיבה תיכונית , תיכונית
 4 6 4 4 )ללא תעודת בגרות(

  כולל ישיבה תיכונית , תיכונית
 9 1 14 10 )עם תעודת בגרות(

 0 1 0 0 ישיבה קטנה

 13 51 6 0 כולל/ישיבה גבוהה

 12 25 9 9 לא אקדמית, על תיכונית

 38 14 44 44 תואר ראשון

 18 1 19 25 תואר שני

 5 0 5 7 תואר שלישי

 0 1 0 0 אחרת תעודה 

כ"סה  100 100 100 100 

     

 838 180 205 453 גודל המדגם

  

  

בקרב האוכלוסייה החילונית שעזבה את העיר חתך ההשכלה מניתוח הנתונים על פי מגדר עולה ש

תואר שני בעלי ו) 42%-46%( ובולט חלקם של בעלי תואר ראשון ,של הגברים והנשים די דומה

אך יש לציין ,  מזה של החילוניםבמעטתך ההשכלה נמוך בים הדתיים חהעוזבקרב ). 22%-28%(

חלקם הן בקרב הנשים והן בקרב הגברים בקרב הדתיים גם כן בולט . שגם גיל העוזבים נמוך יותר

  ). 18%-19%( תואר שניבעלי ו) 35%-51%(בעלי תואר ראשון של 

עוזבים את ירושלים לפי השכלה ואופי הזהות הדתית
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חילונים  דתיים  חרדים 
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 אחוז גבוה מאוד של בעלי בקרב הגברים נרשם – חתך ההשכלה שונה לחלוטין בקרב החרדים

לא אקדמית  ,תיכונית- וקומץ של בעלי תואר ראשון והשכלה על87% – השכלה של ישיבה גבוהה

 לא אקדמית ,תיכונית-הן בעלות השכלה על) 55%(קצת למעלה ממחציתן בקרב הנשים . )3%-4%(

  .  בעלות תואר ראשון29%-ו

  

  ומגדרת אופי הזהות הדתי ,עוזבים את ירושלים לפי השכלה

  חרדים  דתיים  חילונים 

 נשים  גברים נשים  גברים נשים  גברים 

 אחוזים  השכלה

 3 0 0 0 1 0  יסודית

 7 5 4 4 3 4 )ללא תעודת בגרות(כולל ישיבה תיכונית , תיכונית

 3 0 15 13 9 12 )עם תעודת בגרות(כולל ישיבה תיכונית , תיכונית

 0 2 0 0 0 0 ישיבה קטנה

 1 87 0 12 0 1 כולל/ההישיבה גבו

 55 3 9 9 9 10 לא אקדמית, על תיכונית

 29 4 51 35 42 46 תואר ראשון

 1 0 18 19 28 22 תואר שני

 0 0 3 7 8 6 תואר שלישי

 1 0 0 0 0 0 תעודה אחרת 

 100 100 100 100 100 100 כ"סה

       

 76 104 105 99 235 216  גודל המדגם

  
  
תיכוני בחמש השנים האחרונות לפני - או בן זוגו למדו במוסד על/המשיב ו,  ממשקי הבית62%- ב

האוניברסיטה : לומדים העוזבים הם/מוסדות הלימוד העיקריים בהם למדו.  את ירושליםעזיבתם

) 5%(מכללת הדסה , )9%(סמינר חרדי לבנות , )21%(כולל /ישיבה גבוהה, )41%(העברית 

   ).4%(והאקדמיה לאמנות ועיצוב בצלאל 

  

  תעסוקה 4.2.א

  

  עבודה בעת המגורים בירושלים

הגבוה ביותר העובדים אחוז . עזיבתם מהעוזבים את העיר עבדו בשנתיים האחרונות לפני 75%

בקרב . 79% – ולאחר מכן בקרב האוכלוסייה הדתית, 86% –נרשם בקרב האוכלוסייה החילונית 

   . עבדובלבד  46%האוכלוסייה החרדית 

ים דומה מגזרבקרב כל אחד מה, אחוז העובדים בירושלים. עבדו בירושלים, ושעבד מאלו 85%

)86%-84% .(  

  . יהודה ושומרוןב 10%-עבדו במחוז ירושלים ומהם  15% – ירושליםמחוץ ל עבדו, שעבדו מאלו 15%
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פתח תקווה , )20%(תל אביב : היישובים העיקריים בהם עבדו אלו שמקום עבודתם אינו ירושלים הם

   ). 7%( ובית שמש )7%(

  

הנמוך יחסית העובדים אחוז . 66% –של הגברים מזה  גבוה 85% –אחוז אלו שעבדו מקרב הנשים 

  . הגברים החרדים נמוך בקרב עובדיםמאחוז נובע שנרשם בקרב הגברים 

הגברים שבקרב האוכלוסייה החילונית אחוז  מצביעה על כך מגזרמגדר ו לפי העובדיםאחוז התפלגות 

אחוז העובדים בקרב האוכלוסייה . 86%-87%עמד על הוא  ו,דומהשעבדו ואחוז הנשים  שעבדו

  .  בקרב הנשים81%- בקרב הגברים ו78%הדתית נמוך במעט והוא 

 18%אחוז הגברים העובדים עמד על  – נרשמה תמונה שונה לחלוטיןבקרב האוכלוסייה החרדית 

שנרשם בקרב הנשים החילוניות לזה הוא דומה  ו,85%ד על מעאחוז הנשים העובדות שבעוד , בלבד

  . ואף גבוה במעט מזה של הנשים הדתיות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  * תכונות כח העבודהעוזבים את ירושלים לפי 
  אופי הזהות הדתית בעת המגורים בירושלים ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

 64 39 66 74  בירושליםה/עבד

 11 7 13 12 מחוץ לירושלים ה/עבד

 25 54 21 14 ה/לא עבד

 100 100 100 100  כ"סה

     

 893 205 210 478 גודל המדגם

   את העירה/ בשנתיים האחרונות לפני שעזבה/האם עבד*      

  

עוזבים את ירושלים לפי תכונות כח העבודה 

בעת המגורים בירושלים ואופי הזהות הדתית

0%

20%

40%

60%

80%

100%

חילונים דתיים חרדים

עבד/ה בירושלים עבד/ה בישוב אחר לא עבד/ה
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  , בעת המגורים בירושלים* תכונות כח העבודהעוזבים את ירושלים לפי 
 ומגדראופי הזהות הדתית 

 סה"כ חרדים דתיים חילונים  

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים  

 אחוזים  

 76 53 73 15 67 65 80 68 ה בירושלים/עבד

 9 13 12 3 14 13 6 19 ה מחוץ לירושלים/עבד

 15 33 15 82 19 23 14 13 ה/לא עבד

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 447 453 85 120 109 102 247 229 גודל המדגם

   את העירה/ בשנתיים האחרונות לפני שעזבה/האם עבד*      

  
מצביעים על כך שאחוז העובדים הנמוך ביותר נרשם בקרב בני ) 64עד גיל (גיל לפי נתוני העובדים 

) 79%( הנמוך בקרב גיל זה נובע בין היתר מכך שחלק גדול העובדיםאחוז .  בלבד48% – 24-20

     בקרב בניאחוז אלו שעבדו בעת המגורים בירושלים .  הם חרדים העיר שעזבו את 24-20מבני 

   .87%-93% בין קבוצות הגיל והוא עמד על דומה 64-30

  
  

 גיל  ובעת המגורים בירושלים* תכונות כח העבודהעוזבים את ירושלים לפי 

  24-20 29-25 34-30 39-35 49-40 64-50 65+ 

 אחוזים  

 41 75 77 66 84 60 40 ה בירושלים/עבד

 1 16 13 22 9 13 8 מחוץ לירושליםה /עבד

 58 9 11 13 7 27 52 ה/לא עבד

 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

        

 85 57 64 93 226 230 126 גודל המדגם

   את העירה/ בשנתיים האחרונות לפני שעזבה/האם עבד*         

  
  עבודה ביישוב המגורים הנוכחי

  
 זהה ,75% – בירושלים כאשר הם גרו יוצא איפוא שאחוז אלו שעבדו .  מהעוזבים עובדים75%כיום 

  . 75% –כיום לאחוז אלו שעובדים 

נתון דומה ו, 82% –נרשם בקרב האוכלוסייה החילונית כיום אלו שעובדים הגבוה ביותר של אחוז ה

בקרב האוכלוסייה החילונית ים אחוז העובדמעניין לציין ש. 80% –בקרב האוכלוסייה הדתית נרשם 

יש לשער . ובקרב האוכלוסייה הדתית הוא נותר דומה) 82%- ל86%-מ(העיר עזיבת ירד במעט עם 

  . שהירידה באחוז העובדים החילונים נובעת מפרישה לגמלאות

 46% בעת המגורים בירושלים –באחוז העובדים בקרב האוכלוסייה החרדית לעומת זאת חלה עלייה 

    .כיום שעובדים 56%-  עבדו בהשוואה למהחרדים
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בעת המגורים גם . )71%(עובדים שהגברים מאחוז  גבוה )80% (עובדותשהנשים אחוז כיום 

אך הפער , )66%(אחוז הגברים שעבדו מ )85%(בירושלים אחוז הנשים שעבדו היה גבוה יותר 

  . בניהם היה גבוה יותר

  

נרשם אחוז שבקרב הגברים החילונים על כך עה מצבי מגזרלפי כיום אחוז העובדים התפלגות 

אחוז עובדים . 82% –אחוז נמוך במעט נרשם בקרב הגברים הדתיים . 86% –העובדים הגבוה ביותר

אחוז העובדים החרדים עלה יש לציין שעם זאת . 32% –נמוך במיוחד נרשם בקרב הגברים החרדים 

  . כיום 32%-  בעת המגורים בירושלים ל18%-מ

אחוז הנשים העובדות הגבוה ביותר נרשם בקרב הנשים כיום , שים מצטיירת תמונה מעניינתבקרב הנ

   . שנרשם בקרב הנשים החילוניות והדתיות78%-79%- זאת בהשוואה ל. 87% –החרדיות 

  

עוזבים את ירושלים לפי תכונות כח העבודה 

ביישוב המגורים הנוכחי ואופי הזהות הדתית
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חילונים דתיים חרדים

עובד/ת ביישוב המגורים עובד/ת מחוץ ליישוב המגורים  לא עובד/ת

  

  

  *תכונות כח העבודהעוזבים את ירושלים לפי 
  ואופי הזהות הדתיתביישוב המגורים הנוכחי 

 כ"סה יםחרד דתיים חילונים 

 אחוזים  

 30 34 29 28 ת ביישוב המגורים/עובד

 45 21 50 53 ת מחוץ ליישוב המגורים /עובד

 25 44 20 18 ת/לא עובד

 100 100 100 100 כ"סה

     

 896 203 214 479 גודל המדגם

  ת כיום/עובדהאם *                   
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  *תכונות כח העבודהעוזבים את ירושלים לפי 
  אופי הזהות הדתית ומגדר ,ב המגורים הנוכחיביישו

 כ"סה םחרדי דתיים חילונים 

 נשים יםגבר נשים יםגבר נשים יםגבר נשים יםגבר 

  אחוזים 

 35 25 59 16 31 28 28 29 ת ביישוב המגורים/עובד

 45 46 28 16 47 54 51 57 ת מחוץ ליישוב המגורים /עובד

 20 29 13 69 22 18 21 14 ת/לא עובד

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ "סה

         

 444 450 88 115 109 105 247 230 גודל המדגם

  ת כיום/עובדהאם * 

  

 24-20אחוז בני . בקרב בני הגילאים הצעיריםעם המעבר מירושלים חלה עלייה באחוז אלו שעובדים 

 29-25 כמו כן בקרב בני  .יוםכ 61%-והוא עלה ל, 48%בירושלים עמד על שעבדו בעת המגורים 

יש לשער שעלייה זו מוסברת במעבר מלימודים במוסד להשכלה גבוהה . 78%- ל73%- מ חלה עלייה

  . בירושלים להשתלבות בשוק התעסוקה

 64-50 מבני 91%.  העירעזיבת עם  ומעלה חלה ירידה באחוז העובדים50בקרב בני לעומת זאת 

   42%-מניכרת חלה ירידה + 65בקרב בני . כיום 72%-וואה לבהש, ירושליםעת המגורים בעבדו ב

 של בני  ומעלה נובעת בעיקר מפרישה לגמלאות50בני הירידה באחוז העובדים יש לשער ש. 20%- ל

  . גילאים אלו

בעת המגורים , לשם השוואה.  שלהםיישוב המגוריםמחוץ לעובדים ,  כיום מאלו שעובדים60%

  . ירושליםמחוץ לעבדו ,  מאלו שעבדו15%בירושלים 

  

  וגילביישוב המגורים הנוכחי * תכונות כח העבודהעוזבים את ירושלים לפי 

 כ"סה +65 64-50 49-40 39-35 34-30 29-25 24-20 

 אחוזים  

 30 10 17 30 29 28 36 43 ת ביישוב המגורים/עובד

 45 10 55 59 60 64 42 19 ת מחוץ ליישוב המגורים /עובד

 25 80 28 11 11 8 22 39 ת/לא עובד

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 881 82 58 64 91 227 235 124 גודל המדגם

  ת כיום/עובדהאם * 
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   משלח יד4.3.א
  

, תחומי המשפט, )15%(תחום ההוראה : בקרב העוזבים את העיר בולטים משלחי היד הבאים

וענפי טכנולוגיות ) 10%(תחום הבריאות , )11%(וההנדסה תחומי המדע , )15%(החברה והתרבות 

  ). 7%(המידע 

  

ירושלים למטרופולין התפלגות בעלי המקצועות השונים לפי מחוזות מצביעה על כך שבקרב העוזבים 

 .)10%(משפט חברה ותרבות ו) 11%(בריאות , )20%(בולט חלקם של העוסקים בתחום ההוראה 

חברה ותרבות , חלקם של המועסקים בתחום המשפטבולט  אביב תלבקרב העוברים למטרופולין 

   .)10%(הוראה ו) 12%(מדע והנדסה , )21%(

  

   ואיזור גיאוגרפי משלחי יד עיקריים לפי עוזבים את ירושלים

 
מטרופולין 
 ירושלים

מטרופולין 
 תל אביב

יתר 
 כ"סה הארץ

 אחוזים  משלח יד

 15 18 10 20 הוראה

 14 6 21 10 חברה ותרבות, משפט

 11 13 12 7 מדע והנדסה

 10 10 9 11  בריאות

 7 7 9 4 טכנולוגיות המידע

 5 5 5 5 עסקים ומינהל

  מנהלי ייצור ומנהלים 
 בתחום השירותים המקצועיים

5 3 5 4 

  מנהלים אדמיניסטרטיביים 
  , ומנהלי מכירות
 שיווק ופיתוח

3 5 3 4 

 4 0 4 7 פקידים כלליים וקלדנים

     

 664 128 297 239  ודל המדגםג

  
  
  

  ומחוז מגוריםעיקריים  משלחי ידעוזבים את ירושלים לפי 

 

  מחוז 
תל 
 אביב

  יהודה 
 ושומרון

  מחוז 
 המרכז

  מחוז 
 ירושלים

  מחוז 
 צפון

מחוז 
 דרום

  מחוז
 כ"סה חיפה

 אחוזים  משלח יד

 15 22 17 17 15 11 23 9 הוראה

 14 6 0 10 12 15 10 26 חברה ותרבות, משפט

 11 16 8 15 9 15 6 11 מדע והנדסה

 10 9 6 13 8 9 13 9 בריאות

 7 9 6 7 6 11 3 7 טכנולוגיות המידע

 5 3 11 2 11 5 1 5 נהליעסקים ומ

  מנהלי ייצור ומנהלים 
 בתחום השירותים המקצועיים

2 6 4 5 8 0 6 4 
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  מנהלים אדמיניסטרטיביים 
  , ומנהלי מכירות
 שיווק ופיתוח

7 3 4 3 3 3 3 4 

 4 0 0 0 7 4 7 4 פקידים כלליים וקלדנים

          

 664 32 36 60 95 130 144 167 גודל המדגם

  
  

  בולט כושר המשיכה הגבוה של מטרופולין –בהשוואה בין המטרופולינים של ירושלים ותל אביב 

). 47%(אה ולעובדי הור)  מהפקידים שעזבו את העיר עברו לאזור זה61%(ירושלים לפקידים 

, )66%( חברה ותרבות ,מטרופולין תל אביב מושך אחוז גבוה של העובדים בתחומי משפט

  ).  52%(ומדע והנדסה ) 57%( מנהלים ,)58%(טכנולוגיית המידע 

  

  
  
  

   ואיזור גיאוגרפימשלחי יד עיקרייםלפי עוזבים את ירושלים 

 
  מטרופולין 
 ירושלים

  מטרופולין 
 תל אביב

יתר 
 כ"סה הארץ

גודל 
 המדגם

  אחוזים  משלח יד

 99 100 23 29 47 הוראה

 96 100 8 66 26 חברה ותרבות, משפט

 71 100 24 52 24 מדע והנדסה

 67 100 19 40 40 בריאות

 45 100 20 58 22 טכנולוגיות המידע

 32 100 19 47 34 עסקים ומינהל

  מנהלי ייצור ומנהלים 
 29 100 24 31 45 בתחום השירותים המקצועיים

 28 100 14 57 29  מנהלים אדמיניסטרטיביים 

   ומחוזמשלחי יד עיקרייםעוזבים את ירושלים לפי 

 
  מחוז 
 תל אביב

  יהודה 
 ושומרון

מחוז 
 המרכז

  מחוז 
 ירושלים

  מחוז 
 צפון

  מחוז
 דרום

  מחוז 
 כ"סה חיפה

  גודל 
 המדגם

  אחוזים  משלח יד

 99 100 7 6 10 14 14 33 15 הוראה

 96 100 2 0 6 11 20 15 46 חברה ותרבות, משפט

 71 100 7 4 13 13 27 11 25 מדע והנדסה

 67 100 4 3 12 12 18 28 22 בריאות

 45 100 7 4 9 13 31 9 27 טכנולוגיות המידע

 32 100 3 13 3 31 19 3 28 נהלעסקים ומי

  מנהלי ייצור ומנהלים 
 29 100 7 0 17 17 17 28 14 בתחום השירותים המקצועיים

  מנהלים אדמיניסטרטיביים 
  , ומנהלי מכירות
 28 100 4 4 7 11 18 18 39 שיווק ופיתוח

 28 100 0 0 0 25 18 36 21 פקידים כלליים וקלדנים



 40 

  , ומנהלי מכירות
 שיווק ופיתוח

 28 100 0 39 61 פקידים כלליים וקלדנים

  
  
  

   הכנסה4.4.א
  

ממשקי הבית השתכרו עד  15%:  העיר היא כדלהלןהתפלגות ההכנסה של משקי הבית שעזבו את

ממשקי כשליש .)ח" ש11,000על  עמד 2011החציוני למשק בית בישראל בשנת שכר ה (ח" ש4,000

 השתכרו מעל 18%. ח" ש 20,000-10,001  השתכרו35%- ח וכ"ש  10,000-4,001השתכרוהבית 

  . ח" ש20,001

שהכנסת משקי הבית החרדים נמוכה באופן  כך  מצביעה עלמגזרהתפלגות הכנסת משק הבית לפי 

, ח" ש4,000החרדים השתכרו עד  ממשקי הבית 42%. ניכר מזו של משקי הבית החילונים והדתיים

 ממשקי הבית החילונים 42%-43% . בקרב משקי הבית החילונים והדתיים6%-7%-בהשוואה ל

ההכנסה  .י הבית החרדיםממשקבלבד  7%- בהשוואה ל, ח" ש 20,000-10,001והדתיים השתכרו

ראו (מהגברים החרדים עובד אחוז נמוך  שמכךבין היתר הנמוכה בקרב משקי הבית החרדים נובעת 

כמו כן משקי הבית החרדים . היא נמוכה יחסיתשל משק הבית וכפועל יוצא ההכנסה )  תעסוקה4.2.א

   .צעירים יותר

  

 ממשקי הבית 26%. בית הדתייםהחילונים גבוהה יותר מהכנסת משקי ההכנסת משקי הבית 

 לציין חשוב אך .  ממשקי הבית הדתיים14%- ל בהשוואה ,ח ומעלה" ש20,001החילונים השתכרו 

חילונים גבוה ועל כן הוותק בעבודה של ה, הדתית צעירה יותר מהאוכלוסייה החילוניתשהאוכלוסייה 

   . ויש לכך השפעה על גובה השכר, יותר משל הדתיים

  

  

  

  

  את ירושלים לפי הכנסה עוזבים 
  אופי הזהות הדתיתשל משק הבית ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים  

 אחוזים  

 15 42 7 6  4,000₪עד 

10,000 – 4,001 ₪ 24 36 50 33 

20,000 – 10,001 ₪ 43 42 7 35 

 18 0 14 26 ומעלה ₪ 20,001

 100 100 100 100 כ"סה

      

 474 107 107 260  גודל המדגם
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  עוזבים את ירושלים לפי הכנסה 
  אופי הזהות הדתיתשל משק הבית ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים  

 אחוזים  

 15 42 7 6  4,000₪עד 

10,000 – 4,001  ₪ 24 36 50 33 

 20,000 – 10,001 ₪ 43 42 7 35 

 18 0 14 26 ומעלה ₪ 20,001

 100 100 100 100 כ"סה

      

 474 107 107 260  גודל המדגם

  

  

  

  ואופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי הכנסה של משק הבית 

 גודל המדגם כ"סה חרדים דתיים חילונים 

  אחוזים  

 69 100 65 12 23 ח"ש 4,000עד 

 156 100 35 25 40 ח"ש 4,001 – 10,000

 166 100 5 27 68 ח" ש10,001 – 20,000

 83 100 0 18 82  ומעלהח" ש20,001

 474 100 23 23 55 כ"סה

  
  
  

  סטטוס המגורים  4.5.א

  

  בירושלים סטטוס המגורים 

דירה בבעלות , )43%(בשכירות ללא שותפים  :ו היותת המגורים השכיחוצורבירושלים בעת המגורים 

  ). 12%(ובשכירות עם שותפים ) 16%(מגורים אצל ההורים , )19%(

) 40%( בשכירות ללא שותפים :השכיחות בירושלים היוצורות המגורים בקרב האוכלוסייה החילונית 

ובבעלות ) 15%(בבעלות , )45%( בשכירות ללא שותפים –בקרב הדתיים , )26%(ובבעלות 

ואצל ) 51%(בקרב החרדים בולט חלקם של אלו שגרו בשכירות . )15%(המשפחה ללא דמי שכירות 

שגרו בשכירות ללא שותפים נרשם בקרב יוצא איפוא שהאחוז הגבוה ביותר של אלו  .)34%(ההורים 

האחוז הגבוה ביותר של אלו שגרו בדירה ). 34%(וכן אחוז אלו שגרו אצל ההורים , )51%(החרדים 

  . 26% –בבעלותם נרשם בקרב החילונים 
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  אופי הזהות הדתיתו בירושליםסטטוס המגורים עוזבים את ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  מגורים בירושליםסטטוס ה 

 43 51 45 40 ללא שותפים) כולל דמי מפתח(בשכירות  

 19 6 15 26  בבעלות 

 16 34 14 8 מגורים אצל ההורים 

 12 4 10 16 בשכירות עם שותפים 

 10 6 15 9 ללא תשלום דמי שכירות, בבעלות המשפחה 

 1 0 2 0 במעונות סטודנטים 

 100 100 100 100 כ"סה 

     

 529 126 115 288 גודל המדגם 

  

  סטטוס המגורים ביישוב המגורים הנוכחי

 37%-  בירושלים ל19%-מ, עם המעבר מירושלים חלה עלייה באחוז אלו שגרים בדירה בבעלותם

         43%- אלו שגרים בשכירות ללא שותפים מכמו כן חלה עלייה באחוז . ביישוב המגורים הנוכחי

 ואצל ההורים, 6%- ל 12%-ירידה באחוז אלו שגרים בשכירות עם שותפים מבמקביל חלה . 49%- ל

  . 1%- ל16%-מ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

חלה עלייה באחוז אלו שגרים  בדירה , הנוכחיהמגורים עם המעבר ליישוב , בקרב כל המגזרים

בקרב החילונים חלה . 48%- ל6%-מ, כאשר העלייה הגדולה ביותר חלה בקרב החרדים, בבעלותם

  . 25%- ל15%-  ואצל הדתיים מ36%-  ל26%-ייה מעל

עוזבים את ירושלים לפי סטטוס המגורים בירושלים וביישוב הנוכחי
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  סטטוס המגורים ביישוב המגורים הנוכחי עוזבים את ירושלים לפי 
  אופי הזהות הדתיתו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  סטטוס המגורים ביישוב המגורים הנוכחי

 49 48 57 46 ללא שותפים) כולל דמי מפתח(בשכירות  

 37 48 25 36 בבעלות 

 6 0 4 9 בשכירות עם שותפים 

 5 1 8 6 ללא תשלום דמי שכירות, בבעלות המשפחה 

 2 1 3 2 תאחרצורת מגורים  

 1 2 3 1 מגורים אצל ההורים 

 100 100 100 100 כ" סה

     

 529 126 115 288 גודל המדגם 

  

  מידת הרצון לחזור לגור בירושלים 4.6.א

קצת למעלה ממחצית . לציין האם היו מעוניינים לחזור לגור בירושליםהמשיבים על השאלון התבקשו 

 ציינו שהם 29%, לחזור לגור בעיר) רוצים מאוד או רוצים(ציינו שהיו מעוניינים ) 56%(ממשקי הבית 

התשובה אחרת כללה בין היתר את ). והתבקשו לפרט( ציינו תשובה אחרת 14%- אינם מעוניינים ו

" טק של בעלי- רוצה אבל אין עבודה בתחום ההיי ","מתלבטת", "י בעתידאול: "התשובות  הבאות

מה שכנראה לא , במידה ודברים ישתנו)" "דירה, מחיר(רוצה מאוד אילו היו התנאים האפשריים לכך "

  ". לא בירושלים של היום", "יקרה

אופי הזהות ן מידת הרצון לחזור לגור בעיר שונה מאוד בין המגזרים השונים וניכר כי יש קשר בי

  לחזור)מאוד או רוציםרוצים ( ממשקי הבית החילונים רוצים 41%.  לרצון לחזור לגור בעירהדתית

 ממשקי 67% – הדתיים והחרדים מידת הרצון לחזור לגור בעיר גבוהה באופן ניכר בקרב. לגור בעיר

  .  ממשקי הבית החרדים רוצים לחזור לגור בעיר80%-הבית הדתיים ו

, 61% – לחזור לגור בעיר מאוד הבית החרדים בולט מאוד חלקם של אלו שרוצים בקרב משקי

בקרב משקי הבית . החילונים בקרב משקי הבית 20%-  בקרב משקי הבית הדתיים ו42%-בהשוואה ל

 בקרב 19%-בהשוואה ל, 42% – לחזור לגור בעיר רוצים אינםהחילונים בולט חלקם של אלו ש

  .  בקרב החרדים11%-הדתיים ו
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עוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר 

ואופי הזהות הדתית
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חילונים דתיים חרדים

רוצה מאוד  רוצה   לא רוצה  אחר/מתלבט 

   

  

  עוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר 
  אופי הזהות הדתיתו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  מידת הרצון לחזור לגור בירושלים

 35 61 42 20 רוצה מאוד

 21 19 25 21 רוצה

 29 11 19 42 לא רוצה

 14 9 14 17  מתלבט/אחר

כ"סה  100 100 100 100 

     

 519 126 113 280 גודל המדגם

  

בטווח  (מגורים בירושלים בילדותלבין מהנתונים עולה כי יש קשר בין מידת הרצון לחזור לגור בעיר 

 היו מעוניינים 64%, םבקרב אלו שגרו בירושלים בילדות. )לא בהכרח כל השנים, 18-0הגילאים 

  .  היו מעוניינים לחזור לגור לעיר46% בילדותםבקרב אלו שלא גרו בירושלים . לחזור לגור בעיר

  

 עוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר
בילדותומגורים בירושלים   

   
  גר בירושלים 

  בילדות
  גר בירושלים  לא

 כ"סה  בילדות

 אחוזים  מידת הרצון לחזור לגור בירושלים

 35 28 41 רוצה מאוד

 21 18 23 רוצה

 29 40 23 לא רוצה

 14 14 14 מתלבט/אחר

 100 100 100 כ"סה

     

 519 207 312  גודל המדגם
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, בילדותםבירושלים בקרב אלו שגרו יותר  גבוה ירושליםאחוז אלו שמעוניינים לחזור לגור בכאמור 

היו מעוניינים לחזור בילדותם  שגרו בירושלים מהדתיים 44%. ה בילדותםבהשוואה לאלו שלא גרו ב

בקרב . בהמעוניינים לחזור לגור שלא גרו בה בילדותם והיו  דתיים מה36%-ואה לבהשו, הלגור ב

 מידת הרצון לחזור לגור בירושלים בקרב אלו שלא גרו בה  –החרדים התקבלה תמונה הפוכה 

  ).  61%(גבוהה ממידת הרצון של אלו שגרו בירושלים בילדותם ) 67%(בילדותם 

  

   בילדותי מגורים בירושלים מידת הרצון לחזור לגור בירושלים לפ
  ואופי הזהות הדתית

 לא גרו בירושלים בילדות  בילדותגרו בירושלים  

 חרדים דתיים חילונים חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  מידת הרצון לחזור לגור בירושלים

 67 36 19 61 46 21 רוצה מאוד

 6 24 19 21 26 23  רוצה

 28 26 45 8 14 39 לא רוצה

 0 14 17 9 13 17 בטמתל/אחר

 100 100 100 100 100 100 כ"סה

        

 18 42 143 106 69 134  גודל המדגם

  

  

מידת הרצון הגבוהה ביותר . מידת הרצון לחזור לגור בעיר שונה גם בין העוזבים למחוזות השונים

רוצים (צים ציינו שהם היו רומהם  77% –לחזור לגור בעיר נרשמה בקרב העוזבים ליהודה ושומרון 

חזור לגור מחוזות נוספים בהם נרשם אחוז גבוה של אלו שרוצים ל.  לחזור לגור בעיר)מאוד או רוצים

    ). 60%( ומחוז חיפה )63%(מחוז צפון  )71%(מחוז דרום :  הםבירושלים

. 44% – רוצים לחזור לגור בעיר אינםבקרב העוזבים למחוז ירושלים בולט האחוז הגבוה של אלו ש

) 36%( לחזור לגור בעיר בקרב העוזבים למחוז המרכז רוצים כן נרשם אחוז גבוה של אלו שאינם כמו

  ). 36%(ולמחוז תל אביב 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עוזבים את ירושלים, לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר ומחוז
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  עוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר ומחוז

 
  מחוז

 תל אביב
יהודה 
 ושומרון

מחוז 
 המרכז

מחוז 
 ירושלים

מחוז 
 צפון

  מחוז
 דרום

מחוז 
 פהחי

מטרופולין 
 ירושלים

  מטרופולין
 כ"סה תל אביב

 אחוזים  

 35 27 40 40 62 40 24 26 49 29 רוצה מאוד

 21 21 23 20 9 23 17 27 27 18 רוצה

 29 36 23 23 21 25 44 36 10 36 לא רוצה

 14 16 14 17 9 12 14 12 13 18 מתלבט/אחר

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

           

 526 248 162 30 34 52 63 94 99 154 גודל המדגם

  

בקרב העוזבים למודיעין . מידת הרצון לחזור לגור בעיר שונה מאוד בין העוזבים ליישובים השונים

, 89% – לחזור לגור בעיר )מאוד או רוציםרוצים (עילית נרשם האחוז הגבוה ביותר של אלו שרוצים 

בקרב העוזבים לתל אביב ולמודיעין נרשם ). 72%-76%(בני ברק לשמש ווכן בקרב העוזבים לבית 

  .  של אלו שרוצים לחזור לגור בירושלים)42%-44%(אחוז נמוך יותר 

ודיעין נרשם בקרב העוזבים למבירושלים  לחזור לגור רוצים אינםהאחוז הגבוה ביותר של אלו ש

   ). 22%( ולבית שמש )38%(לתל אביב ) 47%(

  

  

  

  ם את ירושלים לפי מידת הרצון עוזבי
  לחזור לגור בעיר ויישובים עיקריים

 
תל 
 מודיעין אביב

בני 
 ברק

מודיעין 
 עילית

בית 
 חיפה שמש

 39 44 58 72 25 19 רוצה מאוד

 28 28 32 4 19 23 רוצה

 17 22 5 16 47 38 לא רוצה

 17 6 5 8 9 20 פרט, אחר

 100 100 100 100 100 100 כ"סה

        

 18 18 19 25 32 91  גודל המדגם

  
  
  

עוזבים את ירושלים, לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר 

ויישובים  עיקריים
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  יישובים עיקרייםעוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר ו

 בני ברק מודיעין תל אביב 
  מודיעין 
 חיפה בית שמש עילית

 אחוזים  מידת הרצון לחזור לגור בירושלים

 39 44 58 72 25 19 רוצה מאוד

 28 28 32 4 19 23 רוצה

 17 22 5 16 47 38 לא רוצה

 17 6 5 8 9 20 מתלבט/אחר

 100 100 100 100 100 100 כ"סה

       

 18 18 19 25 32 91 גודל המדגם

  

בקרב בני הגילאים הצעירים נרשם . מידת הרצון לחזור לגור בעיר שונה גם בין קבוצות הגיל השונות

כך למשל . נרשם אחוז נמוך יחסית ומעלה 50בקרב בני שבעוד , רצון גבוה מאוד לחזור לגור בעיר

 )רוצים מאוד או רוצים(רוצים  ציינו שהיו 29-25 מבני 64%- ו24-20 ממשקי הבית של בני 80%

והם כאמור כמהים ,  הם חרדים24-20של העוזבים בני ) 79%(כאמור החלק הארי . לחזור לגור בעיר

ני גילאים אלו אחוז גבוה של אלו ולכן נרשם בקרב ב, לגור בירושלים והיו שמחים לחזור לגור בה

 בלבד 26%+ 65 ובקרב בני 38% 64-50לעומת זאת בקרב בני . שמעוניינים לחזור לגור בעיר

  . לחזור לגור בעיר) רוצים מאוד או רוצים(רוצים ממשקי הבית היו 

ול  ומעלה גד50הפער בין בני הגילאים הצעירים לבני ,  רוצים לחזור לגור בעיראינםבאשר לאלו ש

   זאת בהשוואה.  לא היו רוצים לחזור לגור בעיר29-25 מבני 23%- ו24-20 מבני 6%. הרבה יותר

  . שאינם מעוניינים לחזור לגור בעיר+ 65 מבני 60%- ו64-50 מבני 47%- ל

  

  עוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר וגיל

 כ"סה +65 64-50 49-40 39-35 34-30 29-25 24-20 

  מידת הרצון לחזור 
  לגור בירושלים

 אחוזים

 35 17 22 27 37 28 39 62 רוצה מאוד

 21 9 16 19 29 23 26 18 רוצה

 29 60 47 38 25 32 23 6 לא רוצה

 14 13 16 16 10 18 12 14  מתלבט/אחר

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

          

 524 53 32 37 52 137 129 84  גודל המדגם
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   ניתוח סטטיסטי–  ירושליםעזיבתל הסיבות  –פרק ב 

  

ההחלטה להגר מיישוב אחד לאחר היא החלטה מורכבת ולעיתים קרובות היא נובעת משילוב של 

משפחה , תעסוקה, דיור(בפני המשיבים הוצגו מגוון סיבות לעזיבה מתחומים שונים . מספר סיבות

, )תרבות  ופנאי, איכות חיים, חינוך והשכלה, ייה בעיריחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוס, וחברים

מחירי דיור גבוהים : למשל תחום הדיור כלל את הסיבות הבאות. כאשר כל תחום כלל מספר סיבות

ארנונה גבוהה או סיבה אחרת הקשורה , רצון בדירה גדולה יותר, רצון בבית צמוד קרקע, בירושלים

, העיראת ב ו הסיבות החשובות ביותר בהחלטתם לעז3 המשיבים הם התבקשו לציין מהן. בדיור

הסיבה השנייה בחשיבותה והסיבה השלישית , כאשר הם התבקשו לציין מהי הסיבה החשובה ביותר

כך למשל בתחום הדיור . חשוב לציין שחלק מהמשיבים ציינו מספר סיבות מאותו תחום. בחשיבותה

והסיבה השנייה , נתם היא מחירי הדיור הגבוהיםחלק מהמשיבים ציינו שהסיבה החשובה ביותר מבחי

או בתחום סיבות משפחתיות וחברתיות חלק מהמשיבים . בחשיבותה היא רצון בדירה גדולה יותר

והסיבה השנייה היא רוב החברים שלי עזבו את , ציינו שהסיבה החשובה ביותר היא ריחוק מההורים

  ). 1 ראו השאלון בנספח( ירושלים

  

  : ורמים החשובים ביותר לעזיבת העירגה פירוטלהלן 

    –לעזיבת העיר  ה בחשיבותנההראשוכסיבה צויין ) ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים(תחום הדיור 

משפחה  ציינו 15%. תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ממשקי הבית ציינו 47%

ובעיקר סיכוי קטן למצוא (עסוקה ת ציינו את תחום ה14%-כסיבה החשובה ביותר לעזיבתם ו וחברים

  . )עבודה בתחום העיסוק

ובעיקר מחירי ( בחשיבותה לעזיבת העיר מופיע תחום הדיורהשנייה גם במענה לשאלה מהי הסיבה 

 השנייהסיבה את הדיור כ ממשקי הבית ציינו 30%  –בשכיחות הגבוהה ביותר  )הדיור הגבוהים

כסיבה השנייה בחשיבותה  בות הקשורות לאיכות חייםסי ציינו 19%. בחשיבותה לעזיבתם את העיר

   .  נוספים ציינו משפחה וחברים13%- לתעסוקה וסיבות הקשורות  ציינו 13%, לעזיבתם

איכות ל  סיבות הקשורות 29%ציינו הסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים לשאלה מהי 

   . ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר ציינו יחסים 13%- ולדיורסיבות הקשורות ציינו  16%. חיים

  

תחומים חשובים נוספים הם . לסיכום ניכר כי תחום הדיור צויין כסיבה העיקרית לעזיבת העיר

  .  משפחה וחברים ואיכות חיים, תעסוקה
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  *הסיבות החשובות ביותר לעזיבת ירושלים

 

הסיבה 
  הראשונה
 בחשיבותה

הסיבה 
  השנייה

 בחשיבותה

  הסיבה
  השלישית

 חשיבותהב

 אחוזים  

 16 30 47 דיור

 10 13 14 תעסוקה

 9 13 15  משפחה וחברים

 13 10 6  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 3 4 5 חינוך והשכלה

 29 19 9 איכות חיים

 10 6 0 תרבות

 11 5 3 סיבות נוספות

 100 100 100 כ"סה

    

 388 446 491  גודל המדגם

  2או לוח מפורט בנספח ר*                

  

מניתוח התפלגות הסיבות החשובות ביותר לעזיבת ירושלים לפי סיבה בודדת ולא לפי תחום עולה 

הסיבות הבאות על פי מדרג יורד קיבלו . 38% –מחירי דיור גבוהים : שהסיבות החשובות ביותר הן

תר הסיבות הופיעו י. 8% – סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק –משקל נמוך הרבה יותר 

  ).  2ראו פירוט בנספח  ( ומטה4%בשכיחות נמוכה יחסית של 

  

  לפי אופי הזהות הדתיתלעזיבת ירושלים הסיבה החשובה ביותר 

כך ששלוש מצביעה על  אופי הזהות הדתיתהתפלגות הסיבות החשובות ביותר לעזיבת ירושלים לפי 

אך המדרג שלהן ומשקל כל אחת מהן שונה , ותהסיבות העיקריות לעזיבה בקרב המגזרים השונים זה

   .בין מגזר למגזר

  

סיבה כ )ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים(סיבות הקשורות בדיור צויינו  האוכלוסייה החילוניתבקרב 

 ממשקי הבית ציינו את הסיבות הללו כסיבה הראשונה 28% –הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר 

כסיבה הראשונה בתעסוקה סיבות הקשורות ית ציינו  ממשקי הב20%. םבחשיבותה לעזיבת

  . משפחה וחברים ציינו 18%-ובחשיבותה לעזיבת העיר 

הופיעו בשכיחות הגבוהה ביותר שני בחשיבותה לעזיבת העיר השנייה במענה לשאלה מהי הסיבה 

ה כסיב  ציינו סיבות הקשורות לאיכות חיים18%. )20%( ומשפחה וחברים) 20%( דיור –תחומים 

  . השנייה בחשיבותה לעזיבתם

ציינו  18%. איכות חייםל  סיבות הקשורות 27%ציינו הסיבה השלישית בחשיבותה לשאלה מהי 

  .   ציינו יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר17%-  ולתרבות ופנאיסיבות הקשורות 
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 60% –בת העיר כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיתחום הדיור  ןצויי הדתיתהאוכלוסייה בקרב 

 ממשקי הבית 11%. כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העירתחום זה ממשקי הבית ציינו את 

 נוספים ציינו 11%-כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר וסיבות הקשורות בתעסוקה ציינו 

  . משפחה וחברים

גבוהה ביותר שני בחשיבותה לעזיבת העיר הופיעו בשכיחות ההשנייה במענה לשאלה מהי הסיבה 

 ציינו סיבות הקשורות לתעסוקה כסיבה השנייה 10%). 29%(ודיור ) 30%( איכות חיים –תחומים 

  . לחינוך והשכלהסיבות הקשורות ציינו נוספים  10%-ובחשיבותה לעזיבתם 

את ציינו  19%. איכות חייםסיבות הקשורות לציינו  38%הסיבה השלישית בחשיבותה לשאלה מהי 

  .  תעסוקה ציינו 13%-ויור תחום הד

  

 ממשקי 78%.  בעיקר בגלל סיבות הקשורות בדיורהעזב,  את העירשעזבה האוכלוסייה החרדית

 מחירי הדיורשהסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר היא דיור ובעיקר הבית החרדים ציינו 

משפחה  יאממשקי הבית ציינו שהסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ה 12%. הגבוהים

  .  סיבות הקשורות בתעסוקהציינו 4%- ווחברים

בחשיבותה לעזיבת העיר מופיע תחום הדיור בשכיחות השנייה גם במענה לשאלה מהי הסיבה 

 ציינו 17%. סיבה השנייה בחשיבותה לעזיבתםאת הדיור כ ממשקי הבית ציינו 52% – הגבוהה ביותר

   . ציינו איכות חיים 13%-ותה לעזיבת העיר  כסיבה השנייה בחשיבולתעסוקהסיבות הקשורות 

עלות ציינו  19%. איכות חייםל  סיבות הקשורות 27%ציינו הסיבה השלישית בחשיבותה לשאלה מהי 

  .   ציינו תעסוקה13%-ו) מופיע בסיבות נוספות(מחייה גבוהה בירושלים 

  

בקרב החרדים ישנה , נותניתן לראות שבעוד שבקרב החילונים והדתיים הסיבות לעזיבה הן מגוו

  . ליתר הסיבות משקל נמוך הרבה יותר.  מחירי הדיור הגבוהים– סיבה עיקרית אחתדומיננטיות של 

אולם השכיחות .  שלושת המגזרים תחום הדיור הוא הסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושליםבקרב

 ממשקי הבית 28%ית בקרב האוכלוסייה החילונ. של סיבה זו בקרב כל אחד מהמגזרים שונה מאוד

) 60%(בקרב האוכלוסייה הדתית . ציינו סיבות הקשורות בדיור כסיבה החשובה ביותר למעבר

  .  משקל סיבה זו הוא גבוה באופן משמעותי) 78%(והחרדית 

 11%-בהשוואה ל,  בקרב החילונים20%הסיבה השנייה בשכיחותה היא תעסוקה והיא עומדת על 

למשפחה וחברים משקל לא מבוטל בקרב המגזרים השונים . םדי בקרב החר4%- והדתייםבקרב 

 בקרב הדתיים והחרדים כסיבה החשובה ביותר 12% בקרב החילונים ועל 18%והוא עמד על 

, 13% –גם לאיכות חיים משקל לא מבוטל בקרב החילונים כסיבה החשובה ביותר לעזיבה . לעזיבה

חשוב להדגיש שלאיכות חיים משקל גבוה ). 2%(והחרדים ) 5%(ומשקל נמוך יותר בקרב הדתיים 

  .  יותר כסיבה שנייה ושלישית בחשיבותן לעזיבה בקרב שלושת המגזרים
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  אופי הזהות הדתיתהסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

 47 78 60 28  דיור

 14 4 11 20 תעסוקה

 15 12 12 18 משפחה וחברים

 6 2 0 11  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 5 2 10 5 חינוך והשכלה

 8 2 5 13 איכות חיים

 0 0 0 1  ופנאיתרבות

 3 1 3 4  סיבות נוספות

 100 100 100 100  כ"סה

     

 485 118 107 260 גודל המדגם
  2ראו לוח מפורט בנספח        *  

  אופי הזהות הדתיתלים לפי הסיבה השנייה בחשיבותה לעזיבת ירוש

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

 30 52 29 20  דיור

 13 17 10 13 תעסוקה

 13 5 6 20 משפחה וחברים

 10 4 5 13  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 4 3 10 2 חינוך והשכלה

 19 13 30 18 איכות חיים

 6 0 2 9  ופנאיתרבות

 4 6 7 4  סיבות נוספות

 100 100 100 100  כ"סה

     

 441 105 93 243 גודל המדגם
  2ראו לוח מפורט בנספח        *  

  אופי הזהות הדתיתהסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

 16 19 19 13 דיור

 10 13 13 7 תעסוקה

 9 7 9 8 משפחה וחברים

 13 8 6 17  ם בין קבוצות אוכלוסייהיחסים ומתחי

 3 4 3 2 חינוך והשכלה

 29 27 38 27 איכות חיים

 10 0 1 18  ופנאיתרבות

 10 20 10 6 סיבות נוספות

 100 100 100 100 כ"סה

     

 384 91 77 216  גודל המדגם
  2ראו לוח מפורט בנספח *         
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 ,לפי סיבה בודדת בקרב המגזרים השוניםם למעבר מירושליהתפלגות הסיבות החשובות ביותר 

אם כי ניתן  . מלמדת שהסיבה השכיחה ביותר בקרב שלושת המגזרים היא מחירי הדיור הגבוהים

 בקרב האוכלוסייה 21% –לראות כי קיים פער גדול במשקל גורם זה אצל כל אחד מהמגזרים 

  .  החרדית בקרב האוכלוסייה71%-  בקרב האוכלוסייה הדתית ו44%, החילונית

  

 וסיכוי קטן למצוא עבודה 21% –מחירי דיור גבוהים : הסיבות החשובות ביותר בקרב החילונים הן

-יחסי חרדים,  ריחוק מהילדים– 7%שלוש סיבות קיבלו משקל זהה של . 10% –בתחום העיסוק 

  . חילונים בירושלים ואיכות חיים לא מספקת בירושלים

  

לימודים במוסד להשכלה ו 44% –מחירי דיור גבוהים : יים הןהסיבות החשובות ביותר בקרב הדת

סיכוי קטן למצוא עבודה  – 7%ארבע סיבות קיבלו משקל זהה של . 9% –גבוהה מחוץ לירושלים 

  . סיבה משפחתית אחרת וסיבה אחרת הקשורה בדיור, נישואים, בתחום העיסוק

  

יתר הסיבות . 7% – ם ונישואי71% –ים מחירי דיור גבוה: הסיבות החשובות ביותר בקרב החרדים הן

  .  ומטה4%הופיעו בשכיחות נמוכה של 

  

בעוד שבקרב החילונים והדתיים הסיבות .  את ההבדלים בין המגזרים השוניםניתוח זה מדגיש

 –מחירי הדיור הגבוהים  -אחת  עיקרית של סיבהדומיננטית ישנה בקרב החרדים , לעזיבה הן מגוונות

צויינו על ידי משקל נמוך והן יתר הסיבות ל. םו כסיבה החשובה ביותר לעזיבת ציינו סיבה ז71%

       .משקי בית מעטים יחסית
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  מחוזלפי  לעזיבת ירושלים הסיבה החשובה ביותר

  

בקרב . שונה בין העוברים למחוזות השונים, לעזיבת ירושליםהתפלגות הסיבה החשובה ביותר 

הסיבה החשובה ביותר לעזיבה היא , קרב העוזבים למחוז ירושליםהעוזבים ליהודה ושומרון כמו גם ב

  .  בהתאמה,70%- ו84% –) ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים(דיור 

 28%-ותעסוקה הסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר היא בקרב העוזבים למחוז תל אביב 

משפחה  הבית ציינו  ממשקי27%. ממשקי הבית ציינו סיבה זו כחשובה ביותר לעזיבתם את העיר

יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה  ציינו 13%-כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ווחברים 

    . בעיר

 ממשקי 38%-המרכז הסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר היא דיור ובקרב העוזבים למחוז 

 משפחה וחבריםבית ציינו  ממשקי ה24%. הבית ציינו סיבה זו כחשובה ביותר לעזיבתם את העיר

ובעיקר סיכוי קטן (לתעסוקה סיבות הקשורות  ציינו 16%- כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ו

  .) בתחום העיסוקלמצוא עבודה

  

 למחוז תל אביב כסיבה החשובה ביותר לעזיבה על ידי העוזביםסיבות הקשורות בתעסוקה צויינו 

  ). 16%(רום ולמחוז הד) 16%(למחוז המרכז , )28%(

, )27%(משפחה וחברים צויינו כסיבה החשובה ביותר לעזיבה על ידי העוזבים למחוז תל אביב 

  ). 22%(ולמחוז חיפה ) 24%(למחוז המרכז 

  . )8%(מחוז תל אביב ול) 13%(על ידי העוזבים למחוז חיפה סיבות הקשורות לחינוך והשכלה צויינו 

  

  לפי מחוזהסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים 

 

  מחוז
תל 
 אביב

יהודה 
 שומרון

מחוז 
 המרכז

מחוז 
 ירושלים

מחוז 
 צפון

מחוז 
 דרום

מחוז 
 כ"סה חיפה

 אחוזים  

 47 39 65 60 70 38 84 10 דיור

 14 4 16 6 5 16 2 28 תעסוקה

 15 22 6 12 0 24 2 27  משפחה וחברים

 6 0 6 4 10 2 2 13 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 5 13 3 0 3 5 3 8 ך והשכלהחינו

 9 17 0 13 11 7 4 10 איכות חיים

 0 0 0 0 0 0 0 1  תרבות

 3 4 3 4 2 7 2 1  סיבות נוספות

          

 100 100 100 100 100 100 100 100  כ"סה

         

 491 23 31 48 63 86 96 144 גודל המדגם

  2ראו לוח מפורט בנספח *   
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  זיבת ירושלים לפי גילהסיבה החשובה ביותר לע

  

  .  בני הגילאים השוניםיןבהבדלים בסיבות להגירה נמצאו גם 

 – 24-20 לעזיבתם של בני סיבה העיקריתצויינו כובעיקר מחירי דיור גבוהים , סיבות הקשורות בדיור

גם סיבה זו היתה דומיננטית . לעזיבתםהחשובה ביותר סיבה את הדיור כ מבני גילאים אלו ציינו 72%

  .  לעזיבתם מהם ציינו סיבה זו כחשובה ביותר52%-53%-ו 49-40 ובני 39-35בקרב בני 

 בירושלים ובאזור היו סיבות הקשורות בתעסוקה ובעיקר סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק

 מבני גילאים אלו ציינו שזו 18%-24%. 34-30 ובני 29-25בני הסיבה החשובה ביותר לעזיבתם של 

  . ובה ביותר לעזיבתםהחשהסיבה 

בקרב הן הסיבה החשובה ביותר לעזיבה  ,ובעיקר ריחוק מהילדים, סיבות הקשורות למשפחה וחברים

. הן החשובות ביותר מבחינתםציינו שסיבות אלו + 65 מבני 49%- ו64-50 מבני 32%.  ומעלה50בני 

וסיבות , מידה פחותה יותראך ב, מקומו של הדיור לא נפקד גם בקרב בני הגילאים המבוגריםעם זאת 

 כסיבה את הדיורציינו + 65 מבני 18%-  ו64-50 מבני 32%. מקום השניבהקשורות בדיור מדורגות 

  .  העירעזיבתלהחשובה ביותר מבחינתם 

 39-35סיבות הקשורות לאיכות חיים צויינו כסיבה החשובה ביותר למעבר בעיקר על ידי בני הגילאים 

   .עזיבתםציינו סיבה זו כחשובה ביותר ל 16%-18%.  ומעלה50ובני 

ציינו  מהם 13%-18%, +65 ובני 49-40 ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר צויינו על ידי בני םיחסי

  . סיבות אלו כחשובות ביותר לעזיבתם

  

  הסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי גיל

 כ"סה +65 64-50 49-40 39-35 34-30 29-25 24-20 

וזיםאח    

 47 18 32 53 52 44 46 72 דיור

 14 0 7 12 10 24 18 5 תעסוקה

 16 49 32 6 6 12 12 13 משפחה וחברים

 7 13 7 18 6 5 3 5 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 5 0 0 3 2 6 11 3 חינוך והשכלה

 9 18 18 9 16 6 7 3 איכות חיים

 0 0 0 0 0 0 0 0 תרבות ופנאי

 3 2 4 0 8 3 4 0 תסיבות נוספו

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 489 45 28 34 50 133 120 79 גודל המדגם

  2ראו לוח מפורט בנספח * 
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  ישובים עיקרייםלפי  לעזיבת ירושלים הסיבה החשובה ביותר

  

  . החילונית בפרטאבן שואבת לעוזבים את ירושלים בכלל ולאוכלוסייה כאמור תל אביב היא העיר 

ומקרב ,  17% –תל אביב היא יישוב היעד אליו עבר האחוז הגדול ביותר של משקי בית מירושלים 

הסיבה החשובה ביותר היא  מעניין אם כן לבחון מה .29% –האוכלוסייה החילונית הירושלמית 

  . לעזיבת ירושלים בקרב העוברים לתל אביב

סיכוי קטן למצוא ובעיקר (סיבות הקשורות בתעסוקה ו ציינממשקי הבית שעזבו לתל אביב  34%

 ציינו משפחה 26% . כסיבה החשובה ביותר לעזיבת העיר) עבודה בתחום העיסוק בירושלים ובאזור

  .  ציינו סיבות הקשורות באיכות חיים13%-וחברים כסיבה החשובה ביותר לעזיבתם ו

  

. ירושליםאת עזבו ל מספר משקי הבית שש  במדרג יורדהיישוב הבא לאחר תל אביבמודיעין היא 

וכפועל יוצא התפלגות הסיבות , פרופיל העוזבים למודיעין שונה לחלוטין מפרופיל העוזבים לתל אביב

ובעיקר מחירי הדיור ,  ממשקי הבית שעזבו למודיעין ציינו את תחום הדיור47%. לעזיבה שונה

 סיבות הקשורות באיכות חיים כסיבה  ציינו16%. הגבוהים כסיבה החשובה יותר לעזיבת העיר

    .  מהילדיםריחוקובעיקר , משפחה וחבריםציינו נוספים  16%-החשובה ביותר לעזיבה ו

אין ) ים ומטהר מק20- כ(ים ליתר היישובים זבבשל גודל מדגם קטן יחסית בשאלה זו בקרב העו

    .נוספיםג את הסיבה העיקרית למעבר ליישובים באפשרותנו להצי

  

  

  בה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים בקרב העוזביםהסי
   לתל אביב ולמודיעין

 מודיעין תל אביב 

 אחוזים 

 47 4 דיור

 9 34 עסוקהת

 16 26 משפחה וחברים

 3 12 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 0 9 חינוך והשכלה

 16 13 איכות חיים

 0 2  ופנאירבותת

 9 0  סיבות נוספות

    

 100 100 כ"סה

   

 32 85 גודל המדגם

  2ראו לוח מפורט בנספח *                                 
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ניתוח איכותני  –הסיבות לעזיבת ירושלים   –פרק ג   

 

בהן היה על המשיבים לבחור את , "סגורות"השאלון לעוזבים את ירושלים כלל בעיקר שאלות 

החשובים ביותר לעזיבתם את לציין את הגורמים כן  ו,התשובה המתאימה ביותר לתיאור תכונותיהם

, כמו כן ניתנה למשיבים אפשרות להוסיף בכתיבה חופשית.  ולבחירתם ביישוב המגורים הנוכחיהעיר

  . הקשורה לעזיבתם והארה כל הערה

  

ההרגשות והתחושות של , ולייצג את העמדות, כל הנכתב להלן בא להסביר דברים בשם אומרם

כל שניסינו לעשות הוא לסווג את הנכתב לפי נושאים ראשיים ומאפיינים עיקריים . העירזבים את העו

  . של המהגרים

  

חלק לא מבוטל . אחת הסיבות העיקריות לעזיבת העירהם כאמור מחירי הדיור הגבוהים 

   .  ציינו את אהבתם הרבה לעירמהם רבים .לנושא זהמהמשיבים התייחס 

  

 ."ליבי אבל מחירי הדיור הגבוהים לא נותנים לי לקנות דירה בירושליםאני אוהב את ירושלים בכל "

    )עבר לבני ברק, 22בן , רווק, חרדי(

  

לא . אהבנו מאוד לגור בירושלים ונהננו מאירועי התרבות הרבים וכן מהפארקים והאתרים השונים"

 ." לרכישה של דירהיכולנו לעמוד לאורך זמן במחירי השכירות הגבוהים ולא היו אופציות מוצלחות

  )עברה לכפר עציון, 31בת , נשואה, דתיה(

  

לכן התרחקתי ,  לא אפשרו לי זאתירציתי לקנות דירה משלי אך מחירי הדירות הגבוהים באזור מגורי"

   .!"אך עליי לציין כי תמיד הייתי ואהיה ירושלמית בנשמתי, מעט מירושלים

  )עברה לגבע בנימין, 49בת , גרושה, חילונית(

  

ועד לרגע זה אני מתגעגעת . וקשתה עלי הפרידה ממנה, אני אוהבת את ירושלים אהבה עזה"

אך בתור צעירה נשואה אין ביכולתנו לעמוד כספית במחירי השכירות של הדירות ורק משום ... אליה

  )ה לבית שמשברע, 22בת , נשואה, חרדית( ...."כך עזבנו את ירושלים שלי

  

רק ) פריפריה בעיקר(ם לערים אחרות -  וכמעט כל החברים שלי בגילי יצאו מיאני שייך לציבור החרדי"

ה שבקרוב ירדו ואני מקו. בגלל שמחירי הדירות יקרים מאוד וזו הסיבה היחידה לעזיבתנו את העיר

  )ליתיעבר לביתר ע, 20בן , נשוי, חרדי( ."המחירים באופן דרסטי כדי שנוכל לחזור לעיר הקודש

  

אשמח לחזור לירושלים ולהביא איתי ,  שאפשר לרכוש ולגדל בה ילדים במחיר סביראם תהייה דירה"

 )עזבה לרמת גן, 31בת , נשואה, חילונית(. "משפחה
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אפשרויות התעסוקה העוזבים מצרים על . להתייחסויות רבותזכה נושא התעסוקה אף הוא 

   .  בהשוואה למרכז הארץעל השכר הנמוךכן ומוגבלות בעיר ה

   

ט מקומות העבודה בעיר בשילוב עם כך שההכנסה במשרה מסויימת נמוכה מאשר במרכז מיעו"

אך , אהבתי אותה והיה לי בה טוב. ומאוד חבל,  לחיות בה- כלכלית -זה שילוב שלא מאפשר , הארץ

  )טק-ייעובד כראש צוות שירות לקוחות בה,  עבר לתל אביב, 31בן , רווק, חילוני( ."זה הכניע אותי ורבים מחבריי

  

אך לצערי . עיר שנולדנו בה והורינו חיים בה, רב המאמצים להישאר בירושליםיאני ובעלי עשינו את מ"

את כישוריו אף שהסכים לרדת מרמת ) ואף לא הולמת(בעלי לא הצליח למצוא עבודה ההולמת 

רירה  וחצי של אבטלה בירושלים לא נותרה לנו בהלאחר שנ. השכר הגבוהה שהייתה לו בתל אביב

  .")ד" עו–חרף ניסיוני וכישוריי , לי אומנם הייתה עבודה אך בשכר נמוך מאוד(אלא לעזוב 

  .) עובדת כעורכת דין ובעלה מנהל תיקי לקוחות,עברה לתל אביב, 31בת , נשואה, דתיה(

  

  ."אני מתכנת ואין כמעט עבודה בירושלים וגם משלמים פחות"

  )עבר למודיעין, 36בן , נשוי, חילוני(

  

משום , אבל כנראה שלא אקבע בה את משכני, אני דור תשיעי בירושלים ובהחלט אוהב את העיר"

  )פיזיקאי, עבר לחיפה, 26בן , רווק, דתי(. "טק עדיין איננו מפותח בה מספיק-ישתחום ההי

  

מאוד אהבנו לגור בירושלים אך אין שום אפשרות לרכוש דירה בעיר או בסביבתה ואופציות "

עובד בתחום של מערכות , עבר לזכרון יעקב, 29בן , נשוי, חילוני(. "גבלות ודרשו נסיעות לתל אביבהתעסוקה מו

  ) ואישתו קלינאית תקשורתמידע

  

במשך שלוש שנים הוא ניסה וניסה . קושי במציאת עבודה של בן זוגי לאחר פרישתו ממשמר הגבול"

לילדים היה קשה ולנו . ם מועקה קשהואז החלטנו לעזוב בלב כבד מאוד ע, וניסה וראה שלא הולך

  ". אבל התנחמנו בזה שאנחנו מתקרבים למשפחה בדרום

  )עובדת כעוזרת למנהל מרחב ובעלה חקלאי, עברה לזרועה, 43בת , נשואה, חילונית(

  

הנחשבים ובעלי , עבודה בתחום העיסוק שלי קיימת בירושלים אך מרבית מקומות העבודה הטובים"

  )עובד ככלכלן, עבר לתל אביב, 27בן , רווק, חילוני(. "מוקמים בתל אביברמת השכר הגבוהה מ

  

, נשואה, חרדית( ...."יש חסר גדול במקומות עבודה טובים שמשכורתם שווה ולא שכר מינימום וכדומה"

  )לא צויין תחום עיסוק, עברה לכרמיאל, 24בת 
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אולם נושא זה הועלה על .  העירלא צויינה כאחד הגורמים החשובים לעזיבתהתחבורה הציבורית 

  : הביעו חוסר שביעות רצון ותסכול רב משירות זהוהם ,  באופן מילוליהמשיביםידי 

  

וכיום הנסיעות באוטובוסים ,  אין בבעלותנו רכב פרטי- תחבורה ציבורית גרועה ובלתי נסבלת "

  )עבר לביתר עילית, 22בן , נשוי, חרדי(". בירושלים הפכו לסיוט

  

 לא אחת לתחושה כי קשה להתנהל בעיר ללא כלי תחבורה ואפילו םבין שכונות העיר גורהמרחק "

  )עבר לבית שמש, 28בן , נשוי, חרדי(". לבנק או לכל מוסד חיוני אחר

  

, 70בת , נשואה, חילונית(". רכב פרטי שנרגם באבניםב לנהוגהיעדר תחבורה ציבורית נאותה וסכנה "

  )עברה לתל אביב

  

הכבישים לא מכילים את כמות , האוויר נהייה יותר ויותר דחוס,  יותר ויותר צפופההעיר נהיית"

אם היתה חברה שמתחרה באגד העיר היתה נראית (תחבורה ציבורית ללא תחרות , הרכבים

  )עברה לאפרת, 32בת , נשואה, דתיה()". אחרת

  

  ." אביב לירושליםכמו מתל,  לגבעת שאול בבוקר אלוןלוקח שעה מרמות. התחבורה על הפנים"

  )עבר לבני ברק, 38בן , נשוי, חרדי(

  

אי אפשר לצאת . התחבורה הציבורית לא קיימת וזו שקיימת פועלת ללא כל הגיון נראה לעין"

הרכבת הקלה עמוסה ותדירותה לא . הכבישים פקוקים ומשובשים. מהשכונות למרכז העיר ללא רכב

  )עבר לבני ראם, 34בן , נשוי, דתי( ."מספקת

  

שהועלו על ידי הם נושאים נוספים , העירונייםשירותים התשתיות והו גובה הארנונה בעיר

  : המשיבים

  

, נשואה, חילונית(". העירייה לא מטפלת בבעיות. התשתיות לא טובות מספיק, הארנונה גבוהה מאוד"

  )עברה למודיעין, 27בת 

  

י הוצאה גבוהה לחיות בירושלים ועוד בלי כזוג צעיר זוה. וכן הארנונה, דירה מאוד גבוההמחיר שכר "

  )עברה לאלעזר, 28בת , נשואה, דתיה( ."ילדים

  

ח היה מצפה לקבלת שירותים בהתאם ולא כדי לכסות " ש10,000אדם ששילם ארנונה מעל "

ללא ,  בחמש שנים מהארנונה המשולמת10% הורידה עיריית ראשון לציון. גרעונות מסיבות כלשהן

  )עבר לתל אביב, 61בן , נשוי, דתי( ."!חומר למחשבה. ונהפוך הואפגיעה בשירותים 

  

  )עברה למודיעין, 37בת , נשואה, חילונית( ."הארנונה גם גבוהה ולא ראינו טיפוח סביבתי בכלל"...
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אולם כדי שזה יקרה לי , )שלי(כן הייתי רוצה לחזור לעיר ,  שנה בעיר60-כאחד שגדל וחי קרוב ל"

חייבת עיריית ירושלים לשדרג את רמת שירותיה ,  שעזבו וגרים בבניין שליולשכניי הירושלמים

אך , יש כיוון חיובי, משיחה עם חבריי שנשארו בירושלים.  תמורה לארנונה שהוא משלםולתתלתושב 

  )עבר לתל אביב, 61בן , נשוי, דתי( ."יש בצורך ובעוצמה רבה יותר

  

 ."ההזנחה ניכרת פיזית ונפשית ביחס לתושבים. תטיתלא אס, מוזנחת, מלוכלכת,  עיר יפה–הזנחה "

  )עברה לתל אביב, 68בת , בזוגיות, חילונית(

  

  

חלו בעיר שהתייחסו לשינויים ש, לסיום בחרנו להתמקד בתחושותיהם של העוזבים החילונים

המתוחה אווירה לולחוסר הסובלנות ,  השונות בעירלמתחים בין האוכלוסיות, בשנים האחרונות

  . התחרדות העירלכן ו, ת בההשורר

  

אולם . יפהפייה ומיוחדת – אני מרגישה שהיא חלק ממני. גדלתי בעיר ואני מאוד אוהבת אותה"

, היא נעשתה מאוד אלימה – עצמי בעיראת בשנים האחרונות חל שינוי גדול ממה שאני זוכרת 

. בלנותוות שונות וחוסר סשנאה בין קבוצ, יחס בוטה –ם נותני שירותישל בסופר ובכל מקום , בכביש

   ."מלוכלכת מאוד. כניסות פקוקות ומבולבלות – אין דבר כזה בשום עיר בארץ. מאוד אלימה בכביש

  ) עברה ללוזית, 49בת , נשואה, חילונית(

  

למרות אהבתי לעיר הולדתי לא היה לי יותר איך לחיות בה כאשר אין לי עבודה בתחום , לצערי הרב"

התחרדות חזקה וכאשר ערבים ובמיוחד כנופיות צעירים מפריעים בכל , גבוהיםמחירי דירות , שלי

 . )עובד כראש צוות תוכנה, עזב למודיעין, 35בן , רווק, חילוני( ."מקום

  

עזבה , 31בת , נשואה, חילונית( ." מתיחות בין אוכלוסיות בעיר,ארנונה גבוהה, סיכוי קטן למצוא עבודה"

  )מטריסטיתואופט, לבית שמש

  

תחושת מחנק בגלל השתלטות החוגים החרדים על הפעילות והחיים באופן כללי בעיר למרות היות "

  )עזבה למשמר דוד, 62בן , בזוגיות, חילוני( ."ראש העיר חילוני

  

חבל לי ולבת זוגתי מאוד שירושלים נשלטת על ידי . העיר מתחרדת מהר מאוד וכחילוניים ברחנו"

היינו שמחים לחזור לירושלים עם הילדים אבל כחילונים אין לנו . בותהחרדים מרמת החינוך ועד התר

  )עזב לנס הרים, 40בן , נשוי, חילוני(. "שום תקווה
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חלקם אף . והם חשים שהם במיעוט, בקרב חלק מהעוזבים החילונים שוררת תחושה של זרות

  . ציינו שלדעתם העיר אינה מתאימה לצעירים חילונים

  

בשילוב עלויות מחייה ומסי עירייה גבוהים , תאימה לאורח חיים לזוג צעירים חילוניםעיר שאיננה מ"

  )עבר לרמת השרון, 32בן , נשוי, חילוני(". ללא הצדקה

  

  )עבר לבאר יעקב, 49בן , רווק, חילוני(". העיר הזאת אינה נוחה לחילונים מצביעי מרץ כמוני".... 

  

ק אטרקטיבית לצעירים שמעוניינים להישאר אחרי התואר הבעיה עם ירושלים זה שהיא לא מספי"...

  )עברה לתל אביב, 28בת , רווקה, חילונית()". כסטודנטית צעירה נהניתי מאוד(

  

למרות שנולדתי בירושלים . שלא לומר מזלזלים בו. בירושלים הרגשתי כמיעוט שלא מתחשבים בו"

בתל אביב אני מרגישה .  העיר שליאלא כזרה שאחרים מנהלים עכשיו את, כבר לא הרגשתי בבית

  )עברה לתל אביב, 71בת , נשואה, חילונית(. 'כעוף מוזר'לא , כשווה בין שווים

  

התחושה שלי כצעירה חילונית בעיר היא שאני אורחת בעיר ושהיא לא העיר שלי אלא נשלטת על "...

 ." לא נעים לחיות כך– וטושבפועל אנחנו המיע, וערבים, חרדים יותר ופחות, ידי דתיים מכל הפלגים

  )עברה לתל אביב, 29בת , נשואה, חילונית(

  

מול ,  מול אוכלוסיות אחרות – תחושה שמצויים במאבק תמידי, האווירה היא סגורה ולא פתוחה"

  )עברה לתל אביב, 28בת , רווקה, חילונית(". ''העירייה וכו

  

".  יר מתחרדת ומגרשת את החילוניםהע. ההרגשה שלי שירושלים גורמת לתושבים לעזוב את העיר"

  )עברה לבת ים, 65בת , רווקה, חילונית(

  

קשה להשתחל למוסדות החינוך . מתרכזת בגטאות קטנים בעיר, יה החילונית הנורמליתיהאוכלוס"

, נשואה( ."לא רציתי לגדל כך את ילדי הקטנים. החילוניים האיכותיים שהיו מרוחקים ממקום מגורנו

  )עברה לחיפה, 32בת , חילונית

  

המגוון . אך עדיין מדובר בעיר מאוד מאוד קשה, בשנים האחרונות נעשו בירושלים צעדים בכיוון הנכון"

, החילוניים נדחקים לשוליים. הופך לעול בגלל גזענות ולאומנות, התרבותי שיכול היה להיות מקסים

, ציונית-הדתיות הלאומית. החרדים הם גם סוג של שוליים שמתרחבים, הערבים נדחקים לשוליים

מנסה להשתלט בכוח על צביונה של העיר וכך במקום שירושלים תעמוד בשורה אחת עם ערים כמו 

.  אז יהיה השינוי- כשיתחילו לחשוב גדול . היא שוחה בבינוניות אלימה ומבחילה, רומא ופריז, לונדון

 ."ביונה כמו כל מטרופולין אירופיצריך לקבל את המגוון האנושי ולראות בירושלים עיר בינלאומית בצ

  )עבר לתל אביב, 26בן , רווק, חילוני(
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   : חלק מהחילונים מצרים על עזיבתם ומביעים את אהבתם הרבה לעיר

  

הייתי נשאר בשמחה אבל כך אי אפשר . אהבתי את חיי בירושלים והיא יקרה לליבי. עזבתי בצער רב"

  )עבר לתל אביב, 30בן , רווק, חילוני(". רווק שכמותי, ה לחילוניותל אביב היא עיר הרבה יותר מזמינ, לחיות

  

, 37בת , בזוגיות, חילונית( ."והלוואי שעוד חילונים יחזרו לעיר הנפלאה הזו! הייתי חוזרת מחר! חבל לי"

  )עברה לתל אביב

  

ם אנחנו מאוהבי. אשתי מצפון הארץ ואני מתל אביב. שנינו לא משם, אנחנו מתים על ירושלים"

חוסר הסובלנות והיעדר פיתוח , אך תחושת המתיחות, בירושלים נואשות ומתגעגעים אליה מאוד

אך מתחננים ! משתוקקים לחזור. הפארקים ומקומות הבילוי דחפו אותנו לתל אביב, התשתיות

  )עבר לתל אביב, 35בן , בזוגיות, חילוני (."לשיפור משמעותי ולתחושה של מעט יותר קלילות חילונית

  

  : ומצר על עזיבתו, שעזב את העיר לדיור מוגן בשורש, 77אחד מהעוזבים הוא בן 

אנו מתנחמים בעובדה שלא התרחקנו מירושלים ואנחנו שומרים על . עזבנו את ירושלים בצער ובכאב"

  ).  עזב לדיור מוגן בשורש, 77בן , נשוי, חילוני(". קשרים ומגיעים לירושלים לפחות פעם אחת בשבוע

  

האווירה , אוהבת את ירושלים. ילדתי בירושלים את הדור החמישי מהצד שלי, שלמית דור רביעיירו"

 ."עצוב מאוד. פחות את קיצוניות האוכלוסייה הדתית והפיכתה לרוב על פני החילונים. והחיים בה

  )עברה להוד השרון, 36בת , רווקה, חילונית(
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  הנוכחיהמגורים הסיבות לבחירת יישוב  -פרק ד 

 הסיבות החשובות ביותר בהחלטתם לעבור ליישוב 5 התבקשו לציין מהן ירושליםהעוזבים את 

  . מבין מגוון סיבות שהובאו בפניהם, המגורים הנוכחי

מחירי דיור נמוכים יחסית : מהנתונים עולה שהסיבות החשובות ביותר בקרב כלל המשיבים הן

סיכוי גדול למצוא עבודה בתחום , 28% –לי  רצון לגור בסביבה חברתית שדומה ,58% –לירושלים 

   .   23% – ואיכות חיים גבוהה ביישוב 25% –רצון בדירה גדולה יותר , 26% –העיסוק 

  

  :  לפי אופי הזהות הדתית לבחירת היישוב הנוכחיניתוח התפלגות הסיבות החשובות ביותר להלן 

  

  : מגורים הנוכחי הן הסיבות העיקריות לבחירת יישוב הםהחילוניהעוזבים בקרב 

איכות , 40% – הםדומה לש רצון לגור בסביבה חברתית ,42% –מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים 

  וסיכוי גדול למצוא עבודה בתחום העיסוק27% –רצון להתקרב לחברים , 28% –חיים גבוהה ביישוב 

– 25% .  

  

  : ים הנוכחי הן הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגוריםדתיעוזבים הבקרב ה

סיכוי גדול למצוא , 29% – רצון בדירה גדולה יותר ,66% –מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים 

  . 21% – ואיכות חיים גבוהה ביישוב 23% –רצון להתקרב להורים , 26% –עבודה בתחום העיסוק 

  

  :  הןםחרדיעוזבים ההסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי בקרב ה

סיכוי גדול למצוא , 39% – רצון בדירה גדולה יותר ,86% –חירי דיור נמוכים יחסית לירושלים מ

   .24% – ונישואים 25% –ארנונה נמוכה יחסית לירושלים , 28% –עבודה בתחום העיסוק 

  

והן ,  הן על ההחלטה לעזוב את ירושליםגדולה ביותרמחירי הדיור השפעה מהנתונים עולה אם כן של

בקרב שלושת המגזרים הסיבה החשובה ביותר לבחירת יישוב . ירה ביישוב המגורים הנוכחיעל הבח

אולם השכיחות של סיבה זו בקרב כל אחד . המגורים הנוכחי היא מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים

 ממשקי הבית ציינו את מחירי הדיור 42%בקרב האוכלוסייה החילונית . מהמגזרים שונה מאוד

בקרב האוכלוסייה . יחסית לירושלים  כסיבה החשובה ביותר לבחירת יישוב המגורים הנוכחיהנמוכים 

  .  משקל סיבה זו הוא גבוה באופן משמעותי) 86%(והחרדית ) 66%(הדתית 

בקרב החילונים והדתיים גם בגורמי המשיכה ליישוב המגורים הנוכחי , ניתן לראותכפי ש

תעסוקה , כוללות את תחום הדיור וכן משפחה וחברה והן מגוונותלבחירת היישוב הסיבות 

מחירי הדיור ובעיקר , לעומת זאת בולטות סיבות הקשורות בדיורבקרב החרדים . ואיכות חיים

  . הגבוהים
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  *עוזבים את ירושלים לפי הסיבות לבחירת היישוב הנוכחי ואופי הזהות הדתית

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

         דיור

 58 86 66 42 מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים

 19 7 27 21  ת קרקע/דירה צמוד/רצון בבית

 25 39 29 16 רצון בדירה גדולה יותר

 19 25 19 16 ארנונה נמוכה יחסית לירושלים

 6 2 5 7 סיבה אחרת הקשורה בדיור

         

         תעסוקה

   סיכוי גדול למצוא עבודה בתחום העיסוק
 26 28 26 25 בת זוגי ביישוב ובאזור/או של בן/שלי ו

 21 18 14 25 בת זוגי /או של בן/קרבה אל מקום העבודה שלי ו

 9 5 6 13 בת זוגי/או של בן/הכנסה שלי ו/שיפור בשכר

 7 4 12 7 בת זוגי/או של בן/הכנסה שלי ו/סיכוי גדול לשיפור בשכר

 2 1 2 2 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

         

         משפחה וחברים

 19 18 23 17 רצון להתקרב להורים

 6 0 4 10 רצון להתקרב לילדים

 15 24 14 12 בת זוגי/מגורים עם בן/נישואים

 4 5 1 5 סיבה משפחתית אחרת

 16 4 2 27 רצון להתקרב לחברים

         

         קהילה וחברה

 8 18 14 0 סביבה דתית/רצון לגור בקהילה

 28 15 14 40 רצון לגור בסביבה חברתית שדומה לי

         

         חינוך והשכלה

 9 9 10 8 אזור/מוסדות חינוך מתאימים לילדים שלי ביישוב

 6 1 11 6 אזור/לימודים במוסד להשכלה גבוהה ביישוב

 3 9 5 0 אזור/כולל ביישוב/לימודים בישיבה גבוהה

         

         איכות חיים

 10 9 18 7 רצון לגור ביישוב קהילתי 

 12 4 19 13 רצון לגור בסביבה כפרית

 23 13 21 28 איכות חיים גבוהה ביישוב

 9 5 7 11 רמת שירותים גבוהה ביישוב

  סביבת מגורים מטופחת ביישוב 
 16 13 16 18 )ניקיון ואסטטיקה, גני משחקים וכד, שטחים ציבוריים(

         

          ופנאיתרבות

  היצע גדול בתחום התרבות 
 6 0 3 10 )'קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע גדול בתחום הפנאי 
 8 2 2 13 )'בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(
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 12 0 0 22 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע גדול בשישי

 1 0 0 3 איהיצע גדול לילדים בתחומי תרבות ופנ

 4 0 1 8 חיי לילה תוססים

         

         סיבות נוספות

 11 19 6 9 עלות מחייה נמוכה ביישוב

 6 4 12 4 סיבות אידיאולוגיות

 8 5 7 10 סיבה אחרת

      

 418 104 94 220  גודל המדגם

יתה ישציינו כי הסיבה ה, המשיביםמכלל אחוז המשיבים כל תא מציג את .  סיבות לעזיבה5כל משיב התבקש לציין * 
   .) סיבות5-אחת מ (חשובה לבחירתם ביישוב המגורים

  

 לפי מחוז מצביעה על שונות גדולה בין העוזבים לבחירת היישוב הנוכחיניתוח התפלגות הסיבות 

  . למחוזות השונים

חוז גבוה של נרשם א,  ולמחוז חיפהלמחוז הדרום, למחוז ירושלים, בקרב העוזבים ליהודה ושומרון

       – מחירי הדיור הנמוכים יחסית לירושלים שציינו שהם בחרו ביישוב הנוכחי בשל משקי בית

96%-70%  .  

דומיננטיות ביותר בקרב אלו שבחרו ובעיקר סיכוי גדול למצוא עבודה היו סיבות הקשורות בתעסוקה 

 העוזבים ליהודה ושומרון ובמידה פחותה בקרב) 35%-47%(לגור במחוז תל אביב ובמחוז הדרום 

גם קרבה אל מקום העבודה צויינה כסיבה חשובה בקרב העוזבים למחוז ). 7%-13%(ומחוז ירושלים 

  ). 30%-33%(תל אביב ולמחוז המרכז 

  

גבוהה ביישוב וסביבת מגורים מטופחת ביישוב היו בולטות בקרב העוזבים איכות חיים הסיבות 

 ממשקי הבית שבחרו לגור ביהודה ושומרון ובמחוז 33%-40% .ליהודה ושומרון ולמחוז ירושלים

 ציינו את סביבת המגורים 24%-25%-ו, ירושלים ציינו שבחרו בהם בגלל איכות חיים גבוהה ביישוב

  . המטופחת ביישוב

  

שבת בתחומי - ובעיקר היצע גדול בתחום הפנאי והיצע גדול בשישיסיבות הקשורות לתרבות ופנאי 

את  ממשקי הבית ציינו 29%. בקרב העוברים למחוז תל אביבבלו משקל גבוה תרבות ופנאי קי

 הנוכחיהמגורים בבחירת יישוב שבת בתחומי תרבות ופנאי כסיבה חשובה -הסיבה היצע גדול בשישי

ממשקי הבית ציינו היצע  10%מחוז המרכז ל העוזביםבקרב .  ציינו היצע גדול בתחום הפנאי22%-ו

  . מי תרבות ופנאישבת בתחו-גדול בשישי
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  *ומחוזעוזבים את ירושלים לפי הסיבות לבחירת היישוב הנוכחי 

 
  מחוז 

 ביבאתל 
  יהודה 

 שומרוןו
  מחוז 
 המרכז

  מחוז 
 ירושלים

  מחוז 
 צפון

מחוז 
 דרום

מחוז 
 כ"סה חיפה

 אחוזים  

         דיור

 57 86 96 65 70 57 87 14 מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים

 19 27 8 20 40 18 27 4 ת קרקע/דירה צמוד/ בביתרצון

 25 27 35 28 37 24 40 5 רצון בדירה גדולה יותר

 19 5 35 20 16 16 33 10 ארנונה נמוכה יחסית לירושלים

 6 0 8 10 7 4 2 8 סיבה אחרת הקשורה בדיור

         

         תעסוקה

  עיסוק הסיכוי גדול למצוא עבודה בתחום 
 בת זוגי ביישוב ובאזור/ של בןאו/שלי ו

47 13 20 7 18 35 23 25 

או של /קרבה אל מקום העבודה שלי ו
 בת זוגי /בן

33 8 30 7 8 19 18 20 

  הכנסה /שיפור בשכר
 בת זוגי/או של בן/שלי ו

20 2 5 2 10 12 5 9 

  הכנסה /סיכוי גדול לשיפור בשכר
 בת זוגי/או של בן/שלי ו

14 4 4 5 3 8 5 7 

 2 0 0 5 0 4 0 2 אחרת הקשורה בתעסוקהסיבה 

         

         משפחה וחברים

 19 23 12 28 14 27 11 19 רצון להתקרב להורים

 7 14 0 5 2 14 0 9 רצון להתקרב לילדים

 15 18 15 15 11 19 8 20 בת זוגי/מגורים עם בן/נישואים

 4 5 4 3 5 5 2 4 סיבה משפחתית אחרת

 15 9 0 8 7 13 6 34 םרצון להתקרב לחברי

         

         קהילה וחברה

 8 9 8 5 5 6 14 5 סביבה דתית/רצון לגור בקהילה

  מוסדות חינוך מתאימים לילדים 
 אזור/שלי ביישוב

4 10 10 16 10 4 5 8 

         

         חינוך והשכלה

לימודים במוסד להשכלה גבוהה 
 אזור/ביישוב

5 2 5 0 8 19 23 6 

כולל /ימודים בישיבה גבוההל
 אזור/ביישוב

5 4 1 0 5 4 5 3 

         

         איכות חיים

 10 5 4 23 16 5 20 0 רצון לגור ביישוב קהילתי 

 12 9 4 28 30 10 13 1 רצון לגור בסביבה כפרית

 23 23 8 20 40 23 33 11 איכות חיים גבוהה ביישוב

 9 0 0 3 5 13 13 10 רמת שירותים גבוהה ביישוב

  סביבת מגורים מטופחת ביישוב 
, גני משחקים וכד, שטחים ציבוריים(

 )ניקיון ואסטטיקה
8 24 25 25 10 0 9 16 
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         תרבות ופנאי

  היצע גדול בתחום התרבות 
, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

 )'קונצרטים וכד
14 4 5 2 0 0 0 6 

  היצע גדול בתחום הפנאי 
  , קים וגנים ציבורייםפאר(

 )'בתי קפה ומסעדות וכד
22 0 8 2 3 0 0 8 

  שבת -היצע גדול בשישי
 בתחומי תרבות ופנאי

29 1 10 4 8 0 5 12 

 1 0 0 0 2 3 2 1 היצע גדול לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 4 0 4 0 0 0 0 15 חיי לילה תוססים

         

         סיבות נוספות

 11 23 23 13 12 4 19 3  ביישובעלות מחייה נמוכה

 6 9 23 5 2 4 11 1 סיבות אידיאולוגיות

 8 14 15 5 5 15 4 7 סיבה אחרת

         

 426 22 26 40 57 79 83 119 גודל המדגם

יתה ישציינו כי הסיבה ה, מכלל המשיביםאחוז המשיבים כל תא מציג את .  סיבות לעזיבה5כל משיב התבקש לציין * 
  ).  סיבות5-אחת מ (חירתם ביישוב המגוריםחשובה לב
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 מבט ממוקד על – עוזבים את ירושלים –פרק ה 
  גירה הדתיים וחרדים ועל תל אביב כיעד , חילונים

  

כל בתמקד  בחרנו לה–חרדים , דתיים,   חילונים–ן המיוחד שמהווים שלושת המגזרים יבשל העני

והסיבות מכל מגזר יינים העיקריים של העוזבים המאפולהציג את , אחד ממגזרי האוכלוסייה בנפרד

  . מאפייניהם והסיבות לעזיבתם את העיר, כמו כן כולל הפרק הצגה של העוזבים לתל אביב. לעזיבה

  

  חילוניםעוזבים 

מסורתיים לא כל ציינו שהם  11%- והגדירו עצמם חילוניםירושלים  ממשקי הבית שעזבו את 43%-כ

    . את האוכלוסייה החילוניתמהוותוהן שתי קבוצות אלו  אוחדו במסמך זה. כך דתיים

  

 ממשקי 63%-ו, בקרב האוכלוסייה החילונית בולט אחוז העוזבים הגבוה מאוד למטרופולין תל אביב

עברו ) 21%(כחמישית ).  למחוז המרכז23%- למחוז תל אביב ו40%(עברו אליו החילונים הבית 

  . ) ליהודה ושומרון8%-ם ו למחוז ירושלי13% (למטרופולין ירושלים

תל אביב היא יישוב היעד אליו עבר האחוז הגדול ביותר של משקי בית מקרב האוכלוסייה החילונית 

רמת גן , )4%(מבשרת ציון , )9%(היישובים הבאים במדרג יורד הם מודיעין . 29% –הירושלמית 

  .  שוניםשובים יי91-בסך הכל עזבה האוכלוסייה החילונית ל).  3%(ורחובות ) 3%(

  

 מהעוזבים החילונים עזבו את 12%(רחביה : חילונים הןהבית ההשכונות העיקריות אותן עזבו משקי 

  ). 6%(וגילה ) 8%(קריית היובל , )9%(פסגת זאב , )10%(בית הכרם , )רחביה

  

  .  בהשוואה לאוכלוסייה הדתית והחרדית היא המבוגרת ביותרההאוכלוסייה החילונית שעזב

   . 21% – 29-25 ולאחר מכן בני 32% – 34-30 הגיל הגדולה ביותר שעזבה היא של בני קבוצת

אחוז העוזבים  . מכלל העוזבים14%שהיוו +) 65(בולט חלקם של בני הגילאים המבוגרים כמו כן 

בקרב . בקרב האוכלוסייה החילונית היה כפול מזה שבקרב האוכלוסייה הדתית+) 65בני (המבוגרים 

     החילונים הגיל החציוני של העוזבים +. 65יה החרדית לא נרשמה כלל עזיבה של בני האוכלוסי

  . 33 ואה

  

    .  הם נשואים41%- וכ) כולל בזוגיות (הם רווקים  מהעוזבים) 47% (כמעט מחצית

  

    - והוא הגבוה ביותר מבין המגזרים השונים, העוזבים החילונים גבוה מאודחתך ההשכלה של 

   .  בעלי תואר שלישי7%-  ו בעלי תואר שני25% ,בעלי תואר ראשון מהם 44%-כ

  

  



 68 

  

, )16%(החברה והתרבות , תחומי המשפט: משלחי היד הבולטים בקרב העוזבים החילונים הם

  ). 9%(ותחום הבריאות ) 13%(תחומי המדע וההנדסה 

  

מגזרים ותר בהשוואה לבירושלים בקרב האוכלוסייה החילונית היא הנמוכה בימידת הרצון לחזור לגור 

בהשוואה  ( לגור בעיר לחזור)מאוד או רוציםרוצים ( ממשקי הבית החילונים רוצים 41% –האחרים 

  .) בקרב החרדים80%- בקרב הדתיים ו67%- ל

  

  הסיבות לעזיבת ירושלים

צויין כגורם הראשון בחשיבותו לעזיבת העיר בקרב ) ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים(תחום הדיור 

תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת  ממשקי הבית ציינו 28% -לוסייה החילונית האוכ

 ציינו משפחה 18%-וכסיבה החשובה ביותר לעזיבתם תעסוקה  ציינו את תחום ה20%. העיר

  . וחברים

ובעיקר מחירי (בחשיבותה לעזיבת העיר מופיע תחום הדיור השנייה גם במענה לשאלה מהי הסיבה 

סיבה השנייה את הדיור כ ממשקי הבית ציינו 20% - בשכיחות הגבוהה ביותר ) והיםהדיור הגב

 ציינו סיבה זו 20%-משפחה וחברים קיבלו משקל זהה ואולם גם . בחשיבותה לעזיבתם את העיר

 ציינו איכות חיים כסיבה השנייה בחשיבותה לעזיבת 18%. כסיבה השנייה בחשיבותה לעזיבת העיר

  . העיר

. איכות חיים סיבות הקשורות ל27%ציינו הסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים לשאלה מהי 

  .   ציינו יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר17%-ותרבות ופנאי ציינו  18%

  

  ,  ביותר לעזיבת ירושליםות החשובותהסיב
  *בקרב האוכלוסייה החילונית

 

הסיבה 
  הראשונה
 בחשיבותה

הסיבה 
  השנייה

 שיבותהבח

  הסיבה
  השלישית
 חשיבותה

 אחוזים  

 13 20 28  דיור

 7 13 20 תעסוקה

 8 20 18  משפחה וחברים

 17 13 11  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 2 2 5 חינוך והשכלה

 27 18 13  איכות חיים

 18 9 1   ופנאיתרבות

 6 4 4  סיבות נוספות

 100 100 100  כ"סה

    

 91 243 260 גודל המדגם

  2ראו פירוט בנספח       * 
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  הנוכחיהמגורים הסיבות לבחירת יישוב 

  : הןבקרב האוכלוסייה החילונית סיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי ה

איכות , 40% – רצון לגור בסביבה חברתית שדומה לי ,42% –מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים 

   וסיכוי גדול למצוא עבודה בתחום 27% –ן להתקרב לחברים רצו, 28% –חיים גבוהה ביישוב 

  . 25% – העיסוק
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  דתייםעוזבים 

במסמך זה . ים דתייםימסורת ציינו שהם 5%-ו ציינו שהם דתייםממשקי הבית שעזבו את העיר  17%

    .וסייה הדתיתמהוות את האוכלוהן שתי קבוצות אלו אוחדו 

  

ממשקי הבית עברו  36% –ליהודה ושומרון עוזבים הגבוה בקרב האוכלוסייה הדתית בולט אחוז ה

  .  ממשקי הבית22%אליו עברו ניכרת העדפה למחוז המרכז וכן , לאזור זה

אפרת , )6%(תל אביב , )7%(מודיעין : היישובים העיקריים אליהם עברו משקי הבית הדתיים הם

  . שובים יי77- בסך הכל עזבה האוכלוסייה הדתית ל). 4%(וגבעת זאב ) 4%(

  

 מהעוזבים הדתיים עזבו את 11% ( אלוןרמות: דתיים הןהבית ההשכונות העיקריות אותן עזבו משקי 

  ). 5%(ופסגת זאב ) 6%(רחביה , )9%(נחלאות , )10%(קטמונים , ) אלוןרמות

  

צעירה יותר מהאוכלוסייה החילונית ומבוגרת בהשוואה לאוכלוסייה  ההאוכלוסיות הדתית שעזב

. 34-30 הם בני 27%- ו29-25הם בני הדתיים מהעוזבים ) 35%(צת למעלה משליש ק. החרדית

  . 31הגיל החציוני של העוזבים הוא 

  

  .  הם רווקים20%- וכ72% – בקרב האוכלוסייה הדתית בולט אחוז הנשואים הגבוה

  

    - יםוהוא נמוך במעט מזה של העוזבים החילונ,  מאודגבוההוא  הדתייםהעוזבים חתך ההשכלה של 

   .  בעלי תואר שלישי5%-  ו בעלי תואר שני19% , מהם בעלי תואר ראשון44%-כ

  

החברה , תחומי המשפט, )19%(תחום ההוראה : משלחי היד הבולטים בקרב העוזבים הדתיים הם

  ). 15%(ותחום הבריאות ) 15%(והתרבות 

  

וואה לאוכלוסייה החילונית בירושלים בקרב האוכלוסייה הדתית גבוהה בהשמידת הרצון לחזור לגור 

 )מאוד או רוציםרוצים ( רוצים הדתיים ממשקי הבית 67% -אך נמוכה בהשוואה לאוכלוסייה החרדית 

  .) בקרב החרדים80%- בקרב החילונים ו41%- בהשוואה ל ( לגור בעירלחזור

  

  הסיבות לעזיבת ירושלים

ון בחשיבותו לעזיבת העיר בקרב צויין כגורם הראש) ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים(תחום הדיור 

. תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ממשקי הבית ציינו 60% –האוכלוסייה הדתית 

   . תעסוקה ציינו את תחום ה11%- ציינו משפחה וחברים כסיבה החשובה ביותר לעזיבתם ו12%

  

 ל תחומים בעלי משקמופיעים שניבחשיבותה לעזיבת העיר השנייה במענה לשאלה מהי הסיבה 

, בחשיבותה לעזיבת העירהשנייה כסיבה  תחום זה  ממשקי הבית ציינו 30% – איכות חיים –דומה 

  . בחשיבותה לעזיבת העירהשנייה  ממשקי הבית ציינו תחום זה  כסיבה 29% -ותחום הדיור 
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  .  נוספים ציינו חינוך והשכלה10%- ציינו את תחום התעסוקה ו10%

. איכות חיים סיבות הקשורות ל38%ציינו בה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים הסילשאלה מהי 

  .  את תחום התעסוקהציינו  13%- את תחום הדיור וציינו  19%

  

   ביותר לעזיבת ירושלים ות החשובותהסיב
  *בקרב האוכלוסייה הדתית

 

הסיבה 
  הראשונה
 בחשיבותה

הסיבה 
  השנייה

 בחשיבותה

 הסיבה
  השלישית
 חשיבותה

 אחוזים  

 19 29 60  דיור

 13 10 11 תעסוקה

 9 6 12  משפחה וחברים

 6 5 0  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 3 10 10 חינוך והשכלה

 38 30 5 איכות חיים

 1 2 0  ופנאיתרבות

 10 7 0  סיבות נוספות

כ"סה  100 100 100 

     

 77 93 107 גודל המדגם

  2ח ראו פירוט בנספ*         

  

  הנוכחיהמגורים הסיבות לבחירת יישוב 

  : הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי בקרב האוכלוסייה הדתית הן

סיכוי גדול למצוא , 29% – רצון בדירה גדולה יותר ,66% –מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים 

  . 21% –יים גבוהה ביישוב  ואיכות ח23% –רצון להתקרב להורים , 26% –עבודה בתחום העיסוק 
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  חרדיםעוזבים 

  .  חרדיםהם ממשקי הבית שעזבו את ירושלים  23%

  

 ממשקי הבית עברו 30% –ליהודה ושומרון  בולט אחוז העוזבים הגבוה חרדיתבקרב האוכלוסייה ה

 ממשקי 20%אליו עברו ) בו נמצאת העיר בני ברק(תל אביב ניכרת העדפה למחוז וכן , לאזור זה

  . הבית

 20%-ו, היוותה ישוב יעד מרכזי, )לאחר ירושלים(שהינה הריכוז החרדי השני בגודלו בארץ , בני ברק

יישובים נוספים אליהם עזבה אוכלוסייה חרדית הם מודיעין עילית . אליוממשקי הבית החרדיים עברו 

זבה בסך הכל ע). 5%(וחיפה ) 5%(גבעת זאב , )8%(ביתר עילית , )12%(בית שמש , )15%(

  .  יישובים בלבד30-האוכלוסייה החרדית ל

  

 מהעוזבים החרדים עזבו 15%(רמות אלון : השכונות העיקריות אותן עזבו משקי הבית החרדים הן

  ). 6%(ורוממה ) 8%(רמת שלמה , )11%(הר נוף , )13%(נווה יעקב , ) אלוןאת רמות

  

 - ותר בהשוואה למגזרים האחריםוהיא הצעירה בי, היא צעירה מאודשעזבה האוכלוסייה החרדית 

הם בני מהעוזבים החרדים  84%-יוצא איפוא ש. 29-25 בני 34%- ו 24-20 מהעוזבים הם בני 50%

  . 25הגיל החציוני של העוזבים הוא . 29-20

  

  .  הם רווקים29%- וכ71% – בולט אחוז הנשואים הגבוההחרדית בקרב האוכלוסייה 

  

בקרב הגברים . שונה מאוד מזה של העוזבים הדתיים והחילוניםחתך ההשכלה של העוזבים החרדים 

 וקומץ של בעלי תואר 87% –נרשם אחוז גבוה מאוד של בעלי השכלה של ישיבה גבוהה החרדים 

הן ) 55%(בקרב הנשים קצת למעלה ממחציתן ). 3%-4%(לא אקדמית תיכונית - ראשון והשכלה על

  .  בעלות תואר ראשון29%- תיכונית לא אקדמית ו- בעלות השכלה על

  

פקידות כללית וקלדנות , )35%(תחום ההוראה :  הםהחרדיםמשלחי היד הבולטים בקרב העוזבים 

  ). 9% ( בתחומי העסקים והמנהליםמשלח יד נלוו ו)9%(

  

         –והיא כמהה לחזור לגור בה , מרבית האוכלוסייה החרדית שעזבה את העיר מצרה על כך

  . הלחזור לגור ב) רוצים מאוד או רוצים(ו את ירושלים ציינו שהם רוצים  ממשקי הבית שעזב80%

  

  הסיבות לעזיבת ירושלים

צויין כגורם הראשון בחשיבותו לעזיבת העיר בקרב ) ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים(תחום הדיור 

. ירתחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת הע ממשקי הבית ציינו 78% -האוכלוסייה החרדית 

   . תעסוקה ציינו את תחום ה4%- ציינו משפחה וחברים כסיבה החשובה ביותר לעזיבתם ו12%
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ובעיקר מחירי (בחשיבותה לעזיבת העיר מופיע תחום הדיור השנייה גם במענה לשאלה מהי הסיבה 

סיבה השנייה את הדיור כ ממשקי הבית ציינו 52% –בשכיחות הגבוהה ביותר ) הדיור הגבוהים

  סיבות הקשורות ציינו 13%- ציינו סיבות הקשורות לתעסוקה ו17%. תה לעזיבתם את העירבחשיבו

  . לאיכות חיים

איכות  סיבות הקשורות ל27%ציינו הסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים לשאלה מהי  

  ). כלול בסיבות נוספות(עלות מחייה גבוהה בירושלים  19%-ציינו את תחום הדיור ו 19%. חיים

  

   ביותר לעזיבת ירושלים ות החשובותהסיב
  *בקרב האוכלוסייה החרדית

 

הסיבה 
  הראשונה
 בחשיבותה

הסיבה 
  השנייה

 בחשיבותה

  הסיבה
  השלישית
 חשיבותה

 אחוזים  

 19 52 78  דיור

 13 17 4 תעסוקה

 7 5 12  משפחה וחברים

 8 4 2  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 4 3 2 חינוך והשכלה

 27 13 2 יכות חייםא

 0 0 0  ופנאיתרבות

 20 6 0  סיבות נוספות

 100 100 100  כ"סה

     

 91 105 118 גודל המדגם

  2ראו פירוט בנספח *         

  

  הנוכחיהמגורים הסיבות לבחירת יישוב 

  : הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי בקרב האוכלוסייה החרדית הן

סיכוי גדול למצוא , 39% – רצון בדירה גדולה יותר ,86% –ים יחסית לירושלים מחירי דיור נמוכ

  . 24% – ונישואים 25% –ארנונה נמוכה יחסית לירושלים , 28% –עבודה בתחום העיסוק 
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  עוזבים לתל אביב

משקי כלל  מ17%. תל אביב היא אבן שואבת לעוזבים את ירושלים בכלל ולאוכלוסייה החילונית בפרט

מעניין אם כן לבחון מה . עברו לתל אביב  ממשקי הבית החילונים29%-וכ שעזבו את העיר הבית

  . המאפיינים של העוזבים לתל אביב ומה הסיבות שהניעו אותם לעזוב את ירושלים ולעבור לתל אביב

  

  ). כולל בזוגיות(רווקים ) 74%(וחלק ניכר מהם , )91%(מרבית העוזבים לתל אביב הם חילונים 

 בקרב האוכלוסייה 53%-בהשוואה ל (34-25 מהם הם בני 68% -זבים מתאפיינים בגילם הצעיר העו

זו  ו29-25הם בני לתל אביב מהעוזבים ) 37%( קצת למעלה משליש –) החילונית שעזבה את העיר

 בקרב החילונים שעזבו את העיר 29-25 לשם השוואה חלקם של בני .קבוצת הגיל הגדולה ביותר

ונתון זה דומה לחלקם של בני , 15%שהיוו + 65בוצת גיל גדולה נוספת היא של בני ק. 21%הוא 

  .  את העירבקרב האוכלוסייה החילונית שעזבה+ 65

 הגיל החציוני –העוזבים לתל אביב צעירים במקצת מכלל האוכלוסייה החילונית שעזבה את העיר 

   . ת בקרב כלל האוכלוסייה החילוני33-בהשוואה ל, 31שלהם הוא 

  

   בהשוואה( מהם בעלי תואר אקדמי 84%- חתך ההשכלה של העוזבים לתל אביב הוא גבוה מאוד ו

  ).   בקרב האוכלוסייה החילונית76%- ל

תחומי המדע , )31%(החברה והתרבות , תחומי המשפט: משלחי היד העיקריים של העוזבים הם

  ). 9%(ותחום הבריאות ) 15%(וההנדסה 

 שעברו לתל אביב נמוכה מהכנסת כלל משקי הבית החילונים שעזבו את ההכנסה של משקי הבית

שנות , יש לשער שהדבר נובע מכך שהאוכלוסייה שעזבה לתל אביב היא כאמור צעירה יחסית. העיר

  . הוותק בעבודה מעטות וכפועל יוצא ההכנסה נמוכה

  

 ממשקי הבית שעזבו 24%(רחביה : השכונות העיקריות אותן עזבו משקי הבית שעברו לתל אביב הן

  ). 8%(ומרכז העיר ) 11%(נחלאות , )12%(בית הכרם , )לתל אביב גרו ברחביה

  

נתון זה . לחזור לגור בירושלים) רוצים מאוד או רוצים( ממשקי הבית שעזבו לתל אביב רוצים 42%

  . דומה לאחוז העוזבים החילונים שהיו מעוניינים לחזור לגור בירושלים

  

    ירושלים תהסיבות לעזיב

סיכוי קטן למצוא ובעיקר (סיבות הקשורות בתעסוקה  ממשקי הבית שעזבו לתל אביב ציינו 34%

 ציינו משפחה 26%.  כסיבה החשובה ביותר לעזיבתם) עבודה בתחום העיסוק בירושלים ובאזור

יינו  צ12%- ציינו סיבות הקשורות באיכות חיים ו13%, וחברים כסיבה החשובה ביותר לעזיבת העיר

  .  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר
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   כיישוב המגורים הנוכחיהסיבות לבחירה בתל אביב

סיכוי גדול למצוא עבודה בתחום : הןבתל אביב כיישוב המגורים הנוכחי  ה הסיבות העיקריות לבחיר5

 – ופנאישבת בתחומי תרבות -היצע גדול בשישי, 43% –רצון להתקרב לחברים , 58% –העיסוק 

  .  31% – וקרבה אל מקום העבודה 40% –רצון לגור בסביבה חברתית שדומה לי ,  42%
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  נספחים

  1 נספח 

  

  שאלון

  



 77 



 78 



 79 



 80 



 81 



 82 

   2נספח 

  

  הסיבות החשובות ביותר לעזיבת ירושלים

 

הסיבה 
  הראשונה
 בחשיבותה

הסיבה 
  השנייה

 בחשיבותה

  הסיבה
  השלישית
 חשיבותה

 אחוזים  

    דיור

 6 12 38 רי דיור גבוהיםמחי

 2 3 2 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 3 7 3 רצון בדירה גדולה יותר

 3 5 0  ארנונה גבוהה

 2 2 4 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 16 30 47 כ דיור"סה

    

    תעסוקה

  סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק שלי 
 5 7 8 בת זוגי בירושלים ובאזור/או של בן/ו

   ריחוק ממקום העבודה 
 2 2 4 בת זוגי/או של בן/שלי ו

  ה /הכנסה נמוכ/שכר
 2 3 1 בת זוגי/או של בן/במקום עבודתי ו

 0 1 1  סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 10 13 14 כ תעסוקה"סה

    

    משפחה וחברים

 3 4 4 ריחוק מההורים

 0 1 4 ריחוק מהילדים

 2 2 4 סיבה משפחתית אחרת

 2 2 2 החברים שלי עזבו את ירושליםרוב 

 2 4 1 ריחוק מחברים

 9 13 15  כ משפחה וחברים"סה

     

     יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה 

 2 1 0 חילונים בשכונת המגורים שלי-יחסי חרדים

 7 6 4 חילונים בירושלים-יחסי חרדים

 2 1 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים

 3 2 1 אוכלוסייה שונות בירושליםמתחים בין קבוצות 

 14 10 6 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה כ "סה

    

    חינוך והשכלה

  קושי למצוא מוסדות חינוך 
 2 1 0 מתאימים לילדים שלי בירושלים

  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
 1 2 4 במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושלים
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  בת זוגי /ו של בןא/ סיום לימודים שלי ו
 0 1 1 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 0 0 0 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 3 4 5 כ חינוך והשכלה"סה

    

    איכות חיים

 1 1 1 איכות חיים לא מספקת בשכונת המגורים שלי

 11 7 4 איכות חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי

 3 3 0 ותהיעדר תחושת קהילתי

  סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים שלי 
  , מחסור בשטחים ציבוריים(

 6 3 1 )רמת ניקיון נמוכה, גני משחקים וכד

 3 1 1 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 5 4 1 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 29 19 9 כ איכות חיים"סה

    

     ופנאיתרבות

  ת היצע לא מספק בתחום התרבו
 3 1 0 )קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 2 2 0 ) בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

 4 3 0 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע לא מספק בשישי

 0 0 0 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 1 0 0  היעדר חיי לילה תוססים

 10 6 0  ופנאיכ תרבות"סה

    

    סיבות נוספות

 9 3 2 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 1 1 0 סיבות ביטחוניות

 1 1 1 סיבה אחרת

    

 100 100 100 כ"סה

    

 388 446 491 גודל המדגם
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  אופי הזהות הדתיתהסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

     דיור

 38 71 44 21 מחירי  דיור גבוהים

 2 1 4 2 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 3 4 5 2 רצון בדירה גדולה יותר

 0 0 1 0 ארנונה גבוהה

 4 2 7 4 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 47 78 60 28  כ דיור"סה

     

     תעסוקה

  סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק 
 8 3 7 10 בת זוגי בירושלים ובאזור/או של בן/י ושל

 4 1 3 5 בת זוגי/או של בן/ריחוק ממקום העבודה שלי ו

 1 0 1 2 בת זוגי/או של בן/ה במקום עבודתי ו/הכנסה נמוכ/שכר

 1 0 1 2 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 14 4 11 20 כ תעסוקה"סה

     

     משפחה וחברים

 4 3 2 5 ריחוק מההורים

 4 0 2 7 ריחוק מהילדים

 4 8 7 1 סיבה משפחתית אחרת

 2 1 0 3 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 1 0 1 2 ריחוק מחברים

 15 12 12 18  כ משפחה וחברים"סה

      

      יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 0 0 0 1 חילונים בשכונת המגורים שלי-יחסי חרדים

 4 2 0 7 ים בירושליםחילונ-יחסי חרדים

 1 0 0 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים

 1 0 0 2 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 6 2 0 11 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייהכ "סה

     

     חינוך והשכלה

 0 1 1 0 קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים לילדים שלי בירושלים

  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
 4 1 9 3 במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושלים

  בת זוגי /או של בן/סיום לימודים שלי ו
 1 0 0 1 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 0 0 0 0 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 5 2 10 5 כ חינוך והשכלה"סה
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     איכות חיים

 1 0 1 2 ונת המגורים שליאיכות חיים לא מספקת בשכ

 4 0 2 7 איכות חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי

 0 0 0 0 היעדר תחושת קהילתיות

  סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים שלי 
 1 0 1 2 )רמת ניקיון נמוכה, גני משחקים וכד, מחסור בשטחים ציבוריים(

 1 0 1 2 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 1 2 0 1 ות בתחבורה הציבוריתאיכות השיר

 8 2 5 13 כ איכות חיים"סה

     

      ופנאיתרבות

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
 0 0 0 0 )קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 0 0 0 0 ) בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

 0 0 0 0 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע לא מספק בשישי

 0 0 0 1 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 0 0 0 0 היעדר חיי לילה תוססים

 0 0 0 1  ופנאיכ תרבות"סה

     

     סיבות נוספות

 2 0 3 2 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 0 0 0 0 סיבות ביטחוניות

 1 1 0 2 סיבה אחרת 

     

 100 100 100 100  כ"סה

     

 485 118 107 260 גודל המדגם
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  אופי הזהות הדתיתהסיבה השנייה בחשיבותה לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים 

     דיור

 12 15 10 11 מחירי  דיור גבוהים

 3 3 5 3 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 7 23 3 2 רצון בדירה גדולה יותר

 5 9 6 3 ארנונה גבוהה

 2 3 4 2 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 30 52 29 20 כ דיור"סה

     

     תעסוקה

  סיכוי קטן למצוא עבודה 
 7 12 4 6 בת זוגי בירושלים ובאזור/או של בן/בתחום העיסוק שלי ו

 2 2 0 3 בת זוגי/או של בן/ריחוק ממקום העבודה שלי ו

 3 2 4 3 בת זוגי/או של בן/עבודתי וה במקום /הכנסה נמוכ/שכר

 1 1 1 1 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 13 17 10 13  כ תעסוקה"סה

     

      משפחה וחברים

 4 3 3 5 ריחוק מההורים

 1 0 0 2 ריחוק מהילדים

 2 2 1 2 סיבה משפחתית אחרת

 4 0 0 7 ריחוק מחברים

 2 0 2 4 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 13 5 6 20  כ משפחה וחברים"סה

      

      יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 1 1 1 1 חילונים בשכונת המגורים שלי-יחסי חרדים

 6 2 2 9 חילונים בירושלים-יחסי חרדים

 1 0 0 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים

 2 1 2 2 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 10 4 5 13 חים בין קבוצות אוכלוסייהיחסים ומתכ "סה

     

     חינוך והשכלה

  קושי למצוא מוסדות חינוך 
 1 2 1 1 מתאימים לילדים שלי בירושלים

  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
 2 1 5 1 במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושלים

  בת זוגי /או של בן/סיום לימודים שלי ו
 1 0 3 0 שליםבמוסד להשכלה גבוהה בירו

 0 0 0 0 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 4 3 10 2 כ חינוך והשכלה"סה
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     איכות חיים

 1 0 1 2 איכות חיים לא מספקת בשכונת המגורים שלי

 7 4 10 7 איכות חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי

 3 2 11 0 היעדר תחושת קהילתיות

  ת בשכונת המגורים שלי סביבה לא מטופח
 3 1 4 4 )רמת ניקיון נמוכה, גני משחקים וכד, מחסור בשטחים ציבוריים(

 1 1 1 2 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 4 6 3 3 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 19 13 30 18 כ איכות חיים"סה

     

     

      ופנאיתרבות

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
 1 0 1 1 )קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, ותהצג(

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 1 0 1 2 ) בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

 3 0 0 5 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע לא מספק בשישי

 0 0 0 0 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 0 0 0 0  היעדר חיי לילה תוססים

 6 0 2 9  ופנאיכ תרבות"סה

     

     סיבות נוספות

 3 4 5 2 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 1 1 0 1 סיבות ביטחוניות

 1 1 2 1 סיבה אחרת 

     

 100 100 100 100 כ"סה

      

 441 105 93 243  גודל המדגם
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  יתאופי הזהות הדתהסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

     דיור

 7 5 5 7 מחירי  דיור גבוהים

 2 1 4 1 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 3 5 4 2 רצון בדירה גדולה יותר

 3 4 5 1 ארנונה גבוהה

 2 2 1 1 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 16 19 19 13 כ דיור"סה

     

     תעסוקה

   עבודה סיכוי קטן למצוא
 5 11 5 3 בת זוגי בירושלים ובאזור/או של בן/בתחום העיסוק שלי ו

 2 1 5 2 בת זוגי/או של בן/ריחוק ממקום העבודה שלי ו

 2 1 3 2 בת זוגי/או של בן/ה במקום עבודתי ו/הכנסה נמוכ/שכר

 0 0 0 0 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 10 13 13 7 כ תעסוקה"סה

     

     משפחה וחברים

 3 4 5 2 ריחוק מההורים

 0 0 0 0 ריחוק מהילדים

 2 0 4 1 סיבה משפחתית אחרת

 2 2 0 3 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 2 1 0 2 ריחוק מחברים

 9 7 9 8  כ משפחה וחברים"סה

      

      יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 2 1 3 1 חילונים בשכונת המגורים שלי- יחסי חרדים

 7 4 1 10 חילונים בירושלים- יחסי חרדים

 1 1 1 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים 

 3 2 1 5 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 13 8 6 17 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייהכ "סה

     

     חינוך והשכלה

 2 1 3 2 קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים לילדים שלי בירושלים

  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
 1 2 0 0 במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושלים

  בת זוגי /או של בן/סיום לימודים שלי ו
 0 0 0 0 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 0 1 0 0 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 3 4 3 2 כ חינוך והשכלה"סה
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     איכות חיים

 1 1 3 1 איכות חיים לא מספקת בשכונת המגורים שלי

 11 10 13 12 איכות חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי

 3 1 8 2 היעדר תחושת קהילתיות

  סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים שלי 
 6 7 9 4 )רמת ניקיון נמוכה, גני משחקים וכד, מחסור בשטחים ציבוריים(

 3 3 3 3 ירושליםרמת שירותים לא מספקת ב

 5 5 3 6 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 29 27 38 27 כ איכות חיים"סה

     

     

      ופנאיתרבות

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
 3 0 0 5 )קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 2 0 0 3 ) ות וכדבתי קפה ומסעד, פארקים וגנים ציבוריים(

 4 0 0 8 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע לא מספק בשישי

 0 0 0 0 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 1 0 1 2 היעדר חיי לילה תוססים

 10 0 1 18  ופנאיכ תרבות"סה

     

     סיבות נוספות

 8 19 9 4 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 1 1 0 1 סיבות ביטחוניות

 1 0 1 1 סיבה אחרת 

     

 100 100 100 100 כ"סה

     

 384 91 77 216 גודל המדגם
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  הסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי מחוז

 

  מחוז
תל 
 אביב

יהודה 
 שומרון

מחוז 
 המרכז

מחוז 
 ירושלים

מחוז 
 צפון

מחוז 
 דרום

מחוז 
 כ"סה חיפה

 אחוזים  

          דיור

 38 39 58 52 54 27 66 10 והיםמחירי דיור גב

 2 0 0 2 3 1 6 0 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 3 0 3 2 2 3 8 0 רצון בדירה גדולה יותר

 0 0 3 0 0 0 1 0 ארנונה גבוהה

 4 0 0 4 11 7 3 1 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 47 39 65 60 70 38 84 10 כ דיור"סה

         

         תעסוקה

למצוא עבודה בתחום סיכוי קטן 
בת זוגי /או של בן/העיסוק שלי ו

 בירושלים ובאזור
16 1 9 0 6 6 4 8 

  ריחוק ממקום העבודה 
 בת זוגי/או של בן/שלי ו

6 1 5 3 0 6 0 4 

ה במקום עבודתי /הכנסה נמוכ/שכר
 בת זוגי/או של בן/ו

3 0 0 0 0 3 0 1 

 1 0 0 0 2 2 0 2  סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 14 4 16 6 5 16 2 28 תעסוקהכ "סה

         

          

         משפחה וחברים

 4 9 0 2 0 6 0 8 ריחוק מההורים

 4 13 0 6 0 9 0 5 ריחוק מהילדים

 4 0 6 4 0 6 1 6 סיבה משפחתית אחרת

 2 0 0 0 0 2 1 4 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 1 0 0 0 0 1 0 4 ריחוק מחברים

 15 22 6 12 0 24 2 27   וחבריםכ משפחה"סה

          

  יחסים ומתחים 
          בין קבוצות אוכלוסייה

חילונים בשכונת המגורים -יחסי חרדים
 0 0 0 0 2 0 0 1 שלי

 4 0 0 2 3 2 2 10 חילונים בירושלים-יחסי חרדים

 1 0 3 2 2 0 0 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים

שונות מתחים בין קבוצות אוכלוסייה 
 1 0 3 0 3 0 0 1 בירושלים

  יחסים ומתחים כ "סה
 6 0 6 4 10 2 2 13 בין קבוצות אוכלוסייה

         

         חינוך והשכלה

  קושי למצוא מוסדות חינוך 
 מתאימים לילדים שלי בירושלים

0 0 1 2 0 0 0 0 
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  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
במוסד להשכלה גבוהה מחוץ 

 םלירושלי
6 3 3 2 0 3 13 4 

  בת זוגי /או של בן/ סיום לימודים שלי ו
 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

2 0 0 0 0 0 0 1 

  סיום לימודים בישיבה 
 כולל בירושלים/גבוהה

1 0 0 0 0 0 0 0 

 5 13 3 0 3 5 3 8 כ חינוך והשכלה"סה

         

         איכות חיים

איכות חיים לא מספקת בשכונת 
 גורים שליהמ

1 1 0 2 4 0 0 1 

איכות חיים לא מספקת בירושלים 
 באופן כללי

6 0 3 6 4 0 13 4 

 0 0 0 0 0 0 0 1 היעדר תחושת קהילתיות

סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים 
גני , מחסור בשטחים ציבוריים(שלי 

 )רמת ניקיון נמוכה, משחקים וכד
1 2 0 3 2 0 0 1 

 1 0 0 0 0 1 0 3 רושליםרמת שירותים לא מספקת בי

 1 4 0 2 0 2 1 0 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 9 17 0 13 11 7 4 10 כ איכות חיים"סה

         

         תרבות

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

 )קונצרטים וכד
0 0 0 0 0 0 0 0 

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
בתי קפה , נים ציבורייםפארקים וג(

 ) ומסעדות וכד
0 0 0 0 0 0 0 0 

שבת בתחומי -היצע לא מספק בשישי
 תרבות ופנאי

1 0 0 0 0 0 0 0 

היצע לא מספק לילדים בתחומי 
 תרבות ופנאי

0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 היעדר חיי לילה תוססים

 0 0 0 0 0 0 0 1 כ תרבות"סה

          

          תסיבות נוספו

 2 0 3 4 2 5 2 0 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 0 0 0 0 0 0 0 0 סיבות אידיאולוגיות

 1 4 0 0 0 2 0 1 סיבה אחרת 

          

 100 100 100 100 100 100 100 100  כ"סה

         

 491 23 31 48 63 86 96 144 גודל המדגם
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  ילהסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי ג

 כ"סה +65 64-50 49-40 39-35 34-30 29-25 24-20 

 אחוזים  

         דיור

 38 7 14 38 48 32 37 71 מחירי  דיור גבוהים

 2 0 4 3 2 4 2 0 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 3 2 0 9 0 5 3 0 רצון בדירה גדולה יותר

 0 0 0 0 0 1 0 1 ארנונה גבוהה

 4 9 14 3 2 3 4 0 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 47 18 32 53 52 44 46 72 כ דיור"סה

         

         

  סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק 
 8 0 4 9 6 13 10 3 בת זוגי בירושלים ובאזור/או של בן/שלי ו

 4 0 0 0 2 5 7 3 בת זוגי/או של בן/ריחוק ממקום העבודה שלי ו

  ה /הכנסה נמוכ/שכר
 1 0 4 3 0 2 1 0 בת זוגי/או של בן/במקום עבודתי ו

 1 0 0 0 2 4 0 0  סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 14 0 7 12 10 24 18 5 כ תעסוקה"סה

         

         משפחה וחברים

 4 2 4 3 4 5 4 4 ריחוק מההורים

 4 36 18 0 0 0 0 0 ריחוק מהילדים

 4 7 11 3 0 2 3 8 סיבה משפחתית אחרת

 2 2 0 0 0 3 3 1 שלי עזבו את ירושלים רוב החברים 

 1 2 0 0 2 2 3 0 ריחוק מחברים

 16 49 32 6 6 12 12 13 כ משפחה וחברים"סה

         

         יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 0 2 4 0 0 0 0 0 חילונים בשכונת המגורים שלי- יחסי חרדים

 4 11 4 12 4 5 0 4 חילונים בירושלים- יחסי חרדים

 1 0 0 0 2 0 2 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים

 1 0 0 6 0 1 2 0 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 7 13 7 18 6 5 3 5 כ יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה"סה

         

         חינוך והשכלה

  קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים 
 0 0 0 3 0 0 1 0 לילדים שלי בירושלים

  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
 4 0 0 0 2 5 8 3 במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושלים

  בת זוגי /או של בן/ סיום לימודים שלי ו
 1 0 0 0 0 2 1 0 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 0 0 0 0 0 0 1 0 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 5 0 0 3 2 6 11 3 כ חינוך והשכלה"סה

         



 93 

         איכות חיים

 1 7 4 3 0 0 0 0 איכות חיים לא מספקת בשכונת המגורים שלי

 4 7 11 3 12 4 2 0 איכות חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי

 0 0 0 3 0 0 0 0 היעדר תחושת קהילתיות

  סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים שלי 
  , גני משחקים וכד, ייםמחסור בשטחים ציבור(

 1 2 0 0 4 1 2 0 )רמת ניקיון נמוכה

 1 0 4 0 0 1 3 0 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 1 2 0 0 0 1 1 3 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 9 18 18 9 16 6 7 3 כ איכות חיים"סה

         

         תרבות ופנאי

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
 0 0 0 0 0 0 0 0 )קונצרטים וכד, עות מחול ומוזיקההופ, הצגות(

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 0 0 0 0 0 0 0 0 ) בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

  שבת -היצע לא מספק בשישי
 0 0 4 0 0 1 0 0 בתחומי תרבות ופנאי

 0 0 0 0 0 0 0 0 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 0 0 0 0 0 0 0 0 עדר חיי לילה תוססיםהי

 0 0 0 0 0 0 0 0 כ תרבות ופנאי"סה

         

         סיבות נוספות

 2 2 4 0 2 3 3 0 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 0 0 0 0 0 0 0 0 סיבות ביטחוניות

 1 0 0 0 6 0 2 0 סיבה אחרת

          

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 489 45 28 34 50 133 120 79 גודל המדגם
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  בקרב העוזבים לתל אביב ולמודיעיןהסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים 

 מודיעין תל אביב 

 אחוזים 

   דיור

 31 4 מחירי  דיור גבוהים

 3 0 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 6 0 רצון בדירה גדולה יותר

 0 0 ארנונה גבוהה

 6 0 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 47 4 כ דיור"סה

   

   תעסוקה

בת זוגי בירושלים /או של בן/סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק שלי ו
 6 20 ובאזור

 0 6 בת זוגי/או של בן/ריחוק ממקום העבודה שלי ו

 0 6 בת זוגי/או של בן/ה במקום עבודתי ו/הכנסה נמוכ/שכר

 3 2 בתעסוקהסיבה אחרת הקשורה 

 9 34 כ תעסוקה"סה

   

   משפחה וחברים

 0 7 ריחוק מההורים

 13 5 ריחוק מהילדים

 3 2 סיבה משפחתית אחרת

 0 6 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 0 6 ריחוק מחברים

 16 26 כ משפחה וחברים"סה

   

   יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 0 0 נת המגורים שליחילונים בשכו-יחסי חרדים

 3 9 חילונים בירושלים-יחסי חרדים

 0 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים

 0 1 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 3 12 כ יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה"סה

   

   חינוך והשכלה

 0 0 קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים לילדים שלי בירושלים

 0 6 בת זוגי במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושלים/או של בן/מודים שלי ולי

 0 2 בת זוגי במוסד להשכלה גבוהה בירושלים/או של בן/סיום לימודים שלי ו

 0 1 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 0 9 כ חינוך והשכלה"סה

   

   איכות חיים

 0 1  שליאיכות חיים לא מספקת בשכונת המגורים

 9 6 איכות חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי
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 0 0 היעדר תחושת קהילתיות

גני , מחסור בשטחים ציבוריים(סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים שלי 
 0 1 )רמת ניקיון נמוכה, משחקים וכד

 3 5 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 3 0 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 16 13 כות חייםכ אי"סה

   

    ופנאיתרבות

, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(היצע לא מספק בתחום התרבות 
 0 0 )קונצרטים וכד

בתי קפה , פארקים וגנים ציבוריים(היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 0 0 ) ומסעדות וכד

 0 2 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע לא מספק בשישי

 0 0 מי תרבות ופנאיהיצע לא מספק לילדים בתחו

 0 0 היעדר חיי לילה תוססים

 0 2  ופנאיכ תרבות"סה

   

    סיבות נוספות

 9 0 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 0 0  סיבות ביטחוניות

 0 0  סיבה אחרת

    

 100 100 כ"סה

   

 32 85 גודל המדגם
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  , ולמודיעיןעוזבים את ירושלים לתל אביב
בחירה ביישובל ות ביותרלפי הסיבות החשוב  

 מודיעין תל אביב  

 אחוזים  

   דיור

 74 3 מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים

 4 3 ת קרקע/דירה צמוד/רצון בבית

 30 4 רצון בדירה גדולה יותר

 26 7 ארנונה נמוכה יחסית לירושלים

 0 4 סיבה אחרת הקשורה בדיור

   

   תעסוקה

   בתחום העיסוק סיכוי גדול למצוא עבודה
 בת זוגי ביישוב ובאזור/או של בן/שלי ו

58 22 

 39 31 בת זוגי /או של בן/קרבה אל מקום העבודה שלי ו

 4 27 בת זוגי/או של בן/הכנסה שלי ו/שיפור בשכר

 0 16 בת זוגי/או של בן/הכנסה שלי ו/סיכוי גדול לשיפור בשכר

 4 3 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

   

   פחתיות וחברתיותסיבות מש

 9 19 רצון להתקרב להורים

 26 7 רצון להתקרב לילדים

 9 10 בת זוגי/מגורים עם בן/נישואים

 0 3 סיבה משפחתית אחרת

 4 43 רצון להתקרב לחברים

    

    קהילה וחברה

 9 0 סביבה דתית/רצון לגור בקהילה

 35 40 רצון לגור בסביבה חברתית שדומה לי

   

   שכלהחינוך וה

 4 3 אזור/מוסדות חינוך מתאימים לילדים שלי ביישוב

 4 4 אזור/לימודים במוסד להשכלה גבוהה ביישוב

 0 1 אזור/כולל ביישוב/לימודים בישיבה גבוהה

   

   איכות חיים

 4 0 רצון לגור ביישוב קהילתי 

 0 0 רצון לגור בסביבה כפרית

 30 15 איכות חיים גבוהה ביישוב

 26 13 ירותים גבוהה ביישוברמת ש

  סביבת מגורים מטופחת ביישוב 
 )ניקיון ואסטטיקה, גני משחקים וכד, שטחים ציבוריים(

6 52 

   

   תרבות ופנאי

 4 22  היצע גדול בתחום התרבות 
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 )'קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע גדול בתחום הפנאי 
 )'פה ומסעדות וכדבתי ק, פארקים וגנים ציבוריים(

30 13 

 4 42 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע גדול בשישי

 9 1 היצע גדול לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 0 24 חיי לילה תוססים

   

   סיבות נוספות

 4 3 עלות מחייה נמוכה ביישוב

 4 0 סיבות אידיאולוגיות

 17 9 סיבה אחרת

   

 23 67 גודל המדגם

  


