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- על המחברים -

ישראל  לחקר  ירושלים  במכון  ירושלים  מחקרי  באשכול  בכירה  חוקרת   — חושן  מאיה  ד״ר 
השנתון  את  עורכת  הערכה�  ומחקרי  ציבור  שירותי  וחברה,  אוכלוסייה  עירוני,  תכנון  בתחומי 
הסטטיסטי לירושלים, מנחה של צוותי מחקר ומנהלת פרויקטים רבים בנושאים שצוינו לעיל� 

מיכל קורח — חוקרת באשכול מחקרי ירושלים במכון ירושלים לחקר ישראל בתחומי אוכלוסייה 
וחברה, ותכנון עירוני� בעלת תואר בוגר בלימודי אסלאם ומזרח תיכון ותואר מוסמך בגאוגרפיה 

ותכנון עירוני מהאוניברסיטה העברית בירושלים� 

ענבל דורון — חוקרת באשכול מחקרי ירושלים במכון ירושלים לחקר ישראל בתחומי אוכלוסייה 
וחברה� בעלת תואר בוגר בלימודי גאוגרפיה והיסטוריה, מדריכת סיורים בירושלים�

יעל ישראלי — חוקרת באשכול מחקרי ירושלים במכון ירושלים לחקר ישראל בתחומי אוכלוסייה 
וחברה� סטודנטית לתואר בוגר בגאוגרפיה ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים�

ירושלים לחקר ישראל בתחומי  ירושלים במכון  יאיר אסף-שפירא — חוקר באשכול מחקרי 
תכנון עירוני, אוכלוסייה וחברה, מתמחה במיפוי ממוחשב וניתוח מרחבי� אדריכל ובעל תואר 

מוסמך בלימודי גאוגרפיה ותכנון עירוני מהאוניברסיטה העברית בירושלים� 
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- הקדמה -

פרסום זה מציג תמונה עדכנית ותמציתית של ירושלים ושל מגמות השינוי שחלו בה במגוון רחב 
של נושאים ביניהם אוכלוסייה, תעסוקה, עסקים, חינוך, תיירות, בינוי ובחירות לכנסת ה-19� 
הפרסום מציג את תמונת המצב בירושלים ובהשוואה לישראל ולערים הגדולות� כמו כן הוא 

כולל פרק שעוסק בישובים במרחב סובב ירושלים� 

המקור העיקרי לנתונים המופיעים בפרסום זה הוא השנתון הסטטיסטי לירושלים, היוצא לאור 
מדי שנה על ידי מכון ירושלים לחקר ישראל ועיריית ירושלים ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים 

)הרל״י( וקרן לייכטאג�
נתוני השנתון הסטטיסטי לירושלים נאספים ממקורות רבים ומגוונים שהעיקריים שבהם הם 
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ועיריית ירושלים� אנו מודים לכל מוסרי הנתונים על תרומתם 

הרבה להוצאתם לאור של השנתון הסטטיסטי לירושלים ושל פרסום זה� 

השנתון הסטטיסטי לירושלים 2013 מפורסם במלואו באתר האינטרנט של המכון:
http://www.jiis.org.il

תודה והערכה לאסתי ביהם על ההפקה ולחמוטל אפל על ההבאה לדפוס� 

ד״ר מאיה חושן
מיכל קורח
ענבל דורון

יעל ישראלי
יאיר אסף-שפירא
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- שטח -

ירושלים היא העיר הגדולה ביותר בישראל� שטח השיפוט שלה משתרע על פני 125 אלף דונם� 
לשם השוואה, שטחה של העיר באר שבע הוא 84 אלף דונם, של חיפה 69 אלף דונם, של ראשון 

לציון 59 אלף דונם, של תל אביב1 52 אלף דונם, ושל מעלה אדומים 49 אלף דונם� 

- אוכלוסייה -

גודל האוכלוסייה

בסוף שנת 2011 מנתה אוכלוסיית ירושלים 804,400 תושבים, מהם 511,400 יהודים2 ו-293,000 
ערבים� האוכלוסייה הערבית כללה רוב מוסלמי )96%( ומיעוט נוצרי� בשנה זו היוותה אוכלוסיית 
ירושלים כ-10% מאוכלוסיית ישראל; האוכלוסייה היהודית היוותה כ-8% מכלל האוכלוסייה 
הערבית  האוכלוסייה  מכלל  כ-18%  היוותה  הערבית  שהאוכלוסייה  בעוד  בישראל,  היהודית 

בישראל� 

 

לעלייה  במקביל  בירושלים,  היהודית  האוכלוסייה  של  בחלקה  ירידה  ניכרת  השנים  במהלך 
בחלקה של האוכלוסייה הערבית� חלקה של האוכלוסייה היהודית בעיר ירד מ-74% בשנת 1967 
ל-72% בשנת 1980, ל-68% בשנת 2000 ול-64% בשנת 2011� במקביל חלה עלייה בחלקה של 

1  במסמך זה כאשר מופיעים נתונים על תל אביב הכוונה היא לתל-אביב-יפו� 
2  אלא אם מצוין אחרת, בכל מקום בו מוזכרת האוכלוסייה היהודית — הכוונה היא לכלל האוכלוסייה שאינה 

ערבית: יהודים, נוצרים שאינם אחרים ואוכלוסייה ללא סיווג דת�
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האוכלוסייה הערבית מ-26% בשנת 1967, ל-28% בשנת 1980, ל-32% בשנת 2000 ול-36% בשנת 
 �2011

חלקה של האוכלוסייה הערבית מכלל האוכלוסייה בירושלים )36%( גבוה בהשוואה לחלקה של 
האוכלוסייה הערבית בישראל )21%(, בחיפה )10%( ובתל אביב )4%(� 
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פריסה גאוגרפית של האוכלוסייה

וערבים( התגוררו באזורים שנוספו לעיר  )יהודים  ירושלים  בסוף שנת 2011 486,800 מתושבי 
בשנת 1967, והם היוו 61% מכלל תושבי העיר�

196,400 תושבים יהודים גרו באזורים שנוספו לעיר בשנת 1967, והם היוו 40% מכלל התושבים 
שנבנו  הגדולות  היהודיות  בשכונות  בעיר�  היהודית  האוכלוסייה  מכלל  ו-38%  אלו,  באזורים 
באזורים שנוספו לעיר לאחר 1967 התגוררו: 41,400 ברמות אלון, 36,800 בפסגת זאב, 27,800 
בגילה, 18,700 בנווה יעקב, 14,500 ברמת שלמה )רכס שועפט(, 13,800 בהר חומה ו- 12,500 

בתלפיות מזרח�

290,200 תושבים ערבים גרו באזורים שנוספו לעיר בשנת 1967, והם היוו 60% מכלל התושבים 
באזורים אלו ו-99% מכלל האוכלוסייה הערבית בעיר� 

אוכלוסייה בשכונות הלווין של ירושלים, 2011-1985

19851992200020062011

פסגת זאב
14,80029,400

36,50038,70036,800

20,30019,20018,700נווה יעקב

21,10038,10038,00041,00041,400רמות אלון

23,90030,40028,40025,40027,800גילה

11,80015,20012,85011,10012,500תלפיות מזרח

גידול האוכלוסייה

נפשות(: האוכלוסייה היהודית   16,300( ירושלים ב-1%�2  גדלה אוכלוסיית   2011 במהלך שנת 
גדלה ב-4%�1 )7,200 נפשות( בעוד שהאוכלוסייה הערבית גדלה ב-2%�3 )9,100 נפשות(� נתונים 
אלו מצביעים על כך שגידול האוכלוסייה הערבית גבוה יותר מזה של האוכלוסייה היהודית, הן 

באופן יחסי והן באופן מוחלט�

האוכלוסייה  לגידול  ביחס  מעט  גבוה  היה   )2�1%( בירושלים  האוכלוסייה  גידול   2011 בשנת 
בישראל )8%�1( וגבוה באופן ניכר מזה שבתל אביב )1%�0( ובחיפה )8%�0(� גידול האוכלוסייה 
היהודית בירושלים )4%�1( נמוך מגידול האוכלוסייה היהודית בישראל )7%�1(, אך גבוה באופן 
ניכר מזה שבתל אביב )0%�0( ובחיפה )6%�0(� גידול האוכלוסייה הערבית בירושלים )2%�3( גבוה 

מגידול האוכלוסייה הערבית בישראל )4%�2(� 

בעוד   2�6 פי  גדלה  היהודית  3: האוכלוסייה  פי  ירושלים  אוכלוסיית  גדלה   2011-1967 בשנים 
שהאוכלוסייה הערבית גדלה פי 3�4� בשנים אלו גדלה אוכלוסיית ישראל פי 8�2: האוכלוסייה 

היהודית גדלה פי 6�2 בעוד שהאוכלוסייה הערבית גדלה פי 1�4�
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גיל האוכלוסייה

אוכלוסיית ירושלים מתאפיינת בגילה הצעיר� בשנת 2011 היה הגיל החציוני של תושביה 24 
שנה )כלומר, מחצית האוכלוסייה צעירה מ-24 והמחצית האחרת מבוגרת מ-24(� לשם השוואה, 
אוכלוסיות הערים תל אביב וחיפה מבוגרות באופן ניכר מאוכלוסיית ירושלים והגיל החציוני 

בהן היה 35 ו-38, בהתאמה� הגיל החציוני של כלל אוכלוסיית ישראל היה 29�
האוכלוסייה היהודית בירושלים מבוגרת מהאוכלוסייה הערבית� בשנת 2011 היה הגיל החציוני 
של האוכלוסייה היהודית 26 ושל האוכלוסייה הערבית 20� באותה שנה היה הגיל החציוני של 

האוכלוסייה היהודית בישראל 32 ושל האוכלוסייה הערבית 21� 

 )14-0 )בני  ילדים  של  יחסית  גבוה  שיעור  ובו  צעיר  גילים  במבנה  כן  ירושלים מתאפיינת אם 
ושיעור נמוך יחסית של מבוגרים )בני 65 ומעלה(� בשנת 2011 היוו הילדים )בני 14-0( 34% מכלל 
אוכלוסיית ירושלים, וחלקם היה כפול מזה שבתל אביב )17%( ובחיפה — 18% וכן גבוה מזה 
שבישראל — 28%� בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים היוו הילדים 31% בהשוואה ל-39% 

בקרב האוכלוסייה הערבית� 
 9% היוו  זו  גיל  קבוצת  בני  יחסית�  נמוך  היה  בירושלים  ומעלה(   65 )בני  המבוגרים  שיעור 
בקרב  בישראל�  ו-10%  בחיפה   19% אביב,  בתל  ל-15%  בהשוואה  ירושלים,  מאוכלוסיית 
האוכלוסייה היהודית בירושלים היוו המבוגרים 11% בהשוואה ל-4% בלבד בקרב האוכלוסייה 

הערבית� 

החרדית  האוכלוסייה  בקרב  מאוד�  הצעיר  בגילה  מתאפיינת  היהודית-חרדית3  האוכלוסייה 
היה חלקם של הילדים )בני 14-0( 42%, בהשוואה ל-26% בקרב האוכלוסייה היהודית-כללית 

3  אוכלוסייה יהודית הגרה בשכונות בהן מרבית התושבים הם חרדים�
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)אוכלוסייה חילונית, מסורתית ודתית4(� שיעור המבוגרים )בני 65 ומעלה( בקרב האוכלוסייה 
האוכלוסייה  היהודית-כללית�  האוכלוסייה  בקרב  ל-14%  בהשוואה  בלבד,   6% היה  החרדית 
ניכר  באופן  צעירה  והיא  הצעיר  בגילה  היא  אף  מתאפיינת  בירושלים  הערבית-מוסלמית 
מהאוכלוסייה הערבית-נוצרית� בקרב האוכלוסייה המוסלמית היה חלקם של הילדים )בני 14-0( 
40%, בהשוואה ל-23% בקרב האוכלוסייה הערבית-נוצרית� שיעור המבוגרים )בני 65 ומעלה( 
בקרב האוכלוסייה המוסלמית היה 3% בלבד, בהשוואה ל-13% בקרב האוכלוסייה הערבית-

נוצרית�

אוכלוסייה בירושלים, לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה, 2011 

גיל חציוני*
מבוגרים 

בני 65 ומעלה
ילדים 
בני 14-0

24 9% 34%  סה״כ אוכלוסייה בירושלים

26 11% 31%  אוכלוסייה יהודית

31 14% 26%
אוכלוסייה יהודית-כללית

)חילונית, מסורתית ודתית(4

18 6% 42% אוכלוסייה יהודית-חרדית3

20 4% 39%  אוכלוסייה ערבית

20 3% 40% אוכלוסייה ערבית-מוסלמית

33 13% 23% אוכלוסייה ערבית-נוצרית

42 20% 15%  אוכלוסייה נוצרית לא-ערבית

* הערך שמחצית מהאוכלוסייה נמצאת מעליו ומחצית מהאוכלוסייה נמצאת מתחתיו� 

4  אוכלוסייה יהודית הגרה בשכונות בהן מרבית התושבים הם חילונים, מסורתיים ודתיים� 
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בשנת 2011 קבוצת האוכלוסייה בעלת מבנה הגילים המבוגר ביותר בירושלים היתה האוכלוסייה 
הנוצרית הלא-ערבית� קבוצה זו היא גם הקטנה בגודלה )3,000 תושבים( וגילה החציוני 42 שנה� 
שתי קבוצות אוכלוסייה מבוגרות נוספות הן האוכלוסייה הערבית-נוצרית שהגיל החציוני שלה 
היה 33 שנה והאוכלוסייה היהודית-כללית )חילונית, מסורתית ודתית( שגילה החציוני היה 31 
שנה� קבוצות האוכלוסייה הצעירות ביותר הן האוכלוסייה הערבית-מוסלמית, שגילה החציוני 

היה 20 שנה והיהודית-חרדית שגילה החציוני עמד על 18 שנה�
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- מקורות גידול האוכלוסייה -  
שלושה מרכיבים תורמים לגידול האוכלוסייה:

ריבוי טבעי — ההפרש בין מספר לידות חי לבין מספר פטירות�    

מגוריהם  כמקום  בירושלים  הבוחרים  חדשים  עולים  של  ראשונה  השתקעות   — עלייה    
הראשון בארץ� 

מאזן הגירה בין-יישובית — ההפרש בין מספר המהגרים אל ירושלים )נכנסים( מיישובים    
אחרים בארץ, לבין אלו המהגרים מירושלים )יוצאים( ליישובים אחרים בארץ�

ילודה

ו-36%  יהודיות  למשפחות  נולדו  מהם  תינוקות — 64%   22,147 בירושלים  נולדו   2011 בשנת 
נולדו למשפחות ערביות� יוצא איפוא ששיעור הנולדים מכל קבוצת אוכלוסייה זהה למשקלה 

של קבוצה זו באוכלוסיית העיר� 

האוכלוסייה  בעיקר  לכך  תורמות  גבוהים�  ילודה  בשיעורי  מתאפיינת  ירושלים  אוכלוסיית 
היהודית-חרדית והאוכלוסייה הערבית-מוסלמית� בשנת 2011 היה שיעור הילודה בירושלים 8�27 
לידות לאלף נפש, והוא היה גבוה בהשוואה לישראל — 4�21 לידות לאלף נפש� שיעור הילודה 
בקרב האוכלוסייה היהודית דומה לשיעור הילודה בקרב האוכלוסייה הערבית� בשנת 2011 היה 
שיעור הילודה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים 8�27 לידות לאלף נפש )בהשוואה ל-5�20 
לידות לאלף נפש בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל(� בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים 
היה שיעור הילודה 9�27 לידות לאלף נפש )0�25 לידות לאלף נפש בקרב האוכלוסייה הערבית 
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משנות ה-70 חלה ירידה מתונה בשיעורי הילודה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים� שיעור 
הילודה הממוצע של האוכלוסייה היהודית ירד מ-7�27 לידות לאלף נפש בשנות ה-70 )1973-
1979( וה-80 )1989-1980( ל-7�25 בשנות ה-90 )1999-1990(� בשנים 2011-2000 שיעור הילודה 

הממוצע נותר דומה ועמד על 8�25� 
בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים חלה במהלך השנים ירידה חדה בשיעורי הילודה� בשנות 
ה-70 )1979-1973( היה שיעור הילודה הממוצע בקרב האוכלוסייה הערבית 5�42 לידות לאלף 
נפש� הוא ירד ל-9�32 בשנות ה-80 )1989-1980(, ועלה במעט ל-1�34 בשנות ה-90 )1999-1990(� 

בשנים 2011-2000 עמד שיעור הילודה הממוצע על 3�31� 

בשנת 2011 היה שיעור הפריון הכולל )מספר הילדים שאישה צפויה ללדת במהלך חייה( 9�3 
בירושלים, בהשוואה ל-0�3 בישראל, 1�2 בתל אביב ו-2�2 בחיפה� יוצא אפוא שמספר הילדים 
הממוצע שאישה ירושלמית צפויה ללדת כמעט כפול ממספר הילדים שאישה תל אביבית או 

חיפאית צפויות ללדת� 
גבוה  היה  והוא   ,4�2 בירושלים  היהודיות  הנשים  של  הכולל  הפריון  שיעור  היה   2011 בשנת 
6�3� שיעור הפריון הכולל הגבוה  בירושלים —  משיעור הפריון הכולל בקרב הנשים הערביות 
החרדיות  הנשים  בקרב  הגבוה  הכולל  הפריון  משיעור  בעיקר  מושפע  היהודיות  הנשים  בקרב 
ומשיעור הפריון הכולל הגבוה יחסית של הנשים הדתיות� בשנה זו היה שיעור הפריון הכולל 
בקרב הנשים המוסלמיות בירושלים 7�3 ילדים, והוא היה גבוה במעט משיעור הפריון הכולל 

בקרב הנשים המוסלמיות בישראל — 5�3�

תמותה

בשנת 2011 נפטרו בירושלים 3,417 איש — 77% מהם יהודים ו-23% ערבים� שיעור התמותה 
בירושלים — 3�4 פטירות לאלף נפש, נמוך מזה שבישראל )3�5(, בתל אביב )1�8( ובחיפה )3�9(, 

והוא נובע מהיותה של אוכלוסיית ירושלים צעירה יחסית� 
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שיעור התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים נמוך באופן ניכר משיעור התמותה בקרב 
האוכלוסייה היהודית� בשנת 2011 היה שיעור התמותה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים 
2�5 פטירות לאלף נפש )בהשוואה ל-9�5 פטירות לאלף נפש בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל, 
 — בירושלים  הערבית  האוכלוסייה  שבקרב  מזה  כפול  כמעט  בחיפה(,  ו-9�9  אביב  בתל   8�3
של  לזה  זהה  בירושלים  הערבית  האוכלוסייה  בקרב  הפטירות  )שיעור  נפש  לאלף  פטירות   2�7

האוכלוסייה הערבית בישראל(� 

בירושלים,  היהודית  ירידה מתונה בשיעור התמותה בקרב האוכלוסייה  במרוצת השנים חלה 
ירידה חדה ומהירה� שיעור התמותה הממוצע בקרב  בעוד שבקרב האוכלוסייה הערבית חלה 
האוכלוסייה היהודית ירד מ-4�6 פטירות בממוצע לאלף נפש בשנות ה-70 )1979-1973(, ל-9�5 
בקרב   �2011-2000 בשנים  ול-2�5   )1999-1990( ה-90  בשנות  ל-5�5   ,)1989-1980( ה-80  בשנות 
נפש בשנות  ירד שיעור התמותה הממוצע מ-4�6 פטירות בממוצע לאלף  האוכלוסייה הערבית 
ול-8�2   )1999-1990( ל-5�3 בשנות ה-90   ,)1989-1980( ל-5�4 בשנות ה-80   ,5)1979-1973( ה-70 

בשנים 2011-2000� 

אחד הגורמים העיקריים המסבירים את הירידה החדה בשיעור התמותה בקרב האוכלוסייה 
הערבית הוא הירידה החדה בתמותת התינוקות� בשנות ה-70 )1979-1972( היה שיעור תמותת 
התינוקות הממוצע בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים 2�45 )פטירות לאלף לידות חי(, הוא 
ירד ל-2�17 בשנות ה-80 )1989-1980(, ל-7�10 בשנות ה-90 )1999-1990( ול-8�6 בשנים 2009-

 �2011
בשנים 2011-2009 היה שיעור תמותת התינוקות הממוצע בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים 
1�3 )7�2 בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל( ובקרב האוכלוסייה הערבית 8�6 )שיעור דומה 
לאוכלוסייה הערבית בישראל — 7�6(� שיעור תמותת התינוקות הגבוה יחסית בקרב האוכלוסייה 
הערבית נובע בין היתר ממומים מולדים אשר שכיחותם גבוהה בקרב האוכלוסייה המוסלמית, 

בשל נישואי קרובים6� 

הירידה בשיעורי התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים היא תוצאה של שיפור תנאי 
התברואה, שיפור שירותי הבריאות והרפואה המונעת בשנות ה-70 וה-80, והחלת חוק בריאות 

ממלכתי החל מאמצע שנות ה-90� 
יותר מאלו שבקרב  נמוכים  הערבית  האוכלוסייה  בקרב  לכך ששיעורי התמותה  נוספת  סיבה 
האוכלוסייה היהודית היא היותה של האוכלוסייה הערבית צעירה יותר מהאוכלוסייה היהודית� 
)בני 14-0( בקרב האוכלוסייה הערבית על 39% )31% בקרב  בשנת 2011 עמד שיעור הילדים 
האוכלוסייה היהודית( ושיעור המבוגרים )בני 65 ומעלה( היה 4% בלבד )11% בקרב האוכלוסייה 
היהודית(� בני 75 ומעלה היוו 1% מהאוכלוסייה הערבית בהשוואה ל-6% בקרב האוכלוסייה 

היהודית�

5  יש לציין שבשנים אלו ירדו שיעורי התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית מ-3�7 פטירות לאלף נפש בשנת 1973 ל-3�5 
פטירות בשנת 1979� בקרב האוכלוסייה היהודית ירדו שיעורי התמותה בשנים אלו מ-8�6 פטירות ל-0�6 פטירות� 
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ריבוי טבעי

של  העיקרי  הגידול  מרכיב  הוא  למספר הפטירות(  הלידות  בין מספר  )ההפרש  הריבוי הטבעי 
אוכלוסיית ירושלים� בשנת 2011 נוספו לירושלים כתוצאה מריבוי טבעי 18,700 נפשות — 61% 
יהודים ו-39% ערבים� הריבוי הטבעי בירושלים )18,700( גבוה באופן ניכר מהריבוי הטבעי בתל 
אביב )4,500 נפשות( ובחיפה )1,500 נפשות(� בשנה זו היה שיעור הריבוי הטבעי בירושלים 5�23 

לאלף נפש, בהשוואה ל-2�16 בישראל, 1�11 בתל אביב ו-6�5 בחיפה� 

האוכלוסייה  שבקרב  מזה  גבוה  בירושלים  הערבית  האוכלוסייה  בקרב  הטבעי  הריבוי  שיעור 
היהודית� בשנת 2011 היה שיעור הריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה הערבית 3�25 לאלף נפש, 
ובקרב האוכלוסייה היהודית 6�22 לאלף נפש� עם זאת שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה 
 22�6  — בישראל  היהודית  האוכלוסייה  של  הטבעי  הריבוי  משיעור  גבוה  בירושלים  היהודית 
ו-6�14, בהתאמה� גם שיעור הריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים גבוה משיעור 

הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הערבית בישראל — 3�25 ו-2�22, בהתאמה� 

האוכלוסייה  בקרב  הן  בירושלים  הטבעי  הריבוי  בשיעור  ירידה  חלה  היום  ועד  ה-70  משנות 
היהודית והן בקרב האוכלוסייה הערבית� הירידה בקרב האוכלוסייה היהודית הייתה מתונה: 
בשנות ה-70 )1979-1973( ובשנות ה-80 )1989-1980( היה שיעור הריבוי הטבעי הממוצע בקרב 
האוכלוסייה היהודית 3�21 ו-8�21 לאלף נפש, בהתאמה� הוא ירד ל-3�20 בשנות ה-90 )1990-

1999( ובעשור האחרון )2009-2000( נשאר יציב — 0�20� בשנים 2011-2010 עלה שיעור הריבוי 
הטבעי הממוצע ועמד על 8�22�

בקרב האוכלוסייה הערבית חלה במהלך השנים ירידה חדה בשיעור הריבוי הטבעי� בשנות ה-70 
 36�2 בירושלים  הריבוי הטבעי הממוצע בקרב האוכלוסייה הערבית  שיעור  היה   )1979-1973(
לאלף נפש, הוא ירד ל-5�28 בשנות ה-80 )1989-1980(, עלה במעט ל-3�30 בשנות ה-90 )1990-

1999(, ועמד על 0�29 בשנים 2009-2000� בשנים 2011-2010 נמשכה מגמת הירידה, ובשנים אלו 
עמד השיעור על 2�26�
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עלייה7

העולים  למספר  בהשוואה  גבוה  היה  ומספרם  עולים,   2,300 בירושלים  השתקעו   2011 בשנת 
שהשתקעו בתל אביב )900( ובחיפה )1,100(� כ-14% מכלל העולים לישראל בשנת 2011 השתקעו 

בירושלים, שיעור גבוה בהרבה מזה שנרשם בתל אביב — 5% ובחיפה — 7%� 
לישראל  העולים  מכלל  שנה  מידי  בממוצע   13% לירושלים  העולים  היוו   2011-2002 בשנים 
)בהשוואה ל-7% בשנים 2001-1990(, בהשוואה ל-5% בתל אביב ובחיפה )10% בשנים 1990-
לירושלים שיעור העולים הגבוה ביותר  ובחיפה(� חמש המדינות שמהן הגיע  2001 בתל אביב 
ואוקראינה  בשנים 2011-2002 הן: ארה״ב )31%(, צרפת )20%(, רוסיה )10%(, בריטניה )7%( 

 �)5%(
ממדינות  מהם  מ-80%  למעלה  רבים,  עולים  לישראל  עלו  הקודמת  המאה  של  ה-90  בשנות 
ברית המועצות לשעבר� שנת 2002 היוותה נקודת מפנה שבה חלה ירידה משמעותית במספר 
העולים לישראל ממדינות אלו, ושיעורם ירד ל-55%� שיעורם המשיך לרדת בשנים שלאחר מכן 
ועמד על 43% בשנת 2011� במקביל חלה עלייה ניכרת בשיעור העולים ממדינות מערב אירופה 

ומארה״ב�

 33,600 לישראל  עלו   2002 לישראל� בשנת  ניכרת במספר העולים  ירידה  בעשור האחרון חלה 
בישראל,  מהמגמה  בשונה   �2011 בשנת  ול-16,900   2005 בשנת  ל-21,200  ירד  מספרם  עולים, 
בירושלים נותר מספר העולים יציב יחסית ועמד על כ-2,500 עולים בממוצע מדי שנה בשנים 

2007-2002, וכ-2,300 עולים בממוצע מדי שנה בשנים 2011-2008� 
העולים  מרבית  בהן  בשנים  לכן  משאבים�  מעוטי  לעולים  יחסית  נמוך  משיכה  כח  לירושלים 
לישראל הגיעו ממדינות ברית המועצות לשעבר, חלקם של העולים שבחרו לגור בירושלים מכלל 
העולים לישראל היה נמוך — כ-7%� אולם בשל שינויים במאפייני העולים לישראל, ובמיוחד 
עלייה בחלקם של העולים לישראל מארצות הרווחה )בעיקר מארה״ב וממערב אירופה(, החל 
משנת 2002 חלה עלייה ניכרת בשיעור העולים הבוחרים בירושלים כמקום מגוריהם הראשון 

בישראל� 

בשנת 2011 גרו בירושלים 66,800 תושבים שעלו לישראל מ-1990 ואילך והם היוו 8% מכלל 
אוכלוסיית העיר ו-13% מקרב האוכלוסייה היהודית� מקרב העולים — 57% עלו בשנים 1990-

ואילך היוו 6% מכלל האוכלוסייה  ו-43% עלו בשנים 2011-2000� העולים משנת 2000   1999
היהודית בעיר� 

שיעור עולי 1990 ואילך בירושלים מכלל האוכלוסייה היהודית )13%(, דומה לשיעורם בתל אביב 
)12%(, אך נמוך משיעור העולים בחיפה )23%( ובחלק מהיישובים הסמוכים לירושלים דוגמת 
בית שמש )20%( ומעלה אדומים )15%(� שיעור העולים בגבעת זאב )7%(, במודיעין עילית )5%( 

ובביתר עילית )5%( נמוך משיעור העולים בירושלים� 

 ,)1,700( וגן  השכונות בירושלים בהן מתגורר מספר גבוה יחסית של עולי 2011-2000 הן בית 
גבוה במיוחד של  )1,400(� אחוז  ותלפיות מזרח   )1,600( וארנונה  )1,600(, תלפיות  קטמון א-ט 
עולי 2011-2000 מקרב האוכלוסייה היהודית בשכונה נרשם בטלביה )15%(, מרכז העיר ורחביה 

)13% בכל אחת מהן( ובבקעה, המושבה הגרמנית, תלפיות ותלפיות מזרח )11%(�

7  לא כולל אזרחים עולים )תושבים חוזרים(� 
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השכונות בירושלים שבהן מתגורר מספר גבוה יחסית של עולי 1999-1990 הן פסגת זאב צפון 
)3,800(, פסגת זאב מזרח )2,700(, נווה יעקב )2,600(, גילה )מזרח( וקטמון א-ט )1,800 בכל אחת 
מהן(� אחוז גבוה של עולי 1999-1990 מכלל האוכלוסייה היהודית בשכונה נרשם בפסגת זאב 
צפון )23%(, נווה יעקב )14%( ופסגת זאב מזרח, הגבעה הצרפתית, תלפיות מזרח וקרית יובל 

)דרום( )13% בכל אחת מהן(�

הגירה בין-יישובית 

הגירה בין-יישובית היא מהנושאים הבולטים בשיח הציבורי בישראל בכלל ובירושלים בפרט, 
במיוחד בהקשר לפיתוח, למיתוג ולאטרקטיביות של רשויות מקומיות ויישובים� נושא זה עולה 
חדשות לבקרים במערך השיקולים של קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות בדרג המקומי, האזורי 
והלאומי� זאת משום שמאזן ההגירה הבין-יישובית הוא המרכיב העיקרי מבין מקורות גידול 
האוכלוסייה שעליו ניתן להשפיע באמצעות יישום מדיניות ברמה של הרשות המקומית ובטווח 

קצר באופן יחסי בהשוואה לריבוי הטבעי� 
ירושלים  אל  והיגרו  תושבים,   17,800 בארץ  אחרים  ליישובים  מירושלים  היגרו   2011 בשנת 
מיישובים אחרים בארץ 10,400 תושבים חדשים� מאזן ההגירה הבין-יישובית לירושלים היה 

שלילי ועמד על 7,400-, והוא היה גבוה יחסית בהשוואה לעשור האחרון� 

ירושלים לבין כל אחד מהמחוזות בישראל, למעט  בשנת 2011, נרשם מאזן הגירה שלילי בין 
מחוז הדרום� מאזן ההגירה השלילי ביותר היה בין ירושלים לבין היישובים היהודיים ביהודה 
ושומרון — 2,600- נפשות, ולאחר מכן במדרג יורד — מחוז ירושלים )2,200- נפשות(, מחוז תל 
אביב )1,200- נפשות(, מחוז המרכז )800- נפשות(, מחוז הצפון )350- נפשות( ומחוז חיפה )150- 
נפשות(� יש לציין שעד שנת 2009 לירושלים היה מאזן הגירה חיובי עם מחוזות הצפון וחיפה� 

בשנת 2011 היה לירושלים מאזן הגירה חיובי רק עם מחוז הדרום )70 נפשות(� 
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היישובים שמשכו אליהם את המספר הרב ביותר של תושבים מירושלים בשנת 2011 הם: בית 
 )750( עילית  מודיעין   ,)840( זאב  גבעת   ,)890( עילית  ביתר   ,)1,500( אביב  תל   ,)1,850( שמש 

ומודיעין-מכבים-רעות )710(�
היישובים מהם משכה ירושלים את המספר הרב ביותר של תושבים הם: בני ברק )660(, תל 

אביב )600(, בית שמש )550(, מעלה אדומים )470( וביתר עילית )400(� 

בשנים 2011-2007 היגרו מירושלים לישובים אחרים בארץ 89,830 תושבים, והיגרו לירושלים 
בשנים  העיר  מאוכלוסיית  נגרעו  הכל  בסך  חדשים�  תושבים   56,760 בארץ  אחרים  מישובים 
מירושלים  היוצאים  המהגרים  בקרב  השלילי�  ההגירה  ממאזן  כתוצאה  תושבים   33,070 אלו 
למחוז  ו-17%  ושומרון  ליהודה   31%(  48%  — ירושלים  למטרופולין  העוברים  שיעור  בולט 
ירושלים(� למטרופולין תל אביב היגרו באותן שנים 34% מהמהגרים מירושלים )17% למחוז תל 
אביב ו-17% למחוז המרכז(� בקרב המהגרים הנכנסים לירושלים שיעור הנכנסים ממטרופולין 
ירושלים וממטרופולין תל אביב דומה� בשנים 2011-2007 36% מהמהגרים לירושלים עברו אליה 
ממטרופולין ירושלים )24% מיו״ש ו-12% ממחוז ירושלים( ו-34% עברו ממטרופולין תל אביב 

)17% ממחוז תל אביב ו-17% ממחוז המרכז(� 

והן  מירושלים  המהגרים  הן   — בירושלים  גם  כך  הצעיר�  בגילם  מתאפיינים  מהגרים  ככלל, 
המהגרים אליה מתאפיינים בגילם הצעיר� בשנים 2011-2007 47% מהמהגרים מירושלים ו-53% 

מהמהגרים אליה היו בני 34-20� 
הגיל החציוני של המהגרים מירושלים היה 2�25, ושל המהגרים לירושלים 3�25� 

הן:  אלו  בשנים  השלילי  ההגירה  ממאזן  כתוצאה  מירושלים  שנגרעו  העיקריות  הגיל  קבוצות 
ילדים בני 4-0 — 7,920- )שעזבו עם משפחותיהם(, בני 34-30 — 4,480- וצעירים בני 24-20 — 

 �-4,260
בקרב האוכלוסייה המבוגרת )בני 65 ומעלה( היה מאזן הגירה שלילי של 1,370- )1,990 נכנסים 

ו-3,360 יוצאים( 

-3,000

-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

  -  

  

   -  ,
   ,2011-2009

2009 2010 2011



222323

נכנסים לירושלים, לפי גיל, בשנים 2011-2007

שנה
סך 
הכל

גיל

4-019-524-2029-2534-3044-3564-45
 65

ומעלה

200711,2001,3001,6402,4402,3001,2601,030830400

200812,4301,3701,8602,6702,8301,3801,000910410

200911,6601,3701,8802,5602,2601,2501,060900380

201011,0801,3801,7002,4002,1601,2101,020850360

201110,3901,2001,6002,1502,0301,120980870440

2011-200756,7606,6208,68012,22011,5806,2205,0904,3601,990

יוצאים מירושלים, לפי גיל, 2011-2007

שנה
סך 
הכל

גיל

4-019-524-2029-2534-3044-3564-45
 65

ומעלה

200717,6002,7002,8003,3302,8502,0401,7101,510660

200817,3502,7202,6003,2502,8302,1201,6701,490670

200918,8002,8402,7403,4303,4602,3501,7501,520710

201018,3203,0402,7903,2303,2002,1401,7901,480650

201117,7603,2402,6303,2403,0402,0501,6401,250670

2011-200789,83014,54013,56016,48015,38010,7008,5607,2503,360

מאזן ההגירה של ירושלים, לפי גיל, 2011-2007

שנה
סך 
הכל

גיל

0-45-1920-2425-2930-3435-4445-64
 65

ומעלה

2007-6,400-1,400-1,160-890-550-780-680-680-260

2008-4,920-1,350-740-5800-740-670-580-260

2009-7,140-1,470-860-870-1,200-1,100-690-620-330

2010-7,240-1,660-1,090-830-1,040-930-770-630-290

2011-7,370-2,040-1,030-1,090-1,010-930-660-380-230

2011-2007-33,070-7,920-4,880-4,260-3,800-4,480-3,470-2,890-1,370
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הגירה תוך-יישובית 

בשנת 2011 38,800 תושבים שינו את מקום מגוריהם בתוך ירושלים�
מבין השכונות היהודיות, השכונות שנרשם בהן מאזן הגירה תוך-יישובית חיובי הגבוה ביותר הן: 
רמת שרת ורמת דניה )220 נפשות(, הר חומה )210 נפשות(, קרית משה ובית הכרם )200 נפשות(, 
גבעת שאול ומאה שערים )140 נפשות בכל אחת(� שכונות שבהן נרשם מאזן הגירה תוך-יישובית 
שלילי הן: סנהדריה ותל ארזה )260- נפשות(, בית וגן )210- נפשות(, רוממה )200- נפשות(, הר נוף 

)175- נפשות(, המושבה הגרמנית וקטמון הישנה )140- נפשות( ותלפיות מזרח )130- נפשות(� 
מבין השכונות הערביות, השכונות שנרשם בהן מאזן הגירה תוך-יישובית חיובי הגבוה ביותר הן: 
כפר עקב ועטרות )1,060 נפשות(, מחנה הפליטים שועפאט )690 נפשות( וענאתה החדשה )360 
 -1,240( הרובע המוסלמי  הן:  תוך-יישובית שלילי  הגירה  נרשם מאזן  נפשות(� השכונות שבהן 

נפשות(, ואדי ג׳וז ושייח ג׳ראח )430- נפשות( ושועפאט )360- נפשות(�
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- מאפייני התא המשפחתי -
משקי בית 

 )73%( יהודיים  בית  משקי  מהם   140,400 בית9:  משקי   8 192,100 בירושלים  היו   2011 בשנת 
 )73%( היהודים  הבית  משקי  של  שחלקם  איפוא  יוצא   �)26%( ערביים  בית  משקי  ו-50,400 
גבוה יותר מחלקה של האוכלוסייה היהודית מכלל אוכלוסיית העיר )62%(� הסיבה נעוצה בכך 
שמשקי הבית היהודיים מתאפיינים במספר נפשות קטן יחסית למשקי הבית הערביים� גודל 
משק הבית הממוצע10 בקרב האוכלוסייה היהודית היה 4�3, והוא נמוך מזה שבקרב האוכלוסייה 

הערבית — 7�5� 
בשנת 2011 20% ממשקי הבית היהודיים היו של נפש אחת, בהשוואה ל-5% בלבד ממשקי הבית 
הערביים� משקי הבית בהם 6 נפשות ומעלה היוו 16% מכלל משקי הבית היהודיים בהשוואה 

ל-50% מכלל משקי הבית הערביים� 

האוכלוסייה היהודית בירושלים מתאפיינת במשקי בית גדולים בהשוואה לאוכלוסייה היהודית 
היהודית  האוכלוסייה  בקרב  הממוצע  הבית  משק  גודל  היה   2011 בשנת  הגדולות�  בערים 
בירושלים 4�3, בהשוואה ל-1�3 בישראל, 4�2 בחיפה ו-2�2 בתל אביב� גודל משק הבית הממוצע 

בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים היה גדול מזה שבישראל — 7�5 ו-8�4, בהתאמה� 

8  כולל משקי בית שקבוצת האוכלוסייה אליה הם משתייכים אינה ידועה וכן ״אחרים״ )בני דתות אחרות שאינם 
יהודים או ערבים( � 

9  משק בית מוגדר כאדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע, ויש להם 
תקציב הוצאות משותף למזון� משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה� 

10  כולל משקי בית שבהם נפש אחת בלבד�
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הבדל ניכר קיים בהתפלגות מספר הנפשות במשקי בית יהודיים בירושלים בהשוואה לתל אביב 
וחיפה� בשנת 2011 20% ממשקי הבית היהודיים בירושלים היו של נפש אחת, בהשוואה ל-38% 
בתל אביב ו-28% בחיפה� שיעור משקי הבית היהודיים בני 6 נפשות ומעלה בירושלים היה 16%, 

בהשוואה ל-2% בתל אביב ו-3% בחיפה� 

אופי הזהות הדתית

המאפיינים  אחד  שונים�  מאפיינים  בעלות  מקבוצות  ומורכבת  מגוונת  ירושלים  אוכלוסיית 
המבחינים בין קבוצות האוכלוסייה בירושלים הוא אופי הזהות הדתית שלהן� 

מהסקר החברתי שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ״ס( בקרב בני 20 ומעלה עולה כי 
בשנים 2011-2009 )ממוצע( 30% מהיהודים בירושלים הגדירו עצמם חרדים, 29% הגדירו עצמם 
מסורתיים )מסורתי דתי ומסורתי לא כל כך דתי(, 21% דתיים ו-20% חילוניים� שיעור היהודים 
בני 20 ומעלה בירושלים שהגדירו עצמם חרדים )30%( היה הגבוה מבין הערים הגדולות בישראל 
והיה גבוה באופן משמעותי משיעור החרדים בישראל )9%(� לשם השוואה, שיעור החרדים בחיפה 
עמד על 3%, ובתל אביב וראשון לציון על 2% בלבד� מקרב בני 20 ומעלה, שיעורם של אלה 
שהגדירו עצמם דתיים בירושלים )21%( היה אף הוא גבוה בהשוואה לישראל )10%(� שיעורם של 
מי שהגדירו עצמם מסורתיים בירושלים עמד על 29% והיה נמוך מישראל )38%( והנמוך מבין 
הערים הגדולות בישראל� שיעור החילונים בירושלים )20%( היה נמוך בהשוואה לישראל )43%(, 
הערים  מבין  הגבוה  היה  אביב  בתל  החילונים  שיעור  בישראל�  הגדולות  הערים  מבין  והנמוך 

הגדולות ועמד על 61%, בהשוואה ל-55% בחיפה, 47% בראשון לציון ו-34% באשדוד�

אופי הזהות הדתית של האוכלוסייה היהודית )בני 20 ומעלה( בישראל, בירושלים 
ובערים הגדולות, 2011-2009 )ממוצע(

אשדוד
ראשון 
לציון

חיפה תל אביב ירושלים ישראל אופי הזהות הדתית

אחוזים

10 2 3 2 30 9 חרדים

6 6 5 4 21 10 דתיים

21 13 9 9 11 14 מסורתיים-דתיים

29 32 28 24 18 24
מסורתיים, 

לא כל כך דתיים

34 47 55 61 20 43 חילונים

100 100 100 100 100 100 סך הכל
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בקרב האוכלוסייה הלא יהודית בירושלים כ-15% מהנשאלים הגדירו עצמם כדתיים מאד, 60% 
הלא  האוכלוסייה  בקרב  השוואה,  לשם  דתיים�  כלא  ו-4%  דתיים  כך  כל  כלא  כדתיים, 21% 
יהודית בישראל 8% הגדירו עצמם כדתיים מאד )כחצי מהשיעור בירושלים(, 48% הגדירו עצמם 

דתיים, 23% לא כל כך דתיים ו-21% לא דתיים�

אופי הזהות הדתית של האוכלוסייה הלא יהודית )בני 20 ומעלה( בישראל ובירושלים, 
2011-2009 )ממוצע(

לא דתייםסך הכל
לא כל כך 

דתיים
דתיים

דתיים 
מאוד

100%4%21%60%15%ירושלים

100%21%23%48%8%ישראל

השוואה בין אופי הזהות הדתית של האוכלוסייה בירושלים לזו שבישראל, מלמדת שבירושלים 
גם האוכלוסייה היהודית וגם האוכלוסייה הלא יהודית מגדירות את עצמן כדתיות יותר מאשר 

בישראל� 

נישואים וגירושים 

בסוף שנת 2010, 66% מתושבי ירושלים בגילאי 20 ומעלה היו נשואים� 23% היו רווקים, 6% 
גרושים, ו-5% אלמנים� שיעור הנשואים בירושלים )66%( היה גבוה במקצת מהממוצע הארצי 
שעמד על 63%, גבוה ביחס לחיפה )56%( וגבוה מאד ביחס לתל אביב )46%(� שיעור הנשואים 

במגזר היהודי בירושלים עמד על 62% והיה נמוך מזה שבמגזר הערבי )72%(�

43%

20%

61%

55%

24%

18%

24%

28%

14%

11%
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נשואים,  היו  בירושלים   34–20 בני  יחסית� 53% מהצעירים  צעיר  בגיל  הירושלמים מתחתנים 
זאת בהשוואה ל-45% בישראל, 35% בחיפה ו-28% בתל אביב� 8% מכלל הנשואים בירושלים 
התחתנו בגילאי 24-20� שיעור זה גבוה בהשוואה לישראל )4%(, לחיפה )2%( ולתל אביב )2%(� 
1% מכלל הנשואים בירושלים התחתנו לפני גיל 20� גיל הנישואים הנמוך ושיעור הנישואים הגבוה 
וערבים-מוסלמים באוכלוסיית  יהודים-חרדים  בין היתר משיעורם הגבוה של  נובע  בירושלים 

העיר�
שיעור הגרושים בירושלים היה נמוך יחסית� בקרב בני 35 ומעלה בעיר 9% היו גרושים בהשוואה 
ל-16% בתל אביב ו-15% בחיפה� שיעור הגרושים בני 35 ומעלה בקרב האוכלוסייה היהודית 

בירושלים היה גבוה מזה שבאוכלוסייה הערבית, 11% בהשוואה ל-3% בהתאמה�

משפחות חד הוריות

בשנת 2011 התגוררו בירושלים 8,100 משפחות חד הוריות11� במשפחות אלה חיו כ-14,400 ילדים 
מתחת לגיל 18 שהיוו 5% מכלל הילדים בעיר� שיעור זה נמוך מזה שבישראל בה 9% מהילדים 
חיו במשפחות חד-הוריות� בתל אביב ובחיפה שיעור הילדים במשפחות חד-הוריות היה גבוה 

במיוחד ועמד על 17% ו-15%, בהתאמה� 
על 21%,  עמד  רווקים  של  בית  למשקי  שיעור המשפחות החד-הוריות המשתייכות  בירושלים 
שיעור זה נמוך מעט מישראל )23%( ונמוך בהרבה מזה שבתל אביב )40%(� שיעור המשפחות 
החד-הוריות המשתייכות למשקי בית של רווקים ביישובי סובב ירושלים עמד על 26% במבשרת 

ציון, 16% במעלה אדומים ו-13% בבית שמש�

 

11  משפחה שבה ישנו הורה יחיד המגדל את ילדיו, כולל אלמנים/ות, גרושים/ות והורה רווק/ה�
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- רמת חיים ורווחה -
אפיון חברתי-כלכלי 

הרשויות  נמצאות   1 באשכול  החברתי-כלכלי�  המדד  פי  על   4 לאשכול  משתייכת  ירושלים 
המקומיות שהרמה החברתית-כלכלית של תושביהן היא הנמוכה ביותר ובאשכול 10 נמצאות 
את  מאפיין  המדד  ביותר�  הגבוהה  היא  תושביהן  של  החברתית-כלכלית  שהרמה  הרשויות 
אוכלוסיית הרשויות המקומיות באמצעות שקלול של משתנים חברתיים וכלכליים מהתחומים 

הבאים: דמוגרפיה, השכלה וחינוך, תעסוקה וגמלאות ורמת חיים� 
לשם הכנת המדד קובצו 252 הרשויות המקומיות )עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות( 
הגדולות  הערים  ומבין   ,4 באשכול  מדורגת  כאמור,  ירושלים,  אשכולות�  לעשרה  בישראל 
אשדוד  ביותר�  הנמוך  במקום  מדורגת  היא  תושבים,  מ-200,000  למעלה  מונה  שאוכלוסייתן 
מדורגת באשכול 5, פתח תקווה וראשון לציון באשכול 6, חיפה באשכול 7 ותל אביב באשכול 8�

מיקומה הנמוך יחסית של ירושלים במדרג מושפע במידה רבה ממשקלן הגבוה של שתי קבוצות 
אוכלוסייה המתגוררות בה, ומתאפיינות ברמה חברתית-כלכלית נמוכה — האוכלוסייה החרדית 

שמהווה כ-23% מכלל אוכלוסיית העיר והאוכלוסייה הערבית שמהווה כ-36%� 

אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה ברשויות מקומיות נבחרות במרחב ירושלים, 
2008

9הר אדר

8מבשרת ציון

8מודיעין-מכבים-רעות

7אפרת

5מעלה אדומים

5גבעת זאב

4ירושלים

3קרית יערים )טלז סטון(

3בית שמש

2אבו גוש

1מודיעין עילית

1ביתר עילית

6מועצה אזורית מטה יהודה

5מועצה אזורית גוש עציון

5מועצה אזורית מטה בנימין

כפי שניתן לראות בלוח שלעיל, גם בהשוואה ליישובי מרחב ירושלים מדורגת ירושלים במקום 
נמוך, למעט היישובים החרדים )או יישובים בהם יש ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית( והיישוב 

אבו גוש� 
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בנוסף לחלוקה לאשכולות, דורגו 252 הרשויות המקומיות במדרג יורד מ-1 עד 252 )את הערך 
1 קיבל היישוב שאוכלוסייתו ממעמד חברתי-כלכלי הנמוך ביותר ואת הערך 252 קיבל היישוב 
ה-99�  ירושלים במקום  נמצאת  זה  בדרוג  ביותר(�  הגבוה  שאוכלוסייתו ממעמד חברתי-כלכלי 
גת  קרית  ה-98(  )במקום  שדרות  הבאות:  המקומיות  הרשויות  ממוקמות  ירושלים  של  לצידה 

)במקום ה-97(, טבריה )במקום ה-100( ומצפה רמון )במקום ה-101(� 

אפיון חברתי-כלכלי של אזורים סטטיסטיים 

המדד החברתי-כלכלי חושב גם עבור שכונות/אזורים� כל האזורים הסטטיסטיים12 בארץ )1,616 
אזורים( סווגו ל-20 אשכולות הומוגניים, כאשר אשכול 1 מציין את הרמה החברתית-כלכלית 

הנמוכה ביותר ואשכול 20 מציין את הרמה הגבוהה ביותר�
ביחד  אשכולות  מספר  לקבץ  היתר  בין  מאפשרת  לאשכולות  הסטטיסטיים  האזורים  חלוקת 

וליצור סיווג של אוכלוסיית העיר לפי מעמד )נמוך, בינוני, גבוה(� 
נמוך, 45%  ירושלים משתייכת למעמד חברתי-כלכלי  עולה שכמחצית מאוכלוסיית  מהנתונים 

למעמד בינוני )בינוני-נמוך ובינוני-גבוה( ו-4% למעמד גבוה� 

אפיון חברתי-כלכלי של אזורים סטטיסטיים בישראל ובערים הגדולות, 2008

אפיון 
חברתי-

כלכלי

אשכולות
אפיון 
חברתי-
כלכלי

חיפהתל אביבירושליםישראל
ראשון 
לציון

אשדוד
פתח 
תקווה

סה״כ 
אוכלוסייה 

2008
7,419,100759,700402,600264,300226,800204,300200,300

אחוז מכלל האוכלוסייה

5-12351122202נמוך

10-632202337143825בינוני-נמוך

15-1136253833844263בינוני-גבוה

20-169437280010גבוה

3-1824000110נמוך מאוד

20-1830169004גבוה מאוד

את  לשקף  ניתן  באמצעותן  האפשר,  ככל  והומוגניות  קטנות  גאוגרפיות  יחידות  הם  הסטטיסטיים  האזורים   12
המאפיינים הייחודיים של אזורים בתוך היישוב� אזור סטטיסטי המיועד למגורים מונה בדרך כלל בין 3,000 ל-4,000 

נפשות� 
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האוכלוסייה  אחוז  נמוך�  למעמד  השתייכה  כאמור,  ירושלים,  מאוכלוסיית   )51%( כמחצית 
ממעמד נמוך בירושלים, גבוה באופן ניכר בהשוואה לישראל בכלל )23%( וביחס לערים הגדולות 
בפרט )2% בחיפה, בראשון לציון ובפתח תקווה, 1% בתל אביב ו-20% באשדוד(� כרבע )25%( 
ולערים  לישראל  בהשוואה  נמוך  זה  אחוז  בינוני-גבוה�  למעמד  השתייכה  העיר  מאוכלוסיית 
 )9%( לישראל  בהשוואה  נמוך   )4%( בירושלים  גבוה  ממעמד  האוכלוסייה  אחוז  גם  הגדולות� 
ולערים הגדולות — 37% בתל אביב, 28% בחיפה ו-10% בפתח תקווה� באשדוד ובראשון לציון 

אין ולו אזור אחד באפיון חברתי-כלכלי גבוה� 

בין  גדולים  פערים  על  מצביעה  בירושלים  השונות  האוכלוסייה  קבוצות  לפי  הנתונים  בחינת 
האוכלוסייה  שמרבית  בירושלים  השכונות  כל  הערבית�  לאוכלוסייה  היהודית  האוכלוסייה 
המתגוררת בהן היא ערבית, הן במעמד חברתי-כלכלי נמוך )100%(� בקרב האוכלוסייה היהודית 
כרבע )24%( מהאוכלוסייה היא במעמד חברתי-כלכלי נמוך� כשליש )31%( מקרב האוכלוסייה 
נוספים במעמד חברתי-כלכלי בינוני- היהודית סווגה למעמד חברתי-כלכלי בינוני-נמוך, 39% 

גבוה ו-6% השתייכו למעמד גבוה� 

כאמור, כל השכונות הערביות סווגו למעמד נמוך )אשכולות 5-1(� משרע האשכולות שאליהם 
חברתי-כלכלי  למעמד  שסווגו  השכונות   �5-2 הוא  הערביות  בשכונות  האוכלוסייה  השתייכה 
הן: מחנה פליטים שועפאט, ענאתה החדשה, עיסאוויה, הרובע  ביותר — אשכול 2 —  הנמוך 
המוסלמי, סילוואן, ראס אל-עמוד וג׳בל מוכבר� השכונות שסווגו למעמד חברתי-כלכלי הגבוה 

ביותר — אשכול 5 — הן: באב א-זהרה, מסעודיה והרובע הארמני� 

בין  החברתי-כלכלי  במעמד  גדולים  הבדלים  ניכרים  היהודית  האוכלוסייה  בקרב  כן  כמו 
האוכלוסייה הכללית )חילונית, מסורתית ודתית( לבין האוכלוסייה החרדית� כמעט שני שלישים 
)62%( מהאוכלוסייה החרדית משתייכת למעמד נמוך, בהשוואה ל-3% בלבד בקרב האוכלוסייה 
הכללית� אחוז האוכלוסייה המשתייכת למעמד בינוני-נמוך דומה בין שתי הקבוצות 32% ו-30%, 
בהתאמה� באשר למעמד בינוני-גבוה, רק קומץ )6%( מהאוכלוסייה החרדית משתייך למעמד 
זה, בעוד בקרב האוכלוסייה הכללית סווגה למעמד זה למעלה ממחצית מהאוכלוסייה — 57%� 

במעמד גבוה לא סווג אף אזור חרדי, בעוד כ-10% מהאוכלוסייה הכללית סווגה למעמד זה� 
השכונות שמרבית אוכלוסייתן היא חרדית התאפיינו, כאמור, במעמד חברתי-כלכלי נמוך ובינוני-

נמוך� 
משרע האשכולות שאליהם השתייכה האוכלוסייה החרדית הוא 12-2� השכונות שסווגו למעמד 
חברתי-כלכלי הנמוך ביותר — אשכול 2 — הן: גאולה, מזרח נווה יעקב, בית ישראל החדשה 
ומאה שערים� האזור שסווג במעמד חברתי-כלכלי הגבוה ביותר — אשכול 12 — הוא: דרום 

מערב הר נוף� באשכול 11 סווגו צפון מערב הר נוף, מזרח בית וגן וכנסת ובתי ברוידא� 

בעיקר  התאפיינו  ודתית(  מסורתית  )חילונית,  כללית  היא  אוכלוסייתן  שמרבית  השכונות 
ובינוני-גבוה(� משרע האשכולות שאליהם השתייכה  )בינוני-נמוך  בינוני  חברתי-כלכלי  במעמד 

האוכלוסייה הכללית הוא 19-4� 
השכונות שסווגו למעמד חברתי-כלכלי נמוך — אשכולות 6-4 — הן שכונות שאין בהן רוב חרדי, 
נווה יעקב ומרכז  אך יש בהן שיעור גבוה של אוכלוסייה חרדית: מוסררה, דרום, מרכז וצפון 
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גבעת שאול� שכונת קטמון ט׳, שלא מתגוררת בה אוכלוסייה חרדית סווגה באשכול 6� אף אזור 
20 13, האשכול הגבוה ביותר� האזור שסווג במעמד חברתי-כלכלי  בירושלים לא סווג לאשכול 
הגבוה ביותר — אשכול 19 — הוא ניות-נווה שאנן� באשכול 17 )באשכול 18 לא סווג אף אזור 
בירושלים( סווגו דרום בית הכרם, גבעת אורנים )אזור רח׳ הטייסים ורח׳ נילי( ודרום רמות אלון 

)רח׳ דרך החורש(� 

אפיון חברתי-כלכלי של אזורים סטטיסטיים בירושלים, לפי קבוצת אוכלוסייה, 2008

אוכלוסייה יהודית

מעמד 
חברתי-
כלכלי

אשכולות
 אפיון

חברתי-
כלכלי

סה״כ 
אוכלוסייה

אוכלוסייה 
יהודית

אוכלוסייה 
ערבית

 אוכלוסייה
 כללית

)חילונים, 
דתיים 

ומסורתיים(

אוכלוסייה 
חרדית

אחוזים

5-15124100262נמוך

10-6203101313בינוני-נמוך

15-1125390577בינוני-גבוה

20-16460100גבוה

3-124657017נמוך מאוד

50�20-180000גבוה מאוד

13  רק 5 אזורים סטטיסטיים בארץ סווגו לאשכול 20: סביון, 2 אזורים בחיפה )רמת גולדה, דניה והוד הכרמל( אזור 
בתל אביב )השכונות תל ברוך ותל ברוך צפון( ואזור ברמת השרון )השכונות גולן ונווה רום(� 



3333



343535

תחולת העוני14

בשנת 2011 37% מהמשפחות בירושלים חיו מתחת לקו העוני� תחולת העוני בקרב האוכלוסייה 
ניכר מתחולת העוני בקרב האוכלוסייה היהודית� 73%  גבוהה באופן  בירושלים  יהודית  הלא 
מהמשפחות ו-85% מהילדים מקרב האוכלוסייה הלא יהודית חיו מתחת לקו העוני, בהשוואה 

ל-24% מהמשפחות ו-43% מהילדים מקרב האוכלוסייה היהודית� 
ירושלים  במחוז  העוני  תחולת  העוני�  לקו  מתחת  חיו  בישראל  מהנפשות   25%  2011 בשנת 
)בירושלים התגוררה 83% מאוכלוסיית המחוז( — 46% )שיעור הנפשות שחיו מתחת לקו העוני(, 
הייתה גבוהה בהשוואה לישראל )25%( ולכל אחד מהמחוזות בישראל� 35% מהמשפחות ו-57% 
ו-24%  מהמשפחות  ל-12%  בהשוואה  זאת  העוני�  לקו  מתחת  חיו  ירושלים  במחוז  מהילדים 

מהילדים במחוז תל אביב, ו-20% מהמשפחות ו-36% מהילדים בישראל�

בעלות על מוצרים בני-קיימא

מדד נוסף למעמד החברתי-כלכלי של אוכלוסייה הוא שיעור הבעלות של משקי בית על מוצרים 
בני-קיימא )מוצרי צריכה עיקריים(� בשנת 2011 היו בבעלותם של 13% ממשקי הבית בירושלים 
שני רכבים ויותר בהשוואה ל-20% בישראל, 13% בתל אביב ו-21% בחיפה� שני טלפונים ניידים 
ויותר נמצאו בבעלותם של 65% ממשקי הבית בירושלים, בהשוואה ל-71% בישראל, 58% בתל 
אביב ו-62% בחיפה� מחשב ביתי נמצא בבעלותם של 72% ממשקי הבית בירושלים, בהשוואה 
הבית  ממשקי  ל-57%  היה  לאינטרנט  מנוי  בחיפה�  ו-81%  אביב  בתל   83% בישראל,  ל-78% 
בירושלים, 70% בישראל, 81% בתל אביב ו-80% בחיפה� טלוויזיה הייתה ברשותם של 63% 
המנויים  שיעור  גם  בחיפה�  ו-90%  אביב  בתל   91% בישראל,   88% בירושלים,  הבית  ממשקי 
בתל  בישראל, 66%  ל-62%  בירושלים — 33%, בהשוואה  נמוך  בלווין  או  בכבלים  לטלוויזיה 

אביב ו-65% בחיפה�
השיעור הנמוך יחסית של משקי בית בירושלים שברשותם טלוויזיה ומנוי לכבלים כמו גם שיעור 
נמוך יחסית של מנויים לאינטרנט, מושפע בין היתר ממשקלה הגדול יחסית של האוכלוסייה 

החרדית, שאינה נוהגת להחזיק טלוויזיה בבית ולהתחבר לאינטרנט� 

הוצאה חודשית לצריכה

בשנת 2011 הייתה ההוצאה החודשית הממוצעת לצריכה15 במשק בית בירושלים 13,100 ש״ח� 
איפוא  יוצא  ש״ח�   15,400 על  אביב  ובתל  ש״ח   14,000 על  לצריכה  ההוצאה  עמדה  בישראל 
הבדלים  בשל  ועוד  זאת  אביב�  ולתל  לישראל  בהשוואה  נמוכה  בירושלים  לצריכה  שההוצאה 
נפשות  ו-3�2  בישראל  בממוצע  נפשות   3�3 בירושלים,  בממוצע  נפשות   3�9 הבית:  משק  בגודל 
בממוצע בתל אביב, ההוצאה החודשית הממוצעת לנפש )סטנדרטית( בירושלים הייתה נמוכה 

יחסית ועמדה על 3,300 ש״ח, בהשוואה ל-4,200 ש״ח בישראל ו-6,800 ש״ח בתל אביב�

14 תופעת העוני הינה תופעה של מצוקה יחסית ונמדדת בזיקה לחברה כולה� קו העוני בישראל מוגדר כרמת הכנסה 
השווה ל-50% מההכנסה הפנויה החציונית לנפש תקנית� להגדרות והסברים מפורטים ראו בדו״חות השנתיים של 

�www.btl.gov.il המוסד לביטוח לאומי
15 סך כל התשלומים שמשלם משק הבית על קניית מוצרים או שירותים, וכן זקיפת הוצאה לצריכת שירותי דיור ורכב�
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ארבעת תחומי הצריכה העיקריים של משקי הבית בישראל, בתל אביב ובירושלים הם: דיור, 
תחבורה ותקשורת, מזון, וחינוך תרבות ובידור� כפי שניתן לראות בלוח הבא, שיעור ההוצאה 
החודשית לצריכה של משק הבית בירושלים, בישראל ובתל אביב דומים� אולם בשל הבדלים 
בסך ההכנסה למשק בית ובמיוחד בשל פערים בהכנסה לנפש, ההוצאה לנפש בכל אחד מתחומי 
הצריכה העיקריים נמוכה בירושלים במידה ניכרת מזו שבתל אביב ונמוכה גם בהשוואה לישראל 

כולה� 

ההוצאה החודשית לצריכה, לפי תחומי הוצאה עיקריים, 2011

תל אביבירושליםישראל

% ההוצאה מכלל ההוצאה החודשית לצריכהתחום

252831דיור

161615מזון

201620תחבורה ותקשורת

121311חינוך, תרבות ובידור

צפיפות דיור

האוכלוסייה  בקרב  לחדר  נפשות   1�0 בירושלים  הממוצעת  הדיור  צפיפות  הייתה   2011 בשנת 
היהודית, והיא הייתה כמעט כפולה בקרב האוכלוסייה הערבית — 9�1 נפשות לחדר� צפיפות 
הדיור הממוצעת בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים )נפש אחת לחדר( גבוהה מצפיפות הדיור 
בישראל )8�0 נפשות לחדר(, בתל אביב ובחיפה )7�0 נפשות לחדר(� צפיפות הדיור הממוצעת בקרב 
האוכלוסייה הערבית בירושלים )9�1 נפשות לחדר( גבוהה מצפיפות הדיור בקרב האוכלוסייה 

הערבית בישראל )5�1 נפשות לחדר(� 

במרוצת השנים חלה ירידה בצפיפות הדיור הממוצעת בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים 
מ-3�2 נפשות לחדר בשנת 1990 ל-9�1 נפשות לחדר בשנת 2011� בקרב האוכלוסייה היהודית חלה 

באותן השנים ירידה מתונה יותר בצפיפות הדיור, מ-1�1 נפשות לחדר לנפש אחת )0�1( לחדר� 
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- תעסוקה -

שיעור השתתפות בֹכח העבודה האזרחי

בשנת 2011 היה שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה16 בירושלים 46%� שיעור זה נמוך בהשוואה 
שיעור   �)65%( אביב  ובתל   )59%( בחיפה   ,)57%( בישראל  העבודה  בֹכח  ההשתתפות  לשיעור 
בקרב   61%(  50% על  עמד  בירושלים  היהודית  האוכלוסייה  בקרב  העבודה  בֹכח  ההשתתפות 
האוכלוסייה היהודית בישראל( ובקרב האוכלוסייה הערבית על 37% )41% בקרב האוכלוסייה 

הערבית בישראל(� 
ממחקרים שערך בנק ישראל עולה ששיעור תעסוקה נמוך אינו מאפשר מיצוי של כושר הייצור 
של המשק, פוגע ברמת החיים ומרחיב את ממדי העוני� עוד נמצא כי שיעור השתתפות נמוך בֹכח 
העבודה ובשוק התעסוקה בישראל מאפיין בעלי השכלה נמוכה, גברים בעלי השכלה תורנית, 
נשים ערביות בכלל ובעלות השכלה נמוכה בפרט17� קבוצות אלה מהוות חלק ניכר מאוכלוסייתה 
של ירושלים ועל כן שיעור ההשתתפות הנמוך בֹכח העבודה בעיר� הסבר נוסף טמון באוכלוסייתה 
בשיעור  המתאפיינים  באוכלוסייה,   20-15 בני  של  יחסית  גבוה  ובשיעור  העיר,  של  הצעירה 

השתתפות נמוך במיוחד בֹכח העבודה בשל לימודים ושירות צבאי�

שיעור  היה   2011 בשנת  לנשים�  גברים  בין  העבודה  בֹכח  ההשתתפות  בשיעור  ניכר  פער  ישנו 
ההשתתפות בֹכח העבודה בקרב הגברים הירושלמים נמוך יחסית, והוא עמד על 52%, בהשוואה 
ל-69% בתל אביב, 62% בישראל ו-64% בחיפה� שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה בירושלים היה 
נמוך יותר בקרב הגברים היהודים )49%( בהשוואה לגברים הערבים )59%(� שיעור ההשתתפות 

16 אחוז המועסקים ואחוז הבלתי מועסקים המחפשים עבודה באופן פעיל מכלל אוכלוסיית בני 15+�
17 בנק ישראל, הודעה לעיתונות: שיעור התעסוקה בישראל בפרספקטיבה בינלאומית:

 http://www.bankisrael.gov.il/press/heb/030317/030317a.htm
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הנמוך בקרב גברים ירושלמים בכלל, וגברים יהודים בפרט, נובע בעיקר משיעור השתתפות נמוך 
של גברים חרדים�

שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה בקרב הנשים הירושלמיות עמד על 40% בלבד, בהשוואה ל-62% 
בתל אביב, 53% בחיפה ו-53% בישראל� שיעור ההשתתפות הנמוך בקרב הנשים הירושלמיות 
נובע בעיקר משיעור השתתפות נמוך במיוחד של הנשים הערביות — 16%, בהשוואה לשיעור 

השתתפות של 52% בקרב הנשים היהודיות� 

בשנת 1980 היה שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה בירושלים 47%, הוא עלה ל-51% בשנת 1997 
ומאז ירד בהדרגה עד ל-46% בשנת 2011� בישראל לעומת זאת חלה באותן שנים עלייה בשיעור 
ההשתתפות בֹכח העבודה מ-50% ל-58% ובתל אביב חלה עלייה גדולה יותר מ-47% בשנת 1980 

ל-65% בשנת 2011� 
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 1980 בשנת  מ-60%  בהדרגה  ירד  הירושלמים  הגברים  של  העבודה  בֹכח  ההשתתפות  שיעור 
ל-52% בשנת 2011� שיעור ההשתתפות של הנשים הירושלמיות לעומת זאת עלה באותן שנים 

מ-36% ל-40%� 

קיים קשר סטטיסטי חיובי בין שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה לבין רמת ההשכלה — ככל 
שמספר שנות הלימוד גבוה יותר כך שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה גבוה יותר� בשנת 2011 היה 
שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה בירושלים בקרב בעלי 4-0 שנות לימוד 8%, הוא עלה ל-27% 
בקרב בעלי 8-5 שנות לימוד, ל-40% בקרב בעלי 12-11 שנות לימוד ול-64% בקרב בעלי 16 שנות 

לימוד ומעלה� 

כמו כן שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה משתנה בהתאם לגיל האוכלוסייה� בשנת 2011 שיעור 
ההשתתפות בֹכח העבודה הגבוה ביותר בירושלים נרשם בקרב בני 44-35 — 68%� 

שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה בירושלים ובישראל לפי גיל, 2011

65 17-1524-1834-2544-3554-4564-55סה״כ
ומעלה

46%5%32%62%68%66%56%12%ירושלים

57%7%40%77%81%79%64%13%ישראל

ח העבודה לפי אופי הזהות הדתית שיעור השתתפות בכ�

הנתונים מצביעים על כך ששיעור ההשתתפות בֹכח העבודה משתנה בהתאם למידת הדתיות של 
התושבים� 
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מנתוני הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה שבקרב האוכלוסייה היהודית 
הפער העיקרי בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה היה בין מי שהגדירו עצמם כחרדים לבין מי 
שהגדירו את עצמם חילונים, מסורתיים ודתיים� בשנים 2011-2009, לא ניכרו הבדלים גדולים 
)לא  הכללית  לאוכלוסייה  המשתייכים  בקרב  בירושלים  העבודה  בכוח  ההשתתפות  בשיעור 
חרדית( בני 20 ומעלה — ושיעור ההשתתפות עמד על 65%� זאת בהשוואה לשיעור השתתפות 
של 44% בקרב החרדים� בישראל שיעורים אלה היו מעט גבוהים יותר ועמדו על 68% ו-51% 

בהתאמה�

שיעור השתתפות בֹכח העבודה של בני 20 ומעלה, בקרב האוכלוסייה היהודית,
לפי אופי הזהות הדתית, 2011-2009 )ממוצע(

סה״כ 
אוכלוסייה

אוכלוסייה אוכלוסייה כללית, לא חרדית
חרדית

סה״כ
חילונים, 
לא דתיים

מסורתיים, 
לא כל כך 

דתיים

מסורתיים 
דתיים

דתיים

59%65%68%64%65%64%44%ירושלים

68%68%72%68%64%66%51%ישראל

בקרב האוכלוסייה הלא יהודית ככל שמידת הדתיות עולה כך ההשתתפות בֹכח העבודה יורדת� 
מגמה זו נכונה גם בירושלים וגם בישראל� יש לציין כי שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה בישראל 
גבוה מזה שבירושלים בכל אחת מתת הקבוצות לפי מידת הדתיות, למעט אלה שהגדירו עצמם 

דתיים� 
בירושלים,  יהודית  ומעלה בקרב האוכלוסייה הלא   20 בני  )ממוצע( בקרב  בשנים 2011-2009 
 71%( על 59%  עמד  דתיים  כלא  עצמם  שהגדירו  מי  בקרב  העבודה  בכוח  ההשתתפות  שיעור 
בישראל(� זאת בהשוואה ל-54% בקרב אלו שהגדירו עצמם כלא כל כך דתיים )60% בישראל(, 

42% בקרב הדתיים )42% בישראל(, ו-13% בלבד בקרב הדתיים מאד )20% בישראל(� 

שיעור ההשתתפות בֹכח העבודה של בני 20 ומעלה, בקרב האוכלוסייה הלא יהודית, 
לפי מידת דתיות, 2011-2009

לא דתייםסה״כ 
לא כל כך 

דתיים
דתיים מאודדתיים

41%59%54%42%13%ירושלים

50%71%60%42%20%ישראל

מועסקים לפי ענף כלכלי

בשנת 2011 עמד מספר המועסקים בירושלים על 276,500 והם היוו כ-9% מכלל המועסקים 
בישראל� בתל אביב, שאוכלוסייתה קטנה מזו של ירושלים, היה מספר המועסקים גדול מזה 
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שבירושלים — 392,200, והם היוו 13% מכלל המועסקים בישראל, ובחיפה היו 172,200 מועסקים 
אשר היוו 6% מכלל המועסקים בישראל� בשנת 2011 מספר המועסקים בירושלים עמד על 34% 
ממספר תושבי העיר )276,500 מועסקים ו-804,400 תושבים(� בתל אביב היה מספר המועסקים 
כמעט זהה למספר תושבי העיר — מספר המועסקים עמד על 97% מהתושבים, מרביתם אינם 
תושבי העיר תל אביב )392,200 מועסקים ו-404,500 תושבים( ובחיפה מספר המועסקים עמד 

על 64% ממספר תושבי העיר )172,200 מועסקים ו-269,300 תושבים(� 
מרבית  תושבים�  מיליון  כ-2�1  המונה  ירושלים  מטרופולין  של  המרכזית  העיר  היא  ירושלים 
תושבי המטרופולין, כ-67% הם תושבי העיר ירושלים� מטרופולין תל אביב מונה כ-4�3 מיליון 
תושבים, 12% מהם הם תושבי העיר תל אביב� מטרופולין חיפה מונה כ-1�1 מליון תושבים, 25% 

מהם תושבי העיר חיפה� 

בשנת 2011, 90% מהמועסקים תושבי ירושלים עבדו בירושלים, בהשוואה ל-76% מהמועסקים 
תושבי חיפה שעבדו בחיפה ו-64% מהמועסקים תושבי תל אביב שעבדו בה� מהנתונים עולה 
כי נשים נוטות יותר מגברים לעבוד בסביבת מגוריהן� בשנת 2011 82% מהגברים הירושלמים 
המועסקים עבדו בירושלים, בהשוואה ל-94% מהנשים הירושלמיות המועסקות� בתל אביב 60% 

מהגברים המועסקים עבדו בעיר, בהשוואה ל-69% מהנשים� 

בשנת 2011 מספר המועסקים בירושלים עמד על 276,500, 74% מהם תושבי ירושלים, 1% מהם 
תושבי תל אביב� בתל אביב מספר המועסקים עמד על 392,200, 34% מהם תושבי תל אביב, 6% 
תושבי ראשון לציון, ו-1% תושבי ירושלים� בחיפה היו 172,200 מועסקים, 54% מהם תושבי 

חיפה�

ושלטוני שבו מרוכזים משרדי הממשלה  ומרכז מנהלי  ישראל  בירת  ירושלים  היותה של  בשל 
 48%  ,2011 בשנת  מאוד�  גבוה  הוא  הציבורי  בשירות  המועסקים  שיעור  הלאום,  ומוסדות 
רווחה  בריאות,  חינוך, שירותי  ציבורי,  )מינהל  עבדו בשירות הציבורי  בירושלים  מהמועסקים 

201.3
139.1

90.2

70.8
255.9

80.3

0

50

100

150

200

250

300

350

400

   

  

   

   , ,
   ,2010/11

    
   

     
   



4141

וסעד ושירותים קהילתיים, חברתיים ואישיים(, בהשוואה ל-33% בישראל, 31% בחיפה ו-28% 
בתל אביב� בקרב המועסקים בשירות הציבורי בירושלים בולט חלקם של אלו העוסקים בענף 
החינוך — 17% )13% בישראל ו-7% בלבד בתל אביב(, בשירותי בריאות, רווחה וסעד — 13% 

)10% בישראל ו-8% בתל אביב( ובמינהל ציבורי — 11% )5% בישראל ו-6% בתל אביב(� 
בענפי הבנקאות, הביטוח והפיננסים עבדו 3% מהמועסקים בירושלים ו-12% עבדו בשירותים 
עסקיים18� בישראל עבדו בענפים אלו 4% ו-14% מהמועסקים, ובחיפה 3% ו-17% מהמועסקים, 
בהתאמה� בתל אביב, המרכז הכלכלי של ישראל, בולט שיעורם הגבוה של המועסקים בענפים 
המועסקים  של  חלקם  עסקיים�  בשירותים  ו-24%  ופיננסים  ביטוח  בבנקאות,   11%  — אלו 
מזה שבישראל  ונמוך   ,)6%( אביב  בתל  לשיעור  דומה  והוא  נמוך — 7%  בירושלים  בתעשייה 

)14%( ובחיפה )11%(� 

בשנת 2011 ענפי הכלכלה העיקריים בהם עבדו המועסקים היהודים בירושלים היו: חינוך )19%(, 
שירותים עסקיים )14%(, בריאות, רווחה וסעד )13%( ומינהל ציבורי )13%(� בקרב המועסקים 
בני דתות אחרות19 בירושלים ענפי הכלכלה העיקריים היו: מסחר )16%(, בינוי )16%(, שירותי 

בריאות, רווחה וסעד )13%( וחינוך )10%(�
 ,)14%( עסקיים  שירותים  היו:  בירושלים  המועסקים  הגברים  בקרב  העיקריים  הכלכלה  ענפי 
מסחר )14%( וחינוך )10%(� בקרב הנשים הענפים העיקריים היו: חינוך )25%(, שירותי בריאות, 

רווחה וסעד )20%( ומינהל ציבורי )12%(�

שכר והכנסה20 

ו-17,300   )93%( עובדים שכירים  היו   221,100 ירושלים  בשנת 2010 מכלל המועסקים תושבי 
ירושלים היה דומה לשיעורם של תושבי תל  עובדים עצמאיים )7%(� שיעור השכירים תושבי 

אביב )91%(, חיפה )94%( וישראל )93%(� 

בשנת 2010 השכר הממוצע )ברוטו( לחודש עבודה של שכיר בירושלים היה 7,600 ש״ח� השכר 
הממוצע לחודש עבודה בירושלים נמוך בהשוואה לתל אביב )10,800 ש״ח( ולחיפה )9,900 ש״ח( 
וכן בהשוואה לישראל )9,000 ש״ח(� השכר הממוצע בירושלים )7,600 ש״ח( נמוך גם בהשוואה 
ישובים בהם מרבית האוכלוסייה היא חרדית� בהר אדר היה  ליישובים הסמוכים לה, למעט 
בצור הדסה  12,800 ש״ח,  ציון  16,000 ש״ח, במבשרת  עבודה  לחודש  )ברוטו(  השכר הממוצע 
12,500 ש״ח, באפרת 10,600 ש״ח, ביישובי המועצה האזורית מטה יהודה 10,300 ש״ח, בגבעת 
היא  העיר  מאוכלוסיית  )כמחצית  שמש  ובבית  ש״ח   8,700 אדומים  במעלה  ש״ח,   9,000 זאב 
חרדית( 7,200 ש״ח� ביישובים שאוכלוסייתם היא חרדית בעיקרה היה השכר הממוצע — בקרית 
יערים )טלז-סטון( 6,400 ש״ח, בכוכב יעקב 5,500 ש״ח ובביתר עילית 5,000 ש״ח� באבו–גוש 

שמרבית אוכלוסייתו ערבית היה השכר הממוצע 6,200 ש״ח� 

18 ענף השירותים העסקיים כולל: שירותי מחשוב, מחקר ופיתוח, שירותי כ�ח אדם ופעילויות עסקיות נוספות�
19 הקבוצה של “בני דתות אחרות״ כוללת את כל האוכלוסיות שאינן יהודיות�

ולפי משתנים כלכליים  יישוב  נתוני ההכנסה והשכר לקוחים משני מקורות שונים: “ממוצעי שכר והכנסה לפי   20
השכר  שאומדן  לציין,  ראוי  לסטטיסטיקה�  המרכזית  הלשכה  ההכנסות״,  “סקר  לאומי;  לביטוח  המוסד  שונים״, 

וההכנסות בכל אחד משני המקורות הללו חושב בדרך שונה ועל כן יש הבדלים בנתונים�
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הנשים  לשכר  השכירים  הגברים  שכר  בין  ניכר  פער  על  מצביעה  מגדר,  לפי  השכר  של  בחינה 
השכירות� בשנת 2010 היה השכר הממוצע )ברוטו( לחודש עבודה בירושלים בקרב הגברים 8,600 
ש״ח, והוא היה גבוה ב-30% משכר הנשים שעמד על 6,600 ש״ח� בתל אביב ובחיפה היה כאמור 
השכר הממוצע גבוה מזה שבירושלים וכך גם הפער בין שכר הגברים לשכר הנשים� בתל אביב 
עמד השכר הממוצע של הגברים על 13,100 ש״ח, והוא היה גבוה ב-53% משכר הנשים, שעמד 
על 8,500 ש״ח� בחיפה היה שכר הגברים גבוה ב-70% משכר הנשים — 12,500 ש״ח ו-7,400 
ש״ח, בהתאמה� בישראל היה שכר הגברים 10,900 ש״ח, גבוה ב-55% משכר הנשים, שהשתכרו 

7,200 ש״ח�
הבדל נוסף בין גברים לנשים קיים במספר שעות העבודה לשבוע� בשנת 2010 היה ממוצע שעות 
העבודה לשבוע בקרב גברים בירושלים 44, בחיפה 44, בתל אביב 43 ובישראל 45� ממוצע שעות 

העבודה לשבוע בקרב נשים היה 33 בירושלים, 38 בתל אביב, 34 בחיפה ו-36 בישראל�
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בהשוואה  ש״ח,   41 ירושלמים  גברים  בקרב  לשעה  )ברוטו(  הממוצע  השכר  היה   2010 בשנת 
ו-51 ש״ח בישראל� השכר הממוצע לשעה בקרב נשים  ל-59 ש״ח בתל אביב, 60 ש״ח בחיפה 

ירושלמיות היה 43 ש״ח, בתל אביב 50 ש״ח, בחיפה 45 ש״ח ובישראל 43 ש״ח� 
באותה שנה היה השכר הממוצע לחודש עבודה של משפחת עובדים בירושלים )11,400 ש״ח( 
גבוה פי 5�1 מממוצע השכר לחודש עבודה של שכיר )7,600 ש״ח(� יחס זה היה נמוך בירושלים 
)5�1( בהשוואה לישראל שבה היחס היה 9�1 )ממוצע שכר לחודש עבודה של משפחת עובדים 
בישראל היה 16,800 ש״ח לעומת ממוצע השכר של שכיר שהיה 9,000 ש״ח(, בתל אביב היחס 
בהשוואה  ש״ח   20,900(  2�1 פי  ובחיפה  ש״ח(  ל-10,800  בהשוואה  ש״ח   22,900(  2�1 פי  היה 

ל-9,900 ש״ח(� 

בירושלים  נמוכה  שכירים  שראשיהם  בית  משקי  של  )ברוטו(  הממוצעת  החודשית  ההכנסה21 
של  החודשית הממוצעת  ההכנסה  הייתה   2010 בשנת  ולחיפה�  אביב  לתל  לישראל,  בהשוואה 
17,600 ש״ח  18,500 ש״ח בתל אביב,  בירושלים,  12,400 ש״ח  בית שראשיהם שכירים  משקי 
בחיפה ו-16,700 ש״ח בישראל� זאת ועוד, ממוצע הנפשות למשק בית בירושלים גבוה — 3�4, 
נמוכה  בירושלים  לנפש  ולכן ההכנסה  בישראל,  ו-7�3  בחיפה   2�9 אביב,  בתל  ל-5�2  בהשוואה 

באופן משמעותי בהשוואה לחיפה, לתל אביב ולישראל� 

ההכנסה החודשית הממוצעת )ברוטו( של משקי בית בירושלים שראשיהם אינם עובדים הייתה 
5,600 ש״ח, בהשוואה ל-7,300 ש״ח בתל אביב, 6,800 ש״ח בחיפה ו-6,000 ש״ח בישראל� הגיל 
הממוצע של ראש משק הבית שאינו עובד היה 60 בירושלים, 65 בתל אביב, 64 בחיפה ו-64 

בישראל� 

בשנת 2010 הייתה ההכנסה הממוצעת לחודש בשנה של עצמאי בירושלים 7,300 ש״ח, בהשוואה 
ל-10,000 ש״ח בתל אביב, 8,900 ש״ח בחיפה ו-8,400 ש״ח בישראל� 

שביעות רצון מתחומי תעסוקה שונים

במסגרת הסקר החברתי של הלמ״ס נשאלו הנסקרים בני 20 ומעלה לגבי שביעות רצונם הכללית 
מקום  את  לאבד  שלהם  החשש  לגבי  נשאלו  הם  כן  כמו  שלהם�  ומההכנסה  עבודתם  ממקום 

העבודה�
מהסקר עולה כי בשנים 2011-2009 )ממוצע( 85% מתושבי ירושלים הביעו שביעות רצון רבה עד 
רבה מאוד ממקום עבודתם� השוואה בין ירושלים לישראל ולערים הגדולות האחרות מצביעה על 
כך ששיעור שביעות הרצון ממקום העבודה בירושלים נמוך מעט משיעור שביעות הרצון בישראל 

ובחיפה )87%(, בתל אביב )88%( ובראשון לציון )89%( וגבוה מזה שבאשדוד )80%(� 
עד  מרוצים  היו  מעבודתם, 60% מהם  ירושלים  תושבי  של  הרצון מההכנסה  לשביעות  באשר 
מרוצים מאוד מהכנסתם� שיעור הגבוה מזה שבאשדוד )49%(, ודומה לזה שבראשון לציון )60%(, 

בישראל )58%(, בחיפה )58%( ובתל אביב )59%(�
כי תושבי  נוסף עוסק במידת החשש לאבד את מקום העבודה� מהנתונים עולה  היבט מעניין 
ירושלים מרגישים ביטחון יחסי במקום עבודתם — 57% מהם אינם חוששים כלל לאבד את 

21  משכר ומהכנסה שאינה מעבודה )הון ורכוש, פנסיה וקצבאות(�
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מקום העבודה� שיעור זה דומה לשיעור בתל אביב )54%(, ונמוך מהשיעור בראשון לציון )64%(, 
בחיפה )63%(, בישראל ובאשדוד )62%(� מנגד, 14% מתושבי ירושלים הביעו חשש לאבד את 
מקום עבודתם� שיעור זה היה גבוה מהשיעור באשדוד ובראשון לציון )11%(, בתל אביב ובישראל 

)10%(, ובחיפה )7%(�

ומה באשר לשביעות הרצון מהמצב הכלכלי? מהסקר עולה כי תושבי ירושלים שבעי רצון למדי 
רצון  שביעות  שהביעו  ירושלים  תושבי  שיעור  )ממוצע(   2011-2009 בשנים  הכלכלי�  ממצבם 
בישראל  הרצון  גבוה במקצת משיעור שביעות  היה  זה  שיעור  על 63%�  עמד  ממצבם הכלכלי 
מהשיעור  משמעותית  וגבוה   )54%( ובחיפה   ,)56%( אביב  בתל   ,)58%( לציון  בראשון   ,)59%(
באשדוד )49%(� מעניין לציין כי שיעור תושבי ירושלים שהעידו כי הם מאד שבעי רצון ממצבם 
הכלכלי עמד על 19%, והיה גבוה מהשיעור בישראל )11%( והגבוה ביותר מבין הערים הגדולות 

 �)9%-6%(

שביעות הרצון של בני 20 ומעלה בירושלים בתחומי חיים נבחרים, 2011-2009 
)ממוצע(

 לא כל כךמרוצהמרוצה מאודשביעות רצון מ-
מרוצה

 בכלל לא
מרוצה

40%45%12%3%מקום העבודה

13%47%26%13%ההכנסה

19%44%27%10%המצב הכלכלי הכללי

50%41%8%1%החיים
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- עסקים ותעשייה -

עסקים פעילים22

פעילות של עסקים במרחב העירוני הינה אחד המדדים המעידים על מידת החוסן הכלכלי של 
ערים� פעילות העסקים מושפעת מהביקוש ומההיצע לפעילות כלכלית בעיר, מגודל האוכלוסייה, 
פעילות  מדידת  והבינלאומית23�  הלאומית  המקומית,  ברמה  וחברתיים  כלכליים  מתהליכים 
פעילים,  עסקים  של  ומגמות  שינויים  של  מדידה  ביניהם  אופנים,  במספר  מתבצעת  העסקים 

פתיחה וסגירה של עסקים כמו גם שרידותם� 

 35,200  2011 בשנת  היו  תושבים,  מיליון  כ-2�1  של  מטרופוליני  מרחב  המשרתת  בירושלים 
את  המהווה  אביב  בתל  בישראל�  הפעילים  העסקים  מכלל  כ-7%  היוו  והם  פעילים  עסקים 
המרכז הכלכלי של ישראל ומשרתת מרחב מטרופוליני של למעלה מ-3 מיליון תושבים, מספר 
העסקים הפעילים באותה שנה היה גבוה מזה שבירושלים ועמד על 66,200 עסקים פעילים )13% 
מהעסקים הפעילים בישראל(� בחיפה המשרתת מטרופולין של כמיליון תושבים מספר העסקים 
הפעילים היה קטן מזה שבירושלים ועמד על 20,200 )4%(� בין השנים 2011-2009 גדל מספר 
העסקים בירושלים ב-3%, מ-34,100 בשנת 2009 ל-35,200 בשנת 2011� הגידול במספר העסקים 

בירושלים )3%( היה נמוך מבישראל )6%( ובתל אביב )5%( וגבוה מבחיפה )2%(� 

מספר העסקים הפעילים הגדול ביותר בשנת 2011 בירושלים נרשם בענפים הבאים: נכסי דלא 
והשירות   )20%( ותיקונים  )26%(, מסחר סיטונאי, קמעונאי  ושירותים עסקיים  ניידי, השכרה 

הציבורי )15%(�
נמוך  ושירותים עסקיים בירושלים )26%(, היה  ניידי, השכרה  נכסי דלא  אחוז העסקים בענף 
בהשוואה לתל אביב )41%(, חיפה )34%( וישראל )29%(� אחוז העסקים שהשתייכו לענף הכלכלי 
של המסחר הסיטונאי, הקמעונאי והתיקונים היה 20% בירושלים, בדומה ל-19% בישראל ו-17% 
בתל אביב� אחוז העסקים בענף השירות הציבורי — מינהל ציבורי, חינוך, שירותי בריאות, רווחה 
וסעד — בירושלים )15%( היה גבוה בהשוואה לישראל )11%( ולתל אביב )8%(� ענף התעשייה 
מהווה מרכיב חשוב בכלכלת ערים� בירושלים ענף זה היווה בשנת 2011 כ-4% מכלל העסקים 

הפעילים בעיר, שיעור הדומה לזה שבישראל, בתל אביב ובחיפה )5%(� 

בירושלים העסקים מתחום ההיי-טק24 היוו 3% מכלל העסקים הפעילים בעיר, בתל אביב הם 
היוו 5% ובישראל 4%� 

22  עסק פעיל מוגדר כעסק שנרשמה בו לפחות פעילות כלכלית אחת בחודש באותה שנה�
המחקר  מרכז  הכנסת,  ירושלים:  מתפתחות״,  ובמדינות  בישראל  ובינוניים  קטנים  ״עסקים   )2007( ע�  צדיק,   23

והמידע�
24  תעשיית היי-טק מהווה חלק מענף התעשייה אך כוללת גם עסקים מענפים אחרים כגון ענפי התקשורת, ענף 
המחקר והפיתוח ועוד, לפירוט נוסף ראו בפרסום הפרסום: המלצות ועדת משנה לסיווג רשמי של ענפי הייטק — 

הגדרת תחום ההייטק בישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
 http://cbs.gov.il/www/publications/hitech/hi_class_heb.pdf
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הביקוש  לעומת  העסקים  היצע  את  משקף  לאלף(  )שיעור  תושבים  אלף  לכל  העסקים  מספר 
לעסקים בעיר ומעיד על גודלו ועוצמתו הכלכלית של המרחב הגאוגרפי אותו משרתות ערים� 
כלומר, ככל שמספר העסקים לאלף תושבים גבוה יותר כך גדלים הסיכויים לאספקה טובה יותר 
של שירותים עסקיים לתושבים� בשנת 2011 עמד שיעור העסקים לאלף תושבים בירושלים על 
44, שיעור הנמוך מהממוצע בישראל )63(, בתל אביב )164( ובחיפה )75(� בחינת השיעור לאלף 
תושבים לפי ענפים כלכליים מלמדת שבירושלים בשנת 2011 הענף הכלכלי של נכסי דלא ניידי, 
השכרה ושירותים עסקיים היה בעל השיעור הגבוה ביותר של עסקים לאלף תושבים מבין כלל 
הענפים, ועמד על 11 עסקים לאלף תושבים� שיעור זה היה נמוך בהשוואה לישראל )18(, לתל 
אביב )67( ולחיפה )25(� ענף שירותי האירוח והאוכל מהווה מוקד משיכה צרכני ותרבותי עבור 
תושבי העיר ועבור תושבי המרחב המטרופוליני שאינם מקבלים מענה במקום מגוריהם� בענף 
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זה נרשם בירושלים שיעור של 2 עסקים לאלף תושבים, והוא היה נמוך בהשוואה לישראל )3(, 
לתל אביב )8( ולחיפה )4(�

לעומת זאת, בירושלים ענף התחבורה, האחסנה והתקשורת בלט בשיעור העסקים )5 עסקים לכל 
אלף תושבים(, שיעור דומה לישראל )5( ולחיפה )4(, אך נמוך מתל אביב )7(� 

בשנים 2011-2009 לא השתנה שיעור העסקים לאלף תושבים בירושלים והוא עמד בשנת 2011 
על 44 עסקים לאלף כמו ב-2009� בישראל שיעור זה היה 62 עסקים לאלף תושבים בשנת 2009 
והוא עלה ל-63 בשנת 2011, ובתל אביב עלה השיעור באותן שנים מ-156 עסקים לאלף תושבים 

ל-164� 

לעסקים בהם מועסקים שכירים ישנו משקל רב במערכת הכלכלית היישובית, האזורית והארצית, 
מהעסקים   52%  2011 בשנת  חדשנות25�  ולעידוד  תעסוקה  ליצירת  כלכלי  מנוע  מהווים  הם 
הפעילים )18,300 עסקים( בירושלים העסיקו עובדים שכירים, מהם כ-67% היו עסקים קטנים 
שהעסיקו בין 1 ל-4 עובדים שכירים )12,200 עסקים(� יצוין שלעסקים המעסיקים 4-1 עובדים 
בערים� מספרם  ביצירת הפעילות הכלכלית  והם מהווים מרכיב מרכזי  רבה  שכירים חשיבות 
של עסקים גדולים המעסיקים מעל 100 שכירים מועט, אך יש להם השפעה גדולה על היקף 

התעסוקה בערים�

פתיחה וסגירה של עסקים26 

פתיחה וסגירה של עסקים והשינוי נטו )ההפרש בין מספר הפתיחות למספר הסגירות( שלהם 
מעידים על מידת הפיתוח הכלכלי בערים ועל היכולת לפתח בהן יזמות וחדשנות עסקית� בשנת 
2011 נפתחו בירושלים כ-3,200 עסקים חדשים ונסגרו 2,600, והשינוי נטו של העסקים בירושלים 
היה חיובי ועמד על 600+ עסקים� בתל אביב, נפתחו 6,400 עסקים, נסגרו 4,300 והשינוי נטו 
הראה גידול של 2,100+ עסקים� בחיפה נפתחו 1,800 עסקים, נסגרו 1,500 והשינוי נטו היה של 

300+ עסקים�
לאורך השנים קיימת מגמה דומה של פתיחה וסגירה של עסקים, אולם בעיתות של משבר או 
מיתון כלכלי מספר הסגירות עולה ואילו מספר הפתיחות יורד� הלוחות הבאים מציגים שינויים 

בפתיחה ובסגירה של עסקים בירושלים ובהשוואה לערים הגדולות בישראל�

פתיחה וסגירה של עסקים בירושלים, 2011-2007

שינוי נטוסגירהפתיחהשנה

20073,2002,700+500

20083,1002,500+600

20092,9002,500+400

20103,2002,700+500

20113,2002,600+600

OECD (2011), Entrepreneurship at a Glance 2011, OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264097711-en  25
26 פתיחה וסגירה של עסקים מוגדרים על פי תאריך הרישום של פתיחת העסק וסיום העסק במע״מ� אך בניגוד 
להגדרות של עסק פעיל שמחייב פעילות כלכלית, רישום במע״מ אינו מחייב דיווח על הפעילות הכלכלית של העסק� 

כלומר, עסק יוגדר כפתוח גם אם לא בוצעה בו כל פעילות כלכלית� 
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שינוי נטו של פתיחה וסגירה של עסקים בישראל, בירושלים, בתל אביב ובחיפה, 
2011-2007

חיפהתל אביבירושליםישראלשנה

2007+10,700+500+1,700+100

2008+10,700+600+1,400+200

2009+9,000+400+1,500+200

2010+12,500+500+1,900+300

2011+12,200+600+2,100+300

בשנת 2011 הענפים הכלכליים הבולטים בירושלים שהראו שינוי נטו חיובי היו ענף נכסי דלא 
ניידי, השכרה ושירותיים עסקיים, בו השינוי נטו היה חיובי — 300+ עסקים� ענף החשמל, המים 
והבינוי הראה שינוי נטו חיובי של 100+ עסקים, וענף המסחר הסיטונאי, קמעונאי ותיקונים 
רשם שינוי נטו חיובי של 60+ עסקים� ענף התחבורה, האחסנה והתקשורת לעומת זאת חווה 

בשנת 2011 שינוי נטו שלילי של 40- עסקים� 
בשנת 2011 נפתחו בירושלים כ-1,300 עסקים המעסיקים שכירים, נסגרו כ-800 עסקים כאלו 
והשינוי נטו היה חיובי — 500+ עסקים� בעסקים שאינם מעסיקים שכירים, נפתחו 1,900 ונסגרו 
100+ עסקים� הענפים הכלכליים העיקריים  על  ועמד  יותר  נמוך  היה  נטו  ולכן השינוי   1,800
בירושלים שהעסיקו שכירים ושמספר הפתיחות והסגירות שלהם הניבו שינוי חיובי בשנת 2011 
וענף  עסקים,   +170 חיובי —  שינוי  עם  עסקיים  ושירותיים  השכרה  ניידי,  דלא  נכסי  ענף  היו 

המסחר הסיטונאי והקמעונאי עם שינוי נטו חיובי — 120+ עסקים� 
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שרידות עסקים

מדד שרידותם של עסקים לאחר הקמתם מאפשר להבין ולאפיין את יציבותה וחוסנה של המערכת 
עד שנת  נסגרו   2006 בישראל כמחצית מהעסקים שהוקמו בשנת  בערים�  והעסקית  הכלכלית 
2011� מגמה דומה נצפתה בירושלים, בתל אביב ובחיפה� בירושלים סיכויי השרידות של עסקים 
היו גבוהים מאלו שבישראל� סיכוי של עסק שהוקם בשנת 2006 לשרוד את השנה הראשונה 
עמד בירושלים על 89% )בהשוואה ל-87% בישראל(, 76% לשרוד שנתיים )72% בישראל(, 66% 
לשרוד שלוש שנים )63% בישראל(, 58% לשרוד ארבע שנים )56% בישראל( ו-52% לשרוד חמש 

שנים )51% בישראל(� 

שיעור הסגירה של עסקים גבוה יחסית בשנתיים הראשונות להקמתם� כלומר, עסקים שהצליחו 
לשרוד את השנתיים הראשונות להקמתם סיכוייהם לשרוד שנה נוספת עולים� 89% מהעסקים 
ירד בשנת 2008, כאשר 85%  זה  שהוקמו בירושלים בשנת 2006 שרדו את שנת 2007, שיעור 
מהעסקים ששרדו בשנת 2007 שרדו שנה נוספת� והחל משנה זו ישנה עליה קבועה בשרידות 
העסקים, 87% מהעסקים ששרדו בשנת 2008 שרדו גם בשנת 2009, 88% מאלו ששרדו בשנת 
2009 שרדו שנה נוספת, שיעור זה עלה ל-90% מהעסקים ששרדו בשנת 2010 ושרדו גם בשנת 

�2011

סיכויי השרידות עד שנת 2011 של עסקים שהוקמו בשנת 2006

חיפהתל אביבירושליםישראלשנה

200787%89%88%87%

200872%76%74%72%

200963%66%66%62%

201056%58%58%55%

201151%52%53%50%

הענפים הכלכליים השונים נבדלים זה מזה בסיכויי השרידות שלהם� העסקים בענפי החינוך 
הגבוהים  השרידות  בשיעור  התאפיינו  בירושלים  והפיננסים  הבנקאות  ובענפי  והבריאות 
שרידות  מאחוזי  נהנו  אלו  ענפים  שנים�  חמש  לאחר  שרדו  בהתאמה,  ו-66%   72%  — ביותר 
גבוהים גם בישראל )64% ו-62% בהתאמה( ובתל אביב )64% ו-63% בהתאמה(� לעומת זאת, 
אחוזי השרידות של עסקים בענף שירותי האירוח והאוכל שהוקמו בשנת 2006 בירושלים היו 
נמוכים ועמדו לאחר חמש שנים על 27%, בהשוואה לישראל )30%( ולתל אביב )31%(� שיעורי 
השרידות של עסקים מענף המסחר הסיטונאי, הקמעונאי והתיקונים בירושלים היו 48% לאחר 

חמש שנים� בדומה לשיעור בישראל )43%( ובתל אביב )46%(� 
שיעור השרידות של עסקים מענף התעשייה שנפתחו בשנת 2006 ושרדו עד 2011 בירושלים עמד 

על 58% והיה דומה לזה שבתל אביב )56%( אך גבוה מזה שבישראל )52%( ובחיפה )50%(� 
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תעשייה

בשנת 2011 עבדו בישראל 417,400 איש בענף התעשייה )עילית, מעורבת ומסורתית27(, והם היוו 
14% מכלל המועסקים בישראל� בירושלים עבדו בתעשייה 18,300 איש, אשר היוו 7% מכלל 

המועסקים בעיר� 
שיעור המועסקים בתעשייה בירושלים )7%( דומה לזה שבתל אביב )6%( אך נמוך בהשוואה 

לחיפה )11%(, לישראל )14%(, לראשון לציון )14%( ולאשדוד )18%(� 
בתחילת שנות ה-70 היה שיעור המועסקים בתעשייה בירושלים דומה לשיעור בישראל� אולם 
במהלך השנים חלה ירידה הדרגתית בשיעור המועסקים בענף זה בירושלים, וכיום שיעור זה 
נמוך בהשוואה לענפי המסחר, השירותים העסקיים וכמובן מזה של המגזר הציבורי, בו עובדים 

קרוב למחצית מהמועסקים בעיר� 

בשנת 2009 28 מספר המשרות בתעשייה בירושלים עמד על 17,000 — 36% מהן בתעשייה העילית 
והמעורבת עילית )טכנולוגיה עילית ומעורבת עילית(, 9% בתעשייה המעורבת-מסורתית ו-55% 
בתעשייה המסורתית� בתל אביב עמד מספר המשרות בתעשייה על 26,100 )24% מהן בתעשייה 
העילית והמעורבת עילית( ובחיפה על 15,500 משרות )54% מהן בתעשייה העילית והמעורבת 
עילית(� בישראל עמד מספר המשרות על 372,300, מהן 40% בתעשייה העילית והמעורבת עילית� 

אזורי התעשייה הגדולים בירושלים מבחינת מספר המשרות הם: הר חוצבים )4,800 משרות(, 
גבעת שאול )2,400 משרות(, תלפיות )2,300 משרות( ועטרות )2,900 משרות(� הענפים הכלכליים 

27 תעשייה עילית כוללת: תעשיית אלקטרוניקה, ציוד רפואי, תרופות, בקרה ופיתוח� תעשייה מעורבת-עילית כוללת: 
תעשיית מכונות וציוד, כימיקלים, זיקוק נפט ומנועים חשמליים� תעשייה מעורבת-מסורתית כוללת: כרייה, חציבה, 
תעשיית מוצרי פלסטיק, מתכות ותכשיטים� תעשייה מסורתית כוללת: תעשיית מוצרי מזון ומשקאות, טקסטיל, נייר 

ורהיטים� 
28 נתוני התעשייה מבוססים על סקר תעשייה ארצי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה� עדכון הנתונים, עיבודם 

ופרסומם אורכים זמן רב יחסית ולכן הנתונים הם לשנת 2009�
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העיקריים בתחום התעשייה בעיר מבחינת מספר המשרות כוללים את תעשיות המזון, משקאות, 
 4,000( ודפוס  נייר  רהיטים,  עץ,  מוצרי  משרות(,   5,300( ועור  הנעלה  הלבשה  טקסטיל,  טבק, 

משרות( וציוד חשמלי ואלקטרוני )3,000 משרות(� 

שקל  מיליארד  כ-695�5  על  בירושלים  התעשייה  של  הגולמי29  המוסף  הערך  עמד   2009 בשנת 
שהיוו 7%�5 מסך הערך המוסף הגולמי של התעשייה בישראל� נתון זה מעיד על חוזקה היחסי 
של התעשייה בירושלים שכן אחוז המשרות בתעשייה בירושלים הוא 6%�4 בלבד מכלל המשרות 
בענף התעשייה בישראל� לשם השוואה, אחוז המשרות בתעשייה בתל אביב היווה 0%�7 מכלל 
המשרות בתעשייה בישראל, בעוד הערך המוסף הגולמי שלה היווה 2%�4 מסך הערך המוסף 

הגולמי של התעשייה בישראל� 

עיקר התרומה לערך המוסף הגולמי מהתעשייה בירושלים מקורו בחברות גדולות המעסיקות 
בתעשייה  המשרות  מכלל   58% הוא  בהן  המשרות  שמספר  בעוד   ,)76%( ומעלה  עובדים   100
בעיר� תרומתן של החברות הקטנות בירושלים )20-1 עובדים( לערך המוסף הגולמי עמדה על 
12% בלבד בעוד שמספר המשרות בהן היווה 36% מכלל המשרות בתעשייה� החברות הגדולות 
בירושלים מבחינת מספר מועסקים הן: אינטל, טבע, NDS, אנג׳ל, אופיר אופטרוניקה ומדינול� 

התמורה השנתית הממוצעת למשרה30 בתעשייה העילית והמעורבת עילית בירושלים עמדה על 
237,300 ש״ח, והיא היתה גבוהה ב-5% מהתמורה הממוצעת בישראל ונמוכה ב-23% בהשוואה 
לתמורה בתל אביב� התמורה השנתית הממוצעת למשרה בתעשייה המסורתית בירושלים עמדה 

על 87,400 ש״ח, והיא היתה נמוכה ב-14% מהתמורה בישראל, וב-22% מזו שבתל אביב� 

29 סך התפוקה הגולמית בניכוי סך התשומות�
30 שכר עבודה, משכורות והוצאות נלוות לשכר� 
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- חינוך -

מערכת החינוך בירושלים

זו  מערכת החינוך בירושלים היא המערכת הגדולה, המגוונת והמורכבת ביותר בארץ� מערכת 
נדרשת לתת מענה למגוון של אוכלוסיות עם מאפיינים שונים� ארבעה מגזרי החינוך העיקריים 
והחינוך  במערכת החינוך בעיר הם: החינוך הממלכתי, החינוך הממלכתי-דתי, החינוך החרדי 
הערבי� מערכת החינוך בירושלים, על כל מגזריה, מתאפיינת גם במגוון גדול של בתי ספר, והיא 
כוללת בתי ספר ציבוריים רשמיים, מוכרים שאינם רשמיים, עירוניים ולא עירוניים ובתי ספר 
ומגוונים  רבים  ייחודיים  ספר  בתי  בירושלים  ישנם  בארץ  אחרות  לערים  בהשוואה  פרטיים� 
ביניהם הניסויי, אומנויות, מוסיקה ומחול, הדו-לשוני )עברי-ערבי(, אנתרופוסופי, וחילוני-דתי� 
במגזר הממלכתי-דתי — אולפנה לאומנויות, מדעי-תורני, פלורליסטי ופתוח� החינוך החרדי כולל 
בתי ספר עירוניים, פרטיים, תלמודי תורה ובתי ספר המשתייכים למעיין החינוך התורני� החינוך 
הערבי כולל בתי ספר ציבוריים רשמיים ומוכרים שאינם רשמיים, עירוניים ופרטיים — בתי ספר 

כנסייתיים, בתי ספר של הוואקף המוסלמי ובתי ספר המופעלים על ידי גופים פרטיים� 

כ-258,800 תלמידים:  בירושלים  )2012/2013( למדו במערכת החינוך  בשנת הלימודים תשע״ג 
והממלכתי-דתי  הממלכתי  בחינוך  תלמידים   61,000 למדו  )מנח״י(  ירושלים  לחינוך  במנהלה 
העברי ו-78,400 תלמידים בחינוך הערבי הציבורי� באגף לחינוך חרדי למדו 98,400 תלמידים� 

בחינוך הערבי הפרטי למדו כ-21,000 תלמידים )אומדן לשנת תשס״א(� 

ב-12%,  בירושלים  החינוך  במערכת  התלמידים  מספר  גדל  )תשס״ט-תשע״ג(  האחרון  בחומש 
מ-231,600 תלמידים ל-258,800 תלמידים� מספר התלמידים בחינוך העברי במנח״י )ממלכתי 
ב-9%  גדל  החרדי  במגזר  התלמידים  ומספר  ל-61,000(  )מ-59,800  ב-2%  עלה  וממלכתי-דתי( 
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גידול של  פרטי( חל  כולל  לא  ומוכר שאינו רשמי,  )רשמי  ל-98,400(� במגזר הערבי  )מ-90,100 
כ-29% במספר התלמידים )מ-60,700 ל-78,400( )הסבר לגידול זה מופיע בסעיף חינוך ערבי(� 

חינוך עברי

בשנת הלימודים תשע״ג )2012/2013( למדו בחינוך העברי בירושלים 159,400 תלמידים31: בחינוך 
העברי הממלכתי והממלכתי-דתי למדו 61,000 תלמידים )38%( ובאגף לחינוך חרדי למדו 98,400 

תלמידים )62%(� 
התפלגות התלמידים בחינוך העברי במנח״י הייתה כדלהלן: 10,350 ילדים בגני הילדים, 23,600 
תלמידים בחינוך היסודי ו-24,950 תלמידים בחינוך העל-יסודי� בבתי הספר לחינוך מיוחד למדו 

1,300 תלמידים�
התפלגות התלמידים בחינוך העברי החרדי הייתה כדלהלן: 22,300 ילדים בגני הילדים, 46,600 
תלמידים בחינוך היסודי ו-21,550 תלמידים בחינוך העל-יסודי� בבתי הספר לחינוך מיוחד למדו 

2,350 תלמידים�

עד שנת תשנ״ח )1997/1998( מספר התלמידים בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי-דתי )70,000( 
היה גבוה ממספר התלמידים בחינוך החרדי )66,900(� בשנת תשנ״ט )1998/1999( היה מספר 
 �)67,700( החרדי  שבחינוך  לזה  דומה   )67,000( והממלכתי-דתי  הממלכתי  בחינוך  התלמידים 
אולם מאז שנת תש״ס )1999/2000( עולה מספר התלמידים במגזר החרדי על מספר התלמידים 

בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי� 
ניתוח של מגמות השינוי במספר התלמידים מצביע על הבדלים בקצב הגידול של מגזרי החינוך 
השונים� בחומש האחרון )תשס״ט-תשע״ג( חלה כאמור עליה של 2% במספר התלמידים בחינוך 
העברי )ממלכתי וממלכתי-דתי( במנח״י, מ-59,800 ל-61,000� בחינה של מגזרי החינוך הממלכתי 

31 כולל כיתות י״ג-י״ד�
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והממלכתי-דתי32, כל אחד בנפרד, מצביעה על כך שבחינוך הממלכתי חלה עלייה מתונה מאוד 
 9% של  עלייה  חלה  הממלכתי-דתי  שבחינוך  בעוד  ל-30,700(  )מ-30,600  התלמידים  במספר 

במספר התלמידים )מ-25,900 ל-28,200(� 

חינוך ערבי

 99,400 בירושלים  הערבית  החינוך  במערכת  למדו   )2012/2013( תשע״ג  הלימודים  בשנת 
תלמידים, 78,400 מהם למדו בחינוך הערבי הציבורי33� מספר התלמידים בחינוך הפרטי נאמד 
היוו 38%  ופרטי(  )ציבורי  )אומדן לשנת תשס״א(� תלמידי החינוך הערבי  ב-21,000 תלמידים 

מכלל התלמידים במערכת החינוך בירושלים� 
בשנת תשע״ג )2012/2013( התפלגות התלמידים בחינוך הציבורי הייתה כדלהלן: 9,900 ילדים 
בבתי  העל-יסודי�  בחינוך  תלמידים  ו-21,800  היסודי  בחינוך  תלמידים   42,300 הילדים,  בגני 

הספר לחינוך מיוחד למדו כ-1,700 תלמידים� 

בשנים האחרונות חלה עלייה ניכרת במספר התלמידים בחינוך הערבי הציבורי� בשנת תשס״ב 
)2001/2002( עמד מספר התלמידים בחינוך הערבי הציבורי על 33,200, הוא עלה ל-43,500 בשנת 
תשס״ד )2003/2004( ול-78,400 בשנת תשע״ג )2012/2013(� העלייה הניכרת במספר התלמידים 
נובעת הן מגידול במספר התלמידים בבתי הספר הציבוריים הרשמיים והן מגידול במספר בתי 
מוכרים שאינם רשמיים  לבתי ספר  והפכו  פרטיים, קיבלו הכרה ממשרד החינוך  הספר שהיו 
)המשתייכים למגזר הציבורי(� מתחילת שנות ה-2000 בתי ספר אלו נכללים במצבת בתי הספר 
ובמצבת התלמידים של המנהלה לחינוך ירושלים )מנח״י( בעיריית ירושלים� בשנת תשס״ב עמד 
מספר התלמידים בכיתות א-י״ב בבתי הספר המוכרים שאינם רשמיים על 1,500, מספרם עלה 

ל-8,300 בתשס״ה והגיע ל-28,700 בתשע״ג� 

32 לא כולל גני ילדים לא עירוניים וחינוך מיוחד� 
33 חינוך רשמי וחינוך מוכר שאינו רשמי�
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זכאות לתעודת בגרות

בשנת תשע״א )2010/2011( מנו תלמידי כיתות י״ב )בחינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, החרדי 
העצמאי והערבי הציבורי( תושבי ירושלים 6,100 תלמידים, 89% מהם למדו בעיר� 71% מהלומדים 
בכיתות י״ב שגרו בעיר ניגשו לבחינות הבגרות� שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב תלמידי י״ב 
תושבי ירושלים עמד על 42% בהשוואה ל-60% בישראל� נתונים אלו הם הנתונים הרשמיים של 
משרד החינוך והם כוללים את כל תלמידי י״ב הלומדים בבתי ספר המגישים לבגרות� במרבית 
הבגרות�  לבחינות  ניגשים  אינם  הציבורי, התלמידים  הערבי  ובמגזר  במגזר החרדי  בתי הספר 
אולם, די בתלמיד אחד שניגש לבגרות בבית הספר כדי שכל תלמידי י״ב באותו בית ספר יימנו 

בין הלומדים בי״ב וכך נוצרת הטיה כלפי מטה של שיעור הזכאות לתעודת בגרות� 

במערכת החינוך המורכבת בירושלים חשוב להבין את שיעורי הזכאות לבגרות בכל מגזר ואלו 
מוצגים להלן�

נתוני עיריית ירושלים לשנת תשע״א )2010/2011( מצביעים על כך שבחינוך העברי בתי הספר 
שבפיקוח הממלכתי והממלכתי-דתי הובילו בשיעור התלמידים שניגשו לבחינות הבגרות — בכל 

אחת ממערכות החינוך הללו ניגשו לבחינות הבגרות 94% מתלמידי כיתות י״ב�
בבתי הספר שבחינוך החרדי ניגשו לבחינות הבגרות 46% מתלמידי כיתות י״ב� אולם חשוב לציין 
ששיעור הניגשים לבחינות הבגרות מכלל תלמידי י״ב במגזר החרדי נמוכים יותר מ-46%� זאת 
משום ששיעור הניגשים לבחינות הבגרות חושב מקרב תלמידי י״ב בבתי ספר שמגישים לבגרות, 

ולא כלל את בתי הספר שכלל אינם מגישים את תלמידיהם לבחינות הבגרות�

ובאשר לשיעור הזכאות לתעודת בגרות מקרב תלמידי י״ב — כאן נמצא שבשנת הלימודים תשע״א 
)2010/2011(, שיעור הזכאות הגבוה ביותר בירושלים נרשם בבתי הספר שבפיקוח הממלכתי-
דתי — 71%� שיעור הזכאות לתעודת בגרות בבתי הספר שבפיקוח הממלכתי נמוך יותר ועמד על 

66% ושיעור הזכאות בבתי הספר שבחינוך החרדי )המגישים לבגרות( עמד על 12%�
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שיעור הזכאות לתעודת בגרות של התלמידים בבתי הספר שבפיקוח הממלכתי-דתי בירושלים 
)71%( גבוה מזה שבישראל )68%(� בפיקוח הממלכתי בירושלים, שיעור הזכאות )66%( נמוך מזה 

שבישראל )68%(� במגזר החרדי בירושלים שיעור הזכאות )12%( נמוך מזה שבישראל )17%(� 

הנתונים מצביעים על כך שקיים קשר בין המעמד החברתי-כלכלי34 של האוכלוסייה לבין שיעור 
הזכאות לתעודת בגרות� ככל שהמעמד החברתי-כלכלי של האוכלוסייה ברשות המקומית גבוה 
יותר, שיעור הזכאות לתעודת בגרות עולה� ביישובים בישראל )המונים מעל 10,000 תושבים( 
שאוכלוסייתם משתייכת למעמד חברתי-כלכלי גבוה, היה שיעור הזכאים לתעודת בגרות )מקרב 
ול-51%  בינוני  אוכלוסייה ממעמד  בהם  ביישובים  ל-62%  יורד  זה  שיעור  י״ב( 68%,  תלמידי 

ביישובים בהם אוכלוסייה ממעמד נמוך�

ביישובים  י״ב(  תלמידי  )בקרב  בגרות  לתעודת  הזכאות  שיעור   )2010/2011( תשע״א  בשנת 
הסובבים את ירושלים היה: במבשרת ציון כמו גם במועצה האזורית מטה בנימין 71%, במעלה 
אדומים 67%, במועצה האזורית מטה יהודה 60%, בגבעת זאב 59% ובבית שמש 50% )כמחצית 
מאוכלוסיית בית שמש היא חרדית(� רשויות אלה נכללו כולן במעמד בינוני על פי מדרג הטיפוח 

של משרד החינוך� ירושלים דורגה במעמד נמוך�

במגזר הערבי בירושלים, הרב המכריע של התלמידים אינו ניגש לבחינות הבגרות הנהוגות בישראל� 
במרבית בתי הספר במגזר הערבי בירושלים נלמדת תוכנית הלימודים הפלסטינית, והתלמידים 
ניגשים לבחינות הבגרות הנקראות תווג׳יהי� בחינות התווג׳יהי מקנות לזכאים אפשרות להגיש 
מתייחסים  בישראל  ערב�  ובארצות  הפלסטינית  ברשות  באוניברסיטאות  ללימודים  מועמדות 

המוסדות להשכלה גבוהה לתווג׳יהי בדומה לכל בגרות אחרת שאינה הבגרות הישראלית�
בשנת הלימודים תשע״א )2010/2011( כ-88% מתלמידי י״ב שלמדו בבתי הספר העירוניים במגזר 
הערבי )לא כולל בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ובתי ספר שאינם מוכרים( ניגשו לבחינות 

התווג׳יהי� כ-52% מתלמידי י״ב היו זכאים לקבל את תעודת התווג׳יהי�

השכלה גבוהה

בשנת תשע״ב )2011/2012( למדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים 37,700 סטודנטים, שהיוו 
15% מכלל הסטודנטים בישראל� כ-20,600 סטודנטים למדו באוניברסיטה העברית35, 11,400 
סטודנטים למדו בשבע מכללות אקדמיות ו-5,700 סטודנטים למדו בחמש מכללות אקדמיות 

לחינוך� 

בשנת תשע״א )2010/2011( למדו במוסדות להשכלה גבוהה בישראל )אוניברסיטאות, מכללות 
במוסדות  למדו  כ-251,800 סטודנטים� באותה תקופה,  לחינוך(  ומכללות אקדמיות  אקדמיות 
להשכלה גבוהה בירושלים 36,500 סטודנטים שהיוו כ-15% מכלל הסטודנטים במוסדות אלו 
בארץ� מקרב כלל הסטודנטים שלמדו במוסדות אקדמיים בירושלים כ-20,400 סטודנטים למדו 

34 החלוקה למעמד חברתי-כלכלי מתבססת על מדרג הטיפוח שמחושב על ידי משרד החינוך�
35 כולל הקמפוס של האוניברסיטה העברית ברחובות�
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באוניברסיטה העברית והם היוו כ-56% מכלל הסטודנטים בירושלים, 10,800 סטודנטים למדו 
במכללות האקדמיות )30%( ו-5,300 למדו במכללות האקדמיות לחינוך )14%(� 

התפלגות הסטודנטים לפי מוסדות לימוד מראה שאחוז הלומדים באוניברסיטאות מתוך כלל 
הלומדים במוסדות האקדמיים בירושלים )56%( גבוה מאשר בישראל )50%(� אחוז הלומדים 
במכללות האקדמיות בירושלים נמוך בהשוואה לישראל )30% ו-38%, בהתאמה( ואחוז הלומדים 

במכללות האקדמיות לחינוך בירושלים דומה לזה שבישראל )14% ו-12%, בהתאמה(�

התפלגות הסטודנטים לפי תארים מלמדת שמתוך 36,500 סטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה 
גבוהה בירושלים כ-71% למדו לתואר ראשון, 22% לתואר שני ו-7% לתואר שלישי� בהשוואה 
לישראל, ניכר שאחוז הסטודנטים הלומדים לתואר ראשון בירושלים )71%( נמוך מזה שבישראל 
)75%(, ודומה בקרב הלומדים לתואר שני )22% בירושלים בהשוואה ל-20% בישראל(� באשר 
ללומדים לתואר שלישי, שיעורם בירושלים כמעט כפול מזה שבישראל )7% בירושלים בהשוואה 

ל-4% בישראל(�

מהם   55% סטודנטים,  כ-20,400  העברית  באוניברסיטה  למדו   )2010/2011( תשע״א  בשנת 
התפלגות  תעודה�  ללימודי  ו-1%  שלישי  לתואר   12% שני,  לתואר   32% ראשון,  לתואר  למדו 
הסטודנטים לפי פקולטות הייתה כדלהלן: 27% במדעי החברה, 23% במדעי הרוח, 20% במדעי 
הטבע ובמתמטיקה, 16% ברפואה )כולל מקצועות עזר לרפואה(, 8% בחקלאות, 5% במשפטים 

ו-1% בהנדסה ואדריכלות� 

תל- באוניברסיטת  נרשם  ביותר  הגבוה  הסטודנטים  מספר  בישראל,  האוניברסיטאות  מבין 
אביב — 27,200� אחריה מדורגת אוניברסיטת בר-אילן בה למדו 26,400 סטודנטים ואחריהן 

האוניברסיטה העברית, בה למדו, כאמור, 20,400 סטודנטים� 
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מבין האוניברסיטאות בישראל, באוניברסיטה העברית נרשם המספר הגבוה ביותר של סטודנטים 
באוניברסיטאות  שלישי  לתואר  הסטודנטים  מכלל   24% היוו  והם   ,2,600  — שלישי  לתואר 
אביב,  תל  באוניברסיטת  שלישי  לתואר   )20%( סטודנטים  ל-2,150  בהשוואה  זאת  בישראל� 

ו-1,850 סטודנטים )18%( לתואר שלישי באוניברסיטת בר אילן� 

באשר להתפלגות הסטודנטים לפי מגדר הרי ששיעור הסטודנטיות באוניברסיטאות בישראל גבוה 
משיעור הסטודנטים� בשנת הלימודים תשע״א )2010/2011( 56% מהלומדים באוניברסיטאות 
בישראל היו נשים� באוניברסיטה העברית היה חלקן של הסטודנטיות זהה לישראל — 56%� 
בר-אילן  ובאוניברסיטת   )65%( חיפה  באוניברסיטת  נרשם  ביותר  הגבוה  הסטודנטיות  שיעור 

)63%( והשיעור הנמוך ביותר נרשם בטכניון )36%(� 
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- דיור ובינוי -

דירות

בסוף שנת 2012 היו בירושלים 204,300 דירות למגורים )על פי נתוני גביית הארנונה(: 156,200 
דירות )76%( בשכונות שמרבית אוכלוסייתן יהודית ו-48,100 דירות )24%( בשכונות שמרבית 
אוכלוסייתן ערבית� 1,200 דירות נוספות ממוקמות באזורים שאינם אזורי מגורים )כגון אזורי 
תעשייה ושטחים פתוחים(, או שמיקומן המדויק אינו ידוע� שיעור הדירות בשכונות היהודיות 
)76%( גבוה משיעור האוכלוסייה היהודית בירושלים, שעמד על 64% בסוף שנת 2011� שיעורן 
של הדירות בשכונות הערביות של העיר )24%( נמוך משיעורה של האוכלוסייה הערבית בעיר, 
שעמד על 36%� אחת הסיבות לכך היא משקי הבית הגדולים יחסית בקרב האוכלוסייה הערבית� 
נפשות,   5�4 על   2011 בשנת  עמד  בירושלים  הערבית  באוכלוסייה  בית  משק  של  ממוצע  גודל 

בהשוואה ל-4�3 נפשות באוכלוסייה היהודית�

מ״ר   4 של  עלייה  חלה   2012-2002 בשנים  מ״ר�   80 על  עמד  בירושלים  הממוצע  הדירה  שטח 
בשטח הדירה הממוצע בירושלים, מ-76 מ״ר ל-80 מ״ר� בשנת 2012 היה שטח הדירה הממוצע 
בשכונות שמרבית אוכלוסייתן יהודית ובשכונות שמרבית אוכלוסייתן ערבית דומה — 81 מ״ר 
ו-79 מ״ר, בהתאמה� צפיפות הדיור הממוצעת )המוגדרת כשטח ממוצע לנפש( בירושלים עמדה 
על 20 מ״ר לנפש� צפיפות הדיור הממוצעת בשכונות שמרבית אוכלוסייתן יהודית )24 מ״ר לנפש( 
הייתה נמוכה באופן ניכר מצפיפות הדיור הממוצעת בשכונות שמרבית אוכלוסייתן ערבית )13 
מ״ר לנפש(� בין השכונות שמרבית אוכלוסייתן יהודית קיימת שונות בצפיפות הדיור� בשכונות 
מאשר  יותר  גבוהה  לנפש(  מ״ר   18( הממוצעת  הצפיפות  הייתה  חרדית  אוכלוסייתן  שמרבית 
בשכונות שמרבית אוכלוסייתן כללית — חילונית, מסורתית ודתית )28 מ״ר לנפש(� חלק מהפער 
הן בין השכונות הערביות ליהודיות, והן בשכונות היהודיות — בין השכונות החרדיות לכלליות — 

נעוץ במשקי בית גדולים יחסית המאפיינים את המגזר הערבי ואת המגזר החרדי� 

בשכונות שמרבית אוכלוסייתן יהודית, שטח הדירה הממוצע הקטן ביותר נמדד בגבעת המטוס 
)33 מ״ר(, באזור רח׳ המדרגות בנחלאות )48 מ״ר(, ובאזור רח׳ בר יוחאי בקטמון ח׳ )48 מ״ר(� 
השכונות שבהן נמדד שטח הדירה הממוצע הגדול ביותר הן דרך החורש ברמות )145 מ״ר(, רמת 

מוצא ומוצא תחתית )140 מ״ר(, מלחה )129 מ״ר( וימין משה ואבו תור )120 מ״ר(�
בשכונות שמרבית אוכלוסייתן ערבית, שטח הדירה הממוצע הקטן ביותר נמדד ברובע המוסלמי 
)42 מ״ר(, ברובע הנוצרי )45 מ״ר(, וברובע הארמני )60 מ״ר(� שכונות שבהן נמדד שטח הדירה 
הממוצע הגדול ביותר הן בית חנינא )98 מ״ר(, כפר עקב )91 מ״ר(, ענאתה החדשה )88 מ״ר( ובית 

צפאפא )87 מ״ר(�

ומה באשר לשביעות הרצון מדירת המגורים? לפי הסקר החברתי של הלמ״ס, בשנים 2011-2009 
)ממוצע(, מקרב תושבי ירושלים בני 20 ומעלה 84% היו שבעי רצון או שבעי רצון מאד מדירת 
מגוריהם� שיעור זה נמוך במקצת משיעור התושבים שהביעו עמדה דומה בראשון-לציון )89%(, 
בישראל כולה )86%(, ובתל אביב ובחיפה )85%(� לגבי אזור המגורים — 83%, מתושבי ירושלים 
גבוה  בירושלים  השיעור  מגוריהם�  מאזור  מאד  רצון  שבעי  או  רצון  שבעי  היו  ומעלה   20 בני 
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מבחיפה )80%(, דומה לישראל )84%(, ונמוך בהשוואה לראשון-לציון )90%(, לתל אביב )88%(, 
ולאשדוד )86%(�

)ממוצע(,   2011-2010 בשנים  כי  נמצא  בסקר  בדירה�  המגורים  ותק  גם  נבדק  החברתי  בסקר 
כמחצית )52%( מתושבי ירושלים בני 20 ומעלה התגוררו בדירתם הנוכחית מעל 10 שנים� שיעור 
זה דומה לזה שבישראל )50%(, ובראשון-לציון )51%(, וגבוה מהשיעור בחיפה )48%( ובתל אביב 
)40%(� כשליש )32%( מתושבי ירושלים התגוררו בדירתם הנוכחית עד 5 שנים� שיעור זה דומה 

לישראל )34%(, ולראשון-לציון )31%(, ונמוך מתל אביב )46%( וחיפה )38%(�
מהסקר החברתי עולה גם כי בשנים 2011-2010 )ממוצע( שיעור התושבים שהתגוררו בשכירות 
בירושלים )מבין בני 20 ומעלה( עמד על 29%, והיה דומה לשיעור בחיפה )32%(, גבוה מהשיעור 
בישראל )23%( ובראשון לציון )19%(, ונמוך בהרבה מתל אביב )42%(� 61% מתושבי ירושלים 
התגוררו בדירה בבעלותם )בהשוואה ל-70% בישראל(, וכ-11% התגוררו בהסדרים אחרים, כגון 

דירה של בן משפחה או חבר )בהשוואה ל-6% בישראל(� 

מחירי דירות

בעשור האחרון חלה עלייה במחירי הדירות בירושלים ובישראל כולה� כך למשל המחיר הממוצע 
של דירה בת 5�4-3 חדרים )בבעלות פרטית( בירושלים עלה מ-827,400 ש״ח )במחירים שוטפים( 
ברבעון האחרון )אוקטובר-דצמבר( של שנת 2000 ל-1,023,700 ש״ח בתקופה המקבילה בשנת 

2005 ול-1,668,600 ש״ח בשנת 2012� 
שנת 2012 התאפיינה ביציבות במחיר הממוצע לדירה� עם זאת מחירי הדירות הגדולות ירדו, 
בעוד בדירות הקטנות נמשכה עליית המחירים� ברבעון האחרון בשנת 2012 היה מחירה של דירת 
5�4-3 חדרים 1,668,600 )בהשוואה ל-1,779,000 ש״ח בתקופה המקבילה בשנת 2011, ירידה של 
6%( ומחירה של דירת 5�5-4 חדרים עמד על 2,177,100 )2,179,100 בשנת 2011(� מנגד, מחירה של 
דירת 5�2-1 חדרים ברבעון האחרון בשנת 2012 עלה ב-13% ועמד על 1,112,200 ש״ח )981,400 
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ש״ח ב-2011(� מחירה של דירת 5�3-2 חדרים היה דומה ועמד על 1,293,600 ש״ח ברבעון האחרון 
בשנת 2012 )בהשוואה ל-1,278,700 ש״ח ב-2011(�

היציבות במחירי הדירות בירושלים עומדת בניגוד למגמת העלייה במחירי הדירות שנרשמה ברב 
אזורי הארץ� בין הרבעון האחרון של שנת 2011 לרבעון האחרון של שנת 2012 חלה ירידה של 6% 
במחיר הממוצע של דירת 5�4-3 חדרים בירושלים� בישראל חלה באותה תקופה עלייה של 4% 
במחיר דירת 5�4-3 חדרים שעמד על 1,208,600 ש״ח, ובתל אביב נרשמה עלייה של 12% והמחיר 

עמד על 2,414,100 ש״ח� בחיפה נרשמה עליה קטנה של 1% והמחיר עמד על 1,109,300 ש״ח�

התחלות בנייה 

בשנת 2012 החלה בירושלים בנייתן של 2,309 דירות למגורים� מספרן של הדירות שהוחל בבנייתן 
בשנה זו היה דומה לשנת 2011 )2,355( וגבוה במעט משנת 2010 )2,097(� 

בשנים 2012-2011 מספר התחלות הבנייה הגדול ביותר נרשם בקרית מנחם )390 דירות(, בבית 
חנינא צפון )350(, במרכז העיר )330(, בניות-נווה שאנן )310( ובפסגת זאב מזרח )280(� 

סך כל השטח של התחלות הבנייה )רצפה וקירות( בירושלים בשנת 2012, לכל הייעודים, היה 
בהיקף של 433,500 מ״ר� היקף זה היווה 7% משטח התחלות הבנייה בישראל, והוא דומה להיקף 

בתל אביב )456,400 מ״ר(, וגבוה בהרבה מההיקף בחיפה )24,000 מ״ר(� 
התחלות הבנייה למגורים היו בהיקף של 328,400 מ״ר, כלומר הן היוו 76% משטח התחלות 
הבנייה בעיר )75% בממוצע השנים 2012-2011(� לשם השוואה, בשנים 2012-2011 היוו התחלות 
הבנייה למגורים בחיפה )77%( ובישראל )76%( שיעור דומה מסך התחלות הבנייה, בעוד שבתל 
ניכר  בהיקף  בנייה  התחלות  היו  בהם  אחרים  ייעודים  יותר�  קטן  חלק  היוו  הן   )66%( אביב 
בירושלים בשנים 2012-2011 היו בריאות וחינוך )8% מתוך כלל התחלות הבנייה בעיר(, בנייני 
ציבור )6%(, מסחר )4%( ותעשייה ואחסנה )4%(� התחלות הבנייה למשרדים היוו בירושלים 2% 

בלבד מהשטח בהשוואה לתל אביב בה הן היוו 8%�
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בשיעור   2012-2011 בשנים  ירושלים  של  חלקה  בלט  בישראל  הבנייה  התחלות  לכלל  ביחס 
התחלות הבנייה של מבני בריאות )34% מהתחלות הבנייה של מבני בריאות בישראל(, בנייני 

ציבור שאינם לחינוך או לבריאות )19%( ומבני חינוך )9%(�

גמר בנייה

בשנת 2012 הסתיימה בירושלים בנייתן של 1,760 דירות למגורים� בשנה זו חלה עלייה במספר 
הדירות שבנייתן הסתיימה בהשוואה לשנת 2011 )1,360 דירות(, זאת לאחר מספר שנים בהן 
2002 הסתיימה  כך למשל בשנת  ירידה במספר הדירות שבנייתן הסתיימה מדי שנה�  נרשמה 
ול-1,360 בשנת 2011�  ירד ל-1,850 בשנת 2006  זה  בירושלים בנייתן של 2,500 דירות, מספר 
בעשור האחרון )בשנים 2011-2003( הסתיימה בירושלים בנייתן של 1,820 דירות בממוצע מדי 
שנה, בדומה לשנת 2012 )1,760(� בישראל נרשמה בשנים האחרונות מגמת עלייה במספר הדירות 
בשנת   29,550( דירות   37,000 של  בנייתן  בישראל  הסתיימה   2012 בשנת  הסתיימה�  שבנייתן 

2007(, וזו עלייה של 8% בהשוואה לשנת 2011 )34,300 דירות(� 

בשנת 2012 היוו הדירות שבנייתן הסתיימה בירושלים 5% מכלל הדירות שבנייתן הסתיימה 
)פחות  וגבוה בהשוואה לשיעור בחיפה   )5%( זהה לשיעור בתל אביב  זה היה  בישראל� שיעור 

מ-1%(� 
גמר הבנייה בשנים 2012-2011 בירושלים התרכז באזורים הר חומה )690 דירות(, בית חנינא 

צפון )310(, בית צפאפא )180( וגאולה ומאה שערים )150(�

מבין יחידות הדיור שבנייתן הסתיימה בשנים 2012-2011, דירות בנות 4 חדרים היוו את הרוב 
)62%(� יחידות דיור בנות 5 חדרים ומעלה היוו 31%, ויחידות דיור בנות 3-1 חדרים היוו 7% 
בלבד� התפלגות זו שונה מההתפלגות בישראל, ושונה גם מההתפלגות בירושלים בעבר� בשנים 
2012-2011 היוו בישראל דירות בנות 4 חדרים רק 37% מכלל הדירות שבנייתן הסתיימה, בעוד 
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שדירות גדולות בנות 5 חדרים ומעלה היוו 57% )בהשוואה ל-31% בירושלים(� דירות בנות 3-1 
חדרים היוו בישראל 6% בלבד, בדומה לירושלים )7%(� 

בירושלים�  הסתיימה  שבנייתן  חדרים   3-1 בנות  קטנות  דירות  של  חלקן  ירד  השנים  במהלך 
כיום(�  ל-7%  )בהשוואה  הבנייה  מגמר   37% חדרים   3-1 בנות  דירות  היוו   2003-2002 בשנים 
דירות בנות 4 חדרים היוו אז 48% מהיחידות שהסתיימו )בהשוואה ל-62% כיום(, ודירות בנות 

5 חדרים ומעלה היוו 15% בלבד )בהשוואה ל-31% כיום(� 

וקירות(  )רצפה  כולל  בנייתם של מבנים בשטח  2012 הסתיימה  הבנייה, בשנת  מבחינת שטח 
של 509,000 מ״ר, מהם 311,800 מ״ר למגורים� בשנים 2012-2011 היווה שטח הבנייה למגורים 
63% מכלל השטח שבנייתו הסתיימה� ייעודים בולטים אחרים היו מבני ציבור — כולל חינוך, 
בריאות ומבנים אחרים )15%(, מסחר )14%( ותעשייה ואחסנה )5%(� שטח הבנייה של מבנים 
שבנייתם הסתיימה בשנים 2012-2011 בירושלים היווה 5% מהשטח בישראל� שטח גמר בנייתם 
של מבנים המיועדים לבריאות ולמסחר בירושלים, היווה שיעור גבוה יחסית מהשטח של מבנים 

לייעודים אלו שבנייתם הסתיימה בישראל )בריאות — 45% ומסחר — 17%(�
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- תיירות -

מלונות תיירות

בשל ייחודה התרבותי והדתי של ירושלים, מעמדה כבירת ישראל וכמרכז לעם היהודי, עושרה 
במוקדי דת, היסטוריה, ארכיאולוגיה ותרבות, היא מהווה מוקד משיכה למבקרים מרחבי הארץ 

ומהעולם� 
בסוף שנת 2012 היו בירושלים 71 מלונות תיירות, בהם היו 9,387 חדרים, שהיוו כ-20% מכלל 
מכלל  )כ-23%  באילת  חדרים  ל-11,011  בהשוואה  זאת  בישראל�  תיירות  במלונות  החדרים 
החדרים במלונות תיירות בישראל(, 6,813 חדרים )14%( בתל אביב, 4,004 חדרים )8%( בים 

המלח ו-1,265 חדרים )3%( בחיפה� 

בשנת 2012 הפדיון ממלונות תיירות בירושלים עמד על 7�1 מיליארד ש״ח )1,708,674 אלפי ש״ח( 
והיווה 18% מסך הפדיון ממלונות תיירות בישראל� הפדיון הגבוה ביותר היה במלונות באילת — 
2�2 מיליארד ש״ח )2,250,267 אלפי ש״ח( ובמלונות בתל אביב — 8�1 מיליארד ש״ח )1,780,398 
שבירושלים  למרות  שבירושלים  מזה  גבוה  היה  אביב  בתל  שהפדיון  לציין  חשוב  ש״ח(�  אלפי 
לתל  בהשוואה  יותר  גבוה  היה  הלינות  ומספר  במלונות  האורחים  מספר  המלון,  חדרי  מספר 
אביב� במלונות ים המלח היה הפדיון 1�1 מיליארד ש״ח )1,121,697 אלפי ש״ח( ובחיפה 247,675 

אלפי ש״ח�

אורחים ולינות 

בשנת 2012 מספר האורחים במלונות בירושלים עמד על 1,348,700 מהם 68% תיירים מחו״ל 
נמוך בהשוואה  והיה   917,200 על  2012 עמד  ישראלים� מספר האורחים מחו״ל בשנת  ו-32% 
היו  מחו״ל  מהאורחים   43%  ,2012 בשנת   �995,300  —  2010 ולשנת   948,000  —  2011 לשנת 

 1,550,700
1,780,400

247,700

2,250,300

1,121,700

   158,700

- 

500,000 

1,000,000 

1,500,000 

2,000,000 

2,500,000 

  

   
 

 

    ) ( , ,
 ,   ,2012



666767

האורחים  מספר  מאירופה�  היו  ו-39%  ומרכזה(  אמריקה  צפון  ממדינות  )מרביתם  מאמריקה 
של 11%(  )עלייה   388,300  — 2011 לשנת  בהשוואה  גבוה  והיה   431,500 על  עמד  הישראלים 

ולשנת 2010 — 357,100�

2012 במלונות בירושלים עמד על 3,892,000 והן היוו 18% מהלינות ביש–  מספר הלינות בשנת
ראל� מספר לינות התיירים מחו״ל עמד על 3,129,600 בהשוואה ל-3,169,600 לינות בשנת 2011, 
לינות,   762,400 על   2012 לינות הישראלים עמד בשנת  2010� מספר  לינות בשנת  ו-3,330,400 

בהשוואה ל-684,900 לינות בשנת 2011 ול-653,900 לינות בשנת 2010� 
בשנת 2012 מספר הלינות הממוצע לאורח במלונות בירושלים עמד על 9�2 לינות� ממוצע הלינות 
לאורח מחו״ל עלה ל-4�3 אחרי 5 שנים בהן הוא היה 3�3 )2011-2007(� מספר הלינות לאורח 

ישראלי עמד על 8�1 ולא השתנה מאז שנת 2007�
בשנת 2012 ממוצע הלינות של תיירים מחו״ל בירושלים )4�3( היה גבוה מזה שבתל אביב )1�3(, 
דומה לזה שבחיפה )3�3( ונמוך מזה שבאילת )1�4(� ממוצע הלינות של הישראלים בירושלים )8�1( 

היה זהה לתל אביב )8�1(, גבוה מבחיפה )6�1( ונמוך מזה שבאילת )9�2(�

אוקטובר  הם:  ביותר  הגבוה  מחו״ל  התיירים  לינות  מספר  נרשם  בהם  החודשים   2012 בשנת 
)337,000(, אפריל )301,400( ונובמבר )299,600(� בחודש אוקטובר חל חג הסוכות ובאפריל חלו 

חג הפסח וחג הפסחא הנוצרי�
יולי   ,)138,500( אוגוסט  הם:  ביותר  הגבוה  הישראלים  לינות  מספר  נרשם  שבהם  החודשים 
)83,500( ודצמבר )74,400(� החודשים יולי ואוגוסט )החופש הגדול( הם חודשי השיא של לינות 
ישראלים במלונות בישראל� בחודש דצמבר באותה שנה חל חג החנוכה� יוצא אפוא שבחודשים 
שבהם יש חגים וחופשות נרשם מספר הלינות הגבוה ביותר, הן בקרב תיירים מחו״ל והן בקרב 

ישראלים�
בשנת 2012 עמדה תפוסת החדרים במלונות תיירות בירושלים על 64% )64% בשנת 2011 ו-66% 
בשנת 2010(� ככל שרמת המלונות גבוהה יותר, כך תפוסת החדרים גבוהה יותר� במלונות ברמה 
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הגבוהה ביותר )רמה II+I( עמדה תפוסת החדרים על 65%, ברמה הבינונית )III( הייתה התפוסה 
64% וברמות הנמוכות ביותר 58%� 

מערב ירושלים — מזרח ירושלים

בשנת 2012 התארחו במלונות תיירות בירושלים 1,348,700 אורחים — 1,177,600 )87%( מהם 
התארחו במלונות במערב העיר ו-171,200 )13%( התארחו במלונות במזרח העיר� מספר הלינות 
במלונות תיירות בירושלים עמד בשנה זו על 3,892,000� מתוך כלל הלינות בירושלים, 3,416,300 
)88%( היו במלונות במערב העיר ו-475,700 )12%( היו במלונות במזרח העיר� יש לציין שמספר 
החדרים במלונות שבמערב העיר גדול משמעותית מזה שבמזרחה: 7,474 חדרים במערב העיר 
)80%( ו-1,913 חדרים במזרח העיר )20%(� כפועל יוצא, הפערים בפדיון בתי המלון גדולים עוד 

יותר — 91% מהפדיון בבתי המלון היה ממלונות במערב העיר�

תיירים  מהם   65%( אורחים   1,177,600 העיר  במערב  תיירות  במלונות  התארחו   2012 בשנת 
מחו״ל(, בהשוואה ל-1,141,500 אורחים בשנת 2011 )68% מהם תיירים מחו״ל( ול-1,170,100 
אורחים בשנת 2010 )71% מהם תיירים מחו״ל(� מספר הלינות עמד על 3,416,300 )78% מהן 
לינות תיירים מחו״ל(, בהשוואה ל-3,346,200 לינות בשנת 2011 )80% מהן לינות תיירים מחו״ל( 

ול-3,467,900 לינות בשנת 2010 )82% מהן לינות תיירים מחו״ל(� 
מספר הלינות הממוצע לאורח היה גבוה יותר במערב העיר בהשוואה למזרחה� הפערים גדולים 
יותר במספר הלינות הממוצע של אורחים מחו״ל )5�3 במערב העיר ו-9�2 במזרח העיר( מזה של 

אורחים ישראלים )8�1 במערב העיר ו-7�1 במזרחה(�
תפוסת החדרים במלונות במערב העיר בשנת 2012 עמדה על 66%, והייתה זהה לשנת 2011 — 

66%, אך נמוכה מעט בהשוואה לשנת 2010 — 68%� 

בשנת 2012 התארחו במלונות תיירות במזרח העיר 171,200 אורחים )91% מהם תיירים מחו״ל(, 
בהשוואה ל-194,800 אורחים בשנת 2011 )90% מהם תיירים מחו״ל( ו-182,300 אורחים בשנת 

2010 )91% מהם תיירים מחו״ל(� 
מספר הלינות בשנת 2012 עמד על 475,700 )94% מהם תיירים מחו״ל( והוא היה נמוך בהשוואה 
לשנת 2011 — 508,400 לינות )94% מהם תיירים מחו״ל(, ולשנת 2010 — 516,300 לינות )95% 

מהם תיירים מחו״ל(� 
תפוסת החדרים במזרח העיר נמוכה מבמערב העיר� בשנת 2012 עמדה התפוסה על 53%, והיא 

הייתה דומה בהשוואה לשנת 2011 — )54%( ולשנת 2010 )53%(� 

ירושלים בהשוואה לערים נבחרות בישראל

האורחים  מסך   16%( אורחים   1,348,700 בירושלים  תיירות  במלונות  התארחו   2012 בשנת 
ו-2,251,200   ,)12%( אביב  בתל  אורחים  ל-1,026,300  בהשוואה  בישראל(,  תיירות  במלונות 

אורחים באילת )26%(� 
לירושלים כושר משיכה גבוה לתיירים מחו״ל� מספר האורחים מחו״ל בירושלים עמד על 917,200 
)29% מסך האורחים מחו״ל בישראל(, בהשוואה ל-715,500 בתל אביב )23%( ול-239,800 באילת 

 �)8%(
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מספר האורחים הישראלים בירושלים עמד על 431,500 )8% מסך האורחים הישראלים בישראל(, 
בהשוואה ל-310,800 בתל אביב )6%( ול-2,011,400 באילת )38%(� 

3,892,000 )18% מסך הלינות בישראל(, בהש–  מספר הלינות במלונות תיירות בירושלים עמד על
וואה ל-2,787,300 לינות בתל אביב )13%( ו-6,833,800 לינות באילת )31%(� מספר לינות התיירים 
מחו״ל בירושלים היה 3,129,600 )32% מכלל לינות התיירים מחו״ל בישראל(, 2,239,300 בתל 
אביב )23%( ו-972,600 באילת )10%(� שיעור לינות התיירים מאמריקה )בעיקר מצפון אמריקה( 
 ,47%  — בירושלים  במיוחד  גבוה  היה  במלונות  שהתארחו  מחו״ל  תיירים  של  הלינות  מכלל 
בהשוואה לישראל )33%(, לחיפה )37%(, לתל אביב )30%( ולאילת )10%(� כושר המשיכה של 
ירושלים לתיירים מאירופה נמוך יחסית לכושר המשיכה שלה לתיירים מאמריקה� שיעור לינות 
בירושלים היה 37%  תיירים מחו״ל שהתארחו במלונות  התיירים מאירופה מכלל הלינות של 

והוא היה נמוך משיעורם בישראל )50%(, באילת )82%(, בתל אביב )53%( ובחיפה )45%(�

מספר לינות הישראלים בירושלים ושיעורם מכלל לינות הישראלים בישראל נמוך באופן ניכר 
מזה של התיירים מחו״ל� בשנת 2012 עמד מספר לינות הישראלים בירושלים על 762,400 )6% 
מכלל לינות הישראלים בישראל(, בהשוואה ל-547,900 לינות בתל אביב )4%( ו-5,861,200 לינות 

באילת )47%(� 
הנתונים מצביעים על כך שירושלים היא העיר האטרקטיבית ביותר לתיירים מחו״ל מבחינת 
מספר האורחים ומספר הלינות, בעוד אילת היא האטרקטיבית ביותר לתיירים ישראלים )תיירות 
פנים(� שיעור לינות התיירים מכלל הלינות גבוה מאוד בירושלים — 80%, והוא זהה לזה שבתל 
אביב אך גבוה בהרבה בהשוואה לישראל )44%(, לחיפה )53%( ולאילת, שבה רק 14% מהלינות 

הן של תיירים מחו״ל� 

בשנת 2012 עמדה תפוסת החדרים בירושלים על 64% )66% במערב העיר ו-53% במזרח העיר(, 
והיא הייתה נמוכה בהשוואה לאילת )70%( ולתל אביב )72%(�
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- בחירות לכנסת ה-19 -  
הבחירות לכנסת ה-19 נערכו בסוף ינואר 2013� מספר בעלי זכות הבחירה בירושלים עמד על 
373,200 36� שיעור ההצבעה )מספר המצביעים מכלל בעלי זכות בחירה( בירושלים עמד על 65%, 
והוא היה נמוך מכלל ישראל )68%( אך גבוה מזה שבתל אביב )63%( ובחיפה )59%(� ביישובי 
סובב ירושלים, למעט אבו גוש ובית שמש נרשם שיעור הצבעה גבוה בהשוואה לירושלים� בערים 
החרדיות מודיעין עילית וביתר עילית וכן ביישוב בית אל נרשם שיעור ההצבעה הגבוה ביותר 

)91%, 85% ו-86%, בהתאמה(� ביתר ישובי המרחב נרשם שיעור הצבעה של 70%-79%� 

המפלגה אשר קיבלה את מירב הקולות בירושלים היא יהדות התורה )22%(, ואחריה, במדרג 
יורד: הליכוד-ישראל ביתנו )21%(, ש״ס )16%(, הבית היהודי )12%(, יש עתיד )7%(, העבודה 
)7%(, מרצ )4%(, עוצמה לישראל37 )3%(, התנועה )2%( וקדימה )1%(� המפלגות הערביות )חד״ש, 

בל״ד והרשימה הערבית המאוחדת( קיבלו יחד כאחוז אחד בלבד מהקולות�  
בישראל היתה התפלגות הקולות כדלקמן: הליכוד-ישראל ביתנו )23%(, יש עתיד )14%(, העבודה 
)11%(, הבית היהודי )9%(, ש״ס )9%(,יהדות התורה )5%(, התנועה )5%(, מרצ )5%(, הרשימה 

הערבית המאוחדת )4%(, חד״ש )3%(, בל״ד )3%( וקדימה )2%(� 
יחד  קיבלו  היהודי(  והבית  )יהדות התורה, ש״ס  דתי-חרדי  גוון  בעלות  איפוא שמפלגות  יוצא 
 23% הללו  המפלגות  קיבלו  בישראל  השוואה,  לשם  בירושלים�  הבוחרים  מקולות  כמחצית 

מקולות הבוחרים�

תוצאות הבחירות לכנסת ה-19 בישראל, בירושלים, בתל אביב ובחיפה, ינואר 2013

 

סך הכל קולות 

כשרים

הליכוד-

ישראל 

ביתנו

יש 

עתיד
העבודה

הבית 

היהודי
ש״ס

יהדות 

התורה
מרצהתנועה

יתר 

המפלגות

אחוזים

3,792,7421002314119955519ישראל

241,1391002177121622249ירושלים

244,90110018211746171412תל אביב

139,3631002618156337517חיפה

מפלגת  של  מעמדן  בירושלים  התחזק   ,2009 בפברואר  שנערכו  הקודמות,  לבחירות  בהשוואה 
ושל  הנוכחיות(,  ל-12% בבחירות  )מ-4% מקולות הבוחרים בבחירות הקודמות  היהודי  הבית 
וישראל  הליכוד  מפלגות  של  כוחן  ל-38%(�  מ-34%  וש״ס,  התורה  )יהדות  החרדיות  המפלגות 

36 רוב ערביי מזרח ירושלים הם במעמד של תושב קבע בישראל, ואינם אזרחי ישראל� אי לכך יש להם זכות להצביע 
בבחירות לעירייה אך אין להם זכות להצביע בבחירות לכנסת� 

37 הרשימה עברה את אחוז החסימה בירושלים, אך לא בספירה הכלל ארצית�
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ביתנו, נחלש� שתי המפלגות קיבלו יחד 30% מקולות הבוחרים בבחירות הקודמות בהשוואה 
ל-21% בבחירות הנוכחיות )ברשימה משותפת(� 

בחינת דפוסי ההצבעה לפי שכונות מצביעה על כך ששיעורי ההצבעה הגבוהים ביותר נרשמו 
בשכונות בהן מרבית האוכלוסייה היא חרדית או שיש בהן ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית� 
שיעור ההצבעה הגבוה ביותר נרשם ברמת שלמה )86%( ולאחר מכן בנווה יעקב מזרח )81%(, 

בגבעת שאול )78%( ובהר נוף )77%(�38 
בשכונות שבהן רוב האוכלוסייה היא כללית )חילונים, מסורתיים ודתיים( נרשם שיעור ההצבעה 
הגבוה ביותר בגבעת משואה )80%(, ולאחר מכן בהר חומה )76%(, בגבעת מרדכי, במוצא תחתית 

ורמת מוצא )74%(, במלחה ובהולילנד )73%(� 

יהדות התורה היא המפלגה שקיבלה את מירב הקולות בירושלים, והיא זכתה ב-22% מקולות 
בעלז  וקרית  צאנז  בקרית  נרשמו  התורה  ביהדות  ביותר  הגבוהים  התמיכה  שיעורי  הבוחרים� 

)93%(, וכן בעזרת תורה, רוממה ורמות פולין )81%-86%(� 
מקולות  ב-21%  זכתה  והיא  בירושלים,  בגודלה  השנייה  המפלגה  היא  ביתנו  הליכוד-ישראל 
הבוחרים� שיעורי התמיכה הגבוהים ביותר נרשמו בקטמון ט׳ )44%( וכן בפת, פסגת זאב, קטמון 

ח׳ וגילה )37%-43%(� 
ש״ס היא המפלגה השלישית בגודלה בירושלים, זכתה ב-16% מקולות הבוחרים� השכונות בהן 
ישראל  ובית  הנביא  דפנה, שמואל  הן מעלות  זו  ביותר במפלגה  הגבוה  נרשם אחוז התומכים 

החדשה )46%(, וכן בשכונות מחנה יהודה וזכרון משה )37%-40%(� 
מפלגת הבית היהודי זכתה בשיעור התמיכה הגבוה ביותר בקרית משה ובגבעת מרדכי )34%-

35%(, ברובע היהודי ובהר חומה )27%-30%(� 
מפלגת יש עתיד, זכתה לשיעורי התמיכה הגבוהים ביותר בגבעת משואה ומלחה )20%-21%( וכן 

ברמת שרת, מוצא תחתית ורמת מוצא )18%-19%(� 

בשיעור  זכתה  העבודה  מפלגת   — הפוליטית  המפה  של  השמאלי  שבצד  למפלגות  ובאשר 
התמיכה הגבוה ביותר בניות-נווה שאנן )25%( וכן ברמת דניה, בגבעה הצרפתית )כולל מעונות 
ובעין כרם )18%-21%(� מרצ זכתה לשיעור התמיכה הגבוה ביותר  הסטודנטים(, בבית הכרם 

בניות-נווה שאנן ובעין כרם )23%(, וכן בימין משה, אבו תור וטלביה )18%(� 

38 השכונות מאה שערים וגאולה, שאף הן שכונות חרדיות, יוצאות דופן ונרשם בהן שיעור הצבעה נמוך במיוחד — 
42%� חלק מתושבי השכונות הללו משתייכים לעדה החרדית )ביניהם חסידות סאטמר וחסידות תולדות אהרון(� זרם 

זה מתנגד לציונות ולכן המשתייכים אליו נמנעים מלהשתתף בבחירות לכנסת� 
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תוצאות הבחירות לכנסת ה-19 בשכונות נבחרות בירושלים, ינואר 2013

 

אחוז 
הצבעה

סך הכל 
קולות 
כשרים

יהדות 
התורה

הליכוד-
ישראל 
ביתנו

ש״ס
הבית 
היהודי

יש 
עתיד

מרצהעבודה
יתר 

המפלגות

אחוזים  

65241,1392221161277412סה״כ ירושלים

678,94840162842208נווה יעקב

6919,5671421314105213פסגת זאב

866,9666313020004רמת שלמה

7820,765391024114318רמות אלון

מאה שערים, 
גאולה

427,2846033120004

מרכז העיר, 
נחלאות

537,406111911157101017

614,51071831710151515רחביה

738,6668221110004רוממה

778,24056223120007הר נוף

729,2781242816181516בית הכרם

 רמת שרת, 
רמת דניה

6517,38242910111311814

6110,07172911131011712קרית יובל

669,6891361110149514קרית מנחם

6211,866235141588414גונן א׳-ט׳

המושבה 
הגרמנית, 

קטמון הישנה
645,9623223209131317

תלפיות, ארנונה, 
מקור חיים

658,2191336131311815

596,5681358121311515תלפיות מזרח

6514,7482371511128213גילה

766,7471133132793112הר חומה
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כפי שניתן לראות בטבלה לעיל, בשכונות בהן מרבית האוכלוסייה היא חרדית, ניכרת דומיננטיות 
הבוחרים  מקולות   82%-40% של  גבוהה  לתמיכה  שזכתה  התורה  יהדות   — מפלגות  שתי  של 

ואחריה ש״ס עם תמיכה של 23%-31% מקולות הבוחרים� 
תמכו  ודתיים(  מסורתיים  )חילונים,  כללית  אוכלוסייה  היא  האוכלוסייה  רב  שבהן  בשכונות 
את  משקפת  זו  מציאות  הפוליטית�  המפה  של  ומשמאל  מימין  מפלגות,  בשלל  המצביעים 
האוכלוסייה המגוונת בשכונות אלה� עם זאת יש לציין שהמפלגה המובילה בשכונות אלו היא 

הליכוד-ישראל ביתנו — שזכתה ב-18%-42% מקולות הבוחרים� 

וקרית  עילית  מודיעין  עילית,  ביתר   — החרדיים  וביישובים  בערים  ירושלים,  לסובב  ובאשר 
ובש״ס )18%- ביותר ביהדות התורה )60%-77%(  נרשמו שיעורי התמיכה הגבוהים  יערים — 

גבוהים  תמיכה  שיעורי  נרשמו  חרדית,  היא  מאוכלוסייתה  שכמחצית  שמש,  בבית  גם   �)30%
יחסית במפלגות אלו )28% ו-18%, בהתאמה(� 

במפלגות  התמיכה  בולטת  כללית,  אוכלוסייה  היא  אוכלוסייתם  שמרבית  הסובב  ביישובי 
המשתייכות לצד הימני של המפה הפוליטית� שיעור התמיכה הגבוה ביותר למפלגת הליכוד-
ישראל ביתנו נרשם במעלה אדומים )42%( ובגבעת זאב )31%( וכן במבשרת ציון, בצור הדסה, 
במודיעין-מכבים-רעות, בבית שמש ובאפרת )22%-26%(� מפלגת הבית היהודי זכתה לתמיכה 

גבוהה מאוד בבית אל )69%(, באפרת )59%( ובקרית ארבע )42%(� 
מפלגת יש עתיד קיבלה את שיעורי התמיכה הגבוהים ביותר בהר אדר, מודיעין-מכבים-רעות 
במפלגת  ביותר  הגבוהים  התמיכה  שיעורי  גם  נרשמו  אלו  בישובים   �)27%-23%( הדסה  וצור 
גבוהים  תמיכה  שיעור  נרשמו  ציון  במבשרת  כן  כמו   �)11%-6%( ובמרצ   )20%-16%( העבודה 

במפלגת העבודה )15%( ובמרצ )10%(�
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- מרחב סובב ירושלים -

יישובים  )הכוללות  אזוריות  ומועצות  מקומיות  מועצות  ערים,  כולל  ירושלים  סובב  מרחב 
קהילתיים, קיבוצים ומושבים( שמקיימות קשרי גומלין חזקים יחסית עם ירושלים, שהיא העיר 
המרכזית במרחב זה� הזיקה קיימת בתחומים רבים ומגוונים וביניהן: תעסוקה, חינוך, מסחר, 
יותר לעיר המרכזית, כך עוצמת  ועוד� על פי רב ככל שהישובים קרובים  ופנאי  תרבות, בילוי 
הזיקה חזקה יותר� פירושו של דבר שתושבי טבעת הישובים הקרובה יותר לעיר מקיימים זיקה 
חזקה ומגוונת יותר עימה, בעוד שתושבי היישובים בטבעת הרחוקה יותר מקיימים ִעמה זיקה 
חלשה יותר� כך למשל, הזיקות של מעלה אדומים, מבשרת ציון וביתר עילית חזקות יותר מאלו 

של מודיעין, בית שמש וקרית ארבע� 
גוש, אפרת, בית אל, בית  )לפי סדר אלפאבתי(: אבו  הערים והמועצות המקומיות במרחב הן 
עילית,  מודיעין  מודיעין-מכבים-רעות,  ציון,  מבשרת  אדר,  הר  זאב,  גבעת  עילית,  ביתר  שמש, 
מטה   — אזוריות  מועצות   3 במרחב  ישנן  כן  כמו  יערים�  וקרית  ארבע  קרית  אדומים,  מעלה 
יישובים )מרביתם  וגוש עציון� במועצה האזורית מטה יהודה נכללים 63  יהודה, מטה בנימין 
מושבים(, במועצה האזורית מטה בנימין 26 יישובים )מרביתם יישובים קהילתיים(, ובגוש עציון 

14 יישובים )מרביתם יישובים קהילתיים(� 

גודל האוכלוסייה 

הבחינות�  מכל  והטרוגנית  גדולה  ואוכלוסייתה  במרחב  המרכזית  העיר  היא  כאמור  ירושלים 
מרבית היישובים במרחב הסובב אותה לעומת זאת מתאפיינים באוכלוסייה הומוגנית יחסית� 
ויוצרת  תכונותיה  פי  על  במרחב  מתארגנת  האוכלוסייה  הגירה  תנועות  שבאמצעות  לציין  יש 
היבדלות בין שכונות, בין יישובים ובין אזורים� צירי ההיבדלות במרחב משקפים את הקיטוב 
בחברה� על פי רב ככל שקבוצות אוכלוסייה שונות יותר זו מזו כך היבדלותן במרחב מובהקת 

יותר� 
יישובי מרחב ירושלים שונים זה מזה בגודל האוכלוסייה ובמאפייניה — יישובים בעלי אוכלוסייה 
דתית, יישובים בעלי אוכלוסייה חרדית ויישובים בעלי אוכלוסייה חילונית ומסורתית� היישובים 
שאוכלוסייתם  יישובים  ובהם  אוכלוסייתם,  של  החברתי-כלכלי  במעמד  גם  מזה  זה  נבדלים 

במעמד חברתי-כלכלי גבוה, בינוני ונמוך� 

ירושלים  מלבד  האוכלוסייה,  גודל  מבחינת  במרחב  ביותר  הגדולים  היישובים   2011 בשנת 
)80,200 תושבים(  )84,200 תושבים(, מודיעין-מכבים-רעות  היו: בית שמש  )804,400 תושבים( 
מקרב  במרחב  ביותר  הקטנה  האוכלוסייה  בעלי  הישובים  תושבים(�   52,100( עילית  ומודיעין 
המועצות המקומיות היו בית אל )5,800 תושבים( הר אדר )3,600 תושבים( וקרית יערים )יישוב 

חרדי סמוך לאבו-גוש( )3,200 תושבים(� 
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גידול האוכלוסייה

גידול אוכלוסייה ביישוב הוא פועל יוצא של שלושה מרכיבים: ריבוי טבעי )ההפרש בין מספר 
הלידות למספר הפטירות(, עלייה והגירה בין-יישובית� 

יערים,  נרשם בקרית  ביותר מבין היישובים במרחב  בשנת 2011 שיעור הגידול השנתי הגבוה 
בראש  נבע  הגידול  בהתאמה�  ו-7%,   7%  ,15% על  עמד  והוא  עילית  ובמודיעין  זאב  בגבעת 
ובראשונה מריבוי טבעי, וכן ממאזן הגירה חיובי� שיעור גידול אוכלוסייה גבוה נרשם גם בביתר 
עילית )6% — בעיקר כתוצאה מריבוי טבעי(, ובהר אדר )6% — בעיקר כתוצאה ממאזן הגירה 
חיובי(� מאזן ההגירה החיובי בהר אדר התאפשר בין היתר הודות לבנייה של יחידות דיור חדשות 

ואכלוסן� 
שיעורי גידול אוכלוסייה נמוכים יחסית נרשמו במעלה אדומים )1%(, בקרית ארבע )3%(, באפרת 

)3%(, באבו גוש )3%( ובבית אל )3%(� בירושלים עמד שיעור הגידול על 2%� 

גיל האוכלוסייה

יישובי סובב ירושלים נבדלים זה מזה גם במבנה הגילים של אוכלוסייתם� הישובים בהם מרבית 
האוכלוסייה היא חרדית מתאפיינים בשיעור הגבוה ביותר של ילדים� בשנת 2011 שיעור הילדים 
בני 14-0 בערים ביתר עילית ומודיעין עילית, שאוכלוסייתן היא חרדית בעיקרה, עמד על כ-59%� 
גם בבית שמש )כמחצית מאוכלוסייתה היא חרדית( ובקרית יערים נרשם שיעור גבוה יחסית של 

בני 14-0, 47% ו-44% בהתאמה�
במועצות האזוריות מטה בנימין וגוש עציון, שמרבית אוכלוסייתן היא דתית, נרשם שיעור ילדים 
 ,)25%( ציון  במבשרת  נרשם  האוכלוסייה  מכלל  ביותר  הנמוך  הילדים  שיעור   �42%-44% של 

במעלה אדומים )30%( ובגבעת זאב )30%(� בירושלים עמד השיעור על 34%� 
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באשר לאוכלוסיית בני 65 ומעלה, היישובים בהם מרבית האוכלוסייה היא חרדית מתאפיינים 
ובמודיעין  עילית  בביתר  ומעלה   65 בני  שיעור   ,2011 בשנת  מבוגרים�  נמוך מאוד של  בשיעור 
עילית היה נמוך מ-1%� במועצות האזוריות גוש עציון ומטה בנימין השיעור גם הוא נמוך ועמד 
על כ-2%� שיעור בני 65 ומעלה הגבוה ביותר נרשם במבשרת ציון )10%( ובמועצה האזורית מטה 

יהודה )8%(� בירושלים עמד השיעור על 9%� 
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הגירה בין יישובית

במרחב  ישובים  שארבעה  כך  על  מצביעים  ירושלים  סובב  יישובי  של  ההגירה  מאזני  בחינת 
התאפיינו בשנת 2011 במאזן הגירה שלילי: מבשרת ציון )520- נפשות(, אפרת )110-(, בית אל 

)100- נפשות( ומעלה אדומים )80- נפשות(� 
)1,510 נפשות(,  היישובים שהתאפיינו במאזני הגירה חיוביים הגבוהים ביותר היו: בית שמש 
נפשות(�   550( זאב  וגבעת  נפשות(   1,030( עילית  נפשות(, מודיעין   1,270( מודיעין-מכבים-רעות 
בעיקר  ולהתאכלס  להיבנות  ממשיכה  והיא   1996 בשנת  שהוקמה  חדשה  עיר  היא  מודיעין 
באוכלוסייה צעירה חילונית ודתית� מודיעין עילית היא עיר חדשה שהוקמה אף היא בשנת 1996 
והיא מושכת אליה אוכלוסייה חרדית� בית שמש היא עיר ותיקה, ובשנים האחרונות נבנות בה 

שכונות חדשות שמתאכלסות בעיקר באוכלוסייה חרדית ודתית�
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