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  מבוא

שמטרתה חיזוק כלכלת עיר הבירה באמצעות מנועי הצמיחה , 2016-2011שנים רב שנתית לתכנית , תכנית מרום

פיתוח ותעשייה בתחום ,  מחקרמוקדחיזוק מעמדה של ירושלים כ ;חיזוק מעמדה של ירושלים כעיר תיירות: הבאים

     .1צעדים משלימים לפיתוח כלכלי ;טכנולוגיה-הביו

  

. מכון ירושלים לחקר ישראלב שנערך כנית מרום הוא מחקר הגירה לירושלים וממנההנכללים בתאחד הפרויקטים 

המחקר כולל הן . קר לבחון את המניעים להגירה מהעיר ואליה ואת מאפייני העוזבים והנכנסים אליהמטרת המח

 שנערך בקרב מדגם של והן מחקר שדה 2011-2008 בשנים של הגירה ניתוח של נתונים סטטיסטיים מינהליים

  . 2013-2011 בשנים מהגרים אליהשל העוזבים את ירושלים וה

  

מתבסס על נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומאפשר לנתח את מגמות ניתוח הנתונים הסטטיסטיים 

  .  ס מידי שנה"נתונים אלו נאספים באופן שוטף על ידי הלמ. נוי בתנועות ההגירה לאורך השנים ואת יעדיי ההגירההשי

הוא מאמץ מחקרי ממוקד שתוצריו מתבססים על ניתוח תשובותיהם של העוזבים את העיר והמהגרים מחקר השדה 

  . תםמפורט על מאפייני המהגרים והסיבות להגיר ןשאלול) נכנסים(אליה 

  

        ושלחוהן שאלון הנכנסים נשאלון העוזבים הן .  ומעלה20משקי בית של בני השאלונים נשלחו למדגם מייצג של 

אולם אין . הנכנסים השיבו על השאלון ממשקי הבית של 8%- ממשקי הבית של העוזבים ו12%.  משקי בית5,700-ל

יתכן אחוז השבה שונה של . ים את בסיס הנתונים למחקרבאפשרותנו להעריך את מידת הייצוג של השאלונים שמהוו

כך ). מוצא/יישוב יעד, כלכלי-מעמד חברתי, אופי הזהות הדתית, למשל גיל(נכנסים לפי מאפיינים שונים /העוזבים

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

  . אל ירושלים על פי קובץ השינויים של מרשם התושבים/נכנסים את/ העוזביםמשקי הבית של

הנתונים שהתקבלו ממחקר השדה הם רבים ומפורטים ומאפשרים לשרטט תמונה רחבה על העוזבים שכוללת מידע 

מידע מפורט זה . תעסוקה הכנסה ועוד וכן מהן הסיבות למעבר, השכלה, אופי הזהות הדתית, על מצב משפחתי

כל זאת על מנת לגבש מדיניות לצמצום . אפשר לאפיין את המהגרים וללמוד על המניעים שלהם למעבר לעיר וממנהמ

  . ההגירה מהעיר ולעידוד הגירה אליה

  

  .  אוכלוסיית המחקר כללה אוכלוסייה יהודית בלבד

 

  

  

  

                                                 
1
  . 29.5.2011 מיום 3238 ממשלה מספר החלטת 
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  תקציר

הגירה לירושלים וממנה 
2

   ניתוח נתונים סטטיסטיים– 2011-2008
  

  ירושליםנכנסים ל

ממטרופולין אחוז העוברים לעיר .  תושבים חדשים45,600עברו לירושלים ) בארבע השנים יחד( 2011-2008בשנים 

, 35%-ו 37%–דומה ) מחוז תל אביב ומחוז המרכז(וממטרופולין תל אביב ) יהודה ושומרון ומחוז ירושלים(ירושלים 

  . בהתאמה

)  מכלל הנכנסים6%(התושבים החדשים הגדול ביותר הם תל אביב  יישובי המוצא שמהם עברו לירושלים מספר 2

יוצא איפוא . אשדוד, ביתר עילית, מעלה אדומים, בית שמשהיישובים הבאים על פי מדרג יורד הם ). 6%(ובני ברק 

  . דתיים וחרדים, שגם אוכלוסיית הנכנסים לעיר היא מגוונת וכוללת חילונים

  

   .עיר הם חרדיםל מהנכנסים 20%-על פי ההערכות כ

  

 לירושלים מהנכנסים 53% –והוא אף גבוה מזה של העוזבים את העיר , בקרב הנכנסים בולט אחוז הצעירים הגבוה

  .  מכלל הנכנסים12% שהיוו 4-0היא של בני , גדולה יחסית, קבוצת גיל נוספת. 34-20היו בני 

  

  עוזבים את ירושלים

כמחציתם .  תושבים72,200ו את ירושלים ליישובים אחרים בארץ עזב) בארבע השנים יחד (2011-2008שנים ב

עברו ליישובי מטרופולין תל ) 34%(וכשליש ) יהודה ושומרון ומחוז ירושלים(עברו לישובי מטרופולין ירושלים ) 48%(

  ). מחוז תל אביב ומחוז המרכז(אביב 

 מהעוזבים את 8%לכל אחת מהן עברו ,  הם תל אביב ובית שמשהעוזבים את ירושליםשני היעדים העיקריים של 

    . העיר

אלו מצביעים על נתונים .  מודיעין עילית,מודיעין, מעלה אדומים, ביתר עיליתהיישובים הבאים על פי מדרג יורד הם 

  .דתיים וחרדים, וכוללת חילונים, כך שהאוכלוסייה שעזבה את העיר היא מגוונת

  

   .יר הם חרדים מהעוזבים את הע26%-על פי ההערכות כ

  

, 4-0קבוצת גיל גדולה נוספת היא של ילדים בני . 48% – 34-20בני צעירים הגבוה של שיעור הבקרב העוזבים בולט 

   .  מכלל העוזבים16%שהיוו 

  

  מאזן הגירה של ירושלים

נים ארבע הש ב.  גדול ממספר הנכנסים אליההעירמספר העוזבים את  –הוא שלילי ירושלים מאזן ההגירה של 

ירושלים מאזן ההגירה השלילי הגבוה ביותר נרשם עם מטרופולין . -26,700מאזן ההגירה על יחד עמד  2011-2008

  . -8,400ל מד עעם מטרופולין תל אביב עהמאזן ). -18,000(

, )-3,300(תל אביב , )-3,500(ית שמש ב: מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר של ירושלים נרשם עם הישובים הבאים

  . )-2,100(מודיעין עילית ו) -2,200(ביתר עילית , )-2,900(מודיעין 

 וילדים )-10,330(– 34-20קבוצות הגיל העיקריות שנגרעו מירושלים כתוצאה ממאזן ההגירה השלילי היו צעירים בני 
  . )-6,500( – 4-0בני 

                                                 
2
  ניתוח של נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 
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 מחקר שדה- 2013-2011 הגירה לירושלים וממנה 
3
   

  

  נכנסים לירושלים

  

  יני הנכנסיםמאפי

  ). 20%(וחרדים ) 33%(דתיים , )47%(חילונים משקי בית מגוונת אף היא וכוללת לגור בירושלים אוכלוסיית הנכנסים 

כמו כן הם מתאפיינים . 34-20 מהם בני 73% –הנכנסים מתאפיינים בגילם הצעיר והם אף צעירים יותר מהעוזבים 

עם זאת חתך ההשכלה של הנכנסים נמוך יותר מזה של ( בעלי השכלה אקדמית 45% –בחתך השכלה גבוה 

  ). העוזבים

  .   רווקים32%- נשואים ו50% –המצב המשפחתי של הנכנסים דומה לזה של העוזבים 

  .  ממשקי הבית שעברו לעיר היו ילדים) 27%(לכרבע 

  

  הסיבות למעבר לירושלים

 :הן, לפי תחום,  הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים5

  29% –ובעיקר לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים , וך והשכלהחינ •

  29% –משפחה וחברים  •

 18% –תעסוקה  •

 9% –האווירה המיוחדת שיש בירושלים  •

 4% –איכות חיים  •

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
3
  .  ומעלה20המחקר כלל בני   

הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים, לפי אופי הזהות הדתית
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ובעיקר לימודים (חינוך והשכלה :  הןהאוכלוסייה החילונית הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים בקרב 3

     . 20% – ומשפחה וחברים 20% –תעסוקה , 43% –) וסד להשכלה גבוההבמ

 19% –חינוך והשכלה , 36% -משפחה וחברים :  כחשובות ביותר הןהאוכלוסייה הדתית הסיבות שצויינו על ידי 3

  . 16% –ותעסוקה 

 ותעסוקה 15% –לה חינוך והשכ, 40% –) ובעיקר נישואים( עברה לעיר בשל משפחה וחברים האוכלוסייה החרדית

– 15% .  

  

משפחה וחברים , הסיבות החשובות ביותר הן חינוך והשכלה 3יוצא איפוא שבקרב כל אחד משלושת המגזרים 

  . עם זאת משקלו של כל אחד מהתחומים שונה בין המגזרים. ותעסוקה

  

  עוזבים את ירושלים

  

  מאפייני העוזבים

  ). 23%(וחרדים ) 22%(דתיים , )54%(חילונים ית משקי באוכלוסיית העוזבים היא מגוונת וכוללת 

 –כמו כן הם מתאפיינים בחתך השכלה גבוה מאוד . 34-20וכשני שליש מהם בני , העוזבים מתאפיינים בגילם הצעיר

  .  בעלי השכלה אקדמית61%

  . רווקים) 38%(כמחצית מהעוזבים נשואים וקצת למעלה משליש 

   . ממשקי הבית שעזבו יש ילדים41%-ל

  

עברו ) 31%(כשליש . עברו אליו) 48%(מטרופולין תל אביב מהווה יעד הגירה מרכזי בקרב העוזבים וכמעט מחצית 

  . למטרופולין ירושלים

  

) 80%(מידת הרצון לחזור לגור בעיר בקרב החרדים . כמחצית מהעוזבים את העיר היו מעוניינים לחזור לגור בה

אחוז העוזבים שרוצים לחזור לגור בירושלים גבוה יותר בקרב ). 41%(ונים גבוה יותר מבקרב החיל) 67%(והדתיים 

  . מי שגרו בה בילדותם

  

  הסיבות לעזיבת ירושלים

 : הן,לפי תחום,  הסיבות החשובות ביותר לעזיבת ירושלים5

  47% –ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים , דיור •

  15% –משפחה וחברים  •

  14% –תעסוקה  •

  9% –איכות חיים  •

  6% – ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה יחסים •
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אך המדרג שלהן ומשקל כל אחת מהן , הסיבות החשובות ביותר לעזיבת העיר בקרב המגזרים השונים זהות

  . שונה בין מגזר למגזר

 ,28% –ובעיקר מחירי דיור גבוהים , דיור:  הסיבות העיקריות לעזיבת העיר הן3 האוכלוסייה החילוניתבקרב 

ובעיקר (דיור  : הןעל ידי האוכלוסייה הדתית הסיבות העיקריות שצויינו 3. 18% – ומשפחה וחברים 20% –תעסוקה 

  . 11% – ומשפחה וחברים 12% –תעסוקה , 60% –) מחירי דיור גבוהים

. 78% – בגלל סיבות הקשורות בדיור ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים בראש ובראשונה עזבה האוכלוסייה החרדית

  .  ציינו סיבות הקשורות בתעסוקה4%- ציינו משפחה וחברים ו12%

  

שבעוד שבקרב החילונים והדתיים הסיבות ולא לפי תחום עולה , מניתוח הסיבות לעזיבה לפי סיבה בודדת

ליתר הסיבות משקל .  מחירי הדיור הגבוהים–בקרב החרדים ישנה סיבה אחת דומיננטית , לעזיבה הן מגוונות

  . ה יותרנמוך הרב

  

בקרב העוזבים ליהודה ושומרון כמו גם  .לפי המחוז אליו עברו לגורכמו כן ניכרים הבדלים בסיבות לעזיבת העיר 

ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים בירושלים , הסיבה החשובה ביותר למעבר היא דיור, בקרב העוזבים למחוז ירושלים

אך , וזבים למחוז המרכז הסיבה החשובה ביותר היא דיורגם בקרב הע, )ציינו סיבה זו, בהתאמה, 74%- ו84%(

בקרב העוזבים ). 24% –הסיבה הבאה על פי מדרג יורד היא משפחה וחברים . 38% –משקל סיבה זו נמוך יותר 

  ). 27%(ומשפחה וחברים ) 28%( תעסוקה –למחוז תל אביב בולטות שתי סיבות חשובות 

  

הסיבות החשובות ביותר לעזיבת ירושלים, לפי אופי הזהות הדתית

28%
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60%

דיור

78%

דיור

20%

תעסוקה 

11%

4%

18%

 משפחה

וחברים

12%

12%

0 20 40 60 80 100

חילונים

דתיים

חרדים

דיור 

תעסוקה 

משפחה וחברים 

יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה 

חינוך והשכלה 

איכות חיים 

תרבות ופנאי 

סיבות נוספות 



8 

 

  המלצות למדיניות

להלן ההמלצות העיקריות לצמצום העזיבה של , חקרי ההגירה לירושלים וממנהבהתבסס על ממצאי מ 

  :ולמשיכת אוכלוסייה חדשה לעיר, אוכלוסייה בכלל ואוכלוסייה צעירה בפרט

  

 דיור .1

. הדתיים והחרדים, בקרב החילוניםהיו המניע העיקרי לעזיבת העיר , הן בשכירות והן לקנייה, מחירי הדיור הגבוהים

 בשל מחירי הדיור  ירושליםשציינו שהם מתכננים לעזוב את, עיראלו שעברו לגור ב גם על ידי חלק מההועלנושא זה 

  . הגבוהים

להגביר את קצב בניית הדירות ממצאים אלו מחזקים את התפיסה הרווחת שעל מנת למשוך אוכלוסייה לעיר יש 

ייה המאסיבית שהתרחשה בעיר בשנות עדות מוצלחת לכך היא הבנ (ות ובכך לתרום להורדת מחירי הדירהחדשות

  ).  שמשכה לעיר תושבים חדשים רבים80- וה70-ה

אולם גם .  מצויים ברובם בידי המדינה– '  וכו"מחיר מטרה", "מחיר למשתכן "– האמצעים להשפיע על מחירי הדירות

או פרוייקטים / עירונית ובאמצעות קידום תכניות להתחדשות, בידי עיריית ירושלים היכולת להשפיע על מחירי הדיור

והקמת פרוייקטי בנייה שיכללו מספר רב של דירות להשכרה לטווח ארוך , של פינוי בינוי בשכונות הותיקות של העיר

  .  לצעירים

  

 תעסוקה .2

השלישית סיבה א מדורג במחקר כוגורם משמעותי לעזיבת העיר וה אוה ,הקושי למצוא עבודה בתחום העיסוק

של החלק הארי . ההנדסה וטכנולוגיית המידע,  המדעמיתחוסקים בעוממיוחד ציינו גורם זה ב. הלעזיבבחשיבותה 

.  לגור בעירהעוברים של מילולית  התעסוקה זכה גם להתייחסות נושא. למטרופולין תל אביבהעוזבים מסיבה זו עברו 

  . טק-ההייבשל היצע משרות קטן בתחום ,  לעזוב אותה בתום הלימודיםמתכנניםציינו שהם אלה 

  

 מבוגרי תואר 74% נמצא 4במסגרת תכנית מרום, 2015 בשנת  במכון ירושלים לחקר ישראלךשנערנוסף  רממחק

למעלה ,  בירושלים עם תום הלימודים  בתחוםחיפשו עבודהטק -בתחומי ההכשרה הרלבנטיים לתעשיית ההייראשון 

  .  מצאו עבודה בירושליםוגריםקרב כלל הבמ 55%-יוצא איפוא ש.  עבודהומצאשני שליש מהם  מ

 מכלל חברות 83%מהוות חברות אלו . רבע מהבוגריםבירושלים קלטו )  עובדים20עד (טק הקטנות -חברות ההיי

 .עירטק ב-ההיי

טק קטנות בירושלים מתקשות לקלוט בוגרי תואר ראשון שזה עתה סיימו את -עוד עולה מהמחקר שחברות היי 

בשיחות עם בעלי חברות קטנות בעיר הם ציינו שמחפשי העבודה . ובדים בעלי ניסיוןלימודיהם משום שהן מחפשות ע

 200(טק הגדולות -חברות ההיי. אך הם נעדרי הכשרה מתאימה וניסיון, העסקתםאמנם בעלי תואר רלבנטי לתחום 

  . ורכי החברהמכשירות את הבוגרים בהתאם לצהן  להשקיע משאבי זמן וכסף ומסוגלותלעומת זאת ) עובדים ומעלה

 בקרב הבוגרים שלא עבדו בירושליםהמחקר בחן גם את הגורמים לבחירת מקום עבודה מחוץ לירושלים והעלה ש

שהעבודה שמצאו מחוץ לירושלים נו יצי 30%,  ציינו שלא מצאו עבודה בירושלים בתום התואר41% – התוארבתום 

  . בירושליםלא רצו להמשיך לגור נוספים  28%- והיתה יותר אטרקטיבית

                                                 
4
   . מכון ירושלים לחקר ישראל, ימית נפתלי, טק- פוטנציאל תעסוקתי של בוגרי תארים אקדמיים בירושלים בתעשיית ההיי 
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   :מומלץהנאמר לעיל לאור 

חשוב . את תחום המדע וההנדסה בירושלים ובסביבתהוטק הירושלמית -להמשיך לפתח את תעשיית ההיי  .א

 . גדולות לעירטק -היילהשקיע מאמץ מיוחד למשוך חברות 

ראשון לבוגרי תואר תיועד ההכשרה  .  הרלבנטייםתחומיםלסייע במימון הכשרה של בוגרי תואר ראשון ב  .ב

להשתלב דיים כך שבסיומה הם יהיו מוכשרים ומיומנים , קטנות בעירהטק -ההיי חברותבשמעוניינים לעבוד 

   .בהן

נרקמו שיתופי פעולה בין בשנים האחרונות אמנם . טק בעיר-בין האקדמיה לבין תעשיית ההייחיזוק הקשר   .ג

סטודנטים לקיומן של החברות הבחשיפת בעיקר התמקדו אך שיתופי פעולה אלו , האקדמיה לתעשייה

. כווני תעשייהוממעשיים מספר קורסים עריכה של רצוי שיבוא לידי ביטוי גם בחיזוק הקשר . ולתחום עיסוקן

 עם סיום בעירטק הקטנות -ת ההייוחברביעברו הכשרה שתסייע להם להשתלב כך למעשה הסטודנטים 

          . לימודיהם

  

 השכלה גבוהה .3

חשיבותם של מצביעים על מצאי מחקר ההגירה ימ.  הוא אחד ממנועי הצמיחה בעירתחום ההשכלה הגבוהה

  .  המוסדות להשכלה גבוהה בעיר כגורם משיכה לאוכלוסייה צעירה

סיבה . מעבר לירושליםלצויינו על ידי החילונים כסיבה החשובה ביותר בירושלים לימודים במוסד להשכלה גבוהה 

  . 5הדתיים על ידיה למעבר לעיר כסיבה שנייה בחשיבותצויינה זו 

  

  : להלן ההמלצות בתחום ההשכלה הגבוהה

 וגיוון )מ"דוגמת פכ(פתיחת תוכניות ייחודיות הגברת כושר המשיכה של ירושלים לסטודנטים באמצעות   .א

 . להשכלה גבוהה במוסדותתחומי הלימוד

על , קומות תעסוקה בעירסיוע בהעסקת סטודנטים במהלך הלימודים בכלל ובמקצועות נדרשים בפרט במ  .ב

 . בתום לימודיהםבהלהגדיל את סיכוייהם להישאר לקשור אותם לעיר ומנת 

על , שמירה על קשר עם ירושלמים שעזבו את העיר לצורך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה מחוץ לעיר  .ג

 .מנת  לעודד אותם לחזור אליה בתום הלימודים

 

 איכות חיים .4

 כמחצית מאלו שעזבו .חרדיםודתיים , חילוניםבקרב ,  גבוה כסיבה לעזיבת העירבעיר דורגה במקוםאיכות חיים 

איכות  .עברו למטרופולין תל אביב וכרבע עברו למטרופולין ירושלים, את העיר בשל סיבות הקשורות לאיכות חיים

ונת איכות השירות בתחבורה הציבורית וסביבה לא מטופחת בשכ, חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי

 הם המובילים בין גורמי העזיבה )רמת ניקיון נמוכה', גני משחקים וכד, מחסור בשטחים ציבוריים (המגורים

ובמיוחד בהתחשב במחיר , חלק מהעוזבים גם הדגישו את רמת השירותים הירודה בעיר. שקשורים לאיכות חיים

                                                 
5
ללימודים במוסד להשכלה גבוהה היא סיבה שנייה נוספת . בת זוג/מגורים עם בן/ הסיבה הראשונה בחשיבותה היא נישואים  

  . האווירה המיוחדת שיש בירושלים
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, גובה הארנונה, רמת הניקיוןעל  והלינו התייחסו  לנושאים אלוירושלים אלו שעברו לגור בגם . הארנונה הגבוה

  .    ושירותי התחבורה הציבוריתמצב התשתיות

מדורג נושא זה כגורם משיכה . 6 למעבר ליישוב היעדחשובכגורם משיכה גם צויינה איכות חיים גבוהה ביישוב 

הרבה נמוך   לסיבה זו משקלםבעוד שבקרב החרדי, ובמקום גבוה בקרב הדתיים םגבוה מאוד בקרב החילוני

   . 7יותר

   :באמצעות איכות החיים של תושבי העיר שיפורמומלץ לפעול למען לאור הנאמר לעיל 

 מיוחד בפיתוח וטיפוח המרחב הציבוריהשקעת מאמץ   .א

  הקפדה על ניקיון העיר   .ב

 ייעול השירות בתחבורה הציבורית  .ג

  בשכונות העיר השונותהמשך בנייה וטיפוח של פארקים וגני משחקים  .ד

  ח תשתית קהילתית בשכונותפיתו  .ה

, אופי הזהות הדתית, קבוצת אוכלוסייה( שונה בין קבוצות שונות ,בהקשר זה חשוב לציין שהתפיסה מהי איכות חיים

להבין את הצרכים על מנת ה מומלץ לערוך מחקר עומק המתאים לכל קבוצנה על מנת להתאים את המע). גיל ועוד

אלו פעולות יש התושבים בקרב מחקר עומק בשכונות העיר השונות ולבדוק  לערוך במקביל כדאי . של כל אחת מהן

    .  לעשות על מנת לשפר את איכות החיים של תושבי השכונה

  

 תרבות ופנאי .5

הגדלת מגוון והיצע פעילויות התרבות במשאבים רבים בפיתוח מתחמי תרבות ובירושלים הושקעו בשנים האחרונות 

של פעילויות תרבות ופנאי ובעיקר היצע לא מספק , סיבות הקשורות לתרבות ופנאי שעם זאת עולה מהמחקר. והפנאי

  . החילוניםבעיקר בקרב לעזיבת העיר הן סיבות חשובות , שבת-בשישי

היצע שירותי התרבות והפנאי תוך מתן דגש על הגדלת , לאור זאת חשוב להמשיך ולהשקיע בתחומי התרבות והפנאי

  . שבת-בשישי

  

 ותחושת שייכות זיקה לעיר  .6

ציינו את חוסר הם כמו כן . מיעוט בעירבשל היותם וחוסר נעימות זרות חשים ציינו שהם חלק מהעוזבים החילונים 

  . בעיקר בין חילונים לחרדים, הסובלנות והמתחים השוררים בין קבוצות האוכלוסייה בעיר

  :  יה החילונית לעיר באמצעותמומלץ לפעול להגברת הזיקה ותחושת השייכות של האוכלוסילאור זאת 

 . חברתיים-הפעלת פרוייקטים קהילתייםוהקשר לשכונת המגורים באמצעות חיזוק הקהילתיות   .א

 .  מתחים בין האוכלוסיות השונות בירושלים בכלל ובין האוכלוסייה החילונית והחרדית בפרטמיתון  .ב

                                                 
6
מחירי דיור נמוכים יחסית :  הגורמים שקדמו לאיכות חיים הם4.  איכות חיים גבוהה ביישוב צויינה כגורם חמישי בחשיבותו 

בסך הכל . ורצון בדירה גדולה יותר, סיכוי גדול למצוא עבודה בתחום העיסוק, רצון לגור בסביבה חברתית שדומה לי, לירושלים
  .  סיבות33הובאו בפני המשיבים 

7
כסיבה שישית בחשיבותה בקרב הדתיים ,  איכות חיים גבוהה ביישוב דורגה כסיבת משיכה שלישית בחשיבותה בקרב החילונים 

  .  סיבות שהובאו בפניהם33מתוך ,  בחשיבותה בקרב החרדים11וכסיבה 
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   הגירה לירושלים וממנה

 2011-2008  
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  מבוא

  

הדוח מפורט מאוד וכולל . 2011-2008הדוח שלהלן כולל סקירה מקיפה על הגירה לירושלים וממנה בשנים 

  . ניתוח מקיף ומספר רב של גרפים ולוחות

הדוח כולל בין היתר ניתוח מפורט של העוזבים את ירושלים ליישובים עיקריים ונכנסים לירושלים מיישובים 

בדוח יש ניתוח . היא היישוב אליו עברו מספר התושבים הגדול ביותר מירושליםתל אביב , לדוגמא. עיקריים

, פירוט של גיל העוזבים, מפורט של העוזבים לתל אביב שכולל בחינה של מספר העוזבים לאורך השנים

כמו כן הוא כולל ניתוח של העוזבים והנכנסים אל ומשכונות . ושל השכונות בירושלים מהן עזבו לתל אביב

בדוח יש . כך למשל רמות אלון היא השכונה אותה עזבו מספר התושבים הירושלמים הגדול ביותר. ריותעיק

ושל היישובים העיקריים אליהם , פירוט של גיל העוזבים, ניתוח מפורט של העוזבים את רמות לאורך השנים

וסקים בפיתוח העיר לקובעי המדיניות ולע, דוח זה הוא כלי עבודה למקבלי ההחלטות. עברו תושבי רמות

  .  ובנייתה
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  עיקרי הממצאים 

 בממוצע מידי 18,100( תושבים 72,200 עזבו את ירושלים ליישובים אחרים בארץ 2011-20088בשנים 

ועברו אל ירושלים מיישובים , )שנה

 תושבים חדשים 45,600אחרים בארץ 

מאזן ).  בממוצע מידי שנה11,400(

ילי ועמד ההגירה באותן שנים היה של

 בממוצע - 6,700( תושבים -26,700על 

המהגרים לירושלים וממנה ). מידי שנה

ומיעוטם ערבים , הם בעיקר יהודים

)4%-3%.(9       

 

  עוזבים את ירושלים

למטרופולין ירושלים כושר .  תושבים72,200 עזבו את ירושלים ליישובים אחרים בארץ 2011-2008בשנים 

מהעוזבים עברו לישובי מטרופולין ירושלים ) 48%( כמעט מחצית –את העיר לעוזבים משיכה גבוה מאוד 

מחוז תל (מהעוזבים עברו ליישובי מטרופולין תל אביב ) 34%(כשליש ). יהודה ושומרון ומחוז ירושלים(

  ). אביב ומחוז המרכז

היישובים העיקריים אליהם עברו העוזבים 

 בית ,)6,100(תל אביב : את ירושלים הם

, )3,900(ביתר עילית , )5,700(שמש 

, )3,600(מודיעין , )3,600(מעלה אדומים 

גבעת זאב , )3,100(מודיעין עילית 

ובני ברק ) 2,500(מבשרת ציון , )2,800(

אפוא שהיישובים העיקריים יוצא ). 2,400(

אליהם עברו העוזבים את העיר הם 

   . ים באופייםמגוונ

.  34-20היו צעירים בני ) 34,400( מהעוזבים 48% -צעירים הגבוה בקרב העוזבים את העיר בולט שיעור ה

  ). 11,800( מכלל העוזבים 16%שהיוו , 4-0קבוצת גיל גדולה נוספת היא של ילדים בני 

 

                                                 
8
היתה לשכנע , 2008שנערך בשנת , מטרת הקמפיין". תרשום ירושלמי" הושפעו מקמפיין 2009- ו2008ה לשנים יש לציין שנתוני ההגיר 

תוצאות . להעביר את הכתובת לירושלים ולהצביע בבחירות המקומיות שנערכו בשנה זו, סטודנטים שלומדים בירושלים אך אינם רשומים בה
 ניכרת 2009בשנת בעוד , עלייה במספר הנכנסים לעיר בהשוואה לשנים קודמותניתן לראות  2008בשנת ו, קמפיין זה באות לידי ביטוי בנתונים

  . העוזביםעלייה במספר 
 .ערביי מזרח ירושלים על פי רב אינם מדווחים על הגירה בין יישובית ולכן הם אינם נכללים בנתונים. למעשה אלו ערבים ישראלים 9

הגירה לירושלים וממנה, 2011-2008
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לפי בחינה של העוזבים 

עיקריים וגיל מצביעה                יישובים 

ליישובים  העוזביםש על כך 

יישובים בהם יש /רדייםח

לוסייה חרדית גדולה בולט אוכ

 צעירים בני הגבוה של אחוז ה

 .4-0בני ושל ילדים  24-20

פירושו של דבר שמרבית 

העוזבים ליישובים הללו הם 

זוגות צעירים עם ילדים 

בין , שהתחתנו ועזבו את העיר) עם ילדים קטנים(יש לשער שחלק לא מבוטל מהם הם זוגות צעירים . קטנים

  . נות בה דירההיתר משום שהתקשו לק

  

מספר העוזבים הגבוה ביותר 

 נרשם 2011-2009בשנים 

רמות אלון : בשכונות הבאות

, )4,000(פסגת זאב , )5,000(

, )2,900(גאולה ומאה שערים 

, )2,600(קריית משה ובית הכרם 

קריית היובל , )2,600(גילה 

  ). 2,200(וקטמונים ) 2,400(

שיעור העוזבים הגבוה ביותר 

וזבים ביחס לגודל מספר הע(

, ) עוזבים לאלף תושבים183(נחלאות וסביבותיה : בשנים אלו נרשם בשכונות הבאות) אוכלוסיית השכונה

תלפיות מזרח , )129(המושבה הגרמנית וקטמון הישנה , )173(טלביה , )173(מרכז העיר , )177(רחביה 

נות שצויינו לעיל הן שכונות בהן מרבית השכו). 123(ורמות אלון ) 124(רסקו וגבעת מרדכי , )124(

  . מרביתם גרים בשכירות, סטודנטים רביםצעירים ומתגוררים 

עוזבים את ירושלים, לפי יישובים עיקריים וגיל, 2011-2008
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עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות - 

מספר עוזבים ושיעור עוזבים, 2011-2009
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  נכנסים לירושלים

ממטרופולין לירושלים מספר הנכנסים .  תושבים חדשים45,600 עברו לירושלים 2011-2008בשנים 

לירושלים מישובי עברו )  מכלל הנכנסים37%( איש 16,700 –ירושלים וממטרופולין תל אביב דומה 

עברו אליה מיישובי מטרופולין ) 35%( איש 15,800-ו) מחוז ירושלים ויהודה ושומרון(מטרופולין ירושלים 

  . )מחוז תל אביב ומחוז המרכז (תל אביב

היישובים העיקריים מהם עברו 

תל : לירושלים תושבים חדשים הם

, )2,800(בני ברק , )2,800(אביב 

 לה אדומיםמע, )2,300(בית שמש 

, )1,700(ביתר עילית , )2,100(

) 1,400(חיפה , )1,400(אשדוד 

 ומודיעין עילית )1,300(מבשרת ציון 

גם היישובים יוצא איפוא ש). 1,000(

מהם נכנסו לירושלים שהעיקריים 

  . באופייםמגוונים 

  

 מהעוברים 53% – והוא אף גבוה מזה של העוזבים את העיר, בולט אחוז הצעירים הגבוהבקרב הנכנסים 

 מכלל 12% שהיוו 4-0היא של בני , גדולה יחסית, קבוצת גיל נוספת. 34-20היו בני ) 24,000(לירושלים 

  ). 5,300(הנכנסים לעיר 

יישובים לפי  נכנסיםבחינה של ה

עיקריים וגיל מצביעה על כך שהנכנסים 

יישובים בהם יש /מיישובים חרדיים

ים אוכלוסייה חרדית גדולה הם צעיר

בקרב הנכנסים מיישובים אלו . יותר

 גבוה 34-20    בולט אחוז צעירים בני

  . גבוה19-0אחוז ילדים בני כן ו

  

קריית משה ובית , )2,300(רמות אלון :  הן2011-2009השכונות המועדפות על הנכנסים לירושלים בשנים 

פסגת זאב , )1,600(ונים קטמ, )1,600(גאולה ומאה שערים , )1,700(קריית היובל , )1,800(הכרם 

  ).      1,500(וגילה ) 1,500(נחלאות וסביבותיה , )1,600(

נכנסים לירושלים מיישובים עיקריים, 2011-2008
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שיעור הנכנסים הגבוה 

מספר הנכנסים (ביותר 

ביחס לגודל אוכלוסיית 

בשנים אלו נרשם ) השכונה

מרכז : בשכונות הבאות

 נכנסים לאלף 170(העיר 

נחלאות , )תושבים

רחביה , )158(וסביבותיה 

עין , )124(ביה טל, )145(

, )101(כרם וקריית הדסה 

המושבה הגרמנית וקטמון 

הן גם , יוצא איפוא שהשכונות ששיעור הנכנסים אליהן הוא הגבוה ביותר). 82(ומוסררה ) 86(הישנה 

צעירים שכונות אלו הן שכונות בהן מתגוררים , כאמור. השכונות ששיעור העוזבים אותן הוא הגבוה ביותר

  .  ויש לשער שחלק גדול מהנכנסים אליהן הם סטודנטיםסטודנטים רביםו

  

  מאזן הגירה של ירושלים

.  של העיר הוא שלילימאזן ההגירהמספר העוזבים את ירושלים גדול ממספר הנכנסים אליה וכפועל יוצא 

מאזן ההגירה השלילי . - 26,700 היה מאזן ההגירה של ירושלים שלילי והוא עמד על 2011-2008בשנים 

מחוז המרכז , )- 7,500(מחוז ירושלים , )-10,400(יהודה ושומרון : וה ביותר נרשם עם המחוזות הבאיםהגב

 ועם -18,000 עמד על שלהמטרופולין המאזן ההגירה של ירושלים עם ). - 4,100(ומחוז תל אביב ) -4,300(

  . - 8,400מטרופולין תל אביב על 

מאזן ההגירה השלילי הגבוה ביותר של 

בית : נרשם עם היישובים הבאיםירושלים 

מודיעין , )-3,300(תל אביב , )-3,500(שמש 

מודיעין , )-2,200(ביתר עילית , )-2,900(

מעלה , )- 1,800(גבעת זאב , )-2,100(  עילית 

יוצא ). -1,100(ומבשרת ציון ) -1,600(אדומים 

איפוא שכתוצאה ממאזן ההגירה השלילי 

לונית ודתית רושלים הן אוכלוסייה חינגרעת מי

  .והן אוכלוסייה חרדית

  

מאזן הגירה של ירושלים עם יישובים עיקריים, 

2011-2008
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 34-20בני צעירים : קבוצות הגיל העיקריות שנגרעו מירושלים כתוצאה ממאזן ההגירה השלילי הן

 4-0בני ילדים  ו) -10,300(

 בקרב הצעירים ). -6,500(

הקבוצה הגדולה ביותר היא של 

   . )-3,700( 34-30בני 

  

  

  

 

  רמות אלון :  הן2011-2009הגירה שלילי הגבוה ביותר בשנים השכונות בירושלים שלהן היה מאזן 

ותלפיות ) -950(נווה יעקב , )-1,100(גילה , )-1,300(גאולה ומאה שערים , )- 2,400(פסגת זאב , )-2,700(

ביותר הן שכונות הלווין הגבוה מהנתונים עולה שהשכונות שהתאפיינו במאזן הגירה שלילי ). -950(מזרח 

מאזן ההגירה ביחס לגודל אוכלוסיית (שיעור מאזן ההגירה  ).למעט גאולה ומאה שערים(של ירושלים 

ניות וסביבותיה , )- 61(פסגת זאב , ) תושבים לאלף תושבים- 67(הגבוה ביותר נרשם ברמות אלון ) השכונה

  . )-50(והגבעה הצרפתית ) -54(קריית היובל , )- 56(רמת שלמה   , )- 57(הר נוף , )-59(וגבעת רם 

  

  

מאזן הגירה של ירושלים לפי גיל, 2011-2008
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  הגירה של צעירים לירושלים וממנה

מאזן .  צעירים24,000ועברו אליה ) 34-20בני ( צעירים 34,400עזבו את ירושלים  2011-2008בשנים 

  .                                                  - 10,300ההגירה של הצעירים אם כן היה שלילי ועמד על 

  עוזבים צעירים

  . 34-20 צעירים בני 34,400 עזבו את ירושלים 2011-2008בשנים 

 מהצעירים עזבו 42% -דומה לצעירים מטרופולין תל אביב של כושר המשיכה של מטרופולין ירושלים ו

  .  עזבו למטרופולין תל אביב39%-למטרופולין ירושלים ו

  

היישובים העיקריים שאליהם עזבו 

תל אביב : הצעירים בשנים אלו הם

 מכלל 12% שהיוו  איש4,200(

 2,500(בית שמש , )העוזבים הצעירים

, )6% -1,900(ביתר עילית , )7% -

בני ברק , )5% - 1,800(מודיעין עילית 

 1,300(מעלה אדומים , )5% - 1,600(

  ). 4% - 1,300(ומודיעין ) 4% -

  

קרב העוזבים הנתונים מצביעים על כך שתל אביב היא יעד מרכזי בקרב העוזבים את ירושלים בכלל וב

יישובים בהם יש ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית הם יעדים /כמו כן יישובים חרדיים. הצעירים בפרט

  . מרכזיים בקרב העוזבים הצעירים

ישובים /העוזבים ליישובים החרדים, בחינה של העוזבים הצעירים לפי גיל ויישוב מצביעה על כך שככלל

 .רדית הם צעירים יותר מהעוזבים ליישובים בעלי אופי דתי או חילוניבהם יש ריכוז גדול של אוכלוסייה ח

  . 24-20החלק הארי של העוזבים ליישובים חרדיים הוא של בני 

  

 – תושבים 2,400(רמות אלון :  הן2011-2009השכונות אותן עזבו מספר הצעירים הגדול ביותר בשנים 

 – 1,200(גילה , )5% – 1,400(ומאה שערים גאולה , )6% – 1,600(פסגת זאב , ) מכלל הצעירים9%

) 4% – 1,000(קטמונים , )4% – 1,100(קריית היובל , )4% – 1,100(קריית משה ובית הכרם , )4%

  ). 4% – 1,000(ונחלאות וסביבותיה 

 עוזבים לאלף 115( אוכלוסיית השכונה הגבוה ביותר נרשם במרכז העיר מכללשיעור העוזבים הצעירים 

ותלפיות )  לאלף91(טלביה , ) לאלף105(נחלאות וסביבותיה , ) לאלף109(ולאחר מכן ברחביה , )תושבים

יוצא אפוא שהשכונות שבמעלה המדרג של שיעור העוזבים הצעירים מכלל אוכלוסיית ).  לאלף66(מזרח 

  ".סטודנטיאליות"השכונה הן בעיקרן שכונות 

  

עוזבים צעירים את ירושלים ליישובים עיקריים, 

2011-2008
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  נכנסים צעירים

  . 34-20 צעירים בני 34,400מיישובים אחרים בארץ ירושלים ל עברו 2011-2008בשנים 

מטרופולין  עברו אליה מ29%- מהצעירים שעברו לגור בירושלים עברו אליה ממטרופולין תל אביב ו40%

  . ירושלים

היישובים העיקריים שמהם עברו 

תל אביב : צעירים לגור בירושלים הם

 מכלל 7% איש שהיוו 1,700(

בית , )7% - 1,700(בני ברק , )הצעירים

מעלה אדומים , )4% -  950(שמש 

, )3% - 800(חיפה , )4% - 900(

 650(ביתר עילית , )3% - 700(אשדוד 

ניכר ). 2% - 550(ומבשרת ציון ) 3% -

  . קרובים ורחוקיםוכןשהיישובים העיקריים מהם מגיעים צעירים לירושלים הם מגוונים באופיים 

  

נחלאות וסביבותיה :  הן2011-2009ו לגור בירושלים בשנים השכונות המועדפות על הצעירים שעבר

, )6% - 950(קריית היובל , )7% -  1,100(רמות אלון , ) מכלל הנכנסים הצעירים7%  – צעירים 1,200(

  ). 5% - 800(ורחביה ) 5% - 900(קטמונים , )5% - 900(קריית משה ובית הכרם 

 121( אוכלוסיית השכונה נרשם בנחלאות וסביבותיה לכלשיעור הנכנסים הצעירים הגבוה ביותר מקרב 

רסקו , )50(עין כרם וקריית הדסה , )76(טלביה , )110(רחביה , )111(מרכז העיר , )לאלף תושביםנכנסים 

יוצא איפוא שהתמונה ). 44(וקריית היובל ) 45(המושבה הגרמנית וקטמון הישנה , )46(וגבעת מרדכי 

דומה לתמונה שמתקבלת מתמונת שיעור , ור הצעירים הנכנסיםהמתקבלת מבחינת שיעהמרחבית 

שבוחרים לגור ) ככל הנראה מרביתם סטודנטים(של צעירים " תנועה ערה"ומצביעה על , הצעירים העוזבים

  . כעבור כמה שנים/ועוזבים אותן בגמר הלימודים" סטודנטיאליות"בשכונות 

  

  מאזן הגירה של צעירים

וה מאזן ההגירה השלילי הגב

ביותר של צעירים בירושלים 

: נרשם עם היישובים הבאים

בית , )- 2,600(תל אביב 

מודיעין , )-1,500(שמש 

ביתר עילית , )-1,400(עילית 

, )-1,000(מודיעין , )-1,200(

נכנסים צעירים לירושלים מיישובים עיקריים, 2011-2008
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מאזן הגירה של צעירים בירושלים, לפי יישובים עיקריים, 
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נגרעה אוכלוסיית צעירים ירושלים מהנתונים מצביעים על כך ש). - 400(ומעלה אדומים ) - 600(גבעת זאב 

כמו כן לירושלים מאזן הגירה שלילי גבוה עם הערים החרדיות . תל אביבטובת ראשונה לבראש ובגדולה 

בעוד עיקר העוזבים , 29-25עיקר העוזבים לתל אביב היו בני . ביתר עילית ומודיעין עלית וכן עם מודיעין

    . 24-20ליישובים החרדיים היו בני 

  

מספר שנגרעו מהן השכונות 

רמות : ןהצעירים הגדול ביותר ה

-890(פסגת זאב , )- 1,300(אלון 

, )-580(גאולה ומאה שערים , )

רוממה , )- 560(תלפיות מזרח 

ורמת ) -530(הר נוף , )-550(

  ). -500(שלמה 

  

נרשם בתלפיות מזרח ,  אוכלוסיית השכונהמכללשיעור מאזן ההגירה השלילי של הצעירים הגבוה ביותר 

, )- 30(סנהדריה ותל ארזה , )-32(רמות אלון , )- 33( הר נוף ,)-35(רמת שלמה , ) לאלף תושבים-40(

  ). -21(ומקור ברוך וזכרון משה ) - 22(פסגת זאב , )- 25(רוממה 

הן שכונות בעלות , הן במספרים מוחלטים והן בשיעורים,  מירב הצעיריםשנגרעו מהןיוצא איפוא שהשכונות 

  . אופי חרדי וכן מרבית שכונות הלוויין של העיר

מאזן הגירה של צעירים בירושלים, לפי שכונות עיקריות, 

2011-2008
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  עוזבים את ירושלים  

  

מספר העוזבים מידי שנה  .  איש72,200 עזבו את ירושלים ליישובים אחרים בארץ 2011-2008בשנים 

  .  18,800- ל17,400התאפיין בתנודתיות ונע בין 

  

,את ירושליםעוזבים   
2011-2008 

 מספר עוזבים שנה

2008 17,357 

2009 18,788 

2010 18,325 

2011  17,758 

2011-2008  72,228 

  

  עוזבים לפי מחוז

יהודה :  המחוזות שמשכו אליהם את מספר התושבים הגדול ביותר מירושלים הם2011-2008בשנים 

) 17% - 12,200(מחוז המרכז ) 18% - 13,000(מחוז ירושלים , ) מכלל העוזבים30% – 21,700(ושומרון 

עברו לישובי מטרופולין את ירושלים בים מהעוז) 48%(כמעט מחצית ). 17% - 12,000(ומחוז תל אביב 

מחוז ומחוז תל אביב ( עברו ליישובי מטרופולין תל אביב 34%- ו) מחוז ירושליםויהודה ושומרון (ירושלים 

המתגוררים . יוצא איפוא שלמטרופולין ירושלים כושר משיכה גבוה מאוד למהגרים מירושלים). המרכז

). חינוך ועוד, מסחר, תעסוקה(העיר זיקות חזקות בתחומים שונים ביישובי המטרופולין ממשיכים לקיים עם 

. וכשליש מהעוזבים את העיר עברו אליו, גם למטרופולין תל אביב כושר משיכה גבוה לעוזבים את ירושלים

אולם על פי רב העוברים למטרופולין תל אביב אינם מקיימים זיקות עם ירושלים או מקיימים איתה זיקות 

  . חלשות

שר זה חשוב לומר שבמשך שנים רבות רווחה הגישה שהעוזבים את העיר ליישובי מטרופולין ירושלים בהק

יתכן וצריך לשנות את הגישה ולראות ביישובי הלווין גורם . כלכלי של העיר-מחלישים את חוסנה החברתי

ם ירושלים שכן האוכלוסייה המתגוררת במטרופולין מקיימת קשרים הדוקים ע, מחזק ולא גורם מחליש

יחד עם  ,שירותים טובים בעיר מבחינה חברתית ותרבותית. וממשיכה לצרוך בה שירותים שונים ומגוונים

ייסייעו להישארות האוכלוסייה במטרופולין ירושלים ולא להחלשותו אל העיר ובתוכה תחבורה ציבורית טובה 

  . עוד יותר
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עוזבים את ירושלים, לפי מחוז, 2011-2008
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עוזבים את ירושלים, לפי אזור, 2011-2008
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שלים    חיפה והפריפריה   מטרופולין תל אביב   מטרופולין ירו

  

  

נבחנו נתוני העוזבים בהשוואה , בכיווניה בחומש האחרוןכדי לעמוד על השינויים שחלו בעוצמות ההגירה ו

מהנתונים עולה שבין שתי התקופות מספר העוזבים . 2011-2010- ו2009-2008 –בין שנתיים עוקבות 

חלו שינויים בהתפלגות  העוזבים למחוזות היעד עם זאת .  איש בממוצע מידי שנה18,100-  כ–נותר יציב 

בעוד מספר העוזבים למחוז , )2,260- ל1,870-מ (21%-ז הצפון עלה ב מספר העוזבים למחו–השונים 

ביתר המחוזות ). 5,970-  ל6,270-מ (5%- ולמחוז המרכז ירד ב) 2,840- ל3,200- מ (11%-הדרום ירד ב

  . קטןהשינוי במספר העוזבים היה 
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עוזבים את ירושלים, לפי מחוז ותקופה, 2011-2008
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  2011-2008, עוזבים את ירושלים לפי מחוז

 2011-2010 2009-2008 2011 2010 2009 2008 2011-2008  מחוז
  אחוז
 גידול

         

 0 36,083 36,145 17,758 18,325 18,788 17,357 72,228 כ"סה

 3 6,591 6,388 3,497 3,094 3,464 2,924 12,979 מחוז ירושלים 

 21 2,255 1,871 1,159 1,096 1,003 868 4,126 מחוז הצפון 

 0 1,611 1,617 800 811 881 736 3,228 מחוז חיפה 

 5- 5,967 6,272 2,752 3,215 3,221 3,051 12,239 מחוז המרכז 

 1- 5,969 6,003 2,980 2,989 3,157 2,846 11,972 מחוז תל אביב 

 11- 2,836 3,195 1,340 1,496 1,639 1,556 6,031 מחוז הדרום 

 1 10,854 10,799 5,230 5,624 5,423 5,376 21,653 יהודה ושומרון

          

 2 17,445 17,187 8,727 8,718 8,887 8,300 34,632 מטרופולין ירושלים

 3- 11,936 12,275 5,732 6,204 6,378 5,897 24,211 מטרופולין תל אביב

          

 2011-2008 2008 2009 2010 2011 2009-2008 2010-2011  

 אחוזים  

  18 18 20 17 18 17 18 מחוז ירושלים

  6 5 7 6 5 5 6   מחוז הצפון

  4 4 5 4 5 4 4 מחוז חיפה 

  17 17 15 18 17 18 17 מחוז המרכז 

  17 17 17 16 17 16 17 מחוז תל אביב 

  8 9 8 8 9 9 8 מחוז הדרום 

  30 30 29 31 29 31 30 יהודה ושומרון

          

  48 48 49 48 47 48 48 מטרופולין ירושלים

  33 34 32 34 34 34 34 מטרופולין תל אביב
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  עוזבים לפי יישוב 

בית , )6,100(תל אביב :  הם2011-2008היישובים העיקריים אליהם עברו העוזבים את ירושלים בשנים 

, )3,100(מודיעין עילית , )3,600(מודיעין , )3,600(מעלה אדומים , )3,900(ביתר עילית , )5,700(שמש 

יוצא איפוא שהישובים העיקריים אליהם עברו העוזבים הם . )2,500(ומבשרת ציון ) 2,800(גבעת זאב 

  . מגוונים באופיים
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עוזבים את ירושלים ליישובים עיקריים, 2011-2008
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-2009היישובים שחלה עלייה ניכרת במספר העוזבים אליהם בין השנים ,  היישובים העיקריים20בקרב 

- מ, 27%עלייה של (ובית שמש ) 1,780- ל980-מ, 82%עלייה של ( הם גבעת זאב 2011-2010- ו2008

ויש לשער שהעלייה במספר המהגרים אליהם , שני יישובים אלו נמצאים בתנופת בנייה). 3,210- ל2,530

יישובים שחלה ירידה . רובן על ידי האוכלוסייה החרדית, נובעת בין היתר מאכלוס של יחידות דיור חדשות

ירידה של  ( מבשרת ציון, )440- ל630-מ, 30%ירידה של (ניכרת במספר העוזבים אליהם הם צור הדסה 

  ). 1,360- ל1,700-מ, 20%ירידה של (ומודיעין עילית ) 1,020- ל1,440-מ, 29%

  

  2011-2008, *עוזבים את ירושלים ליישובים עיקריים

 אחוז גידול 2011-2010 2009-2008 2011 2010 2009 2008 2011-2008 ישוב

 0 36,083 36,145 17,758 18,325 18,788 17,357 72,228  כ"סה

          : מזה

 1- 3,031 3,058 1,499 1,532 1,626 1,432 6,089 תל אביב

 27 3,212 2,526 1,846 1,366 1,290 1,236 5,738 בית שמש

 13- 1,800 2,064 889 911 903 1,161 3,864  ביתר עילית

 9- 1,726 1,896 697 1,029 962 934 3,622 מעלה אדומים

 6- 1,725 1,830 714 1,011 904 926 3,555 **מודיעין

 20- 1,361 1,700 746 615 902 798 3,061 מודיעין עילית

 82 1,780 978 836 944 471 507 2,758 גבעת זאב

 29- 1,016 1,440 454 562 723 717 2,456  מבשרת ציון

 14 1,282 1,128 640 642 602 526 2,410 בני ברק

 2 752 735 360 392 424 311 1,487 חיפה

 14- 629 728 302 327 368 360 1,357 ודאשד

 13- 524 604 284 240 322 282 1,128 רמת גן
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 30- 444 632 177 267 352 280 1,076 צור הדסה

 10- 449 499 212 237 261 238 948 פתח תקווה

 3 478 466 204 274 233 233 944 רחובות

 2- 446 455 240 206 252 203 901 נתניה

 7- 431 464 188 243 253 211 895 גבע בנימין

 11- 397 445 184 213 223 222 842 אילת

 1- 400 403 237 163 208 195 803 כוכב יעקב

 1- 392 394 220 172 232 162 786 ראשון לציון

 6- 370 392 179 191 180 212 762 באר שבע

 33 421 317 192 229 195 122 738 צפת

 103 456 225 246 210 148 77 681 קריית יערים

 14 341 300 144 197 158 142 641 אפרת

 36- 249 387 110 139 195 192 636 הר אדר

 30- 242 346 104 138 173 173 588 אלעד

 7- 249 269 140 109 119 150 518 רעננה

 21- 228 288 105 123 157 131 516 הרצליה

 20 259 216 124 135 125 91 475 גבעתיים

 13- 210 242 126 84 97 145 452 חולון

 11- 212 237 98 114 112 125 449 בת ים

 7 265 248 119 146 125 123 513 אשקלון

 58 262 166 141 121 73 93 428 טבריה

 41 211 150 136 75 90 60 361 גבעת שמואל

 11- 162 183 77 85 84 99 345 לוד

 9 177 162 80 97 94 68 339  תקוע

 9- 159 174 69 90 77 97 333 כפר סבא

 3- 147 152 75 72 74 78 299 קריית ארבע

 1- 148 150 70 78 81 69 298 ערד

 11- 118 132 55 63 78 54 250 בית אל

  . 2011-2008לפי מספר העוזבים בשנים , מהגבוה לנמוך, היישובים בלוח מסודרים בסדר יורד* 
  רעות-מכבים- מודיעין** 
  

  וכלוסייה החרדיתעוזבים מקרב הא

על פי ההערכות (בית שמש :  הם2011-2008 בשנים 10היישובים העיקריים אליהם עזבה אוכלוסייה חרדית

על פי (גבעת זאב , בני ברק, מודיעין עילית, ביתר עילית, )11 מהעוזבים אל העיר הם חרדים80%-כ

 מהעוזבים אל העיר הם 70%- על פי ההערכות כ(אשדוד )  מהעוזבים אל העיר הם חרדים50%ההערכות 

 26%-שהיוו כ,  איש19,100בשנים אלו עברו ליישובים אלו . קריית יערים ואלעד, צפת, כוכב יעקב, )חרדים

נמוך מחלקה של ) 26%(יוצא איפוא שאחוז האוכלוסייה החרדית מכלל העוזבים . מכלל העוזבים את העיר

  ). 35%(האוכלוסייה החרדית בקרב האוכלוסייה היהודית בעיר 

                                                 
10
 . בהן מרבית האוכלוסייה היא חרדיתשכונות בירושלים באו אוכלוסייה /ושעברה ליישובים חרדיים אוכלוסייה  
11
ה של אחוז החרדים שעברו ליישובים השונים מתבססת על חישוב של אחוז העוזבים משכונות חרדיות בירושלים לכל הערכה 

    .יישובים בהם יש ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית/אחד מהיישובים החרדיים
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-2011 איש בשנים 9,900-  איש ומספרם עלה ל9,200 עזבו ליישובים שצויינו לעיל 2009-2008בשנים 

  ). 7%עלייה של  (2010

  2011-2008, *עוזבים את ירושלים ליישובים חרדים

 2011-2010 2009-2008 2011 2010 2009 2008 2011-2008 ישוב
  אחוז
 גידול

 9,862 9,202 5,160 4,702 4,656 4,546 19,064 כ"סה
7 

 2,570 2,021 1,477 1,093 1,032 989 4,590  אוכלוסייה חרדית-בית שמש
27 

 1,800 2,064 889 911 903 1,161 3,864 ביתר עילית
-13 

 1,361 1,700 746 615 902 798 3,061 מודיעין עילית
-20 

 890 489 640 642 602 526 2,410 בני ברק
14 

 1,282 1,128 418 472 236 254 1,379 ה חרדיתאוכלוסיי -גבעת זאב
82 

 440 510 211 229 258 252 950  אוכלוסייה חרדית -אשדוד
-14 

 400 403 237 163 208 195 803 כוכב יעקב
-1 

 421 317 192 229 195 122 738  צפת
33 

 456 225 246 210 148 77 681 קריית יערים
103 

 242 346 104 138 173 173 588 אלעד
-30 

  . 2011-2008לפי מספר העוזבים בשנים , מהגבוה לנמוך, היישובים בלוח מסודרים בסדר יורד* 

  

  עוזבים לפי גיל

  . וכך גם המהגרים מירושלים ואליה, ככלל מהגרים מתאפיינים בגילם הצעיר

) 34,400( מהעוזבים 48% 2011-2008בשנים . בקרב העוזבים את ירושלים בולט אחוז הצעירים הגבוה

 38% – 13,200 – 24-20בקרב הצעירים הקבוצה הגדולה ביותר היתה של בני  (34-20היו צעירים בני 

שהם למעשה ילדים שעזבו עם , 4-0קבוצת גיל גדולה נוספת היא של ילדים בני ). מכלל הצעירים

  ). 11,800( מכלל העוזבים 16%והם היוו , משפחותיהם

עוזבים את ירושלים, לפי גיל, 2011-2008
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 שעזבו את 19-0 במספר הילדים בני 8%חלה עלייה של ) 2011-2010- ו2009-2008(בין שתי התקופות 

 10,900-מספר הילדים שעזבו עלה מ). נותר המספר יציב, כאמור, בקרב כלל העוזבים את העיר(העיר 

 4-0העלייה הגדולה ביותר בקרב הילדים חלה בקרב בני .  בתקופה השנייה11,700- בתקופה הראשונה ל

  ). 6,300- ל5,500- מ, 13%עלייה של (

גם ביתר קבוצות הגיל חלה ירידה . 16,900- ל17,400-מ, 3% חלה ירידה של 34-20בקרב הצעירים בני 

  ). 1,950-  ל2,200-מ (64-50חלה בקרב בני ) 11%של (כאשר הירידה הגדולה ביותר , במספר העוזבים

  

2011-2008,  לפי גיל,עוזבים את ירושלים  

 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 19-0 כ"סה שנה 

2009-2008 36,145 10,886 5,549 17,446 6,681 4,264 2,175 1,374 

2011-2010 36,083 11,703 6,281 16,905 6,470 4,219 1,943 1,313 

2011-2008 72,228 22,589 11,830 34,351 13,151 8,483 4,118 2,687 

    אחוזים  

2009-2008 100 30 15 48 18 12 6 4 

2011-2010 100 32 17 47 18 12 5 4 

2011-2008 100 31 16 48 18 12 6 4 

                 

  אחוז גידול
2009-2008 – 2011-2010  

0 8 13 -3 
 
 

-3 
-1 -11 -4 

  

  עוזבים לפי מחוז וגיל

). 19-0בני (לדים כושר משיכה גבוה מאוד למשפחות עם י) ש"מחוז ירושלים ויו(ליישובי מטרופולין ירושלים 

-ש ו" ליו9,500 (14,400 – 34-20 צעירים רבים בני שלהלמטרופולין מירושלים  עברו 2011-2008בשנים 

כמו כן עברו לאזור זה מספר רב של ילדים .  מכלל העוזבים לאזור זה42%שהיוו )  למחוז ירושלים4,900

  .   מכלל העוזבים לאזור40%ם היוו וה)  למחוז ירושלים5,200- ש ו" ליו8,500 (13,700  -19-0בני 

  

 2011-2008בשנים . בעיקר ללא ילדים, 34-20ליישובי מטרופולין תל אביב כושר משיכה גבוה לצעירים בני 

)  למחוז המרכז5,600-  למחוז תל אביב ו7,900( צעירים 13,500למטרופולין תל אביב מירושלים עברו 

- למחוז תל אביב ו1,500 (4,900 עמד על 19-0ילדים בני מספר ה.  מכלל העוזבים לאזור זה56%שהיוו 

אחוז הילדים מכלל העוזבים למחוז תל אביב .  מכלל העוזבים לאזור20%והם היוו )  למחוז המרכז3,400

  ). 27%(נמוך באופן ניכר מאחוז הילדים  מכלל העוזבים למחוז המרכז ) 13%(

  

, )66%(ל העוזבים למחוז נרשם במחוז תל אביב הגבוה ביותר מקרב כל) 34-20בני (אחוז הצעירים 

יש לשער ששיעור הצעירים הגבוה שעזב למחוזות ).  בהתאמה51%- ו50%(ובמחוזות הדרום וחיפה 
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אוניברסיטת בן גוריון (הדרום וחיפה נובע בין היתר בשל מעבר לצורך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה 

  ).    ון בחיפהואוניברסיטת חיפה והטכני, שבנגב בבאר שבע

 675ממוצע של + (65 בני 2,700 עזבו את ירושלים 2011-2008בשנים ? +65ומה באשר לאוכלוסיית בני 

  ).  מידי שנה

.  מבני גילאים אלו שעזבו את ירושלים עברו למחוז זה28%-מחוז המרכז מהווה יעד מרכזי ו+ 65בקרב בני 

  ). 20%(ויהודה ושומרון ) 21%(הם מחוז תל אביב + 65מחוזות נוספים שמשכו אליהם את אוכלוסיית בני 

  

עוזבים את ירושלים, לפי מחוז וגיל, 2011-2008
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עוזבים את ירושלים, לפי מחוז וגיל, 2011-2008
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 2011-2008,  לפי מחוז וגיל,עוזבים את ירושלים

 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 19-0 כ"סה  מחוז

 2,687 4,118 8,483 13,151 34,351 11,830 22,589 72,228 כ"סה

 525 985 2,124 4,512 9,489 4,596 8,530 21,653 יהודה ושומרון

 265 346 660 1,441 2,997 863 1,763 6,031 מחוז הדרום 

 742 762 1,779 1,441 5,607 1,881 3,349 12,239 מחוז המרכז 

 133 262 522 689 1,828 667 1,381 4,126 מחוז הצפון 

 139 210 411 590 1,631 423 837 3,228 מחוז חיפה 

 308 858 1,691 2,087 4,936 2,724 5,186 12,979 מחוז ירושלים 

 575 695 1,296 2,391 7,863 676 1,543 11,972 מחוז תל אביב 

         

 833 1,843 3,815 6,599 14,425 7,320 13,716 34,632 מטרופולין ירושלים

 1,317 1,457 3,075 3,832 13,470 2,557 4,892 24,211 מטרופולין תל אביב

          

 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 19-0 כ"סה  מחוז

 אחוזים  

 4 6 12 18 48 16 31 100 כ"סה

 2 5 10 21 44 21 39 100 יהודה ושומרון

 4 6 11 24 50 14 29 100 מחוז הדרום 

 6 6 15 12 46 15 27 100 מחוז המרכז 

 3 6 13 17 44 16 33 100 מחוז הצפון 

 4 7 13 18 51 13 26 100 מחוז חיפה 

 2 7 13 16 38 21 40 100 מחוז ירושלים 

 5 6 11 20 66 6 13 100 מחוז תל אביב 

          

 2 5 11 19 42 21 40 100 מטרופולין ירושלים

 5 6 13 16 56 11 20 100 מטרופולין תל אביב

          

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

 20 24 25 34 28 39 38 30 יהודה ושומרון

 10 8 8 11 9 7 8 8 מחוז הדרום 

 28 19 21 11 16 16 15 17 מחוז המרכז 

 5 6 6 5 5 6 6 6 מחוז הצפון 

 5 5 5 4 5 4 4 4 מחוז חיפה 

 11 21 20 16 14 23 23 18 מחוז ירושלים 

 21 17 15 18 23 6 7 17 מחוז תל אביב 
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  עוזבים לפי יישוב וגיל

  . לפי יישוב מצביעה על התפלגות גילאים שונה בין העוברים ליישובים השוניםבחינת הנתונים 

יישובים בהם יש אוכלוסייה חרדית גדולה /העוזבים ליישובים חרדיים היישובים העיקריים ניכר כי 20בקרב 

, כך למשל בקרב העוזבים לבני ברק. 4-0ילדים בני ושל  24-20צעירים בני גבוה של אחוז מתאפיינים ב

יוצא איפוא . 4-0 הם ילדים בני 10%-25%- ו24-20 הם בני 33%-49% ביתר עילית ואשדוד, מודיעין עילית

יש לשער שחלק לא מבוטל מהעוזבים . שמרבית העוזבים ליישובים הללו הם זוגות צעירים עם ילדים קטנים

או שום שהתקשו לקנות בין היתר מ, שהתחתנו ועזבו את העיר) עם ילדים קטנים(הללו הם זוגות צעירים 

  .  דירהלשכור בה 

דוגמת מעלה , אליהם עזבו תושבים רבים מירושלים, ביישובים העיקריים שאינם חרדים, לשם השוואה

העוברים ליישובים .  בלבד מכלל העוזבים4%-8% 24-20מבשרת ציון וצור הדסה היוו בני , מודיעין, אדומים

 דומה 13%-19% -  4-0עם זאת ביישובים אלו אחוז בני . 34-30 היו בני 13%-19%-אלו מבוגרים יותר ו

  . לאחוז שנרשם ביישובים החרדיים שצויינו לעיל

, )1,700(ביתר עילית , )2,600( הגבוה ביותר נרשם בקרב העוזבים לבית שמש 19-0מספר הילדים בני 

  ). 1,100(ומודיעין עילית ) 1,100(מודיעין , )1,200(גבעת זאב , )1,200(מעלה אדומים 

גבע , )46%(הגבוה ביותר מקרב כלל העוזבים נרשם בקרב העוברים לבית שמש ) 19-0בני (אחוז הילדים 

  . )44%(גבעת זאב ו, )44%(ביתר עילית , )44%(כוכב יעקב , )45%(בנימין 

  

מספר ). 4,200(הגבוה ביותר נרשם בקרב העוזבים לתל אביב ) 34-20בני (מספר העוזבים הצעירים 

וזבים הצעירים לתל אביב גבוה באופן משמעותי ממספר העוזבים לכל אחד מהיישובים המדורגים הע

.  מכלל הצעירים54% שהיוותה 29-25בתוך קבוצת הצעירים שעזבה לתל אביב בולטת קבוצת בני . אחריה

ירושלמים ולא ( הם סטודנטים שלמדו בירושלים 29-25יש לשער שחלק לא מבוטל מהעוזבים בני 

  .שעם תום לימודיהם עזבו את העיר, )ושלמיםיר

מודיעין עילית , )1,900(ביתר עילית , )2,500(יישובים נוספים אליהם עזבו צעירים רבים הם בית שמש 

או יישובים בהם יש ריכוז גבוה של /כל היישובים הללו הם יישובים חרדיים ו). 1,600(ובני ברק ) 1,850(

 60%-73% (24-20בולטת קבוצת בני , צעירים שעברו לישובים הללובתוך קבוצת ה. אוכלוסייה חרדית

דירות או לשכור יש לשער שמדובר בזוגות צעירים שלאחר נישואיהם התקשו לרכוש ). מכלל העוזבים

 היישובים הבאים .בהם מחירי הדירות נמוכים יותר בהשוואה לירושלים, בירושלים ועזבו ליישובים הללו

  ). 850(ומבשרת ציון ) 1,300(מודיעין , )1,300(מעלה אדומים : רו צעירים רבים הםאליהם עב, במדרג יורד

 הגבוה ביותר מקרב כלל העוזבים ליישוב נרשם 34-20אחוז הצעירים בני ,  היישובים העיקריים20בקרב 

מודיעין עילית , )66%(בני ברק , )68%(וכן בקרב העוברים לרמת גן ) 70%(בקרב העוברים לתל אביב 

  ). 55%(וחיפה , )56%(רחובות , )58%(פתח תקווה , )60%(
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מעלה אדומים ל, )235(מודיעין ל, )265(הגבוה ביותר נרשם בקרב העוזבים לתל אביב + 65מספר בני 

הגבוה ביותר מקרב כלל העוזבים ליישוב נרשם בקרב העוברים + 65אחוז בני ). 110(מבשרת ציון לו) 225(

  ). 6%(ורחובות ) 6%(מעלה אדומים , )7%(מודיעין , )ם מכלל העוזבי11%(לנתניה 
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עוזבים את ירושלים, לפי יישובים עיקריים וגיל, 2011-2008
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 2011-2008,  וגיל* לפי יישובים עיקריים,עוזבים את ירושלים

 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 19-0 כ"סה ישוב

 2,687 4,118 8,483 13,151 34,351 11,830 22,589 72,228  כ"סה

          :מזה

 265 410 723 747 4,241 197 450 6,089 ב תל אבי

 79 171 352 1,504 2,495 1,563 2,641 5,738 בית שמש 

 16 85 180 1,283 1,884 959 1,684 3,864 ביתר עילית 

 224 333 554 306 1,312 566 1,199 3,622  מעלה אדומים 

 235 284 612 142 1,303 671 1,121 3,555 **מודיעין

 17 48 79 1,348 1,846 740 1,062 3,061  מודיעין עילית

 75 169 303 375 999 539 1,212 2,758 גבעת זאב

 106 327 458 204 837 308 728 2,456 מבשרת ציון 

 56 50 111 1,175 1,601 243 592 2,410 בני ברק 

 29 88 170 337 821 173 359 1,487 חיפה 

 68 87 108 462 727 171 367 1,357 אשדוד 

 60 55 129 177 768 60 116 1,128 רמת גן 

 27 107 246 47 283 166 394 1,076 צור הדסה 

 24 41 133 175 548 101 187 948 פתח תקווה 

 57 32 108 136 528 129 219 944 רחובות 

 96 86 105 150 419 97 195 901 נתניה 

 12 51 145 87 283 149 401 895 גבע בנימין 

 26 61 105 217 430 81 220 842 אילת

 10 29 49 197 364 193 351 803 כוכב יעקב

 52 47 115 112 421 64 151 786 ראשון לציון

 44 43 101 123 386 102 188 762 באר שבע

 14 40 67 189 339 161 278 738 צפת

 6 18 61 142 281 177 315 681 קריית יערים

 20 22 64 65 290 149 245 641 אפרת

 16 70 156 22 148 83 246 636 אדרהר 

 4 20 30 190 311 144 223 588 אלעד

 46 42 102 43 220 46 108 518 רעננה

 58 38 79 78 282 25 59 516 הרצליה

 53 76 67 71 212 53 105 513 אשקלון

 20 27 58 48 341 21 29 475 גבעתיים

 26 30 67 53 228 45 101 452 חולון

 34 48 60 68 197 42 110 449 בת ים

 7 45 44 91 164 85 168 428 טבריה

 7 11 30 105 235 53 78 361 גבעת שמואל

 13 20 40 45 149 63 123 345 לוד

 7 19 42 35 129 71 142 339 תקוע
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 36 26 57 26 153 32 61 333 כפר סבא

 14 24 36 51 121 51 104 299 קריית ארבע

 14 16 29 104 152 44 87 298 ערד

 4 4 25 75 123 60 94 250 בית אל

             

 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 19-0 כ"סה ישוב

 אחוזים  

 4 6 12 18 48 16 31 100  כ"סה

          :מזה

 4 7 12 12 70 3 7 100 תל אביב 

 1 3 6 26 43 27 46 100 בית שמש 

 0 2 5 33 49 25 44 100 ביתר עילית 

 6 9 15 8 36 16 33 100 ה אדומים מעל

 7 8 17 4 37 19 32 100 **מודיעין

 1 2 3 44 60 24 35 100 מודיעין עילית 

 3 6 11 14 36 20 44 100 גבעת זאב

 4 13 19 8 34 13 30 100 מבשרת ציון 

 2 2 5 49 66 10 25 100 בני ברק 

 2 6 11 23 55 12 24 100 חיפה 

 5 6 8 34 54 13 27 100 אשדוד 

 5 5 11 16 68 5 10 100 רמת גן 

 3 10 23 4 26 15 37 100 צור הדסה 

 3 4 14 18 58 11 20 100 פתח תקווה 

 6 3 11 14 56 14 23 100 רחובות 

 11 10 12 17 47 11 22 100 נתניה 

 1 6 16 10 32 17 45 100 גבע בנימין 

 3 7 12 26 51 10 26 100 אילת

 1 4 6 25 45 24 44 100 כוכב יעקב

 7 6 15 14 54 8 19 100 ראשון לציון

 6 6 13 16 51 13 25 100 באר שבע

 2 5 9 26 46 22 38 100 צפת

 1 3 9 21 41 26 46 100 קריית יערים

 3 3 10 10 45 23 38 100 אפרת

 3 11 25 3 23 13 39 100 הר אדר

 1 3 5 32 53 24 38 100 אלעד

 9 8 20 8 42 9 21 100 רעננה

 11 7 15 15 55 5 11 100 הרצליה

 10 15 13 14 41 10 20 100 אשקלון

 4 6 12 10 72 4 6 100 גבעתיים

 6 7 15 12 50 10 22 100 חולון

 8 11 13 15 44 9 24 100 בת ים

 2 11 10 21 38 20 39 100 טבריה
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 2 3 8 29 65 15 22 100 גבעת שמואל

 4 6 12 13 43 18 36 100 לוד

 2 6 12 10 38 21 42 100 תקוע

 11 8 17 8 46 10 18 100 כפר סבא

 5 8 12 17 40 17 35 100 קריית ארבע

 5 5 10 35 51 15 29 100 ערד

 2 2 10 30 49 24 38 100 בית אל

  . לפי מספר העוזבים, מהגבוה לנמוך, היישובים בלוח מסודרים בסדר יורד*                  
  רעות- מכבים-ודיעיןמ                ** 
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  עוזבים לתל אביב

  . והעוזבים הצעירים בפרט, תל אביב היא יעד ההגירה הראשון בקרב העוזבים את ירושלים בכלל

 8%והם היוו ,  איש6,100 - עבר לתל אביב מספר העוזבים הגבוה ביותר מירושלים 2011-2008בשנים 

נכנסו ש העיר 2011-2008ן בהקשר זה שבשנים מעניין לציי(מקרב העוזבים את ירושלים באותן שנים 

 מקרב הנכנסים לתל 8%שהיוו ,  איש6,100 –לתל אביב היא ירושלים ממנה מספר התושבים הגדול ביותר 

  ). אביב באותן השנים

 54%-כאשר בקרב הצעירים כ. 70% -  הגבוה 34-20בקרב העוזבים לתל אביב בולט אחוז הצעירים בני 

שער שחלק לא מבוטל מהעוזבים לתל אביב הם סטודנטים שלמדו בירושלים יש ל. 29-25הם  בני 

  . שעם סיום לימודיהם עזבו את העיר, )ירושלמים ולא ירושלמים(

פירושו של דבר שתל אביב אינה מהווה יעד . 7% – שעזבו לתל אביב נמוך מאוד 19-0אחוז הילדים בני 

, רמת גןהן ) 6%-11%(ך של ילדים מקרב העוזבים ערים נוספות שנרשם בהן אחוז נמו. למשפחותהגירה 

   .  כולן ערים במטרופולין תל אביב– וגבעתיים הרצליה

  ? מאלו שכונות עזבו לתל אביב

 - איש 380(רחביה :  השכונות העיקריות מהן עזבו תושבים ירושלמים לתל אביב הן2011-2009בשנים 

 – 310(קריית משה ובית הכרם , )8%

, )6% – 300(סביבותיה נחלאות ו, )7%

 270(המושבה הגרמנית וקטמון הישנה 

) 6% – 260(מרכז העיר , )6% –

התפלגות ). 5% – 250(ותלפיות מזרח 

השכונות מהן עזבו לתל אביב מספר רב 

של תושבים מאששת את ההשערה 

שחלק לא מבוטל מהעוזבים לתל אביב 

הם סטודנטים שסיימו ללמוד בעיר 

ונות שבראש שכן השכ, ועזבו אותה

המדרג הן שכונות בהן גרים סטודנטים 

  . רבים

במהלך השנים כמעט לא חל שינוי 

למעט , במספר העוזבים לתל אביב

 14% בה חלה עלייה של 2009בשנת 

במספר העוזבים בהשוואה לשנת 

2008 .  
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2011-2008, עוזבים לתל אביב  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2008 1,432 993 69% 

2009 1,626 1,169 72% 

2010 1,532 1,076 70% 

2011 1,499 1,003 67% 

2011-2008 6,089 4,241 70% 
  

2011-2008, עוזבים לתל אביב לפי גיל  

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

19-0 450 7% 

 3% 197 4-0:    מזה

 24-20 747 12% 

29-25 2,276 37% 

34-30 1,218 20% 

49-35 723 12% 

64-50 410 7% 

65+ 265 4% 

 100% 6,089 כ"סה

  

2011-2008, עוזבים צעירים לתל אביב  

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

 24-20 747 18% 

29-25 2,276 54% 

34-30 1,218 29% 

 100% 4,241  כ"סה
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  עוזבים לבית שמש

 5,750 עזבו לבית שמש 2011-2008בשנים . עוזבים את ירושליםבית שמש היא היעד השני בחשיבותו ל

 מהעוזבים לבית שמש 80%-כ, על פי ההערכות.  מכלל העוזבים את העיר בשנים אלו8%תושבים שהיוו 

, 19-0 מהעוזבים אליה הם בני 46% -בקרב העוזבים לבית שמש בולט אחוז הילדים הגבוה . הם חרדים

, 43% - 34-20קבוצת גיל גדולה נוספת היא של צעירים בני . 4-0 הם בני) 60%(למעלה ממחציתם 

, יוצא איפוא שהאוכלוסייה שעוזבת לבית שמש היא צעירה מאוד. 24-20הם בני ) 60%(למעלה ממחציתם 

  . ובעלת ילדים רבים

גאולה ומאה שערים :  השכונות העיקריות מהן עברו תושבים ירושלמים לבית שמש הן2011-2009בשנים 

וסנהדריה ותל ארזה ) 6%(הר נוף , )7%(רמות אלון , )8%(רוממה , )9%(מקור ברוך וזכרון משה , )26%(

  . נתונים אלו מצביעים על כך שחלק גדול מהעוזבים לבית שמש הם חרדים). 5%(

 במספר 35% ניכרת עלייה של 2011אך בשנת , במהלך השנים מספר העוזבים לבית שמש היה דומה

יש לשער שעלייה זו נובעת בין היתר מאכלוס של יחידות דיור חדשות . 2010אה לשנת העוזבים בהשוו

  . בשנה זו
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2011-2008, עוזבים לבית שמש  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2008 1,236 548 44% 

2009 1,290 547 42% 

2010 1,366 583 43% 

2011 1,846 817 44% 

2011-2008 5,738 2,495 43% 

  

  2011-2008, עוזבים לבית שמש לפי גיל

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

19-0 2,641 46% 

 27% 1,563 4-0:    מזה

 24-20 1,504 26% 

29-25 692 12% 

34-30 299 5% 

49-35 352 6% 

64-50 171 3% 

65+ 79 1% 

 100% 5,738 כ"סה

  

,משעוזבים צעירים לבית ש  
2011-2008 

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

 24-20 1,504 60% 

29-25 692 28% 

34-30 299 12% 

 100% 2,495  כ"סה
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  עוזבים לביתר עילית

 עזבו לביתר עילית  2011-2008בשנים . ביתר עילית היא היעד השלישי בחשיבותו לעוזבים את ירושלים

בקרב העוזבים לביתר עילית הקבוצה הגדולה .  העיר בשנים אלו מכלל העוזבים את5% איש שהיוו 3,850

קבוצת גיל גדולה נוספת היא של . 24-20הם בני ) 67%(שני שליש מהם , 49% - 34-20ביותר היא של בני 

יוצא איפוא . 4-0הם בני ) 57%(למעלה ממחציתם , 19-0 מהעוזבים אליה הם בני 44% -ילדים 

  . ובעלת ילדים רבים, היא צעירה מאוד, בדומה לזו העוזבת לבית שמש, יליתשהאוכלוסייה שעוזבת לביתר ע

גאולה :  השכונות העיקריות בירושלים מהן עזבו תושבים ירושלמים לביתר עילית הן2011-2009בשנים 

) 8%(רוממה , )8%(רמת שלמה , )8%(סנהדריה ותל ארזה , )12%(רמות אלון , )17%(ומאה שערים 

  ). 8%(ון משה ומקור ברוך וזכר

 בשנת 890-  והוא ירד ל1,160 הוא עמד על 2008בשנת . במהלך השנים מספר העוזבים לביתר עילית ירד

ככלל . הירידה במספר העוזבים לביתר עילית נובעת ככל הנראה מירידה בהיקפי הבנייה ביישוב. 2011

  .  על מספר המהגרים אליולהיצע הדירות ביישוב מסויים ולבנייה של דירות חדשות יש השפעה ניכרת
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2011-2008, עוזבים לביתר עילית  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2008 1,161 591 51% 

2009 903 429 48% 

2010 911 474 52% 

2011 889 390 44% 

2011-2008 3,864 1,884 49% 

  

  2011-2008, עוזבים לביתר עילית לפי גיל

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

19-0 1,684 44% 

 25% 959 4-0:    מזה

 24-20 1,283 33% 

29-25 419 11% 

34-30 182 5% 

49-35 180 5% 

64-50 85 2% 

65+ 29 1% 

 100% 3,864 כ"סה

  

,עוזבים צעירים לביתר עילית  
2011-2008 

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

 24-20 1,283 68% 

29-25 419 22% 

34-30 182 10% 

 100% 1,884  כ"סה
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  עוזבים למעלה אדומים

 3,620 עזבו אליה 2011-2008בשנים . מעלה אדומים היא היעד הרביעי בקרב העוזבים את ירושלים

   . מכלל העוזבים את העיר בשנים אלו5%ירושלמים שהיוו 

בקרב הצעירים .  36% - 34-20תר היא של צעירים בני בקרב העוזבים למעלה אדומים הקבוצה הגדולה ביו

    כשליש מהעוזבים הם בני). 37% (34-30וכן של בני ) 40% (29-25הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני 

משפחות עם /יש לשער שמרבית העוזבים למעלה אדומים הם משפחות צעירות. 4-0 מהם בני 50%, 19-0

  .   ילדים צעירים

פסגת זאב :  השכונות העיקריות מהן עזבו תושבים ירושלמים למעלה אדומים הן2011-2009בשנים 

מהנתונים ). 6%(ורמות אלון ) 6%(קטמונים , )7%(קריית היובל , )8%(נווה יעקב , )10%(גילה , )24%(

  .  לפסגת זאב ונווה יעקבובמיוחד, עולה שלמעלה אדומים כושר משיכה גבוה לשכונות צפון העיר

 במספר 32% חלה ירידה של 2011אך בשנת , נים מספר העוזבים למעלה אדומים היה דומהלאורך הש

יתכן  שההסבר לירידה במספר העוזבים למעלה ). 700-  ל1,000- מ (2010העוזבים בהשוואה לשנת 

  . אדומים הוא ירידה בהיקפי הבנייה

 

  



44 

 

2011-2008, עוזבים למעלה אדומים  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2008 934 333 36% 

2009 962 395 41% 

2010 1,029 344 33% 

2011 697 240 34% 

2011-2008 3,622 1,312 36% 

  

  2011-2008, עוזבים למעלה אדומים לפי גיל

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

19-0 1,199 33% 

 16% 566 4-0:    מזה

 24-20 306 8% 

29-25 526 15% 

34-30 480 13% 

49-35 554 15% 

64-50 333 9% 

65+ 224 6% 

 100% 3,622 כ"סה

  

,עוזבים צעירים למעלה אדומים  
2011-2008 

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

 24-20 306 23% 

29-25 526 40% 

34-30 480 37% 

 100% 1,312  כ"סה
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  עוזבים למודיעין

 עזבו 2011-2008בשנים . היא היעד החמישי בקרב העוזבים את ירושלים) רעות- כביםמ-מודיעין(מודיעין 

   . מכלל העוזבים את העיר באותן שנים5% ירושלמים שהיוו 3,560אליה 

קצת למעלה משליש . 4-0בני ) 60%(למעלה ממחציתם , 19-0בקרב העוזבים למודיעין כשליש הם בני 

 34-30בקרב הצעירים הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני . 34-20מהעוזבים הם צעירים בני ) 37%(

)51% .(  

גילה , )16%(פסגת זאב :  השכונות העיקריות מהן עזבו תושבים ירושלמים למודיעין הן2011-2009בשנים 

יוצא אפוא שחלק לא מבוטל ). 6%(וקריית היובל ) 6%(קריית משה ובית הכרם , )9%(רמות אלון , )9%(

  . עין עברו אליה מהשכונות הפריפריאליות של ירושליםמהעוזבים למודי

 930- מספר העוזבים ירד מ. 2010למעט בשנת , במהלך השנים חלה ירידה במספר העוזבים למודיעין

  ). 23%ירידה של  (2011 בשנת 710- ל2008בשנת 
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2011-2008, עוזבים למודיעין  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2008 926 366 40% 

2009 904 336 37% 

2010 1,011 345 34% 

2011 714 256 36% 

2011-2008 3,555 1,303 37% 

  

  2011-2008, עוזבים למודיעין לפי גיל

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

19-0 1,121 32% 

 19% 671 4-0:    מזה

 24-20 142 4% 

29-25 494 14% 

34-30 667 19% 

49-35 612 17% 

64-50 284 8% 

65+ 235 7% 

 100% 3,555 כ"סה

  

 עוזבים צעירים למודיעין
2011-2008 

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

 24-20 142 11% 

29-25 494 38% 

34-30 667 51% 

 100% 1,303  כ"סה

  

  

  

  

  



47 

 

  עוזבים למודיעין עילית

 עזבו למודיעין עילית  2011-2008בשנים . עוזבים את ירושליםמודיעין עילית היא היעד השישי בקרב ה

  .  מכלל העוזבים את העיר באותן שנים4% איש שהיוו 3,060

) 73%(למעלה משני שליש מהם , 60% -  34-20בקרב העוזבים למודיעין עילית בולט אחוז הצעירים בני 

התקשו לרכוש דירה , התחתנו הם זוגות צעירים ש24-20יש לשער שהעוזבים בני . 24-20הם בני 

החלק הארי , 35% –) 19-0בני (קבוצת גיל גדולה נוספת היא של ילדים . בירושלים ועברו אל מודיעין עילית

פירושו של דבר שמרבית העוברים למודיעין עילית הם זוגות צעירים עם ילדים . 4-0הם בני ) 69%(שלהם 

  .  קטנים

רמות אלון : הן עזבו תושבים ירושלמים למודיעין עילית הן השכונות העיקריות מ2011-2009בשנים 

  ). 8%(ורוממה ) 8%(גאולה ומאה שערים , )10%(סנהדריה ותל ארזה , )13%(רמת שלמה , )24%(

 עוזבים מידי 900- ל600והוא נע בין , במהלך השנים מספר העוזבים למודיעין עילית התאפיין בתנודתיות

  . שנה

   

2011-2008, יתעוזבים למודיעין עיל  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2008 798 490 61% 

2009 902 521 58% 

2010 615 379 62% 

2011 746 456 61% 

2011-2008 3,061 1,846 60% 

  

  2011-2008, עוזבים למודיעין עילית לפי גיל

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

19-0 1,062 35% 

 24% 740 4-0:    מזה

 24-20 1,348 44% 

29-25 392 13% 

34-30 106 3% 

49-35 79 3% 

64-50 48 2% 

65+ 17 1% 

 100% 3,061 כ"סה

  

,עוזבים צעירים למודיעין עילית  
2011-2008 

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

 24-20 1,348 73% 

29-25 392 21% 

34-30 106 6% 

 100% 1,846  כ"סה
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  עוזבים לגבעת זאב

 2,760 עזבו אליה 2011-2008בשנים . גבעת זאב היא היעד השביעי בקרב העוזבים את ירושלים

   . מכלל העוזבים את העיר4%ירושלמים שהיוו 

-4בני ) 44%(פחות ממחציתם , 19-0 הם בני 44% -בקרב העוזבים לגבעת זאב בולט חלקם של הילדים 

בקרב הצעירים שתי הקבוצות העיקריות . 34-20מהעוזבים הם צעירים בני ) 36%(קצת למעלה משליש . 0

 24-20אחוז הילדים הגבוה יחד עם אחוז גבוה של צעירים בני ). 37% (29-25ובני ) 38% (24-20הן בני 

  . מצביע על כך שחלק לא מבוטל מהאוכלוסייה שעזבה לגבעת זאב היא חרדית

בשנים .  את ההשערה שאל גבעת זאב עברה אוכלוסייה חרדית גדולהנתוני ההגירה לפי שכונות מאששת

רמת , )43%(רמות אלון :  השכונות העיקריות מהן עזבו תושבים ירושלמים לגבעת זאב הן2011-2009

  ). 4%(ורמת אשכול וגבעת המבתר ) 4%(פסגת זאב , )4%(הר נוף , )5%(שלמה 

 בשנת 945- ל2008 בשנת 510-מספרם עלה מ. אבבמהלך השנים חלה עלייה במספר העוזבים לגבעת ז

  . 2011 בשנת 835-הוא ירד לו, 2010

  

2011-2008, עוזבים לגבעת זאב  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2008 507 165 33% 

2009 471 217 46% 

2010 944 329 35% 

2011 836 288 34% 

2011-2008 2,758 999 36% 

  

  2011-2008, עוזבים לגבעת זאב לפי גיל

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

19-0 1,212 44% 

 20% 539 4-0:    מזה

 24-20 375 14% 

29-25 368 13% 

34-30 256 9% 

49-35 303 11% 

64-50 169 6% 

65+ 75 3% 

 100% 2,758 כ"סה

  

,עוזבים צעירים לגבעת זאב  
2011-2008 

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

 24-20 375 38% 

29-25 368 37% 

34-30 256 27% 

 100% 999  כ"סה
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  עוזבים למבשרת ציון

 2,460 עזבו אליה 2011-2008בשנים . מבשרת ציון היא היעד השמיני בקרב העוזבים את ירושלים

   .  מכלל העוזבים את העיר באותן שנים3%ירושלמים שהיוו 

בקרב . 34-20 מהעוזבים למבשרת הם בני 34% –בולטת קבוצת הצעירים , שרתבקרב העוזבים למב

-19קבוצת גיל גדולה נוספת היא של בני ). 40% (34-30הצעירים קבוצת הגיל הגדולה ביותר היא של בני 

  .4-0בני ) 42%(פחות ממחציתם , 30% – 0

קרב היישובים שאליהם עברו ולמעשה המבוגרים ביותר מ, העוזבים למבשרת ציון הם מבוגרים יחסית

בצור הדסה נרשם נתון +. 35 מהעוזבים אליה הם בני 36%. 2011-2008 תושבים בשנים 900-למעלה מ

לשם השוואה בקרב . בהתאמה, 30%- ו32% -  ובמודיעין ובמעלה אדומים נמוך במעט 35% –דומה 

  .5%-10%  -נמוך באופן ניכר + 35העוברים ליישובים החרדיים אחוז בני 

, )10%(פסגת זאב :  השכונות העיקריות מהן עזבו תושבים ירושלמים למבשרת ציון הן2011-2009בשנים 

  ). 6%(וקריית היובל ) 7%(קריית מנחם ועיר גנים , )8%(גילה , )9%(קריית משה ובית הכרם 

בשנת  560-  ל2008 בשנת 720-מספרם ירד מ. במהלך השנים חלה ירידה במספר העוזבים למבשרת ציון

  ).  37%ירידה של  (2011 בשנת 450-  ול2010

2011-2008, עוזבים למבשרת ציון  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2008 717 255 36% 

2009 723 251 35% 

2010 562 189 34% 

2011 454 142 31% 

2011-2008 2,456 837 34% 
  

  2011-2008, ילעוזבים למבשרת ציון לפי ג

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

19-0 728 30% 

 13% 308 4-0:    מזה

 24-20 204 8% 

29-25 297 12% 

34-30 336 14% 

49-35 458 19% 

64-50 327 13% 

65+ 106 4% 

 100% 2,456 כ"סה

    

,עוזבים צעירים למבשרת ציון  
2011-2008 

 אחוז העוזבים מספר העוזבים גיל

 24-20 204 24% 

29-25 297 35% 

34-30 336 40% 

 100% 837  כ"סה
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   שכונהעוזבים לפי 

          בשנים )ישובית בלבד-הגירה בין(תושבים אותן עזבו המספר הגדול ביותר של השכונות בירושלים 

יית משה ובית קר, )2,900(גאולה ומאה שערים , )4,000(פסגת זאב , )5,000(רמות אלון :  הן2011-2009

  ). 2,200(וקטמונים ) 2,400(קריית היובל ) 2,600(גילה , )2,700(הכרם 

בשנים אלו נרשם בשכונות ) מספר העוזבים ביחס לגודל אוכלוסיית השכונה(שיעור העוזבים הגבוה ביותר 

, )173 (טלביה, )173(מרכז העיר , )177(רחביה , ) עוזבים לאלף תושבים183(נחלאות וסביבותיה : הבאות

ורמות אלון ) 124(רסקו וגבעת מרדכי , )124(תלפיות מזרח , )129(המושבה הגרמנית וקטמון הישנה 

יש לשער שחלק לא . מרבית השכונות שצויינו לעיל הן שכונות בהן מתגוררים סטודנטים רבים). 123(

 שהתגוררו בירושלים ,ירושלמים או תושבים שעברו אליה לצורך לימודים, מבוטל מהעוזבים הם סטודנטים

). פירוט בהמשך(בשכונות אלו נרשם גם שיעור הנכנסים הגבוה ביותר . כמה שנים ועזבו אותה לאחר מכן

על . של צעירים שבוחרים לגור בהן כמה שנים ועוזבים אותן לאחר כמה שנים" תנועה ערה"בשכונות אלו יש 

  .   ים חדשיםפי רב את מקומם של העוזבים הללו תופסים צעירים וסטודנט

  

עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות  - 

מספר עוזבים ושיעור עוזבים, 2011-2009
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  2011-2009, *לפי שכונה, עוזבים את ירושלים

 מספר העוזבים שכונה
  שיעור העוזבים

  מספר העוזבים ביחס(
 )לגודל אוכלוסיית השכונה

 70 54,871  כ"סה

    : מזה

 123 5,037 רמות אלון

 101 4,033  פסגת זאב

 96 2,944 מאה שערים, גאולה

 109 2,651 בית הכרם, קריית משה

 90 2,645 גילה

 108 2,382 קריית היובל

 92 2,180 קטמונים

 98 1,881 נווה יעקב

 82 1,792 רוממה

 183 1,761 זכרונות, נחלאות
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 99 1,759 עיר גנים, קריית מנחם

 124 1,720 תלפיות מזרח 

 124 1,686 גבעת מרדכי, רסקו

 115 1,570 זכרון משה, מקור ברוך

 97 1,538 הר נוף

 96 1,432 מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 99 1,427 רמת שלמה

 177 1,326 רחביה

 83 1,297 תל ארזה, סנהדריה

 129 1,293 קטמון הישנה, המושבה הגרמנית

 66 1,218 בית וגן

 102 1,089 ימין משה, אבו תור, בקעה

 98 1,059 גבעת שאול

 173 1,056 מרכז העיר

 95 1,007 גבעת המבתר, רמת אשכול

 108 973 הגבעה הצרפתית

 97 898 רמת דניה, רמת שרת

 94 826 שמואל הנביא, מעלות דפנה

 60 708 הר חומה

 173 498 טלביה

 96 323 מוסררה, ממילא

 105 201 גבעת רם, ניות וסביבותיה

 117 198 קריית הדסה, עין כרם

  .  לפי מספר העוזבים, ךמהגבוה לנמו, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד      * 
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  עוזבים לפי שכונה וגיל

  . בחינת העוזבים לפי שכונה וגיל מצביעה על התפלגות גילאים שונה בין העוזבים מהשכונות השונות

שכונות בהן יש אוכלוסייה חרדית גדולה צעירים יותר /ניתן לראות שהעוזבים משכונות חרדיות, ככלל

בעיקר (וזבים משכונות חרדיות מתאפיינים הן באחוז גבוה של ילדים הע. חרדית-בהשוואה לאוכלוסייה הלא

.  זאת אומרת הורים צעירים וילדיהם הצעירים–) 24-20בעיקר בני (והן באחוז גבוה של צעירים ) 4-0בני 

זכרון משה , מקור ברוך, גאולה ומאה שערים, סנהדריה ותל ארזה, כך למשל  בשכונות רמת שלמה

בשכונות פסגת , לשם השוואה. 24-20 הם בני 31%-44%-  ו4-0העוזבים הם בני  מ19%-25% –ורוממה

קטמונים ותלפיות מזרח אחוז , קטמון הישנה, המושבה הגרמנית, קריית היובל, רמת דניה, רמת שרת, זאב

  . 9%-14% עמד על 24-20 ואחוז בני 10%-19%      עמד על4-0בני 

בקרב העוזבים את שכונות מרכז העיר 

יבותיה בולט האחוז הגבוה של וסב

כך למשל במרכז . 34-20צעירים בני 

ברחביה ובנחלאות וסביבותיה , העיר

 מהעוזבים הם צעירים בני 58%-66%

  . 29-25כמחציתם הם בני . 34-20

  

 הגבוה ביותר 19-0מספר הילדים בני 

נרשם בקרב העוזבים את רמות אלון 

גאולה , )1,300(פסגת זאב , )1,700(

קריית משה , )1,300(ערים ומאה ש

) 700(נווה יעקב , )800(ובית הכרם 

אחוז ).                 660(וקריית היובל 

הילדים הגבוה ביותר מקרב כלל 

העוזבים את השכונה נרשם בקרב 

גאולה , )45%(העוזבים את הר חומה 

ומקור ברוך ) 44%(ומאה שערים 

וכן בקרב , )41%(וזכרון משה 

נות שמרבית העוזבים את השכו

אוכלוסייתן היא חרדית כמו מעלות 

, רמת אשכול, שמואל הנביא, דפנה

  ). 36%-39%(גבעת שאול ובית וגן , רוממה, סנהדריה ותל ארזה
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פסגת זאב , )2,400(הגבוה ביותר נרשם בקרב העוזבים את רמות אלון ) 34-20בני (מספר הצעירים 

קריית היובל , )1,100(קריית משה ובית הכרם , )1,200(גילה , )1,400(גאולה ומאה שערים , )1,600(

  ).   1,000(ונחלאות וסביבותיה ) 1,000(קטמונים ) 1,100(

, )66%(אחוז הצעירים הגבוה ביותר מקרב כלל העוזבים את השכונה נרשם בקרב העוזבים את מרכז העיר 

הר נוף , )56%(תל ארזה סנהדריה ו, )58%(נחלאות וסביבותיה , )58%(רמת שלמה , )62%(רחביה 

  ). 55%(ורוממה ) 56%(

  ? +65ומה באשר לבני 

, )131(רמות אלון , )139(גילה , )143(הגבוה ביותר נרשם בקרב העוזבים את פסגת זאב + 65מספר בני 

  ). 113(וקריית משה ובית הכרם ) 131(קריית היובל 

ם בקרב העוזבים את ניות וסביבותיה הגבוה ביותר מקרב כלל העוזבים את השכונה נרש+ 65אחוז בני 

, תלפיות, )6%(רמת שרת ורמת דניה , )6%(טלביה , )7%(המושבה הגרמנית וקטמון הישנה , )12%(

  ).  6%(והגבעה הצרפתית ) 6%(ארנונה ומקור חיים 

עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות וגיל, 2011-2008
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עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות וגיל, 2011-2008
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 2011-2009, וגיל* לפי שכונה, עוזבים את ירושלים

 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 0-19 כ"סה שכונה 

 2,019 3,047 6,387 9,897 26,145 9,116 17,273 54,871  כ"סה

: מזה                  

 131 307 432 1,252 2,441 894 1,726 5,037 רמות אלון 

 143 294 660 404 1,624 556 1,312 4,033 פסגת זאב

 41 78 150 910 1,367 749 1,308 2,944 מאה שערים, גאולה

 113 163 437 306 1,137 421 801 2,651 בית הכרם, קריית משה

 139 219 409 272 1,160 380 718 2,645 גילה

 131 174 329 214 1,089 445 659 2,382 קריית היובל

 81 126 304 237 1,017 387 652 2,180 קטמונים

 84 132 186 336 782 348 697 1,881 נווה יעקב

 38 38 87 726 983 356 646 1,792 רוממה

 47 90 217 154 1,016 250 391 1,761 זכרונות, נחלאות

 83 134 284 211 759 222 499 1,759 עיר גנים, קריית מנחם

 65 101 239 239 919 174 396 1,720 תלפיות מזרח 

 80 85 227 142 786 324 508 1,686 גבעת מרדכי, רסקו

 20 39 89 502 784 373 638 1,570 זכרון משה, מקור ברוך

 28 67 75 529 856 256 512 1,538 הר נוף

 89 110 212 140 619 199 402 1,432 מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 11 24 65 629 825 278 502 1,427 רמת שלמה

 66 71 174 85 817 130 198 1,326 רחביה

 20 23 51 527 732 270 471 1,297 תל ארזה, סנהדריה

 90 71 232 145 594 164 306 1,293 קטמון הישנה, מניתהמושבה הגר

 63 48 114 266 531 262 462 1,218 בית וגן

 57 74 177 117 511 122 270 1,089 ימין משה, אבו תור, בקעה

 26 30 85 276 532 227 386 1,059 גבעת שאול

 30 52 99 123 700 109 175 1,056 מרכז העיר

 46 46 101 223 443 190 371 1,007 גבעת המבתר, רמת אשכול

 56 87 127 102 511 86 192 973 הגבעה הצרפתית

 57 79 141 84 376 121 245 898 רמת דניה, רמת שרת

 19 33 77 215 378 162 319 826 שמואל הנביא, מעלות דפנה

 19 27 106 50 239 154 317 708 הר חומה

 30 35 82 32 262 51 89 498 טלביה

 12 21 51 30 117 48 122 323 מוסררה, ממילא

 25 22 42 21 79 19 33 201 ניות וסביבותיה וגבעת רם

 3 8 41 8 92 33 54 198 קריית הדסה,  עין כרם
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 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 0-19 כ"סה שכונה 

 אחוזים  

 4 6 12 18 48 17 31 100 כ"סה

                 : מזה

 3 6 9 25 48 18 34 100 רמות אלון 

 4 7 16 10 40 14 33 100 פסגת זאב

 1 3 5 31 46 25 44 100 מאה שערים, גאולה

 4 6 16 12 43 16 30 100 בית הכרם, קריית משה

 5 8 15 10 44 14 27 100 גילה

 5 7 14 9 46 19 28 100 קריית היובל

 4 6 14 11 47 18 30 100 קטמונים

 4 7 10 18 42 19 37 100 נווה יעקב

 2 2 5 41 55 20 36 100 רוממה

 3 5 12 9 58 14 22 100 זכרונות, נחלאות

 5 8 16 12 43 13 28 100 עיר גנים, קריית מנחם

 4 6 14 14 53 10 23 100 תלפיות מזרח 

 5 5 13 8 47 19 30 100 גבעת מרדכי, רסקו

 1 2 6 32 50 24 41 100 זכרון משה, מקור ברוך

 2 4 5 34 56 17 33 100 הר נוף

 6 8 15 10 43 14 28 100 מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 1 2 5 44 58 19 35 100 רמת שלמה

 5 5 13 6 62 10 15 100  רחביה

 2 2 4 41 56 21 36 100 תל ארזה, סנהדריה

 7 5 18 11 46 13 24 100 קטמון הישנה, המושבה הגרמנית

 5 4 9 22 44 22 38 100 וגןבית 

 5 7 16 11 47 11 25 100 ימין משה, אבו תור, בקעה

 2 3 8 26 50 21 36 100 גבעת שאול

 3 5 9 12 66 10 17 100 מרכז העיר

 5 5 10 22 44 19 37 100 גבעת המבתר, רמת אשכול

 6 9 13 10 53 9 20 100 הגבעה הצרפתית

 6 9 16 9 42 13 27 100 רמת דניה, רמת שרת

 2 4 9 26 46 20 39 100 שמואל הנביא, מעלות דפנה

 3 4 15 7 34 22 45 100 הר חומה

 6 7 16 6 53 10 18 100 טלביה

 4 7 16 9 36 15 38 100 מוסררה, ממילא

 12 11 21 10 39 9 16 100 ניות וסביבותיה וגבעת רם

 2 4 21 4 46 17 27 100 קריית הדסה,  עין כרם

  .  לפי מספר העוזבים, מהגבוה לנמוך, בלוח מסודרות בסדר יורדהשכונות * 
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  עוזבים את רמות אלון

 – תושבים 5,000  – 2011-2009בשנים אותה עזבו מספר התושבים הגדול ביותר רמות אלון היא השכונה 

עם זאת יש לציין שזו גם השכונה הגדולה ביותר .  מכלל העוזבים את העיר בשנים אלו9%והם היוו 

מספר העוזבים ביחס (שיעור העוזבים את השכונה .  תושבים41,000-ובשנים אלו גרו בה כ, בירושלים

שיעור העוזבים הגבוה ביותר נרשם ( עוזבים לאלף תושבים 123עמד על ) לגודל אוכלוסיית השכונה

  ).   עוזבים לאלף תושבים183בנחלאות וסביבותיה ועמד על 

) 19-0בני ( וכן אחוז הילדים 48% –הגבוה ) 34-20בני (ט אחוז הצעירים בקרב העוזבים את רמות אלון בול

.  מכלל הצעירים51% שהיוו 24-20הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני ) 34-20(בקרב הצעירים . 34% –

  .     מאפיין את האוכלוסייה החרדית24-20אחוז גבוה של עוזבים בני , על פי רב

  . 2011 בשנת 46%-  ל2009 בשנת 53%- השכונה ירד במהלך השנים מאחוז הצעירים מכלל העוזבים את

  

בית , )11%(מודיעין עילית , )19%(גבעת זאב : היישובים העיקריים אליהם עזבו תושבי רמות אלון הם

מדרג היישובים אליהם ). 4%(ובני ברק ) 5%(מודיעין , )5%(תל אביב , )6%(ביתר עילית , )6%(שמש 

  . ביע על כך שחלק לא מבוטל מהעוזבים את רמות הם חרדיםעזבו תושבי רמות מצ

  .  תושבים מידי שנה1,700-1,600במהלך השנים מספר העוזבים את רמות אלון היה דומה ועמד על 

2011-2009, עוזבים את רמות אלון  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 1,619 850 53% 

2010 1,733 818 47% 

2011 1,685 773 46% 

2011-2009 5,037 2,441 48% 
  

  לפי גיל, עוזבים את רמות אלון
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

19-0 1,726 34% 

 18% 894 4-0:    מזה

 24-20 1,252 25% 

29-25 772 15% 

34-30 417 8% 

49-35 432 9% 

64-50 307 6% 

65+ 131 3% 

 100%  5,037 כ"סה
  

  2011-2009, עוזבים צעירים את רמות אלון

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

 24-20 1,252 51% 

29-25 772 32% 

34-30 417 17% 

 100% 2,441  כ"סה
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  עוזבים את פסגת זאב

-2011בשנים . אותה עזבו מספר התושבים הגדול ביותר ,במדרג יורד ,פסגת זאב היא השכונה השנייה

עם זאת יש לציין שזו .  מכלל העוזבים את העיר בשנים אלו7% תושבים והם היוו 4,000 עזבו אותה 2009

שיעור העוזבים את השכונה עמד .  תושבים40,000-גם אחת השכונות הגדולות בעיר ובשנים אלו גרו בה כ

  .  עוזבים לאלף תושבים101על 

 –) 19-0בני ( וכן אחוז הילדים 40% –) 34-20בני (בקרב העוזבים את פסגת זאב בולט אחוז הצעירים 

  . 43% – 29-25בקרב הצעירים הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני . 33%

גבע בנימין , )10%(מודיעין , )16%(מעלה אדומים : היישובים העיקריים אליהם עברו תושבי פסגת זאב הם

  ). 4%(ומבשרת ציון ) 5%(תל אביב , )5%(

 1,400-  ל2009 בשנת 1,480-מ,  ירידה הדרגתית במספר העוזבים את פסגת זאבבמהלך השנים חלה

  ). 22%ירידה של  (2011 בשנת 1,160- ול2010בשנת 

  

2011-2009, עוזבים את פסגת זאב  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 1,482 622 42% 

2010 1,393 543 39% 

2011 1,158 459 40% 

2011-2009 4,033 1,624 40% 

  

  לפי גיל, עוזבים את פסגת זאב
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

19-0 1,312 33% 

 14% 556 4-0:    מזה

 24-20 404 10% 

29-25 706 18% 

34-30 514 13% 

49-35 660 16% 

64-50 294 7% 

65+ 143 4% 

 100%  4,033 כ"סה

  

  2011-2009,  עירים את פסגת זאבעוזבים צ

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

 24-20 404 25% 

29-25 706 43% 

34-30 514 32% 

 100% 1,624  כ"סה
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  עוזבים את גאולה ומאה שערים

 מכלל העוזבים את העיר 5% תושבים והם היוו 2,900 עזבו את גאולה ומאה שערים 2011-2009בשנים 

   .  עוזבים לאלף תושבים96עור העוזבים עמד על שי.  באותן שנים

בני ( וכן אחוז הילדים 46% –הגבוה ) 34-20בני (בקרב העוזבים את השכונות הללו בולט אחוז הצעירים 

למעשה בשכונות אלו נמדד אחוז הילדים הגבוה ביותר מבין כל השכונות . 44% –הגבוה מאוד ) 19-0

-34(בקרב הצעירים . 4-0הם בני ) 57%(שר למעלה ממחציתם כא, )45% –למעט הר חומה (בירושלים 

  .  מכלל הצעירים67% שהיוו 24-20הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני ) 20

, )15%(ביתר עילית , )40%(בית שמש : היישובים העיקריים אליהם עזבו תושבי גאולה ומאה שערים הם

  ). 3%(ת זאב וגבע) 3%(אשדוד , )6%(מודיעין עילית , )7%(בני ברק 

 1,070- ל2009 בשנת 920- במהלך השנים חלה עלייה קלה במספר העוזבים את גאולה ומאה שערים מ

  ). 17%עלייה של  (2011בשנת 

2011-2009, עוזבים את גאולה ומאה שערים  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 920 447 49% 

2010 950 434 46% 

2011 1,074 486 45% 

2011-2009 2,944 1,367 46% 

  

  לפי גיל, עוזבים את גאולה ומאה שערים
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

19-0 1,308 44% 

 25% 749 4-0:    מזה

 24-20 910 31% 

29-25 338 11% 

34-30 119 4% 

49-35 150 5% 

64-50 78 3% 

65+ 41 1% 

 100%  2,944 כ"סה
  

, עוזבים צעירים את גאולה ומאה שערים  
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

 24-20 910 67% 

29-25 338 25% 

34-30 119 9% 

 100% 1,367  כ"סה
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  עוזבים את בית הכרם וקריית משה

 והם היוו 12) מהם מבית הכרם64%( תושבים 2,700 עזבו את בית הכרם וקריית משה 2011-2009בשנים 

  .  עוזבים לאלף תושבים109שיעור העוזבים עמד על .  מכלל העוזבים את העיר באותן שנים5%

 וכן אחוז הילדים          43% –הגבוה ) 34-20בני (בקרב העוזבים את השכונות הללו בולט אחוז הצעירים 

 מכלל 40% שהיוו 29-25בני הקבוצה הגדולה ביותר היא של ) 34-20(בקרב הצעירים . 30% –) 19-0בני (

  . הצעירים

, )6%(מודיעין , )12%(תל אביב : היישובים העיקריים אליהם עזבו תושבי בית הכרם וקריית משה הם

  ). 3%(וצור הדסה ) 3%(בית שמש , )5%(מעלה אדומים , )6%(מבשרת ציון 

 840-830- ל2009נת  בש980-מ, במהלך השנים חלה ירידה במספר העוזבים את בית הכרם וקריית משה

  ).14%ירידה של  (2011-2010בשנים 

  

2011-2009, עוזבים את בית הכרם וקריית משה   

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 982 429 44% 

2010 825 337 41% 

2011 844 371 44% 

2011-2009 2,651 1,137 43% 

  

  לפי גיל, יית משהעוזבים את בית הכרם וקר
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

19-0 801 30 

 16 421 4-0:    מזה

 24-20 306 12 

29-25 454 17 

34-30 377 14 

49-35 437 16 

64-50 163 6 

65+ 113 4 

 100  2,651 כ"סה
  

,עוזבים צעירים את בית הכרם וקריית משה  
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

 24-20 306 27% 

29-25 454 40% 

34-30 377 33% 

 100% 1,137  כ"סה

                                                 
12

  .  מתושבי השכונות בית הכרם וקריית משה68% אוכלוסיית בית הכרם היוותה 2011-2009 בשנים 
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  עוזבים את גילה

   .  מכלל העוזבים את העיר באותן שנים5% תושבים והם היוו 2,600 עזבו את גילה 2011-2009בשנים 

  .  עוזבים לאלף תושבים90שיעור העוזבים עמד על 

 –) 19-0בני ( וכן אחוז הילדים 44% –הגבוה ) 34-20בני (וז הצעירים בקרב העוזבים את גילה בולט אח

  .  מכלל הצעירים43% שהיוו 29-25הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני ) 34-20(בקרב הצעירים . 27%

,     )7%(תל אביב , )9%(מודיעין , )10%(מעלה אדומים : היישובים העיקריים אליהם עזבו תושבי גילה הם

  ). 5%(ומבשרת ציון ) 7%(צור הדסה 

 2011 בשנת 750-  ל2009 בשנת 970- מ, במהלך השנים חלה ירידה הדרגתית במספר העוזבים את גילה

- ל2009 בשנת 49%-מ, בשנים אלו חלה ירידה גדולה באחוז הצעירים מכלל העוזבים). 22%ירידה של (

  .   2011 בשנת 40%

2011-2009, עוזבים את גילה  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 966 472 49% 

2010 928 389 42% 

2011 751 299 40% 

2011-2009 2,645 1,160 44% 

  

  לפי גיל, עוזבים את גילה
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

19-0 718 27% 

 14% 380  4-0:    מזה

 24-20 272 10% 

29-25 494 19% 

34-30 394 15% 

49-35 409 15% 

64-50 219 8% 

65+ 139 5% 

 100%  2,645  כ"סה
  

,עוזבים צעירים את גילה  
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

 24-20 272 23% 

29-25 494 43% 

34-30 394 34% 

 100% 1,160  כ"סה
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  עוזבים את קריית היובל

 מכלל העוזבים את העיר באותן 4% תושבים והם היוו 2,400ת היובל  עזבו את קריי2011-2009בשנים 

  .  עוזבים לאלף תושבים108שיעור העוזבים עמד על . שנים

 –) 19-0בני ( וכן אחוז הילדים 46% –הגבוה ) 34-20בני (בקרב העוזבים את השכונה בולט אחוז הצעירים 

  .  מכלל הצעירים44% שהיוו 29-25של בני הקבוצה הגדולה ביותר היא ) 34-20(בקרב הצעירים . 28%

מודיעין , )8%(מעלה אדומים , )8%(תל אביב : היישובים העיקריים אליהם עזבו תושבי קריית היובל הם

  ). 3%(וצור הדסה ) 4%(בית שמש , )5%(מבשרת ציון , )7%(

 2011בשנת  670-  ל2009 בשנת 870- מ, במהלך השנים חלה ירידה במספר העוזבים את קריית היובל

  ).23%ירידה של (

  

2011-2009, עוזבים את קריית היובל  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 871 411 47% 

2010 841 389 46% 

2011 670 289 43% 

2011-2009 2,382 1,089 46% 

  

  לפי גיל, עוזבים את קריית היובל
2011-2009  

  אחוז העוזבים  ביםמספר העוז  גיל

19-0 659 28% 

 19%  445 4-0:    מזה

 24-20 214 9% 

29-25 480 20% 

34-30 395 17% 

49-35 329 14% 

64-50 174 7% 

65+ 131 5% 

 100%  2,382 כ"סה

  

,עוזבים צעירים את קריית היובל  
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

 24-20 214 20% 

29-25 480 44% 

34-30 395 36% 

 100% 1,089  כ"סה
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  עוזבים את קטמונים

.  מכלל העוזבים את העיר בשנים אלו4% תושבים והם היוו 2,200 עזבו את קטמונים 2011-2009בשנים 

  .  עוזבים לאלף תושבים92שיעור העוזבים עמד על 

 וכן אחוז הילדים          47% –הגבוה ) 34-20בני (רב העוזבים את השכונות הללו בולט אחוז הצעירים 

 מכלל 42% שהיוו 29-25הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני ) 34-20(בקרב הצעירים . 30% –) 19-0בני (

  . הצעירים

, )5%(מודיעין , )8%(תל אביב , )8%(מעלה אדומים : היישובים העיקריים אליהם עזבו תושבי קטמונים הם

  ). 3%(ון ומבשרת צי) 3%(אפרת , )4%(בית שמש 

 בשנים      700- לכ2009 בשנת 800-מ, במהלך השנים חלה ירידה קלה במספר העוזבים את קטמונים

  ). 11%ירידה של  (2011-2010

2011-2009, עוזבים את קטמונים  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 792 394 50% 

2010 684 311 45% 

2011 704 312 44% 

2011-2009 2,180 1,017 47% 

  

  לפי גיל, עוזבים את קטמונים
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר עוזבים  גיל

19-0 652 30% 

 18% 387 4-0:    מזה

 24-20 237 11% 

29-25 424 19% 

34-30 356 16% 

49-35 304 14% 

64-50 126 6% 

65+ 81 4% 

 100%  2,180 כ"סה

  

ם את קטמוניםעוזבים צעירי  
2011-2009  

 אחוז העוזבים  מספר עוזבים גיל

 24-20 237 23% 

29-25 424 42% 

34-30 356 35% 

 100% 1,017  כ"סה
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   עוזבים את נחלאות וסביבותיה

 מכלל העוזבים את העיר 3% תושבים והם היוו 1,800 עזבו את נחלאות וסביבותיה 2011-2009בשנים 

היה ) מספר העוזבים ביחס לגודל אוכלוסיית השכונה( את נחלאות וסביבותיה ביםהעוזשיעור . באותן שנים

 הנכנסיםחשוב לציין שגם שיעור .  עוזבים לאלף תושבים183 - הגבוה ביותר מבין שכונות העיר השונות 

, השיעור השני הגבוה ביותר במדרג יורד( נכנסים לאלף תושבים 158 –היה גבוה וסביבותיה לנחלאות 

  ). מרכז העירלאחר 

כמחציתם , 58% –הגבוה מאוד ) 34-20בני (בקרב העוזבים את נחלאות וסביבותיה בולט אחוז הצעירים 

  . 29-25בני      

מעלה , )5%(בית שמש , )17%(תל אביב : היישובים העיקריים אליהם עזבו תושבי נחלאות וסביבותיה הם

  ). 3%(ה וחיפ) 3%(מבשרת ציון , )3%(מודיעין , )3%(אדומים 

 2011 בשנת 545- ל2009 בשנת 604-מ, במהלך השנים חלה ירידה קלה במספר העוזבים את נחלאות

  ).10%ירידה של (

  

2011-2009, עוזבים את נחלאות וסביבותיה  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 604 359 59% 

2010 612 339 55% 

2011 545 318 58% 

2011-2009 1,761 1,016 58% 

  

  לפי גיל, עוזבים את נחלאות וסביבותיה
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

19-0 391 22% 

 14% 250 4-0:    מזה

 24-20 154 9% 

29-25 541 31% 

34-30 321 18% 

49-35 217 12% 

64-50 90 5% 

65+ 47 3% 

 100%  1,761 כ"סה

  

,ירים את נחלאות וסביבותיהעוזבים צע  
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

 24-20 154 15% 

29-25 541 53% 

34-30 321 32% 

 100% 1,016  כ"סה
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  עוזבים את רחביה

שיעור .  מכלל העוזבים את העיר2% תושבים והם היוו 1,300 עזבו את רחביה 2011-2009בשנים 

לאחר , והוא היה שני במדרג יורד,  עוזבים לאלף תושבים177 - מאוד  את רחביה היה גבוההעוזבים

במקום שלישי , במדרג יורד( נכנסים לאלף תושבים 145 – לרחביה היה גבוה הנכנסיםגם שיעור . נחלאות

  ).   לאחר מרכז העיר ונחלאות

מעלה ממחציתם קצת ל, 62% –הגבוה מאוד ) 34-20בני (בקרב העוזבים את רחביה בולט אחוז הצעירים 

  . 29-25בני ) 54%(

, )4%(מבשרת ציון , )7%(מודיעין , )28%(תל אביב : היישובים העיקריים אליהם עזבו תושבי רחביה הם

ניכרת העדפה ברורה , יוצא איפוא שבקרב העוזבים את רחביה). 3%(וחיפה ) 3%(רחובות , )3%(רמת גן 

  . ובים מרוחקים מירושליםלתל אביב וכן שהעוברים ממנה עוזבים בעיקר לייש

ירידה  (2011 בשנת 400- ל2009 בשנת 480- מ, במהלך השנים חלה ירידה במספר העוזבים את רחביה

  ).15%של 

  

2011-2009, עוזבים את רחביה  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 476 288 61% 

2010 445 269 60% 

2011 405 260 64% 

2011-2009 1,326 817 62% 
  

  

  לפי גיל, עוזבים את רחביה
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

19-0 198 15% 

 10% 130 4-0:    מזה

 24-20 85 6% 

29-25 445 34% 

34-30 287 22% 

49-35 174 13% 

64-50 71 5% 

65+ 66 5% 

 100%  1,326  כ"סה
  

  

  2011-2009, עוזבים צעירים את רחביה

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

 24-20 85 10% 

29-25 445 54% 

34-30 287 35% 

 100% 817  כ"סה
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  עוזבים את מרכז העיר

.            מכלל העוזבים את העיר2% תושבים והם היוו 1,100 עזבו את מרכז העיר 2011-2009בשנים 

 173  -היה גבוה מאוד ) ם ביחס לגודל אוכלוסיית השכונהמספר העוזבי( את מרכז העיר העוזביםשיעור 

 למרכז העיר הנכנסיםשיעור ). במקום שלישי לאחר נחלאות ורחביה, במדרג יורד(עוזבים לאלף תושבים 

  .  נכנסים לאלף תושבים170 –הוא הגבוה ביותר מבין שכונות העיר השונות 

קצת למעלה . 66% –הגבוה מאוד ) 34-20י בנ(בקרב העוזבים את מרכז העיר בולט אחוז הצעירים 

אחוז הצעירים מכלל העוזבים במרכז העיר הוא . 29-25מקרב העוזבים הצעירים הם בני ) 57%(ממחצית 

השכונות הבאות במדרג יורד הן רחביה ). כולל השכונות החרדיות(הגבוה ביותר מבין כל השכונות בעיר 

  ). 58% (ורמת שלמה) 58%(נחלאות וסביבותיה , )62%(

, )5%(מודיעין , )7%(בית שמש , )25%(תל אביב : היישובים העיקריים אליהם עזבו תושבי מרכז העיר הם

כמו גם , יוצא איפוא שגם בקרב העוזבים את מרכז העיר).3%(וחיפה ) 3%(רמת גן , )3%(מעלה אדומים 

  .  בולט אחוז העוזבים לתל אביב, בקרב העוזבים את נחלאות ורחביה

 2011 בשנת 280-  ל2009 בשנת 370-ך השנים חלה ירידה במספר העוזבים את מרכז העיר מבמהל

   ). 26%ירידה של (

2011-2009, עוזבים את מרכז העיר  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 374 260 70% 

2010 406 259 64% 

2011 276 181 66% 

2011-2009 1,056 700 66% 
  

  לפי גיל, עוזבים את מרכז העיר
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

19-0 175 17% 

 10% 109 4-0:    מזה

 24-20 123 12% 

29-25 401 38% 

34-30 176 17% 

49-35 99 9% 

64-50 52 5% 

65+ 30 3% 

 100%  1,056 כ"סה
  

,עוזבים צעירים את מרכז העיר  
 2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

 24-20 123 18% 

29-25 401 57% 

34-30 176 25% 

 100% 700  כ"סה



67 

 

  עוזבים את הגבעה הצרפתית

.  מכלל העוזבים את העיר2%-  תושבים והם היוו כ970 עזבו את הגבעה הצרפתית 2011-2009בשנים 

  .  תושבים עוזבים לאלף108שיעור העוזבים את הגבעה הצרפתית עמד על 

  .  29-25כמחציתם בני , 53% –הגבוה ) 34-20בני (בקרב העוזבים בולט אחוז הצעירים 

מבשרת , )9%(מודיעין , )18%(תל אביב : היישובים העיקריים אליהם עזבו תושבי הגבעה הצרפתית הם

ט אחוז בקרב העוזבים את הגבעה הצרפתית בול). 3%(והרצליה ) 4%(רמת גן , )4%(חיפה , )6%(ציון 

  ). למעט מבשרת ציון ומודיעין(העוזבים לתל אביב וכן מעבר ליישובים מרוחקים מירושלים 

 בשנת 280- ל2009 בשנת 340-מ, במהלך השנים חלה ירידה קלה במספר העוזבים את הגבעה הצרפתית

  ).18%ירידה של  (2011

  

2011-2009, עוזבים את הגבעה הצרפתית  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל העוזבים

2009 341 183 54% 

2010 354 189 53% 

2011 278 139 50% 

2011-2009 973 511 53% 
  

  לפי גיל, עוזבים את הגבעה הצרפתית
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

19-0 192 20% 

 9% 86 4-0:    מזה

 24-20 102 10% 

29-25 246 25% 

34-30 163 17% 

49-35 127 13% 

64-50 87 9% 

65+ 56 6% 

 100%  973 כ"סה
  

,עוזבים צעירים את הגבעה הצרפתית  
2011-2009  

  אחוז העוזבים  מספר העוזבים  גיל

 24-20 102 20% 

29-25 246 48% 

34-30 163 32% 

 100% 511  כ"סה
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    נכנסים לירושלים

 

מספר הנכנסים . תושבים חדשים 45,600 מיישובים אחרים בארץ ירושליםגור ב עברו ל2011-2008בשנים 

  . 2011 בשנת 10,400-  ל2008 בשנת 12,400- מ, לירושלים ירד בהדרגה במהלך השנים

  

,נכנסים לירושלים  
2011-2008 

נכנסיםמספר  שנה  

2008 12,437 

2009 11,650 

2010 11,072 

2011  10,396 

2011-2008  45,555 

  

  מחוזנכנסים לפי 

 25% – 11,200(יהודה ושומרון : המחוזות מהם עברו לגור בירושלים מספר התושבים הגדול ביותר הם

- ממחוז ירושלים עברו כ). 17% – 7,800(ומחוז תל אביב ) 17% – 8,000(מחוז המרכז , )מכלל הנכנסים

                                                         .                                      מכלל הנכנסים12% תושבים שהיוו 5,500

מספר הנכנסים לירושלים ממטרופולין ירושלים בחינת הנתונים לפי מטרופולינים מצביעה על כך ש

 - 16,700(עברו לירושלים מישובי מטרופולין ירושלים  כשליש מהנכנסים – היה דומה וממטרופולין תל אביב

   . )34% – 15,800(שליש עברו מיישובי מטרופולין תל אביב וכ ) מכלל הנכנסים37%

  

נכנסים לירושלים, לפי מחוז, 2011-2008
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נכנסים לירושלים, לפי אזור, 2011-2008

0

2,000

4,000

6,000

2008 2009 2010 2011

שלים   מטרופולין ירו מטרופולין תל אביב   חיפה והפריפריה  

  

  

נבחנו נתוני הנכנסים בשני , על מנת לעמוד על השינויים שחלו בעוצמות ההגירה ובכיווניה בחומש האחרון

מהנתונים עולה שבין שתי התקופות חלה ירידה של . 2011-2010- ו2009-2008 –צמדי שנתיים עוקבות 

 21,500- איש ומספרם ירד ל24,100-  בתקופה הראשונה נכנסו לעיר כ–נסים לירושלים  במספר הנכ11%

בעוד מספר ,  את העיר נותר יציבהעוזביםיוצא איפוא שבין שתי התקופות הללו מספר . בתקופה השנייה

  .  אליה ירדהנכנסים

 בקרב הנכנסים כאשר הירידה הגדולה ביותר חלה, הירידה במספר הנכנסים איפיינה את כל המחוזות

) 3,600-  ל4,200-מ, 14%ירידה של (ממחוז תל אביב , )1,400-  ל1,700-מ, 18%ירידה של (ממחוז חיפה 

  ). 2,500-  ל2,900-מ, 13%ירידה של (וממחוז ירושלים 

  . 10%הירידה במספר הנכנסים ממטרופולין ירושלים וממטרופולין תל אביב היתה זהה ועמדה על 

  

נכנסים לירושלים, לפי מחוז ותקופה, 2011-2008
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  2011-2008, ם לפי מחוזנכנסים לירושלי

 2011-2010 2009-2008 2011-2008 2011 2010 2009 2008 מחוז
אחוז 
 גידול

 11- 21,468 24,087 45,555 10,396 11,072 11,650 12,437 כ"סה

          

 13- 2,533 2,919 5,452 1,270 1,263 1,402 1,517 מחוז ירושלים

 7- 1,797 1,931 3,728 805 992 938 993 מחוז הצפון

 18- 1,386 1,681 3,067 644 742 816 865  מחוז חיפה

 6- 3,856 4,097 7,953 1,910 1,946 1,826 2,271 מחוז המרכז

 14- 3,616 4,224 7,840 1,741 1,875 2,071 2,153 מחוז תל אביב

 12- 2,929 3,347 6,276 1,412 1,517 1,700 1,647 מחוז הדרום

 9- 5,351 5,875 11,226 2,614 2,737 2,897 2,978 יהודה ושומרון

         

 10- 7,884 8,794 16,678 3,884 4,000 4,299 4,495 מטרופולין ירושלים

 10- 7,472 8,321 15,793 3,651 3,821 3,897 4,424 מטרופולין תל אביב

                  

 2008 2009 2010 2011 2011-2008 2009-2008 2011-2010   

   100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

          

   12 12 12 12 11 12 12 מחוז ירושלים

   8 8 8 8 9 8 8 מחוז הצפון

   6 7 7 6 7 7 7 מחוז חיפה

   18 17 17 18 18 16 18 מחוז המרכז

   17 18 17 17 17 18 17 מחוז תל אביב

   14 14 14 14 14 15 13 מחוז הדרום

   25 24 25 25 25 25 24 וןיהודה ושומר

           

   37 37 37 37 36 37 36 מטרופולין ירושלים

   35 35 35 35 35 33 36 מטרופולין תל אביב
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  נכנסים לפי יישוב

 מספר התושבים החדשים הגדול ביותר 2011-2008ירושלים בשנים גור ב לעברוהיישובים העיקריים מהם 

ביתר עילית , )2,100(מעלה אדומים , )2,300(בית שמש , )2,800(ברק בני , )2,800(תל אביב : הם

הנתונים מצביעים על כך שהיישובים ). 1,300(ומבשרת ציון ) 1,400(חיפה , )1,400(אשדוד , )1,700(

  .קרובים ורחוקים, באופייםהעיקריים מהם עברו לירושלים תושבים חדשים הם מגוונים 
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נכנסים לירושלים מיישובים עיקריים, 2011-2008
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-2011- ו2009-2008הירידה הגדולה ביותר במספר הנכנסים בין השנים , יים היישובים העיקר20בקרב 

 1,150-מ, 22%ירידה של (מעלה אדומים , )580- ל760-מ, 23%ירידה של ( נרשמה במבשרת ציון 2010

ותל אביב ) 610- ל740-מ, 18%ירידה של (חיפה , )360- ל460- מ21%ירידה של (באר שבע , )900- ל

  ).  1,270- ל1,550-מ, 18%ירידה של (

  

  2011-2008, *נכנסים לירושלים לפי יישובים עיקריים

 אחוזי גידול 2011-2010 2009-2008 2011 2010 2009 2008 2011-2008 ישוב

 11- 21,468 24,087 10,396 11,072 11,650 12,437 45,555 כ"סה

         

 18- 1,272 1,553 597 675 740 813 2,825 תל אביב

 9- 1,315 1,438 659 656 749 689 2,753 ברקבני 

 14- 1,053 1,227 555 498 602 625 2,280 בית שמש

 22- 896 1,154 465 431 587 567 2,050 מעלה אדומים

 11- 784 883 407 377 445 438 1,667 ביתר עילית

 15- 626 735 304 322 355 380 1,361 אשדוד

 18- 609 741 279 330 337 404 1,350 חיפה

 23- 581 758 248 333 336 422 1,339 מבשרת ציון

 4- 484 503 217 267 230 273 987 מודיעין עילית

 13- 451 516 211 240 286 230 967 אילת

 12- 432 492 230 202 223 269 924 גבעת זאב

 1- 430 435 229 201 209 226 865 נתניה

 21- 363 459 182 181 211 248 822 באר שבע

 6 417 392 215 202 169 223 809 פתח תקווה

 11- 345 387 165 180 189 198 732 רחובות

 8- 311 339 150 161 149 190 650 ראשון לציון
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 11- 297 334 130 167 133 201 631 **מודיעין

 4- 303 315 132 171 165 150 618 כוכב יעקב

 24 325 262 123 202 128 134 587 צפת

 17- 265 318 125 140 149 169 583 רמת גן

 5 297 282 139 158 118 164 579 רעננה

 20 301 251 143 158 126 125 552 אפרת

 8- 233 254 126 107 106 148 487 גבע בנימין

 20- 214 268 113 101 138 130 482 אשקלון

 4- 235 244 107 128 114 130 479 אלעד

 17- 206 247 102 104 118 129 453 חולון

 28- 170 235 70 100 120 115 405 בת ים

 2- 160 164 57 103 77 87 324 קריית ארבע

 31- 130 189 72 58 83 106 319 כפר סבא

 1 157 155 76 81 86 69 312 נתיבות

 14 166 145 88 78 69 76 311 הרצליה

 18- 135 165 66 69 90 75 300 אופקים

 29 167 129 79 88 51 78 296 רמלה

 11- 135 152 64 71 64 88 287 טבריה

 64 177 108 96 81 54 54 285 צור הדסה

 1 143 141 71 72 79 62 284 קריית גת

 1 141 139 80 61 87 52 280 חדרה

 16- 108 128 61 47 48 80 236 קריית יערים

 7- 113 122 61 52 70 52 235 בית אל

 16- 107 127 50 57 60 67 234 לוד

 2- 113 115 40 73 56 59 228 גבעת שמואל

 1 101 100 54 47 53 47 201 ערד

  .  2011-2008לפי מספר הנכנסים בשנים , מהגבוה לנמוך, היישובים בלוח מסודרים בסדר יורד* 
  רעות-מכבים- מודיעין* *

  

  נכנסים מקרב האוכלוסייה החרדית

על פי ( בית שמש ,ביתר עילית, בני ברק:  הם13 חרדיתהיישובים העיקריים מהם נכנסה לירושלים אוכלוסייה

 מהנכנסים 50%על פי ההערכה (אשדוד , מודיעין עילית, ) מהנכנסים מבית שמש הם חרדים50%ההערכה 

 נכנסו מהישובים הללו 2011-2008בשנים . אלעד וקריית יערים, צפת, כוכב יעקב) מאשדוד הם חרדים

  . כלל הנכנסים לעיר מ20%- איש שהיוו כ9,150לירושלים 

-2011 איש בשנים 4,400- איש ומספרם ירד ל4,750 נכנסו מהיישובים החרדיים 2009-2008בשנים 

  ). 9%ירידה של  (2010

                                                 
13
 .בהן מרבית האוכלוסייה היא חרדיתשכונות בירושלים שנכנסה לאו אוכלוסייה /שעברה מיישובים חרדיים ואוכלוסייה  
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2011-2008, נכנסים לירושלים מיישובים חרדים  

 2011-2010 2009-2008 2011 2010 2009 2008 2011-2008 ישוב 
 אחוזי
 גידול

 9- 4,394 4,755 2,136 2,258 2,358 2,397 9,148 כ"סה

 9- 1,315 1,438 659 656 749 689 2,753 בני ברק

 11- 784 883 407 377 445 438 1,667 ביתר עילית

    -בית שמש 
  אוכלוסייה חרדית

1,140 313 301 249 278 614 527 -14 

 4- 484 503 217 267 230 273 987 מודיעין עילית

   -אשדוד 
  רדיתאוכלוסייה ח

681 190 178 161 152 368 313 -15 

 4- 303 315 132 171 165 150 618 כוכב יעקב

 24 325 262 123 202 128 134 587 צפת

 4- 235 244 107 128 114 130 479 אלעד

 16- 108 128 61 47 48 80 236 קריית יערים

  . סיםלפי מספר הנכנ, מהגבוה לנמוך, היישובים בלוח מסודרים בסדר יורד* 

  

  נכנסים לפי גיל

בשנים . והוא אף גבוה מזה של העוזבים את העיר, בקרב הנכנסים לירושלים בולט אחוז הצעירים הגבוה

בקרב הצעירים הקבוצה הגדולה  (34-20היו צעירים בני ) 24,000( מהנכנסים לעיר 53% 2011-2008

. 4-0גדולה נוספת היא של ילדים בני קבוצת גיל ). 41% איש שהיוו 9,800 – 24-20ביותר היתה של בני 

  .  מכלל הנכנסים לעיר12% שהיוו 4-0 ילדים בני 5,300בשנים אלו עברו אל העיר 

  

נכנסים לירושלים, לפי גיל, 2011-2008
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הירידה הגדולה ביותר חלה בקרב  .  במספר הנכנסים לעיר11%בין שתי התקופות חלה כאמור ירידה של 

-ל) 2009-2008(קופה הראשונה  בת12,950-מספר הצעירים ירד מ) . -14% (- 34-20צעירים בני 

קבוצת גיל נוספת שחלה ירידה במספר הנכנסים ממנה היא בני ). 2011-2010( בתקופה השנייה 11,050

  ). 9%ירידה של ( בתקופה השנייה 5,900-  בתקופה הראשונה ל6,500-מספרם ירד מ. 19-0

  

נכנסים לירושלים לפי תקופה וגיל, 2011-2008
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 2011-2008, נכנסים לירושלים לפי גיל

 +65 64-50 49-35 24-20 :מזה 34-20  4-0 :מזה 19-0 כ"סה שנה

2011-2008 45,555 12,356 5,322 24,020 9,780 5,133 2,450 1,596 

2009-2008 24,087 6,479 2,742 12,946 5,231 2,623 1,244 795 

2011-2010 21,468 5,877 2,580 11,074 4,549 2,510 1,206 801 

          

 +65 64-50 49-35 24-20 :מזה 34-20  4-0 :מזה 19-0 כ"סה  

 אחוזים 

2011-2008 100 27 12 53 21 11 5 4 

2009-2008 100 27 11 54 22 11 5 3 

2011-2010 100 27 12 52 21 12 6 4 

                  

  אחוזי גידול 
2009-2008 - 2011-2010 

-11 -9 -6 -14 -13 -4 -3 1 
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  נכנסים לפי מחוז וגיל

  . 34-20מהנכנסים לירושלים הם צעירים בני ) 53%(חצית קצת יותר ממ, כאמור

באחוז ) ש"מחוז ירושלים ויו( התאפיינו הנכנסים לירושלים מיישובי מטרופולין ירושלים 2011-2008בשנים 

פירושו של דבר שהנכנסים . 37% - 19-0ובאחוז גבוה של ילדים בני , 43% – 34-20גבוה של צעירים בני 

  . ירושלים הם בעיקר משפחות עם ילדיםמיישובי מטרופולין 

, 60% –גבוה מאוד ) 34-20בני (בקרב הנכנסים ממטרופולין תל אביב לעומת זאת נרשם אחוז צעירים 

זאת אומרת שמרבית הנכנסים ממטרופולין תל אביב הם . 20% –) 19-0בני (ואחוז נמוך יחסית של ילדים 

לצרכי לימודים במגוון המוסדות להשכלה גבוהה שקיימים שיש לשער שעברו לירושלים , צעירים ללא ילדים

  . בעיר

  

הגבוה ביותר נרשם בקרב הנכנסים מיהודה ) 34-20בני ( מספר הנכנסים הצעירים 2011-2008בשנים 

אחוז הצעירים הגבוה ביותר מקרב ). 4,700(וממחוז המרכז ) 4,700(ממחוז תל אביב , )4,900(ושומרון 

) 60%(וכן בקרב הנכנסים ממחוז תל אביב , )63%( הנכנסים ממחוז חיפה כלל הנכנסים נרשם בקרב

  ). 60%(וממחוז המרכז 

וממחוז ירושלים ) 4,100( הגבוה ביותר נרשם בקרב הנכנסים מיהודה ושומרון 19-0מספר הילדים בני 

  .מכלל הנכנסים מהמחוז, בהתאמה, 36%- ו37%ילדים אלו היוו ). 2,000(

מחוז , )365(הגבוה ביותר נרשם בקרב הנכנסים ממחוז תל אביב + 65 מספר בני ?+65ומה באשר לבני 

  ).  264(ויהודה ושומרון ) 313(המרכז 

 

נכנסים לירושלים, לפי מחוז וגיל, 2011-2008
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נכנסים לירושלים, לפי מחוז וגיל, 2011-2008
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2011-2008, נכנסים לירושלים לפי גיל ומחוז  

כ"סה  ישוב  +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 19-0 

 1,596 2,450 5,133 9,780 24,020 5,322 12,356 45,555 כ"סה

 169 363 759 785 2,191 812 1,970 5,452 מחוז ירושלים

 87 149 409 776 2,125 396 958 3,728 מחוז הצפון

 167 141 303 808 1,920 235 536 3,067 מחוז חיפה

 313 404 834 1,840 4,743 736 1,659 7,953 מחוז המרכז

 365 437 873 2,135 4,708 613 1,457 7,840 מחוז תל אביב

 231 336 668 1,559 3,406 598 1,635 6,276 מחוז הדרום

 264 617 1,287 1,873 4,919 1,932 4,139 11,226 יהודה ושומרון

         

 433 980 2,046 2,658 7,110 2,744 6,109 16,678 מטרופולין ירושלים

 678 841 1,707 3,975 9,451 1,349 3,116 15,793 מטרופולין תל אביב

         

 4 5 11 21 53 12 27 100 כ"סה

 3 7 14 14 40 15 36 100 מחוז ירושלים

 2 4 11 21 57 11 26 100 מחוז הצפון

 5 5 10 26 63 8 17 100 מחוז חיפה

 4 5 10 23 60 9 21 100 מחוז המרכז

 5 6 11 27 60 8 19 100 מחוז תל אביב

 4 5 11 25 54 10 26 100 מחוז הדרום

 2 5 11 17 44 17 37 100 ה ושומרוןיהוד

         

 3 6 12 16 43 16 37 100 מטרופולין ירושלים

 4 5 11 25 60 9 20 100 מטרופולין תל אביב
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  נכנסים לפי יישוב וגיל

  . בחינת הנתונים לפי יישוב מצביעה על התפלגות גילאים שונה בין הנכנסים מהיישובים השונים

 34-20יישובים בהם יש אוכלוסייה חרדית גדולה בולט אחוז צעירים בני / חרדייםבקרב הנכנסים מיישובים

-48%מודיעין עילית וביתר עילית , כך למשל בקרב הנכנסים מבית שמש.  גבוה19-0גבוה ואחוז ילדים בני 

  .  19-0 הם ילדים בני 41%-49%- ו34-20 הם בני 39%

באר שבע ופתח תקווה בולט אחוז , חיפה, תל אביבבקרב יישובים שאינם במטרופולין ירושלים ובהם 

יש לשער שמדובר בעיקר בצעירים שעברו לעיר לצורך . 59%-64% – גבוה מאוד 34-20צעירים בני 

  . לימודים במוסדות להשכלה גבוהה

בני , )820(ביתר עילית , )930( הגבוה ביותר נרשם בקרב הנכנסים מבית שמש 19-0מספר הילדים בני 

אחוז הילדים הגבוה ביותר ,  היישובים העיקריים20בקרב ). 410(ואשדוד ) 440(מודיעין עילית , )760(ברק 

, )45%(מודיעין עילית , )49%(ביתר עילית , )50%(כוכב יעקב מקרב כלל הנכנסים נרשם בקרב הנכנסים מ

של אוכלוסייה ריכוז גבוה /כל הייישובים הם יישובים בעלי אופי חרדי). 41% (וצפת) 41%(בית שמש 

  .חרדית

). 1,670(ומבני ברק ) 1,680( הגבוה ביותר נרשם בקרב הנכנסים מתל אביב 34-20מספר הצעירים בני 

). 700(ואשדוד ) 820(חיפה , )880(מעלה אדומים , )960(היישובים הבאים במדרג יורד הם בית שמש 

תר מקרב כלל הנכנסים מהיישוב נרשם  הגבוה ביו34-20אחוז הצעירים בני ,  היישובים העיקריים20בקרב 

ומתל אביב ובאר , )61%(מחיפה ובני ברק , )64%(פתח תקווה , )67%(רמת גן ורחובות בקרב הנכנסים מ

  ). 59%(שבע 

  

נכנסים לירושלים, לפי יישובים עיקריים וגיל, 2011-2008
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נכנסים לירושלים, לפי יישובים עיקריים וגיל, 2011-2008
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2011-2008,  וגיל*נכנסים לירושלים לפי יישובים עיקריים  

 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 19-0 כ"סה ישוב

פרים מוחלטיםמס   

 1,596 2,450 5,133 9,780 24,020 5,322 12,356 45,555 כ"סה

: מזה          

 143 189 448 436 1,678 173 367 2,825 תל אביב

 97 99 132 1,204 1,666 292 759 2,753 בני ברק 

 52 103 239 443 961 353 925 2,280 בית שמש 

 66 179 319 259 878 279 608 2,050 מעלה אדומים 

 20 36 146 334 644 343 821 1,667 ביתר עילית 

 63 70 122 379 697 121 409 1,361 אשדוד 

 98 55 143 313 820 112 234 1,350 חיפה 

 66 132 209 141 541 184 391 1,339 מבשרת ציון 

 6 14 51 244 473 227 443 987 מודיעין עילית 

 14 81 146 203 501 75 225 967 אילת 

 26 88 149 117 355 126 306 924 גבעת זאב 

 90 53 93 194 437 67 192 865 נתניה 

 39 47 95 166 486 71 155 822 באר שבע 

 41 37 86 224 520 58 125 809 פתח תקווה 

 27 30 66 201 489 48 120 732 רחובות 

 24 39 66 138 435 39 86 650 ראשון לציון 

 17 50 99 103 307 79 158 631 **מודיעין

 3 15 49 89 241 148 310 618 כוכב יעקב 

 13 20 60 122 251 99 243 587 צפת 

 26 30 66 129 390 35 71 583 רמת גן 
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 18 37 70 127 356 45 98 579 רעננה 

 22 38 60 94 290 64 142 552 אפרת 

 11 36 77 42 157 74 206 487 גבע בנימין 

 25 19 51 138 291 33 96 482 אשקלון 

 5 12 38 111 210 104 214 479 אלעד 

 26 31 63 84 247 36 86 453 חולון 

 30 38 59 65 179 39 99 405 בת ים 

 21 38 49 47 121 43 95 324 קריית ארבע 

 15 23 21 75 228 16 32 319 כפר סבא 

 4 10 26 91 149 49 123 312 נתיבות 

 15 14 42 95 217 10 23 311 הרצליה 

 7 4 19 127 186 50 84 300 אופקים 

 7 16 30 50 129 40 114 296 רמלה 

 14 24 36 64 131 29 82 287 טבריה 

 12 27 53 29 88 44 105 285 צור הדסה 

 16 16 30 52 153 31 69 284 קריית גת 

 7 12 18 91 207 13 36 280 חדרה 

 0 12 11 76 125 33 88 236 קריית יערים 

 4 5 23 42 119 59 84 235 בית אל 

 11 27 32 34 97 26 67 234 לוד 

 3 7 22 63 164 22 32 228 גבעת שמואל 

 14 16 28 48 92 13 51 201 ערד 

         

 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 19-0 כ"סה 

 אחוזים 

 4 5 11 21 53 12 27 100 כ"סה

: מזה          

 5 7 16 15 59 6 13 100 ב תל אבי

 4 4 5 44 61 11 28 100 בני ברק 

 2 5 10 19 42 15 41 100 בית שמש 

 3 9 16 13 43 14 30 100 מעלה אדומים 

 1 2 9 20 39 21 49 100 ביתר עילית 

 5 5 9 28 51 9 30 100 אשדוד 

 7 4 11 23 61 8 17 100 חיפה 

 5 10 16 11 40 14 29 100 מבשרת ציון 

 1 1 5 25 48 23 45 100 מודיעין עילית 

 1 8 15 21 52 8 23 100 אילת 

 3 10 16 13 38 14 33 100 גבעת זאב 

 10 6 11 22 51 8 22 100 נתניה 

 5 6 12 20 59 9 19 100 באר שבע 

 5 5 11 28 64 7 15 100 פתח תקווה 

 4 4 9 27 67 7 16 100 רחובות 
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 4 6 10 21 67 6 13 100 ראשון לציון 

 3 8 16 16 49 13 25 100 **מודיעין

 0 2 8 14 39 24 50 100 כוכב יעקב 

 2 3 10 21 43 17 41 100 צפת 

 4 5 11 22 67 6 12 100 רמת גן 

 3 6 12 22 61 8 17 100 רעננה 

 4 7 11 17 53 12 26 100 אפרת 

 2 7 16 9 32 15 42 100 גבע בנימין 

 5 4 11 29 60 7 20 100 אשקלון 

 1 3 8 23 44 22 45 100 אלעד 

 6 7 14 19 55 8 19 100 חולון 

 7 9 15 16 44 10 24 100 בת ים 

 6 12 15 15 37 13 29 100 קריית ארבע 

 5 7 7 24 71 5 10 100 כפר סבא 

 1 3 8 29 48 16 39 100 נתיבות 

 5 5 14 31 70 3 7 100 הרצליה 

 2 1 6 42 62 17 28 100 אופקים 

 2 5 10 17 44 14 39 100 רמלה 

 5 8 13 22 46 10 29 100 טבריה 

 4 9 19 10 31 15 37 100 צור הדסה 

 6 6 11 18 54 11 24 100 קריית גת 

 3 4 6 33 74 5 13 100 חדרה 

 0 5 5 32 53 14 37 100 קריית יערים 

 2 2 10 18 51 25 36 100 בית אל 

 5 12 14 15 41 11 29 100 לוד 

 1 3 10 28 72 10 14 100 גבעת שמואל 

 7 8 14 24 46 6 25 100 ערד 

  . לפי מספר הנכנסים, מהגבוה לנמוך, היישובים בלוח מסודרים בסדר יורד* 
  . רעות-מכבים- מודיעין** 
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  נכנסים מתל אביב

 2011-2008ם בשני. מספר התושבים החדשים הגדול ביותרתל אביב היא העיר ממנה עברו לירושלים 

  .  מקרב הנכנסים לעיר באותן שנים6%והם היוו ,  איש2,800עברו מתל אביב לירושלים 

 מעוברים לירושלים 59% 2011-2008בשנים .  מאודבקרב הנכנסים מתל אביב בולט אחוז הצעירים הגבוה

, )ישובים חרדייםלמעט י(ערים נוספות מהן עברו לירושלים אחוז צעירים גבוה . 34-20מתל אביב היו בני 

ובאר שבע ) 61%(חיפה , )64%(פתח תקווה , )67%(רמת גן ורחובות ואף גבוה מעט מתל אביב הן 

)59% .(  

נרשם אחוז בהן ערים נוספות . 13% – שעברו מתל אביב לירושלים הוא נמוך מאוד 19-0אחוז הילדים בני 

   . פתח תקווה ורחובות, יוןראשון לצ, רמת גןהן ) 12%-16%(נמוך של ילדים מקרב הנכנסים 

  

  ? לאלו שכונות בירושלים עברו הנכנסים מתל אביב

 איש 160(נחלאות וסביבותיה :  השכונות העיקריות אליהן עברו הנכנסים מתל אביב הן2011-2009בשנים 

המושבה הגרמנית וקטמון הישנה , )7% – 150(קריית משה ובית הכרם , )7% -  150(רחביה , )8% –

יש לשער שחלק ). 5% - 90(וגילה ) 5% – 95(גבעת מרדכי ורסקו , )5% – 100(קטמונים , )6% – 110(

שכן השכונות שבראש המדרג הן שכונות , לא מבוטל מהנכנסים מתל אביב עברו לירושלים לצורך לימודים

  . סטודנטיאליות

  

במהלך השנים חלה ירידה הדרגתית 

מספרם . במספר הנכנסים מתל אביב

-ל, 2008 בשנת 810-רד משל אלו י

 בשנת 600- ול2010 בשנת 675

-2011 בשנים 27%ירידה של  (2011

,  מספר הצעירים ירד אף הוא). 2008

 בשנת 340-  ל2008 בשנת 495-מ

גם אחוז ). 32%ירידה של  (2011

 61%- מ, הצעירים מכלל הנכנסים ירד

  . 56%- ל
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2011-2008, נכנסים מתל אביב  

 סה"כ  שנה
 מזה: צעירים
 בני 34-20

אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2008 813 495 61 

2009 740 457 62 

2010 675 389 58 

2011 597 337 56 

2011-2008 2,825 1,678 59 
  

  2011-2008, נכנסים מתל אביב לפי גיל

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

19-0 367 13 

 6 173 4-0:    מזה

 24-20 436 15 

29-25 696 25 

34-30 546 19 

49-35 448 16 

64-50 189 7 

65+ 143 5 

 100 2,825 כ"סה

  

2011-2008, נכנסים צעירים מתל אביב  

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

 24-20 436 26% 

29-25 696 41% 

34-30 546 33% 

 100% 1,678  כ"סה
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  נכנסים מבני ברק

  .  מספר התושבים החדשים הגדול ביותרממנה עברו לירושלים, דבמדרג יור, בני ברק היא העיר השנייה

  .  מכלל הנכנסים לעיר בשנים אלו6%שהיוו ,  איש2,800 נכנסו מבני ברק לירושלים 2011-2008בשנים 

וכן , 34-20 מהנכנסים ממנה הם בני 61% –בקרב הנכנסים מבני ברק בולט אחוז הצעירים הגבוה מאוד 

  . 19-0 מהנכנסים ממנה הם בני 27% -אחוז הילדים הגבוה 

למעשה רק בפתח תקווה נרשם אחוז . בקרב הנכנסים מבני ברק בולט כאמור אחוז הצעירים הגבוה מאוד

עם זאת המספר המוחלט של הנכנסים מערים ). 61%(ובחיפה הנתון הוא זהה , 64% –צעירים גבוה יותר 

  . אלו קטן באופן משמעותי בהשוואה לבני ברק

 מקרב הצעירים 24-20אחוז בני . 24-20הצעירים שעברו מבני ברק לירושלים הם בני ) 72%(מרבית 

לשם השוואה . שנכנסו לירושלים מבני ברק הוא הגבוה ביותר מכל הערים והיישובים מהם נכנסו לירושלים

  . 51%-55%מודיעין עלית וביתר עלית עמד על ,  מקרב הצעירים שעברו מאשדוד24-20אחוז בני 

 איש 250(גאולה ומאה שערים :  השכונות העיקריות אליהן עברו הנכנסים מבני ברק הן2011-2009בשנים 

סנהדריה ותל ארזה , )7% -  145(בית וגן , )11% - 235(רמות אלון ,  )12% – 240(רוממה , )12% -

ומקור ברוך וזכרון משה ) 6% -130(

)125 – 6%  .(  

במהלך השנים מספר הנכנסים מבני 

, 690-660רק היה דומה ועמד על ב

 בה חלה עלייה 2009למעט שנת 

  .  איש750שעמד על , במספר הנכנסים
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2011-2008, נכנסים מבני ברק  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2008 689 424 62% 

2009 749 437 58% 

2010 656 410 63% 

2011 659 395 60% 

2011-2008 2,753 1,666 61% 

  

  2011-2008, נכנסים מבני ברק לפי גיל

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

19-0 759 28% 

 11% 292 4-0:    מזה

 24-20 1,204 44% 

29-25 350 13% 

34-30 112 4% 

49-35 132 5% 

64-50 99 4% 

65+ 97 4% 

 100% 2,753 כ"סה

  

,נכנסים צעירים מבני ברק  
2011-2008 

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

 24-20 1,204 72% 

29-25 350 21% 

34-30 112 7% 

 100% 1,666  כ"סה
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  נכנסים מבית שמש

.  החדשים הגדול ביותרתושביםמספר הממנה עברו לירושלים , במדרג יורד, בית שמש היא העיר השלישית

  .  מכלל הנכנסים לעיר בשנים אלו5%שהיוו ,  איש2,300 עברו מבית שמש לירושלים 2011-2008בשנים 

  

) 19-0בני ( וכן אחוז הילדים 42% –הגבוה ) 34-20בני (בקרב הנכנסים מבית שמש בולט אחוז הצעירים 

יש . ובעלת הרבה ילדים, יוצא איפוא שהאוכלוסייה שעברה מבית שמש היא צעירה מאוד. 41% -הגבוה 

  .  ש הם חרדיםלשער שחלק לא מבוטל מהנכנסים מבית שמ

 300(גאולה ומאה שערים :  השכונות העיקריות אליהן עברו הנכנסים מבית שמש הן2011-2009בשנים 

וקריית  ) 5% – 80(גילה , )6% - 100(מקור ברוך וזכרון משה , )8% - 130(רמות אלון , )18% - איש 

  . ת שמש הם חרדיםנתונים אלו מאששים את ההשערה שחלק גדול מהנכנסים מבי). 4% 70(היובל 

  

 בשנת 555- ל2008 בשנת 625-מספרם של אלו ירד מ. במהלך השנים מספר הנכנסים מבית שמש ירד

 230- ל2008 בשנת 250-מ, אך בשיעור נמוך יותר, מספר הצעירים ירד אף הוא). 11%ירידה של  (2011

  . 42%-  ל40%-מ, לה במעטמעניין לציין שאחוז הצעירים מכלל הנכנסים ע). 8%ירידה של  (2011בשנת 
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2011-2008, נכנסים מבית שמש  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2008 625 251 40% 

2009 602 249 41% 

2010 498 229 46% 

2011 555 232 42% 

2011-2008 2,280 961 42% 

  

  2011-2008, נכנסים מבית שמש לפי גיל

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

19-0 925 41 

 15 353 4-0:    מזה

 24-20 443 19 

29-25 320 14 

34-30 198 9 

49-35 239 10 

64-50 103 5 

65+ 36 2 

 100 2,280 כ"סה

  

,נכנסים צעירים מבית שמש  
2011-2008 

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

 24-20 443 46 

29-25 320 33 

34-30 198 21 

 100 961  כ"סה
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  נכנסים ממעלה אדומים

 מכלל הנכנסים לעיר בשנים 5% איש שהיוו 2,100ממעלה אדומים לירושלים  עברו 2011-2008בשנים 

   .אלו

כמו כן בולט שיעור . 43% -הגבוה ) 34-20בני (בקרב הנכנסים ממעלה אדומים בולט שיעור הצעירים 

  . 30% – 19-0הילדים בני 

 – איש 170(פסגת זאב :  השכונות העיקריות אליהן עברו הנכנסים ממעלה אדומים הן2011-2009בשנים 

 – 90(קריית מנחם ועיר גנים , )7% - 110(הר חומה , )8% -115(קטמונים , )9% -  135(גילה ) 12%

  ). 6% – 85(וקריית היובל ) 6% -  85(רמות אלון , )6%

  

 465- ל2008 בשנת 570- מספרם ירד מ. בהדרגהבמהלך השנים מספר הנכנסים ממעלה אדומים ירד 

 2008 בשנת 250- מ, ובשיעור מעט גבוה יותר, מספר הצעירים ירד אף הוא). 18%ירידה של  (2011בשנת 

  ). 23%ירידה של  (2011 בשנת 190- ל
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2011-2008, נכנסים ממעלה אדומים  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2008 567 245 43 

2009 587 250 43 

2010 431 194 45 

2011 465 189 41 

2011-2008 2,050 878 43 

  

  2011-2008, נכנסים ממעלה אדומים לפי גיל

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

19-0 608 30 

 14 279 4-0:    מזה

 24-20 259 13 

29-25 363 18 

34-30 256 12 

49-35 319 16 

64-50 179 9 

65+ 66 3 

 100 2,050 כ"סה

  

,נכנסים צעירים ממעלה אדומים  
2011-2008 

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

 24-20 259 29% 

29-25 363 41% 

34-30 256 29% 

 100% 878  כ"סה
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  נכנסים מביתר עילית

  .  הנכנסים לעיר בשנים אלו מכלל4%שהיוו ,  איש1,700 עברו מביתר עילית לירושלים 2011-2008בשנים 

אחוז הילדים מקרב כלל . 49% – הגבוה מאוד 19-0בקרב הנכנסים מביתר עילית בולט אחוז הילדים בני 

ערים נוספות בהן נרשם אחוז ילדים גבוה מכלל . הנכנסים מביתר עילית הוא הגבוה ביותר מכל הערים

  ).    41%-45%(הנכנסים הן מודיעין עילית ובית שמש 

  . 24-20כמחציתם בני , 39% - גבוה 34-20ו כן נרשם בקרב הנכנסים מביתר עילית אחוז צעירים בני כמ

  

, )15% - 180(רמות אלון :  השכונות העיקריות אליהן עברו הנכנסים מביתר עילית הן2011-2009בשנים 

 – 75(גילה ,  )8% – 95(בית וגן , )8% -  95(גאולה ומאה שערים , )8% - 100(מקור ברוך וזכרון משה 

  ). 6%  - 75(ונווה יעקב ) 6%

 בה 2010למעט שנת ,  איש450-400במהלך השנים מספר הנכנסים מביתר עילית היה דומה ועמד על 

  . 380 –נרשם מספר נכנסים נמוך יותר 
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2011-2008, נכנסים מביתר עילית  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2008 438 151 34% 

2009 445 192 43% 

2010 377 139 37% 

2011 407 162 40% 

2011-2008 1,667 644 39% 

  

  2011-2008, נכנסים מביתר עילית לפי גיל

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

19-0 821 49% 

 21% 343 4-0:    מזה

 24-20 334 20% 

29-25 196 12% 

34-30 114 7% 

49-35 146 9% 

64-50 36 2% 

65+ 19 1% 

 100% 1,667 כ"סה

  

,נכנסים צעירים מביתר עילית  
2011-2008 

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

 24-20 334 52% 

29-25 196 30% 

34-30 114 18% 

 100% 644  כ"סה
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  נכנסים מאשדוד

   .כנסים לעיר בשנים אלו מכלל הנ3% איש שהיוו 1,400מאשדוד לירושלים  עברו 2011-2008בשנים 

כמו כן בולט שיעור הילדים בני   . 51% - הגבוה ) 34-20בני (בקרב הנכנסים מאשדוד בולט שיעור הצעירים 

19-0 – 30% .  

, )12% – איש 115(רוממה :  השכונות העיקריות אליהן עברו הנכנסים מאשדוד הן2011-2009בשנים 

וקריית היובל ) 6% – 60(גאולה ומאה שערים , )7% – 70(שה מקור ברוך וזכרון מ, )8% – 80(רמות אלון 

  . נתונים אלו מצביעים על כך שחלק לא מבוטל מהנכנסים לירושלים מאשדוד הם חרדים). 5% – 50(

 בשנת 305- ל2008 בשנת 380-מספרם ירד מ. במהלך השנים מספר הנכנסים מאשדוד ירד בהדרגה

ירידה של  (2011 בשנת 150- ל2008 בשנת 200-רד אף הוא ממספר הצעירים י). 20%ירידה של  (2011

25% .(  

   

2011-2008, נכנסים מאשדוד  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2008 380 197 52 

2009 355 165 46 

2010 322 182 57 

2011 304 153 50 

2011-2008 1,361 697 51 

  

  2011-2008, גילנכנסים מאשדוד לפי 

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

19-0 409 30 

 9 121 4-0:    מזה

 24-20 379 28 

29-25 204 15 

34-30 114 8 

49-35 122 9 

64-50 70 5 

65+ 63 5 

 100 1,361 כ"סה

  

,נכנסים צעירים מאשדוד  
2011-2008 

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

 24-20 379 54 

29-25 204 29 

34-30 114 16 

 100 697  כ"סה
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  נכנסים מחיפה

   . מכלל הנכנסים לעיר בשנים אלו3% איש שהיוו 1,400חיפה לירושלים  עברו מ2011-2008בשנים 

אחוז הצעירים מכלל . 61% - הגבוה מאוד ) 34-20בני (בקרב הנכנסים מחיפה בולט שיעור הצעירים 

  ). 61%(וזהה לשיעור בבני ברק , )64%(דרג יורד לאחר פתח תקווה הנכנסים מחיפה הוא השני בגובהו במ

, )8% -  איש 70(רמות אלון :  השכונות העיקריות אליהן עברו הנכנסים מחיפה הן2011-2009בשנים 

) 5% – 50(קריית היובל , )6% – 55(קטמונים , )6% - 55(קריית משה ובית הכרם , )6% – 60(רחביה 

  ). 5% – 45(ונחלאות וסביבותיה 

ירידה  (2011 בשנת 280-  ל2008 איש בשנת 405-מ, במהלך השנים מספר הנכנסים מחיפה ירד בהדרגה

ירידה (בהתאמה , 160-  ל270-מ, ובשיעור גבוה יותר, מספר הצעירים ירד אף הוא בשנים אלו). 31%של 

  . 57%- ל66%- אחוז הצעירים מכלל הנכנסים ירד מ). 41%של 

  

2011-2008, נכנסים מחיפה  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2008 404 268 66 

2009 337 210 62 

2010 330 184 56 

2011 279 158 57 

2011-2008 1,350 820 61 

  

  2011-2008, נכנסים מחיפה לפי גיל

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

19-0 234 17 

 8 112 4-0:    מזה

 24-20 313 23 

29-25 351 26 

34-30 156 12 

49-35 143 11 

64-50 55 4 

65+ 98 7 

 100 1,350 כ"סה

  

,נכנסים צעירים מחיפה  
2011-2008 

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

 24-20 313 38 

29-25 351 43 

34-30 156 19 

 100 820  כ"סה
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  נכנסים ממבשרת ציון

   . מכלל הנכנסים לעיר בשנים אלו3% איש שהיוו 1,300ממבשרת ציון לירושלים    עברו2011-2008בשנים 

  . 19-0 הם ילדים בני  29%- ו34-20הם צעירים בני ) 40%(למעלה משליש , בקרב הנכנסים ממבשרת ציון

, )7% -  איש 70(הר חומה :  השכונות העיקריות אליהן עברו הנכנסים ממבשרת ציון הן2011-2009בשנים 

   רמת שרת ורמת דניה , )6% - 55(פסגת זאב , )6% - 60(קטמונים , )7% – 65(יית משה ובית הכרם קר

  ). 6% – 50(וגילה ) 6% – 50(נחלאות וסביבותיה , )6% – 55(קריית היובל , )6% – 55(

 בשנת 250-  ל2008 איש בשנת 420-מ, במהלך השנים חלה ירידה ניכרת במספר הנכנסים ממבשרת ציון

גם אחוז . בהתאמה, 95-  ל185-מ, 50%- מספר הצעירים ירד בשנים אלו ב). 41%ירידה של  (2011

  . 38%- ל44%-מ, הצעירים מכלל הנכנסים ירד

  

2011-2008, נכנסים ממבשרת ציון  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2008 422 185 44 

2009 336 141 42 

2010 333 122 37 

2011 248 93 38 

2011-2008 1,339 541 40 

  

  2011-2008, נכנסים ממבשרת ציון לפי גיל

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

19-0 391 29 

 14 184 4-0:    מזה

 24-20 141 11 

29-25 241 18 

34-30 159 12 

49-35 209 16 

64-50 132 10 

65+ 66 5 

 100 1,339 כ"סה

  

,צעירים ממבשרת ציוןנכנסים   
2011-2008 

 אחוז הנכנסים מספר הנכנסים גיל

 24-20 141 26 

29-25 241 45 

34-30 159 29 

 100 541  כ"סה
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   נה נכנסים לפי שכו

קריית משה , )2,300(רמות אלון :  מספר הנכנסים הגבוה ביותר נרשם בשכונות הבאות2011-2009בשנים 

פסגת זאב , )1,600(קטמונים , )1,600(גאולה ומאה שערים , )1,700(ובל קריית הי, )1,800(ובית הכרם 

במעמדן , ניכר כי השכונות העיקריות מגוונות באופיין). 1,500(וגילה ) 1,500(נחלאות וסביבותיה , )1,600(

  . ובצביון של אוכלוסייתן, כלכלי-החברתי

 מאפשרת להשוות בין -סייה בשכונה  מספר הנכנסים ביחס לגודל האוכלו-בחינה של שיעור הנכנסים 

, ) נכנסים לאלף תושבים170(מרכז העיר : שיעור הנכנסים הגבוה ביותר נרשם בשכונות הבאות. השכונות

המושבה הגרמנית , )101(עין כרם וקריית הדסה , )124(טלביה , )145(רחביה , )158(נחלאות וסביבותיה 

הן , א שהשכונות ששיעור הנכנסים אליהן הוא הגבוה ביותריוצא איפו). 82(ומוסררה ) 86(וקטמון הישנה 

הן שכונות בהן מתגוררים , שכונות אלו כאמור. גם השכונות ששיעור העוזבים אותן הוא הגבוה ביותר

  . סטודנטים רבים ויש לשער שחלק גדול מהנכנסים הם סטודנטים
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  2011-2009, *נכנסים לירושלים לפי שכונה

 נסיםמספר הנכ שכונה 
  שיעור הנכנסים

  מספר הנכנסים ביחס(
 )לגודל אוכלוסיית השכונה

 42 33,118  כ"סה

    : מזה

 56 2,307 רמות אלון

 74 1,800 בית הכרם, ת משהיקרי

 75 1,657 קריית היובל

 53 1,617 מאה שערים, גאולה

 67 1,599 קטמונים

 40 1,592 פסגת זאב

 158 1,523 זכרונות, נחלאות

 52 1,513 גילה

 64 1,143  עיר גנים, קריית מנחם

 145 1,088 רחביה

 76 1,036 גבעת מרדכי, רסקו

 170 1,035 מרכז העיר

 72 980 זכרון משה, מקור ברוך

 66 977 מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 48 928 נווה יעקב

 41 902 רוממה

 49 900 בית וגן

 86 863 קטמון הישנה, המושבה הגרמנית

 71 845 חומההר 

 77 836 גבעת שאול

 56 772 תלפיות מזרח 

 69 732 ימין משה, אבו תור, בקעה

 40 637 הר נוף

 43 622 רמת שלמה

 61 564 רמת דניה, רמת שרת

 64 562 שמואל הנביא, מעלות דפנה

 34 525 תל ארזה, סנהדריה

 49 521 גבעת המבתר, רמת אשכול

 58 521 הגבעה הצרפתית

 124 357 טלביה

 82 277 מוסררה, ממילא

 101 171 ית הדסהיקר, עין כרם

 47 89 גבעת רם, ניות וסביבותיה

  .  לפי מספר הנכנסים, מהגבוה לנמוך, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד        * 
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  נכנסים לפי שכונה וגיל

  . לשכונות השונותבחינת הנתונים לפי יישוב מצביעה על התפלגות גילאים שונה בין הנכנסים 

שכונות בהן יש אוכלוסייה חרדית גדולה הם צעירים יותר /ככלל ניתן לראות שהנכנסים לשכונות חרדיות

הנכנסים לשכונות חרדיות מתאפיינים הן באחוז גבוה של ילדים . חרדיות-בהשוואה לנכנסים לשכונות לא

החרדיות  בשכונות 2011-2009בשנים כך למשל ). 34-20בני (והן באחוז גבוה של צעירים ) 19-0בני (

  .  ומטה30% ומעלה בעוד בשכונת הלא חרדיות האחוז הוא 30%הוא  19-0בני אחוז 

נחלאות וסביבותיה וכן בגבעה הצרפתית בולט האחוז הגבוה של , רחביה, בקרב הנכנסים למרכז העיר

 19-0שיעור הילדים בני . 34-20 מהנכנסים הם צעירים בני 67%-77%-בשכונות אלו כ. 34-20צעירים בני 

ויש , פירושו של דבר שלשכונות אלו עוברים בעיקר צעירים. 8%-15%בשכונות אלו נמוך מאוד ועמד על 

  . לשער שאחוז ניכר מהם הם סטודנטים שעברו לעיר לצורכי לימודים במוסדות להשכלה גבוהה

גאולה ומאה שערים , )800(אלון  הגבוה ביותר נרשם בקרב הנכנסים לרמות 19-0מספר הילדים בני 

וקריית היובל ) 390(קטמונים , )440(גילה , )460(פסגת זאב , )460(קריית משה ובית הכרם , )610(

)370  .(  

אחוז הילדים הגבוה ביותר מקרב כלל 

הנכנסים לשכונה נרשם בקרב הנכנסים 

 מעלות דפנה ושמואל –לשכונות חרדיות 

ת רמ, )36%(רוממה , )44%(הנביא 

). 36%(וגבעת שאול ) 36%(שלמה 

אחוז הילדים , בשכונות שאינן חרדיות

, )36%(הגבוה ביותר נרשם בהר חומה 

רמת שרת ורמת דניה , )29%(גילה 

) 26%(קריית משה ובית הכרם , )27%(

  ). 26%(וקריית מנחם ועיר גנים 
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2011-2009, וגיל* לפי שכונה, נכנסים לירושלים  

 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 19-0 כ"סה שכונה

 1,184 1,836 3,834 7,105 17,138 3,952 9,126 33,118 כ"סה

: מזה          

 60 94 234 597 1123 352 796 2,307 רמות אלון

 87 121 253 313 879 213 459 1,800 בית הכרם, קריית משה

 55 83 181 404 971 198 365 1,657 קריית היובל

 31 70 119 437 786 232 611 1,617 מאה שערים, גאולה

 44 86 204 288 878 195 387 1,599 קטמונים

 44 112 242 261 734 176 455 1,592 פסגת זאב

 31 61 121 378 1170 59 140 1,523 זכרונות, נחלאות

 61 87 226 241 697 205 442 1,513 גילה

 34 80 155 192 580 141 292 1,143 עיר גנים, קריית מנחם

 38 46 89 244 824 41 91 1,088 רחביה

 32 46 118 188 622 134 218 1,036 גבעת מרדכי, רסקו

 33 30 77 276 499 145 341 980 זכרון משה, מקור ברוך

 71 128 164 130 408 88 206 977 מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 20 53 68 274 678 52 116 935 מרכז העיר

 22 30 80 275 473 153 321 928 ווה יעקבנ

 44 32 65 284 434 99 327 902 רוממה

 31 44 98 228 425 122 301 900 בית וגן

 37 56 135 115 450 75 185 863 קטמון הישנה, מושבה הגרמנית

 49 69 120 71 307 156 300 845 הר חומה

 32 38 89 187 372 134 305 836 גבעת שאול

 21 59 142 133 364 85 186 772 רח תלפיות מז

 52 51 115 108 314 56 149 681 ימין משה, אבו תור, בקעה

 43 29 44 212 329 60 192 637 הר נוף

 18 11 45 206 323 85 225 622 רמת שלמה

 21 72 85 92 236 55 150 564 רמת דניה, רמת שרת

 9 16 39 121 251 120 246 562 שמואל הנביא, מעלות דפנה

 40 16 26 169 258 74 182 525 תל ארזה, סנהדריה

 19 21 46 146 254 69 180 521 גבעת המבתר, רמת אשכול

 7 29 60 145 347 29 77 521 הגבעה הצרפתית

 25 41 45 69 218 9 28 357 טלביה

 7 13 44 40 129 40 84 277 מוסררה, ממילא

 5 10 44 20 85 10 27 171 קריית הדסה,  עין כרם

 4 4 14 13 47 5 20 89 גבעת רם, ניות וסביבותיה
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 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 19-0 כ"סה שכונה

 אחוזים  

 4 6 12 21 52 12 28 100 כ"סה

: מזה          

 3 4 10 26 49 15 35 100 רמות אלון

 5 7 14 17 49 12 26 100 בית הכרם, קריית משה

 3 5 11 24 59 12 22 100 ריית היובלק

 2 4 7 27 49 14 38 100 מאה שערים, גאולה

 3 5 13 18 55 12 24 100 קטמונים

 3 7 15 16 46 11 29 100 פסגת זאב

 2 4 8 25 77 4 9 100 זכרונות, נחלאות

 4 6 15 16 46 14 29 100 גילה

 3 7 14 17 51 12 26 100 עיר גנים, קריית מנחם

 3 4 8 22 76 4 8 100 רחביה

 3 4 11 18 60 13 21 100 גבעת מרדכי, רסקו

 3 3 8 28 51 15 35 100 זכרון משה, מקור ברוך

 7 13 17 13 42 9 21 100 מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 2 6 7 29 73 6 12 100 מרכז העיר

 2 3 9 30 51 16 35 100 נווה יעקב

 5 4 7 31 48 11 36 100 רוממה

 3 5 11 25 47 14 33 100 גןבית ו

 4 6 16 13 52 9 21 100 קטמון הישנה, מושבה הגרמנית

 6 8 14 8 36 18 36 100 הר חומה

 4 5 11 22 44 16 36 100 גבעת שאול

 3 8 18 17 47 11 24 100 תלפיות מזרח 

 8 7 17 16 46 8 22 100 ימין משה, אבו תור, בקעה

 7 5 7 33 52 9 30 100 הר נוף

 3 2 7 33 52 14 36 100 מת שלמהר

 4 13 15 16 42 10 27 100 רמת דניה, רמת שרת

 2 3 7 22 45 21 44 100 שמואל הנביא, מעלות דפנה

 8 3 5 32 49 14 35 100 תל ארזה, סנהדריה

 4 4 9 28 49 13 35 100 גבעת המבתר, רמת אשכול

 1 6 12 28 67 6 15 100 הגבעה הצרפתית

 7 11 13 19 61 3 8 100 טלביה

 3 5 16 14 47 14 30 100 מוסררה, ממילא

 3 6 26 12 50 6 16 100 קריית הדסה,  עין כרם

 4 4 16 15 53 6 22 100 גבעת רם, ניות וסביבותיה

  . לפי מספר הנכנסים, מהגבוה לנמוך, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד     * 
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  נכנסים לרמות אלון

            . מיישובים אחרים בארץהמספר הגדול ביותר של תושבים חדשים ה שאליה עברו רמות אלון היא השכונ

 מכלל הנכנסים לעיר באותן 7%והם היוו  חדשים  תושבים2,300 עברו לרמות אלון 2011-2009בשנים 

      .  בים תוש41,000-ובשנים אלו גרו בה כ, עם זאת יש לציין שזו גם השכונה הגדולה ביותר בירושלים. שנים

 נכנסים לאלף תושבים 56עמד על ) מספר הנכנסים ביחס לגודל אוכלוסיית השכונה(שיעור הנכנסים לרמות 

  ).  נכנסים לאלף תושבים170 –שיעור הנכנסים הגבוה ביותר נרשם במרכז העיר 

  

בני (הגבוה  וכן אחוז הילדים 49% –הגבוה ) 34-20בני (בקרב הנכנסים לשכונה זו בולט אחוז הצעירים 

  .  מכלל הצעירים53% שהיוו 24-20בקרב הצעירים הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני . 35% –) 19-0

) 8%(ביתר עילית , )10%(בני ברק : היישובים העיקריים מהם נכנסו תושבים חדשים לרמות אלון הם

נים אלו מצביעים על כך נתו). 4%(ומעלה אדומים ) 5%(גבעת זאב , )6%(בית שמש , )7%(מודיעין עילית 

  . שחלק לא מבוטל מהנכנסים לרמות אלון הם חרדים

 2011 בשנת 750-  ל2009 בשנת 830- מ, במהלך השנים חלה ירידה קלה במספר הנכנסים לרמות אלון

  ). 9%ירידה של (

2011-2009, נכנסים לרמות אלון  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2009 831 398 48% 

2010 722 373 52% 

2011 754 352 47% 

2011-2009 2,307 1,123 49% 

  

  לפי גיל, נכנסים לרמות אלון
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

19-0 796 35% 

 15% 352 4-0:    מזה

 24-20 597 26% 

29-25 350 15% 

34-30 176 8% 

49-35 234 10% 

64-50 94 4% 

65+ 60 3% 

 100% 2,307 כ"סה
  

,נכנסים צעירים לרמות אלון  
2011-2009  

 אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים גיל

 24-20 597 53% 

29-25 350 31% 

34-30 176 16% 

 100% 1,123  כ"סה
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  נכנסים לבית הכרם וקריית משה

 עברו אליהן 2011-2009ים ובשנ, בית הכרם וקריית משה הן שכונות שמשכו אף הן תושבים חדשים רבים

שיעור הנכנסים .  מכלל הנכנסים לעיר באותן שנים5%והם היוו )  מהם לבית הכרם53%(  תושבים1,800

  .  נכנסים לאלף תושבים74לקריית משה ובית הכרם עמד על 

-19בני ( וכן אחוז הילדים  49% –הגבוה ) 34-20בני (בקרב הנכנסים לשכונות הללו בולט אחוז הצעירים 

 מכלל 40% שהיוו 29-25הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני ) 34-20(בקרב הצעירים . 26% –) 0

  . הצעירים

מעלה אדומים , )8%(תל אביב : היישובים העיקריים מהם נכנסו תושבים לבית הכרם וקריית משה הם

  ). 3%(וחיפה ) 3%(בית שמש , )4%(מבשרת ציון ,  )5%(

 2011 בשנת 590- ל2009 בשנת 660-מ,  במספר הנכנסים לשכונות הללובמהלך השנים חלה ירידה קלה

  ). 11%ירידה של (

2011-2009, נכנסים לבית הכרם וקריית משה   

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2009 656 334 51% 

2010 555 288 52% 

2011 589 257 44% 

2011-2009 1,800 879 49% 

  

  לפי גיל, נכנסים לבית הכרם וקריית משה
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

19-0 459 26% 

 12% 213 4-0:    מזה

 24-20 313 17% 

29-25 317 18% 

34-30 249 14% 

49-35 253 14% 

64-50 121 7% 

65+ 87 5% 

 100% 1,800 כ"סה
  

  

 נכנסים צעירים לבית הכרם וקריית משה
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים גיל

 24-20 313 36% 

29-25 317 36% 

34-30 249 28% 

 100% 879  כ"סה
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  נכנסים לקריית היובל

 מכלל הנכנסים לעיר באותן 5%שהיוו חדשים  תושבים 1,700לקריית היובל  עברו 2011-2009בשנים 

  . נסים לאלף תושבים נכ75שיעור הנכנסים לקריית היובל עמד על . שנים

  .22% - 19-0 וכן אחוז בני 59% –הגבוה ) 34-20בני (בקרב הנכנסים לשכונה בולט אחוז הצעירים 

  .  מכלל הצעירים42% שהיוו 24-20הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני ) 34-20(בקרב הצעירים 

, )4%(בית שמש , )5%(ברק בני , )5%(מעלה אדומים : היישובים העיקריים מהם נכנסו לקריית היובל הם

  ). 4%(ומבשרת ציון ) 4%(תל אביב 

 2011 בשנת 480- ל2009 בשנת 620-במהלך השנים חלה ירידה הדרגתית במספר הנכנסים לשכונה מ

  ). 22%ירידה של (

  

  

  

  

  

  

  לפי גיל, נכנסים לקריית היובל
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

19-0 365 22% 

 12% 198 4-0:    מזה

 24-20 404 24% 

29-25 364 22% 

34-30 203 12% 

49-35 181 11% 

64-50 83 5% 

65+ 55 3% 

 100%  1,657 כ"סה

  

,נכנסים צעירים לקריית היובל  
2011-2009  

 אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים גיל

 24-20 404 42% 

29-25 364 37% 

34-30 203 21% 

 100% 971  כ"סה

  

2011-2009, נכנסים לקריית היובל  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2009 624 364 58% 

2010 551 321 58% 

2011 482 286 59% 

2011-2009 1,657 971 59% 
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  נכנסים לגאולה ומאה שערים

 תושבים 1,600ליהן  עברו א2011-2009ובשנים , השכונות הבאות במדרג יורד הן גאולה ומאה שערים

 53שיעור הנכנסים לגאולה ומאה שערים עמד על .  מכלל הנכנסים לעיר באותן שנים5%שהיוו חדשים 

  . נכנסים לאלף תושבים

  . 19-0 הם ילדים בני 38%-  ו34-20כמחצית מהנכנסים לשכונה הם צעירים בני 

  . כלל הצעירים מ56% שהיוו 24-20בקרב הצעירים הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני 

, )15%(בני ברק , )18%(בית שמש : היישובים העיקריים מהם נכנסו תושבים לגאולה ומאה שערים הם

  ). 4%(ואשדוד ) 4%(מודיעין עילית , )4%(תל אביב , )6%(ביתר עילית 

 2011 בשנת 510- ל2009 בשנת 590- מ, במהלך השנים חלה ירידה קלה במספר הנכנסים לשכונות אלה

  ). 14% של ירידה(

  

  

  

  

  

  

  לפי גיל, נכנסים לגאולה ומאה שערים
2011-2009  

  ז הנכנסיםאחו  מספר הנכנסים  גיל

19-0 611 38% 

 14%  232 4-0:    מזה

 24-20 437 27% 

29-25 217 13% 

34-30 132 8% 

49-35 119 7% 

64-50 70 4% 

65+ 31 2% 

 100%  1,617 כ"סה

  

,נכנסים צעירים לגאולה ומאה שערים  
2011-2009  

 אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים גיל

 24-20 437 56% 

29-25 217 28% 

34-30 132 17% 

 100% 786  כ"סה

  

2011-2009, נכנסים לגאולה ומאה שערים  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2009 589 293 50% 

2010 521 227 44% 

2011 507 266 52% 

2011-2009 1,617 786 49% 
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  נכנסים לקטמונים

 מכלל הנכנסים לעיר באותן 5%והם היוו חדשים  תושבים 1,600 עברו לקטמונים 2011-2009בשנים 

  .  נכנסים לאלף תושבים67       שיעור הנכנסים לקטמונים עמד על . שנים

הקבוצה הגדולה ביותר בקרב . 55% –הגבוה ) 34-20בני (בקרב הנכנסים לשכונה בולט אחוז הצעירים 

  .  מכלל הצעירים38% שהיוו 29-25הצעירים היא של בני 

בית שמש , )6%(תל אביב , )7%(מעלה אדומים : היישובים העיקריים מהם נכנסו תושבים לקטמונים הם

  ).  3%(ובאר שבע ) 3%(אפרת , )3%(חיפה , )4%(מבשרת ציון , )4%(

  .   מידי שנה530- ונה היה יציב יחסית ועמד על כבמהלך השנים מספר הנכנסים לשכ

  

  

  

  

  

  

  לפי גיל, נכנסים לקטמונים
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

19-0 387 24% 

 12% 195 4-0:    מזה

 24-20 288 18% 

29-25 338 21% 

34-30 252 16% 

49-35 204 13% 

64-50 86 5% 

65+ 44 3% 

 100%  1,599 כ"סה

  

,נכנסים צעירים לקטמונים  
2011-2009  

 אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים גיל

 24-20 288 33% 

29-25 338 38% 

34-30 252 29% 

 100% 878  כ"סה

  

2011-2009, נכנסים לקטמונים  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2009 511 282 55% 

2010 557 315 57% 

2011 531 281 53% 

2011-2009 1,599 878 55% 
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  נכנסים לפסגת זאב

 מכלל הנכנסים לעיר באותן 5% תושבים חדשים והם היוו 1,600 עברו לפסגת זאב 2011-2009בשנים 

שיעור הנכנסים לפסגת זאב הוא .  נכנסים לאלף תושבים40שיעור הנכנסים לפסגת זאב עמד על . שנים

  . אינן חרדיותהנמוך ביותר מקרב השכונות ש

בקרב . 29% -  19-0 וכן אחוז בני 46% – הגבוה 34-20בקרב הנכנסים לשכונה בולט אחוז הצעירים בני 

  .  מכלל הצעירים40% שהיוו 29-25הצעירים הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני 

בית , )5%(גבע בנימין , )11%(מעלה אדומים : היישובים העיקריים מהם נכנסו תושבים לפסגת זאב הם

  ). 3%(ואשדוד ) 3%(אילת , )3%(תל אביב , )3%(גבעת זאב , )4%(מבשרת ציון , )4%(שמש 

 2011 בשנת 510- ל2009 בשנת 600-במהלך השנים חלה ירידה הדרגתית במספר הנכנסים לשכונה מ

  ). 16%ירידה של (

  

  

  

  

  

  לפי גיל, נכנסים לפסגת זאב
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

19-0 455 29% 

 11% 176  4-0:    מזה

 24-20 261 16% 

29-25 293 18% 

34-30 180 11% 

49-35 242 15% 

64-50 112 7% 

65+ 44 3% 

 100%  1,592  כ"סה
  

  2011-2009, נכנסים צעירים לפסגת זאב

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

 24-20 261 35% 

29-25 293 40% 

34-30 180 25% 

 100% 734  כ"סה

  

2011-2009, נכנסים לפסגת זאב  

 סה"כ  שנה
 מזה: צעירים
 בני 34-20

אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2009 601 288 48% 

2010 484 241 50% 

2011 507 205 40% 

2011-2009 1,592 734 46% 
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  נכנסים למרכז העיר

 מכלל הנכנסים לעיר באותן 3%יוו והם החדשים  תושבים 950 עברו למרכז העיר 2011-2009בשנים 

היה הגבוה ביותר ) מספר הנכנסים ביחס לגודל אוכלוסיית השכונה(ששיעור הנכנסים למרכז העיר . שנים

  .   נכנסים לאלף תושבים170  -מבין שכונות העיר 

ה בקרב הצעירים הקבוצ. 73% – הגבוה מאוד 34-20בקרב הנכנסים למרכז העיר בולט אחוז הצעירים בני 

  .  מכלל הצעירים47% שהיוו 29-25הגדולה ביותר היא של בני 

, )3%(חיפה , )4%(בני ברק ) 8%(תל אביב : היישובים העיקריים מהם נכנסו תושבים למרכז העיר הם

  ). 3%(וראשון לציון ) 3%(אשדוד , )3%(מעלה אדומים , )3%(רעננה 

 2011 בשנת 220-  ל2009 בשנת 380- מ, ירבמהלך השנים חלה ירידה ניכרת במספר הנכנסים למרכז הע

  ). 42%ירידה של (

  

2011-2009, נכנסים למרכז העיר  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2009 375 267 71% 

2010 342 263 77% 

2011 218 148 68% 

2011-2009 935 678 73% 

  

  לפי גיל, נכנסים למרכז העיר
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

19-0 116 12% 

 6% 52 4-0:    מזה

 24-20 274 29% 

29-25 321 34% 

34-30 83 9% 

49-35 68 7% 

64-50 53 6% 

65+ 20 2% 

 100%  935 כ"סה

  

  2011-2009, נכנסים צעירים למרכז העיר

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

 24-20 274 40% 

29-25 321 47% 

34-30 83 12% 

 100% 678  כ"סה
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  נכנסים לנחלאות 

 5%והם היוו ,  חדשים תושבים1,500) זכרונות, נחלאות( נכנסו לנחלאות וסביבותיה 2011-2009בשנים 

 –לאחר מרכז העיר , במדרג יורד, שיעור הנכנסים לנחלאות הוא השני. מכלל הנכנסים לעיר בשנים אלו

  .  נכנסים לאלף תושבים158

בנחלאות נרשם אחוז . 77% –הגבוה מאוד ) 34-20בני (בקרב הנכנסים לאזור זה בולט אחוז הצעירים 

 –אחריה מדורגת רחביה עם אחוז דומה (הצעירים מכלל הנכנסים הגבוה ביותר מבין כל השכונות בעיר 

 שהיוו 29-25 הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני, בקרב הנכנסים הצעירים לנחלאות וסביבותיה). 76%

  .  מכלל הצעירים49%

, )3%(מבשרת ציון ) 11%(תל אביב : היישובים העיקריים מהם נכנסו תושבים לנחלאות וסביבותיה הם

  ). 3%(ורעננה , )3%(מעלה אדומים , )3%(חיפה 

  .  מידי שנה510- ועמד על כ, במהלך השנים מספר הנכנסים לנחלאות וסביבותיה היה דומה

  

2011-2009,  וסביבותיהנכנסים לנחלאות  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2009 516 384 74% 

2010 505 396 78% 

2011 502 390 78% 

2011-2009 1,523 1,170 77% 

  

  לפי גיל, נכנסים לנחלאות וסביבותיה
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

19-0 140 9% 

 4% 59 4-0: זה   מ

 24-20 378 25% 

29-25 576 38% 

34-30 216 14% 

49-35 121 8% 

64-50 61 4% 

65+ 31 2% 

 100%  1,523 כ"סה
  

,נכנסים צעירים לנחלאות וסביבותיה  
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

 24-20 378 32% 

29-25 576 49% 

34-30 216 18% 

 100% 1,170  כ"סה
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  נכנסים לרחביה

.  מכלל הנכנסים לעיר באותן שנים3%והם היוו חדשים  תושבים 1,100 נכנסו לרחביה 2011-2009בשנים 

  .  נכנסים לאלף תושבים145 –במדרג יורד , שיעור הנכנסים לרחביה הוא השלישי

קבוצה בקרב הצעירים ה. 76% – הגבוה מאוד 34-20בקרב הנכנסים לרחביה בולט אחוז הצעירים בני 

  .  מכלל הצעירים54% שהיוו 29-25הגדולה ביותר היא של בני 

, )4%(בית שמש , )5%(חיפה , )14%(תל אביב : היישובים העיקריים מהם נכנסו תושבים לרחביה הם

  ). 3%(ומבשרת ציון ) 3%(רעננה 

ירידה  (2011 בשנת 335- ל2009 בשנת 395-מ, במהלך השנים חלה ירידה קלה במספר הנכנסים לשכונה

  ). 15%של 

2011-2009, נכנסים לרחביה  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2009 394 299 76% 

2010 359 274 76% 

2011 335 251 75% 

2011-2009 1,088 824 76% 

  

  לפי גיל, נכנסים לרחביה
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

19-0 91 8% 

 4% 41 4-0:    מזה

 24-20 244 22% 

29-25 442 41% 

34-30 138 13% 

49-35 89 8% 

64-50 46 4% 

65+ 38 3% 

 100%  1,088 כ"סה

  

  2011-2009, נכנסים צעירים לרחביה

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

 24-20 244 30% 

29-25 442 54% 

34-30 138 17% 

 100% 824  כ"סה

  



110 

 

  ם לגבעה הצרפתיתנכנסי

 לעיר  מכלל הנכנסים2%והם היוו חדשים תושבים  500- כלגבעה הצרפתית עברו  2011-2009בשנים 

  .  נכנסים לאלף תושבים58שיעור הנכנסים לגבעה הצרפתית עמד על . בשנים אלו

 בקרב הצעירים . 67% – הגבוה מאוד 34-20בקרב הנכנסים לגבעה הצרפתית בולט אחוז הצעירים בני 

  . 40% – 29-25וכן של בני ,  מכלל הצעירים42% שהיוו 24-20הקבוצה הגדולה ביותר היא של בני 

מעלה אדומים , )7%(חיפה , )10%(תל אביב : היישובים העיקריים מהם נכנסו תושבים חדשים לשכונה הם

  ). 3%(ואילת , )7%(

 2011 בשנת  150- ל2009נת  בש200- מ, במהלך השנים חלה ירידה הדרגתית במספר הנכנסים לשכונה

  ). 25%ירידה של (

  

2011-2009, נכנסים לגבעה הצרפתית  

 סה"כ  שנה

מזה: 
 צעירים

 בני 34-20
אחוז הצעירים 
 מכלל הנכנסים

2009 202 130 64% 

2010 174 114 66% 

2011 145 103 71% 

2011-2009 521 347 67% 

  

  לפי גיל, נכנסים לגבעה הצרפתית
2011-2009  

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

19-0 77 15% 

 6% 29 4-0:    מזה

 24-20 145 28% 

29-25 139 27% 

34-30 63 12% 

49-35 60 12% 

64-50 29 6% 

65+ 7 1% 

 100%  521 כ"סה

  

  2011-2009, נכנסים צעירים לגבעה הצרפתית

  אחוז הנכנסים  מספר הנכנסים  גיל

 24-20 145 42% 

29-25 139 40% 

34-30 63 18% 

 100% 347  כ"סה
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      מאזן הגירה של ירושלים

  

מספר העוזבים את העיר היה גבוה ממספר ( היה מאזן ההגירה של ירושלים שלילי 2011-2008בשנים 

זאת אומרת שבאותן שנים נגרעו מאוכלוסיית ירושלים כתוצאה . -26,700והוא עמד על )  אליההנכנסים

בשל , המשיכה לגדוליש לציין כי בשנים אלו אוכלוסיית ירושלים ( אלף איש 26.7-לי כממאזן ההגירה השלי

  ).  ריבוי טבעי והגעתם של עולים חדשים לעירה

  

  2011-2008, מאזן הגירה של ירושלים

 מאזן הגירה  שנה

2008 -4,920 

2009 -7,138 

2010 -7,253 

2011 -7,362 

2011-2008 -26,673 

  

2009-2008 -12,058 

2011-2010 -14,615 

 21 אחוז גידול

  

  מאזן הגירה לפי מחוז

מחוז , )-10,400(יהודה ושומרון : לירושלים היה איתם מאזן הגירה שלילי הגדול ביותר הםהמחוזות ש

עם מחוזות הצפון וחיפה יש לירושלים ). -4,100(ומחוז תל אביב ) -4,300(מחוז המרכז , )-7,500(ירושלים 

+). 250(בעוד עם מחוז דרום מאזן ההגירה הוא חיובי נמוך )  תושבים-160 - ו-400של (לילי נמוך מאזן ש

 ולטובת מטרופולין תל אביב,  תושבים18,000מטרופולין ירושלים שנגרעו מירושלים לטובת יוצא איפוא 

  .  תושבים8,400

  

מאזן הגירה של ירושלים, לפי מחוז, 2011-2008
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2011-2008, לפי מחוז, מאזן הגירה של ירושלים  

 2011-2010 2009-2008 2011 2010 2009 2008 2011-2008 מחוז

        

 14,615- 12,058- 7,362- 7,253- 7,138- 4,920- 26,673-  כ"סה

 4,058- 3,469- 2,227- 1,831- 2,062- 1,407- 7,527- מחוז ירושלים

 458- 60 354- 104- 65- 125 398- מחוז הצפון

 225- 64 156- 69- 65- 129 161-  מחוז חיפה

 2,111- 2,175- 842- 1,269- 1,395- 780- 4,286- מחוז המרכז

 2,353- 1,779- 1,239- 1,114- 1,086- 693- 4,132- מחוז תל אביב

 93 152 72 21 61 91 245 מחוז הדרום

 5,503- 4,924- 2,616- 2,887- 2,526- 2,398- 10,427- יהודה ושומרון

        

 9,561- 8,393- 4,843- 4,718- 4,588- 3,805- 17,954- מטרופולין ירושלים

 4,464- 3,954- 2,081- 2,383- 2,481- 1,473- 8,418- מטרופולין תל אביב

  

-2009בשנים . לפי תקופות מצביעה על כך שהמאזן השלילי גדל בתקופה הנידונהההגירה בחינת מאזן 

-2011 בשנים -14,600ק לכדי העמי והוא -12,100הגירה שלילי שעמד על מאזן לירושלים  היה 2008

2010 .   

מאזן . )32% (-2,400- ל-1,800- וגדל מ, העמיקמחוז תל אביב ירושלים עם של השלילי מאזן ההגירה 

בסך הכל . )3% (-2,100-  ל- 2,200-מ, הצטמצם במעטמחוז המרכז ירושלים עם של השלילי ההגירה 

  . - 4,500- ל- 4,000-מ, 13%ב חלה עלייה של מטרופולין תל אביבמאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם 

מאזן  ווכן , )12% (- 5,500-  ל-4,900- מוגדל  ,העמיקיהודה ושומרון ירושלים עם מאזן ההגירה השלילי של 

בסך הכל במאזן ההגירה ). 17% (-4,100-  ל-3,500-מהעמיק מחוז ירושלים ירושלים עם של ההגירה 

  . - 9,600-  ל-8,400- מ, 14%חלה עלייה של  ליםמטרופולין ירושירושלים עם השלילי של 

 במחוז הצפון ממאזן חיובי של –ומחוז חיפה הפך מחיובי לשלילי הצפון מאזן ההגירה של ירושלים עם מחוז 

ממאזן חיובי ובמחוז חיפה , 2011-2010 בשנים - 460 למאזן הגירה שלילי של 2009-2008בשנים + 60

  . -225מאזן שלילי של ל+ 64של 

 היה המאזן 2009-2008בשנים . עם מחוז הדרום היה לירושלים מאזן הגירה חיובי בתקופה הנידונהרק 

  +. 90- והוא קטן במעט ל+ 150
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מאזן הגירה של ירושלים, לפי מחוז ותקופה, 2011-2008

-6,000

-4,000

-2,000

0

יהודה

ושומרון

מחוז

ירושלים

מחוז 

תל אביב

מחוז

המרכז

מחוז 

הצפון

מחוז 

חיפה

מחוז

הדרום

 2009-2008

 2011-2010

  

  

  יישובמאזן הגירה לפי 

איתם היישובים שלירושלים היה 

מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר 

  בית שמש :  הם2011-2008בשנים 

, )-3,300(תל אביב , )-3,500(

ביתר עילית , )-2,900(יעין מוד

, )-2,100(מודיעין עילית , )-2,200(

מעלה אדומים , )- 1,800(גבעת זאב 

). -1,100(ומבשרת ציון ) -1,600(

מרבית , מבין היישובים שצויינו לעיל

היישובים שייכים למטרופולין ירושלים 

ישובים  ה).למעט תל אביב ומודיעין(

שהיה להם מאזן הגירה העיקריים 

בי עם ירושלים הם בני ברק חיו

רעננה , +)130(אילת , +)350(

אשקלון ו+) 60(באר שבע , +)60(

)45(+ .  
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- ו2009-2008(בין שתי התקופות , איתם מאזן הגירה שליליהיה שלירושלים , בקרב היישובים שצויינו לעיל

 עלייה - 1,350- ל- 490- מ(העלייה הגדולה ביותר במאזן ההגירה השלילי נרשמה בגבעת זאב ) 2011-2010

  ).66% עלייה של -2,160- ל-1,300-מ(ובבית שמש ) 177%של 

  

מאזן הגירה של ירושלים עם יישובים עיקריים, 2011-2008
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2011-2008, *לפי יישובים עיקריים, מאזן הגירה של ירושלים  

 אחוז גידול 2011-2010 2009-2008 2011 2010 2009 2008  2011-2008 ישוב

 21 14,615- 12,058- 7,362- 7,253- 7,138- 4,920- 26,673- כ"סה

: מזה           

 66+ 2,159- 1,299- 1,291- 868- 688- 611- 3,458- בית שמש

 17+ 1,759- 1,505- 902- 857- 886- 619- 3,264- תל אביב

 5- 1,428- 1,496- 584- 844- 771- 725- 2,924- **מודיעין

 14- 1,016- 1,181- 482- 534- 458- 723- 2,197- ביתר עילית

 27- 877- 1,197- 529- 348- 672- 525- 2,074- מודיעין עילית

 177+ 1,348- 486- 606- 742- 248- 238- 1,834- גבעת זאב

 12+ 830- 742- 232- 598- 375- 367- 1,572- מעלה אדומים

 36- 435- 682- 206- 229- 387- 295- 1,117- מבשרת ציון

 49- 267- 524- 81- 186- 298- 226- 791- צור הדסה

 9- 259- 286- 159- 100- 173- 113- 545-  גןרמת

 259+ 348- 97- 185- 163- 100- 3 445- קריית יערים

 6- 198- 210- 62- 136- 147- 63- 408- גבע בנימין

 68+ 133- 79- 39- 94- 44- 35- 212- רחובות

 57- 62- 143- 17- 45- 88- 55- 205- הרצליה

 10+ 97- 88- 105- 8 43- 45- 185- כוכב יעקב

 75+ 96- 55- 69- 27- 67- 12 151- צפת
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 807+ 127- 14- 77- 50- 9- 5- 141- טבריה

 70- 32- 107- 3 35- 92- 15- 139- פתח תקווה

 2,483+ 143- 6 81- 62- 87- 93 137- חיפה

 47+ 81- 55- 70- 11- 83- 28 136- ראשון לציון

 180+ 98- 35- 96- 2- 34- 1- 133- גבעת שמואל

 2- 55- 56- 27- 28- 24- 32- 111- לוד

 93- 7- 102- 3 10- 59- 43- 109- אלעד

 6- 47- 50- 16- 31- 28- 22- 97- ערד

 18- 40- 49- 1- 39- 32- 17- 89- אפרת

 2,000+ 42- 2- 28- 14- 8 10- 44- בת ים

 20- 16- 20- 11- 5- 43- 23 36- נתניה

 50- 5- 10- 6 11- 8- 2- 15- בית אל

 293- 29- 15 3 32- 6 9 14- כפר סבא

 180- 4- 5 24- 20 21 16- 1 חולון

 143- 3- 7 2 5- 13- 20 4 אשדוד

 8+ 13 12 18- 31 3 9 25 קריית ארבע

 15+ 23 20 6- 29 13 7 43 אשקלון

 110- 7- 67 3 10- 31 36 60 באר שבע

 269+ 48 13 1- 49 1- 14 61 רעננה

 24- 54 71 27 27 63 8 125 אילת

 89- 33 310 19 14 147 163 343 בני ברק

  
  .  2011-2008לפי מאזן ההגירה בשנים , מהגבוה לנמוך, היישובים בלוח מסודרים בסדר יורד* 
  רעות-מכבים- מודיעין** 

  

  מאזן הגירה לפי גיל

 - 34-20ם בני צעירישל קבוצות הגיל העיקריות שנגרעו מירושלים כתוצאה ממאזן ההגירה השלילי היו 

  . -10,230 - 19-0 וילדים בני -10,330

 חלה בקרב בני 20011-2010- ו 2009-2008העלייה הגדולה ביותר במאזן ההגירה השלילי בין השנים 

בקבוצות ). 71% עלייה של – 29-25 בקבוצת הגיל ובמיוחד (30% - 34-20 וכן בקרב בני 32% - 19-0

  .ן ההגירה השליליחלה ירידה במאז+ 65- ו64-50הגיל 

  

  
מאזן הגירה של ירושלים, לפי גיל, 2011-2008
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מאזן הגירה של ירושלים, לפי גיל ותקופה, 2011-2008
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2011-2008, לפי גיל, מאזן הגירה של ירושלים  

 +65 64-50 49-35 34-30 29-25 24-20 34-20 4-0: מזה 19-0  כ"סה שנה

2011-2008 -26,673 -10,233 -6,508 -10,331 -3,371 -3,259 -3,701 -3,350 -1,668 -1,091 

2008 -4,920 -2,086 -1,344 -1,324 -579 -1 -744 -797 -457 -256 

2009 -7,138 -2,321 -1,463 -3,176 -871 -1,203 -1,102 -844 -474 -323 

2010 -7,253 -2,753 -1,659 -2,805 -835 -1,042 -928 -930 -479 -286 

2011 -7,362 -3,073 -2,042 -3,026 -1,086 -1,013 -927 -779 -258 -226 

           

2009-2008 -12,058 -4,407 -2,807 -4,500 -1,450 -1,204 -1,846 -1,641 -931 -579 

2011-2010 -14,615 -5,826 -3,701 -5,831 -1,921 -2,055 -1,855 -1,709 -737 -512 

 12- 21- 4+ 0 71+ 32+ 30+ 32+ 32+ 21+ אחוז גידול
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  מאזן הגירה של ירושלים עם בית שמש

 2011-2008ובשנים , של ירושלים עם בית שמש הוא הגבוה ביותר מבין כל העריםהשלילי מאזן ההגירה 

  .  תושבים-3,500הוא עמד על 

   19-0 השלילי עם בית שמש הן בני קבוצות הגיל העיקריות שנגרעו מירושלים כתוצאה ממאזן ההגירה

  ). - 1,500 (34-20ובני ) -1,700(

גאולה ומאה :  השכונות בהן נרשם מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר עם בית שמש הן2011-2009בשנים 

סנהדריה ותל ארזה , )- 210(הר נוף , )-300(רוממה , )- 300(מקור ברוך וזכרון משה , )-890(שערים 

  ).   -190(ון ורמות אל) -210(

 -610 היה המאזן 2008בשנת .  במהלך השניםהעמיקמאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם בית שמש 

 במאזן 2011-  ל2008 בין 111%עלייה של  (2011 בשנת -1,300- ול2010 בשנת - 870- הוא עלה ל

  .  )ההגירה השלילי

  

  מאזן הגירה של ירושלים 
 2011-2008, עם בית שמש

 מאזן הגירה שנה

2008 -611 

2009 -688 

2010 -868 

2011 -1,291 

2011-2008 -3,458 

  

2008-2009 -1,299 

2011-2010 -2,159 

 66 אחוז גידול

  

  מאזן הגירה של ירושלים 
  ,עם בית שמש לפי גיל

2011-2008  

 מאזן הגירה  גיל

 3,458- כ"סה

19-0 -1,716 

 1,210- 4-0: מזה

34-20 -1,534 

 1,061- 24-20 :מזה

49-35 -113 

64-50 -68 

65+ -18 
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  מאזן הגירה של ירושלים עם תל אביב

 הוא עמד על 2011-2008ובשנים , תל אביב הוא שני במדרג יורדשל ירושלים עם השלילי מאזן ההגירה 

  .  תושבים- 3,300

 -1,500 (-2,600 – 34-20צעירים בני שנגרעה מירושלים לטובת תל אביב היא של קבוצת הגיל העיקרית 

  .  השלילי מקרב מאזן ההגירה80%והם היוו כמעט ) 29-25מהם בני 

, )-230(רחביה :  השכונות בהן נרשם מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר עם תל אביב הן2011-2009בשנים 

פסגת , )-170(אבו תור וימין משה , בקעה, )-180(רמות אלון ) -190(מרכז העיר , )-200(תלפיות מזרח 

  ).   -160(והמושבה הגרמנית וקטמון הישנה ) -160(קריית משה ובית הכרם , )-160(זאב 

 היה המאזן 2008בשנת .  בהדרגה במהלך השניםהעמיקמאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם תל אביב 

  .  ) במאזן ההגירה השלילי46%עלייה של  (201 בשנת -900 - והוא עלה ל-620

  

  ל ירושלים מאזן הגירה ש
 2011-2008, עם תל אביב

 מאזן הגירה שנה

2008 -619 

2009 -886 

2010 -857 

2011 -902 

2011-2008 -3,264 

  

2008-2009 -1,505 

2011-2010 -1,759 

 17 אחוז גידול

  

  

  מאזן הגירה של ירושלים
  ,עם תל אביב לפי גיל

 2011-2008 

 מאזן הגירה גיל

 3,264- כ"סה

19-0 -83 

 24- 4-0: מזה

34-20 -2,563 

 311-  24-20: מזה

49-35 -275 

64-50 -221 

65+ -122 
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  מאזן הגירה של ירושלים עם מודיעין 

  . -2,900, )רעות-מכבים-מודיעין( היה מאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם מודיעין 2011-2008בשנים 

 60%- כ (-1,000 – 34-20צעירים בני של יעין היא מודלטובת ירושלים שנגרעה מקבוצת הגיל העיקרית 

  ).   -1,000 (19-0ובני ) 34-30מהם בני 

-410(פסגת זאב :  השכונות בהן נרשם מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר עם מודיעין הן2011-2009בשנים 

מת שרת ורמת ר) -130(קריית משה ובית הכרם , )-140(קריית היובל , )- 200(רמות אלון , )-230(גילה , )

  ).    -120(ורסקו וגבעת מרדכי ) -120(דניה 

  . -840- ל- 580 ונע בין מאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם מודיעין התאפיין בתנודתיות במהלך השנים

  

  , מאזן הגירה של ירושלים עם מודיעין
2011-2008  

  מאזן הגירה שנה

2008 -725 

2009 -771 

2010 -844 

2011 -584 

2011-2008 -2,924 

  

2008-2009 -1,496 

2011-2010 -1,428 

 5- אחוז גידול

  

  

, מאזן הגירה של ירושלים עם מודיעין
  2011-2008, לפי גיל

 מאזן הגירה  גיל

 2,924- כ"סה

19-0 -963 

 592- 4-0: מזה

34-20 -996 

 39- 24-20: מזה

49-35 -513 

64-50 -234 

65+ -158 
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   של ירושלים עם ביתר עיליתמאזן הגירה

   .- 2,200היה מאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם ביתר עילית  2011-2008בשנים 

 -  34-20 בני :קבוצות הגיל העיקריות שנגרעו מירושלים כתוצאה ממאזן ההגירה השלילי עם ביתר עילית הן

  ). 4-0 מהם בני 71% (-860 – 19-0ובני ) 24-20 מהם בני 77% (- 1,200

גאולה ומאה :  השכונות בהן נרשם מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר עם ביתר עילית הן2011-2009בשנים 

ורמות ) -140(הר נוף , )-150(רמת שלמה , )-160(רוממה ) - 170(סנהדריה ותל ארזה , )-350(שערים 

  ).    -110(אלון 

 - 720 היה המאזן 2008בשנת . שנים במהלך ההצטמצםמאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם ביתר עילית 

  .  )33%ירידה של  (2011 בשנת - 480-ירד לוהוא 

  

  , מאזן הגירה של ירושלים עם ביתר עילית
2011-2008  

 מאזן הגירה שנה

2008 -723 

2009 -458 

2010 -534 

2011 -482 

2011-2008 -2,197 

  

2008-2009 -1,181 

2011-2010 -1,016 

 14- אחוז גידול

  

  

  מאזן הגירה של ירושלים
  ,  עם ביתר עילית לפי גיל

2011-2008  

 מאזן הגירה  גיל

 2,197- כ"סה

19-0 -863 

 616- 4-0: מזה

34-20 -1,240 

 949- 24-20: מזה

49-35 -34 

64-50 -49 

65+ -5 
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  מאזן הגירה של ירושלים עם מודיעין עילית

  . -2,100מודיעין עילית ילי של ירושלים עם היה מאזן ההגירה השל 2011-2008בשנים 

 34-20קבוצות הגיל העיקריות שנגרעו מירושלים כתוצאה ממאזן ההגירה השלילי עם מודיעין עילית הן בני 

  ). 4-0 מהם בני 83% (-620 – 19-0ובני ) 24-20 מהם בני 80% (- 1,370 -

  

רמות אלון : ה ביותר עם מודיעין עילית הן השכונות בהן נרשם מאזן הגירה שלילי הגבו2011-2009בשנים 

וגאולה ומאה ) -140(הר נוף , )- 150(רוממה ) -190(סנהדריה ותל ארזה , )-270(רמת שלמה , )-360(

  ).    -120(שערים 

-  ל- 350 ונע בין מאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם מודיעין עילית התאפיין בתנודתיות במהלך השנים

670- .  

  

   של ירושליםמאזן הגירה
  2011-2008,  עם מודיעין עילית

 מאזן הגירה שנה

2008 -525 

2009 -672 

2010 -348 

2011 -529 

2011-2008 -2,074 

  

2008-2009 -1,197 

2011-2010 -877 

 27- אחוז גידול

  

  מאזן הגירה של ירושלים 
  ,    עם מודיעין עילית לפי גיל

2011-2008 

 מאזן הגירה  גיל

 2,074- כ"סה

19-0 -619 

 513- 4-0: מזה

34-20 -1,373 

 1,104- 24-20: מזה

49-35 -28 

64-50 -34 

65+ -12 
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  מאזן הגירה של ירושלים עם גבעת זאב

   . -1,800היה מאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם גבעת זאב  2011-2008בשנים 

 -  19-0בני : מאזן ההגירה השלילי עם גבעת זאב הןקבוצות הגיל העיקריות שנגרעו מירושלים כתוצאה מ

  ). 24-20 מהם בני 40% (-640 – 34-20ובני ) 4-0 מהם בני 46% (-910

רמות אלון    :  השכונות בהן נרשם מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר עם גבעת זאב הן2011-2009בשנים 

) -60(סנהדריה ותל ארזה , )- 70(מבתר רמת אשכול וגבעת ה, )-90(הר נוף , )-110(רמת שלמה , )-850(

  ).    - 60(וגאולה ומאה שערים ) -60(נווה יעקב 

 -240 הוא עמד על 2008בשנת . מאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם גבעת זאב העמיק במהלך השנים

  . )2011- ל2008 בין 155%עלייה של  (בהתאמה, 2011-  ו2010 בשנים -610- ו-740והוא גדל לכדי 

  

, זן הגירה של ירושלים עם גבעת זאבמא
2011-2008 

 מאזן הגירה שנה

2008 -238 

2009 -248 

2010 -742 

2011 -606 

2011-2008 -1834 

  

2008-2009 -486 

2011-2010 -1,348 

 177 אחוז גידול

  

  מאזן הגירה של ירושלים
  ,עם גבעת זאב לפי גיל

2011-2008 

 מאזן הגירה  גיל

 1,834- כ"סה

19-0 -906 

 413- 4-0: מזה

34-20 -644 

 258- 24-20: מזה

49-35 -154 

64-50 -81 

65+ -22 
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  מאזן הגירה של ירושלים עם מעלה אדומים

   . -1,600עם מעלה אדומים  של ירושליםמאזן ההגירה השלילי  היה 2011-2008בשנים 

        ילדים :מעלה אדומים הןהגירה השלילי עם שנגרעו מירושלים כתוצאה ממאזן הקבוצות הגיל העיקריות 

  ).    34-30 מהם בני 52% (-430 -  34-20בני צעירים ו) 4-0כמחציתם בני  (-600 – 19-0בני 

פסגת זאב :  השכונות בהן נרשם מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר עם מעלה אדומים הן2011-2009בשנים 

) -70(תלפיות מזרח , )- 80(רמות אלון , )- 100(קריית היובל , )- 130(גילה , )- 190(נווה יעקב , )-480(

  ).    -60(וקטמונים 

- ו2008בשנים . מאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם מעלה אדומים התאפיין בתנודתיות במהלך השנים

  . 2011 בשנת -230-  אך ירד משמעותית ל2010 בשנים -600-הוא העמיק ל, -370 עמד המאזן על 2009

  

, אזן הגירה של ירושלים עם מעלה אדומיםמ
2011-2008  

 מאזן הגירה שנה

2008 -367 

2009 -375 

2010 -598 

2011 -232 

2011-2008 -1,572 

  

2008-2009 -742 

2011-2010 -830 

 12 אחוז גידול

  

 מאזן הגירה של ירושלים
,עם מעלה אדומים לפי גיל  

2011-2008 

 מאזן הגירה  גיל

 1,572- כ"סה

19-0 -591 

 287- 4-0: מזה

34-20 -434 

 47- 24-20: מזה

49-35 -235 

64-50 -154 

65+ -158 
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  מאזן הגירה של ירושלים עם מבשרת ציון

  . - 1,120היה מאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם מבשרת ציון  2011-2008בשנים 

    -340 – 19-0ילדים בני : הןההגירה השלילי שנגרעו מירושלים כתוצאה ממאזן קבוצות הגיל העיקריות 

  ).    34-30 מהם בני 60% (-300 – 34-20בני צעירים ו) 4-0 מהם בני 37%(

פסגת זאב :  השכונות בהן נרשם מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר עם מבשרת ציון הן2011-2009בשנים 

) -60(רמות אלון , )-70(ם ועיר גנים קריית מנח, )-90(קריית משה ובית הכרם , )- 90(גילה , )-110(

  ).     -60(ותלפיות מזרח 

- ל- 210 ונע בין במהלך השנים מאזן ההגירה השלילי של ירושלים עם מבשרת ציון התאפיין בתנודתיות

390- .  

  

  ,מאזן הגירה של ירושלים עם מבשרת ציון
2011-2008  

 מאזן הגירה שנה

2008 -295 

2009 -387 

2010 -229 

2011 -206 

2011-2008 -1,117 

  

2008-2009 -682 

2011-2010 -435 

 36- אחוז גידול

  

 מאזן הגירה של ירושלים 
,עם מבשרת ציון לפי גיל  

2011-2008 

 מאזן הגירה  גיל

 1,117- כ"סה

19-0 -337 

 124- 4-0: מזה

34-20 -296 

 63- 24-20: מזה

49-35 -249 

64-50 -195 

65+ -40 
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  זן הגירה לפי שכונהמא

פסגת זאב , )- 2,700(רמות אלון : השכונות בירושלים שלהן היה מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר הן

       , )-950(תלפיות מזרח , )950(נווה יעקב , )- 1,100(גילה , )-1,300(גאולה ומאה שערים , )-2,400(

  ). 900(ורוממה ) 900(הר נוף 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

מאזן ההגירה (גירה שיעור מאזן הה

הגבוה ) ביחס לגודל אוכלוסיית השכונה

 -69 (בתלפיות מזרחביותר נרשם 

רמות אלון , )תושבים לאלף תושבים

ניות , )-61(פסגת זאב , )-66(

הר נוף , )-59(וסביבותיה וגבעת רם 

הגבעה ו) - 56(רמת שלמה   , )-57(

  ). -50(הצרפתית 

מאזן הגירה של ירושלים, לפי שכונות עיקריות  - 

מאזן ושיעור מאזן, 2011-2009
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  ,*לפי שכונה, מאזן הגירה של ירושלים
2011-2009 

 מאזן הגירה  שכונה
 שיעור

 מאזן הגירה

-43 21,753-  כ"סה  

    

 66- 2,730-  רמות אלון 

 61- 2,441- פסגת זאב

 43- 1,327- מאה שערים, גאולה

 39- 1,132- גילה

 49- 953- נווה יעקב

 69- 948- תלפיות מזרח 

 57- 901- הר נוף

 41- 890- רוממה

 35- 851- בית הכרם, קריית משה

 56- 805- רמת שלמה

 49- 772- תל ארזה, סנהדריה

 33- 725- קריית היובל

 48- 650- גבעת מרדכי, רסקו

 35- 616- עיר גנים, קריית מנחם

 43- 590- זכרון משה, מקור ברוך

 24- 581- קטמונים

 46- 486- גבעת המבתר, רמת אשכול

 31- 455- מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 50- 452- עה הצרפתיתהגב

 43- 430- קטמון הישנה, המושבה הגרמנית

 37- 398- ימין משה, אבו תור, בקעה

 36- 334- רמת דניה, רמת שרת

 17- 318- בית וגן

 30- 264- שמואל הנביא, מעלות דפנה

 25- 238- זכרונות, נחלאות

 32- 238- רחביה

 21- 223- גבעת שאול

 49- 141- טלביה

 20- 121- העירמרכז 

 59- 112- גבעת רם, ניות וסביבותיה

 14- 46- מוסררה, ממילא

 16- 27- קריית הדסה,  עין כרם

 12 137 הר חומה

  .  לפי מאזן ההגירה, מהגבוה לנמוך, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד* 
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2011-2009, וגיל* לפי שכונה, מאזן הגירה של ירושלים  

 +65 64-50 49-35 24-20: מזה 34-20 4-0: מזה 0-19 כ"סה שכונה

 835- 1,211- 2,553- 2,792- 9,007- 5,164- 8,147- 21,753- כ"סה

: מזה          

 62- 102- 106- 61- 309- 195- 376- 953- נווה יעקב

 99- 182- 418- 143- 890- 380- 857- 2,441- פסגת זאב

 7 13- 20- 423- 502- 193- 277- 805- רמת שלמה

 71- 213- 198- 655- 1,318- 542- 930- 2,730- רמות אלון 

 20 7- 25- 358- 474- 196- 289- 772- תל ארזה, סנהדריה

 27- 25- 55- 77- 189- 121- 191- 486- גבעת המבתר, רמת אשכול

 10- 17- 38- 94- 127- 42- 73- 264- שמואל הנביא, מעלות דפנה

 49- 58- 67- 43 164- 57- 115- 452- הגבעה הצרפתית

 5- 8- 7- 10 12 8- 38- 46- מוסררה, ממילא

 10- 8- 31- 473- 581- 517- 697- 1,327- מאה שערים, גאולה

 13 9- 12- 226- 285- 228- 297- 590- זכרון משה, מקור ברוך

 10- 1 31- 151 22- 57- 59- 121- מרכז העיר

 16- 29- 96- 224 154 191- 251- 238- זכרונות, נחלאות

 28- 25- 85- 159 7 89- 107- 238- רחביה

 6 6- 22- 442- 549- 257- 319- 890- רוממה

 6 8 4 89- 160- 93- 81- 223- גבעת שאול

 15 38- 31- 317- 527- 196- 320- 901- הר נוף

 26- 42- 184- 7 258- 208- 342- 851- בית הכרם, קריית משה

 21- 18- 28- 8- 32- 14- 13- 112- רםגבעת , ניות וסביבותיה

 32- 4- 16- 38- 106- 140- 161- 318- בית וגן

 36- 7- 56- 8 140- 66- 95- 334- רמת דניה, רמת שרת

 2 2 3 12 7- 23- 27- 27- קריית הדסה,  עין כרם

 76- 91- 148- 190 118- 247- 294- 725- קריית היובל

 49- 54- 129- 19- 179- 81- 207- 616- עיר גנים, קריית מנחם

 37- 40- 100- 51 139- 192- 265- 581- קטמונים

 48- 39- 109- 46 164- 190- 290- 650- גבעת מרדכי, רסקו

 53- 15- 97- 30- 144- 89- 121- 430- קטמון הישנה, המושבה הגרמנית

 5- 6 37- 37 44- 42- 61- 141- טלביה

 5- 23- 62- 9- 197- 66- 121- 408- ימין משה, אבו תור, בקעה

 18- 18 48- 10- 211- 111- 196- 455- מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 44- 42- 97- 106- 555- 89- 210- 948- תלפיות מזרח 

 30 42 14 21 68 2 17- 137 הר חומה

 78- 132- 183- 31- 463- 175- 276- 1,132- גילה

  .  לפי מאזן ההגירה, הגבוה לנמוךמ, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד* 
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  הגירת צעירים לירושלים וממנה

   צעירים את ירושליםעוזבים

  

  . 34-20 צעירים בני 34,400 עזבו את ירושלים 2011-2008בשנים 

  . 34-30בני ) 25%( והיתר 29-25 נוספים היו בני 36%, 24-20 מהצעירים היו בני 38%

למעט ,  צעירים8,500-8,200נים עולה שמידי שנה עזבו את העיר מבחינה של התפלגות העוזבים לפי ש

               2008-2007 גבוה באופן משמעותי בהשוואה לשנים 2009מספר העוזבים הצעירים בשנת . 2009בשנת 

העלייה במספר העוזבים הצעירים בשנה זו נובעת מהעברת כתובות של סטודנטים . 2010-2011-ו

מטרת הקמפיין היתה לשכנע .  שנערך בשנה זו"תרשום ירושלמי"בעקבות קמפיין , 2008לירושלים בשנת 

להעביר את הכתובת לירושלים ולהצביע בבחירות , סטודנטים שלומדים בירושלים אך אינם רשומים בה

סיימו ללמוד , או לפחות חלקם, כאשר סטודנטים אלו, 2009אולם בשנת . המקומיות שנערכו בשנה זו

ולכן חלה עלייה ניכרת במספר , ם עזבו את העיר והעבירו את כתובת המגורים מן העירה, בירושלים

 – 2009 בשנת 3,460- ל2008 בשנת 2,830- מ29-25עיקר העלייה בשנה זו חלה בקרב בני . העוזבים

  . 22%עלייה של 

עוזבים צעירים את ירושלים, 2011-2008
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2011-2008, עוזבים צעירים את ירושלים  

 34-30 29-25 24-20 כ"סה שנה

2007 8,207 3,325 2,846 2,036 

2011-2008 34,351 13,151 12,533 8,667 

2008 8,206 3,254 2,830 2,122 

*2009 9,240 3,427 3,459 2,354 

2010 8,576 3,235 3,201 2,140 

2011 8,329 3,235 3,043 2,051 

אחוז גידול 
2011-2008 

+1 -1 +8 -3 
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  שנערך לקראת " תרשום ירושלמי" מושפעים מתוצאות קמפיין 2009הנתונים לשנת * 

  ). 8ראה הערת שוליים מספר  (2008       הבחירות לעיריית ירושלים בשנת 
  

  עוזבים צעירים לפי מחוז

 מקרב 28%(הם בראש ובראשונה יהודה ושומרון מירושלים צעירים לגור העיקריים אליהם עברו המחוזות 

יוצא איפוא שכושר ). 14%(ומחוז ירושלים ) 16%(ואחריהם מחוז המרכז , )23%(ומחוז תל אביב ) העוזבים

מטרופולין  מהצעירים עזבו ל42% -המשיכה לצעירים של מטרופולין ירושלים ומטרופולין תל אביב דומה 

  .  עזבו למטרופולין תל אביב39%-ירושלים ו

  

  עוזבים צעירים לפי יישוב

 מכלל 12% איש שהיוו 4,200(תל אביב : היישובים העיקריים שאליהם עזבו הצעירים בשנים אלו הם

, )5% - 1,900(מודיעין עילית , )5% - 1,900(ביתר עילית , )7% - 2,500(בית שמש , )העוזבים הצעירים

הנתונים מצביעים על כך ). 4% - 1,300(ומודיעין ) 4% -  1,300(מעלה אדומים , )5% - 1,600( ברק בני

, כמו כן. שתל אביב היא יעד מרכזי בקרב העוזבים את ירושלים בכלל ובקרב העוזבים הצעירים בפרט

רב הצעירים יישובים בהם יש ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית הם יעדים מרכזיים בק/יישובים חרדיים

  .  העוזבים את העיר

  

  עוזבים צעירים לפי שכונה

מספר הצעירים הגדול בירושלים מהן עברו ליישובים אחרים בארץ  השכונות העיקריות 2011-2009בשנים 

גאולה ומאה , )6% – 1,600(פסגת זאב , ) מכלל הצעירים9% – תושבים 2,400(רמות אלון : ביותר הן

 1,100(קריית היובל , )4% – 1,150(קריית משה ובית הכרם ) 4% – 1,150(ה גיל, )5% – 1,350(שערים 

  ). 4% – 1,000(ונחלאות וסביבותיה ) 4% – 1,000(קטמונים , )4% –

, ) לאלף תושבים115( אוכלוסיית השכונה נרשם במרכז העיר מכלל הגבוה ביותרשיעור העוזבים הצעירים 

 66(ותלפיות מזרח , ) לאלף91(טלביה , ) לאלף105(וסביבותיה נחלאות , ) לאלף109(ולאחר מכן ברחביה 

יוצא אפוא שהשכונות במעלה המדרג של שיעור העוזבים הצעירים מכלל אוכלוסיית השכונה הן ). לאלף

  .  שכונות סטודנטיאליות בעיקרן

2007 100 40 35 25 

2011-2008 100 38 36 25 

2008 100 40 34 26 

2009 100 37 37 25 

2010 100 38 37 25 

2011 100 39 37 25 
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  2011-2009, לפי שכונה, את ירושליםצעירים עוזבים 

  צעיריםוזביםשיעור ע  צעיריםמספר עוזבים  שכונה

כ"סה  26,145 52 

: מזה    

 59 2,441  רמות אלון 

 41 1,624 פסגת זאב

 45 1,367 מאה שערים, גאולה

 39 1,160 גילה

 47 1,137  בית הכרם, ית משהיקר

 49 1,089 קריית היובל

 43 1,017 קטמונים

 105 1,016 זכרונות, נחלאות

 45 983 רוממה

 66 919 תלפיות מזרח 

 54 856 נוףהר 

 57 825 רמת שלמה

 109 817 רחביה

 58 786 גבעת מרדכי, רסקו

 57 784 זכרון משה, מקור ברוך

 41 782 נווה יעקב

 43 759 עיר גנים, קריית מנחם

 47 732 תל ארזה, סנהדריה

 115 700 מרכז העיר

 42 619 מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 59 594 קטמון הישנה, המושבה הגרמנית

 49 532 גבעת שאול

 29 531 בית וגן

 57 511 הגבעה הצרפתית

 48 511 ימין משה, אבו תור, בקעה

 42 443 גבעת המבתר, רמת אשכול

 43 378 שמואל הנביא, מעלות דפנה

 41 376 רמת דניה, רמת שרת

 91 262 טלביה

 20 239 הר חומה

 35 117 מוסררה, ממילא

 55 92 קריית הדסה,  עין כרם

 41 79  גבעת רם,ניות וסביבותיה

  .  לפי מספר העוזבים, מהגבוה לנמוך, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד     * 
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  לפי מחוז וגילצעירים עוזבים 

מבחינת התפלגות הגילאים לפי מחוז עולה שהעוזבים ליהודה ושומרון ולמחוז הדרום הם צעירים יותר 

א מבוטל מהעוזבים ליהודה ושומרון הם חרדים שעברו לביתר עילית חלק ל. 24-20וכמעט מחציתם הם בני 

-45%והם היוו , 29-25בקרב העוזבים למחוז תל אביב ולמחוז המרכז בולט חלקם של בני . ומודיעין עילית

  .  מקרב העוזבים הצעירים40%

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

  

 

  

עוזבים צעירים את ירושלים, לפי מחוז,  2011-2008
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עוזבים צעירים את ירושלים, לפי מחוז, 2011-2008
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2011-2008, לפי מחוז וגיל, עוזבים צעירים את ירושלים  

 34-30 29-25 24-20 כ"סה מחוז

      

 8,667 12,533 13,151 34,351 כ"סה

      

 1,987 2,990 4,512 9,489 יהודה ושומרון

 579 977 1,441 2,997 מחוז הדרום 

 1,938 2,228 1,441 5,607 מחוז המרכז 

 468 671 689 1,828 מחוז הצפון 

 482 559 590 1,631 מחוז חיפה 

 1,301 1,548 2,087 4,936 מחוז ירושלים 

 1,912 3,560 2,391 7,863  מחוז תל אביב 

     

 3,288 4,538 6,599 14,425 מטרופולין ירושלים

 3,850 5,788 3,832 13,470 מטרופולין תל אביב

     

 אחוזים 

 100 100 100 100 כ"סה

      

 23 24 34 28 יהודה ושומרון

 7 8 11 9 מחוז הדרום 

 22 18 11 16 מחוז המרכז 

 5 5 5 5 מחוז הצפון 

 6 4 4 5 מחוז חיפה 

 15 12 16 14 מחוז ירושלים 

 22 28 18 23 מחוז תל אביב 

     

 38 36 50 42 מטרופולין ירושלים

 44 46 29 39 מטרופולין תל אביב

     

 25 36 38 100  כ"סה

      

 21 32 48 100 יהודה ושומרון

 19 33 48 100 מחוז הדרום 

 35 40 26 100 מחוז המרכז 

 26 37 38 100 מחוז הצפון 

 30 34 36 100 מחוז חיפה 

 26 31 42 100 מחוז ירושלים 

 24 45 30 100 מחוז תל אביב 

     

 23 31 46 100 מטרופולין ירושלים

 29 43 28 100 מטרופולין תל אביב
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  לפי יישוב וגיל צעירים עוזבים 

ישובים /העוזבים ליישובים החרדים,  הצעירים לפי גיל ויישוב מצביעה על כך שככללבחינה של העוזבים

כך . בהם יש ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית הם צעירים יותר מהעוזבים ליישובים בעלי אופי דתי או חילוני

גם . 24-20הם בני , מודיעין עילית וביתר עילית,  מקרב העוזבים ליישובים בני ברק68%-73%למשל 

 54%-64%-טבריה וכוכב יעקב הם צעירים יחסית ו, צפת, בית שמש, אלעד, העוזבים ליישובים אשדוד

בולט ,  הלא חרדייםבקרב העוזבים הצעירים ליישובי מרכז הארץ. 24-20מהצעירים שעברו אליהם היו בני 

גבעתיים והרצליה , רחובות, פתח תקוה, רמת גן,  מהעוזבים לתל אביב42%-54%  – 29-25    אחוז בני

  .29-25הם בני 

  

עוזבים צעירים את ירושלים ליישובים עיקריים, 2011-2008
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עוזבים צעירים את ירושלים ליישובים עיקריים, 2011-2008
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לפי חומשי גיל מצביעה על העדפות שונות של בני הגילאים שעזבו את ירושלים חלוקה של קבוצת הצעירים 

  :השונים

 11% איש שהיוו 1,500(בית שמש : הםמירושלים  24-20בני לגור  היישובים העיקריים אליהם עברו 5

 - 1,200(בני ברק , )10% - 1,300(ביתר עילית , )10% - 1,350( עילית מודיעין, )מכלל בני גילאים אלו

יש לשער .  עברו ליישובים חרדים24-20יוצא איפוא שחלק ניכר מהעוזבים בני ). 6% - 750(ותל אביב ) 9%

שמדובר בזוגות צעירים חרדים שלאחר נישואיהם התקשו לרכוש דירות בירושלים ועזבו ליישובים חרדיים 

  . שובים בהם יש ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדיתאו ליי

 מכלל 18% איש שהיוו 2,300(תל אביב : הםמירושלים  29-25בני לגור  היישובים העיקריים אליהם עברו 5

וביתר עילית ) 4% -  490(מודיעין , )4% - 530(מעלה אדומים , )6% - 700(בית שמש , )בני גילאים אלו

יש לשער שחלק . 29-25ם על כך שתל אביב היא יעד מרכזי מאוד בקרב בני הנתונים מצביעי). 3% -  420(

שעם סיום לימודיהם , ירושלמים ולא ירושלמים, גדול מהעוברים לתל אביב הם סטודנטים שלמדו בירושלים

  . עזבו את העיר

 מכלל 14% איש שהיוו 1,200(תל אביב : הםמירושלים  34-30בני לגור  היישובים העיקריים אליהם עברו 5

ובית שמש ) 4% - 340(מבשרת ציון , )6% - 480(מעלה אדומים , )8% - 670(מודיעין , )בני גילאים אלו

)300 - 3% .(  

  

 2011-2008, עוזבים צעירים את ירושלים לפי יישובים עיקריים וגיל

 34-30 29-25 24-20 כ"סה 34-30 29-25 24-20 כ"סה ישוב

 25 36 38 100 8,667 12,533 13,151 34,351 כ"סה

 אחוזים מספרים מוחלטים  :מזה

 29 54 18 100 1,218 2,276 747 4,241 תל אביב 

 12 28 60 100 299 692 1,504 2,495 בית שמש 

 10 22 68 100 182 419 1,283 1,884 ביתר עילית 

 6 21 73 100 106 392 1,348 1,846 מודיעין עילית 

 6 21 73 100 91 335 1,175 1,601 בני ברק 

 37 40 23 100 480 526 306 1,312 מעלה אדומים 

 51 38 11 100 667 494 142 1,303 **מודיעין

 26 37 38 100 256 368 375 999 גבעת זאב 

 40 35 24 100 336 297 204 837 מבשרת ציון 

 25 34 41 100 202 282 337 821 חיפה 

 28 49 23 100 214 377 177 768 רמת גן 

 12 24 64 100 88 177 462 727 אשדוד 

 26 42 32 100 145 228 175 548 פתח תקווה 

 32 42 26 100 170 222 136 528 רחובות 

 16 34 50 100 67 146 217 430 אילת 

 31 43 27 100 129 180 112 421 ראשון לציון 

 28 37 36 100 116 153 150 419 נתניה 
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 22 46 32 100 85 178 123 386 באר שבע 

 13 33 54 100 46 121 197 364 כוכב יעקב 

 34 52 14 100 117 176 48 341 גבעתיים 

 16 29 56 100 53 97 189 339 צפת 

 10 29 61 100 31 90 190 311 אלעד 

 29 48 22 100 85 140 65 290 אפרת 

 32 37 31 100 90 106 87 283 גבע בנימין

 50 34 17 100 141 95 47 283 צור הדסה 

 27 45 28 100 76 128 78 282 הרצליה 

 16 33 51 100 45 94 142 281 קריית יערים 

 15 40 45 100 36 94 105 235 גבעת שמואל 

 34 43 23 100 77 98 53 228 חולון 

 39 42 20 100 85 92 43 220 רעננה 

 22 45 33 100 46 95 71 212 אשקלון 

 28 37 35 100 56 73 68 197 בת ים 

 11 34 55 100 18 55 91 164 טבריה 

 39 44 17 100 59 68 26 153 כפר סבא 

 15 16 68 100 23 25 104 152 ערד 

 26 44 30 100 39 65 45 149 לוד 

 55 30 15 100 81 45 22 148 הר אדר

 38 35 27 100 49 45 35 129 תקוע 

 15 24 61 100 18 30 75 123 בית אל 

 23 35 42 100 28 42 51 121 בע קריית אר

  .  לפי מספר העוזבים, מהגבוה לנמוך, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד        * 
  רעות-מכבים- מודיעין*                        *

  

   וגיל שכונהלפי צעירים עוזבים 

שכונות /ונות החרדיותבחינה של העוזבים הצעירים לפי שכונה וגיל מצביעה על כך שככלל העוזבים את השכ

. בהם יש ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית הם צעירים יותר מהעוזבים משכונות בעלות אופי דתי או חילוני

רמת שלמה ומקור ברוך , הר נוף, רוממה,  מקרב העוזבים את גאולה ומאה שערים62%-76%כך למשל 

קריית משה ובית , קטמונים, קריית היובל, גילה, דוגמת פסגת זאב, בשכונות שאינן חרדיות. 24-20הם בני 

 מכלל 40%-45% שהיוו 29-25בשכונות הללו בולט חלקם של בני . 24-20 בלבד הם בני 20%-27%הכרם 

  . העוזבים הצעירים

  : קבוצות הגיל השונות בין מניתוח דפוסי ההגירה עולה גם שישנם הבדלים 

 מכלל 13% - 1,250(רמות אלון : הגדול ביותר הן 24-20בני מספר הצעירים אותן עזבו השכונות העיקריות 

הר נוף , )6% -  650(רמת שלמה , )7% - 750(רוממה , )9% -  900(גאולה ומאה שערים , )בני גילאים אלו

ממצאים אלו ). 5% – 500(ומקור ברוך וזכרון משה ) 5% -  550(סנהדריה ותל ארזה , )5% - 550(

שמצביעים על כך שחלק גדול , וח יישובי היעד של העוזביםמחזקים את הממצאים שהתקבלו מנית

יש לשער שמדובר על , כאמור.  היגרו משכונות בהן מרבית האוכלוסייה היא חרדית24-20מהעוזבים בני 
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דירות בירושלים ועזבו ליישובים חרדיים או או לשכור זוגות צעירים שלאחר נישואיהם התקשו לרכוש 

יש לציין שהאוכלוסייה בשכונות החרדיות מתאפיינת . ל של אוכלוסייה חרדיתליישובים בהם יש ריכוז גדו

שתורמים לביקוש גבוה לדירות וכפועל יוצא לעלייה , בגיל נישואין צעיר ובמספר ילדים גבוה למשפחה

ולכן חלק מהזוגות , אולם על פי רב השכונות הללו לא מסוגלות לספק מענה לביקוש הגדול. במחירי הדירות

  .  רים מהגרים ליישובים אחריםהצעי

 מכלל בני 8% - 750(רמות אלון : הגדול ביותר הן 29-25 הצעירים בני אותן עזבו מספרהשכונות העיקריות 

קריית היובל , )5% -  500(גילה , )6% - 550(נחלאות וסביבותיה , )7% - 700(פסגת זאב , )גילאים אלו

  ). 5% - 450(ורחביה ) 5% - 450(קריית משה ובית הכרם , )5% - 500(

 מכלל 8% - 500(פסגת זאב :  הגדול ביותר הן34-30בני  אותן עזבו מספר הצעירים השכונות העיקריות

וקריית משה ובית ) 6% – 400(גילה , )6% - 400(קריית היובל , )6% - 400(רמות אלון , )בני גילאים אלו

  ).  6% - 400(הכרם 

עוזבים צעירים את ירושלים לפי שכונות עיקריות, 2011-2009
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עוזבים צעירים את ירושלים לפי שכונות עיקריות, 2011-2009
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2011-2009,  וגיל*לפי שכונה, עוזבים צעירים את ירושלים  

 34-30 29-25 24-20 כ"סה 34-30 29-25 24-20  כ"סה  שכונה

 25 37 38 100 6,545 9,703 9,897 26,145  כ"סה

: מזה  אחוזים מספרים מוחלטים 

 17 32 51 100 417 772 1,252 2,441 רמות אלון 

 32 43 25 100 514 706 404 1,624 פסגת זאב

 9 25 67 100 119 338 910 1,367 יםמאה שער, גאולה

 34 43 23 100 394 494 272 1,160 גילה

 33 40 27 100 377 454 306 1,137 בית הכרם, ית משהיקר

 36 44 20 100 395 480 214 1,089 קריית היובל

 35 42 23 100 356 424 237 1,017  קטמונים

 32 53 15 100 321 541 154 1,016 זכרונות, נחלאות

 9 17 74 100 87 170 726 983 וממהר

 29 45 26 100 271 409 239 919  תלפיות מזרח 

 11 27 62 100 95 232 529 856 הר נוף

 4 19 76 100 36 160 629 825 רמת שלמה

 35 54 10 100 287 445 85 817 רחביה

 36 46 18 100 286 358 142 786 גבעת מרדכי, רסקו

 9 27 64 100 69 213 502 784 זכרון משה, מקור ברוך

 24 33 43 100 186 260 336 782  נווה יעקב

 32 40 28 100 241 307 211 759 עיר גנים, קריית מנחם

 7 21 72 100 54 151 527 732 תל ארזה, סנהדריה

 25 57 18 100 176 401 123 700 מרכז העיר

 38 39 23 100 237 242 140 619 מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 35 40 24 100 209 240 145 594 קטמון הישנה, המושבה הגרמנית

 17 31 52 100 91 165 276 532 גבעת שאול

 17 33 50 100 90 175 266 531 בית וגן

 32 48 20 100 163 246 102 511 הגבעה הצרפתית

 35 42 23 100 179 215 117 511 ימין משה, אבו תור, בקעה

 20 30 50 100 88 132 223 443 גבעת המבתר, רמת אשכול

 12 31 57 100 47 116 215 378 שמואל הנביא, מעלות דפנה

 40 38 22 100 149 143 84 376 רמת דניה, רמת שרת

 37 51 12 100 96 134 32 262 טלביה 

 46 33 21 100 109 80 50 239 הר חומה

 32 43 26 100 37 50 30 117 מוסררה, ממילא

 59 33 9 100 54 30 8 92 הדסהקריית ,  עין כרם

 35 38 27 100 28 30 21 79 גבעת רם, ניות וסביבותיה

  .  לפי מספר העוזבים, מהגבוה לנמוך, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד     * 
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   צעירים לירושליםנכנסים        

  

  .34-20 צעירים בני 24,000 נכנסו לירושלים 2011-2008בשנים 

  . 34-30בני ) 21%( והיתר 29-25 בני 39%, 24-20 היו בני  מהצעירים41%

- ל2008 בשנת 6,900-מ,  שעברו לגור בירושליםבמהלך השנים חלה ירידה הדרגתית במספר הצעירים

  . 28% ירידה של – 29-25הירידה הגדולה ביותר חלה בקרב בני ). 23%ירידה של  (2011 בשנת 5,300

 2007גבוה באופן משמעותי בהשוואה לשנים ) 6,900 (2008רים בשנת מספר הנכנסים הצעי, אולם כאמור

העלייה במספר הנכנסים הצעירים בשנה זו נובעת מהעברת כתובות של סטודנטים ). 6,000-כ (2009-ו

מטרת הקמפיין היתה לשכנע .  שנערך בשנה זו"תרשום ירושלמי"בעקבות קמפיין , 2008לירושלים בשנת 

להעביר את הכתובת לירושלים ולהצביע בבחירות , ושלים אך אינם רשומים בהסטודנטים שלומדים ביר

  . המקומיות שנערכו בשנה זו

נכנסים צעירים לירושלים, 2011-2008
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2011-2008, נכנסים צעירים לירושלים  

 34-30 29-25 24-20 כ"סה שנה

2007 6,005 2,441 2,303 1,261 

2011-2008 24,020 9,780 9,274 4,966 

*2008 6,882 2,675 2,829 1,378 

2009 6,064 2,556 2,256 1,252 

2010 5,771 2,400 2,159 1,212 

2011 5,303 2,149 2,030 1,124 

אחוז גידול 
2011-2008 

-23 -20 -28 -18 
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2007 100 41 38 21 

2011-2008 100 41 39 21 

2008 100 39 41 20 

2009 100 42 37 21 

2010 100 42 37 21 

2011 100 41 38 21 

  שנערך לקראת " תרשום ירושלמי" מושפעים מתוצאות קמפיין 2008הנתונים לשנת *       
  ).  8ראה הערת שוליים מספר  (2008        הבחירות לעיריית ירושלים בשנת 

  

  נכנסים צעירים לפי מחוז

ומחוז תל אביב ) 20%(מחוז המרכז , )20%(יהודה ושומרון : המחוזות העיקריים מהם נכנסו צעירים הם

יוצא איפוא שכושר המשיכה לצעירים של .  מכלל הנכנסים לעיר9%הנכנסים ממחוז ירושלים היוו ). 20%(

יש לשער שחלק לא מבוטל ). 29%(גבוה מזה של מטרופולין ירושלים , )40%(מטרופולין תל אביב 

  .  גבוההמהנכנסים ממטרופולין תל אביב הם צעירים שעברו לירושלים לצורך לימודים במוסדות להשכלה

  

  נכנסים צעירים לפי יישוב

 מכלל 7% איש שהיוו 1,700(תל אביב : היישובים העיקריים שמהם עברו צעירים לגור בירושלים הם

 - 820(חיפה , )4% - 880(מעלה אדומים , )4% - 1,000(בית שמש , )7% -  1,700(בני ברק , )הצעירים

ניכר שהיישובים העיקריים ). 2% -  540(מבשרת ציון ו) 3% -  640(ביתר עילית , )3% -  700(אשדוד , )3%

  .קרובים ורחוקים,  חרדים וחילונים–מהם מגיעים צעירים לירושלים הם מגוונים 

  

  לפי שכונה צעירים נכנסים 

 מכלל 7%  – איש 1,200(נחלאות וסביבותיה : מספר הצעירים הגדול ביותר הןעברו השכונות שאליהן 

, )5% - 900(קריית משה ובית הכרם , )6% - 950(קריית היובל , )7% - 1,100(רמות אלון , )הצעירים

  ). 5% - 800(ורחביה ) 5% -  900(קטמונים 

 121( אוכלוסיית השכונה נרשם בנחלאות וסביבותיה כללשיעור הנכנסים הצעירים הגבוה ביותר מקרב 

עין , ) לאלף76(טלביה , )אלף ל110(רחביה , ) לאלף תושבים111(מרכז העיר , )נכנסים לאלף תושבים

 45(המושבה הגרמנית וקטמון הישנה , ) לאלף46(רסקו וגבעת מרדכי , ) לאלף50(כרם וקריית הדסה 

דומה , יוצא איפוא שהתמונה המתקבלת מבחינת שיעור הצעירים הנכנסים).  לאלף44(וקריית היובל ) לאלף

ככל הנראה (של צעירים " תנועה ערה"עה על ומצבי, לתמונה שמתקבלת מתמונת שיעור הצעירים העוזבים

כעבור כמה /ועוזבים אותן בגמר הלימודים" סטודנטיאליות"שבוחרים לגור בשכונות ) מרביתם סטודנטים

  . שנים
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  2011-2009, *לפי שכונה, ירושליםצעירים ל נכנסים

  צעיריםשיעור נכנסים  צעיריםמספר נכנסים  שכונה

   

 34 17,138 כ"סה

     :מזה

 121 1,170 זכרונות, נחלאות

 27 1,123 רמות אלון

 44 971 קריית היובל

 36 879 בית הכרם, קריית משה

 37 878 קטמונים

 110 824 רחביה

 26 786 מאה שערים, גאולה

 18 734 פסגת זאב

 24 697 גילה

 111 678 מרכז העיר

 46 622 גבעת מרדכי, רסקו

 33 580 עיר גנים, קריית מנחם

 37 499 זכרון משה, מקור ברוך

 25 473  נווה יעקב

 45 450 קטמון הישנה, מושבה הגרמנית

 20 434 רוממה

 23 425 בית וגן

 27 408 מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 34 372 גבעת שאול

 26 364 תלפיות מזרח 

 39 347 הגבעה הצרפתית

 21 329 הר נוף

 22 323 רמת שלמה

 30 314  ימין משה,אבו תור, בקעה

 26 307 הר חומה

 17 258 תל ארזה, סנהדריה

 24 254 גבעת המבתר, רמת אשכול

 28 251 שמואל הנביא, מעלות דפנה

 25 236 רמת דניה, רמת שרת

 76 218 טלביה

 38 129 מוסררה, ממילא

 50 85 קריית הדסה,  עין כרם

 25 47 גבעת רם, ניות וסביבותיה

  .  לפי מספר הנכנסים, מהגבוה לנמוך, ת בלוח מסודרות בסדר יורדהשכונו      * 
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  נכנסים צעירים לפי מחוז וגיל

הדרום וחיפה , ממחוזות תל אביבשהעוברים הצעירים לירושלים מהתפלגות הנכנסים לפי מחוז וגיל עולה 

ה ביותר של בני האחוז הגבו. 24-20 מהם הם בני 42%-46%- הם צעירים יותר מהנכנסים מיתר המחוזות ו

  ). 41%-42%(חיפה והמרכז ,  נרשם בקרב הנכנסים מהמחוזות צפון29-25

  

נכנסים צעירים לירושלים, לפי מחוז, 2011-2008
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נכנסים צעירים לירושלים, לפי מחוז,  2011-2008
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2011-2008, לפי מחוז וגיל, נכנסים צעירים לירושלים  

 34-30 29-25 24-20 כ"סה מחוז

     

 4,966 9,274 9,780 24,020  כ"סה

 574 832 785 2,191 מחוז ירושלים 

 449 900 776 2,125  מחוז הצפון 

 330 782 808 1,920 מחוז חיפה 

 919 1,984 1,840 4,743 מחוז המרכז 

 956 1,617 2,135 4,708 מחוז תל אביב 

 621 1,226 1,559 3,406 מחוז הדרום

 1,115 1,931 1,873 4,919 יהודה ושומרון

     

 1,689 2,763 2,658 7,110 מטרופולין ירושלים

 1,875 3,601 3,975 9,451 מטרופולין תל אביב

     

 34-30 29-25 24-20 כ"סה  

 אחוזים  

 100 100 100 100 כ"סה

      

 12 9 8 9 מחוז ירושלים 

 9 10 8 9 מחוז הצפון 

 7 8 8 8 מחוז חיפה 

 19 21 19 20 מחוז המרכז 

 19 17 22 20 מחוז תל אביב 

 13 13 16 14 מחוז הדרום

 22 21 19 20 יהודה ושומרון

     

 34 30 27 30 מטרופולין ירושלים

 38 39 41 39 מטרופולין תל אביב

     

 21 39 41 100 כ"סה

     

 26 38 36 100 מחוז ירושלים 

 21 42 37 100 מחוז הצפון 

 17 41 42 100 מחוז חיפה 

 19 42 39 100 מחוז המרכז 

 20 34 45 100 מחוז תל אביב 

 18 36 46 100 מחוז הדרום

 23 39 38 100 יהודה ושומרון
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  נכנסים צעירים לפי יישוב וגיל

יישובים העוברים לירושלים מ, הצעירים לפי גיל ויישוב מצביעה על כך שככללהנכנסים בחינה של 

יישובים בעלי מהעוברים אליה מישובים בהם יש ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית הם צעירים יותר /חרדים

  ביתר עילית,מודיעין עילית, בני ברקהעוברים לירושלים מ מקרב 52%-72%כך למשל . יאופי דתי או חילונ

  . 24-20 הם בני ואשדוד

 מהעוזבים 42%-54% – 29-25בולט אחוז בני הלא חרדיים יישובי מרכז הארץ מ הצעירים הנכנסיםבקרב 

  .29-25ליה הם בני גבעתיים והרצ, רחובות, פתח תקוה, רעננה, רמת גן, ראשון לציון, לתל אביב

  

  :  חלוקה של קבוצת הצעירים לפי ישוב וחומשי גיל מצביעה על העדפות שונות של בני הגילאים השונים

 מכלל בני 12% - איש 1,200(בני ברק :  הם24-20בני צעירים  היישובים העיקריים מהם עברו לירושלים 5

 -  330(ביתר עילית ) 4% - 380(אשדוד , )4% - 440(תל אביב , )5% – 440(בית שמש , )גילאים אלו

כך גם בקרב הנכנסים , כמו בקרב העוזבים הצעירים). 3% – 260(ומעלה אדומים ) 3% - 310(חיפה , )3%

הם בעיקר יישובים , )24-20בני (היישובים מהם עברה קבוצת הגיל הצעירה ביותר , הצעירים

  . יישובים בהם יש אוכלוסייה חרדית גדולה/חרדים

 מכלל בני גילאים 8% -  700(תל אביב :  הם29-25בני צעירים ישובים העיקריים מהם עברו לירושלים  הי5

) 3% -  320(בית שמש ) 4% - 350(חיפה , )4% - 350(בני ברק , )4% - 360(מעלה אדומים , )אלו

  ).  3% – 240(ומבשרת ציון 

 מכלל בני גילאים 11% - 550(תל אביב : ם ה34-30בני צעירים  היישובים העיקריים מהם עברו לירושלים 5

  ).  3% -  160(וחיפה ) 3% - 160(מבשרת ציון , )4% - 200(בית שמש , )5% - 260(מעלה אדומים , )אלו

כך היישובים העיקריים מהם נכנסים לירושלים , מהנתונים עולה אם כן שככל שקבוצת הגיל מבוגרת יותר

זאת אומרת שהצעירים החרדים נוטים להגר מירושלים . ופי חרדיהם בעלי אופי חילוני ודתי ולא בעלי א

 .  ואליה בגיל צעיר יותר מהצעירים החילונים והדתיים

  

נכנסים צעירים לירושלים מיישובים עיקריים, 2011-2008
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נכנסים צעירים לירושלים מיישובים עיקריים, 2011-2008
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 2011-2008, לפי יישובים עיקריים וגיל, נכנסים צעירים לירושלים

 34-30 29-25 24-20 כ"סה 34-30 29-25 24-20 כ"סה ישוב

 21 39 41 100 4,966 9,274 9,780 24,020 כ"סה

 אחוזים מספרים מוחלטים  : מזה

 33 41 26 100 546 696 436 1,678 תל אביב 

 7 21 72 100 112 350 1,204 1,666 בני ברק 

 21 33 46 100 198 320 443 961 בית שמש 

 29 41 29 100 256 363 259 878 מעלה אדומים 

 19 43 38 100 156 351 313 820 חיפה 

 16 29 54 100 114 204 379 697 אשדוד 

 18 30 52 100 114 196 334 644 ביתר עילית 

 29 45 26 100 159 241 141 541 מבשרת ציון 

 20 37 43 100 104 192 224 520 פתח תקווה 

 21 39 41 100 104 194 203 501 אילת 

 21 38 41 100 101 187 201 489 רחובות 

 24 42 34 100 115 205 166 486 באר שבע 

 17 32 52 100 80 149 244 473 מודיעין עילית 

 19 36 44 100 85 158 194 437 נתניה 

 20 49 32 100 86 211 138 435 ראשון לציון 

 24 43 33 100 92 169 129 390 רמת גן 

 18 46 36 100 65 164 127 356 רעננה 

 26 41 33 100 92 146 117 355 גבעת זאב 

 27 39 34 100 84 120 103 307  **מודיעין

 16 36 47 100 47 106 138 291 אשקלון 

 20 48 32 100 57 139 94 290 אפרת 
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 18 33 49 100 45 84 122 251 צפת 

 25 41 34 100 62 101 84 247 חולון 

 27 36 37 100 65 87 89 241 כוכב יעקב 

 17 39 44 100 37 85 95 217 הרצליה 

 19 28 53 100 40 59 111 210 אלעד 

 14 42 44 100 29 87 91 207 חדרה 

 11 20 68 100 21 38 127 186 אופקים 

 22 41 36 100 40 74 65 179 בת ים 

 20 42 38 100 32 69 63 164 גבעת שמואל 

 41 32 27 100 65 50 42 157 גבע בנימין 

 22 44 34 100 33 68 52 153 קריית גת 

 11 28 61 100 16 42 91 149 נתיבות 

 16 35 49 100 21 46 64 131 טבריה 

 24 37 39 100 31 48 50 129 רמלה 

 10 29 61 100 13 36 76 125 קריית יערים 

 27 34 39 100 33 41 47 121 קריית ארבע 

 19 45 35 100 23 54 42 119 בית אל 

 23 42 35 100 22 41 34 97 לוד 

 14 34 52 100 13 31 48 92 ערד 

 35 32 33 100 31 28 29 88  הדסה צור

             .  לפי מספר הנכנסים, מהגבוה לנמוך, היישובים בלוח מסודרים בסדר יורד                       * 
  רעות- מכבים-מודיעין*                       *

  

  נכנסים צעירים לפי שכונה וגיל

שכונות /שכונות החרדיותל הנכנסים על כך שככלל  הצעירים לפי שכונה וגיל מצביעההנכנסיםבחינה של 

. שכונות בעלות אופי דתי או חילוניל הנכנסיםבהם יש ריכוז גדול של אוכלוסייה חרדית הם צעירים יותר מ

גאולה ומאה שערים הם , סנהדריה, רמת שלמה, הר נוף, הנכנסים לרוממה מקרב 56%-66%כך למשל 

 רק כשלישקריית משה ובית הכרם , קטמונים, גילה, דוגמת פסגת זאב, בשכונות שאינן חרדיות. 24-20בני 

מרכז העיר המושבה הגרמנית וקטמון , נחלאות, טלביה,  רחביהשכונות ב. 24-20הם בני מהנכנסים 

  .  הצעיריםהנכנסים מכלל 46%-54% שהיוו 29-25ולט חלקם של בני ב, הישנה

  

  : עולה שישנם הבדלים בדפוסי ההגירה בקבוצות הגיל השונותמניתוח דפוסי ההגירה לפני יישוב וחומשי גיל 

 מכלל בני גילאים 8% -  600(רמות אלון :  הן24-20השכונות שאליהן נכנסו המספר הגדול ביותר של בני 

קריית , )5% - 380(נחלאות וסביבותיה , )6% - 400(קריית היובל , )6% - 440(גאולה ומאה שערים , )אלו

  ).4% - 290(וקטמונים ) 4% - 310(משה ובית הכרם 

 440(רחביה , ) מכלל בני גילאים אלו9% - 580(נחלאות וסביבותיה :  הן29-25השכונות המועדפות על בני 

 - 320(מרכז העיר , )5% - 340(קטמונים , )5% - 350(רמות אלון , )6% - 360(ית היובל יקר, )7% -

  ). 5% - 290(זאב ופסגת ) 5% - 320(קריית משה ובית הכרם , )5%
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קריית משה ובית , ) מכלל בני גילאים אלו7% - 250(קטמונים :  השכונות המועדפות הן34-30בקרב בני 

, )5% - 180(פסגת זאב , )6% - 200(קריית היובל , )6% -  220(נחלאות וסביבותיה , )7% - 250(הכרם 

  ). 5% -  180(ורמות אלון ) 5% - 180(גילה 

 ניתן להסיק שקבוצה זו מורכבת משתי קבוצות 24-20ריות בהן בחרו לגור בני על פי השכונות העיק

החרדים הצעירים בוחרים לגור בראש ובראשונה בשכונת רמות .  חרדים מחד וסטודנטים מאידך–עיקריות 

נחלאות וסביבותיה ובקריית , אלון ובגאולה ומאה שערים ואילו הסטודנטים מעדיפים לגור בקריית היובל

בולטות במיוחד השכונות המועדפות על ידי , 29-25, בקבוצת הצעירים המבוגרת יותר. בית הכרםמשה ו

  ).  מרכז העיר וקריית משה ובית הכרם, קטמונים, קריית היובל, רחביה, נחלאות(סטודנטים 

  

  

  

נכנסים צעירים לירושלים לפי שכונות עיקריות, 2011-2009
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נכנסים צעירים לירושלים לפי שכונות עיקריות, 2011-2009
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2011-2009, לפי שכונה וגיל, נכנסים צעירים לירושלים  

 34-30 29-25 24-20 כ"סה 34-30 29-25 24-20 כ"סה שכונה

 21 38 41 100 3,588 6,445 7,105 17,138 כ"סה

 אחוזים מספרים מוחלטים  : מזה

 18 49 32 100 216 576 378 1,170 זכרונות, נחלאות

 16 31 53 100 176 350 597 1,123 רמות אלון

 21 37 42 100 203 364 404 971 קריית היובל

 28 36 36 100 249 317 313 879 בית הכרם, ת משהיקרי

 29 38 33 100 252 338 288 878 קטמונים

 17 54 30 100 138 442 244 824 רחביה

 17 28 56 100 132 217 437 786  מאה שערים, גאולה

 25 40 36 100 180 293 261 734 פסגת זאב

 26 40 35 100 178 278 241 697 גילה

 12 47 40 100 83 321 274 678 מרכז העיר

 26 44 30 100 161 273 188 622 גבעת מרדכי, קורס

 25 42 33 100 143 245 192 580 עיר גנים, קריית מנחם

 16 29 55 100 80 143 276 499 זכרון משה, מקור ברוך

 11 31 58 100 53 145 275 473 נווה יעקב

  , מושבה הגרמנית
 קטמון הישנה

450 115 208 127 100 26 46 28 

 11 24 65 100 46 104 284 434 רוממה

 16 30 54 100 70 127 228 425 בית וגן

 27 41 32 100 112 166 130 408 מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 16 33 50 100 61 124 187 372 גבעת שאול

 26 37 37 100 96 135 133 364 תלפיות מזרח 

 18 40 42 100 63 139 145 347 הגבעה הצרפתית

 13 22 64 100 43 74 212 329 הר נוף

 10 26 64 100 33 84 206 323 רמת שלמה

 29 37 34 100 91 115 108 314 ימין משה, אבו תור, בקעה

 38 39 23 100 117 119 71 307 הר חומה

 9 26 66 100 22 67 169 258 תל ארזה,סנהדריה

 14 29 57 100 35 73 146 254 גבעת המבתר, רמת אשכול

 20 32 48 100 50 80 121 251 הנביאשמואל , מעלות דפנה

 27 34 39 100 63 81 92 236 רמת דניה, רמת שרת

 18 50 32 100 40 109 69 218 טלביה

 22 47 31 100 29 60 40 129 מוסררה, ממילא

 41 35 24 100 35 30 20 85 קריית הדסה,  עין כרם

 51 21 28 100 24 10 13 47 גבעת רם, ניות וסביבותיה

  .  לפי מספר הנכנסים, מהגבוה לנמוך, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד  *      
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   של צעירים מאזן הגירה     

  

מאזן  . -10,300-והוא עמד על כ,  שלילי34-20 היה מאזן ההגירה של צעירים בני 2011-2008בשנים 

במהלך . 34-30לבני . 3,700- ל3,300ונע בין , די דומה) 34-30, 29-25, 24-20(ההגירה של כל חומש גיל 

 בה היה 2008למעט שנת .  מידי שנה-3,000- השנים היקף מאזן ההגירה של צעירים היה דומה ועמד על כ

בשנה זו ניכרות תוצאות הקמפיין בכלל . 14בשל קמפיין תרשום ירושלמי, המאזן נמוך באופן משמעותי

 -540- בהשוואה ל, -1גירה של בני גילאים אלו עד כדי כך שבשנה זו היה מאזן הה( בפרט 29-25ובקרב בני 

 נרשמה עלייה ניכרת במאזן ההגירה 2009כפועל יוצא בשנת ). 2009 בשנת -1,200-  ול2007בשנת 

  ).    2008 בשנת -1,300לעומת  (-3,200השלילי שעמד על 

   

מאזן הגירה של צעירים בירושלים, 2011-2008
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-2,000

0

2008 2009 2010 2011
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  מאזן הגירה לפי מחוז 

) -3,200(מחוז תל אביב , )- 4,700(ה ושומרון יהודמאזן ההגירה השלילי הגבוה ביותר של ירושלים היה עם 

 300-מאזן ההגירה של ירושלים עם מחוזות חיפה והצפון היה חיובי ועמד על כ). -2,700(ומחוז ירושלים 

  . איש

יהודה ושומרון נגרעו לטובת ירושלים   מ– התפלגות הצעירים לפי גיל מצביעה על שוני בין המחוזות השונים

      ממאזן ההגירה של הצעירים במחוזות אלו הוא של בני 47%- ו58% – 24-20 בני ומחוז ירושלים בעיקר

 ממאזן ההגירה 62%לעומת זאת במחוז תל אביב ). יש לשער שאחוז גבוה מהם הם חרדים (24-20

  . 29-25הוא של בני השלילי 

                                                 
14

ים שלומדים בירושלים אך אינם מטרת הקמפיין היתה לשכנע סטודנט". תרשום ירושלמי"נערך בירושלים קמפיין  2008בשנת  
תוצאות קמפיין זה באות לידי ביטוי . להעביר את הכתובת לירושלים ולהצביע בבחירות המקומיות שנערכו בשנה זו, רשומים בה
 ניכרת עלייה במספר 2009ובשנת , עלייה במספר הנכנסים לעיר בהשוואה לשנים קודמותניתן לראות  2008בשנת .בנתונים

. העוזבים  
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מאזן הגירה של צעירים בירושלים, לפי מחוז, 2011-2008
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,מאזן הגירה של צעירים בירושלים  
2011-2008, לפי גיל  

 34-30 29-25 24-20 כ"סה שנה

2007 -2,202 -884 -543 -775 

2011-2008 -10,331 -3,371 -3,259 -3,701 

*2008 -1,324 -579 -1 -744 

2009 -3,176 -871 -1,203 -1,102 

2010 -2,805 -835 -1,042 -928 

2011 -3,026 -1,086 -1,013 -927 

      

2007 100 40 25 35 

2011-2008 100 33 32 36 

2008 100 44 0 56 

2009 100 27 38 35 

2010 100 30 37 33 

2011 100 36 33 31 

  שנערך " תרשום ירושלמי" מושפעים מתוצאות קמפיין 2008הנתונים לשנת *         
  ).  8ראה הערת שוליים מספר  (2008          לקראת הבחירות לעיריית ירושלים בשנת 
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  , מאזן הגירה של צעירים בירושלים
  2011-2008, לפי מחוז

 34-30 29-25 24-20 כ"סה מחוז

 3,701- 3,259- 3,371- 10,331- כ"סה

      

 872- 1,059- 2,639- 4,570- יהודה ושומרון

 42 249 118 409 מחוז הדרום 

 1,019- 244- 399 864-  מחוז המרכז 

 19- 229 87 297  מחוז הצפון 

 152- 223 218 289 מחוז חיפה 

 727- 716- 1,302- 2,745- מחוז ירושלים 

 956- 1,943- 256- 3,155- מחוז תל אביב 

     

 1,599- 1,775- 3,941- 7,315- טרופולין ירושליםמ

 1,975- 2,187- 143 4,019- מטרופולין תל אביב

  

  מאזן הגירה לפי יישוב 

   בית שמש , )- 2,600(תל אביב : היה איתם מאזן הגירה שלילי הגבוה ביותר הםירושלים להיישובים ש

ומעלה ) - 600(גבעת זאב , )-1,000(מודיעין , )-1,200(ביתר עילית , )- 1,400(מודיעין עילית , )-1,500(

  ). - 400(אדומים 

     הוא של בני השלילי עיקר מאזן ההגירה, יישובים בהם ישנה אוכלוסייה חרדית גדולה/ביישובים החרדיים

,  ובמודיעין כמו גם צור הדסה29-25בתל אביב לעומת זאת עיקר מאזן ההגירה הוא של בני . 24-20

  . 34-30הוא של בני ההגירה השלילי עיקר המאזן , ה אדומיםמבשרת ציון ומעל

  

מאזן הגירה של צעירים בירושלים, לפי יישובים עיקריים, 

2011-2008
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  ,מאזן הגירה של צעירים בירושלים
  2011-2008, לפי יישוב

 34-30 29-25 24-20 כ"סה ישוב

 3,701- 3,259- 3,371- 10,331- כ"סה

      : מזה

 672- 1,580- 311- 2,563- תל אביב 

 101- 372- 1,061- 1,534- בית שמש 

 26- 243- 1,104- 1,373-  דיעין עילית מו

 68- 223- 949- 1,240- ביתר עילית 

 583- 374- 39- 996-  **מודיעין

 164- 222- 258- 644- גבעת זאב 

 224- 163- 47- 434- מעלה אדומים 

 122- 208- 48- 378- רמת גן 

 177- 56- 63- 296- מבשרת ציון 

 110- 67- 18- 195- צור הדסה 

 32- 58- 66- 156- יית יערים קר

 25- 56- 45- 126- גבע בנימין 

 19 34- 108- 123- כוכב יעקב 

 9 31- 79- 101- אלעד 

 8- 13- 67- 88- צפת 

 4- 25- 42- 71- גבעת שמואל 

 39- 43- 17 65- הרצליה 

 10- 6 56- 60- ערד 

 17- 24- 11- 52- לוד 

 69- 35- 65 39- רחובות 

 3 9- 27- 33- טבריה 

 26 27 83- 30- אשדוד 

 41- 36- 49 28- פתח תקווה 

 16- 1 3- 18- בת ים 

 5 24 33- 4- בית אל 

 46- 69 24- 1- חיפה 

 28- 1- 29 0 אפרת 

 5 1- 4- 0 קריית ארבע 

 43- 31 26 14 ראשון לציון 

 31- 5 44 18 נתניה 

 15- 3 31 19 חולון 

 21 15 29 65 בני ברק 

 37 48 14- 71 אילת 

 1 11 67 79 אשקלון 

 30 27 43 100 באר שבע 

 20- 72 84 136 רעננה 

  .                                                 לפי מאזן ההגירה, מהגבוה לנמוך, היישובים בלוח מסודרים בסדר יורד      * 
  רעות-מכבים-מודיעין*      *
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  מאזן הגירה לפי שכונה 

פסגת , )-1,300(רמות אלון : בירושלים שלהן היה מאזן הגירה שלילי הגדול ביותר של צעירים הןהשכונות 

ורמת ) - 530(הר נוף , )- 550(רוממה , )-560(תלפיות מזרח , )-580(גאולה ומאה שערים , )- 890(זאב 

 שכונות ןירים השל צעגדולה אוכלוסייה נגרעה מהן יוצא איפוא שמרבית השכונות ש). -500(שלמה 

 שכונות בלבד נרשם 4- ב. שכונות בהן יש אוכלוסייה חרדית גדולה וכן פסגת זאב ותלפיות מזרח/חרדיות

והר חומה ונחלאות וסביבותיה , +)10מאזן הגירה של (רחביה ומוסררה : מאזן הגירה חיובי של צעירים

  +).  150-70מאזן הגירה של (

רוממה ורמת , כמו גאולה ומאה שערים, אוכלוסייה חרדית גדולהבהם ישנה שכונות /בשכונות החרדיות 

בתל אביב לעומת זאת עיקר מאזן ההגירה הוא של . 24-20 הוא של בני השלילי עיקר מאזן ההגירה, שלמה

הוא של ההגירה השלילי עיקר מאזן , מבשרת ציון ומעלה אדומים,  ובמודיעין כמו גם צור הדסה29-25בני 

  . 34-30בני 

מאזן הגירה של צעירים בירושלים, לפי שכונות עיקריות, 

2011-2008

-1,500

-1,000

-500

0

רמות 

אלון

פסגת 

זאב

גאולה, 

מאה

שערים

תלפיות 

מזרח  רוממה

הר 

נוף

רמת 

שלמה

 סנהדריה,

תל ארזה גילה

נווה 

יעקב

 24-20  29-25  34-30

  

  

נרשם בתלפיות מזרח ,  אוכלוסיית השכונהמכלל, של הצעיריםהשלילי הגבוה ביותר יעור מאזן ההגירה ש

 סנהדריה ותל ,) לאלף-32(רמות אלון , ) לאלף-33(הר נוף , ) לאלף-35(רמת שלמה , ) לאלף תושבים-40(

זאת ).  לאלף- 21(שה ומקור ברוך וזכרון מ)  לאלף- 22(פסגת זאב , ) לאלף-25(רוממה , ) לאלף-30(ארזה 

הן , הן במספרים מוחלטים והן בשיעורים, שנגרעו מהן מספר הצעירים הגדול ביותרשהשכונות אומרת 

  . שכונות בעלות אופי חרדי וכן השכונות הפריפריאליות של העיר
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  2011-2009, *לפי שכונה, מאזן הגירה של צעירים בירושלים

 שכונה
  מאזן הגירה
 של צעירים

  זן הגירהשיעור מא
 של צעירים

   

 18- 9,007- כ"סה

:מזה    

 32- 1,318- רמות אלון

 22- 890- פסגת זאב

 19- 581- מאה שערים, גאולה

 40- 555- תלפיות מזרח 

 25- 549- רוממה

 33- 527- הר נוף

 35- 502- רמת שלמה

 30- 474- תל ארזה, סנהדריה

 16- 463- גילה

 16- 309- נווה יעקב

 21- 285- זכרון משה, ור ברוךמק

 11- 258- בית הכרם, ת משהיקרי

 14- 211- מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 19- 197- ימין משה, אבו תור, בקעה

 18- 189- גבעת המבתר, רמת אשכול

 10- 179- עיר גנים, ית מנחםיקר

 18- 164- הגבעה הצרפתית

 12- 164- גבעת מרדכי, רסקו

 15- 160- גבעת שאול

 14- 144- קטמון הישנה, המושבה הגרמנית

 15- 140- רמת דניה, רמת שרת

 6- 139-  קטמונים

 14- 127- שמואל הנביא, מעלות דפנה

 5- 118- קריית היובל

 6- 106- בית וגן

 15- 44- טלביה

 17- 32- גבעת רם, ניות וסביבותיה

 4- 22- מרכז העיר

 4- 7- ית הדסהיקר,  עין כרם

 1 7 רחביה

 4 12 מוסררה, ממילא

 6 68 הר חומה

 16 154 זכרונות, נחלאות

  .  לפי מאזן ההגירה, מהגבוה לנמוך, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד*        
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  2011-2009, וגיל* לפי שכונה, מאזן הגירה של צעירים בירושלים

 34-30 29-25 24-20 כ"סה שכונה

      

 2,957- 3,258- 2,792- 9,007- כ"סה

      : מזה

 241- 422- 655- 1,318- רמות אלון

 334- 413- 143- 890- פסגת זאב

 13 121- 473- 581- מאה שערים, גאולה

 175- 274- 106- 555- תלפיות מזרח 

 41- 66- 442- 549- רוממה

 52- 158- 317- 527- הר נוף

 3- 76- 423- 502- רמת שלמה

 32- 84- 358- 474- תל ארזה, סנהדריה

 216- 216- 31- 463- גילה

 133- 115- 61- 309- נווה יעקב

 11 70- 226- 285- זכרון משה, מקור ברוך

 128- 137- 7 258- בית הכרם, ת משהיקרי

 125- 76- 10- 211- מקור חיים, ארנונה, תלפיות

 88- 100- 9- 197- ימין משה, אבו תור, בקעה

 53- 59- 77- 189- בתרגבעת המ, רמת אשכול

 98- 62- 19- 179- עיר גנים, ת מנחםיקרי

 100- 107- 43 164- הגבעה הצרפתית

 125- 85- 46 164- גבעת מרדכי, רסקו

 30- 41- 89- 160- גבעת שאול

 82- 32- 30- 144- קטמון הישנה, המושבה הגרמנית

 86- 62- 8 140- רמת דניה, רמת שרת

 104- 86- 51 139- קטמונים

 3 36- 94- 127- שמואל הנביא, מעלות דפנה

 192- 116- 190 118- קריית היובל

 20- 48- 38- 106- בית וגן

 56- 25- 37 44- טלביה

 4- 20- 8- 32- גבעת רם

 93- 80- 151 22- מרכז העיר

 19- 0 12 7- ית הדסהיקר, עין כרם

 149- 3- 159 7 רחביה

 8- 10 10 12 מוסררה

 8 39 21 68 מההר חו

 105- 35 224 154 זכרונות, נחלאות

  .  לפי מאזן ההגירה, מהגבוה לנמוך, השכונות בלוח מסודרות בסדר יורד                                     * 
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  נכנסים לירושלים
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  הקדמה

תכנית לפיתוחה הכלכלי  – ום  לאמץ את תכנית מר6.6.2011ממשלת ישראל החליטה בישיבתה בתאריך 

  :תחומי הפעולה העיקריים של תכנית זו על פי החלטת הממשלה הם. 2016-2011של ירושלים בשנים 

  .חיזוק מעמדה של ירושלים כעיר תיירות .1

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

 .צעדים משלימים לפיתוח כלכלי .3

  

 על ידי מכון לווה במחקר והערכה שוטפיםמהתכנית ו, עשה על ידי הרשות לפיתוח ירושליםננית ביצוע התכ

  . ירושלים לחקר ישראל

: הםהמעקב והערכה, תחומי הליווי  

  .בחינת חיזוק תעשיית התיירות בעיר – פיתוח התיירות .1

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

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

 בחינת המניעים להגירה מהעיר ואליה במטרה לגבש מדיניות –  לירושלים וממנהמחקר הגירה .4

 . לעידוד הגירה לעיר

  

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

להגירה יש פוטנציאל . בשיח הציבורי ובשיקולים של קובעי המדיניות ומקבלי ההחלטות בירושלים ובישראל

רום לדעיכת העיר גהיא יכולה למאידך אך , לצמיחה ולשינוי דמות העיר ודימויה, להפוך למנוף לפיתוח

  . ולפגיעה בחוסנה

  

והן מחקר שדה המתבסס , וח של נתונים סטטיסטיים מינהלייםמחקר ההגירה לירושלים וממנה כולל הן נית

  . על ניתוח שאלונים לעוזבים את ירושלים ולמהגרים אליה

   .להגירתם לירושלים מאפייני הנכנסים והסיבות –המחקר שלהלן מציג את ממצאי מחקר הנכנסים לירושלים 
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  מקורות הנתונים ודרך ביצוע המחקר

  

. קר שדה המתבסס על נתונים שנאספו באמצעות שאלונים שנשלחו בדוארהמחקר המוצג להלן הוא מח

אוכלוסיית המחקר כללה את הנכנסים לירושלים מיישובים אחרים בארץ על פי קובץ השינויים של מרשם 

זהו המקור המדויק והמקיף ביותר הקיים בישראל על שינוי כתובות של . 2013-2012התושבים לשנים 

  . תושבי ישראל

  

כאשר לכל פרט רשומה  ,  השינויים של מרשם התושבים כולל את כל הפרטים שעברו לירושליםקובץ

כאשר , 15פרטים בעלי שם משפחה זהה שגרים באותה כתובת קובצו למשקי בית, לצורך המחקר. נפרדת

כך נוצרה רשימה של משקי הבית ). הפרט המבוגר ביותר במשק הבית(השאלון נשלח לראש משק הבית 

  . יש לציין שאוכלוסיית המחקר כללה אוכלוסייה יהודית בלבד. ירושלים בתקופה הנחקרתל רועבאשר 

  

  .  ממשקי הבית75%במדגם מקרי פשוט נידגמו .  משקי שעברו לגור בירושלים7,600רשימה זו כללה 

  

 נשלח לכל אחד ממשקי הבית שעלו במדגם שאלון ובו הסבר על 2013נובמבר -במהלך החודשים ספטמבר

 לחלופין ניתן היה לענות על השאלון .המחקר וחשיבותו ומעטפה מבויילת למשלוח חזרה של השאלון המלא

  ).       1לעותק של השאלון ראו נספח (באינטרנט 

  

   . שאלונים5,700-כובסך הכל נשלחו , 2013אוקטובר ונובמבר ,  ספטמבר– מועדים 3-השאלונים נשלחו ב

  

כמו כן הסתבר שאחוז . נים חזרו כיוון שכתובת המגורים היתה שגויהמהשאלו) 23%(להפתעתנו כרבע 

על ) ללא שאלונים שחזרו בשל כתובות שגויות, מספר המשיבים מכלל השאלונים שהגיעו ליעדם(ההשבה 

חשוב לציין שאחוז ההשבה במחקר זה נמוך בהשוואה למחקרים דומים .  בלבד8% –השאלונים היה נמוך 

בהם נרשם אחוז השבה של ,  במכון ירושלים לחקר ישראל90- ובסוף שנות ה80-שערכנו בסוף שנות ה

 ההשבה על סקרים בעשור האחרון מתועדת בספרות המחקרית ומאפיינת באחוזהירידה . 20%-25%

  .  סקרים בארץ ובעולם

                                                 
15
 .  מערכת ירושלים–הקיבוץ למשקי בית נעשה על ידי מטה המחשוב העירוני של עיריית ירושלים ומלם   
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ני עברו לעיר לפ(נפסלו שאלונים שנמצאו בלתי מתאימים מסיבות שונות , לאחר שנבדקו כל השאלונים

 שאלונים של משקי 304בתום תהליך הבדיקה והניפוי עמדו לרשותנו ). שאלונים ללא שנת מעבר, 2008

  .והם מהווים את בסיס הנתונים למחקר, בית שעברו לגור בירושלים

  

-2013 עברו לגור בירושלים בשנים 81% – משקי הבית שמהווים את בסיס הנתונים למחקר 304מתוך 

שאלונים של משקי בית שעברו  (2014 ובשנת 2010-2008עברו אליה בשנים יתר משקי הבית . 2011

  ).  נופו2008לעיר לפני 

  

אולם אין באפשרותנו להעריך את מידת הייצוג של , כאמור השאלונים נשלחו למדגם מייצג של האוכלוסייה

אפיינים שונים יתכן שיעור השבה שונה של נכנסים לפי מ. השאלונים שמהווים את בסיס הנתונים למחקר

כך למשל בבדיקה של התפלגות משקי ). מוצאיישוב , כלכלי-מעמד חברתי, אופי הזהות הדתית, למשל גיל(

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

   .לירושלים על פי קובץ השינויים של מרשם התושבים

  
- וחברתיים, דמוגרפים, מאפיינים גיאוגרפים: לעירשל הנכנסים  םפותח במאפיינידוח המחקר שלהלן 

   .ולפי מאפיינים עיקריים, וממשיך בסיבות למעבר לירושלים בקרב כלל הנכנסים, כלכליים

 

: הערה  

אולם ישנן . מרבית המשתנים עובדו לפי גודל מדגם זה.  משקי בית304המחקר מתבסס על מדגם של 

במשתנים אלו גודל המדגם גדול . בת זוגם/יינים התבקשו להשיב הן על עצמם והן על בןשאלות שהמרוא

יש לשים לב שלעיתים . שהוא מספר המשיבים הרלוונטי לאותה שאלה, בכל לוח מוצג גודל המדגם. יותר

מרואיינים לא השיבו על כל הזאת  משום שחלק  מ, מספר המשיבים נמוך מכלל המדגם או מתת מדגם

  . ת בשאלוןהשאלו
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  עיקרי הממצאים

  

  הנכנסיםמאפייני 

  

  דתיים וחרדים, אוכלוסיית הנכנסים היא מגוונת וכוללת חילונים .1

כולל מסורתיים לא (ירושלים הגדירו את עצמם כחילונים לגור בו ר ממשקי הבית שעב47%

  . חרדים20%-  דתיים ו33%, )כל כך דתיים

  

   העיקרי של הנכנסים לירושליםמטרופולין תל אביב מהווה את אזור המוצא .2

 וכמעט 16מטרופולין תל אביבעברו אליה מ, שעברו לירושליםממשקי הבית ) 47%(מחצית כ

) 53%(כמחצית בקרב האוכלוסייה החילונית . 17מטרופולין ירושליםמו ברע) 29%(שליש 

אחוז החרדים שעברו לירושלים ממטרופולין תל  . מטרופולין תל אביבמהנכנסים  הם מ

 עברו לירושלים 44%בקרב האוכלוסייה הדתית . 60% –יב הוא אף גבוה יותר אב

  . עברו ממטרופולין תל אביב 35%-ו) יהודה ושומרוןמובעיקר (מטרופולין ירושלים מ

 –הגדול ביותר משקי הבית  מספר יישוב המוצא שממנו היגרו לירושליםהעיר תל אביב היא 

, 18מודיעין, ) ממשקי הבית7%(בני ברק :  הם היישובים הבאים על פי מדרג יורד.12%

  ).  לכל אחד מהם3%(פתח תקווה ורחובות , בית שמש, חיפה

  

                                                 
16
הלשכה     מטרופולין תל אביב על פי הגדרות .  מטרופולין תל אביב במסמך זה כולל את מחוז תל אביב ומחוז המרכז 

 .  ד וכן את העיר אשדוהללומחוזות ההמרכזית לסטטיסטיקה כולל את שני 
.  מטרופולין ירושלים כולל את מחוז ירושלים ואת היישובים היהודיים ביהודה ושומרון

17
  

. רעות-מכבים- מודיעין
18
  

נכנסים לירושלים לפי מחוז ואופי הזהות הדתית
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   הם צעיריםנכנסיםה .3

מתאפיינים במבנה גילים לירושלים  גם הנכנסים  ואכןצעירים נוטים להגר יותר ממבוגרים

קבוצות הגיל העיקריות . עירצעיר יותר בהשוואה למבנה הגילים של האוכלוסייה היהודית ב

 בכל 17% – 34-30-ו 24-20 ובני, הנכנסים מכלל 39% – 29-25בני : עיר הןל נכנסוש

  .  אחת מקבוצות הגיל

  

האוכלוסיות החילונית והדתית שעברו לירושלים . מבנה הגילים של הנכנסים שונה בין המגזרים

  . מבוגרות יותר מהאוכלוסייה החרדית

  . אוכלוסייה החילונית ושל האוכלוסייה הדתית דומהמבנה הגילאים של ה

 – 34-30 ובני         44% – 29-25של בני  הן םהחילוניהנכנסים קבוצות הגיל העיקריות בקרב 

  . 20% – 34-30 ובני 41% – 29-25בני של  שתי קבוצות הגיל העיקריות הן יםבקרב הדתי. 16%

 29-25בני ו 44% – 24-20בני הגיל העיקריות הן של וקבוצות ,  מאודים לעיר צעירשהיגרו םהחרדי

 54% - בהשוואה ל (29-20    הם בנילעיר  מהנכנסים החרדים 70%- פירושו של דבר ש. 26% –

   ). בקרב החילונים והדתיים

  .   בקרב החילונים והדתיים29-  בהשוואה ל25הגיל החציוני של הנכנסים החרדים הוא 
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  רווקים 40%-כים ו נשואמהנכנסיםכמחצית  .4

אחוז גבוה של ). כולל בזוגיות( הם רווקים 42%-ועיר נשואים ל שנכנסו ממשקי הבית 50%

  . 71%-74% – הדתיים והחרדים הנכנסיםנשואים מאפיין את 

  . בקרב החילוניםבלבד  25%-זאת בהשוואה ל

  

  

 

 

 

 

 

 

  מתאפיינים בחתך השכלה גבוה הנכנסים .5

 בעלי תואר 15%- בעלי תואר ראשון ו30% –לה אקדמית ם הם בעלי השכנכנסי מה45%

בעלי השכלה של של  ו25% –תיכונית כמו כן בולט חלקם של בעלי השכלה . שני ומעלה

 26%-חתך ההשכלה  של האוכלוסייה היהודית בעיר נמוך יותר וכ. 12% –ישיבה גבוהה 

  . הם בעלי השכלה אקדמית

 בקרב האוכלוסייה –ים גבוה מזה של החרדים החילונים והדתיהנכנסים חתך ההשכלה של 

בעוד , השכלה אקדמיתבולט חלקם של בעלי ) 45%(החילונית והאוכלוסייה ) 55%(הדתית 

) 47%(בקרב האוכלוסייה החרדית בולט חלקם של בעלי השכלה של ישיבה גבוהה ש

  ). 22%(והשכלה על תיכונית לא אקדמית 
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    בדיםעוהנכנסים  מרבית – תעסוקה .6

  . שעברו לגור בירושליםעיר עבדו בשנתיים האחרונות לפני מהנכנסים ל 72%

  . 73%והוא עומד על המעבר לירושלים לא השתנה לאחר כיום אחוז אלו שעובדים 

  

בריאות , חברה ותרבות, משפט, העיקריים של העובדים הם הוראה משלחי היד .7

  ומדע והנדסה 

החברה , תחומי המשפט, )24%(תחום ההוראה : ם ההנכנסיםמשלחי היד העיקריים של 

  . )10%(תחומי המדע וההנדסה  ו)10%(תחום הבריאות , )13%(והתרבות 

  

  מגורים בירושלים בילדות .8

לא בהכרח כל , 18-0בטווח הגילאים (עיר גרו בירושלים בילדותם מהנכנסים ל) 31%( כשליש

. 28% –ם ילונינרשם בקרב החלדותם בי ביותר של אלו שגרו בירושלים נמוךהאחוז ה). השנים

  . 34%-35% –גבוה במעט מזה של החילונים שגרו בירושלים בילדותם והחרדים אחוז הדתיים 
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  ירושליםל למעברהסיבות 

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

קהילה , משפחה וחברים, דיור, תעסוקה(  מתחומים שוניםלמעברבות בפני המשיבים הוצגו מגוון סי. סיבות

 הסיבות החשובות 3המשיבים התבקשו לציין מהן , )תרבות  ופנאי, איכות חיים, חינוך והשכלה, וחברה

השנייה הסיבה , כאשר הם התבקשו לציין מהי הסיבה החשובה ביותר, בור לירושליםביותר בהחלטתם לע

   ).1ראו השאלון בנספח . (ישית בחשיבותהבחשיבותה והסיבה השל

  

  : למעבר לירושליםביותר הסיבות החשובות להלן פירוט 

צויינו כסיבה הראשונה בחשיבותה ) ובעיקר לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים(חינוך והשכלה 

בות סי. תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה למעבר לעירממשקי הבית ציינו  29%  –למעבר לעיר 

קיבלו משקל ) בת זוג ורצון להתקרב להורים/מגורים עם בן/ובעיקר נישואים(הקשורות למשפחה וחברים 

 ציינו את תחום 18%-ו,  ממשקי הבית כסיבה החשובה ביותר למעבר לעיר29%זהה וצויינו על ידי 

  .  כסיבה החשובה ביותר)קרבה אל מקום העבודהובעיקר (תעסוקה ה

סיבות הקשורות למשפחה  ממשקי הבית 21%בחשיבותה למעבר ציינו השנייה בה במענה לשאלה מהי הסי

 ציינו סיבות הקשורות לתעסוקה כסיבה השנייה 16%, עירל מעברסיבה השנייה בחשיבותה לוחברים כ

  .   ציינו סיבות הקשורות לחינוך והשכלה15%-בחשיבותה ו

, איכות חייםל  סיבות הקשורות 18%נו צייירושלים ל למעברהסיבה השלישית בחשיבותה לשאלה מהי 

 נוספים 11%- לתעסוקה וסיבות הקשורות ציינו  11%,  ציינו את האווירה המיוחדת שיש בירושלים12%

  . ציינו סיבות הקשורות לתרבות ופנאי

  

חינוך והשכלה ותעסוקה הם שלושה תחומים שצויינו כסיבות , לסיכום ניכר כי משפחה וחברים

יכות חיים ותרבות ופנאי לא, ווירה המיוחדת שיש בירושליםא כמו כן ל.ירושליםהעיקריות למעבר ל

  . בעיקר כסיבה שלישית בחשיבותה, משקל לא מבוטל
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  לפי אופי הזהות הדתיתלמעבר לירושלים  ביותר ות החשובהסיבות

  

ל מדרג התפלגות הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים לפי תחום ואופי הזהות הדתית מצביעה ע

   .סיבות שונה בין המגזרים השונים

לימודים במוסד להשכלה ובעיקר ( ממשקי הבית ציינו חינוך והשכלה 43% האוכלוסייה החילוניתבקרב 

 נוספים 20%- ציינו תעסוקה כסיבה החשובה ביותר למעבר ו20%, כסיבה החשובה ביותר למעבר )גבוהה

  .  ציינו משפחה וחברים

בשכיחות הגבוהה תחומים הבאים בה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו הבמענה לשאלה מהי הסי

  . 18% –  ותעסוקה19% –האווירה המיוחדת שיש בירושלים , 20% –משפחה וחברים : ביותר

 ציינו 13%-  ציינו תרבות ופנאי  ו15%, איכות חיים 24%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה ציינו 

  . תעסוקה

  

 למעבר כסיבה הראשונה בחשיבותה משפחה וחברים ממשקי הבית ציינו 36% ייה הדתיתהאוכלוסבקרב 

  .  ציינו תעסוקה16%- ציינו חינוך והשכלה ו19%. לירושלים

 בשכיחות הגבוהה התחומים הבאים במענה לשאלה מהי הסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו 

  .  16% – ותעסוקה 18% –חינוך והשכלה , 21% –משפחה וחברים : ביותר

 ציינו איכות 15%, ממשקי הבית משפחה וחברים 16%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה ציינו 

  .  האווירה המיוחדת שיש בירושלים14%-חיים ו

  

 כסיבה הראשונה )נישואיםובעיקר (משפחה וחברים  ממשקי הבית ציינו 40% החרדיתהאוכלוסייה בקרב 

 11%- ו.חינוך והשכלה ותעסוקה – 15% קיבלו משקל זהה של תחומים ניש. יםלירושל למעברבחשיבותה 

   .   ציינו איכות חיים

 בשכיחות הגבוהה ים הבאתחומיםבמענה לשאלה מהי הסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו ה

 תחום  ציינו את13%.  משפחה וחברים וחינוך והשכלה– 19%שני תחומים קיבלו משקל זהה של : ביותר

  . התעסוקה

דתית שיש בעיר בשכיחות הגבוהה -הופיעה האווירה הרוחניתלשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה 

 ממשקי הבית כסיבה 13%האווירה המיוחדת שיש בירושלים ומשפחה וחברים צויינו על ידי . 17% –ביותר 

  .    ממשקי הבית11%יינו על ידי תעסוקה ותנאים אקלימיים בירושלים צו, איכות חיים. השלישית בחשיבותה

  

, מניתוח הנתונים עולה שבקרב כל אחד משלושת המגזרים הסיבות החשובות ביותר הן חינוך והשכלה

  . עם זאת משקלו של כל אחד מהתחומים שונה בין המגזרים. משפחה וחברים ותעסוקה
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  הסיבות לעזיבת יישוב המגורים הקודם

מבין מגוון , לעיר הסיבות החשובות ביותר בהחלטתם לעבור 5 מהן  התבקשו לצייןלירושלים העוברים

  . סיבות שהובאו בפניהם

לימודים במוסד להשכלה גבוהה : מהנתונים עולה שהסיבות החשובות ביותר בקרב כלל המשיבים הן

 –סיבה משפחתית אחרת , 22% –ריחוק מההורים , 28% –ריחוק ממקום העבודה , 40% –בירושלים 

  . 19% –ע לא מספק בתחום התרבות  והיצ21%

  

  :   לפי אופי הזהות הדתית,לעזיבת ישוב המגורים הקודםלהלן ניתוח התפלגות הסיבות החשובות ביותר 

  

  :  הןהקודםיישוב המגורים לעזיבת  הסיבות העיקריות החילוניםהנכנסים בקרב 

היצע לא מספק בתחום , 28% – ריחוק ממקום העבודה, 52% – לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

  . 21% –וריחוק מההורים  22% – סיבות הקשורות בדיור, 24% – התרבות

  

  :  הןקודם יישוב המגורים הלעזיבת הסיבות העיקריות הדתייםהנכנסים בקרב 

 – ריחוק מההורים, 28% – ריחוק ממקום העבודה, 37% – לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

  . 18% –ואיכות חיים לא מספקת ביישוב  21% – חתית אחרתסיבה משפ, 21%

  

  :  הןהחרדיםנכנסים  בקרב הקודם יישוב המגורים העזיבתהסיבות העיקריות ל

איכות חיים לא , 27% – ריחוק מההורים, 29% – קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים לילדים ביישוב

 וסיבה 25% –כולל /יום לימודים בישיבה גבוההס, 25% –ריחוק ממקום העבודה , 27% – מספקת ביישוב

  . 25% –משפחתית אחרת 

  

מהנתונים עולה אם כן שללימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים השפעה גדולה ביותר הן על ההחלטה 

  . לעבור לירושלים והן על ההחלטה לעזוב את יישוב המגורים הקודם

בה ביותר לעזיבת יישוב המגורים הקודם היא לימודים הן בקרב החילונים והן בקרב הדתיים הסיבה החשו

גבוהה יותר מאשר ) 52%(אולם השכיחות של סיבה זו בקרב החילונים . במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 –הסיבה השנייה לעזיבת יישוב המגורים הקודם בקרב החילונים והדתיים זהה ). 37%(בקרב הדתיים 

  .   בקרב שני המגזרים28%משקל של  והיא קיבלה –ריחוק ממקום העבודה 
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   מאפייני הנכנסים–פרק א 

  

  אופי הזהות הדתית1.א

 הם 20%-  ציינו שהם דתיים ו26%, הגדירו עצמם חילוניםשעברו לגור בירושלים  ממשקי הבית 37%-כ

  . 17%19ם עמד על יאחוז המסורתי. חרדים

 אחוז 1999-1995על הנכנסים לירושלים בשנים מעניין לציין שבמחקר שנערך במכון ירושלים לחקר ישראל 

בעוד שאחוז משקי הבית הדתיים , בהשוואה למחקר הנוכחי) 42%(הנכנסים החילונים היה גבוה במעט 

   .חלקם של החרדים היה זהה. היה נמוך יותר בהשוואה למחקר הנוכחי) 11%(והמסורתיים )  28%(

  

 נכנסים לירושלים
 לפי אופי הזהות  הדתית

 אחוזים י הזהות הדתיתאופ

 37 ת/לא דתי, ת/חילוני

 10 ת/ת לא כל כך דתי/מסורתי

 ת/דתי-ת/מסורתי
7 

 26 ת/דתי

 20 ת/חרדי

 100 כ"סה

  

 299 גודל המדגם

  

  מאפיינים גיאוגרפיים2.א

  מחוזות המוצא - 2.1.א

 העיקרי לאוכלוסייה צאאזור המוהיווה את , המטרופולין הגדול ביותר בישראל, 20מטרופולין תל אביב

 ממחוז תל 27% (מישובי מטרופולין תל אביבעברו לירושלים  ממשקי הבית 49%. ירושליםגור בשעברה ל

  . ) ממחוז המרכז22%-אביב ו

 ממחוז 7%- ו    מיהודה ושומרון21%( 21מיישובי מטרופולין ירושליםלירושלים  ממשקי הבית עברו 28%

מכל ( ממשקי הבית 10%-12%        דרום עברו לירושליםוכן ממחוז , צפון חיפה ומחוז ממחוז. )ירושלים

  .  22 )אחד מהם

                                                 
19
ת /קבוצת הדתיים כוללת דתי, ת/ת לא כל כך דתי/ ומסורתי)ת/לא דתי( ת/ חילוניתחילונים כוללקבוצת המעתה ואילך   

 .ת/ת וקבוצת החרדים כוללת חרדי/ת דתי/ומסורתי
20
מטרופולין תל אביב על פי הגדרות הלשכה המרכזית . מטרופולין תל אביב במסמך זה כולל את מחוז תל אביב ומחוז המרכז  

 .   וכן את העיר אשדודהללומחוזות הלסטטיסטיקה כולל את שני 
21
 .מטרופולין ירושלים כולל את מחוז ירושלים ואת היישובים היהודיים ביהודה ושומרון  

22
 ממחוז 21%( עברו ממטרופולין תל אביב 40% 2013-2012 השוואה בקרב כלל משקי הבית שעברו לירושלים בשנים לשם  

 ). ממחוז ירושלים10%-ו  מיהודה ושומרון22%( עברו ממטרופולין ירושלים 32%-ו)  ממחוז המרכז19%-תל אביב ו
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כך שבקרב האוכלוסייה החילונית בולט אחוז על  מצביעה ואופי הזהות הדתיתהתפלגות הנכנסים לפי מחוז 

ממחוז  31%(ממנו עברו לירושלים החילונים  ממשקי הבית 53%-ו, הנכנסים הגבוה ממטרופולין תל אביב

ממטרופולין לירושלים עברו בית החילונים המשקי מ) 23%(כמעט רבע ).  ממחוז המרכז23%- תל אביב ו

  .) ממחוז ירושלים9%- מיהודה ושומרון ו14% (ירושלים

-ו) ובעיקר מיהודה ושומרון(בקרב האוכלוסייה הדתית בולט אחוז הנכנסים הגבוה ממטרופולין ירושלים 

 ממשקי הבית הדתיים עברו לירושלים 35%.  לירושלים מאזור זהעברו ממשקי הבית הדתיים 44%

  ).  ממחוז תל אביב13%- ממחוז המרכז ו22%(ממטרופולין תל אביב 

, בו נמצאת העיר בני ברק, ממטרופולין תל אביבהגבוה בקרב האוכלוסייה החרדית בולט אחוז הנכנסים 

 .) ממחוז המרכז22%-  ממחוז תל אביב ו38% ( ממשקי הבית החרדים עברו לירושלים מאזור זה60%-וכ

 מיהודה 8%-  ממחוז ירושלים ו10%( ממשקי הבית החרדים עברו לירושלים ממטרופולין ירושלים 18%

   ). ושומרון
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 נכנסים לירושלים לפי מחוז ואופי הזהות הדתית

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים מחוז

 27 38 13 31 מחוז תל אביב

 22 22 22 23 מחוז המרכז

 21 8 40 14 שומרוןויהודה 

 10 12 10 9 מחוז דרום

 7 10 4 9 מחוז ירושלים

 12 10 10 15 מחוז חיפה ומחוז צפון

כ"סה  100 100 100 100 

     

 29 18 44 23 מטרופולין ירושלים

 49 60 35 53 מטרופולין תל אביב

     

 294 60 97 137 גודל המדגם

  

  

היא ניתוח התפלגות הנכנסים לירושלים לפי , דרך נוספת לבחון את אזורי המוצא של העוברים לירושלים

דומיננטיות של האוכלוסייה החילונית ניכרת בקרב הנכנסים . אופי הזהות הדתית מכל אחד מהמחוזות

ם ממחוזות אלו הם  מהנכנסי54%-56%-ו,  וכן ממחוז חיפה ומחוז צפון, ממחוזות תל אביב וירושלים

 62%(דומיננטיות של האוכלוסייה הדתית ניכרת בעיקר בקרב הנכנסים מיהודה ושומרון . חילונים

האוכלוסייה החרדית היוותה ). 32%-33%(וכן ממחוזות הדרום והמרכז ) מהנכנסים ממחוז זה הם דתיים

  . ירושלים ו מהנכנסים ממחוזות תל אביב27%-29%-כ

נכנסים לירושלים לפי מחוז ואופי הזהות הדתית
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 ואופי הזהות הדתיתפי מחוז נכנסים לירושלים ל

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 
גודל 
 המדגם

  אחוזים מחוז

 78 100 29 17 54 מחוז תל אביב

 65 100 20 32 48 מחוז המרכז

 63 100 8 62 30 שומרוןויהודה 

 30 100 23 33 43 מחוז דרום

 22 100 27 18 55 מחוז ירושלים

 36 100 17 28 56 מחוז חיפה ומחוז צפון

 294 100 20 33 47 כ"סה

      

 85 100 13 51 36 מטרופולין ירושלים

 143 100 25 24 51 מטרופולין תל אביב

  

  יישובי המוצא 2.2.א

. 12% – המספר הגדול ביותר של משקי ביתהעיר תל אביב היתה יישוב המוצא שממנו היגרו לירושלים 

, )7%(בני ברק : יחסית הןגדול בית משקי ושלים מספר הערים הבאות על פי מדרג יורד מהן עברו ליר

  .  23)3%(ורחובות ) 3%( פתח תקווה ,)3%(בית שמש , )3%(חיפה , )3%(מודיעין 

  .  יישובים שונים120-בסך הכל משקי הבית שהיגרו לירושלים עברו אליה מ

  

שהעיר תל אביב היא עולה אופי הזהות הדתית תפלגות העוברים לירושלים מהיישובים השונים לפי המ

 ממשקי הבית 21%  . םמשקי בית חילונישל מספר הגדול ביותר היישוב המוצא שממנו עברו לירושלים 

מהם עברו לירושלים משקי בית  היישובים הבאים במדרג יורד .החילונים עברו לירושלים מתל אביב

מבשרת ציון , )4%(חיפה :  הם,ב בהשוואה לתל אביאם כי בסדרי גודל נמוכים יותר, חילונים רבים יחסית

בסך הכל האוכלוסייה החילונית עברה ). 3%(וכפר אדומים ) 3%(באר שבע , )3%(מודיעין , )4%(

  .  יישובים שונים73-לירושלים מ

  

מודיעין , )5%(תל אביב , )6%(אפרת : שקי בית דתיים הםמהיישובים העיקריים מהם עברו לירושלים 

בסך הכל . ) מכל אחד מהם3%( רחובות וכוכב השחר, בית שמש,  ברקבני) 5%(וה ו פתח תק,)5%(

  .  יישובים שונים62-האוכלוסייה הדתית עברה לירושלים מ

  

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

. עברו אליה מבני ברק, לירושלים ממשקי הבית החרדיים שעברו 30%-ו, היוותה ישוב מוצא מרכזי

, )7%(אופקים , )8%(בית שמש : היישובים הבאים במדרג יורד מהם עברו לירושלים משקי בית חרדים הם

                                                 
23
תל :  יישובי המוצא העיקריים היו,2013-2012רושלים בשנים כלל משקי הבית שעברו לי משקי הבית שהם 7,600לשם השוואה בקרב  

  ).3%(ומבשרת ציון ) 3%(אשדוד , )3%(חיפה , )4%(מעלה אדומים , )4%(בית שמש , )7%(בני ברק , )8%(אביב 



170 

 

בסך הכל האוכלוסייה החרדית עברה ). מהם מכל אחד 5%(ביתר עילית ורכסים , נתניה, תל אביב

   . יישובים שונים24-לירושלים מ

  

לים  אזורי היעד בירוש2.3.א  

, )8%(קריית היובל , )10%(רחביה : השכונות בירושלים אליהן עברו המספר הגדול ביותר של משקי בית הן

 וקטמונים  אלוןרמות, קריית משה, בית וגן, קטמון הישנה, וכן מרכז העיר) 5%(נחלאות , )6%(בית הכרם 

  ).  לכל אחת מהן4%(

  : התפלגות השכונות על פי המגזרים השונים שונה

, )8%(נחלאות , )11%(בית הכרם , )18%(רחביה : שכונות העיקריות אליהן נכנסו משקי בית חילונים הןה

  ). 6%(וקטמון הישנה ) 8%(מרכז העיר 

קריית משה , )7%(קטמונים , )12%(קריית היובל  :השכונות העיקריות אליהן נכנסו משקי בית דתיים הן

  ).  לכל אחת מהן5%(ת מזרח קטמון הישנה ותלפיו, נחלאות, רחביה, )6%(

, קריית משה, )8%(קריית היובל , )12%(אלון רמות , )15%(משקי הבית החרדים עברו בעיקר לבית וגן 

  ).  לכל אחת מהן7%(מקור ברוך והר נוף 

  

 נכנסים לירושלים לפי שכונות עיקריות ואופי הזהות הדתית

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים שכונה

 10 2 5 18 רחביה

 8 8 12 4 קריית היובל

 6 0 2 11 בית הכרם

 5 0 5 8 נחלאות

 4 2 1 8 מרכז העיר

 4 0 5 6 קטמון הישנה

 4 15 1 1 בית וגן

 4 2 7 2 קטמונים

 4 7 6 1 קריית משה

 4 12 2 1  אלוןרמות

     

 298 60 98 140 גודל המדגם
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-88%(מצביעה על כך שמרבית הנכנסים  הזהות הדתית לפי שכונות עיקריות ואופיבחינה של הנכנסים 

הנכנסים לנחלאות כשני שליש מ. מרכז העיר הם חילוניםבבית הכרם וב, רחביהשבחרו לגור ב) 81%

השכונה הגדולה ביותר ,  אלוןמרבית הנכנסים אל שכונת רמות. והיתר חילונים, הישנה הם דתייםקטמון ו

   ).64%-82%(וכן לבית וגן , הם חרדים, בירושלים

 ואופי הזהות הדתיתלפי שכונות עיקריות , נכנסים לירושלים

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 
גודל 
 המדגם

  אחוזים שכונה

 31 100 3 16 81 רחביה

 23 100 22 52 26 קריית היובל

 17 100 0 12 88 בית הכרם

 16 100 0 31 69 נחלאות

 13 100 8 8 85 מרכז העיר

 13 100 0 38 62 קטמון הישנה

 11 100 82 9 9 בית וגן

 11 100 9 64 27 קטמונים

 11 100 36 55 9 קריית משה

 11 100 64 18 18  אלוןרמות

          

 298 100 20 33 47 גודל המדגם
  

נחלאות ורחביה הם , מנתוני הנכנסים לפי שכונות עיקריות ומצב משפחתי עולה שהנכנסים למרכז העיר

קריית , אחוז נשואים גבוה נרשם בקרב הנכנסים לבית וגן. 77%-92% –) כולל בזוגיות(ים בעיקר רווק

  ). 57%-75% ( אלוןקריית משה ורמות, היובל

קטמון הישנה בולט חלקם ו רחביה ,וגיל עולה שבשכונות מרכז העירשכונות עיקריות מנתוני הנכנסים לפי 

 בולט בשכונות בית וגן ורמות 24-20חלקם של בני . 56% – וכן בקריית משה 61%-64% – 29-25של בני 

הגבוה ביותר נרשם + 65אחוז בני ). 29%-35%(נחלאות ומרכז העיר , וכן בקריית היובל) 39%-44%(אלון 

  ). 17%-21%(בקטמונים ובבית וגן 

. 26 –וקריית היובל אלון רמות , הגיל החציוני הנמוך ביותר נרשם בקרב הנכנסים לשכונות קריית משה

הגיל החציוני הגבוה ביותר נרשם בקרב . 27קטמון הישנה ומרכז העיר היה הגיל החציוני , ברחביה

  ). 30(ולבית הכרם ) 35(קטמונים להנכנסים 

  

  

  

  

  

  

  

נכנסים לירושלים לפי שכונות עיקריות וגיל
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   מגורים בירושלים בילדות2.4.א

 ).לא בהכרח כל השנים, 18-0בטווח הגילאים (עיר גרו בירושלים בילדותם מהנכנסים ל) 31%( כשליש

  . גרו בירושלים מהדתיים 35%- מהחרדים ו34%, םילוניהחמ 28%

  

  ) 18-0(מגורים בירושלים בילדות נכנסים לירושלים לפי 
 ואופי הזהות הדתית

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים 

 31 34 35 28 גרו בירושלים בילדותם

 69 66 65 72  גרו בירושלים בילדותםלא

 100 100 100 100 כ"סה

     

 474 92 165 211 גודל המדגם

  

   מאפיינים דמוגרפיים3.א

  מבנה גילים3.1.א

  . וכך גם הנכנסים לירושלים, מהגרים ככלל מתאפיינים בגילם הצעיר

ליתר דיוק הגיל (ואינו כולל ילדים ,  ומעלה20בני יש לציין שגיל המהגרים שיוצג להלן מתייחס למהגרים 

   ).ה/אם ישנו, בת הזוג/ על השאלון ושל בןהמצויין הוא גילו של המשיב

  

-34וכמוהם בני , 17% – 24-20 ובני 39% – 29-25בני : הןשל הנכנסים אל העיר קבוצות הגיל העיקריות 

  הם73%- יוצא איפוא שהנכנסים לעיר הם צעירים מאוד וכ. מכלל המהגרים לעיר 17%שמהווים גם הם  30

  .  מכלל הנכנסים9%היוו +) 65בני (בני הגילאים המבוגרים . 34-20בני 

 והמחצית האחרת 28-מחצית מהנכנסים צעירים מ, כלומר (28על  הגיל החציוני של כלל הנכנסים עמד

  . )28- מבוגרים מ

  

  : יםהשונהמגזרים  שלדתית וגיל מצביעה על דפוסי הגירה שונים אופי הזהות ההתפלגות הנכנסים לפי 

 מהאוכלוסייה ניכרמבוגרות באופן  מבנה גילים דומה והן רו לירושליםהדתית שעבואוכלוסיות החילונית ל

   .החרדית

 – 34-30 ובני  44% – 29-25בני קבוצות הגיל העיקריות בקרב האוכלוסייה החילונית שעברה לעיר הן 

  . 29הגיל החציוני של הנכנסים החילונים הוא . 16%

הגיל . 20% – 34-30 ובני 41% – 29-25הן בני בקרב האוכלוסייה הדתית שתי קבוצות הגיל העיקריות 

  . 29החציוני של הנכנסים הדתיים הוא 
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-29 בני 26%-ו      24-20 מהנכנסים הם בני 44% – לעיר היא צעירה מאוד שהיגרההאוכלוסייה החרדית 

  . 29-20הם בני לעיר  מהנכנסים החרדים 70%- פירושו של דבר ש. 25

  . 25דים הוא הגיל החציוני של הנכנסים החר

  

  

  

  

  

  

 נכנסים לירושלים לפי גיל ואופי הזהות הדתית

 כ"סה חרדים דתיים חילונים  

 אחוזים 

24-20 10 13 44 17 

29-25 44 41 26 39 

34-30 16 20 12 17 

39-35 8 2 4 5 

44-40 5 4 2 4 

49-45 4 3 0 3 

54-50 1 3 2 2 

59-55 2 2 3 2 

64-60 1 1 2 2 

65+ 10 10 3 9 

 100 100 100 100 כ"סה

     

 28 25 29 29 גיל חציוני

 34 30 35 36 גיל ממוצע

      

 464 89 169 206 גודל המדגם

  

ואופי הזהות הדתית עולה שחלקם של ) 'ו וכ29-25, 24-20(קבוצות גיל לפי של הנכנסים לעיר  הבחינמ

) 49%( בולט חלקם של החילונים 29-25ב בני בקר. 48% – 24-20החרדים בולט בגילאים הצעירים ביותר 

וחלקם של החרדים ) 43%( חלקם של החילונים והדתיים דומה 34-30ובגילאי , 13%והחרדים מהווים רק 

 ומעלה חלקם של החילונים 40ובגילאי ) 67%( ישנה דומיננטיות חילונית 39-35מעניין לציין שבגילאי . נמוך

  . נמוךוחלקם של החרדים , והדתיים דומה

נכנסים לירושלים לפי גיל ואופי הזהות הדתית
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 נכנסים לירושלים לפי גיל ואופי הזהות הדתית

 גודל המדגם סה"כ חרדים דתיים חילונים 

  אחוזים 

24-20 25 27 48 100 81 

29-25 49 38 13 100 183 

34-30 43 43 14 100 77 

39-35 67 17 17 100 24 

49-40 56 38 6 100 32 

64-50 33 41 26 100 27 

65+ 50 43 8 100 40 

 464 100 19 36 44 כ"סה

  

   מצב משפחתי 3.2.א

גרים יחד באותה ( בזוגיות 10%- רווקים ו32%-כ, כמחצית ממשקי הבית שעברו לירושלים הם נשואים

   . )2%(ואלמנים ) 6%(יתר העוזבים הם גרושים ). דירה

  

  . 71%-74%שעמד על , בקרב האוכלוסייה החרדית והדתית בולט אחוז הנשואים הגבוה

הם רווקים ) 64% ( וכמעט שני שליש25% –בקרב האוכלוסייה החילונית אחוז הנשואים נמוך באופן ניכר 

    ).כולל בזוגיות(

  

נכנסים לירושלים לפי מצב משפחתי ואופי הזהות הדתית
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 נכנסים לירושלים לפי מצב משפחתי ואופי הזהות הדתית

 אה/נשוי 
  ה /רווק

 *בזוגיות ללא ילדים
  ה או/גרוש

 ה/אלמן ה/פרוד
חד 
 כ"סה אחר  ת/הורי

  גודל
 המדגם

חוזיםא    

 140 100 0 1 3 8 20 44 25 חילונים

 98 100 1 0 2 4 1 20 71 דתיים

 61 100 0 0 2 2 0 23 74 חרדים

 299 100 0 0 2 5 10 32 50 כ"סה

  גרים יחד באותה דירה*          

  

בחינת הנכנסים לפי מצב משפחתי ומחוז מצביעה על כך שאחוז הנשואים הגבוה ביותר נרשם בקרב 

הגבוה ביותר ) כולל בזוגיות( אחוז הרווקים). 59%(ומיהודה ושומרון ) 70%( ממחוז ירושלים הנכנסים

  ). 47%( הדרום וכן בקרב הנכנסים ממחוז) 51%-52%( תל אביב והמרכז ותנרשם בקרב הנכנסים ממחוז

  

 נכנסים לירושלים לפי מחוז ומצב משפחתי

 
ה /רווק אה/נשוי

ללא 
 ילדים

ה /גרוש *בזוגיות
או 
 ה/פרוד

חד  ה/אלמן
 ת/הורי

  אחר
 

גודל  כ"סה
 המדגם

  אחוזים 

 79 100 1 0 1 3 13 39 43 מחוז תל אביב

 65 100 0 0 0 2 17 34 48 מחוז המרכז

 64 100 0 0 3 14 8 16 59 שומרוןויהודה 

 32 100 0 0 3 6 9 38 44 מחוז דרום

 23 100 0 0 4 4 0 22 70 מחוז ירושלים

 36 100 0 3 6 6 3 39 44 צפוןמחוז חיפה ומחוז 

 299 100 0 0 2 6 10 31 50 כ"סה
  גרים יחד באותה דירה*      

  

בעוד הנכנסים מבני ברק ומודיעין הם בעיקר , 62% –) כולל בזוגיות(הנכנסים מתל אביב הם בעיקר רווקים 

  ).  64%-70%(נשואים 

  

  . דיםממשקי הבית שעברו לעיר היו  משקי בית עם יל) 27%(כרבע 

בקרב האוכלוסייה . 34%  –האחוז הגבוה ביותר של משקי בית עם ילדים נרשם בקרב האוכלוסייה הדתית 

כביכול מפתיע לגלות . 23%-24%החילונית והחרדית אחוז משקי הבית עם ילדים היה דומה ועמד על  

החרדית אוכלוסייה הההסבר לכך הוא בהיותה של  . משקי בית עם ילדיםנמוך של משקי חרדים הם שאחוז 

   . יש ילדיםלעיר ו רת שעברדיו משפחות חנמוך יחסית שלאחוז לולכן , צעירה מאודעיר לה רשעב
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, נכנסים לירושלים עם ילדים או ללא ילדים  
 לפי אופי הזהות הדתית

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים 

 27 24 34 23 עם ילדים

 73 76 66 77 ללא ילדים

 100 100 100 100 כ"סה

     

 290 58 95 137 גודל המדגם

  

  כלכליים- מאפיינים חברתיים4.א

   השכלה4.1.א

 בעלי 30%  – מהנכנסים הם בעלי תואר אקדמי 45%. המהגרים לעיר מתאפיינים בחתך השכלה גבוה

 עם תעודת(בעלי השכלה תיכונית  25%.  בעלי תואר שלישי5%-  בעלי תואר שני ו10% ,תואר ראשון

  .  בעלי השכלה של ישיבה גבוהה12%-ו) בגרות

   . האוכלוסייה בירושלים גבוה מחתך ההשכלה של כלל הנכנסיםחתך ההשכלה של אוכלוסיית 

  :היתה כדלהלן+) 15בקרב בני (בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים השכלה ה התפלגות 2008בשנת 

        בהשוואה( בעלי תואר שני ומעלה 9%- ו)  בקרב הנכנסים30%-בהשוואה ל( בעלי תואר ראשון 13%

   .24) בקרב הנכנסים15%- ל

  

) 42%(בקרב החילונים בולט חלקם של בעלי השכלה תיכונית  .בין המגזרים שונההתפלגות ההשכלה 

ובעלי השכלה תיכונית ) 41%(בקרב הדתיים בולט חלקם של בעלי תואר ראשון ). 27%(ובעלי תואר ראשון 

 בעלי השכלה 22%-הם בעלי השכלה של ישיבה גבוהה ו) 47%(רב החרדים כמחצית בעוד שבק, )16%(

  . לא אקדמית, תיכונית- על

 האחוז הגבוה ביותר של בעלי השכלה אקדמית נרשם –חתך ההשכלה של הדתיים הוא הגבוה ביותר 

  . 23% הם בעלי השכלה אקדמית ובקרב  החרדים 45%בקרב החילונים . 55% –בקרב הדתיים 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
24
 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008בוד לנתוני מפקד האוכלוסין  עי 
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נכנסים לירושלים לפי השכלה ואופי הזהות הדתית
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 נכנסים לירושלים לפי השכלה ואופי הזהות הדתית

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים 

 0 1 1 0 ישיבה קטנה/יסודית

 30 6 20 49 תיכונית

 13 47 11 0 כולל/ישיבה גבוהה

 11 22 12 6 לא אקדמית, על תיכונית

 30 18 41 27 תואר ראשון

 15 6 14 18  ומעלהתואר שני

 100 100 100 100 כ"סה

     

 459 85 167 207 גודל המדגם

  

  

,  מהנשים הן בעלות תואר אקדמי53%בקרב החילונים . חתך ההשכלה של הנשים גבוה מזה של הגברים

 52%- מהנשים הן בעלות תואר אקדמי בהשוואה ל59%בקרב הדתיים .  מהגברים37%-בהשוואה ל

  . 22% –חלקם של בעלי השכלה של ישיבה גבוהה בקרב הגברים הדתיים בולט גם . מהגברים

 מהגברים החרדים הם 80%. התפלגות ההשכלה של החרדים שונה לחלוטין מזו של החילונים והדתיים

בקרב הנשים החרדיות למעלה ממחציתן .  בעלי תואר אקדמי12%-בעלי השכלה של ישיבה גבוהה ו

  .  בעלות תואר אקדמי36%- לא אקדמית ו, הן בעלות השכלה על תיכונית) 52%(
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 אופי הזהות הדתית ומגדר, נכנסים לירושלים לפי השכלה

 חרדים דתיים חילונים 

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים 

 אחוזים 

 0 2 1 1 0 1 ישיבה קטנה/יסודית

 12 2 26 14 41 55 תיכונית

 0 80 0 22 0 0 כולל/ישיבה גבוהה

 52 4 13 11 7 6 לא אקדמית, על תיכונית

 30 8 44 38 32 22 תואר ראשון

 6 4 15 14 21 15 תואר שני ומעלה

 100 100 100 100 100 100 כ"סה

       

 33 49 82 85 107 99 גודל המדגם

  

 

   תעסוקה4.2.א

  עבודה ביישוב המגורים הקודם

ל עובדים נרשם אחוז דומה ש.  מהנכנסים לירושלים עבדו בשנתיים האחרונות לפני שעברו אליה72%

  .  בלבד עבדו55%בקרב האוכלוסייה החרדית ). 74%-78%(בקרב האוכלוסייה החילונית והדתית 

בקרב כל אחד מהמגזרים דומה , אחוז העובדים ביישוב המגורים. עבדו ביישוב המגורים,  מאלו שעבדו43%

)45%-40% .(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

נכנסים לירושלים לפי תכונות כח העבודה 
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נרשם בקרב יותר אחוז עובדים נמוך . 68% –שעבדו  גבוה מאחוז הגברים 78% –אחוז הנשים שעבדו 

  . נובע מאחוז עובדים נמוך בקרב הגברים החרדיםוהוא , הגברים

התפלגות אחוז העובדים לפי מגדר ומגזר מצביעה על כך שבקרב האוכלוסייה החילונית אחוז הגברים 

ב האוכלוסייה הדתית אחוז העובדים בקר. 81%-84%והוא עמד על , שעבדו ואחוז הנשים שעבדו דומה

  . 75%-76%  –נמוך במעט והוא דומה בקרב הגברים והנשים 

,  בלבד26% אחוז הגברים העובדים עמד על –בקרב האוכלוסייה החרדית נרשמה תמונה שונה לחלוטין 

   .והוא דומה לזה שנרשם בקרב הנשים החילוניות והדתיות, 78%בעוד שאחוז הנשים העובדות עמד על 

  

  רושלים לפי תכונות כח העבודה נכנסים לי
 הקודם ואופי הזהות הדתית המגורים ביישוב 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים 

 31 22 33 34  המגורים ביישובועבד

 41 33 41 44 מחוץ ליישוב המגורים ועבד

 28 45 26 22 ולא עבד

 100 100 100 100 כ"סה

     

 431 86 136 209 גודל המדגם

  

  

  כנסים לירושלים לפי תכונות כח העבודה נ
  ומגדראופי הזהות הדתית, הקודםהמגורים ביישוב 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים 

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים 

 34 30 28 10 32 36 37 35  המגורים ביישובועבד

 44 38 50 16 43 41 44 48 מחוץ ליישוב המגורים ועבד

 22 32 22 74 25 24 19 16 ולא עבד

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 209 219 32 50 75 76 102 93 גודל המדגם

  

  עבודה בירושלים

יוצא איפוא שאחוז אלו שעבדו כאשר הם גרו ביישוב המגורים . עובדיםלירושלים  מהנכנסים 72%כיום 

  . 73% –בעת המגורים בירושלים ,  שעובדים כיום לאחוז אלודומה, 72% –הקודם 

בקרב החרדים .        79%מד על ואחוז אלו שעובדים כיום בקרב האוכלוסייה החילונית והדתית זהה והוא ע

  .  עובדים כיום46%-כ

גם בעת המגורים ביישוב ). 70%(גבוה במעט מאחוז הגברים שעובדים ) 75%(אחוז הנשים שעובדות כיום 

אך הפער , )68%(מאחוז הגברים שעבדו ) 78%( הקודם אחוז הנשים שעבדו היה גבוה יותר המגורים

  . בניהם היה גבוה יותר
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בקרב .   מעניין לציין שאחוז העובדים בקרב האוכלוסייה החילונית נותר דומה עם המעבר לירושלים

-  ל55%- מ(הוא ירד בעוד שבקרב האוכלוסייה החרדית ) 79%- ל74%-מ(האוכלוסייה הדתית הוא עלה 

46% .(  

  

 נכנסים לירושלים לפי תכונות כח העבודה 
ואופי הזהות הדתית בירושלים   

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים 

 59 40 63 64  בירושליםיםעובד

 13 6 16 15  מחוץ לירושליםיםעובד

 27 54 21 22 יםלא עובד

 100 100 100 100 כ"סה

     

 447 84 158 199 גודל המדגם
  

  

  ומגדראופי הזהות הדתית, בירושליםנכנסים לירושלים לפי תכונות כח העבודה 

 סה"כ חרדים דתיים חילונים 

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים גברים 

 64 56 67 26 63 64 64 65 עובדים בירושלים 

 11 14 9 0 10 21 13 16 עובדים מחוץ לירושלים

 25 29 24 74 27 15 23 19 לא עובדים

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 211 221 33 47 78 80 100 94 גודל המדגם
  

  

התפלגות אחוז העובדים כיום לפי מגזר מצביעה על כך שבקרב הגברים הדתיים נרשם אחוז העובדים 

אחוז עובדים נמוך כיום . 81% –נים אחוז נמוך במעט נרשם בקרב הגברים החילו. 85% –הגבוה ביותר 

בעת המגורים ביישוב כיום ואחוז העובדים החרדים . 26% –במיוחד נרשם בקרב הגברים החרדים 

   . 26% –זהה דם הקוהמגורים 

  .  73%-77% –שלושת המגזרים אחוז אלו שעובדות כיום הוא דומה מבקרב הנשים 

  

 24-20על כך שאחוז העובדים הנמוך ביותר נרשם בקרב בני מצביעים ) 64עד גיל (גיל לפי נתוני העובדים 

עיר שעברו ל 24-20מבני  שכמחצית הנמוך בקרב גיל זה נובע בין היתר מכך העובדיםאחוז .  בלבד51% –

). 89% (34-30 וכן בקרב בני 49-40נרשם בקרב בני ) 91%(אחוז העובדים הגבוה ביותר .  הם חרדים

  . 64% –אחוז העובדים נמוך יחסית , 39-35מפתיע לגלות שבקרב בני 
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 בירושלים וגילנכנסים לירושלים לפי תכונות כח העבודה 

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

 אחוזים 

 60 13 81 72 50 70 68 45 עובדים בירושלים 

 13 8 4 19 14 19 14 6 עובדים מחוץ לירושלים

 28 79 15 9 36 12 18 48 לא עובדים

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 440 38 26 32 22 69 176 77 גודל  המדגם

 

   משלח יד4.3.א

החברה והתרבות , תחומי המשפט, )24%(תחום ההוראה : עיקריים הםבקרב הנכנסים לעיר משלחי היד ה

  . )10%(תחומי המדע וההנדסה ו) 10%(תחום הבריאות , )13%(

  

בולט חלקם של הנכנסים מיהודה ושומרון השונים לפי מחוז מצביעה על כך שבקרב משלחי היד פלגות הת

בקרב הנכנסים ממחוז תל אביב בולט חלקם של העוסקים בתחום . )35%(העוסקים בתחום ההוראה 

  . וכך גם בקרב הנכנסים ממחוזות המרכז והדרום) 15%(חברה ותרבות , ומשפט) 16%(ההוראה 

  

  

 ים לירושלים לפי משלחי יד עיקריים ואזור גיאוגרפינכנס

 
  מטרופולין
 ירושלים

  מטרופולין
 תל אביב

  יתר 
 הארץ

 כ"סה

 אחוזים 

 24 27 19 29 הוראה

 13 14 16 7 חברה ותרבות, משפט

 10 9 11 10 בריאות

 10 11 10 9 מדע והנדסה

 5 5 5 6 נלווים בתחומי העסקים והמנהל

 4 3 6 2 מידעענפי טכנולוגיות ה

 4 6 3 3 אבטחה

     

 312 66 144 102 גודל המדגם
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   הכנסה4.4.א

 4,000 ממשקי הבית השתכרו עד 32%: התפלגות ההכנסה של משקי הבית שעזבו את העיר היא כדלהלן

ממשקי ) 35%(כשליש  ).ח" ש11,000על  עמד 2011החציוני למשק בית בישראל בשנת שכר ה(ח "ש

 השתכרו מעל 11%. ח" ש20,000-10,001  השתכרו22%-ח וכ"ש  10,000-4,001השתכרוהבית 

ההכנסה של צעירים . חשוב להזכיר שרב המהגרים צעירים ולכן ההכנסה היא נמוכה יחסית. ח" ש20,001

  . התקדמו בתפקיד ולכן גם הכנסתם גבוהה יותר, שצברו ותק בעבודה, נמוכה בדרך כלל מזו של המבוגרים 

 מצביעה על כך שהכנסת משקי הבית החרדים נמוכה באופן ניכר מגזר הבית לפי יהכנסת משקהתפלגות 

, ח" ש4,000 ממשקי הבית החרדים השתכרו עד )52%( כמחצית .מזו של משקי הבית החילונים והדתיים

והדתיים  ממשקי הבית החילונים 24% . בקרב משקי הבית החילונים והדתיים20%-34%-בהשוואה ל

ההכנסה הנמוכה בקרב .  בלבד ממשקי הבית החרדים12%-בהשוואה ל, ח" ש 20,000-10,001השתכרו

)  תעסוקה4.2.ראו א(בין היתר מכך שאחוז נמוך מהגברים החרדים עובד משקי הבית החרדים נובעת 

   .כמו כן משקי הבית החרדים צעירים יותר. היא נמוכה יחסיתשל משק הבית  ההכנסה וכפועל יוצא
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  ת /ת הממוצע/הכנסה החודשי/נכנסים לירושלים לפי השכר
 של משק הבית) מעבודה, ברוטו(

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים 

 32 52 20 34  4,000₪עד  

10,000–4,001₪ 32 39 36 35 

20,000–10,001₪ 24 24 12 22 

 11 0 16 11 ומעלה ₪ 20,001

 100 100 100 100 כ"סה 

     

 231 42 79 110 גודל המדגם

  
  

  ת/ת הממוצע/הכנסה החודשי/נכנסים לירושלים לפי השכר
 של משק הבית) מעבודה, ברוטו(

 גודל המדגם כ"סה חרדים דתיים חילונים 

  אחוזים 

 75 100 29 21 49  4,000₪עד  

10,000–4,001₪ 43 38 19 100 81 

20,000–10,001₪ 52 38 10 100 50 

 25 100 0 52 48 ומעלה ₪ 20,001

 231 100 18 34 48 כ"סה 

  

   סטטוס המגורים 4.5.א

   ביישוב המגורים הקודםסטטוס המגורים 

מגורים אצל ההורים , )29%(בשכירות ללא שותפים : ביישוב המגורים הקודם צורות המגורים השכיחות היו

  ). 13%(לום דמי שכירות ללא תש, ודירה בבעלות המשפחה) 17%(דירה בבעלות ) 29%(

ומגורים אצל ) 30%(שכירות ללא שותפים : בקרב האוכלוסייה החילונית צורות המגורים השכיחות היו

בקרב ). 28%(ומגורים אצל ההורים , )29%( שכירות ללא שותפים –בקרב הדתיים ). 26%(ההורים 

  . ות ללא שותפים גרו בשכיר25%-ו) 42%(החרדים בולט חלקם של אלו שגרו אצל ההורים 

יוצא איפוא שבקרב שלושת המגזרים צורות המגורים העיקריות היו בשכירות ללא שותפים ומגורים אצל 

  . ההורים

האחוז הגבוה ביותר של אלו .  נרשם בקרב החרדים)42%(האחוז הגבוה ביותר של אלו שגרו אצל ההורים 

  . 22% – הדתייםשגרו בדירה בבעלותם נרשם בקרב 

  

  ואופי הזהות הדתיתלירושלים לפי סטטוס המגורים ביישוב המגורים הקודםנכנסים 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים סטטוס המגורים ביישוב המגורים הקודם

 29 25 29 30 ללא שותפים) כולל דמי מפתח(בשכירות 

 29 42 28 23 מגורים אצל ההורים

 17 14 22 15 בבעלותך

 13 14 10 15 תשלום דמי שכירותללא , בבעלות המשפחה
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 9 0 6 15 בשכירות עם שותפים

 2 4 4 1 אחר

 1 2 1 1 במעונות סטודנטים

 100 100 100 100 כ"סה

     

 283 57 93 133 גודל המדגם

  

  סטטוס המגורים בירושלים

רים  ביישוב המגו29%-מ, עם המעבר לירושלים חלה עלייה באחוז אלו שגרים בשכירות ללא שותפים

. 16%- ל9%-כמו כן חלה עלייה באחוז אלו שגרים בשכירות עם שותפים מ.  בירושלים51%-הקודם ל

אחוז אלו שגרים בדירה בבעלותם . 4%-   ל29%-במקביל חלה ירידה ניכרת באחוז אלו שגרו אצל ההורים מ

  . 20%- ל17%- עלה במעט מ

  

  

נכנסים לירושלים לפי סטטוס המגורים ביישוב המגורים הקודם ובירושלים

0%

20%

40%

60%

 בשכירות עם שותפים מגורים אצל ההורים בבעלות בשכירות ללא שותפים

יישוב המגורים הקודם ירושלים 
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  הזהות הדתיתנכנסים לירושלים לפי סטטוס המגורים בירושלים ואופי

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

     סטטוס המגורים בירושלים

 51 62 52 46 ללא שותפים) כולל דמי מפתח(בשכירות 

 20 24 24 14 בבעלותך

 16 2 11 26 בשכירות עם שותפים

 7 9 8 6 ללא תשלום דמי שכירות, בבעלות המשפחה

 4 3 2 5 מגורים אצל ההורים

 1 0 0 3 דיור מוגן

 1 0 2 0 במעונות סטודנטים

 100 100 100 100 כ"סה

     

 281 58 90 133 גודל המדגם

  

כאשר העלייה ,  עם המעבר לירושלים חלה עלייה ניכרת באחוז אלו שגרים  בשכירות, בקרב כל המגזרים

ל  ואצ64%- ל39%- בקרב החרדים חלה עלייה מ. 72%- ל45%- מ, הגדולה ביותר חלה בקרב החילונים

  .          63%- ל51%- הדתיים מ

בעוד ,  בקרב החילונים והדתיים אחוז אלו שגרו בדירה בבעלותם נותר דומה-באשר לדירה בבעלות 

  .  24%- ל14%-שבקרב החרדים חלה עלייה מ
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   ניתוח סטטיסטי– הסיבות למעבר לירושלים –פרק ב 

  

ם קרובות היא נובעת משילוב של מספר ההחלטה להגר מיישוב אחד לאחר היא החלטה מורכבת ולעיתי

קהילה , משפחה וחברים, דיור, תעסוקה( מתחומים שונים למעברבפני המשיבים הוצגו מגוון סיבות . סיבות

תחום למשל . כאשר כל תחום כלל מספר סיבות, )תרבות  ופנאי, איכות חיים, חינוך והשכלה, וחברה

, קרבה אל מקום העבודה, צוא עבודה בתחום העיסוק סיכוי גדול למ:כלל את הסיבות הבאותהתעסוקה 

 הסיבות החשובות 3המשיבים התבקשו לציין מהן . סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה, הכנסה/שיפור בשכר

השנייה הסיבה , כאשר הם התבקשו לציין מהי הסיבה החשובה ביותר, בור לירושליםביותר בהחלטתם לע

. ב לציין שחלק מהמשיבים ציינו מספר סיבות מאותו תחוםחשו. בחשיבותה והסיבה השלישית בחשיבותה

כך למשל בתחום התעסוקה חלק מהמשיבים ציינו שהסיבה החשובה ביותר מבחינתם היא קרבה אל מקום 

או בתחום משפחה וחברים חלק . הכנסה/והסיבה השנייה בחשיבותה היא סיכוי לשיפור בשכר, העבודה

והסיבה השנייה היא סיבה משפחתית , ר היא רצון להתקרב להוריםמהמשיבים ציינו שהסיבה החשובה ביות

   ).1ראו השאלון בנספח (אחרת 

  

  : למעבר לירושליםביותר הסיבות החשובות להלן פירוט 

צויינו כסיבה הראשונה בחשיבותה ) ובעיקר לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים(חינוך והשכלה 

סיבות . תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה למעבר לעירו ממשקי הבית ציינ 29%  –למעבר לעיר 

קיבלו משקל ) בת זוג ורצון להתקרב להורים/מגורים עם בן/ובעיקר נישואים(הקשורות למשפחה וחברים 

 ציינו את תחום 18%-ו,  ממשקי הבית כסיבה החשובה ביותר למעבר לעיר29%זהה וצויינו אף הן על ידי 

  .  כסיבה החשובה ביותר)מקום העבודהקרבה אל ובעיקר (תעסוקה ה

סיבות הקשורות למשפחה  ממשקי הבית 21%בחשיבותה למעבר ציינו השנייה במענה לשאלה מהי הסיבה 

 ציינו סיבות הקשורות לתעסוקה כסיבה השנייה 16%, עירל מעברסיבה השנייה בחשיבותה לוחברים כ

   .  ציינו סיבות הקשורות לחינוך והשכלה15%-בחשיבותה ו

, איכות חייםל  סיבות הקשורות 18%ציינו ירושלים ל למעברהסיבה השלישית בחשיבותה לשאלה מהי 

 נוספים 11%- לתעסוקה וסיבות הקשורות ציינו  11%,  ציינו את האווירה המיוחדת שיש בירושלים12%

  . ציינו סיבות הקשורות לתרבות ופנאי

  

עסוקה הם שלושה תחומים שצויינו כסיבות חינוך והשכלה ות, לסיכום ניכר כי משפחה וחברים

יכות חיים ותרבות ופנאי לא, ווירה המיוחדת שיש בירושליםא כמו כן ל.העיקריות למעבר לירושלים

  . בעיקר כסיבה שלישית בחשיבותה, משקל לא מבוטל
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מניתוח התפלגות הסיבה החשובה ביותר למעבר לירושלים לפי סיבה בודדת ולא לפי תחום עולה שהסיבות 

, 13% –קרבה אל מקום העבודה , 22% –ודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים לימ: החשובות ביותר הן

 – ורצון להתקרב להורים 9% –האווירה המיוחדת שיש בירושלים , 13% –בת זוג /מגורים עם בן/נישואים

  ).  2ראו פירוט בנספח ) ( ומטה4%יתר הסיבות קיבלו משקל של  (8%

 11%,  את האווירה המיוחדת שיש בירושלים12% ציינו במענה לשאלה מהי הסיבה השנייה בחשיבותה

  . ציינו לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים10%- ציינו קרבה את מקום העבודה ו

 את האווירה המיוחדת שיש 12%ציינו ירושלים ל למעברהסיבה השלישית בחשיבותה לשאלה מהי 

  . ו היצע גדול בתחום התרבות ציינ8%- ציינו תנאים אקלימיים בירושלים ו 9%, בירושלים

וכן , יוצא איפוא שגורמי המשיכה העיקריים לירושלים הם בראש ובראשונה לימודים במוסד להשכלה גבוהה

הסיבה הרביעית בחשיבותה היא האווירה המיוחדת . בת זוג/מגורים עם בן/קרבה למקום העבודה ונישואים

  . נם  מהווים גורמי משיכה לעירקהילה וחברה ואיכות חיים אי, דיור. שיש בירושלים

  

 הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים

 
  הסיבה הראשונה 

 בחשיבותה
הסיבה השנייה 

 בחשיבותה
הסיבה השלישית 

 בחשיבותה

 אחוזים 

    תעסוקה

  סיכוי גדול למצוא עבודה 
 2 4 2 בת זוגי/או של בן/בתחום העיסוק שלי ו

 6 11 13 בת זוגי/ל בןאו ש/קרבה אל מקום העבודה שלי ו

 0 1 0 בת זוגי/או של בן/הכנסה שלי ו/שיפור בשכר

 1 0 0 בת זוגי/או של בן/הכנסה שלי ו/סיכוי לשיפור בשכר

 1 0 2 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 11 16 18 כ תעסוקה"סה

    

    דיור

 הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים

 
  הסיבה הראשונה 

 בחשיבותה
הסיבה השנייה 

 בחשיבותה
סיבה השלישית ה

 בחשיבותה

 אחוזים 

 11 16 18 תעסוקה

 2 3 3 דיור

 10 21 29 משפחה וחברים

 4 5 1 קהילה וחברה

 9 15 29 חינוך והשכלה

 18 8 4 איכות חיים

 11 6 2 תרבות ופנאי

    

 12 12 9 האווירה המיוחדת שיש בירושלים

 9 6 1 תנאים אקלימיים בירושלים

 6 4 3 ית בעירדת-האווירה הרוחנית

 1 0 0 נוף וחזות העיר

 4 2 1 סיבות אידיאולוגיות

 3 2 2 סיבה אחרת

    

 100 100 100 כ"סה

    

 213 251 284 גודל המדגם
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 2 3 3 סיבות הקשורות בדיור

 2 3 3 כ דיור"סה

    

    משפחה וחברים

 4 6 8 רצון להתקרב להורים

 1 1 4 רצון להתקרב לילדים

 0 4 13 בת זוג/מגורים עם בן/נישואים

 2 4 2 סיבה משפחתית אחרת

 3 5 1 רצון להתקרב לחברים

 10 21 29 כ משפחה וחברים"סה

    

    קהילה וחברה

 1 1 0 סביבה דתית/רצון לגור בקהילה

 3 4 1 רצון לגור בסביבה חברתית שדומה לי

 4 5 1 כ קהילה וחברה"סה

    

    חינוך והשכלה

 2 3 3 מוסדות חינוך מתאימים לילדים שלי בירושלים

  בת זוג /או של בן/לימודים שלי ו
 4 10 22 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 3 2 4 כולל בירושלים/לימודים בישיבה גבוהה

 9 15 29 כ חינוך והשכלה"סה

    

    איכות חיים

 1 2 1 איכות חיים גבוהה בירושלים

 2 0 0 איכות חיים גבוהה בשכונת המגורים שלי

 2 0 0 סביבת מגורים מטופחת בשכונת המגורים שלי

 4 1 0 תחושת קהילתיות בעיר

 2 1 0 רמת שירותים גבוהה בירושלים

 7 4 2 רצון לגור בעיר גדולה

 18 8 4 כ איכות חיים"סה

    

    תרבות ופנאי

  היצע גדול בתחום התרבות 
 8 4 1 )'קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע גדול בתחום הפנאי 
 3 3 0  )'בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

 0 0 0 היצע גדול לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 11 6 2 כ תרבות ופנאי"סה

    

    סיבות נוספות

 12 12 9 וחדת שיש בירושליםהאווירה המי

 9 6 1 תנאים אקלימיים בירושלים

 6 4 3 דתית בעיר-האווירה הרוחנית

 1 0 0 נוף וחזות העיר

 4 2 1 סיבות אידיאולוגיות

 3 2 2 סיבה אחרת

 35 26 15 כ סיבות נוספות"סה

    

 100 100 100 כ"סה

    

 213 251 284 גודל המדגם
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  לפי אופי הזהות הדתיתלמעבר לירושלים תר  ביוות החשובהסיבות

  

התפלגות הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים לפי תחום ואופי הזהות הדתית מצביעה על מדרג 

   .סיבות שונה בין המגזרים השונים

לימודים במוסד להשכלה ובעיקר ( ממשקי הבית ציינו חינוך והשכלה 43% האוכלוסייה החילוניתבקרב 

 נוספים 20%- ציינו תעסוקה כסיבה החשובה ביותר למעבר ו20%, בה החשובה ביותר למעברכסי )גבוהה

  .  ציינו משפחה וחברים

בשכיחות הגבוהה תחומים הבאים במענה לשאלה מהי הסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו ה

  . 18% –  ותעסוקה19% –האווירה המיוחדת שיש בירושלים , 20% –משפחה וחברים : ביותר

 ציינו 13%-  ציינו תרבות ופנאי  ו15%, איכות חיים 24%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה ציינו 

  . תעסוקה

  

 למעבר כסיבה הראשונה בחשיבותה משפחה וחברים ממשקי הבית ציינו 36% האוכלוסייה הדתיתבקרב 

  .  ציינו תעסוקה16%- ציינו חינוך והשכלה ו19%. לירושלים

 בשכיחות הגבוהה התחומים הבאים ה מהי הסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו במענה לשאל

  .  16% – ותעסוקה 18% –חינוך והשכלה , 21% –משפחה וחברים : ביותר

 ציינו איכות 15%, ממשקי הבית משפחה וחברים 16%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה ציינו 

  . רושלים האווירה המיוחדת שיש בי14%-חיים ו

  

 כסיבה הראשונה )נישואיםובעיקר (משפחה וחברים  ממשקי הבית ציינו 40% החרדיתהאוכלוסייה בקרב 

 11%-ו, חינוך והשכלה ותעסוקה – 15% קיבלו משקל זהה של תחומים ניש. לירושלים למעברבחשיבותה 

   .   ציינו איכות חיים

 בשכיחות הגבוהה ים הבאתחומים הופיעו הבמענה לשאלה מהי הסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר

 ציינו את תחום 13%.  משפחה וחברים וחינוך והשכלה– 19%שני תחומים קיבלו משקל זהה של : ביותר

  . התעסוקה

דתית שיש בעיר בשכיחות הגבוהה -הופיעה האווירה הרוחניתלשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה 

 ממשקי הבית כסיבה 13%ושלים ומשפחה וחברים צויינו על ידי האווירה המיוחדת שיש ביר. 17% –ביותר 

  .    ממשקי הבית11%תעסוקה ותנאים אקלימיים בירושלים צויינו על ידי , איכות חיים. השלישית בחשיבותה

  

, מניתוח הנתונים עולה שבקרב כל אחד משלושת המגזרים הסיבות החשובות ביותר הן חינוך והשכלה

לחינוך כך למשל . עם זאת משקלו של כל אחד מהתחומים שונה בין המגזרים. המשפחה וחברים ותעסוק

ומשקל נמוך , כסיבה החשובה ביותר למעבר לעיר) 43%(והשכלה משקל גבוה מאוד בקרב החילונים 

למשפחה וחברים משקל גבוה מאוד כסיבה חשובה ). 15%(והחרדים ) 19%(הרבה יותר בקרב הדתיים 

  ). 20%(ומשקל נמוך יותר בקרב החילונים ) 36%(והדתיים ) 40%(ביותר בקרב החרדים 
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, )19%( חילונים –דומה בקרב שלושת המגזרים משקל תחום התעסוקה כסיבה החשובה ביותר קיבל 

  ). 15%(וחרדים ) 16%(דתיים 

חיזוק לחשיבותם של שלושת התחומים הללו כגורמי המשיכה העיקריים בא לידי ביטוי בשכיחותם הגבוהה 

  . גם כסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לירושלים

  

בעלת משקל לא מבוטל בקרב שלושת המגזרים היא האווירה המיוחדת שיש , סיבה חשובה נוספת

  . דתית בעיר- האווירה הרוחנית-בקרב החרדים ראוי לציין סיבה חשובה נוספת . בירושלים

תחומים אלו צויינו בעיקר .  משיכה לירושליםמי כגורו נוספת שצויינותסיבותרבות ופנאי הן איכות חיים 

ולאחר , 24% –איכות חיים קיבלה את המשקל הגבוה ביותר בקרב החילונים . כסיבה שלישית בחשיבותה

גם תרבות ופנאי קיבלה את המשקל הגבוה ביותר בקרב ). 11%(והחרדים ) 15%(מכן בקרב הדתיים 

  .  בקרב החרדים היה לסיבה זו משקל זניח).11%(ולאחר מכן בקרב הדתיים ) 15%(החילונים 

  

התפלגות הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים לפי סיבה בודדת ואופי הזהות הדתית מאפשר להבין 

   .את ההבדלים בין המגזרים מבחינת העוצמה של סיבות המשיכה לירושלים

  

כלה גבוהה כסיבה החשובה לימודים במוסד להש ממשקי הבית ציינו 39% האוכלוסייה החילוניתבקרב 

שתי הסיבות . כסיבה החשובה ביותר למעברקרבה אל מקום העבודה  ציינו 16%. ביותר למעבר לעיר

הן ) משקל  נמוך בהשוואה לשתי הסיבות הקודמות (6%הבאות על פי מדרג יורד קיבלו משקל זהה של 

  .בת זוג/מגורים עם בן/רצון להתקרב להורים ונישואים

מהי הסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו הסיבות הבאות בשכיחות הגבוהה במענה לשאלה 

 ולימודים במוסד 12% –קרבה אל מקום העבודה , 19% –האווירה המיוחדת שיש בירושלים : ביותר

  . 10% –להשכלה גבוהה בירושלים 

 12%, ירושלים ממשקי הבית תנאים אקלימיים ב12%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה ציינו 

  .  ציינו היצע גדול בתחום התרבות10%-נוספים ציינו רצון לגור בעיר גדולה ו

  

בת זוג כסיבה הראשונה /מגורים עם בן/ ממשקי הבית ציינו נישואים16% האוכלוסייה הדתיתבקרב 

ם  האווירה המיוחדת שיש בירושלי– 12%שתי סיבות קיבלו משקל זהה של . לירושלים למעברבחשיבותה 

 היא קרבה אל מקום דומהסיבה נוספת שקיבלה משקל .  בירושליםולימודים במוסד להשכלה גבוהה

  . 11% –העבודה 

במענה לשאלה מהי הסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו הסיבות הבאות בשכיחות הגבוהה 

 והאווירה 11% –קרבה אל מקום העבודה , 13% –לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים : ביותר

  . 8% –המיוחדת שיש בירושלים 

, את האווירה המיוחדת שיש בירושלים ממשקי הבית 14%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה ציינו 

  .   לימודים במוסד להשכלה גבוהה7%- ציינו היצע גדול בתחום התרבות ו8%
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 למעבראשונה בחשיבותה  ממשקי הבית ציינו נישואים כסיבה הר27% החרדיתהאוכלוסייה בקרב 

כולל /בישיבה גבוהה ולימודים קרבה אל מקום העבודה – 13%שתי סיבות קיבלו משקל זהה של . לירושלים

 רצון להתקרב להורים – 9%ן משקל זהה של הות הבאות על פי מדרג יורד קיבלו אף סיבשתי ה. בירושלים

   .  והאווירה המיוחדת שיש בירושלים

בה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו הסיבות הבאות בשכיחות הגבוהה במענה לשאלה מהי הסי

האווירה המיוחדת שיש ,   רצון להתקרב להורים– 11%שלוש סיבות קיבלו משקל זהה של : ביותר

 לימודים בישיבה – 9%שתי הסיבות הבאות קיבלו משקל זהה של . בירושלים ותנאים אקלימיים בירושלים

  . ם וקרבה אל מקום העבודהכולל בירושלי/גבוהה

, דתית בירושלים-ממשקי הבית את האווירה הרוחנית 17%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה ציינו 

  .  ציינו תנאים אקלימיים בירושלים11%- ו,  ציינו את האווירה המיוחדת שיש בירושלים13%

  

ת היא לימודים במוסד להשכלה מניתוח הנתונים עולה שבקרב האוכלוסייה החילונית הסיבה הדומיננטי

כסיבה החשובה ביותר ) 16%(וכן קרבה אל מקום העבודה , )39%(גבוהה בירושלים בראש ובראשונה 

סיבה חשובה . שתי סיבות אלו הופיעו גם בשכיחות הגבוהה ביותר כסיבה שנייה בחשיבותה. למעבר מהעיר

  .   כסיבה השנייה בחשיבותה19%נה על ידי שצויי, נוספת למעבר לירושלים היתה האווירה המיוחדת בעיר

לימודים במוסד להשכלה , נישואים: בקרב האוכלוסייה הדתית ישנן ארבע סיבות עיקריות למעבר לעיר

  .  האווירה המיוחדת שיש בירושלים וקרבה אל מקום העבודה, גבוהה בירושלים

סיבות חשובות ). 27%(אשונה  בראש וברנישואים הסיבה הדומיננטית היא רדיתבקרב האוכלוסייה הח

האווירה , רצון להתקרב להורים, קרבה למקום העבודה, כולל בירושלים/לימודים בישיבה גבוהה: נוספות הן

  . האווירה המיוחדת שיש בירושלים ותנאים אקלימיים בעיר, דתית בעיר-הרוחנית

, וסד להשכלה גבוהה בירושליםיוצא איפוא שבקרב החילונים ישנה סיבה דומיננטית אחת שהיא לימודים במ

בקרב הדתיים והחרדים . ליתר הסיבות משקל נמוך יותר. וסיבה חשובה נוספת היא קרבה למקום העבודה

  . כאשר אין דומיננטיות של סיבה אחת או שתיים, לעומת זאת מופיעות מגוון סיבות מתחומים שונים

  

  הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים
 החילוניתה  בקרב האוכלוסיי

 

  הסיבה
החשובה 

 ביותר

  הסיבה 
  השנייה 
 בחשיבותה

הסיבה 
  השלישית
 בחשיבותה

 אחוזים 

 13 18 20 תעסוקה

 7 12 16 קרבה אל מקום העבודה :     מזה

 1 4 5 דיור

 3 20 20 משפחה וחברים

 2 2 0 קהילה וחברה

 8 12 43 חינוך והשכלה

 4 10 39 ירושליםלימודים במוסד להשכלה גבוהה ב:    מזה

 24 7 2 איכות חיים

 12 4 2 רצון לגור בעיר גדולה:    מזה

 15 9 2 תרבות ופנאי

 10 4 2  היצע גדול בתחום התרבות :    מזה
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 )'קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות   (

    

 9 19 5  האווירה המיוחדת שיש בירושלים

 12 5 0  תנאים אקלימיים בירושלים

 1 0 0 דתית בעיר- האווירה הרוחנית

 2 1 0  נוף וחזות העיר

 3 1 0  סיבות אידיאולוגיות

 6 3 3  סיבה אחרת

 100 100 100 כ"סה 

    

 89 111 129 גודל המדגם

  

  

  הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים
  בקרב האוכלוסייה הדתית

 

  הסיבה
  החשובה
 ביותר

  הסיבה
  השנייה

 בחשיבותה

  בההסי
  השלישית
 בחשיבותה

 אחוזים 

 8 16 16 תעסוקה

 5 11 11 קרבה אל מקום העבודה :    מזה

 3 1 2 דיור

 16 21 36 משפחה וחברים

 5 7 9 רצון להתקרב להורים :    מזה

 1 2 16 בת זוג/מגורים עם בן/           נישואים

 5 6 0 קהילה וחברה

 11 18 19 חינוך והשכלה

 7 13 12 ים במוסד להשכלה גבוהה בירושליםלימוד:    מזה

 15 10 2 איכות חיים

 11 7 2 תרבות ופנאי

    

 14 8 12 האווירה המיוחדת שיש בירושלים

 4 3 1 תנאים אקלימיים בירושלים

 5 7 6 דתית בעיר-האווירה הרוחנית

 1 0 0 נוף וחזות העיר

 5 2 2 סיבות אידיאולוגיות

 1 1 2 סיבה אחרת

 100 100 100 כ"סה

    

 74 89 95 גודל המדגם
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  מחוזלפי למעבר לירושלים סיבה החשובה ביותר ה

  .   שונות בקרב העוברים מהמחוזות השוניםהסיבות למעבר לירושלים

כסיבה החשובה ) ובעיקר לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים(סיבות הקשורות לחינוך והשכלה 

המרכז ) 41%(ביותר למעבר הופיעו בשכיחות הגבוהה  ביותר בקרב העוברים לעיר ממחוזות הדרום 

  ,)35%(וחיפה והצפון ) 39%(

הופיעו בשכיחות הגבוהה ביותר בקרב ) ובעיקר קרבה אל מקום העבודה(ה סיבות הקשורות לתעסוק

  ). 26%-29%(הנכנסים מיהודה ושומרון וממחוז ירושלים 

כגורם משיכה החשוב ביותר משקל גבוה בקרב ) ובעיקר נישואים ורצון להתקרב להורים(למשפחה וחברים 

  ).  38%(והדרום ) 43%(הנכנסים ממחוזות ירושלים 

  הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושלים 
 בקרב האוכלוסייה החרדית

 

  הסיבה 
  החשובה 

 ביותר

  הסיבה
  השנייה 

 בחשיבותה

  הסיבה
  השלישית
 בחשיבותה

 אחוזים 

 11 13 15 תעסוקה

 7 9 13 קרבה אל מקום העבודה :    מזה

 2 4 0 דיור

 13 19 40 בריםמשפחה וח

 7 11 9 רצון להתקרב להורים:    מזה

 0 2 27 בת זוג/מגורים עם בן/           נישואים

 7 9 4 קהילה וחברה

 9 19 15 חינוך והשכלה

 9 9 13 כולל/לימודים בישיבה גבוהה:    מזה

 11 6 11 איכות חיים

 2 0 0 תרבות ופנאי

    

 13 6 9 האווירה המיוחדת שיש בירושלים

 11 11 2 תנאים אקלימיים בירושלים

 17 11 4 דתית בעיר-האווירה הרוחנית

 0 0 0 נוף וחזות העיר

 4 2 2 סיבות אידיאולוגיות

 0 0 0 סיבה אחרת

 100 100 100 כ"סה

    

 46 47 55 גודל המדגם
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 לפי מחוז  ביותר למעבר לירושליםה החשובההסיב

 
  מחוז

 תל אביב
  מחוז
 המרכז

  יהודה
 ושומרון

  מחוז
 דרום

  מחוז
 ירושלים

מחוז חיפה 
 כ"סה ומחוז צפון

 אחוזים 

 17 12 29 14 26 11 15  תעסוקה

 3 0 0 0 3 3 7  דיור

 29 26 43 38 26 24 30  משפחה וחברים

 1 0 5 0 0 2 1  קהילה וחברה

 29 35 19 41 15 39 29 נוך והשכלה חי

 4 3 5 7 7 2 1  איכות חיים

 2 9 0 0 3 0 0  תרבות ופנאי

        

 8 15 0 0 5 13 10 האווירה המיוחדת שיש בירושלים

 1 0 0 0 2 0 1 תנאים אקלימיים בירושלים

 3 0 0 0 7 6 0 דתית בעיר-האווירה הרוחנית

 0 0 0 0 0 0 0 נוף וחזות העיר

 1 0 0 0 3 0 1 בות אידיאולוגיותסי

 2 0 0 0 3 0 4 סיבה אחרת

        

 280 34 21 29 61 62 73 גודל המדגם
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ניתוח איכותני  – הסיבות למעבר לירושלים –פרק ג   

בהן היה על המשיבים לבחור את התשובה , "סגורות"ירושלים כלל בעיקר שאלות ל לעובריםהשאלון 

 עזיבתולמעבר לירושלים לציין את הגורמים החשובים ביותר לכן ו, מאפייניהםהמתאימה ביותר לתיאור 

כל הערה והארה , כמו כן ניתנה למשיבים אפשרות להוסיף בכתיבה חופשית. הקודםיישוב המגורים 

  . מעבר שלהם לירושליםהקשורה ל

  

 בריםשות של העוההרגשות והתחו, ולייצג את העמדות, כל הנכתב להלן בא להסביר דברים בשם אומרם

  . כל שניסינו לעשות הוא לסווג את הנכתב לפי נושאים ראשיים ומאפיינים עיקריים של המהגרים. עירל

  

שהיא , יש שציינו שהם קשורים לעיר. המעבר לירושלים אצל חלק מהמשיבים הוא בבחינת הגשמת חלום

  . עבורם הבית ושהם מרגישים אליה שייכות

  

  ).עבר מאלעד, 58בן , נשוי, חרדי" (לחיות בירושלים, התגשםזה היה חלום שברוך השם "

  

  ).עבר מכוכב השחר, 24בן , נשוי, דתי ("זה גדול מכדי להסביר, ירושלים כירושלים"

  

עכשיו ). שכירות, עבודה(אז התנאים הכלכליים לא איפשרו לנו לחיות בה ,  שנה40רציתי לגור בירושלים כשעליתי מצרפת לפני "

  ). עברה מהרצליה, 61בת , נשואה, דתיה" (אים ואפשר לעבורהילדים נשו

  

  ).עבר מאיתמר, 25בן , רווק, דתי" ( וחזרתי לפני תקופה קצרה ולכאן אני מרגיש שייכות15גדלתי בירושלים ועזבתי בגיל "

  

 יהודי ואהבתי למקומות בכל זאת אני, בגלל שכל חיי הבוגרים גרתי בירושלים וכאן קבורים הורי ושאר משפחתי גרה בירושלים"

-עברתי לגור במודיעין מ. מאחר שיש ברשותי בית שהורי בנו ואני קשור למקום מגורי בירושלים. ההיסטוריים של אבות אבותיי

אני . גרתי בירושלים,  שנים בערך3פרט לתקופה של , כל חיי. 2012- על מנת לעזור לבני לגדל ילדים וחזרתי לירושלים ב2010

, 78בן , נשוי, חילוני( קשור לירושלים בעיקר בגלל אהבתי להיסטוריה שלה וגם בגלל המקומות הקדושים לעם ישראל גימלאי ואני

 ).עבר ממודיעין

  

אנחנו כנראה נחזור ליישוב כשהילדים יגיעו לגיל יסודי דווקא כדי למצוא . דבר שאין ביישוב קטן, יש אפשרות לאנונימיות בעיר"

  .)עבר מאפרת, 31בן , נשוי, דתי" (ירושלים היא הבית ותישאר הבית שלנו. האך רק לתקופ, קהילתיות

  

, בנוסף לנוחות שבקרבה למקום הלימודים, כמו כן. לגור בירושלים ולחיות אותה בשלב המשמעותי בחיינו, אשתי ואני, רצינו"

   ).עבר מאשקלון, 26 בן ,נשוי, דתי" (המקלה על ההתרכזות בלימודים, מצטרפת הנוחות שבנגישות הקיימת בעיר
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  : היה גם מי שציין שהוא חזר לגור בעיר בגלל ההרגל

  

  ). עבר ממודיעין, 38בן , נשוי, חילוני" ( שנים בגלל הרגל לגור בירושלים3עזבנו את ירושלים וחזרנו לאחר "

  

גם  וחלקם ,התנאים האקלימיים בירושלים והאווירה המיוחדת בעיר צויינו על ידי משיבים מכל המגזרים

 : הביעו את אהבתם הרבה לעיר

  

לכן . אבל אנחנו אוהבים את העיר ומרגישים תחושת שייכות. עברנו לירושלים בשביל הלימודים באוניברסיטה ונשארנו בשבילם"

  .)עברה מתל אביב, 26בת , רווקה, חילונית" (גם בחרנו להתחתן בירושלים

  

האוויר המיוחד /אך האווירה. ובאמת אנו רואים זאת על פני השטח, יסוריםינקנית בלפני שעלינו לירושלים נאמר לנו שירושלים "

 . )עבר מבני ברק, 31בן , נשוי, דתי" (אינו משתווה לשום מקום בארץ, ובשבתות במיוחד, פה

 

 - בה לאורך זמן אבל לא יודע אם נמשיך לגור, עברנו לירושלים כי אנחנו מאוד אוהבים את העיר ואת האווירה המיוחדת שיש בה"

  .)עבר מתל אביב, 24בן , נשוי, דתי" (השכירות גבוהה מאוד

  

מצב העיר לא לרוחינו . צאים משרות טובות גם באזור המרכזוהיינו מ. לימודים וקרבה להורים, חזרנו לעיר בגלל מקומות עבודה"

בכל זאת יש בה '.  נצליח לשנות קמעא את המצב אולי אנחנו-אך בחרנו לגור בה בשנים הקרובות גם מתוך אידיאולוגיה רומנטית 

  ).עברה מתל אביב, 30, בן, בזוגיות, חילוני" (...משהו

  

, אווירה, מזג האוויר, הכל(בחרנו בירושלים מסיבות של אהבה כללית לעיר , היו לנו הרבה יותר קל במרכז, אני ואישתי מהנדסים"

 .)עבר מגבעת זאב, 28בן , וינש, דתי" (ואנחנו מקווים שנוכל להישאר פה) קדושה

  

  ).עברה מבית חורון, 26בת , רווקה, דתיה...(וכן עובדת פה, אני שמחה וגאה שאני יכולה לגור בעיר שאני אוהבת כל כך...

  

" שפע של תרבות, אווירה לפני חגים ושבתות,  מזג אוויר שאין בשום מקום אחר-שפע של יופי וטיפוח , בירושלים יש קדושה"

  ).עברה מאופקים, 22בת ,  נשואה,חרדית(

  

. מאוד כיף לי שהעבודה שלי פה, בינוי מיוחד, נוף, אנשים טובים, זאת עיר עם תחושה טובה באוויר. אני אוהב את ירושלים"

  . )עברה מעלי, 29בת , נשואה, דתיה" (הסיבה העיקרית למעבר זה גם עבודה אבל לא פחות זה בזכות העיר עצמה

  

  : מפעילויות התרבות שמתקיימות בעירביעות רצונם היו שציינו את ש

  

  ).עבר מקריית אונו, 48בן , בזוגיות, חילוני..." (ע פעילויות התרבות והאומנות בעירמרוצה משפ"

  

בת , נשואה, דתייה" (אירועי התרבות והספורט וזרימה של זוגות צעירים, האווירה הנעימה שמתפתחת בעיר בשנים האחרונות"

  ).הושעיהעברה מ, 26

  

בנוסף מצאתי בירושלים אווירה קהילתית !  בירושלים-אני רואה את הקריירה שלי בשירות המדינה וזה המקום לקריירה כזו "

 עברה 34בת , פרודה/גרושה, חילונית" (חמה ופעילות חברתית ותרבותית עניפה בעיקר בתחום הפלורליזם היהודי הקרוב לליבי

  .)מגבעתיים

  

  ). עברה מנתניה, 30בת , רווקה, דתיה" (...תרבות ועוד, נוף, אוכלוסייה דתית, רוחניות, רונות רבים כגון אווירהבירושלים יש ית"
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  : שהביעו חוסר שביעות רצון מפעילויות התרבות בעירוהיו כאלו 

  

  ).עבר מבאר שבע, 29בן , רווק, חילוני" (...אין תרבות שפונה לקהל חילוני בעיר..."

  

עברה , 31בת , נשואה, חילונית" (לים היה למרות שבירושלים היצע התרבות והפנאי וההיצע בימי שישי לא מספקהמעבר לירוש"

  ).מתל אביב

  

  . מכל המגזרים, זכו להתייחסות רבה של המשיבים, התעסוקה והשירותים השונים בעיר, תחומי הדיור

 אף ציינו שבשל חלקם.  משיבים רבים כבעיהמחירי הדיור הגבוהים בכלל ולזוגות צעירים בפרט צויינו על ידי

  .   ויש בינהם שמצרים על כך, מחירי הדיור הגבוהים הם מתכוונים לעזוב את העיר

 

גם אני וגם בעלי לא . המחירים של הדירות בעיר מאוד יקרים. אני חושבת שכיום לעיר ירושלים אין מה לתת לזוגות צעירים"

, חילונית ("אולי בעתיד כשלעיר יהיה יותר מה לתת לזוגות צעירים נחשוב אחרת. ליםרואים את עצמנו נשארים לגור בירוש

 .)עברה ממעלה אדומים, 28בת , נשואה

  

דבר שמעלה בנו מחשבות לעזוב את . מאוד קשה לי העובדה שלרכוש דירה בירושלים הפך להיות פרוייקט כמעט בלתי אפשרי"

  .)עבר מתל אביב, 38בן , נשוי, חרדי" (ירושלים למרות שמאוד לא היינו רוצים בזאת

 

אך לצערנו עוד שבועיים אנו עוזבים את . רצינו מאוד לגור בירושלים לאחר החתונה וכך אכן קרה.  חודשים10התחתנו לפני "

 אם אתם. הגענו למצב שלמרות ששנינו עובדים אנו לא מצליחים לסיים את החודש. ירושלים כיוון שהשכירות פה יקרה להחריד

  . )עבר מפתח תקווה, 28בן , רווק, דתי" ( במהירות להורדת מחירי הדיורעליכם לפעול, רוצים שישארו צעירים בעיר

  

-צריך לדאוג שיהיו דברים פתוחים בשישי, מעבר לכך. הייתי שמח אם היו דואגים לדיור בר השגה בירושלים לצעירים חילוניים"

 ). עבר מרמת גן, 30בן , יותבזוג, חילוני ("בילויים וכדומה:כגון, שבת

  

נאלץ בתקופה , אבל עקב מחירי השכירות הגבוהים ומחירי הדירות לקנייה שאי אפשר לעמוד בהם, ...אמנם אנו נהנים מאוד"

  ). עברה ממודיעין עילית, 25בת , נשואה, חרדית (."וחבל, הקרובה לעקור מירושלים

  

מאחר וברצוננו ,  אליה בנפשנו לצערנו נאלץ לעזוב אותה בעתיד הקרובמחוברים, עם כל כמה שאנחנו אוהבים את ירושלים"

הדירות בירושלים יקרות באופן שאינו סביר . אך הדבר לא אפשרי לזוגות צעירים, להתקדם בחיים ולגור בדירה שתהיה בבעלותנו

  ). עברה מבאר שבע, 28בת , נשואה, דתיה" (!בעליל

 הלימודים הם צפויים וחלקם ציינו שעם סיום, בה של המשיביםתחום התעסוקה זכה אף הוא להתייחסות ר

אחרים קבלו על כך שהם לא מוצאים . טק- בשל היצע משרות קטן בתחום ההיי, לעזוב את העיר בצער

  . עבודה בירושלים בתחום העיסוק שלהם

  

ם שרוב המעסיקים במקצוע שלי משו, לצערי מסתמן כי בסיום הלימודים אעזוב את ירושלים לעבר מגורים בעיר אחרת במרכז"

אבל לא מאחל לאף אחד (כי אני אוהב את העיר , וחבל. נמצאים במרכז והנסיעות הופכות את המגורים בירושלים ללא פרקטיים

  .)עבר מנס ציונה, מתכנת, בזוגיות, 25בן , חילוני" () שעות בכל יום חול3.5לנסוע 

  

ובתחום הזה הרבה , דים מכיוון שהיצע משרות הפיתוח בהייטק ממש קטן פהאנחנו מתכננים לעזוב את ירושלים בתום הלימו"

  . )עברה מנתניה, מתכנתת, 25בת , בזוגיות, חילונית" (יותר הגיוני לגור במרכז
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זוג שלי אין עבודה הרצון לגור בירושלים יורד כיוון שעלות המחייה ותנאי השכר אינם הולמים ואינם מצדיקים את האחרי שלבן "

 .)עברה מקריית ארבע, 35בת , בזוגיות, דתייה" (והתשוקה לירושלים רק יורדת, רי המחיהמחי

  

ההיצע הינו . פקידת הנהלת חשבונות,  מזכירה-תפקידי . אני מתגוררת בירושלים כבר שנה וחצי ועדיין לא מצאתי מקום עבודה"

  .) עברה מאלעד,58בת , נשואה, חרדית" (מועט ועדיין לא מצאתי משרה בהתאם לכישוריי

  

בגלל הצורך , אעזוב את ירושלים בסוף החודש הבא, לצערי. הבחירה בירושלים הייתה בגלל אפשרויות לימוד רחבות ומגוונות"

, דתייה ("שם התקבלתי להתמחות, אני עוברת לצפון. לעשות התמחות בפסיכולוגיה קלינית והקושי למצוא מקום בירושלים

   ).עברה מחיפה, 29 בת .רווקה

  

משכורות בירושלים )! משהו שלא היה קורה בתל אביב( חודשים 4אחרי מעבר לירושלים מתל אביב אני לא מוצאת עבודה כבר "

עברה , מהנדסת נוף, בזוגיות, 29בת , חילונית" (!!!מתל אביב) 10פי (כמות הצעות לעבודה הרבה יותר נמוך . נמוכות מתל אביב

  ). מתל אביב

  

 אינה נחשבת מקום - עיר הבירה שלנו -אני לא מבינה איך ירושלים . למרות שקשה מאוד למצוא בה עבודהאני גרה בירושלים "

שעזבו את העיר כי לא מצאו בה ) גם חילונים(אני מכירה הרבה מאוד צעירים . אין בה מקומות עבודה לצעירים, הייטקיסטי

  .)עברה מבני ברק, 25בת , רווקה, חרדית" (עבודה

  

בירושלים יש יותר פתיחות בקבלה לעבודה של המגזר  כי ןשצייהיה משיב , קה בירושליםבאשר לתעסו

  : הדתי והחרדי

  

סיכוי גדול יותר להתקבל לעבודה מאשר במרכז כי מקבלים יותר חרדים ופתוחים לקהל הדתי גם במקומות שאינם שומרים "

  .)עבר מרמת גן, 29בן , נשוי, חרדי" (תורה ומצוות

  

  : לגובה הארנונהכן ולשירותי התחבורה הציבורית , ו לשירותים השונים שמספקת העירייההיו שהתייחס

  

 20-כ(למרות תשלומי הארנונה העצומים שאנו משלמים , בפרט) מלחה(מאוכזבת מרמת הניקיון בעיר בכלל ובאזור מגוריי .."

  )עבר מקריית אונו, 48בן , בזוגיות, חילוני (")...אלף שח לשנה

  

מדרכות , רחובות רבים לא משופצים. מחיר הארנונה מוטרף, המחיה יקרה וכמעט בלתי אפשרית! רושלים מוגזםהלחץ בי"

  .)עבר ממגדל העמק, 55בן , נשוי, חרדי" (שבורות

  

 חינוך הילדים שעולה לובגל) למטר ₪ 83.5(בגלל הארנונה הגבוהה . אנחנו מאוד אוהבים את ירושלים אבל מאוד קשה לגור כאן"

"  אנו נאלצים לשלם תשלום פרטי כל חודש.ושייך למשרד החינוך! ד'ת ממ'ה כסף למרות שבית הספר שלהם נחשב תהרב

  .) עברה מחולון30בת , נשואה, דתיה(

  

, אני חייב לומר שבכל הקשור לתחבורה ציבורית בתוך העיר. התחבורה הציבורית והשירות, באתי לירושלים בשביל האווירה"

הפער . אני די מאוכזב, והניקיון של העיר) יחסי אנוש בסיסיים(עירייה ובפרט השירות שניתן לקבלת תו חניה שירות העובדים ב

  ).עבר ממודיעין, 29בן , רווק, דתי..." (בין מה שאני משלם בעיר זו לבין מה שאני מקבל הוא עצום

  

הקפדה על נגישות וחנייה . 2). 'פת מלכלכים וכדאכי, יותר פחי זבל(דרושה השקעה בניקיון . 1: רק! ירושלים מיוחדת ויפה"

פקקים (תחבורה ציבורית טובה . א. ר ותשתיותיהיהשקעה בפני הע. 3). חוסר במקומות חנייה! חנייה שחוסמת מדרכות(נאותה 
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עבר מגבעת , 31בן , נשוי, חילוני(. "תחזוק גינות ועוד, שיפוץ מבנים, נוי כללי. ג.  שיפוץ וריצוף מדרכות חצץ ואספלט,!)ועומסים

  ).שמואל

  

  ).עבר ממצפה יריחו, 27בן , נשוי, דתי" (ליפות אותה', עצים וכו, אנחנו רוצים יותר השקעה בניקיון העיר וגם בגינון"

  

  מהעירשוררת תחושה של אי שביעות רצון, החילונים שעברו לעיר מסיבות כאלה ואחרותחלק מבקרב 

  :  את אהבתם לעיר ואת היותה מיוחדתחלקם הביעו. מקום לחילוניםבה ושאין 

 

. בעיקר בתחום התעסוקה והדיור, העיר מאוד בעייתית למגורים לאדם חילוני כמוני, האמת היא שבתור ירושלמי שגדל בירושלים"

  .)עבר מתל אביב, 33בן , נשוי, חילוני" (לצערי השהות שלנו בירושלים היא זמנית

  

כחילוני ועצמאי אני מאוד לא מרוצה ,  שנותיי חייתי בירושלים47 שנים מתוך 44, דוהיה לי כבו, עם כל הכבוד לירושלים"

אני מאלה שאין להם (אני משלם הרבה יותר מידי ומקבל הרבה פחות מידי . שהביא עימו ניר ברקת' השינוי'מירושלים על אף 

אני מרגיש שכל הנטל של העיר . וי לעזובהסיכוי שאשאר בירושלים כולל גם העסק שבבעלותי נמוך מאשר הסיכ). הרבה דרישות

נאמר בצער רב . ומעכשיו אתחיל יותר לחשוב על עצמי ופחות על העיר; לסחוב עד עכשיו/יכולתי לסבול. הזו נופל על שכמוני

  .)עבר ממעלה אדומים, 47בן , נשוי, חילוני(" משום שאני פטריוט למדינתי ולעיר

  

.  תעסוקה ודיור הם נושאים קריטיים-יתה לי את האופצייה הייתי בוחרת שוב לעזוב אותה ירושלים עיר יפיפיה ומיוחדת אך אם ה"

וזה הופך את  +)30(בשנת גילי ) חילונים(כמוני גם רוב חברי כבר עזבו וכך גם נוצרה בעייה נוספת שכמעט אין אנשים כמוני 

. ו תגרום לשינוי כולשהו ותגיע לגורמים בעלי השפעהמקווה שאינפורמציה ז. המגורים בירושלים לאף יותר קשים ופחות נעימים

 "זה עצוב שבחורה שאפתנית ומלאת מוטיבציה כמוני נאלצת לגור עם אימה מכיוון שאין לה בטחון כלכלי ואפשרויות תעסוקה

  .)עברה מתל אביב, 32בת , רווקה, חילונית(

  

, רווק, חילוני ("אין פה מקום לחילונים. יבה אחרת בשום אופןלא הייתי עובר לירושלים משום ס. עברתי אך ורק בשביל הלימודים"

 . )עבר מעמק הירדן, 27בן 

  

לאור קשיים במציאת תעסוקה במקצועות , וכך מתכננים גם אנו, מרבית חברנו שלמדו בירושלים עזבו אותה עם תום הלימודים"...

, 28בת , בזוגיות, חילונית"(פקות בתרבות הפנאי וההווי בעירכמו גם ריחוק חברתי והעדר מסגרות חילוניות מס, הרלוונטיים אלינו

  .)עברה מתל אביב

  

וברגע שמצבי הכלכלי ישתפר , לנוכח אכזבתי מתעסוקה בעיר ומחיי התרבות והפנאי אדגיש שאין סיבה אמיתית להישאר בעיר"

אין מספיק גורמים מעודדים . גילעל פי  אפליה בתעסוקהיש גם כאן ! גם בירושלים שכר דירה וארנונה יקרים! אחזור לתל אביב

  ). עבר מתל אביב, 48בן , רווק, חילוני ("!לאקדמאים חילונים לחזור לעיר

  

  : אחד החילונים שעבר לירושלים מתל אביב ציין שזו היתה החלטה טובה עבורו

עבר מתל , 26בן , רווק, ילוניח"  (לעבור לכאן מתל אביב הייתה החלטה טובה מאוד. חיפשתי משהו שונה מתל אביב ומצאתי"

  ).אביב

  

  : חלק מהסטודנטים התייחסו לחוויית הלימודים בעיר

  

רציתי חויה סטודנטיאלית של , בנוסף. מאז שהייתי קטנה ידעתי שאני רוצה ללמוד בירושלים והיה ברור שזה כולל גם לגור פה"

  ).עברה מניר צבי, 24בת , בזוגיות, חילונית" (לגור מחוץ לבית
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הגורם העיקרי שהניע אותי לעבור לירושלים הוא לימודיי באוניברסיטה אבל ללא ספק אעזוב אותה בתום הלימודים בגלל הריחוק "

 בתור -ירושלים מתאימה לתקופה מוגבלת . ההיצע התעסוקתי הדל וחוסר האפשרויות לבילוי בשבת, מבני המשפחה והחברים

  .)עברה מרמת השרון, 23בת , רווקה, יתחילונ" ()לצערי( ולא אשתקע בה -סטודנטית 

  

,  בהיצע הדירות-אך לצערי לא מתקרבת לעמוד בהבטחות , ירושלים משווקת את עצמה כעיר הפותחת את שעריה לסטודנטים"

,  התחבורה הציבורית יקרה-כמו כן אין הנגשה והתקרבות לטובת הסטודנטים ...תעסוקה והיחס הכללי לסטודנט, בילויים

כי יקרים ומוזנחים בארץ כך שלא מהווים אלטרנטיבה להשכרת דירה והבירוקרטיה לא מסייעת לצעירים לרצות המעונות ה

  .)עברה מרמת גן, 25בת , בזוגיות, חילונית" (להישאר בעיר אחרי לימודיהם

  

 העירוניים שלא והשירותים) ציפיתי לפחות(בייחוד בגלל יוקר המחייה , אני קצת מאוכזבת מירושלים לאחר שעברתי אליה"

 ).עברה מרמת השרון, 22בת , רווקה, חילונית ("ידידותיים לסטודנטים
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   הסיבות לעזיבת יישוב המגורים הקודם– דפרק 

  

מבין מגוון , לעיר הסיבות החשובות ביותר בהחלטתם לעבור 5 התבקשו לציין מהן לירושלים העוברים

  . סיבות שהובאו בפניהם

לימודים במוסד להשכלה גבוהה : שובות ביותר בקרב כלל המשיבים הןמהנתונים עולה שהסיבות הח

 –סיבה משפחתית אחרת , 22% –ריחוק מההורים , 28% –ריחוק ממקום העבודה , 40% –בירושלים 

  . 19% – והיצע לא מספק בתחום התרבות 21%

  

  :  פי הזהות הדתית לפי או,לעזיבת ישוב המגורים הקודםלהלן ניתוח התפלגות הסיבות החשובות ביותר 

  

  :  הןהקודםיישוב המגורים לעזיבת  הסיבות העיקריות החילוניםהנכנסים בקרב 

היצע לא מספק בתחום , 28% – ריחוק ממקום העבודה, 52% – לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

  . 21% –וריחוק מההורים  22% – סיבות הקשורות בדיור, 24% – התרבות

  

  :  הןקודם יישוב המגורים הלעזיבת הסיבות העיקריות תייםהדהנכנסים בקרב 

 – ריחוק מההורים, 28% – ריחוק ממקום העבודה, 37% – לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

  . 18% –ואיכות חיים לא מספקת ביישוב  21% – סיבה משפחתית אחרת, 21%

  

  :  הןהחרדיםסים נכנ בקרב הקודם יישוב המגורים העזיבתהסיבות העיקריות ל

איכות חיים לא , 27% – ריחוק מההורים, 29% – קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים לילדים ביישוב

 וסיבה 25% –כולל /סיום לימודים בישיבה גבוהה, 25% –ריחוק ממקום העבודה , 27% – מספקת ביישוב

  . 25% –משפחתית אחרת 

  

ה גבוהה בירושלים השפעה גדולה ביותר הן על ההחלטה מהנתונים עולה אם כן שללימודים במוסד להשכל

  . לעבור לירושלים והן על ההחלטה לעזוב את יישוב המגורים הקודם

הן בקרב החילונים והן בקרב הדתיים הסיבה החשובה ביותר לעזיבת יישוב המגורים הקודם היא לימודים 

גבוהה יותר מאשר ) 52%( החילונים אולם השכיחות של סיבה זו בקרב. במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 –הסיבה השנייה לעזיבת יישוב המגורים הקודם בקרב החילונים והדתיים זהה ). 37%(בקרב הדתיים 

  .   בקרב שני המגזרים28% והיא קיבלה משקל של –ריחוק ממקום העבודה 
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            : מבט ממוקד על– נכנסים לירושלים –פרק ה 

  , תל אביב כיישוב מוצא, דיםדתיים וחר, חילונים

  ולימודים במוסדות להשכלה גבוהה כגורם משיכה עיקרי לעיר

  

 בחרנו להתמקד בכל –חרדים , דתיים,   חילונים–בשל העניין המיוחד בירושלים שמהווים שלושת המגזרים 

כמו כן . ליםולהציג את המאפיינים של כל מגזר ואת הסיבות למעבר לירוש, אחד ממגזרי האוכלוסייה בנפרד

ועוברים לעיר בשל לימודים במוסדות להשכלה גבוהה , כולל הפרק הצגה של העוברים לירושלים מתל אביב

   .כגורם משיכה עיקרי

  

  נכנסים חילונים

 ציינו שהם מסורתיים לא כל כך 10%-  ממשקי הבית שעברו לירושלים הגדירו עצמם חילונים ו37%-כ

  .  ת אלו והן מהוות את האוכלוסייה החילוניתבמסמך זה אוחדו שתי קבוצו. דתיים

  

 54% – ממטרופולין תל אביבלירושלים הנכנסים של אחוז הגבוה הבקרב האוכלוסייה החילונית בולט 

) 23%(כרבע ).  ממחוז המרכז23%-  ממחוז תל אביב ו31%(ממשקי הבית החילונים עברו ממנו לירושלים 

  ).  ממחוז ירושלים9%- שומרון ו מיהודה ו14%(עברו ממטרופולין ירושלים 

   

תל אביב היא יישוב המוצא ממנו עבר האחוז הגדול ביותר של משקי בית בכלל ומקרב האוכלוסייה 

היישובים הבאים . היגרו אליה מתל אביב,  לירושליםו ממשקי הבית החילונים שעבר21%. החילונית בפרט

).  מכל אחד מהם3%(באר שבע וכפר אדומים , מודיעין, )4%(מבשרת ציון , )4%(במדרג יורד הם חיפה 

  .  יישובים שונים73-בסך הכל האוכלוסייה החילונית עברה לירושלים  מ

  

 מהנכנסים החילונים 18%(רחביה : משקי הבית החילונים הןלגור השכונות העיקריות בירושלים אליהן עברו 

  ). 6%(ישנה ה וקטמון )8%(נחלאות , )8%(מרכז העיר , )11%(בית הכרם , )עברו לרחביה

  

. 16% – 34-30    ולאחר מכן בני 44% – 29-25היא של בני בקרב החילונים קבוצת הגיל הגדולה ביותר 

בקרב +) 65בני (אחוז הנכנסים המבוגרים .  מכלל הנכנסים10%היוו +) 65(בני הגילאים המבוגרים 

מהווים + 65 האוכלוסייה החרדית בני בקרב. האוכלוסייה החילונית זהה לזה שבקרב האוכלוסייה הדתית

  . 29הגיל החציוני של הנכנסים החילונים הוא .  בלבד3%

  

אחוז הנשואים .  הם נשואים25%-וכ) כולל בזוגיות(מהנכנסים החילונים  הם רווקים ) 64%(כשני שליש 

  ). 71%-74%(נמוך בהשוואה לדתיים ולחרדים  שנרשם בקרב החילונים) 25%(
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 מהנכנסים הם בעלי 45% –) אך הוא נמוך מזה של הדתיים(ל הנכנסים החילונים גבוה חתך ההשכלה ש

  .   בעלי תואר שלישי7%-  בעלי תואר שני ו11%,  בעלי תואר ראשון27%  –השכלה אקדמית 

  

החברה והתרבות , תחומי המשפט, )18%(הוראה : משלחי היד הבולטים בקרב הנכנסים החילונים הם

  ). 10%(ותחומי המדע וההנדסה ) 12%(ות תחום הבריא, )13%(

  

  הסיבות למעבר ירושלים

 כסיבה החשובה  ממשקי הבית ציינו לימודים במוסד להשכלה גבוהה39%בקרב האוכלוסייה החילונית 

שתי הסיבות . כסיבה החשובה ביותר למעברקרבה אל מקום העבודה  ציינו 16%. ביותר למעבר לעיר

משקל  נמוך באופן ניכר בהשוואה לשתי הסיבות  (6%ו משקל זהה של הבאות על פי מדרג יורד קיבל

  .בת זוג/מגורים עם בן/הן רצון להתקרב להורים ונישואים) הקודמות

במענה לשאלה מהי הסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו הסיבות הבאות בשכיחות הגבוהה 

 ולימודים במוסד 12% –מקום העבודה קרבה אל , 19% –האווירה המיוחדת שיש בירושלים : ביותר

  . 10% –להשכלה גבוהה בירושלים 

 12%,  ממשקי הבית תנאים אקלימיים בירושלים12%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה ציינו 

  .  ציינו היצע גדול בתחום התרבות10%-נוספים ציינו רצון לגור בעיר גדולה ו

  

  הסיבות לעזיבת יישוב המגורים הקודם

  :  הןהקודםיישוב המגורים לעזיבת  הסיבות העיקריות םהחילוניהנכנסים  בקרב

היצע לא מספק בתחום , 28% – ריחוק ממקום העבודה, 52% – לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

  . 21% –וריחוק מההורים  22% – סיבות הקשורות בדיור, 24% – התרבות

  

מודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים בראש ובראשונה וכן מהנתונים עולה אם כן שבקרב החילונים ללי

לקרבה למקום העבודה השפעה גדולה ביותר הן על ההחלטה לעבור לירושלים והן על ההחלטה לעזוב את 

  . יישוב המגורים הקודם
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  נכנסים דתיים

זה אוחדו במסמך . דתיים- ציינו שהם מסורתיים7%- ממשקי הבית שעברו לעיר ציינו שהם דתיים ו26%

  .  שתי קבוצות אלו והן מהוות את האוכלוסייה הדתית

  

 ממשקי הבית עברו 40% –בקרב האוכלוסייה הדתית בולט אחוז הנכנסים הגבוה מיהודה ושומרון 

 ממשקי 22%ממנו עברו לירושלים , מחוז המרכזמוכן בולט חלקם של המהגרים , אזור זהמלירושלים 

  . הבית

מודיעין , )5%(תל אביב , )6%(אפרת : עברו לירושלים משקי הבית הדתיים הםהיישובים העיקריים מהם 

בסך הכל . ) מכל אחד מהם3% (      רחובות וכוכב השחר, בית שמש, בני ברק, )4%(פתח תקוה , )5%(

  .  יישובים שונים62-האוכלוסייה הדתית עברה לירושלים מ

  

קריית משה , )7%(קטמונים , )12%(קריית היובל  :הןדתיים הבית ההשכונות העיקריות אליהן נכנסו משקי 

  ).  לכל אחת מהן5%(קטמון הישנה ותלפיות מזרח , נחלאות, רחביה, )6%(

  

דומה במבנה הגילים שלה לאוכלוסייה החילונית ומבוגרת בהשוואה לירושלים האוכלוסייה הדתית שעברה 

הגיל החציוני של . 34-30 הם בני   20%- ו29-25 מהנכנסים הדתיים הם בני 41%. לאוכלוסייה החרדית

  . 29הנכנסים הוא 

  

  .  הם רווקים21%- ו71% –בקרב האוכלוסייה הדתית בולט אחוז הנשואים הגבוה 

  

- בעלי תואר שני ו10%,  בעלי תואר ראשון41% –חתך ההשכלה של הנכנסים הדתיים הוא הגבוה ביותר 

  .   בעלי תואר שלישי4%

  

החברה , תחומי המשפט, )29%(תחום ההוראה : קרב הנכנסים הדתיים הםמשלחי היד הבולטים ב

  ). 10%(ותחום הבריאות ) 12%(תחומי המדע וההנדסה ) 13%(והתרבות 

  

  

  הסיבות למעבר לירושלים

שתי סיבות קיבלו משקל זהה . עירל מעבר ממשקי הבית ציינו נישואים כסיבה הראשונה בחשיבותה ל16%

סיבה נוספת .  בירושליםחדת שיש בירושלים ולימודים במוסד להשכלה גבוהה האווירה המיו– 12%של 

  . 11% – היא קרבה אל מקום העבודה דומהשקיבלה משקל 

במענה לשאלה מהי הסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו הסיבות הבאות בשכיחות הגבוהה 

 והאווירה 11% – מקום העבודה קרבה אל, 13% –לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים : ביותר

  . 8% –המיוחדת שיש בירושלים 

היצע , אווירה מיוחדת שיש בירושלים ממשקי הבית 14%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה ציינו 

  . 7% – ולימודים במוסד להשכלה גבוהה 8% –גדול בתחום התרבות 
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  הסיבות לעזיבת יישוב המגורים הקודם

  :  הןקודם יישוב המגורים הלעזיבתהסיבות העיקריות  יםדתיהנכנסים הבקרב 

 – ריחוק מההורים, 28% – ריחוק ממקום העבודה, 37% – לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

  . 18% –ואיכות חיים לא מספקת ביישוב  21% – סיבה משפחתית אחרת, 21%
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  נכנסים חרדים

  .   ממשקי הבית שעברו לירושלים הם חרדים20%

  

 –) בו נמצאת העיר בני ברק(ממחוז תל אביב בקרב האוכלוסייה החרדית בולט אחוז העוברים הגבוה 

 עברו ממנו, בולט חלקם של הנכנסים ממחוז המרכזוכן ,  ממשקי הבית עברו מאזור זה לירושלים38%

  . מהנכנסים החרדים עברו לירושלים ממטרופולין ירושלים18%.  ממשקי הבית22%

  

 30%-ו, היוותה ישוב מוצא מרכזי, )לאחר ירושלים(שהינה הריכוז החרדי השני בגודלו בארץ , בני ברק

  . עברו אליה מבני ברק, ממשקי הבית החרדיים שעברו לירושלים

, )7%(אופקים , )8%(בית שמש : היישובים הבאים במדרג יורד מהם עברו לירושלים משקי בית חרדים הם

בסך הכל האוכלוסייה החרדית עברה ). מהם מכל אחד 5%(רכסים ביתר עילית ו, נתניה, תל אביב

   . יישובים שונים24-לירושלים מ

  

, ) מהעוברים החרדים עברו לבית וגן15%(בית וגן : השכונות העיקריות אליהן עברו משקי הבית החרדים הן

  ). מהן לכל אחת 7%(מקור ברוך והר נוף , קריית משה, )8%(קריית היובל , )12%(רמות אלון 

  

 44% –והיא הצעירה ביותר בהשוואה למגזרים האחרים , האוכלוסייה החרדית שעברה היא צעירה מאוד

. 29-20 מהנכנסים החרדים הם בני 70%- יוצא איפוא ש. 29-25 הם בני 26%- ו24-20מהנכנסים הם בני 

  . 25הגיל החציוני של הנכנסים הוא 

  

  .  הם רווקים23%- ו74% –ים הגבוה בקרב האוכלוסייה החרדית בולט אחוז הנשוא

  

בקרב הגברים החרדים נרשם . חתך ההשכלה של הנכנסים החרדים שונה מאוד מזה של הדתיים והחילונים

-  וקומץ של בעלי תואר ראשון והשכלה על80% –אחוז גבוה מאוד של בעלי השכלה של ישיבה גבוהה 

-הן בעלות השכלה על) 52%(מחציתן בקרב הנשים קצת למעלה מ). 4%-8%(תיכונית לא אקדמית 

  ).  בעלות תואר שני6%- בעלות תואר ראשון ו30%( בעלות תואר אקדמי 36%- לא אקדמית ו, תיכונית

  

) 16%(פקידות כללית וקלדנות , )32%(תחום ההוראה : משלחי היד הבולטים בקרב הנכנסים החרדים הם

  ). 8%(ומשלח יד נלווים בתחומי העסקים והמנהל 

  

  ות למעבר לירושליםהסיב

שתי סיבות קיבלו משקל . לירושלים למעבר ממשקי הבית ציינו נישואים כסיבה הראשונה בחשיבותה 27%

ות הבאות על סיבשתי ה. כולל בירושלים/בישיבה גבוהה ולימודים קרבה אל מקום העבודה – 13%זהה של 

   .  ם והאווירה המיוחדת שיש בירושלים רצון להתקרב להורי– 9%ן משקל זהה של הפי מדרג יורד קיבלו אף 

במענה לשאלה מהי הסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר הופיעו הסיבות הבאות בשכיחות הגבוהה 

האווירה המיוחדת שיש ,   רצון להתקרב להורים– 11%שלוש סיבות קיבלו משקל זהה של : ביותר
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 לימודים בישיבה – 9%יבלו משקל זהה של שתי הסיבות הבאות ק. תנאים אקלימיים בירושלים, בירושלים

  . גבוהה וקרבה אל מקום העבודה

, דתית בירושלים-ממשקי הבית את האווירה הרוחנית 17%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה ציינו 

  .  ציינו תנאים אקלימיים בירושלים11%- ו,  ציינו את האווירה המיוחדת שיש בירושלים13%

  

  המגורים הקודםהסיבות לעזיבת יישוב 

  :  הןםחרדינכנסים ה בקרב הקודם יישוב המגורים העזיבתהסיבות העיקריות ל

איכות חיים לא , 27% – ריחוק מההורים, 29% – קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים לילדים ביישוב

בה  וסי25% –כולל /סיום לימודים בישיבה גבוהה, 25% –ריחוק ממקום העבודה , 27% – מספקת ביישוב

  . 25% –משפחתית אחרת 
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  מתל אביב לירושלים נכנסים

אי לכך מעניין . 12% – מספר משקי הבית הגדול ביותריישוב המוצא שממנו היגרו לירושלים היא תל אביב 

            . לבחון מה המאפיינים של העוברים מתל אביב ומה הסיבות למעברם לעיר

  

  .  חרדים8%- דתיים ו11%,  חילוניםהםממשקי הבית שעברו לעיר מתל אביב  81%

  ). 32%(נשואים כשליש ו)  בזוגיות19%- רווקים ו43%(מהעוברים הם רווקים ) 62%(כמעט שני שליש 

  

 הם בני 11%. 31% – 34-30 ובני 33% – 29-25בני : קבוצות הגיל העיקריות של העוברים מתל אביב הן

  . 32 והגיל הממוצע 30הגיל החציוני הוא . 24-20

 בעלי תואר 32%( מהם בעלי השכלה אקדמית 61% –חתך ההשכלה של העוברים מתל אביב הוא גבוה 

  ). כולל תעודת בגרות( בעלי השכלה תיכונית 25%).  בעלי תואר שני ומעלה29%- ראשון ו

רחביה , )11%(רסקו , )19%(בית הכרם : מתל אביב הןמשקי הבית שעברו השכונות המועדפות על 

  ).  11%(ות ונחלא) 11%(

  

  . גרו בירושלים בילדותםלעיר כשליש מהעוברים 

  

  הסיבות למעבר לירושלים

 ממשקי הבית שעברו לירושלים מתל אביב ציינו לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים כסיבה 22%

 17%- ציינו קרבה אל מקום העבודה כסיבה החשובה ביותר למעבר ו19%. החשובה ביותר למעבר לעיר

  .25בת זוג/מגורים עם בן/ו נישואיםציינ

  

  הסיבות לעזיבת תל אביב

  : הןלעזיבת תל אביב הסיבות העיקריות 

, 32% – ריחוק מההורים, 39% – לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים, 45% – עלות מחייה גבוהה

  . 19% –ואיכות חיים לא מספקת ביישוב  22% – סיבות הקשורות בדיור

  

  

  

                                                 
25
 . חשובה ביותר בשל מדגם קטן ניתן להציג רק את הסיבה ה 
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שלים בשל לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים כסיבה  לירונכנסים

  החשובה ביותר או כסיבה השנייה בחשיבותה למעבר

  

כאשר הם ,  הסיבות החשובות ביותר בהחלטתם לעבור לעיר3המשיבים התבקשו כאמור לציין מהן 

. בותההסיבה השנייה בחשיבותה והסיבה השלישית בחשי, התבקשו לציין מהי הסיבה החשובה ביותר

מהתפלגות התשובות עולה שהסיבה החשובה ביותר למעבר לעיר היא לימודים במוסד להשכלה גבוהה 

 ממשקי הבית ציינו שהסיבה החשובה   ביותר למעבר לעיר היא לימודים במוסד להשכלה 22%. בירושלים

בסך הכל (  ציינו לימודים במוסד להשכלה גבוהה כסיבה השנייה בחשיבותה למעבר לעיר10%. גבוהה

 משקי בית שציינו כי עברו לעיר בשל לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים כסיבה החשובה 86ישנם 

   ).ביותר או כסיבה השנייה בחשיבותה

  

. מעניין אם כן לבחון מהם המאפיינים של אלו שעברו לירושלים בשל לימודים במוסד להשכלה גבוהה בעיר

 למעבר לעיר היא השנייה או הראשונה לירושלים שציינו שהסיבה להלן תאור מאפייניהם של העוברים

  . לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

  

עברו אליה ממטרופולין תל אביב , ממשקי הבית שעברו לעיר לצורכי לימודים) 56%(למעלה ממחצית 

 היגרו ממחוזות 24%- עברו ממטרופולין ירושלים   ו20%, ) ממחוז תל אביב23%-  ממחוז המרכז ו33%(

  . הצפון והדרום

 3%(חיפה ובאר שבע , מודיעין, )5%(רחובות , )15%(תל אביב : היישובים העיקריים מהם עברו לעיר הם

  .  יישובים בסך הכל57, הנכנסים לעיר הגיעו ממגוון יישובים). מכל אחד מהם

  

  .  ציינו שהם דתיים26%- ממשקי הבית הגדירו עצמם חילונים ו72%

  ). 22%(ומקצתם נשואים )  בזוגיות23%-  רווקים ו53% (76% – העוברים הם רווקים מרבית

  

 24-20 בני 20%  , 29-25 מהם הם בני 75% –העוברים לעיר לצורכי לימודים מתאפיינים בגילם הצעיר 

  . 34-30והיתר בני 

  

  .  בעלי תואר ראשון16%-  מהעוברים הם בעלי השכלה תיכונית ו65%

  

 לומדים 5%- לומדים לתואר שני ו28%, לתואר ראשון) בעת מילוי השאלון(לומדים כיום ) 62%(כשני שליש 

  . לתואר שלישי

- במכללת דוד ילין ו3%,  בבצלאל4%, לומד באוניברסיטה העברית) 77%(החלק הארי , מקרב העוברים

  . עירבשישנם לומדים במגוון המוסדות להשכלה גבוהה העוברים יתר .  נוספים במכון לב3%
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, ) ממשקי הבית עברו לרחביה24%(רחביה : השכונות המועדפות על העוברים לעיר לצרכי לימודים הן

וקריית היובל ) 6%(טלביה ) 6%(בית הכרם , )7%(קטמון הישנה , )10%(נחלאות , )12%(מרכז העיר 

)6%  .(  

  

  . ותלא גר בירושלים בילדלעיר לצורכי לימודים של העוברים ) 84%(החלק הארי 

  

ובבעלות המשפחה ) 44%(מגורים אצל ההורים : צורת המגורים השכיחה ביישוב המגורים הקודם היתה

 –צורת המגורים השכיחה היא בשכירות , בעת המגורים בירושלים, בעוד שכיום, )20%(ללא דמי שכירות 

  ).  בשכירות עם שותפים38%- בשכירות ללא שותפים ו54% (92%
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  א בשל לימודים  לירושלים שלנכנסים

  26גבוהה בירושלים במוסד להשכלה

 

כאשר הם ,  הסיבות החשובות ביותר בהחלטתם לעבור לעיר3המשיבים התבקשו כאמור לציין מהן 

חלק . הסיבה השנייה בחשיבותה והסיבה השלישית בחשיבותה, התבקשו לציין מהי הסיבה החשובה ביותר

לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים כסיבה ראשונה זה כולל את משקי הבית שעברו לירושלים שלא ל

  ).  משקי בית141בסך הכל (או שנייה בחשיבותה 

  

חלקם של משקי הבית שעברו לירושלים ממטרופולין ירושלים וממטרופולין תל אביב דומה והוא עמד על 

דה ושומרון המחוזות העיקריים מהם נכנסו לעיר מספר משקי הבית הגדול ביותר הם יהו. 39%-40%

  ). 24%(ומחוז תל אביב ) 30%(

). 4%(וחיפה )  4%(מודיעין , )4%(אפרת , )15%(תל אביב :  הםלירושליםהיישובים העיקריים מהם עברו 

  .  יישובים בסך הכל72, הנכנסים לעיר הגיעו ממגוון יישובים

  

  ). 48% (גבוה במעט מחלקם של משקי הבית הדתיים) 52%(חלקם של משקי הבית החילונים 

  .  רווקים27%-וכ,  ממשקי הבית נשואים60%

  

היוו +) 65(בני הגילאים המבוגרים . 34% – 34-30 ובני 27% – 29-25קבוצות הגיל העיקריות הן בני 

  .  מכלל הנכנסים13%

  

 12%,  בעלי תואר ראשון42%( בעלי השכלה אקדמית 63%  –חתך ההשכלה של הנכנסים גבוה מאוד 

  ).  בעלי תואר שלישי9%-ובעלי תואר שני 

  

 ממשקי הבית עברו לבית 9%(בית הכרם : השכונות המועדפות על העוברים לעיר שלא לצרכי לימודים הן

  ).  7%(ופסגת זאב , )7%(תלפיות מזרח , )7%(קטמונים , )9%(קריית היובל , )הכרם

   

  .  מהנכנסים גרו בירושלים בילדות40%

  

- בשכירות ללא שותפים ו37% (47% –בשכירות : גורים הקודם היתהצורת המגורים השכיחה ביישוב המ

צורת המגורים , בעת המגורים בירושלים, גם כיום). 27%(ובדירה בבעלות )  בשכירות עם שותפים10%

ובדירה )  בשכירות עם שותפים10%- בשכירות ללא שותפים      ו46% (56% –השכיחה היא בשכירות 

  ). 29%(בבעלות 

                                                 
26
 . לא כולל אוכלוסייה חרדית 



212 

 

  

  מעבר לירושליםהסיבות ל

צויינו כסיבה הראשונה ) בת זוג ורצון להתקרב להורים/מגורים עם בן/ובעיקר נישואים(משפחה וחברים 

. תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה למעבר לעירממשקי הבית ציינו  35%  –בחשיבותה למעבר לעיר 

 ממשקי הבית כסיבה החשובה 25%ובעיקר רצון להתקרב לעבודה צויינו על ידי , סיבות הקשורות לתעסוקה

  .  ציינו את האווירה המיוחדת שיש בירושלים11%-ו, ביותר למעבר לעיר

סיבות הקשורות למשפחה  ממשקי הבית 26%בחשיבותה למעבר ציינו השנייה במענה לשאלה מהי הסיבה 

השנייה  ציינו סיבות הקשורות לתעסוקה כסיבה 20%, עירל מעברסיבה השנייה בחשיבותה לוחברים כ

  .  ציינו סיבות הקשורות לאיכות חיים13%-בחשיבותה ו

,  סיבות הקשורות  לאיכות חיים20%לשאלה מהי הסיבה השלישית בחשיבותה למעבר לירושלים ציינו 

  .  ציינו משפחה וחברים12%.  נוספים ציינו חינוך והשכלה14%,  ציינו תרבות ופנאי14%

 

  ים בקרב הסיבות החשובות ביותר למעבר לירושל
 אלו שאינם עברו לצורכי לימודים כסיבה ראשונה או שנייה בחשיבותה

 

  הסיבה 
  החשובה 
  ביותר

  הסיבה  
  השנייה 
 בחשיבותה

  הסיבה
 השלישית
 בחשיבותה

 אחוזים 

 9 20 25 תעסוקה

 6 14 18 קרבה אל מקום העבודה :    מזה

 2 4 6 דיור

 12 26 35 משפחה וחברים

    : מזה

 2 8 11 להתקרב להוריםרצון 

 1 2 12 בת זוג/מגורים עם בן/נישואים

 5 5 0 קהילה וחברה

 14 5 8 חינוך והשכלה

 9 0 0 לימודים במוסד להשכלה גבוהה בירושלים:    מזה

 20 13 3 איכות חיים

 8 5 3 רצון לגור בעיר גדולה:    מזה

 14 7 4 תרבות ופנאי

  היצע גדול בתחום התרבות :    מזה
 )'קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

3 4 11 

    

 4 9 11    האווירה המיוחדת שיש בירושלים

 9 6 1    תנאים אקלימיים בירושלים

 3 4 4 דתית בעיר-   האווירה הרוחנית

 2 1 0    נוף וחזות העיר

 6 1 1    סיבות אידיאולוגיות

 2 2 4   סיבה אחרת

 100 100 100 כ"סה

        

 102 126 141 גודל המדגם
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  הקדמה

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

  : העיקריים של תכנית זו על פי החלטת הממשלה הםתחומי הפעולה. 2016-2011ירושלים בשנים 

  .חיזוק מעמדה של ירושלים כעיר תיירות .4

 .טכנולוגיה-פיתוח ותעשייה בתחום הביו, חיזוק מעמדה של ירושלים כמרכז מחקר .5

 .צעדים משלימים לפיתוח כלכלי .6

  

 על ידי מכון ירושלים וטפיםלווה במחקר והערכה שמהתכנית ו, עשה על ידי הרשות לפיתוח ירושליםנביצוע התכנית 

  . לחקר ישראל

: הםהמעקב והערכה, תחומי הליווי  

  . בחינת חיזוק תעשיית התיירות בעיר– פיתוח התיירות .5

 .והתעשייה בעירחקר והפיתוח  בחינת התפתחות המ– טכנולוגיה-פיתוח תעשיית הביו .6

 .כן להישארות בה תרומת הפרויקט למשיכת סטודנטים ללימודים בעיר ולאחר מ– עיר אקדמיה .7

 בחינת המניעים להגירה מהעיר ואליה במטרה לגבש מדיניות לעידוד – לירושלים וממנה מחקר הגירה .8

  .הגירה לעיר

  

אחד הנושאים הבולטים בשיח זהו . כאמור אחד הפרויקטים של תכנית מרום הוא מחקר הגירה לירושלים וממנה

להגירה יש פוטנציאל להפוך למנוף . חלטות בירושלים ובישראלהציבורי ובשיקולים של קובעי המדיניות ומקבלי הה

  . רום לדעיכת העיר ולפגיעה בחוסנהגהיא יכולה למאידך אך , לצמיחה ולשינוי דמות העיר ודימויה, לפיתוח

  

והן מחקר שדה המתבסס על ניתוח , מחקר ההגירה לירושלים וממנה כולל הן ניתוח של נתונים סטטיסטיים מינהליים

  . נים לעוזבים את ירושלים ולמהגרים אליהשאלו

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

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

קר כללה את העוזבים את ירושלים ליישובים אחרים בארץ על פי קובץ השינויים של מרשם אוכלוסיית המח

זהו המקור המדויק והמקיף ביותר הקיים בישראל על שינוי כתובות של . 2013-2012התושבים לשנים 

  . תושבי ישראל

  

רט רשומה  כאשר לכל פ,  כולל את כל הפרטים שעזבו את ירושליםהשינויים של מרשם התושביםקובץ 

כאשר , 27פרטים בעלי שם משפחה זהה שגרים באותה כתובת קובצו למשקי בית, לצורך המחקר. נפרדת

כך נוצרה רשימה של משקי הבית ). הפרט המבוגר ביותר במשק הבית(השאלון נשלח לראש משק הבית 

  . יהודית בלבדיש לציין שאוכלוסיית המחקר כללה אוכלוסייה . אשר עזבו את ירושלים בתקופה הנחקרת

    .   ממשקי הבית50%במדגם מקרי פשוט נידגמו .  משקי בית שעזבו את ירושלים11,900רשימה זו כללה 

  

 נשלח לכל אחד ממשקי הבית שעלו במדגם שאלון ובו הסבר על 2013נובמבר -במהלך החודשים ספטמבר

ן ניתן היה לענות על השאלון  לחלופי.המחקר וחשיבותו ומעטפה מבויילת למשלוח חזרה של השאלון המלא

  ).       1 ראו נספחלעותק של השאלון (באינטרנט 

  

   . שאלונים5,700-כובסך הכל נשלחו , 2013 אוקטובר ונובמבר,  ספטמבר– מועדים 3-השאלונים נשלחו ב

כמו כן הסתבר שאחוז ההשבה .  מהשאלונים חזרו כיוון שכתובת המגורים היתה שגויה15%להפתעתנו 

על השאלונים ) ללא שאלונים שחזרו בשל כתובות שגויות,  המשיבים מכלל השאלונים שהגיעו ליעדםמספר(

ו נאחוז ההשבה במחקר זה נמוך בהשוואה למחקרים דומים שערכחשוב לציין ש.  בלבד12% –היה נמוך 

. 20%-25%בהם נרשם אחוז השבה של ,  במכון ירושלים לחקר ישראל90-  ובסוף שנות ה80-בסוף שנות ה

 ומאפיינת סקרים בארץ  בעשור האחרון מתועדת בספרות המחקריתסקרים ההשבה על באחוזהירידה 

    .ובעולם

גרו מאז למשל ( נפסלו שאלונים שנמצאו בלתי מתאימים מסיבות שונות, לאחר שנבדקו כל השאלונים

בתום ).  שנת מעברשאלונים ללא, ל"עזבו את העיר לחו, 2008עזבו את העיר לפני , ומתמיד בירושלים

והם מהווים את ,  שאלונים של משקי בית שעזבו את ירושלים559תהליך הבדיקה והניפוי עמדו לרשותנו 

  .בסיס הנתונים למחקר

. 2013-2011 בשניםאת העיר  עזבו 82% – משקי בית שמהווים את בסיס הנתונים למחקר 559מתוך 

  ).  נופו2008ל משקי בית שעזבו את העיר לפני שאלונים ש (2010-2008יתר משקי הבית עזבו בשנים 

  

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

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

                                                 
27
  .   מערכת ירושלים–הקיבוץ למשקי בית נעשה על ידי מטה המחשוב העירוני של עיריית ירושלים ומלם   
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בבדיקה של התפלגות משקי כך למשל ). יישוב יעד, כלכלי-מד חברתימע, אופי הזהות הדתית, למשל גיל(

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

  . את ירושלים על פי קובץ השינויים של מרשם התושבים

  

  
- וחברתיים, דמוגרפים, וגרפיםמאפיינים גיא: דוח המחקר שלהלן פותח במאפייני העוזבים את העיר

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

 

: הערה  

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

במשתנים אלו גודל המדגם גדול . זוגםבת /בןעל והן על עצמם שאלות שהמרואיינים התבקשו להשיב הן 

יש לשים לב שלעיתים . שהוא מספר המשיבים הרלוונטי לאותה שאלה, בכל לוח מוצג גודל המדגם. יותר

מרואיינים לא השיבו על כל הזאת  משום שחלק  מ, מספר המשיבים נמוך מכלל המדגם או מתת מדגם

  . השאלות בשאלון
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  עיקרי הממצאים
  

  עוזביםמאפייני ה

  

  דתיים וחרדים, אוכלוסיית העוזבים היא מגוונת וכוללת חילונים .1

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

  . חרדים23%-  דתיים ו22%, )כך דתיים

  

  העיר תל אביב והמטרופולין סביבה הם יעדי ההגירה המועדפים על ידי העוזבים .2

עזבו ) 31%( וכמעט שליש 28ממשקי הבית עזבו למטרופולין תל אביב) 48%(כמעט מחצית 

בקרב האוכלוסייה החילונית בולט אחוז העוזבים הגבוה למטרופולין . 29למטרופולין ירושלים

עוזבים הבקרב האוכלוסייה הדתית והחרדית לעומת זאת בולט אחוז . 63% –תל אביב 

  .  בהתאמה,42%- ו46% –) ושומרוןובעיקר ליהודה (למטרופולין ירושלים הגבוה 

 היישובים .17% –הגדול ביותר משקי הבית העיר תל אביב היא היעד אליו עברו מספר 

, מודיעין עילית, )5%(בני ברק , ) ממשקי הבית6% (30מודיעין: הבאים על פי מדרג יורד הם

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

  

  

  

                                                 
28
מטרופולין תל אביב על פי הגדרות הלשכה המרכזית .  מטרופולין תל אביב במסמך זה כולל את מחוז תל אביב ומחוז המרכז 

  .   וכן את העיר אשדודהללומחוזות הולל את שני לסטטיסטיקה כ
.  מטרופולין ירושלים כולל את מחוז ירושלים ואת היישובים היהודיים ביהודה ושומרון

29
  

. רעות-מכבים- מודיעין
30
  

עוזבים את ירושלים לפי מחוז ואופי הזהות הדתית
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   צעיריםהםהעוזבים  .3

אי לכך העוזבים מתאפיינים במבנה גילים צעיר יותר . צעירים נוטים להגר יותר ממבוגרים

קבוצות הגיל העיקריות שעזבו את . בהשוואה למבנה הגילים של האוכלוסייה היהודית בעיר

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

האוכלוסייה החרדית שעוזבת היא . ם השונים שונהמבנה הגילים של העוזבים מהמגזרי

. 25הגיל החציוני של העוזבים החרדים הוא . 24-20צעירה מאוד וכמחציתה הם בני 

 הגיל החציוני של העוזבים הדתיים –מבוגרות יותר הן האוכלוסיות הדתית והחילונית שעזבו 

  . 33 ושל החילונים  31הוא 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

   ולמעלה משליש רווקיםם נשואימהעוזבים כמחצית .4

גבוה אחוז ). כולל בזוגיות( הם רווקים 38%.  נשואיםמשקי הבית שעזבו את העיר מ55%

  . 71%-72% –החרדים הדתיים ו עוזבים מאפיין את הםשל נשואי

  .  בקרב החילונים41%-זאת בהשוואה ל

  

עוזבים את ירושלים לפי גיל ואופי הזהות הדתית
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 עוזבים מתאפיינים בחתך השכלה גבוה מאודה .5

 בעלי תואר 23%- בעלי תואר ראשון ו38% -לי השכלה אקדמית  מהעוזבים הם בע61%

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

  .  הם בעלי השכלה אקדמית36%-של האוכלוסייה היהודית בעיר נמוך יותר וכ

 בקרב האוכלוסייה -חתך ההשכלה של העוזבים החילונים והדתיים גבוה מזה של החרדים 

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

והשכלה על תיכונית לא ) 51%(החרדית בולט חלקם של בעלי השכלה של ישיבה גבוהה 

  ). 25%(אקדמית 

עוזבים את ירושלים לפי השכלה 
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עוזבים את ירושלים לפי מצב משפחתי 
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    עובדיםהעוזבים  מרבית – תעסוקה .6

  . עזיבתםות לפני  מהעוזבים את העיר עבדו בשנתיים האחרונ75%

  . 75%והוא עומד על , לא השתנה לאחר עזיבת ירושליםכיום אחוז אלו שעובדים 

  

ומדע , חברה ותרבות, משפט, העיקריים של העובדים הם הוראה משלחי היד .7

  והנדסה 

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

וענפי טכנולוגיות ) 10%(תחום הבריאות , )11%(ע וההנדסה תחומי המד, )15%(והתרבות 

  ). 7%(המידע 

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

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

 חברה , גבוה של עובדים בתחומי משפטמטרופולין תל אביב מושך אחוז). 47%(הוראה 

  ).  52%(ומדע והנדסה ) 57%( מנהלים ,)58%(טכנולוגיית המידע , )66%(ותרבות 

  

  יותר ממחצית ממשקי הבית היו רוצים לחזור לגור בירושלים .8

  . ממשקי הבית היו רוצים לחזור לגור בעיר 56%

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

בקרב הדתיים והחרדים מידת הרצון לחזור לגור בעיר גבוהה באופן . רוצים לחזור לגור בעיר

  .  רוצים לחזור לגור בעירהחרדים ממשקי הבית 80%- והדתיים ממשקי הבית 67% –ניכר 

 לגור  בירושלים בילדותם נרשם אחוז גבוה יותר של אלו שרוצים לחזורשהתגוררובקרב אלו 

    .   בירושלים בילדותםשלא התגוררו בקרב אלו 46%-בהשוואה ל) 64%(בעיר 

  

  

  

  

עוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר 
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  הסיבות לעזיבת ירושלים

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

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

, )תרבות  ופנאי, איכות חיים, חינוך והשכלה, יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר, וחברים

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

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

  . בדיור

כאשר הם ,  הסיבות החשובות ביותר בהחלטתם לעזוב את העיר3המשיבים התבקשו לציין מהן 

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

  . בחשיבותה

  

  : להלן פירוט הסיבות החשובות ביותר לעזיבת העיר

  

   –לעזיבת העיר ובה ביותר חשה כסיבהצויין ) ירי הדיור הגבוהיםובעיקר מח(תחום הדיור 

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

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

  . )למצוא עבודה בתחום העיסוק

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

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

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

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

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

  .   ציינו יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר13%- וסיבות הקשורות לדיורציינו  16%. חיים

  

תחומים חשובים נוספים הם . ין כסיבה העיקרית לעזיבת העירניכר אם כן כי תחום הדיור צוי

  .  משפחה וחברים ואיכות חיים, תעסוקה
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 ומשקל ןאך המדרג שלה, ותלעזיבת העיר בקרב המגזרים השונים זההסיבות החשובות ביותר 

  .  שונה בין מגזר למגזרן מהתכל אח

   

 28% –ראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר צויין תחום הדיור כסיבה ה האוכלוסייה החילוניתבקרב 

 כסיבה הראשונה )ובעיקר מחירי דיור גבוהים(סיבות הקשורות בדיור ממשקי הבית ציינו 

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

ם בין קבוצות אוכלוסייה וליחסים ומתחי) 13%(גם לאיכות חיים .  ציינו משפחה וחברים18%-העיר ו

  . משקל לא מבוטל בקרב העוזבים החילונים כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר) 11%(

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

  ).  9%-18%(בות ופנאי ותר) 18%-27%( איכות חיים –כסיבות שנייה ושלישית בחשיבותן לעזיבה 

  

 60%  – צויין תחום הדיור כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר הדתיתהאוכלוסייה בקרב 

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

רות סיבות הקשו ציינו 11%- כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ו משפחה וחברים

ואיכות ) 10%(שני גורמים נוספים שצויינו על ידי האוכלוסייה הדתית הם חינוך והשכלה . בתעסוקה

חשוב לציין שלאיכות חיים כסיבות שנייה ושלישית בחשיבותן לעזיבת העיר יש משקל ). 5%(חיים 

  ). 30%-38%(גבוה בקרב האוכלוסייה הדתית 

  

 ממשקי 78%. עיקר בגלל סיבות הקשורות בדיור בהעזב,  את העירשעזבה האוכלוסייה החרדית

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

משפחה  ממשקי הבית ציינו שהסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר היא 12%. הגבוהים

 החשובה ביותר לעזיבה צויינה איכות חיים כסיבה.  סיבות הקשורות בתעסוקהציינו 4%- ווחברים

לעזיבת העיר אולם לסיבה זו משקל גבוה יותר כסיבה שנייה ושלישית בחשיבותן .  בלבד2%על ידי 

  .בקרב האוכלוסייה החרדית) 13%-27%(

  

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

  . ליתר הסיבות משקל נמוך הרבה יותר.  מחירי הדיור הגבוהים– סיבה אחתת של ודומיננטי

  

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

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

) 60%(בקרב האוכלוסייה הדתית . לעזיבתםשובה ביותר ציינו סיבות הקשורות בדיור כסיבה הח

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

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

ונים למשפחה וחברים משקל לא מבוטל בקרב המגזרים הש. החרדים בקרב 4%- והדתייםבקרב 

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

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

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

  .  בה שנייה ושלישית בחשיבותן לעזיבה בקרב שלושת המגזריםיותר כסי
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  הסיבות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי

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

 –עיסוק סיכוי גדול למצוא עבודה בתחום ה, 28% – רצון לגור בסביבה חברתית שדומה להם ,58%

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

  

  :  הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי הןםהחילוניהעוזבים בקרב 

, 40% – רצון לגור בסביבה חברתית שדומה להם ,42% –מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים 

 וסיכוי גדול למצוא עבודה 27% –רצון להתקרב לחברים , 28% –איכות חיים גבוהה ביישוב 

  . 25% –בתחום העיסוק 

  

  :  הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי הןיםדתיהעוזבים בקרב ה

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

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

  

  :  הןםחרדיהעוזבים הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי בקרב ה

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

  . 24% –  ונישואים25% –סית לירושלים ארנונה נמוכה יח, 28% –עבודה בתחום העיסוק 

  

למחירי הדיור השפעה גבוהה ביותר הן על ההחלטה לעזוב את הנתונים מצביעים על כך ש

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

אולם השכיחות של סיבה . ושליםלבחירת יישוב המגורים הנוכחי היא מחירי דיור נמוכים יחסית ליר

 ממשקי הבית ציינו את 42%בקרב האוכלוסייה החילונית . זו בקרב כל אחד מהמגזרים שונה מאוד

. מחירי הדיור הנמוכים יחסית לירושלים  כסיבה החשובה ביותר לבחירת יישוב המגורים הנוכחי

  .  בוה באופן משמעותימשקל סיבה זו הוא ג) 86%(והחרדית ) 66%(בקרב האוכלוסייה הדתית 

בקרב החילונים והדתיים הסיבות , גם בגורמי המשיכה ליישוב המגורים הנוכחי, כפי שניתן לראות

. תעסוקה ואיכות חיים, לבחירת היישוב הן מגוונות וכוללות את תחום הדיור וכן משפחה וחברה

  . הדיור הגבוהיםמחירי  –ישנה דומיננטיות של סיבה אחת עיקרית בקרב החרדים לעומת זאת 
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   מאפייני העוזבים–פרק א 

  

 אופי הזהות הדתית 1.א
 ציינו שהם 23%-ו  ציינו שהם דתיים17%,  ממשקי הבית שעזבו את העיר הגדירו עצמם חילונים43%-כ

  . 16%31ים עמד על יאחוז המסורת. חרדים

-1996שלים בשנים        מעניין לציין שבמחקר שנערך במכון ירושלים לחקר ישראל על עוזבים את ירו

בעוד שאחוז משקי הבית , בהשוואה למחקר הנוכחי) 48%( אחוז העוזבים החילונים היה גבוה במעט 1994

  . חלקן של יתר הקבוצות היה דומה. בהשוואה למחקר הנוכחי) 18%(החרדים היה נמוך במעט 

  

 עוזבים את ירושלים 
 לפי אופי הזהות הדתית

 אחוזים  אופי הזהות הדתית

 43 ת /לא דתי, ת/חילוני

 11 ת/ת לא כל כך דתי/מסורתי

 5 ת /ת דתי/ימסורת

 17 ת/דתי

 23 ת /חרדי

 100  כ"סה

   

 555  גודל המדגם

 
 

  

                                                 
31
ת /ת דתידתיים כוללקבוצת ה, ת/ת לא כל כך דתי/ ומסורתי)ת/לא דתי( ת/ חילוניתחילונים כוללקבוצת המעתה ואילך   

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

 מחוזות היעד  2.1.א

ה המהגרת היווה את היעד העיקרי לאוכלוסיי, המטרופולין הגדול ביותר בישראל, מטרופולין תל אביב

 אל מחוז תל 29% – 32 ממשקי הבית שעזבו את העיר עברו אל ישובי מטרופולין תל אביב48%. מירושלים

  .  אל מחוז המרכז19%-אביב ו

 למחוז 12%- ליהודה ושומרון ו19% – 33 אל מטרופולין ירושליםעברוממשקי הבית ) 31%(כמעט שליש 

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

 מצביעה על הבדלים בהעדפה היישובית של הקבוצות אופי הזהות הדתיתהתפלגות העוזבים לפי מחוז ו

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

) 21%(כחמישית ).  למחוז המרכז23%- יב ו למחוז תל אב40%(עברו אליו החילונים ממשקי הבית 

  . החילונים עברו למטרופולין ירושליםממשקי הבית 

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

 22%-בקרב האוכלוסייה הדתית ניכרת גם העדפה למחוז המרכז ו. בהתאמה, 42%- ו46% –) ושומרון

בו (למחוז תל אביב ניכרת העדפה גם בקרב האוכלוסייה החרדית שבעוד , ממשקי הבית עברו לאזור זה

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
32
מטרופולין תל אביב על פי הגדרות הלשכה המרכזית . מטרופולין תל אביב במסמך זה כולל את מחוז תל אביב ומחוז המרכז  

  .   וכן את העיר אשדודהללומחוזות הלסטטיסטיקה כולל את שני 
. ישובים היהודיים ביהודה ושומרון מטרופולין ירושלים כולל את מחוז ירושלים ואת ה 

33
  

34
 למחוז תל 25%( עברו למטרופולין תל אביב 42% 2013-2012לשם השוואה בקרב כלל משקי הבית שעזבו את העיר בשנים   

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

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

 כ"סה חרדים דתיים  חילונים 

םאחוזי  מחוז  

 29 20 10 40 מחוז תל אביב

 19 30 36 8 יהודה שומרון

 19 5 22 23 מחוז המרכז

 12 12 11 13 מחוז ירושלים

 9 13 10 8 מחוז צפון

 6 12 7 4 מחוז דרום

 6 8 5 5 מחוז חיפה

 100 100 100 100 כ"סה

     

 31 42 46 21 מטרופולין ירושלים

 48 26 32 62 מטרופולין תל אביב

      

 550 128 121 301  גודל המדגם

  

 76% מלמדת שבקרב העוזבים למחוז תל אביב אופי הזהות הדתיתלפי , התפלגות העוזבים לכל מחוז

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

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

ודומיננטיות של האוכלוסייה החרדית נרשמה בקרב , )26%(ומחוז המרכז ) למחוז זה הם דתייםשעזבו 

  ). 37%(וליהודה ושומרון )  ממשקי הבית שעזבו למחוז זה הם חרדים44%(העוזבים למחוז הדרום 

  

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

 גודל המדגם כ"סה חרדים דתיים חילונים 

  אחוזים  מחוז

 158 100 16 8 76 מחוז תל אביב

 105 100 37 41 22 יהודה שומרון

 102 100 7 26 67 מחוז המרכז

 68 100 22 19 59 מחוז ירושלים

 52 100 31 23 46 מחוז צפון

 34 100 44 24 32 מחוז דרום

 31 100 32 19 48 מחוז חיפה

 550 100 23 22 55 כ"סה

          

 173 100 31 32 36 מטרופולין ירושלים

 260 100 13 15 72 מטרופולין תל אביב

  

  

  יישובי היעד  2.2.א

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

הן ) נים לחלוטין בהשוואה למספר העוזבים לתל אביבאם כי בסדרי גודל שו(שאליהן עזבו משקי בית רבים 

  .  36)3%(וגבעת זאב ) 3%(בית שמש , )3%(חיפה , )3%(מודיעין עילית , )5%(בני ברק , )6% (35מודיעין

  .  יישובים שונים157-בסך הכל עברו העוזבים את ירושלים ל

  

  עוזבים את ירושלים
 לפי יישובים עיקריים

 אחוז העוזבים  יישוב

 17 אביבתל 

 6 מודיעין

 5 בני ברק

 3 מודיעין עילית

 3 חיפה

 3 בית שמש

 3 גבעת זאב

 2 רמת גן

 2 מבשרת ציון

 2 רחובות

 2 ביתר עילית

 2 באר שבע

    

  559 גודל המדגם

  

                                                 
35
  .תרעו-מכבים- מודיעין 

36
בית , )13%(תל אביב : הם יישובי היעד העיקריים 2013-2012 לשם השוואה בקרב כלל משקי הבית שעזבו את העיר בשנים 

 ). 4%(ומודיעין ) 4%(מודיעין עילית , )4%(לית יביתר ע, )6%(בני ברק , )7%(שמש 
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 עולה שהעיר תל אביב היא אבן שואבת אופי הזהות הדתיתים ליישובים השונים לפי זבמהתפלגות העו

תל אביב היא יישוב היעד אליו עבר האחוז הגדול .  ירושלים בכלל ולאוכלוסייה החילונית בפרטלעוזבים את

היישובים הבאים במדרג יורד הם . 29% –ביותר של משקי בית מקרב האוכלוסייה החילונית הירושלמית 

-חילונית לבסך הכל עזבה האוכלוסייה ה). 3%(ורחובות ) 3%(רמת גן , )4%(מבשרת ציון , )9%(מודיעין 

  .  יישובים91

  

) 4%(אפרת , )6%(תל אביב , )7%(מודיעין : היישובים העיקריים אליהם עברו משקי הבית הדתיים הם

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

  

, )שליםלאחר ירו(שהינה הריכוז החרדי השני בגודלו בארץ , בקרב האוכלוסייה החרדית העיר בני ברק

 עברהיישובים נוספים אליהם .  ממשקי הבית החרדיים עברו אליה20%- ו, היוותה ישוב יעד מרכזי

) 5%(גבעת זאב , )8%(ביתר עילית , )12%(בית שמש , )15%( מודיעין עילית :חרדית הםהאוכלוסייה ה

) 55%(חצית כאשר למעלה ממ,  יישובים בלבד30-בסך הכל עזבה האוכלוסייה החרדית ל). 5%(וחיפה 

. ליתיבית שמש וביתר ע, ליתימודיעין ע,  בני ברק– יישובים עיקריים 4-ממשקי הבית החרדים עברו ל

נתונים אלו מצביעים על כך שהאוכלוסייה החרדית מעדיפה לגור ביישובים בעלי אופי חרדי או ביישובים 

ת ליישובים פריפריאליים בהם כמו כן עברה האוכלוסייה החרדי. בהם גרה אוכלוסייה חרדית רחבת היקף

מגדל העמק , טבריה, כמו גבעת זאב, ישנן קהילות חרדיות מחד וכן מחירי הדיור בהם זולים יחסית מאידך

  . ונתיבות

  

של העוזבים ) 91%( מלמדת שהחלק הארי אופי הזהות הדתית לפיבחינת העוזבים ליישובים העיקריים 

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

והתפלגות זהה נרשמה גם ) 23%(והן אוכלוסייה דתית , )77%(למודיעין עזבה הן אוכלוסייה חילונית 

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

  ). 83%(עזבה בעיקר אוכלוסייה חרדית 

והן ) 39%(הן חילונים , )39%(אליה עברו הן חרדים , מצטיירת בקרב העוזבים לחיפהתמונה מעניינת 

  ). 22%(דתיים 

עוזבים את ירושלים לפי יישובים עיקריים ואופי הזהות הדתית
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  אופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי יישובים עיקריים ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 
גודל 
 המדגם

  אחוזים  יישוב

 94 100 1 7 91 תל אביב 

 35 100 0 23 77 מודיעין

 26 100 96 4 0 קבני בר

 19 100 100 0 0 מודיעין עילית

 18 100 83 6 11 בית שמש

 18 100 39 22 39 חיפה

 14 100 50 36 14 גבעת זאב

 13 100 0 8 92 מבשרת ציון

 13 100 0 23 77 רמת גן

 12 100 17 17 67 רחובות

 10 100 100 0 0 ביתר עילית

 10 100 20 30 50 באר שבע

       

 555 100 23 22 54  כ"סה

  

  אזורי המוצא בירושלים  2.3.א

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

  ). 5%(ונחלאות ) 5%(קריית היובל , )6%(קטמונים , )6%(בית הכרם , )6%(

  : התפלגות השכונות על פי המגזרים השונים שונה

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

  ). 6%(וגילה ) 8%(קריית היובל , )9%(

, )9%(נחלאות , )10%(קטמונים , )11% ( אלוןרמות: דתיים הןהבית ההשכונות העיקריות אותן עזבו משקי 

  ). 5%(ופסגת זאב ) 6%(רחביה 

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

  ). 6%(ורוממה ) 8%(

   אופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  שכונה  

 9 15 11 5  אלון רמות

 8 0 6 12  רחביה

 6 2 5 9  פסגת זאב

 6 0 2 10  בית הכרם

 6 2 10 5  קטמונים

 5 1 9 5  נחלאות

 5 2 1 8  קריית היובל

     

 545 128 119 298  גודל המדגם
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-94%( מצביעה על כך שמרבית העוזבים אופי הזהות הדתיתבחינה של העוזבים מהשכונות השונות לפי  

קטמונים ופסגת זאב הם , תהעוזבים את נחלאו. קריית היובל ורחביה הם חילונים, את בית הכרם) 84%

היא השכונה שמספר , השכונה הגדולה ביותר בירושלים באוכלוסייתה,  אלוןרמות. דתייםוחילונים בעיקר 

הן ,  היא מגוונת וכוללת הן חילונים אלוןאוכלוסיית העוזבים את רמות. העוזבים אותה הוא הגדול ביותר

  ). 78%-84%(קר חרדים את הר נוף ונווה יעקב עזבו בעי. דתיים והן חרדים

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  ואופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות 

 גודל המדגם כ"סה חרדים דתיים חילונים 

  אחוזים  שכונה

 47 100 40 28 32  אלוןרמות

 43 100 0 16 84 רחביה

 31 100 0 6 94 בית הכרם

 34 100 6 18 76 פסגת זאב

 30 100 7 40 53  קטמונים

 27 100 7 4 89 קריית היובל

 27 100 4 41 56 נחלאות

 22 100 0 23 77 גילה

 19 100 84 5 11 נווה יעקב

 18 100 78 22 0 הר נוף

      

כ"סה  54 23 21 100 554 

  

) וגיותכולל בז(מנתוני העוזבים לפי שכונות עיקריות ומצב משפחתי עולה שאת רחביה עוזבים בעיקר רווקים 

 ברמות. 84%  –אחוז העוזבים הנשואים הגבוה ביותר נרשם בנווה יעקב . 66% – וכן את נחלאות 75% –

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

עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות ואופי הזהות הדתית
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  עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות ומצב משפחתי

 אה/נשוי 
  ה /רווק

 ללא ילדים
 

 בזוגיות 
ה או /ושגר

 ה/פרוד
 
 ה/אלמן

חד 
 כ"סה אחר  ת/הורי

גודל 
 המדגם

  אחוזים  שכונה

 46 100 0 0 0 4 11 11 74  אלוןרמות

 43 100 0 2 0 2 12 63 21 רחביה

 34 100 0 6 3 12 18 18 44 בית הכרם

 34 100 0 0 0 9 12 32 47 פסגת זאב

 30 100 3 0 0 10 0 16 71 קטמונים

 28 100 0 0 0 4 11 32 54 קריית היובל

 27 100 0 0 0 0 22 44 33 נחלאות

 22 100 0 0 0 9 0 18 73 גילה

 19 100 0 0 0 0 5 11 84 נווה יעקב

 18 100 0 0 0 0 0 28 72 הר נוף

          

כ"סה  54 29 9 5 2 1 0 100 551 
  

הן יש אוכלוסייה חרדית בשכונות ב/חרדיותהנתוני העוזבים לפי שכונה וגיל מצביעים על כך שבשכונות 

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

פירושו של . 40%-  כ     וכל קבוצת גיל היוותה, 34-30 והן חלקם של בני 29-25בולט הן חלקם של בני 

בבית הכרם לעומת זאת בולט חלקם של . 34-25את רחביה ונחלאות הם בני ) 80%(דבר שעיקר העוזבים 

 23%שהיוו + 65גם בגילה בולט חלקם של בני .  מכלל העוזבים את השכונה33%שהיוו + 65העוזבים בני 

  . 23% – 39-35ושל בני , מהעוזבים את השכונה

 ,א חרדיתשמרבית אוכלוסייתן הי, בשכונות הר נוף ונווה יעקב.  בין השכונותשונההגיל החציוני של העוזבים 

, 31-30רחביה ונחלאות היה הגיל החציוני ,  אלוןרמות, בקטמונים. 26 –נרשם הגיל החציוני הנמוך ביותר 

  . 45 –בבית הכרם נרשם גיל חציוני גבוה במיוחד שבעוד 

  

  

עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות וגיל

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

רמות

רחביה

בית הכרם

פסגת זאב

קטמונים

קריית היובל

נחלאות

 24-20  29-25  34-30  64-35  65+ 

   



237 

 

  

  

  לים בילדות מגורים בירוש2.4.א

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

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

  . 42% – ושל החילונים 47%בילדותם עמד על 

  

  )18-0(ת מגורים בירושלים בילדו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

 50 71 47 42 ןגרו בירושלים בילדות

 50 29 53 58  גרו בירושלים בילדותלא

 100 100 100 100 כ"סה

     

 942 212 223 507  גודל המדגם

  עוזבים את ירושלים לפי שכונות עיקריות וגיל

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

גיל 
  ממוצע

גודל 
 המדגם

    אחוזים  שכונה

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

 63 33 30 100 3 2 6 11 38 40 0 רחביה

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

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

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

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

 44 31 30 100 0 0 2 16 41 39 2 נחלאות

 40 46 38 100 23 10 15 23 18 8 5 גילה

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

 30 32 26 100 7 7 7 7 7 23 43 הר נוף

             

 932 36 31 100 10 6 7 11 25 27 14 כ"סה
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   מאפיינים דמוגרפיים3.א

  מבנה גילים. 3.1.א

הגרים מתאפיינים במבנה גילים צעיר יותר בהשוואה למבנה אי לכך המ. צעירים נוטים להגר יותר ממבוגרים

יש . כך גם העוזבים את ירושלים מתאפיינים בגילם הצעיר, כמו מהגרים בכלל. הגילים של אוכלוסיית העיר

המצויין ליתר דיוק הגיל (ואינו כולל ילדים ,  ומעלה20בני לציין שגיל המהגרים שיוצג להלן מתייחס למהגרים 

   ).ה/אם ישנו, בת הזוג/ל המשיב על השאלון ושל בןהוא גילו ש

  

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

 – 39-35 ובני 14% – 24-20בני : שתי קבוצות גיל גדולות נוספות הן. 34-25 מהעוזבים הם בני 52%

  .  מכלל העוזבים10%היוו +) 65בני (בני הגילאים המבוגרים . 11%

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

    .)31-  והמחצית האחרת מבוגרים מ31

  

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

-29 בני 34%- ו 24-20הם בני החרדים  מהעוזבים 50% – היא צעירה מאוד הוכלוסייה החרדית שעזבהא

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

   . מהאוכלוסייה החרדיתניכרהאוכלוסיות הדתית והחילונית שעזבו את העיר מבוגרות באופן 

. 34-30 הם בני  27%-  ו29-25מהעוזבים הם בני ) 35%(בקרב האוכלוסייה הדתית קצת למעלה משליש 

  . 31הגיל החציוני של העוזבים הדתיים הוא 

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

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

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

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

  . 33ני של העוזבים החילונים היה הגיל החציו+. 65כלל עזיבה של בני 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

עוזבים את ירושלים לפי גיל ואופי הזהות הדתית
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ואופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי גיל   

 סה"כ חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים גיל

24-20 3 7 50 14 

29-25 21 35 34 27 

34-30 32 27 8 25 

39-35 12 13 4 11 

44-40 5 2 1 3 

49-45 5 2 2 4 

54-50 2 4 1 2 

59-55 2 2 0 2 

64-60 4 1 0 3 

65+ 14 7 0 10 

כ"סה  100 100 100 100 

     

 31 25 31 33 גיל חציוני

 36 26 35 44 גיל ממוצע

     

 920 220 211 489 גודל המדגם 

  

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

עם משקל גדול קצת יותר לאוכלוסייה ,  ההתפלגות בין המגזרים די דומה29-25בקרב בני . חרדים

 30למעשה מגיל . 81% –בולט אחוז החילונים הגבוה +) 65בני (בקרב האוכלוסייה המבוגרת . החילונית

  . בהשוואה למגזרים האחרים, עוזבים החילוניםשל הומעלה ניכרת דומיננטיות 

  

  הזהות הדתיתאופי עוזבים את ירושלים לפי גיל ו

 כ"סה  חרדים דתיים חילונים 
גודל 
 המדגם

  אחוזים גיל

24-20 10 11 79 100 133 

29-25 41 31 29 100 249 

34-30 67 26 7 100 232 

39-35 62 29 9 100 99 

44-40 80 13 7 100 30 

49-45 74 11 14 100 35 

54-50 47 42 11 100 19 

59-55 60 33 7 100 15 

64-60 88 12 0 100 25 

65+ 81 19 0 100 83 

       

 920 100 23 24 53 כ"סה
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בני ברק  , נתוני ההגירה לפי גיל ויישוב מצביעים על כך שהעוזבים ליישובים החרדיים דוגמת מודיעין עילית

גם העוברים לחיפה צעירים יחסית וגילם . 25-24וביתר עילית הם צעירים מאוד והגיל החציוני שלהם הוא 

ובקרב העוזבים אליה בולט חלקם של בני , 31הגיל החציוני של העוזבים לתל אביב הוא . 28החציוני הוא 

  . בהתאמה, 31-  ו36 וגילם החציוני הוא –העוזבים למודיעין ולמבשרת ציון הם המבוגרים ביותר . 34-25

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  עוזבים את ירושלים לפי יישובים עיקריים וגיל

 
  תל 
 דיעיןמו אביב

  מודיעין 
 עילית

  בית 
 חיפה שמש

  בני 
 ברק

  גבעת 
 זאב

  מבשרת 
 ציון

  רמת 
 גן

  ביתר 
 רחובות עילית

 אחוזים גיל

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

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

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

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

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

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

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

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

            

  גיל 
 חציוני

31 36 25 29 28 24 33 41 30 24 30 

  גיל 
 ממוצע

38 45 25 29 31 25 36 46 36 26 33 

            

  דל גו
 המדגם

131 65 36 34 30 28 28 24 23 21 20 

  

עוזבים את ירושלים לפי יישובים עיקריים וגיל

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

תל אביב 

מודיעין

מודיעין עילית

בית שמש

חיפה

בני ברק

גבעת זאב

מבשרת ציון

 24-20  29-25  34-30  64-35  65+
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  מצב משפחתי  3.2.א

יתר ). גרים יחד באותה דירה( בזוגיות 9%- רווקים ו29%-כ, )55%(מרבית העוזבים את ירושלים נשואים 

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

  . 70%- שעמד על כ, שואים הגבוהבקרב האוכלוסייה החרדית והדתית בולט אחוז הנ

כולל  (הם רווקים) 47% (מעט מחצית וכ41% -בקרב האוכלוסייה החילונית אחוז הנשואים נמוך יותר 

  .  )בזוגיות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ואופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי מצב משפחתי 

  כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  מצב משפחתי

 55 71 72 41 אה/נשוי

 29 29 20 32 ה ללא ילדים/רווק

 9 0 3 15 )גרים יחד באותה דירה(בזוגיות 

 5 1 2 7 ה/ה או פרוד/גרוש

 1 0 0 2 ת/חד הורי

 1 0 2 2 ה/אלמן

 100 100 100 100  כ"סה

      

 545 126 121 298 גודל המדגם

 
  

 הגבוה ביותר נרשם בקרב בחינת העוזבים לפי מצב משפחתי ומחוז מצביעה על כך שאחוז הנשואים

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

  ).  בכל אחד מהם38%(ולאחר מכן למחוז הדרום ולמחוז חיפה , )68%(בקרב העוזבים למחוז תל אביב 

עוזבים את ירושלים לפי מצב משפחתי ואופי הזהות הדתית

0%

20%

40%

60%

80%

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

באותה דירה)

גרוש/ה או פרוד/ה

חילונים  דתיים  חרדים 
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  עוזבים את ירושלים לפי מצב משפחתי ומחוז

  
ה /רווק

 אה/נשוי *בזוגיות ללא ילדים
ה או /גרוש

 ה/פרוד
  חד
 כ"סה ה/אלמן ת/הורי

גודל 
 המדגם

  אחוזים  מחוז

 161 100 3 1 7 21 13 55 מחוז תל אביב

 105 100 0 0 3 78 8 11 יהודה שומרון

 103 100 2 2 5 63 7 21 מחוז המרכז

 68 100 1 0 4 74 7 13 מחוז ירושלים

 52 100 0 2 4 65 8 21 מחוז צפון

 34 100 0 0 3 59 3 35 מחוז דרום

 31 100 3 0 3 55 19 19 מחוז חיפה

 554 100 2 1 5 55 9 29 כ"סה

  גרים יחד באותה דירה* 

  

מצביעה על כך שאחוז נשואים ) בקרב היישובים העיקריים בלבד(בחינת העוזבים לפי מצב משפחתי ויישוב 

 למודיעין העוזביםוכן בקרב , )79%(ולמודיעין עילית ) 94%(גבוה נרשם בקרב העוזבים לבית שמש 

כמו כן ניכר כי לתל . 74% –) כולל בזוגיות( לתל אביב בולט אחוז הרווקים הגבוה העוזביםבקרב ). 66%(

.  ועודהורייםחד , גרושים או פרודים, גם נשואיםעברו אליה אך , אביב עוזבים כאמור אחוז גבוה של רווקים

  . בקרב אלו שעברו למודיעיןגם רת תמונה דומה מצטיי

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ישובים עיקריים ומצב משפחתיפי עוזבים את ירושלים ל  

  

ה /רווק
ללא 
 אה/נשוי * בזוגיות ילדים

  ה/גרוש
או 
 ה/פרוד

חד 
 סה"כ ה/אלמן ת/הורי

 גודל 
 המדגם

  אחוזים  יישוב

 93 100 1 2 6 16 13 61  תל אביב

 35 100 3 0 9 66 9 14 מודיעין

 26 100 0 0 4 23 0 73 בני ברק

עוזבים את ירושלים לפי מצב משפחתי ויישובים עיקריים
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 19 100 0 0 0 90 0 11 מודיעין עילית

 18 100 0 0 0 94 0 6 בית שמש

 18 100 0 0 6 44 17 33 חיפה

          

 545 100 1 1 5 55 9 29  כ"סה

  גרים יחד באותה דירה*     
  

  

הבית שהיו להם ילדים דומה אחוז משקי . בעת עזיבתם ממשקי הבית שעזבו את העיר היו ילדים 41%- ל

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

האוכלוסייה החילונית שעזבה את ההסבר לכך הוא בהיותה של . הגבוה ביותר בקרב האוכלוסייה החילונית

ז גבוה של משפחות חילוניות שעזבו יש ילדים העיר מבוגרת יותר מהאוכלוסייה הדתית והחרדית ולכן לאחו

   ).ראו גם לוח עוזבים את ירושלים לפי גיל ואופי הזהות הדתית(

  

  , עוזבים את ירושלים עם ילדים או ללא ילדים
   לפי אופי הזהות הדתית

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  ילדים במשק הבית

 41 38 41 43 עם ילדים

 59 62 59 57  ילדיםלאל

 100 100 100 100 כ"סה

      

 547 125 120 295  גודל המדגם

  

  

  כלכליים- מאפיינים חברתיים4.א

  השכלה 4.1.א

 בעלי 18% , מהם בעלי תואר ראשון38%  – מאוד העוזבים את העיר מתאפיינים בחתך השכלה גבוה

בים הם בעלי השכלה מהעוז) 61%(יוצא איפוא שלמעלה ממחצית .  בעלי תואר שלישי5%-תואר שני ו

לא ,  בעלי השכלה על תיכונית12%- מהעוזבים הם בעלי השכלה של ישיבה גבוהה ו13%כמו כן . אקדמית

  . אקדמית

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

 14%: היתה כדלהלןכלוסייה היהודית בקרב האוהשכלה ה התפלגות 2008לשם השוואה בשנת . ירושליםב

 23%-בהשוואה ל( בעלי תואר שני ומעלה 12%-ו ) בקרב העוזבים38%-בהשוואה ל(בעלי תואר ראשון 

  . 37)בקרב העוזבים

  

   –וחתך ההשכלה שלהם גבוה מאוד , התפלגות ההשכלה של העוזבים החילונים והדתיים דומה

                                                 
37
  . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008בוד לנתוני מפקד האוכלוסין  עי 



244 

 

בקרב העוזבים החרדים בולט .  בעלי תואר שני,התאמה ב,19%- ו25%- מהם בעלי תואר ראשון ו44%-כ

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

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  אופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי השכלה ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים השכלה

 0 1 0 0 יסודית

  ל ישיבה תיכונית כול, תיכונית
 4 6 4 4 )ללא תעודת בגרות(

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

 0 1 0 0 ישיבה קטנה

 13 51 6 0 כולל/ישיבה גבוהה

 12 25 9 9 לא אקדמית, על תיכונית

 38 14 44 44 תואר ראשון

 18 1 19 25 תואר שני

 5 0 5 7 תואר שלישי

 0 1 0 0 ת תעודה אחר

כ"סה  100 100 100 100 

     

 838 180 205 453 גודל המדגם

  

מניתוח הנתונים על פי מגדר עולה שבקרב האוכלוסייה החילונית שעזבה את העיר חתך ההשכלה של 

). 22%-28%(ובעלי תואר שני ) 42%-46%(ובולט חלקם של בעלי תואר ראשון , הגברים והנשים די דומה

אך יש לציין שגם גיל העוזבים נמוך , הדתיים חתך ההשכלה נמוך במעט מזה של החילוניםבקרב העוזבים 

-51%(בקרב הדתיים גם כן בולט הן בקרב הנשים והן בקרב הגברים חלקם של בעלי תואר ראשון . יותר

  ). 18%-19%( ובעלי תואר שני) 35%

ז גבוה מאוד של בעלי השכלה של  בקרב הגברים נרשם אחו–בקרב החרדים חתך ההשכלה שונה לחלוטין 

בקרב ). 3%-4%(לא אקדמית  ,תיכונית- וקומץ של בעלי תואר ראשון והשכלה על87% –ישיבה גבוהה 

עוזבים את ירושלים לפי השכלה ואופי הזהות הדתית
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ישיבה גבוהה/כולל על תיכונית, 
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חילונים  דתיים  חרדים 
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 בעלות תואר 29%- לא אקדמית ו,תיכונית- הן בעלות השכלה על) 55%(הנשים קצת למעלה ממחציתן 

  . ראשון

  

  גדרומאופי הזהות הדתית  ,עוזבים את ירושלים לפי השכלה

  חרדים  דתיים  חילונים 

 נשים  גברים נשים  גברים נשים  גברים 

 אחוזים  השכלה

 3 0 0 0 1 0  יסודית

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

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

 0 2 0 0 0 0 ישיבה קטנה

 1 87 0 12 0 1 וללכ/ישיבה גבוהה

 55 3 9 9 9 10 לא אקדמית, על תיכונית

 29 4 51 35 42 46 תואר ראשון

 1 0 18 19 28 22 תואר שני

 0 0 3 7 8 6 תואר שלישי

 1 0 0 0 0 0 תעודה אחרת 

 100 100 100 100 100 100 כ"סה

       

 76 104 105 99 235 216  גודל המדגם

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

, )41%(האוניברסיטה העברית : לומדים העוזבים הם/מוסדות הלימוד העיקריים בהם למדו. את ירושלים

והאקדמיה לאמנות ועיצוב ) 5%(מכללת הדסה , )9%(סמינר חרדי לבנות , )21%(כולל /ישיבה גבוהה

   ).4%(בצלאל 

  

   תעסוקה4.2.א

  

  עבודה בעת המגורים בירושלים

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

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

  .   בלבד עבדו46%החרדית 

-86%(ים דומה מגזרבקרב כל אחד מה, אחוז העובדים בירושלים. בדו בירושליםע,  מאלו שעבדו85%

84% .(  

  .  ביהודה ושומרון10%- מהם עבדו במחוז ירושלים ו15% – ירושליםמחוץ לעבדו ,  מאלו שעבדו15%

) 7%(פתח תקווה , )20%(תל אביב : היישובים העיקריים בהם עבדו אלו שמקום עבודתם אינו ירושלים הם

  ).  7%(ת שמש ובי
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הנמוך יחסית העובדים אחוז . 66% –של הגברים מזה  גבוה 85% –אחוז אלו שעבדו מקרב הנשים 

  .  נמוך בקרב הגברים החרדיםעובדיםשנרשם בקרב הגברים נובע מאחוז 

 מצביעה על כך שבקרב האוכלוסייה החילונית אחוז הגברים מגזרמגדר ואחוז העובדים לפי התפלגות 

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

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

,  בלבד18% אחוז הגברים העובדים עמד על –בקרב האוכלוסייה החרדית נרשמה תמונה שונה לחלוטין 

דומה לזה שנרשם בקרב הנשים החילוניות ואף גבוה והוא , 85%אחוז הנשים העובדות עמד על שבעוד 

  . במעט מזה של הנשים הדתיות

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

 64 39 66 74  בירושליםה/עבד

 11 7 13 12 מחוץ לירושלים ה/עבד

 25 54 21 14 ה/לא עבד

 100 100 100 100  כ"סה

     

 893 205 210 478 גודל המדגם

   את העירה/ בשנתיים האחרונות לפני שעזבה/האם עבד*  

עוזבים את ירושלים לפי תכונות כח העבודה 

בעת המגורים בירושלים ואופי הזהות הדתית
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  , בעת המגורים בירושלים* עוזבים את ירושלים לפי תכונות כח העבודה
 ומגדראופי הזהות הדתית 

 סה"כ חרדים דתיים חילונים  

 נשים גברים נשים גברים נשים גברים נשים יםגבר  

 אחוזים  

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

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

 15 33 15 82 19 23 14 13 ה/לא עבד

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 447 453 85 120 109 102 247 229 גודל המדגם

   את העירה/ בשנתיים האחרונות לפני שעזבה/האם עבד*           

  
 24-20מצביעים על כך שאחוז העובדים הנמוך ביותר נרשם בקרב בני ) 64עד גיל (גיל לפי נתוני העובדים 

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

דומה בין  64-30     בקרב בניאחוז אלו שעבדו בעת המגורים בירושלים .  הם חרדיםר שעזבו את העי

   .87%-93%קבוצות הגיל והוא עמד על 

  
  

 בעת המגורים בירושלים וגיל * עוזבים את ירושלים לפי תכונות כח העבודה

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

 אחוזים  

 41 75 77 66 84 60 40 ה בירושלים/עבד

 1 16 13 22 9 13 8 מחוץ לירושליםה /עבד

 58 9 11 13 7 27 52 ה/לא עבד

 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

        

 85 57 64 93 226 230 126 גודל המדגם

   את העירה/ בשנתיים האחרונות לפני שעזבה/האם עבד*         

  
  עבודה ביישוב המגורים הנוכחי

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

  . 75% –כיום אלו שעובדים 

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

קרב האוכלוסייה החילונית ירד במעט עם מעניין לציין שאחוז העובדים ב. 80% –בקרב האוכלוסייה הדתית 

יש לשער שהירידה באחוז . ובקרב האוכלוסייה הדתית הוא נותר דומה) 82%- ל86%- מ(העיר עזיבת 

  . העובדים החילונים נובעת מפרישה לגמלאות

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

    .כיום שעובדים 56%- ו בהשוואה למהחרדים עבד
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גם בעת המגורים בירושלים . )71%(עובדים ש גבוה מאחוז הגברים )80% (עובדותשאחוז הנשים כיום 

אך הפער בניהם היה גבוה , )66%(מאחוז הגברים שעבדו ) 85%(אחוז הנשים שעבדו היה גבוה יותר 

  . יותר

  

ל כך שבקרב הגברים החילונים נרשם אחוז העובדים מצביעה ע מגזרלפי כיום אחוז העובדים התפלגות 

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

 בעת 18%-עם זאת יש לציין שאחוז העובדים החרדים עלה מ. 32% –נרשם בקרב הגברים החרדים 

  .  כיום32%-המגורים בירושלים ל

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

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

  

  

  

  

  

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

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

 30 34 29 28 ת ביישוב המגורים/עובד

 45 21 50 53 ת מחוץ ליישוב המגורים /עובד

 25 44 20 18 ת/לא עובד

 100 100 100 100 כ"סה

     

 896 203 214 479 גודל המדגם

  ת כיום/עובדהאם *                   

עוזבים את ירושלים לפי תכונות כח העבודה 

ביישוב המגורים הנוכחי ואופי הזהות הדתית
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  *תכונות כח העבודהעוזבים את ירושלים לפי 
  אופי הזהות הדתית ומגדר ,המגורים הנוכחיביישוב 

 כ"סה םחרדי דתיים חילונים 

 נשים יםגבר נשים יםגבר נשים יםגבר נשים יםגבר 

  אחוזים 

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

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

 20 29 13 69 22 18 21 14 ת/לא עובד

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ "סה

         

 444 450 88 115 109 105 247 230 גודל המדגם

  ת כיום/עובדהאם * 

  

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

 חלה 29-25כמו כן בקרב בני  . ם כיו61%- והוא עלה ל, 48%שעבדו בעת המגורים בירושלים עמד על 

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

  . להשתלבות בשוק התעסוקה

 עבדו 64-50 מבני 91%.  ומעלה חלה ירידה באחוז העובדים עם עזיבת העיר50לעומת זאת בקרב בני 

יש . 20%-    ל42%-חלה ירידה ניכרת מ+ 65בקרב בני .  כיום72%-אה לבהשוו, בעת המגורים בירושלים

  .  ומעלה נובעת בעיקר מפרישה לגמלאות של בני גילאים אלו50לשער שהירידה באחוז העובדים בני 

בעת המגורים בירושלים , לשם השוואה. עובדים מחוץ ליישוב המגורים שלהם,  מאלו שעובדים כיום60%

  . דו מחוץ לירושליםעב,  מאלו שעבדו15%

  

  וגילביישוב המגורים הנוכחי * תכונות כח העבודהעוזבים את ירושלים לפי 

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

 אחוזים  

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

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

 25 80 28 11 11 8 22 39 ת/לא עובד

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 881 82 58 64 91 227 235 124 גודל המדגם

  ת כיום/עובדהאם * 

  
   משלח יד4.3.א
  

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

  ). 7%(וענפי טכנולוגיות המידע ) 10%(תחום הבריאות , )11%(הנדסה תחומי המדע וה, )15%(והתרבות 

  

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

 בקרב .)10%(משפט חברה ותרבות ו) 11%(בריאות , )20%(חלקם של העוסקים בתחום ההוראה 
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מדע , )21%(חברה ותרבות , ביב בולט חלקם של המועסקים בתחום המשפטהעוברים למטרופולין תל א

   .)10%(הוראה ו) 12%(והנדסה 

  

   ואיזור גיאוגרפי משלחי יד עיקרייםעוזבים את ירושלים לפי 

 
מטרופולין 
 ירושלים

מטרופולין 
 תל אביב

יתר 
 כ"סה הארץ

 אחוזים  משלח יד

 15 18 10 20 הוראה

 14 6 21 10 חברה ותרבות, משפט

 11 13 12 7 מדע והנדסה

 10 10 9 11  בריאות

 7 7 9 4 טכנולוגיות המידע

 5 5 5 5 עסקים ומינהל

  מנהלי ייצור ומנהלים 
 בתחום השירותים המקצועיים

5 3 5 4 

  מנהלים אדמיניסטרטיביים 
  , ומנהלי מכירות
 שיווק ופיתוח

3 5 3 4 

 4 0 4 7 פקידים כלליים וקלדנים

     

 664 128 297 239  ל המדגםגוד

  
  

   עיקריים ומחוז משלחי ידעוזבים את ירושלים לפי 

 

  מחוז 
תל 
 אביב

  יהודה 
 ושומרון

  מחוז 
 המרכז

  מחוז 
 ירושלים

  מחוז 
 צפון

מחוז 
 דרום

  מחוז
 כ"סה חיפה

 אחוזים  משלח יד

 15 22 17 17 15 11 23 9 הוראה

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

 11 16 8 15 9 15 6 11 ע והנדסהמד

 10 9 6 13 8 9 13 9 בריאות

 7 9 6 7 6 11 3 7 טכנולוגיות המידע

 5 3 11 2 11 5 1 5 עסקים ומינהל

  מנהלי ייצור ומנהלים 
 בתחום השירותים המקצועיים

2 6 4 5 8 0 6 4 

  מנהלים אדמיניסטרטיביים 
  , ומנהלי מכירות
 שיווק ופיתוח

7 3 4 3 3 3 3 4 

 4 0 0 0 7 4 7 4 פקידים כלליים וקלדנים

          

 664 32 36 60 95 130 144 167 גודל המדגם

  
  

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

 מטרופולין תל אביב ).47%(ולעובדי הוראה )  מהפקידים שעזבו את העיר עברו לאזור זה61%(לפקידים 

מנהלים , )58%(טכנולוגיית המידע , )66%(חברה ותרבות , מושך אחוז גבוה של העובדים בתחומי משפט

  ).  52%(ומדע והנדסה ) 57%(
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   הכנסה4.4.א
  

 4,000 ממשקי הבית השתכרו עד 15%: כדלהלןהתפלגות ההכנסה של משקי הבית שעזבו את העיר היא 

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

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

  . ח"ש

 משקי הבית החרדים נמוכה באופן ניכר  מצביעה על כך שהכנסתמגזרהתפלגות הכנסת משק הבית לפי 

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

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

ההכנסה הנמוכה בקרב . דים בלבד ממשקי הבית החר7%-בהשוואה ל, ח" ש 20,000-10,001השתכרו

)  תעסוקה4.2.ראו א( שאחוז נמוך מהגברים החרדים עובד משקי הבית החרדים נובעת בין היתר מכך

   .כמו כן משקי הבית החרדים צעירים יותר. היא נמוכה יחסיתשל משק הבית וכפועל יוצא ההכנסה 

   ומחוזמשלחי יד עיקרייםעוזבים את ירושלים לפי 

 
  מחוז 

 תל אביב
  יהודה 
 ושומרון

מחוז 
 המרכז

  מחוז 
 ירושלים

  מחוז 
 צפון

  מחוז
 דרום

  מחוז 
 כ"סה חיפה

  גודל 
 המדגם

  אחוזים  משלח יד

 99 100 7 6 10 14 14 33 15 הוראה

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

 71 100 7 4 13 13 27 11 25 מדע והנדסה

 67 100 4 3 12 12 18 28 22 בריאות

 45 100 7 4 9 13 31 9 27 טכנולוגיות המידע

 32 100 3 13 3 31 19 3 28 עסקים ומינהל

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

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

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

   ואיזור גיאוגרפיייםמשלחי יד עיקרעוזבים את ירושלים לפי 

 
  מטרופולין 
 ירושלים

  מטרופולין 
 תל אביב

יתר 
 כ"סה הארץ

גודל 
 המדגם

  אחוזים  משלח יד

 99 100 23 29 47 הוראה

 96 100 8 66 26 חברה ותרבות, משפט

 71 100 24 52 24 מדע והנדסה

 67 100 19 40 40 בריאות

 45 100 20 58 22 טכנולוגיות המידע

 32 100 19 47 34 הלעסקים ומינ

  מנהלי ייצור ומנהלים 
 29 100 24 31 45 בתחום השירותים המקצועיים

  מנהלים אדמיניסטרטיביים 
  , ומנהלי מכירות
 28 100 14 57 29 שיווק ופיתוח

 28 100 0 39 61 פקידים כלליים וקלדנים
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 ממשקי הבית החילונים 26%. הכנסת משקי הבית החילונים גבוהה יותר מהכנסת משקי הבית הדתיים

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

, ועל כן הוותק בעבודה של החילונים גבוה יותר משל הדתיים, הדתית צעירה יותר מהאוכלוסייה החילונית

   . ויש לכך השפעה על גובה השכר

  

  

  

  

   לפי הכנסה עוזבים את ירושלים
  אופי הזהות הדתיתשל משק הבית ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים  

 אחוזים  

 15 42 7 6  4,000₪עד 

10,000 – 4,001 ₪ 24 36 50 33 

20,000 – 10,001 ₪ 43 42 7 35 

 18 0 14 26 ומעלה ₪ 20,001

 100 100 100 100 כ"סה

      

 474 107 107 260  גודל המדגם

  
  

   ירושלים לפי הכנסה עוזבים את
  אופי הזהות הדתיתשל משק הבית ו

 כ"סה חרדים דתיים חילונים  

 אחוזים  

 15 42 7 6  4,000₪עד 

10,000 – 4,001  ₪ 24 36 50 33 

 20,000 – 10,001 ₪ 43 42 7 35 

 18 0 14 26 ומעלה ₪ 20,001

 100 100 100 100 כ"סה

      

 474 107 107 260  גודל המדגם

  

  

  

  ואופי הזהות הדתיתעוזבים את ירושלים לפי הכנסה של משק הבית 

 גודל המדגם כ"סה חרדים דתיים חילונים 

  אחוזים  

 69 100 65 12 23 ח"ש 4,000עד 

 156 100 35 25 40 ח" ש4,001 – 10,000

 166 100 5 27 68 ח" ש10,001 – 20,000

 83 100 0 18 82  ומעלהח" ש20,001

 474 100 23 23 55 כ"סה
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  סטטוס המגורים  4.5.א

  

  סטטוס המגורים בירושלים 

דירה בבעלות , )43%(בשכירות ללא שותפים : בירושלים צורות המגורים השכיחות היובעת המגורים 

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

) 40%(בשכירות ללא שותפים : רושלים היובקרב האוכלוסייה החילונית צורות המגורים השכיחות בי

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

יוצא ). 34%(ואצל ההורים ) 51%(בקרב החרדים בולט חלקם של אלו שגרו בשכירות ). 15%(דמי שכירות 

וכן אחוז , )51%(ות ללא שותפים נרשם בקרב החרדים איפוא שהאחוז הגבוה ביותר של אלו שגרו בשכיר

האחוז הגבוה ביותר של אלו שגרו בדירה בבעלותם נרשם בקרב החילונים ). 34%(אלו שגרו אצל ההורים 

– 26% .  

  אופי הזהות הדתיתו בירושליםסטטוס המגורים עוזבים את ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  ליםסטטוס המגורים בירוש 

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

 19 6 15 26  בבעלות 

 16 34 14 8 מגורים אצל ההורים 

 12 4 10 16 בשכירות עם שותפים 

 10 6 15 9 ללא תשלום דמי שכירות, בבעלות המשפחה 

 1 0 2 0 במעונות סטודנטים 

 100 100 100 100 כ" סה

     

 529 126 115 288 גם גודל המד

  סטטוס המגורים ביישוב המגורים הנוכחי

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

. 49%-         ל43%-כמו כן חלה עלייה באחוז אלו שגרים בשכירות ללא שותפים מ. המגורים הנוכחי

  . 1%- ל16%-ואצל ההורים מ, 6%- ל12%-לו שגרים בשכירות עם שותפים מבמקביל חלה ירידה באחוז א

  

  

  

  

  

  

  

  

עוזבים את ירושלים לפי סטטוס המגורים בירושלים וביישוב הנוכחי
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60%

 בשכירות עם שותפים מגורים אצל ההורים בבעלות בשכירות ללא שותפים

ירושלים  יישוב המגורים הנוכחי 
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, חלה עלייה באחוז אלו שגרים  בדירה בבעלותם, עם המעבר ליישוב המגורים הנוכחי, בקרב כל המגזרים

- ל26%- בקרב החילונים חלה עלייה מ. 48%- ל6%-מ, כאשר העלייה הגדולה ביותר חלה בקרב החרדים

  . 25%- ל15%- ואצל הדתיים מ 36%

  

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

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  סטטוס המגורים ביישוב המגורים הנוכחי

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

 37 48 25 36 בבעלות 

 6 0 4 9 ם שותפיםבשכירות ע 

 5 1 8 6 ללא תשלום דמי שכירות, בבעלות המשפחה 

 2 1 3 2 תאחר צורת מגורים 

 1 2 3 1 מגורים אצל ההורים 

 100 100 100 100 כ" סה

     

 529 126 115 288 גודל המדגם 

  

  מידת הרצון לחזור לגור בירושלים 4.6.א

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

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

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

רוצה מאוד אילו היו " "טק של בעלי- רוצה אבל אין עבודה בתחום ההיי ","תמתלבט", "אולי בעתיד: "הבאות

לא בירושלים של ", "מה שכנראה לא יקרה, במידה ודברים ישתנו)" "דירה, מחיר(התנאים האפשריים לכך 

  ". היום

 יתאופי הזהות הדתמידת הרצון לחזור לגור בעיר שונה מאוד בין המגזרים השונים וניכר כי יש קשר בין 

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

 80%- ממשקי הבית הדתיים ו67% –הדתיים והחרדים מידת הרצון לחזור לגור בעיר גבוהה באופן ניכר 

  . ממשקי הבית החרדים רוצים לחזור לגור בעיר

-בהשוואה ל, 61% – לחזור לגור בעיר מאודט מאוד חלקם של אלו שרוצים בקרב משקי הבית החרדים בול

בקרב משקי הבית החילונים בולט . החילונים בקרב משקי הבית 20%- בקרב משקי הבית הדתיים ו42%

 בקרב 11%- בקרב הדתיים ו19%-בהשוואה ל, 42% – לחזור לגור בעיר רוצים אינםחלקם של אלו ש

  . החרדים
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בטווח הגילאים (מהנתונים עולה כי יש קשר בין מידת הרצון לחזור לגור בעיר לבין מגורים בירושלים בילדות 

.  היו מעוניינים לחזור לגור בעיר64%, בקרב אלו שגרו בירושלים בילדותם). לא בהכרח כל השנים, 18-0

  . ם לחזור לגור לעיר היו מעונייני46%בקרב אלו שלא גרו בירושלים בילדותם 

  

 עוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר
בילדותומגורים בירושלים   

   
  גר בירושלים 

  בילדות
  גר בירושלים  לא

 כ"סה  בילדות

 אחוזים  מידת הרצון לחזור לגור בירושלים

 35 28 41 רוצה מאוד

 21 18 23 רוצה

 29 40 23 לא רוצה

 14 14 14 מתלבט/אחר

 100 100 100 כ"סה

     

 519 207 312  גודל המדגם

  

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

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  מידת הרצון לחזור לגור בירושלים

 35 61 42 20 רוצה מאוד

 21 19 25 21 רוצה

 29 11 19 42 לא רוצה

 14 9 14 17  מתלבט/אחר

כ"סה  100 100 100 100 

     

 519 126 113 280 גודל המדגם

עוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר 

ואופי הזהות הדתית

0%

20%

40%

60%

80%

100%

חילונים דתיים חרדים

רוצה מאוד  רוצה   לא רוצה  אחר/מתלבט 
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בהשוואה , אחוז אלו שמעוניינים לחזור לגור בירושלים גבוה יותר בקרב אלו שגרו בירושלים בילדותםכאמור 

,  שגרו בירושלים בילדותם היו מעוניינים לחזור לגור בהמהדתיים 44%. לאלו שלא גרו בה בילדותם

בקרב החרדים התקבלה .  שלא גרו בה בילדותם והיו מעוניינים לחזור לגור בהדתיים מה36%- בהשוואה ל

גבוהה ממידת ) 67%( מידת הרצון לחזור לגור בירושלים בקרב אלו שלא גרו בה בילדותם  –תמונה הפוכה 

  ).  61%(הרצון של אלו שגרו בירושלים בילדותם 

  

   בילדות מידת הרצון לחזור לגור בירושלים לפי מגורים בירושלים
  ואופי הזהות הדתית

 לא גרו בירושלים בילדות  בילדותגרו בירושלים  

 חרדים דתיים חילונים חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  מידת הרצון לחזור לגור בירושלים

 67 36 19 61 46 21 רוצה מאוד

 6 24 19 21 26 23  רוצה

 28 26 45 8 14 39 לא רוצה

 0 14 17 9 13 17 מתלבט/אחר

 100 100 100 100 100 100 כ"סה

        

 18 42 143 106 69 134  גודל המדגם

  

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

 מאוד אורוצים (ציינו שהם היו רוצים מהם  77% –לגור בעיר נרשמה בקרב העוזבים ליהודה ושומרון 

:  הםחזור לגור בירושליםמחוזות נוספים בהם נרשם אחוז גבוה של אלו שרוצים ל.  לחזור לגור בעיר)רוצים

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

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

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

  ). 36%(אביב 

  

  

  

  

  

  

  

  

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

 
  מחוז

 תל אביב
יהודה 
 ושומרון

מחוז 
 המרכז

מחוז 
 ירושלים

מחוז 
 צפון

  מחוז
 דרום

מחוז 
 חיפה

מטרופולין 
 םירושלי

  מטרופולין
 כ"סה תל אביב

 אחוזים  

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

 21 21 23 20 9 23 17 27 27 18 רוצה

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

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

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

           

 526 248 162 30 34 52 63 94 99 154 גםגודל המד

  

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

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

בקרב העוזבים לתל אביב ולמודיעין נרשם אחוז נמוך יותר ). 72%-76%(בני ברק להעוזבים לבית שמש ו

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

) 47%(ודיעין נרשם בקרב העוזבים למבירושלים  לחזור לגור רוצים אינםהאחוז הגבוה ביותר של אלו ש

   ). 22%( ולבית שמש )38%(לתל אביב 

  

  

  

  דת הרצון עוזבים את ירושלים לפי מי
  לחזור לגור בעיר ויישובים עיקריים

 
תל 
 מודיעין אביב

בני 
 ברק

מודיעין 
 עילית

בית 
 חיפה שמש

 39 44 58 72 25 19 רוצה מאוד

 28 28 32 4 19 23 רוצה

 17 22 5 16 47 38 לא רוצה

 17 6 5 8 9 20 פרט, אחר

 100 100 100 100 100 100 כ"סה

        

 18 18 19 25 32 91  גודל המדגם

  
  
  

עוזבים את ירושלים, לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר 

ויישובים  עיקריים
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מודיעין עילית בני ברק בית שמש חיפה מודיעין תל אביב

רוצה מאוד  רוצה  אחר/מתלבט  לא רוצה 
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  יישובים עיקרייםעוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר ו

 בני ברק מודיעין תל אביב 
  מודיעין 
 חיפה בית שמש עילית

 אחוזים  מידת הרצון לחזור לגור בירושלים

 39 44 58 72 25 19 רוצה מאוד

 28 28 32 4 19 23 רוצה

 17 22 5 16 47 38 לא רוצה

 17 6 5 8 9 20 מתלבט/ראח

 100 100 100 100 100 100 כ"סה

       

 18 18 19 25 32 91 גודל המדגם

  

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

 ממשקי 80%כך למשל . ת ומעלה נרשם אחוז נמוך יחסי50בקרב בני שבעוד , גבוה מאוד לחזור לגור בעיר

כאמור .  לחזור לגור בעיר)רוצים מאוד או רוצים(רוצים  ציינו שהיו 29-25 מבני 64%-  ו24-20הבית של בני 

והם כאמור כמהים לגור בירושלים והיו שמחים ,  הם חרדים24-20של העוזבים בני ) 79%(החלק הארי 

לעומת . גבוה של אלו שמעוניינים לחזור לגור בעירולכן נרשם בקרב בני גילאים אלו אחוז , לחזור לגור בה

) רוצים מאוד או רוצים(רוצים  בלבד ממשקי הבית היו 26%+ 65 ובקרב בני 38% 64-50זאת בקרב בני 

  . לחזור לגור בעיר

 ומעלה גדול הרבה 50הפער בין בני הגילאים הצעירים לבני ,  רוצים לחזור לגור בעיראינםבאשר לאלו ש

 מבני 47%- ל  זאת בהשוואה.  לא היו רוצים לחזור לגור בעיר29-25 מבני 23%- ו24-20ני  מב6%. יותר

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

  

  עוזבים את ירושלים לפי מידת הרצון לחזור לגור בעיר וגיל

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

  מידת הרצון לחזור 
  לגור בירושלים

 אחוזים

 35 17 22 27 37 28 39 62 רוצה מאוד

 21 9 16 19 29 23 26 18 רוצה

 29 60 47 38 25 32 23 6 לא רוצה

 14 13 16 16 10 18 12 14  מתלבט/אחר

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

          

 524 53 32 37 52 137 129 84  גודל המדגם
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  טטיסטיס ניתוח – לעזיבת ירושליםת   הסיבו–פרק ב 

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

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

כאשר כל תחום כלל , )תרבות  ופנאי, איכות חיים, להחינוך והשכ, ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר

רצון בבית צמוד , מחירי דיור גבוהים בירושלים: למשל תחום הדיור כלל את הסיבות הבאות. מספר סיבות

המשיבים הם התבקשו לציין . ארנונה גבוהה או סיבה אחרת הקשורה בדיור, רצון בדירה גדולה יותר, קרקע

כאשר הם התבקשו לציין מהי הסיבה החשובה , העיראת ב וותר בהחלטתם לעז הסיבות החשובות בי3מהן 

חשוב לציין שחלק מהמשיבים ציינו מספר . הסיבה השנייה בחשיבותה והסיבה השלישית בחשיבותה, ביותר

כך למשל בתחום הדיור חלק מהמשיבים ציינו שהסיבה החשובה ביותר מבחינתם היא . סיבות מאותו תחום

או בתחום סיבות . והסיבה השנייה בחשיבותה היא רצון בדירה גדולה יותר, הגבוהיםמחירי הדיור 

והסיבה השנייה , משפחתיות וחברתיות חלק מהמשיבים ציינו שהסיבה החשובה ביותר היא ריחוק מההורים

  ). 1ראו השאלון בנספח (היא רוב החברים שלי עזבו את ירושלים 

  

  : לעזיבת העירלהלן פירוט הגורמים החשובים ביותר 

 47%  –צויין כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ) ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים(תחום הדיור 

כסיבה   ציינו משפחה וחברים15%. תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העירממשקי הבית ציינו 

טן למצוא עבודה בתחום ובעיקר סיכוי ק(תעסוקה  ציינו את תחום ה14%-החשובה ביותר לעזיבתם ו

  . )העיסוק

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

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

 13%, כסיבה השנייה בחשיבותה לעזיבתם ים ציינו סיבות הקשורות לאיכות חי19%. לעזיבתם את העיר

   .  נוספים ציינו משפחה וחברים13%-לתעסוקה וסיבות הקשורות ציינו 

 16%. איכות חייםל  סיבות הקשורות 29%ציינו הסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים לשאלה מהי 

  .  לוסייה בעיר ציינו יחסים ומתחים בין קבוצות אוכ13%-  וסיבות הקשורות לדיורציינו 

  

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

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

 

הסיבה 
  הראשונה
 בחשיבותה

הסיבה 
  השנייה

 בחשיבותה

  הסיבה
  השלישית

 חשיבותהב

 אחוזים  

 16 30 47 ורדי

 10 13 14 תעסוקה

 9 13 15  משפחה וחברים

 13 10 6  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 3 4 5 חינוך והשכלה

 29 19 9 איכות חיים

 10 6 0  ופנאיתרבות

 11 5 3 סיבות נוספות

 100 100 100 כ"סה

    

 388 446 491  גודל המדגם

  2ספח ראו לוח מפורט בנ*                

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

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

 בשכיחות נמוכה יתר הסיבות הופיעו. 8% – סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק –נמוך הרבה יותר 

  ).  2ראו פירוט בנספח ( ומטה 4%יחסית של 

  

  לפי אופי הזהות הדתיתלעזיבת ירושלים הסיבה החשובה ביותר 

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

ן ומשקל כל אחת מהן שונה בין אך המדרג שלה, הסיבות העיקריות לעזיבה בקרב המגזרים השונים זהות

   .מגזר למגזר
  

 כסיבה הראשונה )ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים(צויינו סיבות הקשורות בדיור  האוכלוסייה החילוניתבקרב 

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

בתעסוקה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר קשורות סיבות ה ממשקי הבית ציינו 20%. לעזיבתם

  .  ציינו משפחה וחברים18%-ו

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

כסיבה השנייה   ציינו סיבות הקשורות לאיכות חיים18%. )20%(ומשפחה וחברים ) 20%( דיור –

  . ה לעזיבתםבחשיבות

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

  .   ציינו יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר17%- לתרבות ופנאי והקשורות 

  

משקי  מ60% –צויין תחום הדיור כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר  הדתיתהאוכלוסייה בקרב 

סיבות  ממשקי הבית ציינו 11%. הבית ציינו את תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר

  .  נוספים ציינו משפחה וחברים11%- כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר והקשורות בתעסוקה 
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 תחומים בחשיבותה לעזיבת העיר הופיעו בשכיחות הגבוהה ביותר שניהשנייה במענה לשאלה מהי הסיבה 

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

  . לחינוך והשכלהסיבות הקשורות  נוספים ציינו 10%-לעזיבתם ו

ציינו את תחום  19%. איכות חיים ציינו סיבות הקשורות ל38%הסיבה השלישית בחשיבותה לשאלה מהי 

  .   תעסוקה ציינו13%-הדיור ו
  

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

 12%.  הגבוהיםמחירי הדיורשהסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר היא דיור ובעיקר החרדים ציינו 

 סיבות ציינו 4%- ומשפחה וחברים ממשקי הבית ציינו שהסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר היא

  . הקשורות בתעסוקה

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

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

   .  ציינו איכות חיים13%- ו  לתעסוקה כסיבה השנייה בחשיבותה לעזיבת העירהקשורות 

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

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

סיבה ם ישנה בקרב החרדי, ניתן לראות שבעוד שבקרב החילונים והדתיים הסיבות לעזיבה הן מגוונות

  . ליתר הסיבות משקל נמוך הרבה יותר.  מחירי הדיור הגבוהים–אחת דומיננטית 

  

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

יבות  ממשקי הבית ציינו ס28%בקרב האוכלוסייה החילונית . סיבה זו בקרב כל אחד מהמגזרים שונה מאוד

משקל ) 78%(והחרדית ) 60%(בקרב האוכלוסייה הדתית . הקשורות בדיור כסיבה החשובה ביותר למעבר

  .  סיבה זו הוא גבוה באופן משמעותי

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

 לא מבוטל בקרב המגזרים השונים והוא עמד על למשפחה וחברים משקל.  בקרב החרדים4%-הדתיים ו

גם לאיכות חיים .  בקרב הדתיים והחרדים כסיבה החשובה ביותר לעזיבה12% בקרב החילונים ועל 18%

ומשקל נמוך יותר בקרב הדתיים , 13% –משקל לא מבוטל בקרב החילונים כסיבה החשובה ביותר לעזיבה 

ת חיים משקל גבוה יותר כסיבה שנייה ושלישית בחשיבותן חשוב להדגיש שלאיכו). 2%(והחרדים ) 5%(

  .  לעזיבה בקרב שלושת המגזרים
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  אופי הזהות הדתיתהסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

 47 78 60 28  דיור

 14 4 11 20 תעסוקה

 15 12 12 18 משפחה וחברים

 6 2 0 11  בוצות אוכלוסייהיחסים ומתחים בין ק

 5 2 10 5 חינוך והשכלה

 8 2 5 13 איכות חיים

 0 0 0 1  ופנאיתרבות

 3 1 3 4  סיבות נוספות

 100 100 100 100  כ"סה

     

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

  הות הדתיתאופי הזהסיבה השנייה בחשיבותה לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

 30 52 29 20  דיור

 13 17 10 13 תעסוקה

 13 5 6 20 משפחה וחברים

 10 4 5 13  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 4 3 10 2 חינוך והשכלה

 19 13 30 18 איכות חיים

 6 0 2 9  ופנאיתרבות

 4 6 7 4  סיבות נוספות

 100 100 100 100  כ"סה

     

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

  אופי הזהות הדתיתהסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

 16 19 19 13 דיור

 10 13 13 7 תעסוקה

 9 7 9 8 משפחה וחברים

 13 8 6 17  וצות אוכלוסייהיחסים ומתחים בין קב

 3 4 3 2 חינוך והשכלה

 29 27 38 27 איכות חיים

 10 0 1 18  ופנאיתרבות

 10 20 10 6 סיבות נוספות

 100 100 100 100 כ"סה

     

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

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

 בקרב 44%,  בקרב האוכלוסייה החילונית21% –פער גדול במשקל גורם זה אצל כל אחד מהמגזרים 

  . החרדית בקרב האוכלוסייה 71%-האוכלוסייה הדתית ו

  

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

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

  . ואיכות חיים לא מספקת בירושלים

  

 ולימודים במוסד להשכלה גבוהה 44% –מחירי דיור גבוהים : ים הןהסיבות החשובות ביותר בקרב הדתי

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

  . סיבה משפחתית אחרת וסיבה אחרת הקשורה בדיור, נישואים

  

יתר הסיבות . 7% – ונישואים 71% –ם מחירי דיור גבוהי: הסיבות החשובות ביותר בקרב החרדים הן

  .  ומטה4%הופיעו בשכיחות נמוכה של 

  

בעוד שבקרב החילונים והדתיים הסיבות לעזיבה הן . ניתוח זה מדגיש את ההבדלים בין המגזרים השונים

 ציינו סיבה זו כסיבה 71% – מחירי הדיור הגבוהים - אחת דומיננטית בקרב החרדים ישנה סיבה , מגוונות

  .     ליתר הסיבות משקל נמוך והן צויינו על ידי משקי בית מעטים יחסית. ובה ביותר לעזיבתםהחש

  

  מחוזלפי  לעזיבת ירושלים הסיבה החשובה ביותר

  

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

ובעיקר (הסיבה החשובה ביותר לעזיבה היא דיור , מחוז ירושליםליהודה ושומרון כמו גם בקרב העוזבים ל

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

 ממשקי 28%- הסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר היא תעסוקה ובקרב העוזבים למחוז תל אביב 

שפחה וחברים כסיבה  ממשקי הבית ציינו מ27%. הבית ציינו סיבה זו כחשובה ביותר לעזיבתם את העיר

   .   ציינו יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר13%- הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ו

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

כסיבה  חה וחברים ממשקי הבית ציינו משפ24%. ציינו סיבה זו כחשובה ביותר לעזיבתם את העיר

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

  .) בתחום העיסוקעבודה

  

, )28%(סיבות הקשורות בתעסוקה צויינו כסיבה החשובה ביותר לעזיבה על ידי העוזבים למחוז תל אביב 

  ). 16%(ולמחוז הדרום ) 16%(למחוז המרכז 

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

  ). 22%(ולמחוז חיפה ) 24%(המרכז 
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  ). 8%(ולמחוז תל אביב ) 13%(סיבות הקשורות לחינוך והשכלה צויינו על ידי העוזבים למחוז חיפה 

  הסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי מחוז

 

  זמחו
תל 
 אביב

יהודה 
 שומרון

מחוז 
 המרכז

מחוז 
 ירושלים

מחוז 
 צפון

מחוז 
 דרום

מחוז 
 כ"סה חיפה

 אחוזים  

 47 39 65 60 70 38 84 10 דיור

 14 4 16 6 5 16 2 28 תעסוקה

 15 22 6 12 0 24 2 27  משפחה וחברים

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

 5 13 3 0 3 5 3 8 חינוך והשכלה

 9 17 0 13 11 7 4 10 איכות חיים

 0 0 0 0 0 0 0 1  תרבות

 3 4 3 4 2 7 2 1  סיבות נוספות

          

 100 100 100 100 100 100 100 100  כ"סה

         

 491 23 31 48 63 86 96 144 גודל המדגם

  2ראו לוח מפורט בנספח *   

  

  פי גילהסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים ל

  

  . הבדלים בסיבות להגירה נמצאו גם בין בני הגילאים השונים

 72% – 24-20סיבה העיקרית לעזיבתם של בני צויינו כובעיקר מחירי דיור גבוהים , סיבות הקשורות בדיור

סיבה זו היתה דומיננטית גם בקרב בני . לעזיבתםהחשובה ביותר סיבה את הדיור כמבני גילאים אלו ציינו 

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

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

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

  . בתםהחשובה ביותר לעזי

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

עם זאת . ציינו שסיבות אלו הן החשובות ביותר מבחינתם+ 65 מבני 49%- ו64-50 מבני 32%.  ומעלה50

וסיבות הקשורות , ראך במידה פחותה יות, מקומו של הדיור לא נפקד גם בקרב בני הגילאים המבוגרים

 כסיבה החשובה ביותר את הדיורציינו + 65 מבני 18%-  ו64-50 מבני 32%. בדיור מדורגות במקום השני

  .  העירעזיבתמבחינתם ל

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

   .עזיבתםכחשובה ביותר ל ציינו סיבה זו 16%-18%.  ומעלה50

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

  . אלו כחשובות ביותר לעזיבתם
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  הסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי גיל

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

 אחוזים  

 47 18 32 53 52 44 46 72 דיור

 14 0 7 12 10 24 18 5 תעסוקה

 16 49 32 6 6 12 12 13 משפחה וחברים

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

 5 0 0 3 2 6 11 3 חינוך והשכלה

 9 18 18 9 16 6 7 3 איכות חיים

 0 0 0 0 0 0 0 0 תרבות ופנאי

 3 2 4 0 8 3 4 0 סיבות נוספות

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 489 45 28 34 50 133 120 79 גודל המדגם

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

  

   .תל אביב היא כאמור אבן שואבת לעוזבים את ירושלים בכלל ולאוכלוסייה החילונית בפרטהעיר 

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

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

  . ירושלים בקרב העוברים לתל אביב

סיכוי קטן למצוא עבודה ובעיקר (ת בתעסוקה סיבות הקשורו ממשקי הבית שעזבו לתל אביב ציינו 34%

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

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

  

פרופיל . ית שעזבו את ירושליםהיישוב הבא לאחר תל אביב במדרג יורד של מספר משקי הבמודיעין היא 

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

ובעיקר מחירי הדיור הגבוהים כסיבה החשובה ,  ממשקי הבית שעזבו למודיעין ציינו את תחום הדיור47%

 נוספים 16%- באיכות חיים כסיבה החשובה ביותר לעזיבה ו ציינו סיבות הקשורות16%. יותר לעזיבת העיר

  .   ובעיקר ריחוק מהילדים, ציינו משפחה וחברים

אין באפשרותנו )  מקרים ומטה20-כ(בשל גודל מדגם קטן יחסית בשאלה זו בקרב העוזבים ליתר היישובים 

    .נוספיםלהציג את הסיבה העיקרית למעבר ליישובים 

  

  

  ר לעזיבת ירושלים בקרב העוזביםהסיבה החשובה ביות
   לתל אביב ולמודיעין

 מודיעין תל אביב 

 אחוזים 

 47 4 דיור

 9 34 עסוקהת

 16 26 משפחה וחברים

 3 12 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 0 9 חינוך והשכלה

 16 13 איכות חיים

 0 2  ופנאירבותת

 9 0  סיבות נוספות

    

 100 100 כ"סה

   

 32 85 ודל המדגםג

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

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

העיר ולבחירתם ורמים החשובים ביותר לעזיבתם את לציין את הגכן ו, המתאימה ביותר לתיאור תכונותיהם

כל הערה והארה , כמו כן ניתנה למשיבים אפשרות להוסיף בכתיבה חופשית. ביישוב המגורים הנוכחי

  . הקשורה לעזיבתם

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

  . לעשות הוא לסווג את הנכתב לפי נושאים ראשיים ומאפיינים עיקריים של המהגריםכל שניסינו . את העיר

  

חלק לא מבוטל מהמשיבים . מחירי הדיור הגבוהים כאמור הם אחת הסיבות העיקריות לעזיבת העיר

  .  רבים מהם ציינו את אהבתם הרבה לעיר. התייחס לנושא זה

  

, חרדי( ."יור הגבוהים לא נותנים לי לקנות דירה בירושליםאני אוהב את ירושלים בכל ליבי אבל מחירי הד"

    )עבר לבני ברק, 22בן , רווק

  

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

בת , נשואה, דתיה( ."לעמוד לאורך זמן במחירי השכירות הגבוהים ולא היו אופציות מוצלחות לרכישה של דירה

  )עברה לכפר עציון, 31

  

לכן התרחקתי מעט , רציתי לקנות דירה משלי אך מחירי הדירות הגבוהים באזור מגוריי לא אפשרו לי זאת"

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

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

  

אך ... ועד לרגע זה אני מתגעגעת אליה. וקשתה עלי הפרידה ממנה, ושלים אהבה עזהאני אוהבת את יר"

בתור צעירה נשואה אין ביכולתנו לעמוד כספית במחירי השכירות של הדירות ורק משום כך עזבנו את 

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

  

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

אני מקווה שבקרוב ירדו המחירים . שמחירי הדירות יקרים מאוד וזו הסיבה היחידה לעזיבתנו את העיר

  )עבר לביתר עילית, 20בן , נשוי, חרדי( ."באופן דרסטי כדי שנוכל לחזור לעיר הקודש

  

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

 )עזבה לרמת גן, 31בת , נשואה, חילונית(. "משפחה

העוזבים מצרים על אפשרויות התעסוקה המוגבלות . נושא התעסוקה אף הוא זכה להתייחסויות רבות

  .  בעיר וכן על השכר הנמוך בהשוואה למרכז הארץ
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זה , יר בשילוב עם כך שההכנסה במשרה מסויימת נמוכה מאשר במרכז הארץמיעוט מקומות העבודה בע"

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

  )טק-עובד כראש צוות שירות לקוחות בהיי,  עבר לתל אביב, 31בן , רווק, חילוני( ."ורבים מחבריי

  

אך לצערי בעלי . עיר שנולדנו בה והורינו חיים בה,  עשינו את מירב המאמצים להישאר בירושליםאני ובעלי"

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

 אומנם לי(לאחר שנה וחצי של אבטלה בירושלים לא נותרה לנו ברירה אלא לעזוב . שהייתה לו בתל אביב

  .)"ד" עו–חרף ניסיוני וכישוריי , הייתה עבודה אך בשכר נמוך מאוד

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

  

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

  )עבר למודיעין, 36בן , נשוי, חילוני(

  

משום שתחום , אבל כנראה שלא אקבע בה את משכני, רושלים ובהחלט אוהב את העיראני דור תשיעי בי"

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

  

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

עובד בתחום של מערכות מידע ואישתו , עבר לזכרון יעקב, 29בן , נשוי, חילוני(".  לתל אביבמוגבלות ודרשו נסיעות

  )קלינאית תקשורת

  

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

ם היה קשה ולנו אבל התנחמנו לילדי. ואז החלטנו לעזוב בלב כבד מאוד עם מועקה קשה, וראה שלא הולך

  ". בזה שאנחנו מתקרבים למשפחה בדרום

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

  

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

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

  

, 24בת , נשואה, חרדית( ...."יש חסר גדול במקומות עבודה טובים שמשכורתם שווה ולא שכר מינימום וכדומה"

  )לא צויין תחום עיסוק, עברה לכרמיאל
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ה הועלה על ידי אולם נושא ז. לא צויינה כאחד הגורמים החשובים לעזיבת העירהתחבורה הציבורית 

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

  

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

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

  

רם לא אחת לתחושה כי קשה להתנהל בעיר ללא כלי תחבורה ואפילו לבנק או המרחק בין שכונות העיר גו"

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

  

עברה לתל , 70בת , נשואה, חילונית(". היעדר תחבורה ציבורית נאותה וסכנה לנהוג ברכב פרטי שנרגם באבנים"

  )אביב

  

, הכבישים לא מכילים את כמות הרכבים,  האוויר נהייה יותר ויותר דחוס,העיר נהיית יותר ויותר צפופה"

, נשואה, דתיה()". אם היתה חברה שמתחרה באגד העיר היתה נראית אחרת(תחבורה ציבורית ללא תחרות 

  )עברה לאפרת, 32בת 

  

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

  )עבר לבני ברק, 38בן , נשוי, חרדי(

  

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

, דתי( ."הרכבת הקלה עמוסה ותדירותה לא מספקת. הכבישים פקוקים ומשובשים. למרכז העיר ללא רכב

  )עבר לבני ראם, 34בן , נשוי

  

  : שהועלו על ידי המשיביםהם נושאים נוספים , העירונייםהתשתיות והשירותים ור גובה הארנונה בעי

  

, 27בת , נשואה, חילונית(". העירייה לא מטפלת בבעיות. התשתיות לא טובות מספיק, הארנונה גבוהה מאוד"

  )עברה למודיעין

  

ת בירושלים ועוד בלי כזוג צעיר זוהי הוצאה גבוהה לחיו. וכן הארנונה, מחיר שכר הדירה מאוד גבוה"

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

  

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

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

  )עבר לתל אביב, 61בן , נשוי, דתי( .!"מחשבהחומר ל. ונהפוך הוא

  

  )עברה למודיעין, 37בת , נשואה, חילונית( ."הארנונה גם גבוהה ולא ראינו טיפוח סביבתי בכלל"...

אולם כדי שזה יקרה לי ולשכניי , )שלי(כן הייתי רוצה לחזור לעיר ,  שנה בעיר60-כאחד שגדל וחי קרוב ל"

חייבת עיריית ירושלים לשדרג את רמת שירותיה לתושב ולתת תמורה , ן שליהירושלמים שעזבו וגרים בבניי
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אך יש בצורך ובעוצמה רבה , יש כיוון חיובי, משיחה עם חבריי שנשארו בירושלים. לארנונה שהוא משלם

  )עבר לתל אביב, 61בן , נשוי, דתי( ."יותר

  

 ." פיזית ונפשית ביחס לתושביםההזנחה ניכרת. לא אסתטית, מוזנחת, מלוכלכת,  עיר יפה–הזנחה "

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

  

  

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

, לחוסר הסובלנות ולאווירה המתוחה השוררת בה, למתחים בין האוכלוסיות השונות בעיר, האחרונות

  .  העירלהתחרדותכן ו

  

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

בסופר ובכל , בכביש,  היא נעשתה מאוד אלימה–עצמי בעיר את האחרונות חל שינוי גדול ממה שאני זוכרת 

אין . מאוד אלימה בכביש. לנותשנאה בין קבוצות שונות וחוסר סוב,  יחס בוטה–נותני שירותים של מקום 

עברה , 49בת , נשואה, חילונית(   ".מלוכלכת מאוד.  כניסות פקוקות ומבולבלות–דבר כזה בשום עיר בארץ 

  ) ללוזית

  

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

, חילוני( ."קה וכאשר ערבים ובמיוחד כנופיות צעירים מפריעים בכל מקוםהתחרדות חז, מחירי דירות גבוהים

 ). עובד כראש צוות תוכנה, עזב למודיעין, 35בן , רווק

  

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

  )אופטומטריסטית, שמש

  

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

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

  

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

". חזור לירושלים עם הילדים אבל כחילונים אין לנו שום תקווההיינו שמחים ל. מרמת החינוך ועד התרבות

  )עזב לנס הרים, 40בן , נשוי, חילוני(

  

חלקם אף ציינו . והם חשים שהם במיעוט, בקרב חלק מהעוזבים החילונים שוררת תחושה של זרות

  . שלדעתם העיר אינה מתאימה לצעירים חילונים

  

בשילוב עלויות מחייה ומסי עירייה גבוהים ללא , עירים חילוניםעיר שאיננה מתאימה לאורח חיים לזוג צ"

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

  

  )עבר לבאר יעקב, 49בן , רווק, חילוני(". העיר הזאת אינה נוחה לחילונים מצביעי מרץ כמוני".... 
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וניינים להישאר אחרי התואר הבעיה עם ירושלים זה שהיא לא מספיק אטרקטיבית לצעירים שמע"...

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

  

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

,  מרגישה כשווה בין שוויםבתל אביב אני. אלא כזרה שאחרים מנהלים עכשיו את העיר שלי, הרגשתי בבית

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

  

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

, חילונית( ." לא נעים לחיות כך– ושבפועל אנחנו המיעוט, וערבים, חרדים יותר ופחות, דתיים מכל הפלגים

  )עברה לתל אביב, 29בת , נשואה

  

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

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

  

".  לוניםהעיר מתחרדת ומגרשת את החי. ההרגשה שלי שירושלים גורמת לתושבים לעזוב את העיר"

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

  

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

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

  )עברה לחיפה, 32בת 

  

המגוון . אך עדיין מדובר בעיר מאוד מאוד קשה, אחרונות נעשו בירושלים צעדים בכיוון הנכוןבשנים ה"

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

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

היא , רומא ופריז, בכוח על צביונה של העיר וכך במקום שירושלים תעמוד בשורה אחת עם ערים כמו לונדון

צריך לקבל את המגוון האנושי .  אז יהיה השינוי-כשיתחילו לחשוב גדול . שוחה בבינוניות אלימה ומבחילה

  )עבר לתל אביב, 26בן , רווק, חילוני( ."אירופיולראות בירושלים עיר בינלאומית בצביונה כמו כל מטרופולין 

   : חלק מהחילונים מצרים על עזיבתם ומביעים את אהבתם הרבה לעיר

  

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

  )עבר לתל אביב, 30בן , רווק, חילוני( ".רווק שכמותי, ותל אביב היא עיר הרבה יותר מזמינה לחילוני, לחיות

  

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

  )לתל אביב

  

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

, חוסר הסובלנות והיעדר פיתוח התשתיות, אך תחושת המתיחות, עים אליה מאודנואשות ומתגעג
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אך מתחננים לשיפור משמעותי ! משתוקקים לחזור. הפארקים ומקומות הבילוי דחפו אותנו לתל אביב

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

  

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

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

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

  

האווירה והחיים , אוהבת את ירושלים. ירושלים את הדור החמישי מהצד שליילדתי ב, ירושלמית דור רביעי"

בת , רווקה, חילונית( ."עצוב מאוד. פחות את קיצוניות האוכלוסייה הדתית והפיכתה לרוב על פני החילונים. בה

  )עברה להוד השרון, 36
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  הנוכחיהמגורים הסיבות לבחירת יישוב  -פרק ד 

 הסיבות החשובות ביותר בהחלטתם לעבור ליישוב המגורים 5ו לציין מהן  התבקשירושליםהעוזבים את 

  . מבין מגוון סיבות שהובאו בפניהם, הנוכחי

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

, 26% –וא עבודה בתחום העיסוק סיכוי גדול למצ, 28% – רצון לגור בסביבה חברתית שדומה לי ,58%

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

  

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

  

  :  הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי הןםהחילוניהעוזבים בקרב 

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

  . 25% –  וסיכוי גדול למצוא עבודה בתחום העיסוק27% –רצון להתקרב לחברים , 28% –גבוהה ביישוב 

  

  :  הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי הןיםדתיהעוזבים בקרב ה

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

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

  

  :  הןםחרדיהעוזבים הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי בקרב ה

סיכוי גדול למצוא עבודה , 39% – רצון בדירה גדולה יותר ,86% –ירושלים מחירי דיור נמוכים יחסית ל

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

  

והן על , מהנתונים עולה אם כן שלמחירי הדיור השפעה גדולה ביותר הן על ההחלטה לעזוב את ירושלים

בקרב שלושת המגזרים הסיבה החשובה ביותר לבחירת יישוב המגורים . יהבחירה ביישוב המגורים הנוכח

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

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

) 66%(בקרב האוכלוסייה הדתית . שובה ביותר לבחירת יישוב המגורים הנוכחילירושלים  כסיבה הח

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

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

. תעסוקה ואיכות חיים,  משפחה וחברה וכוללות את תחום הדיור וכןהן מגוונותלבחירת היישוב 

  . מחירי הדיור הגבוהיםובעיקר , לעומת זאת בולטות סיבות הקשורות בדיורבקרב החרדים 
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  *עוזבים את ירושלים לפי הסיבות לבחירת היישוב הנוכחי ואופי הזהות הדתית

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

         דיור

 58 86 66 42 ית לירושליםמחירי דיור נמוכים יחס

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

 25 39 29 16 רצון בדירה גדולה יותר

 19 25 19 16 ארנונה נמוכה יחסית לירושלים

 6 2 5 7 סיבה אחרת הקשורה בדיור

         

         תעסוקה

  סיכוי גדול למצוא עבודה בתחום העיסוק 
 26 28 26 25 י ביישוב ובאזורבת זוג/או של בן/שלי ו

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

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

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

 2 1 2 2 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

         

         משפחה וחברים

 19 18 23 17 רצון להתקרב להורים

 6 0 4 10 רצון להתקרב לילדים

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

 4 5 1 5 סיבה משפחתית אחרת

 16 4 2 27 רצון להתקרב לחברים

         

         קהילה וחברה

 8 18 14 0 סביבה דתית/רצון לגור בקהילה

 28 15 14 40 ברתית שדומה לירצון לגור בסביבה ח

         

         חינוך והשכלה

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

 6 1 11 6 אזור/לימודים במוסד להשכלה גבוהה ביישוב

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

         

         איכות חיים

 10 9 18 7  קהילתי רצון לגור ביישוב

 12 4 19 13 רצון לגור בסביבה כפרית

 23 13 21 28 איכות חיים גבוהה ביישוב

 9 5 7 11 רמת שירותים גבוהה ביישוב

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

         

         תרבות ופנאי

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

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

 1 0 0 3 היצע גדול לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 4 0 1 8 ססיםחיי לילה תו

         

         סיבות נוספות

 11 19 6 9 עלות מחייה נמוכה ביישוב

 6 4 12 4 סיבות אידיאולוגיות

 8 5 7 10 סיבה אחרת

      

 418 104 94 220  גודל המדגם

יתה חשובה יה השציינו כי הסיב, מכלל המשיביםאחוז המשיבים כל תא מציג את .  סיבות לעזיבה5כל משיב התבקש לציין * 
  ).  סיבות5-אחת מ (לבחירתם ביישוב המגורים

  

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

  . השונים

משקי נרשם אחוז גבוה של ,  ולמחוז חיפהלמחוז הדרום, למחוז ירושלים, בקרב העוזבים ליהודה ושומרון

  .  70%-96%       – מחירי הדיור הנמוכים יחסית לירושליםיינו שהם בחרו ביישוב הנוכחי בשל  שצבית

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

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

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

  ). 30%-33%(ולמחוז המרכז 

  

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

רו לגור ביהודה ושומרון ובמחוז ירושלים ציינו  ממשקי הבית שבח33%-40%. ושומרון ולמחוז ירושלים

  .  ציינו את סביבת המגורים המטופחת ביישוב24%-25%-ו, שבחרו בהם בגלל איכות חיים גבוהה ביישוב

  

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

את הסיבה היצע גדול  ממשקי הבית ציינו 29%. רים למחוז תל אביבבקרב העובופנאי קיבלו משקל גבוה 

 ציינו היצע גדול 22%- והנוכחיהמגורים בבחירת יישוב שבת בתחומי תרבות ופנאי כסיבה חשובה - בשישי

שבת בתחומי -ממשקי הבית ציינו היצע גדול בשישי 10%מחוז המרכז ל העוזביםבקרב . בתחום הפנאי

  . תרבות ופנאי

  

  *ומחוזם את ירושלים לפי הסיבות לבחירת היישוב הנוכחי עוזבי

 
  מחוז 

 ביבאתל 
  יהודה 

 שומרוןו
  מחוז 
 המרכז

  מחוז 
 ירושלים

  מחוז 
 צפון

מחוז 
 דרום

מחוז 
 כ"סה חיפה

 אחוזים  

         דיור

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

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

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

 19 5 35 20 16 16 33 10 ארנונה נמוכה יחסית לירושלים
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 6 0 8 10 7 4 2 8 סיבה אחרת הקשורה בדיור

         

         תעסוקה

  עיסוק הסיכוי גדול למצוא עבודה בתחום 
 זורבת זוגי ביישוב ובא/או של בן/שלי ו

47 13 20 7 18 35 23 25 

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

33 8 30 7 8 19 18 20 

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

20 2 5 2 10 12 5 9 

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

14 4 4 5 3 8 5 7 

 2 0 0 5 0 4 0 2 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

         

         משפחה וחברים

 19 23 12 28 14 27 11 19 רצון להתקרב להורים

 7 14 0 5 2 14 0 9 רצון להתקרב לילדים

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

 4 5 4 3 5 5 2 4 סיבה משפחתית אחרת

 15 9 0 8 7 13 6 34 רצון להתקרב לחברים

         

         קהילה וחברה

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

  מוסדות חינוך מתאימים לילדים 
 אזור/שלי ביישוב

4 10 10 16 10 4 5 8 

         

         חינוך והשכלה

לימודים במוסד להשכלה גבוהה 
 אזור/ביישוב

5 2 5 0 8 19 23 6 

כולל /לימודים בישיבה גבוהה
 אזור/ביישוב

5 4 1 0 5 4 5 3 

         

         איכות חיים

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

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

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

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

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

 )ניקיון ואסטטיקה
8 24 25 25 10 0 9 16 

         

         תרבות ופנאי

  היצע גדול בתחום התרבות 
, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

 )'קונצרטים וכד
14 4 5 2 0 0 0 6 

  היצע גדול בתחום הפנאי 
  , פארקים וגנים ציבוריים(

 )'קפה ומסעדות וכדבתי 
22 0 8 2 3 0 0 8 

  שבת -היצע גדול בשישי
 בתחומי תרבות ופנאי

29 1 10 4 8 0 5 12 

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

 4 0 4 0 0 0 0 15 חיי לילה תוססים
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         סיבות נוספות

 11 23 23 13 12 4 19 3 עלות מחייה נמוכה ביישוב

 6 9 23 5 2 4 11 1 סיבות אידיאולוגיות

 8 14 15 5 5 15 4 7 סיבה אחרת

         

 426 22 26 40 57 79 83 119 גודל המדגם

יתה חשובה ישציינו כי הסיבה ה, מכלל המשיביםאחוז המשיבים כל תא מציג את .  סיבות לעזיבה5כל משיב התבקש לציין * 
  ).  סיבות5- מאחת (לבחירתם ביישוב המגורים
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 מבט ממוקד על – עוזבים את ירושלים –פרק ה 

  דתיים וחרדים ועל תל אביב כיעד הגירה , חילונים

  

 בחרנו להתמקד בכל אחד –חרדים , דתיים,   חילונים–בשל העניין המיוחד שמהווים שלושת המגזרים 

כמו .  מכל מגזר והסיבות לעזיבהולהציג את המאפיינים העיקריים של העוזבים, ממגזרי האוכלוסייה בנפרד

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

  

  חילוניםעוזבים 

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

    .את האוכלוסייה החילוניתבמסמך זה אוחדו שתי קבוצות אלו והן מהוות . דתיים

  

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

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

  . ) ליהודה ושומרון8%-  למחוז ירושלים ו13% (ירושלים

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

) 3%(רמת גן , )4%(מבשרת ציון , )9%(היישובים הבאים במדרג יורד הם מודיעין . 29% –הירושלמית 

  .  שונים יישובים91- בסך הכל עזבה האוכלוסייה החילונית ל).  3%(ורחובות 

  

 מהעוזבים החילונים עזבו את 12%(רחביה : חילונים הןהבית היקריות אותן עזבו משקי השכונות הע

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

  

  .  בהשוואה לאוכלוסייה הדתית והחרדית היא המבוגרת ביותרההאוכלוסייה החילונית שעזב

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

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

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

  . 33 ואההחילונים      הגיל החציוני של העוזבים +. 65 של בני נרשמה כלל עזיבה

  

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

 מהם 44%-   כ-  והוא הגבוה ביותר מבין המגזרים השונים, העוזבים החילונים גבוה מאודחתך ההשכלה של 

   .  בעלי תואר שלישי7%-  ו שני בעלי תואר25% ,בעלי תואר ראשון

  

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

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

  



279 

 

מגזרים בירושלים בקרב האוכלוסייה החילונית היא הנמוכה ביותר בהשוואה למידת הרצון לחזור לגור 

 67%-בהשוואה ל ( לגור בעיר לחזור)מאוד או רוציםרוצים ( ממשקי הבית החילונים רוצים 41% –האחרים 

  .) בקרב החרדים80%-בקרב הדתיים ו

  

  הסיבות לעזיבת ירושלים

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

 ציינו את 20%. תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ציינו  ממשקי הבית28% -החילונית 

  .  ציינו משפחה וחברים18%-כסיבה החשובה ביותר לעזיבתם ותעסוקה תחום ה

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

סיבה השנייה בחשיבותה את הדיור כ ממשקי הבית ציינו 20% -בשכיחות הגבוהה ביותר ) הגבוהים

 ציינו סיבה זו כסיבה השנייה 20%-אולם גם משפחה וחברים קיבלו משקל זהה ו. לעזיבתם את העיר

  .  ציינו איכות חיים כסיבה השנייה בחשיבותה לעזיבת העיר18%. בחשיבותה לעזיבת העיר

 18%. איכות חיים סיבות הקשורות ל27%ציינו ושלים הסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירלשאלה מהי 

  .   ציינו יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה בעיר17%-ציינו תרבות ופנאי ו

  

  ,  ביותר לעזיבת ירושליםות החשובותהסיב
  *בקרב האוכלוסייה החילונית

 

הסיבה 
  הראשונה
 בחשיבותה

הסיבה 
  השנייה

 בחשיבותה

  הסיבה
  השלישית
 חשיבותה

חוזיםא    

 13 20 28  דיור

 7 13 20 תעסוקה

 8 20 18  משפחה וחברים

 17 13 11  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 2 2 5 חינוך והשכלה

 27 18 13  איכות חיים

 18 9 1   ופנאיתרבות

 6 4 4  סיבות נוספות

 100 100 100  כ"סה

    

 91 243 260 גודל המדגם

  2ראו פירוט בנספח       * 

  

  הנוכחיהמגורים הסיבות לבחירת יישוב 

  : סיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי בקרב האוכלוסייה החילונית הןה

איכות חיים , 40% – רצון לגור בסביבה חברתית שדומה לי ,42% –מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים 

  . 25% –ול למצוא עבודה בתחום   העיסוק  וסיכוי גד27% –רצון להתקרב לחברים , 28% –גבוהה ביישוב 
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  דתייםעוזבים 

אוחדו במסמך זה . ים דתייםימסורת ציינו שהם 5%- ו ציינו שהם דתייםממשקי הבית שעזבו את העיר  17%

    .מהוות את האוכלוסייה הדתיתוהן שתי קבוצות אלו 

  

 ממשקי הבית עברו לאזור 36% –ליהודה ושומרון בקרב האוכלוסייה הדתית בולט אחוז העוזבים הגבוה 

  .  ממשקי הבית22%אליו עברו ניכרת העדפה למחוז המרכז וכן , זה

) 4%(אפרת , )6%(תל אביב , )7%(מודיעין : היישובים העיקריים אליהם עברו משקי הבית הדתיים הם

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

  

 מהעוזבים הדתיים עזבו את רמות 11% ( אלוןרמות: דתיים הןהבית העזבו משקי השכונות העיקריות אותן 

  ). 5%(ופסגת זאב ) 6%(רחביה , )9%(נחלאות , )10%(קטמונים , )אלון

  

. צעירה יותר מהאוכלוסייה החילונית ומבוגרת בהשוואה לאוכלוסייה החרדית ההאוכלוסיות הדתית שעזב

הגיל החציוני של . 34-30 הם בני 27%- ו29-25הם בני דתיים המהעוזבים ) 35%(קצת למעלה משליש 

  . 31העוזבים הוא 

  

  .  הם רווקים20%- וכ72% – בקרב האוכלוסייה הדתית בולט אחוז הנשואים הגבוה

  

    - והוא נמוך במעט מזה של העוזבים החילונים,  מאודגבוההוא  הדתייםהעוזבים חתך ההשכלה של 

   .  בעלי תואר שלישי5%-  ו בעלי תואר שני19% ,ן מהם בעלי תואר ראשו44%-כ

  

החברה , תחומי המשפט, )19%(תחום ההוראה : משלחי היד הבולטים בקרב העוזבים הדתיים הם

  ). 15%(ותחום הבריאות ) 15%(והתרבות 

  

בירושלים בקרב האוכלוסייה הדתית גבוהה בהשוואה לאוכלוסייה החילונית אך מידת הרצון לחזור לגור 

  לחזור)מאוד או רוציםרוצים ( רוצים הדתיים ממשקי הבית 67% -כה בהשוואה לאוכלוסייה החרדית נמו

  .) בקרב החרדים80%- בקרב החילונים ו41%-בהשוואה ל (לגור בעיר

  

  הסיבות לעזיבת ירושלים

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

 ציינו 12%. תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ממשקי הבית ציינו 60% –הדתית 

   . תעסוקה ציינו את תחום ה11%-משפחה וחברים כסיבה החשובה ביותר לעזיבתם ו

  

 –בחשיבותה לעזיבת העיר מופיעים שני תחומים בעלי משקל דומה השנייה במענה לשאלה מהי הסיבה 

 - ותחום הדיור , בחשיבותה לעזיבת העירהשנייה  ממשקי הבית ציינו תחום זה  כסיבה 30% –חיים איכות 

  . בחשיבותה לעזיבת העירהשנייה  ממשקי הבית ציינו תחום זה  כסיבה 29%

  .  נוספים ציינו חינוך והשכלה10%- ציינו את תחום התעסוקה ו10%
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 19%. איכות חיים סיבות הקשורות ל38%ציינו לים הסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלשאלה מהי 

  .   ציינו את תחום התעסוקה13%- ציינו את תחום הדיור ו

  

   ביותר לעזיבת ירושלים ות החשובותהסיב
  *בקרב האוכלוסייה הדתית

 

הסיבה 
  הראשונה
 בחשיבותה

הסיבה 
  השנייה

 בחשיבותה

 הסיבה
  השלישית
 חשיבותה

 אחוזים  

 19 29 60  דיור

 13 10 11 התעסוק

 9 6 12  משפחה וחברים

 6 5 0  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 3 10 10 חינוך והשכלה

 38 30 5 איכות חיים

 1 2 0  ופנאיתרבות

 10 7 0  סיבות נוספות

כ"סה  100 100 100 

     

 77 93 107 גודל המדגם

  2ראו פירוט בנספח *         

  

  הנוכחים המגוריהסיבות לבחירת יישוב 

  : הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי בקרב האוכלוסייה הדתית הן

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

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



282 

 

  חרדיםם עוזבי

  .  חרדיםהם ממשקי הבית שעזבו את ירושלים  23%

  

 ממשקי הבית עברו לאזור 30% –ליהודה ושומרון  בולט אחוז העוזבים הגבוה חרדיתבקרב האוכלוסייה ה

  .  ממשקי הבית20%אליו עברו ) בו נמצאת העיר בני ברק(תל אביב ניכרת העדפה למחוז וכן , זה

 20%-ו, היוותה ישוב יעד מרכזי, )לאחר ירושלים(השני בגודלו בארץ שהינה הריכוז החרדי , בני ברק

יישובים נוספים אליהם עזבה אוכלוסייה חרדית הם מודיעין עילית . אליוממשקי הבית החרדיים עברו 

בסך הכל עזבה האוכלוסייה ). 5%(וחיפה ) 5%(גבעת זאב , )8%(ביתר עילית , )12%(בית שמש , )15%(

  . בים בלבד יישו30-החרדית ל

  

 מהעוזבים החרדים עזבו את 15%(רמות אלון : השכונות העיקריות אותן עזבו משקי הבית החרדים הן

  ). 6%(ורוממה ) 8%(רמת שלמה , )11%(הר נוף , )13%(נווה יעקב , )רמות אלון

  

 50% - והיא הצעירה ביותר בהשוואה למגזרים האחרים, היא צעירה מאודשעזבה האוכלוסייה החרדית 

הגיל . 29-20הם בני מהעוזבים החרדים  84%- יוצא איפוא ש. 29-25 בני 34%- ו 24-20מהעוזבים הם בני 

  . 25החציוני של העוזבים הוא 

  

  .  הם רווקים29%- וכ71% – בולט אחוז הנשואים הגבוההחרדית בקרב האוכלוסייה 

  

בקרב הגברים .  והחילוניםחתך ההשכלה של העוזבים החרדים שונה מאוד מזה של העוזבים הדתיים

 וקומץ של בעלי תואר ראשון 87% –נרשם אחוז גבוה מאוד של בעלי השכלה של ישיבה גבוהה החרדים 

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

  .  בעלות תואר ראשון29%-  תיכונית לא אקדמית ו- השכלה על

  

) 9%(פקידות כללית וקלדנות , )35%(תחום ההוראה : הבולטים בקרב העוזבים החרדים הםמשלחי היד 

  ). 9% ( בתחומי העסקים והמנהליםמשלח יד נלווו

  

 80%         –והיא כמהה לחזור לגור בה , מרבית האוכלוסייה החרדית שעזבה את העיר מצרה על כך

  . לחזור לגור בה) וצים מאוד או רוציםר(ממשקי הבית שעזבו את ירושלים ציינו שהם רוצים 
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  הסיבות לעזיבת ירושלים

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

 ציינו 12%. תחום זה כסיבה הראשונה בחשיבותה לעזיבת העיר ממשקי הבית ציינו 78% -החרדית 

   . תעסוקה ציינו את תחום ה4%-בה החשובה ביותר לעזיבתם ומשפחה וחברים כסי

  

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

סיבה השנייה בחשיבותה את הדיור כ ממשקי הבית ציינו 52% –בשכיחות הגבוהה ביותר ) הגבוהים

  סיבות הקשורות ציינו 13%-סיבות הקשורות לתעסוקה ו ציינו 17%. לעזיבתם את העיר

  . לאיכות חיים

 19%. איכות חיים סיבות הקשורות ל27%ציינו הסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים לשאלה מהי  

  ). כלול בסיבות נוספות( עלות מחייה גבוהה בירושלים 19%- ציינו את תחום הדיור ו

  

  ירושלים  ביותר לעזיבת ות החשובותהסיב
  *בקרב האוכלוסייה החרדית

 

הסיבה 
  הראשונה
 בחשיבותה

הסיבה 
  השנייה

 בחשיבותה

  הסיבה
  השלישית
 חשיבותה

 אחוזים  

 19 52 78  דיור

 13 17 4 תעסוקה

 7 5 12  משפחה וחברים

 8 4 2  יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 4 3 2 חינוך והשכלה

 27 13 2 איכות חיים

 0 0 0  ופנאיתרבות

 20 6 0  סיבות נוספות

 100 100 100  כ"סה

     

 91 105 118 גודל המדגם

  2ראו פירוט בנספח *         

  

  הנוכחיהמגורים הסיבות לבחירת יישוב 

  : הסיבות העיקריות לבחירת יישוב המגורים הנוכחי בקרב האוכלוסייה החרדית הן

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

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

  עוזבים לתל אביב

משקי הבית כלל  מ17%. תל אביב היא אבן שואבת לעוזבים את ירושלים בכלל ולאוכלוסייה החילונית בפרט

מעניין אם כן לבחון מה המאפיינים של . עברו לתל אביב ת החילונים ממשקי הבי29%- וכשעזבו את העיר 

  . העוזבים לתל אביב ומה הסיבות שהניעו אותם לעזוב את ירושלים ולעבור לתל אביב
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  ). כולל בזוגיות(רווקים ) 74%(וחלק ניכר מהם , )91%(מרבית העוזבים לתל אביב הם חילונים 

 בקרב האוכלוסייה 53%-בהשוואה ל (34-25 מהם הם בני 68%  –העוזבים מתאפיינים בגילם הצעיר 

 וזו קבוצת 29-25מהעוזבים לתל אביב הם בני ) 37%( קצת למעלה משליש –) החילונית שעזבה את העיר

. 21% בקרב החילונים שעזבו את העיר הוא 29-25לשם השוואה חלקם של בני . הגיל הגדולה ביותר

בקרב + 65ונתון זה דומה לחלקם של בני , 15%שהיוו + 65י קבוצת גיל גדולה נוספת היא של בנ

  . האוכלוסייה החילונית שעזבה את העיר

 הגיל החציוני שלהם –העוזבים לתל אביב צעירים במקצת מכלל האוכלוסייה החילונית שעזבה את העיר 

  .   בקרב כלל האוכלוסייה החילונית33-בהשוואה ל, 31הוא 

  

 76%-בהשוואה   ל( מהם בעלי תואר אקדמי 84%-ל אביב הוא גבוה מאוד וחתך ההשכלה של העוזבים לת

  ).  בקרב האוכלוסייה החילונית

תחומי המדע וההנדסה , )31%(החברה והתרבות , תחומי המשפט: משלחי היד העיקריים של העוזבים הם

  ). 9%(ותחום הבריאות ) 15%(

יש . לל משקי הבית החילונים שעזבו את העירההכנסה של משקי הבית שעברו לתל אביב נמוכה מהכנסת כ

שנות הוותק בעבודה , לשער שהדבר נובע מכך שהאוכלוסייה שעזבה לתל אביב היא כאמור צעירה יחסית

  . מעטות וכפועל יוצא ההכנסה נמוכה

  

 ממשקי הבית שעזבו לתל 24%(רחביה : השכונות העיקריות אותן עזבו משקי הבית שעברו לתל אביב הן

  ). 8%(ומרכז העיר ) 11%(נחלאות , )12%(בית הכרם , )רו ברחביהאביב ג

  

נתון זה דומה . לחזור לגור בירושלים) רוצים מאוד או רוצים( ממשקי הבית שעזבו לתל אביב רוצים 42%

  . לאחוז העוזבים החילונים שהיו מעוניינים לחזור לגור בירושלים

  

    ירושליםת הסיבות לעזיב

סיכוי קטן למצוא עבודה ובעיקר (סיבות הקשורות בתעסוקה ו לתל אביב ציינו  ממשקי הבית שעזב34%

 ציינו משפחה וחברים כסיבה 26%.  כסיבה החשובה ביותר לעזיבתם) בתחום העיסוק בירושלים ובאזור

 ציינו יחסים ומתחים בין 12%-  ציינו סיבות הקשורות באיכות חיים ו13%, החשובה ביותר לעזיבת העיר

  .  וכלוסייה בעירקבוצות א

  

  

   כיישוב המגורים הנוכחיהסיבות לבחירה בתל אביב

סיכוי גדול למצוא עבודה בתחום : הןבתל אביב כיישוב המגורים הנוכחי  ה הסיבות העיקריות לבחיר5

,  42% – שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע גדול בשישי, 43% –רצון להתקרב לחברים , 58% –העיסוק 

  .  31% – וקרבה אל מקום העבודה 40% – חברתית שדומה לי רצון לגור בסביבה
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  נספחים

  1  נספח

  

  שאלון
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   2נספח 

  

  הסיבות החשובות ביותר לעזיבת ירושלים

 

הסיבה 
  הראשונה
 בחשיבותה

הסיבה 
  השנייה

 בחשיבותה

  הסיבה
  השלישית
 חשיבותה

 אחוזים  

    דיור

 6 12 38 מחירי דיור גבוהים

 2 3 2 ת קרקע /דירה צמוד/ביתרצון ב

 3 7 3 רצון בדירה גדולה יותר

 3 5 0  ארנונה גבוהה

 2 2 4 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 16 30 47 כ דיור"סה

    

    תעסוקה

  סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק שלי 
 5 7 8 בת זוגי בירושלים ובאזור/או של בן/ו

   ריחוק ממקום העבודה 
 2 2 4 בת זוגי/של בןאו /שלי ו

  ה /הכנסה נמוכ/שכר
 2 3 1 בת זוגי/או של בן/במקום עבודתי ו

 0 1 1  סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 10 13 14 כ תעסוקה"סה

    

    משפחה וחברים

 3 4 4 ריחוק מההורים

 0 1 4 ריחוק מהילדים

 2 2 4 סיבה משפחתית אחרת

 2 2 2 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 2 4 1 ריחוק מחברים

 9 13 15  כ משפחה וחברים"סה

     

     יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה 

 2 1 0 חילונים בשכונת המגורים שלי-יחסי חרדים

 7 6 4 חילונים בירושלים-יחסי חרדים

 2 1 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים

 3 2 1 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 14 10 6 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה כ "סה

    

    חינוך והשכלה

  קושי למצוא מוסדות חינוך 
 2 1 0 מתאימים לילדים שלי בירושלים

  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
 1 2 4 במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושלים

  בת זוגי /או של בן/ סיום לימודים שלי ו
 0 1 1 גבוהה בירושליםבמוסד להשכלה 
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 0 0 0 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 3 4 5 כ חינוך והשכלה"סה

    

    איכות חיים

 1 1 1 איכות חיים לא מספקת בשכונת המגורים שלי

 11 7 4 איכות חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי

 3 3 0 היעדר תחושת קהילתיות

  נת המגורים שלי סביבה לא מטופחת בשכו
  , מחסור בשטחים ציבוריים(

 6 3 1 )רמת ניקיון נמוכה, גני משחקים וכד

 3 1 1 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 5 4 1 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 29 19 9 כ איכות חיים"סה

    

     ופנאיתרבות

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
 3 1 0 )קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 2 2 0 ) בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

 4 3 0 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע לא מספק בשישי

 0 0 0 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 1 0 0  היעדר חיי לילה תוססים

 10 6 0  ופנאיכ תרבות"סה

    

    סיבות נוספות

 9 3 2 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 1 1 0 סיבות ביטחוניות

 1 1 1 סיבה אחרת

    

 100 100 100 כ"סה

    

 388 446 491 גודל המדגם
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  אופי הזהות הדתיתהסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

     דיור

 38 71 44 21 דיור גבוהיםמחירי  

 2 1 4 2 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 3 4 5 2 רצון בדירה גדולה יותר

 0 0 1 0 ארנונה גבוהה

 4 2 7 4 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 47 78 60 28  כ דיור"סה

     

     תעסוקה

  סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק 
 8 3 7 10 ובאזורבת זוגי בירושלים /או של בן/שלי ו

 4 1 3 5 בת זוגי/או של בן/ריחוק ממקום העבודה שלי ו

 1 0 1 2 בת זוגי/או של בן/ה במקום עבודתי ו/הכנסה נמוכ/שכר

 1 0 1 2 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 14 4 11 20 כ תעסוקה"סה

     

     משפחה וחברים

 4 3 2 5 ריחוק מההורים

 4 0 2 7 ריחוק מהילדים

 4 8 7 1 בה משפחתית אחרתסי

 2 1 0 3 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 1 0 1 2 ריחוק מחברים

 15 12 12 18  כ משפחה וחברים"סה

      

      יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 0 0 0 1 חילונים בשכונת המגורים שלי-יחסי חרדים

 4 2 0 7 חילונים בירושלים-יחסי חרדים

 1 0 0 1 ערבים בירושלים-יםיחסי יהוד

 1 0 0 2 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 6 2 0 11 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייהכ "סה

     

     חינוך והשכלה

 0 1 1 0 קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים לילדים שלי בירושלים

  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
 4 1 9 3  גבוהה מחוץ לירושליםבמוסד להשכלה

  בת זוגי /או של בן/סיום לימודים שלי ו
 1 0 0 1 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 0 0 0 0 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 5 2 10 5 כ חינוך והשכלה"סה

     

     איכות חיים

 1 0 1 2 איכות חיים לא מספקת בשכונת המגורים שלי
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 4 0 2 7  חיים לא מספקת בירושלים באופן כלליאיכות

 0 0 0 0 היעדר תחושת קהילתיות

  סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים שלי 
 1 0 1 2 )רמת ניקיון נמוכה, גני משחקים וכד, מחסור בשטחים ציבוריים(

 1 0 1 2 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 1 2 0 1 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 8 2 5 13 כ איכות חיים"הס

     

      ופנאיתרבות

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
 0 0 0 0 )קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 0 0 0 0 ) בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

 0 0 0 0 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע לא מספק בשישי

 0 0 0 1 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 0 0 0 0 היעדר חיי לילה תוססים

 0 0 0 1  ופנאיכ תרבות"סה

     

     סיבות נוספות

 2 0 3 2 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 0 0 0 0 סיבות ביטחוניות

 1 1 0 2 סיבה אחרת 

     

 100 100 100 100  כ"סה

     

 485 118 107 260 גודל המדגם
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  אופי הזהות הדתיתהסיבה השנייה בחשיבותה לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים 

     דיור

 12 15 10 11 מחירי  דיור גבוהים

 3 3 5 3 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 7 23 3 2 רצון בדירה גדולה יותר

 5 9 6 3 ארנונה גבוהה

 2 3 4 2 חרת הקשורה בדיורסיבה א

 30 52 29 20 כ דיור"סה

     

     תעסוקה

  סיכוי קטן למצוא עבודה 
 7 12 4 6 בת זוגי בירושלים ובאזור/או של בן/בתחום העיסוק שלי ו

 2 2 0 3 בת זוגי/או של בן/ריחוק ממקום העבודה שלי ו

 3 2 4 3 בת זוגי/או של בן/ה במקום עבודתי ו/הכנסה נמוכ/שכר

 1 1 1 1 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 13 17 10 13  כ תעסוקה"סה

     

      משפחה וחברים

 4 3 3 5 ריחוק מההורים

 1 0 0 2 ריחוק מהילדים

 2 2 1 2 סיבה משפחתית אחרת

 4 0 0 7 ריחוק מחברים

 2 0 2 4 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 13 5 6 20  כ משפחה וחברים"סה

      

      יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 1 1 1 1 חילונים בשכונת המגורים שלי-יחסי חרדים

 6 2 2 9 חילונים בירושלים-יחסי חרדים

 1 0 0 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים

 2 1 2 2 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 10 4 5 13 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייהכ "סה

     

     חינוך והשכלה

  קושי למצוא מוסדות חינוך 
 1 2 1 1 מתאימים לילדים שלי בירושלים

  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
 2 1 5 1 במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושלים

  בת זוגי /או של בן/סיום לימודים שלי ו
 1 0 3 0 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 0 0 0 0 כולל בירושלים/יבה גבוההסיום לימודים ביש

 4 3 10 2 כ חינוך והשכלה"סה

     

     איכות חיים
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 1 0 1 2 איכות חיים לא מספקת בשכונת המגורים שלי

 7 4 10 7 איכות חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי

 3 2 11 0 היעדר תחושת קהילתיות

  סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים שלי 
 3 1 4 4 )רמת ניקיון נמוכה, גני משחקים וכד, שטחים ציבורייםמחסור ב(

 1 1 1 2 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 4 6 3 3 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 19 13 30 18 כ איכות חיים"סה

     

     

      ופנאיתרבות

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
 1 0 1 1 )טים וכדקונצר, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 1 0 1 2 ) בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

 3 0 0 5 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע לא מספק בשישי

 0 0 0 0 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 0 0 0 0  היעדר חיי לילה תוססים

 6 0 2 9  ופנאיכ תרבות"סה

     

     סיבות נוספות

 3 4 5 2 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 1 1 0 1 סיבות ביטחוניות

 1 1 2 1 סיבה אחרת 

     

 100 100 100 100 כ"סה

      

 441 105 93 243  גודל המדגם
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  אופי הזהות הדתיתהסיבה השלישית בחשיבותה לעזיבת ירושלים לפי 

 כ"סה חרדים דתיים חילונים 

 אחוזים  

     דיור

 7 5 5 7 מחירי  דיור גבוהים

 2 1 4 1 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 3 5 4 2 רצון בדירה גדולה יותר

 3 4 5 1 ארנונה גבוהה

 2 2 1 1 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 16 19 19 13 כ דיור"סה

     

     תעסוקה

  סיכוי קטן למצוא עבודה 
 5 11 5 3 בת זוגי בירושלים ובאזור/של בןאו /בתחום העיסוק שלי ו

 2 1 5 2 בת זוגי/או של בן/ריחוק ממקום העבודה שלי ו

 2 1 3 2 בת זוגי/או של בן/ה במקום עבודתי ו/הכנסה נמוכ/שכר

 0 0 0 0 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 10 13 13 7 כ תעסוקה"סה

     

     משפחה וחברים

 3 4 5 2 ריחוק מההורים

 0 0 0 0 חוק מהילדיםרי

 2 0 4 1 סיבה משפחתית אחרת

 2 2 0 3 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 2 1 0 2 ריחוק מחברים

 9 7 9 8  כ משפחה וחברים"סה

      

      יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 2 1 3 1 חילונים בשכונת המגורים שלי- יחסי חרדים

 7 4 1 10 יםחילונים בירושל- יחסי חרדים

 1 1 1 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים 

 3 2 1 5 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 13 8 6 17 יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייהכ "סה

     

     חינוך והשכלה

 2 1 3 2 קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים לילדים שלי בירושלים

  בת זוגי /בןאו של /לימודים שלי ו
 1 2 0 0 במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושלים

  בת זוגי /או של בן/סיום לימודים שלי ו
 0 0 0 0 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 0 1 0 0 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 3 4 3 2 כ חינוך והשכלה"סה

     

     איכות חיים

 1 1 3 1 ורים שליאיכות חיים לא מספקת בשכונת המג
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 11 10 13 12 איכות חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי

 3 1 8 2 היעדר תחושת קהילתיות

  סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים שלי 
 6 7 9 4 )רמת ניקיון נמוכה, גני משחקים וכד, מחסור בשטחים ציבוריים(

 3 3 3 3 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 5 5 3 6 בתחבורה הציבוריתאיכות השירות 

 29 27 38 27 כ איכות חיים"סה

     

     

      ופנאיתרבות

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
 3 0 0 5 )קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 2 0 0 3 ) בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

 4 0 0 8 שבת בתחומי תרבות ופנאי- בשישיהיצע לא מספק

 0 0 0 0 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 1 0 1 2 היעדר חיי לילה תוססים

 10 0 1 18  ופנאיכ תרבות"סה

     

     סיבות נוספות

 8 19 9 4 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 1 1 0 1 סיבות ביטחוניות

 1 0 1 1 סיבה אחרת 

     

 100 100 100 100 כ"סה

     

 384 91 77 216 גודל המדגם
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  הסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי מחוז

 

  מחוז
תל 
 אביב

יהודה 
 שומרון

מחוז 
 המרכז

מחוז 
 ירושלים

מחוז 
 צפון

מחוז 
 דרום

מחוז 
 כ"סה חיפה

 אחוזים  

          דיור

 38 39 58 52 54 27 66 10 מחירי דיור גבוהים

 2 0 0 2 3 1 6 0 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 3 0 3 2 2 3 8 0 רצון בדירה גדולה יותר

 0 0 3 0 0 0 1 0 ארנונה גבוהה

 4 0 0 4 11 7 3 1 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 47 39 65 60 70 38 84 10 כ דיור"סה

         

         תעסוקה

סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום 
בת זוגי /או של בן/העיסוק שלי ו

 בירושלים ובאזור
16 1 9 0 6 6 4 8 

  ריחוק ממקום העבודה 
 בת זוגי/או של בן/שלי ו

6 1 5 3 0 6 0 4 

ה במקום עבודתי /הכנסה נמוכ/שכר
 בת זוגי/או של בן/ו

3 0 0 0 0 3 0 1 

 1 0 0 0 2 2 0 2  סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 14 4 16 6 5 16 2 28 כ תעסוקה"סה

         

          

         משפחה וחברים

 4 9 0 2 0 6 0 8 ריחוק מההורים

 4 13 0 6 0 9 0 5 ריחוק מהילדים

 4 0 6 4 0 6 1 6 סיבה משפחתית אחרת

 2 0 0 0 0 2 1 4 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 1 0 0 0 0 1 0 4 ריחוק מחברים

 15 22 6 12 0 24 2 27  כ משפחה וחברים"סה

          

  יחסים ומתחים 
          בין קבוצות אוכלוסייה

חילונים בשכונת המגורים -יחסי חרדים
 0 0 0 0 2 0 0 1 שלי

 4 0 0 2 3 2 2 10 חילונים בירושלים-יחסי חרדים

 1 0 3 2 2 0 0 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים

מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות 
 1 0 3 0 3 0 0 1 בירושלים

  יחסים ומתחים כ "סה
 6 0 6 4 10 2 2 13 בין קבוצות אוכלוסייה

         

         חינוך והשכלה

  קושי למצוא מוסדות חינוך 
 מתאימים לילדים שלי בירושלים

0 0 1 2 0 0 0 0 

  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
במוסד להשכלה גבוהה מחוץ 

6 3 3 2 0 3 13 4 
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 לירושלים

  בת זוגי /או של בן/דים שלי ו סיום לימו
 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

2 0 0 0 0 0 0 1 

  סיום לימודים בישיבה 
 כולל בירושלים/גבוהה

1 0 0 0 0 0 0 0 

 5 13 3 0 3 5 3 8 כ חינוך והשכלה"סה

         

         איכות חיים

איכות חיים לא מספקת בשכונת 
 המגורים שלי

1 1 0 2 4 0 0 1 

ות חיים לא מספקת בירושלים איכ
 באופן כללי

6 0 3 6 4 0 13 4 

 0 0 0 0 0 0 0 1 היעדר תחושת קהילתיות

סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים 
גני , מחסור בשטחים ציבוריים(שלי 

 )רמת ניקיון נמוכה, משחקים וכד
1 2 0 3 2 0 0 1 

 1 0 0 0 0 1 0 3 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 1 4 0 2 0 2 1 0 השירות בתחבורה הציבוריתאיכות 

 9 17 0 13 11 7 4 10 כ איכות חיים"סה

         

         תרבות

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

 )קונצרטים וכד
0 0 0 0 0 0 0 0 

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
בתי קפה , פארקים וגנים ציבוריים(

 ) וכדומסעדות 
0 0 0 0 0 0 0 0 

שבת בתחומי -היצע לא מספק בשישי
 תרבות ופנאי

1 0 0 0 0 0 0 0 

היצע לא מספק לילדים בתחומי 
 תרבות ופנאי

0 0 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 0 0 היעדר חיי לילה תוססים

 0 0 0 0 0 0 0 1 כ תרבות"סה

          

          סיבות נוספות

 2 0 3 4 2 5 2 0 רושליםעלות מחייה גבוהה בי

 0 0 0 0 0 0 0 0 סיבות אידיאולוגיות

 1 4 0 0 0 2 0 1 סיבה אחרת 

          

 100 100 100 100 100 100 100 100  כ"סה

         

 491 23 31 48 63 86 96 144 גודל המדגם
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  הסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים לפי גיל

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

 אחוזים  

         דיור

 38 7 14 38 48 32 37 71 מחירי  דיור גבוהים

 2 0 4 3 2 4 2 0 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 3 2 0 9 0 5 3 0 רצון בדירה גדולה יותר

 0 0 0 0 0 1 0 1 ארנונה גבוהה

 4 9 14 3 2 3 4 0 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 47 18 32 53 52 44 46 72 כ דיור"סה

         

         

  סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק 
 8 0 4 9 6 13 10 3 בת זוגי בירושלים ובאזור/או של בן/שלי ו

 4 0 0 0 2 5 7 3 בת זוגי/או של בן/ריחוק ממקום העבודה שלי ו

  ה /הכנסה נמוכ/שכר
 1 0 4 3 0 2 1 0 בת זוגי/או של בן/במקום עבודתי ו

 1 0 0 0 2 4 0 0  סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 14 0 7 12 10 24 18 5 כ תעסוקה"סה

         

         משפחה וחברים

 4 2 4 3 4 5 4 4 ריחוק מההורים

 4 36 18 0 0 0 0 0 ריחוק מהילדים

 4 7 11 3 0 2 3 8 סיבה משפחתית אחרת

 2 2 0 0 0 3 3 1  רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 1 2 0 0 2 2 3 0 ריחוק מחברים

 16 49 32 6 6 12 12 13 כ משפחה וחברים"סה

         

         יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 0 2 4 0 0 0 0 0 חילונים בשכונת המגורים שלי- יחסי חרדים

 4 11 4 12 4 5 0 4 חילונים בירושלים- יחסי חרדים

 1 0 0 0 2 0 2 1 ושליםערבים ביר-יחסי יהודים

 1 0 0 6 0 1 2 0 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 7 13 7 18 6 5 3 5 כ יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה"סה

         

         חינוך והשכלה

  קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים 
 0 0 0 3 0 0 1 0 לילדים שלי בירושלים

  בת זוגי /או של בן/לימודים שלי ו
 4 0 0 0 2 5 8 3 במוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושלים

  בת זוגי /או של בן/ סיום לימודים שלי ו
 1 0 0 0 0 2 1 0 במוסד להשכלה גבוהה בירושלים

 0 0 0 0 0 0 1 0 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 5 0 0 3 2 6 11 3 כ חינוך והשכלה"סה

         

         כות חייםאי

 1 7 4 3 0 0 0 0 איכות חיים לא מספקת בשכונת המגורים שלי



302 

 

 4 7 11 3 12 4 2 0 איכות חיים לא מספקת בירושלים באופן כללי

 0 0 0 3 0 0 0 0 היעדר תחושת קהילתיות

  סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים שלי 
  , גני משחקים וכד, מחסור בשטחים ציבוריים(

 1 2 0 0 4 1 2 0 )ון נמוכהרמת ניקי

 1 0 4 0 0 1 3 0 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 1 2 0 0 0 1 1 3 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 9 18 18 9 16 6 7 3 כ איכות חיים"סה

         

         תרבות ופנאי

  היצע לא מספק בתחום התרבות 
 0 0 0 0 0 0 0 0 )קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

  היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 0 0 0 0 0 0 0 0 ) בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

  שבת -היצע לא מספק בשישי
 0 0 4 0 0 1 0 0 בתחומי תרבות ופנאי

 0 0 0 0 0 0 0 0 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 0 0 0 0 0 0 0 0 היעדר חיי לילה תוססים

 0 0 0 0 0 0 0 0 כ תרבות ופנאי"סה

         

         סיבות נוספות

 2 2 4 0 2 3 3 0 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 0 0 0 0 0 0 0 0 סיבות ביטחוניות

 1 0 0 0 6 0 2 0 סיבה אחרת

          

 100 100 100 100 100 100 100 100 כ"סה

         

 489 45 28 34 50 133 120 79 גודל המדגם
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  בקרב העוזבים לתל אביב ולמודיעיןהסיבה החשובה ביותר לעזיבת ירושלים 

 מודיעין תל אביב 

 אחוזים 

   דיור

 31 4 מחירי  דיור גבוהים

 3 0 ת קרקע /דירה צמוד/רצון בבית

 6 0 רצון בדירה גדולה יותר

 0 0 ארנונה גבוהה

 6 0 סיבה אחרת הקשורה בדיור

 47 4 כ דיור"סה

   

   תעסוקה

בת זוגי בירושלים /או של בן/סיכוי קטן למצוא עבודה בתחום העיסוק שלי ו
 6 20 ובאזור

 0 6 בת זוגי/או של בן/ריחוק ממקום העבודה שלי ו

 0 6 בת זוגי/או של בן/ה במקום עבודתי ו/הכנסה נמוכ/שכר

 3 2 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

 9 34 כ תעסוקה"סה

   

   משפחה וחברים

 0 7 ריחוק מההורים

 13 5 ריחוק מהילדים

 3 2 סיבה משפחתית אחרת

 0 6 רוב החברים שלי עזבו את ירושלים

 0 6 ריחוק מחברים

 16 26 כ משפחה וחברים"סה

   

   יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה

 0 0 חילונים בשכונת המגורים שלי-יחסי חרדים

 3 9 חילונים בירושלים-יחסי חרדים

 0 1 ערבים בירושלים-יחסי יהודים

 0 1 מתחים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בירושלים

 3 12 כ יחסים ומתחים בין קבוצות אוכלוסייה"סה

   

   חינוך והשכלה

 0 0 קושי למצוא מוסדות חינוך מתאימים לילדים שלי בירושלים

 0 6 מוסד להשכלה גבוהה מחוץ לירושליםבת זוגי ב/או של בן/לימודים שלי ו

 0 2 בת זוגי במוסד להשכלה גבוהה בירושלים/או של בן/סיום לימודים שלי ו

 0 1 כולל בירושלים/סיום לימודים בישיבה גבוהה

 0 9 כ חינוך והשכלה"סה

   

   איכות חיים

 0 1 איכות חיים לא מספקת בשכונת המגורים שלי

 9 6 בירושלים באופן כלליאיכות חיים לא מספקת 

 0 0 היעדר תחושת קהילתיות

 0 1גני , מחסור בשטחים ציבוריים(סביבה לא מטופחת בשכונת המגורים שלי 
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 )רמת ניקיון נמוכה, משחקים וכד

 3 5 רמת שירותים לא מספקת בירושלים

 3 0 איכות השירות בתחבורה הציבורית

 16 13 כ איכות חיים"סה

   

   י ופנאתרבות

, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(היצע לא מספק בתחום התרבות 
 0 0 )קונצרטים וכד

בתי קפה , פארקים וגנים ציבוריים(היצע לא מספק בתחום הפנאי 
 0 0 ) ומסעדות וכד

 0 2 שבת בתחומי תרבות ופנאי-היצע לא מספק בשישי

 0 0 היצע לא מספק לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 0 0 לילה תוססיםהיעדר חיי 

 0 2  ופנאיכ תרבות"סה

   

    סיבות נוספות

 9 0 עלות מחייה גבוהה בירושלים

 0 0  סיבות ביטחוניות

 0 0  סיבה אחרת

    

 100 100 כ"סה

   

 32 85 גודל המדגם
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  , ולמודיעיןעוזבים את ירושלים לתל אביב
בחירה ביישובל לפי הסיבות החשובות ביותר  

 מודיעין תל אביב  

 אחוזים  

   דיור

 74 3 מחירי דיור נמוכים יחסית לירושלים

 4 3 ת קרקע/דירה צמוד/רצון בבית

 30 4 רצון בדירה גדולה יותר

 26 7 ארנונה נמוכה יחסית לירושלים

 0 4 סיבה אחרת הקשורה בדיור

   

   תעסוקה

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

58 22 

 39 31 בת זוגי /או של בן/קרבה אל מקום העבודה שלי ו

 4 27 בת זוגי/או של בן/הכנסה שלי ו/שיפור בשכר

 0 16 בת זוגי/או של בן/הכנסה שלי ו/סיכוי גדול לשיפור בשכר

 4 3 סיבה אחרת הקשורה בתעסוקה

   

   סיבות משפחתיות וחברתיות

 9 19  להוריםרצון להתקרב

 26 7 רצון להתקרב לילדים

 9 10 בת זוגי/מגורים עם בן/נישואים

 0 3 סיבה משפחתית אחרת

 4 43 רצון להתקרב לחברים

    

    קהילה וחברה

 9 0 סביבה דתית/רצון לגור בקהילה

 35 40 רצון לגור בסביבה חברתית שדומה לי

   

   חינוך והשכלה

 4 3 אזור/ילדים שלי ביישובמוסדות חינוך מתאימים ל

 4 4 אזור/לימודים במוסד להשכלה גבוהה ביישוב

 0 1 אזור/כולל ביישוב/לימודים בישיבה גבוהה

   

   איכות חיים

 4 0 רצון לגור ביישוב קהילתי 

 0 0 רצון לגור בסביבה כפרית

 30 15 איכות חיים גבוהה ביישוב

 26 13 רמת שירותים גבוהה ביישוב

  בת מגורים מטופחת ביישוב סבי
 )ניקיון ואסטטיקה, גני משחקים וכד, שטחים ציבוריים(

6 52 

   

   תרבות ופנאי

  היצע גדול בתחום התרבות 
 )'קונצרטים וכד, הופעות מחול ומוזיקה, הצגות(

22 4 

 13 30  היצע גדול בתחום הפנאי 
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 )'בתי קפה ומסעדות וכד, פארקים וגנים ציבוריים(

 4 42 שבת בתחומי תרבות ופנאי-דול בשישיהיצע ג

 9 1 היצע גדול לילדים בתחומי תרבות ופנאי

 0 24 חיי לילה תוססים

   

   סיבות נוספות

 4 3 עלות מחייה נמוכה ביישוב

 4 0 סיבות אידיאולוגיות

 17 9 סיבה אחרת

   

 23 67 גודל המדגם

  

 


