
 חושןר מאיה "ד

 מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 30 -השנתון ה 

 מתוקים, מספרים
 ומה שביניהם



 , המכון הוא הבית
 והשנתון הסטטיסטי לירושלים

 . הוא ספר הבית

 מתוקים, מספרים
 ומה שביניהם

  30-צוות השנתון ה
 קופרארדאלון •
 דפנה שמר•
 שפירא-יאיר אסף•
 יועד שחר•



 השנתון הסטטיסטי לירושלים : שם פרטי

 מכון ירושלים למחקרי מדיניות  : שם משפחה

 מכון ירושלים לחקר ישראל: שם משפחה קודם

   1981: שנת לידה

  

 לייכטאגהרשות לפיתוח ירושלים וקרן : עיריית ירושלים               תומכים: שותפה

 החוקרים במרכז למחקרי ירושלים : הורים

    

 עברית ואנגלית  : שפות אם

 ערבית: שפה חדשה

 השנתון הסטטיסטי לחברה החרדית בישראל: אח

 תמונת מצב ומגמות שינוי –ירושלים  נתונייךעל : ילדים

 טור בעיתון המקומי 

 בלוג

 תעודת זהות



 מבשלים שנתון



 קולקטדי  – וכסלרעוזי 

 ל ראש המכון המייסד"זדוד עמירן ' פרופ
 .המנהלת המייסדתואורה אחימאיר 

 ;עמירם גונן' פרופ: ליו"ומנכראשי המכון 
 ;פרידמן( אברהם)רמי ' פרופ
 ;ל"טוב ז-סימן-יעקב בר' פרופ

 ליאור שילת; מאיר קראוס

 ודפנה פלי ויינשלזיוה ערכו  –שנתון סטטיסטי במהדורה ניסיונית  – 1983בשנת 

דוד עמירן  ' פרופעמד בראש וועדת ההיגוי  1999מיומו הראשון של השנתון ועד 
 , ל"ז סיקרוןמשה ' פרופומאז עמד בראש הוועדה 

 שהלך מאיתנו לבית עולמו באפריל שנה זו

 ל "ז ביגלמןשמעון העורך הראשון היה 

 ולצידי צוות מעולה, אני –ר מאיה חושן "דהעורכת היא  1988–מ
 שעמל כל שנה מחדש על הכנה מדוקדקת

 מעוצב ורב תוכן, אמין, חדש מעודכן -של שנתון סטטיסטי לירושלים 

 שורשים



 ,עם המכון מזוהההשנתון 
 והמכון עם השנתון

  ,חלק ממחקרי ירושליםהשנתון הוא 
 ליבת המכון

 ,שמח, מגובש צוותמסורת של 
 ואוהב מספרים

 שנתון העיר שנתון של עיר 

 לשפר.לפרש.לבחון



משפיע על סדר היום של ירושלים ושל  
 החברה בישראל  

 בסיס הנתונים לקביעת מדיניות

אמין ומעודכן על  , משמש עוגן עובדתי
 . ירושלים -העיר שלנו 

 אמין ואובייקטיבי, מנגיש מידע עובדתי

 ,  מגרה את הקוראים לחפש עוד נתונים
 ומיידע אותם שקיימים נתונים נוספים

 תורם לאושר ולאיכות החיים שלנו
 מדד האושר –ושל כל אוהבי המספרים 

 לְמה גדל השנתון

Without data, you're just another person 
with an opinion W. Edwards Deming 



 מפגש עדכון עם נשיא המדינה



 שנתון שהוא כולו מספרים

 "ירושלים נתונייךעל "פרסום נלווה 
 שמשרטט תמונה כוללת של ירושלים

 ...לתת לכולם להרוויח מהנתונים
 טורים שבועיים במקומונים הירושלמיים

 בעבר במסיבות עיתונאים ובהווה בהודעות לעיתונות

 ברשתות החברתיות

 טלוויזיה ורדיו, כנסים, וועידות, בהשתתפות בוועדות

 ובמענה לכל פונה

 נתונים עם אחריות
 



 'מדברים על השנתון ברשת ב





 2019עדכון  – 1995, היבט אקלים -דוד עמירן ' פרופ

 לשימור ידע" קפסולת זמן"



 עיריית ירושלים

 המשרד לירושלים 

 פוליטיקאים
 ברמה המקומית והלאומית

 משרדי ממשלה, י"הרל
 וגופים ציבוריים ובינלאומיים

 אנשי תקשורת ומעצבי דעת קהל

 חוקרים ואנשי אקדמיה

NGOs 

 הרבים בתוך ירושלים הציבורים
 בארץ ובעולם, ומחוצה לה

 משתמשי השנתון



 :נתונים(ש)ועמם ה, החיים השתנו

1982 
 דפוס

2004 
 אינטרנט

? 

2016 

 العربية

1989 
 מחשב



   2016 – 1982ירושלים ( שנתון)



 הגירה -בנימה אישית 



 תֹודה


