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על מערך הנתונים
מערך הנתונים במכון ירושלים למחקרי מדיניות
כולל נתונים סטטיסטיים מקיפים במגוון רחב של
נושאים .מטרתו של המערך היא לסייע בקבלת
החלטות מושכלת ,כמו גם לספק תשובות לקהלים
רבים בנושאים הקשורים לירושלים.
צוות מידע ונתונים במכון מונה כיום שלושה חוקרים
וחוקרות ועוזר מחקר .הצוות אמון על איסוף
הנתונים ,בדיקתם ועיבודם ,והנגשה שלהם למגוון
מטרות וקהלים .בין היתר ,הצוות עורך עיבודים
סטטיסטיים לשימוש חוקרי המכון ,ומוציא לאור את
'השנתון הסטטיסטי לירושלים' ואת הפרסום 'על
נתונייך ירושלים'.
השנתון הסטטיסטי לירושלים יצא לראשונה בשנת
 ,1983ומאז שנת  1990הייתה זו ד"ר מאיה חושן –
שפרשה לגמלאות השנה – שערכה את השנתון
ועיצבה את מערך הנתונים ואת מאפייניו .אנו מודים
למאיה מעומק הלב על תרומתה האדירה.
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הקדמה
החל משנת  ,1983ומדי שנה לקראת יום ירושלים ,מכון ירושלים למחקרי מדיניות מוציא לאור
את 'השנתון הסטטיסטי לירושלים' .השנתון כולל נתונים סטטיסטיים מפורטים במגוון רחב של
נושאים הנוגעים לעיר ירושלים .הנתונים מוצגים לקוראים באמצעות לוחות ,תרשימים ומפות,
יחד עם אפשרות להורדת לוחות הנתונים ועריכת עיבודים עצמאיים.
עם זאת ,היקף הנתונים הסטטיסטיים הקיימים ,יחד עם המורכבות שלהם ,יוצרים מצב שבו
מציאת התשובות לשאלות – ואף מיקוד ודיוק השאלות עצמן – הופכים לאתגר לא קל.
הפרסום 'על נתונייך ירושלים' מנסה לברור את הנתונים העיקריים מתוך השנתון ולהנגיש אותם
במלל ובגרפים .הפרסום מחולק לפרקים לפי נושאים ,ובכל פרק מוצגים הנתונים העדכניים
והמגמות המסתמנות לאורך זמן.
הפרסום הוא חלק ממערך הנתונים של מכון ירושלים למחקרי מדיניות .הנתונים נאספו ממגוון
רחב של מקורות ,ובראשם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכן עיריית ירושלים ,המוסד לביטוח
לאומי ,משרדי הממשלה ומקורות מידע נוספים .אנו מודים לאנשי הלמ"ס ,ובעיקר לאנשי תחום
סטטיסטיקה של עבודה (סקר כוח אדם) ,לגף אוכלוסייה ,לתחום מידע ולתחום הנגשת נתונים
למחקר.
הפרסום שבידיכם דומה ל'על נתונייך' שיצא לפני שנה ,אך בתהליך הכתיבה נעשו שני שינויים
גדולים .הראשון – העברת השרביט .לאחר יותר מעשור שבו כתבו וערכו את הפרסום מיכל
קורח וד"ר מאיה חושן ,עברה ההכנה לצוות מידע ונתונים ,יחד עם מנהלת הפרסומים של המכון.
חשוב לציין שמיכל ומאיה הן שיזמו ,כתבו ונתנו לפרסום את צורתו .אנו מודים להן מאוד ומקווים
שנוסיף נדבך ראוי על העבודה הקיימת.
השינוי השני הוא בדרך איסוף הנתונים ועיבודם .בעוד שבעבר הזמנו וקיבלנו עיבודים מיוחדים
מהלמ"ס ,הרי שהשנה התחלנו לעבוד בחדר המחקר של הלמ"ס .השינוי היה מלווה בחששות,
ותקופת הלמידה לא הייתה קלה ,אך אנו מקווים שכבר השנה ,וביתר שאת בשנים הבאות,
תוכלו גם אתם לראות ברכה בעמלנו.
הוצאת הפרסום לאור לא הייתה מאפשרת ללא תמיכתם של המשרד לירושלים והתפוצות,
הרשות לפיתוח ירושלים ,עיריית ירושלים וקרן ליכטאג .אנו מודים להם על התמיכה ,ומקווים
שהפרסום יסייע להם בעשייתם החשובה בעיר.
ולבסוף ,מסורת ששמחנו להמשיך בה – עיצוב הפרסום .מאז שנת  2017העיצוב מופקד בידיה
האמונות של יעל שאולסקי ,ואנו מודים לה על המקצועיות והיצירתיות המושקעות בעבודה.

יאיר אסף-שפירא ,עומר יניב ונטע חדד
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שטח
מלבד דימונה וערד ,ירושלים היא העיר הגדולה בשטחה בישראל • נכון לשנת
 ,2021שטח השיפוט של ירושלים משתרע על פני  126קמ"ר • לשם השוואה ,שטח
השיפוט של העיר באר שבע כולל  118קמ"ר ,של חיפה  73קמ"ר ,של ראשון לציון
 62קמ"ר ,של תל אביב 54 1קמ"ר ושל מעלה אדומים  49קמ"ר.
שטח שיפוט הוא השטח הנכלל בתוך הגבול המוניציפלי של העיר ,ובו רשאית העירייה להפעיל את
סמכויותיה .שטח השיפוט של ירושלים אינו רציף ,וישנם שני אזורים המנותקים מהעיר אך שייכים
לה מוניציפלית :אחד באזור הר שלמון מדרום-מערב ,ואחד בהר חרת ,סמוך למבשרת ציון .כמו
כן ,ישנם שני שטחי מובלעת המוקפים בשטח השיפוט של העיר ,אך אינם שייכים לה מוניציפלית:
היישובים רמת רחל ובית זית (כולל אזור הסכר).
חלקים גדולים משטח השיפוט של העיר הם שטחים פתוחים; חלקם בתוך השטח הבנוי של העיר,
כגון פארקים ,וחלקם מקיפים אותו ,כגון יער ירושלים .בשנת  2013השטחים הפתוחים היוו 53%
משטח השיפוט של העיר .המבנה הטופוגרפי של ירושלים ,יחד עם מדיניות תכנון ארוכת שנים ,יצרו
מצב שבו רוב ירושלים בנויה כשכונות המופרדות זו מזו על ידי עמקים שבהם יש שטחים ציבוריים
פתוחים או כבישים ראשיים.
הרשויות המקומיות הגובלות בירושלים ממערב הן המועצה האזורית מטה יהודה ומבשרת ציון.
מדרום ,ממזרח ומצפון גובלת ירושלים בשטחי יהודה ושומרון ,ובהן המועצה האזוריות גוש עציון
(מדרום וממזרח); המועצה האזורית מטה בנימין (ממזרח ומצפון); העיר מעלה אדומים (ממזרח);
ושטחי  Aו ,B-הנמצאים באחריות הרשות הפלסטינית.
שינויים בשטח השיפוט מתבצעים בהכרזת שר הפנים לאחר המלצה של ועדת גבולות .השינויים
האחרונים שחלו בשטח השיפוט של העיר כללו תוספת של כ 240-דונם באזור רמת רחל ,אשר עברו
משטח מטה יהודה אל שטחה של ירושלים.

1
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אקלים
בשנת  2021טמפרטורת המינימום הממוצעת בירושלים הייתה  14.9מעלות,
וטמפרטורת המקסימום הממוצעת הייתה  23.6מעלות • בשנת  2021נרשמו
בירושלים  15ימים שבהם טמפרטורת המינימום ירדה מתחת ל 5-מעלות ו92-
ימים שבהם טמפרטורת המקסימום עלתה מעל ל 30-מעלות • בעונת הגשמים
 2020/21נרשמו בתחנת המדידה במרכז ירושלים  421מ"מ של משקעים.

טמפרטורה
בשנת  2021הטמפרטורה הממוצעת בירושלים – וכן טמפרטורת המינימום והמקסימום – היו
גבוהות מעט בהשוואה לשלושים השנים האחרונות (.)2020-1991
בשנת  2021הטמפרטורה הממוצעת בירושלים הייתה  19.2מעלות (לעומת ממוצע של  18.4מעלות
בשלושים השנים האחרונות) ,טמפרטורת המינימום הממוצעת הייתה  14.9מעלות (לעומת ממוצע
של  14.1מעלות בשלושים השנים האחרונות) ,וטמפרטורת המקסימום הממוצעת הייתה  23.6מעלות
(לעומת ממוצע של  22.6בשלושים השנים האחרונות).
בשנה זו ,החודשים שבהם נרשמה טמפרטורת המינימום הממוצעת הנמוכה ביותר בירושלים בשנת
 2021היו ינואר ופברואר ,עם טמפרטורת מינימום ממוצעת של  8.2עד  8.3מעלות .הטמפרטורה
הנמוכה ביותר בשנת  2021נרשמה ב 18-בפברואר -0.4 :מעלות .החודש שבו נרשמה טמפרטורת
המקסימום הגבוהה ביותר היה חודש אוגוסט ,עם טמפרטורת מקסימום ממוצעת של  32.3מעלות.
הטמפרטורה הגבוהה ביותר בשנת  2021נרשמה ב 18-ביולי 36.2 :מעלות.

טמפרטורות מקסימום ומינימום חודשיות ממוצעות בירושלים2021-1991 ,
■ טמפרטורות מקסימום 2021
■ טמפרטורות מינימום 2021

טמפרטורת מקסימום 2020-1991
טמפרטורת מינימום 2020-1991

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

°C
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אירועי קור וחום חריגים
השכיחות של אירועי אקלים חריגים מצביעה על מידת הקיצוניות של מזג האוויר .בשנת  2021נרשמו
בירושלים  15ימים שבהם טמפרטורת המינימום ירדה מתחת ל 5-מעלות ,מתוכם שני ׳גלי קור׳ –
רצפים של שלושה ימים ויותר מתחת לטמפרטורה זו .בשלושים השנים האחרונות ()2020-1991
מספר גלי הקור הממוצע לשנה היה דומה ,ועמד על  2.4בשנה .גל הקור הארוך ביותר בשנת 2021
התרחש בחודש פברואר וארך חמישה ימים.
בשנת  2021נרשמו בירושלים  92ימים שבהם טמפרטורת המקסימום עלתה מעל ל 30-מעלות,
מתוכם  9׳גלי חום׳ – רצפים של שלושה ימים ויותר מעל לטמפרטורה זו .בשנים 2020-1991
מספר גלי החום הממוצע לשנה היה דומה ,ועמד על  8.6אירועים בשנה .גל החום הארוך ביותר
בשנת  2021התרחש בחודשים יולי-אוגוסט וארך  23ימים.

משקעים
בעונת הגשמים  2020/21נרשמו בתחנת המדידה במרכז ירושלים  421מ"מ של משקעים ,נתון נמוך
בהשוואה לממוצע בעונות הגשמים בשלושים השנים האחרונות ( ,)2019/20-1990/91אשר עמד על
 522מ"מ.
החודש הגשום ביותר בעונת הגשמים  2020/21היה חודש ינואר ,עם  148מ"מ של גשם .בהשוואה
לערים אחרות בישראל ,בעונת הגשמים  2020/21כמות המשקעים בירושלים ( 421מ"מ) הייתה
נמוכה מכמות המשקעים שנמדדה בתחנת המדידה בחוף תל אביב ( 498מ"מ) ובתחנת הטכניון
בחיפה ( 685מ"מ) ,וגבוהה מזו שנמדדה בתחנת המדידה במכון הנגב בבאר שבע ( 106מ"מ).
גם מספר ימי הגשם בעונת הגשמים  47 – 2020/21ימי גשם – היה נמוך בהשוואה לעונות הגשמים
בשלושים השנים האחרונות ,שבהן נרשמו בממוצע  58ימי גשם בירושלים .בעונת הגשמים 2020/21
נרשמו ארבע יממות שבהן נמדדו מעל ל 25-מ"מ של משקעים בירושלים ,ויממה אחת שבה ירד
שלג בעיר.
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אופי הזהות הדתית של האוכלוסייה היהודית*
בישראל ובערים הגדולות( 2020-2018 ,ממוצע)

אוכלוסייה בירושלים ובערים גדולות בישראל2020 ,
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

ירושלים

ישראל

10%

210,600

256,100

283,700

463,800

951,100

באר שבע

ראשון לציון

חיפה

ירושלים

תל אביב

24%

66%

35%

חיפה

32%

33%

תל אביב

4%

חרדים

16%

81%

דתיים ומסורתיים-דתיים

1%

14%

85%

חילונים ומסורתיים לא כל כך דתיים

* בני  20ומעלה ,גברים ונשים

פריסה גאוגרפית של האוכלוסייה בירושלים2020 ,

אוכלוסייה יהודית וערבית בירושלים2020-1980 ,

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

39% 61%
36% 64%

350,700
יהודים

233,700
יהודים

32% 68%

28% 72%
26% 74%

מזרח העיר*
595,400
361,700
ערבים

5,000
ערבים
מערב העיר
355,700

951,100

657,500

788,100

תושבים

תושבים

תושבים

תושבים

2020

2010

2000

1990

1980

■ יהודים ■ ערבים

* אזורים שנוספו לעיר בשנת 1967
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524,500

407,100

תושבים
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גודל האוכלוסייה
ירושלים היא העיר הגדולה באוכלוסייתה מבין ערי ישראל • בסוף שנת  2020מנתה
אוכלוסיית ירושלים  951,100תושבים ,שהיוו  10%מאוכלוסיית ישראל • בירושלים
גרה האוכלוסייה היהודית 2הגדולה ביותר בישראל –  584,400תושבים ,והאוכלוסייה
הערבית הגדולה ביותר בישראל –  366,800תושבים.
בסוף שנת  2020מנתה אוכלוסיית ירושלים  951,100תושבים ,פי שניים מאוכלוסיית תל אביב .בתל
אביב ,העיר השנייה בגודלה בישראל ,התגוררו  463,800תושבים; בחיפה ,העיר השלישית בגודלה
בישראל ,התגוררו  283,700תושבים; בראשון לציון ,העיר הרביעית בגודלה ,התגוררו 256,100
תושבים; בפתח תקווה ,העיר החמישית בגודלה ,התגוררו  250,500תושבים; בבאר שבע ,העיר
השמינית בגודלה ,התגוררו  210,600תושבים.
ירושלים היא עיר מעורבת .בשנת  2020התגוררו בה  570,100יהודים 366,800 ,3ערבים (353,800
מוסלמים ו 12,900-נוצרים;  96%ו 4%-בהתאמה) 3,400 ,נוצרים שאינם ערבים ו 10,800-תושבים
ללא סיווג דת.
בשנת  2020אוכלוסיית ירושלים היוותה  10%מאוכלוסיית ישראל .האוכלוסייה היהודית היוותה 8%
מהאוכלוסייה היהודית בישראל ,והאוכלוסייה הערבית היוותה  19%מהאוכלוסייה הערבית בישראל.
חלקה של אוכלוסיית ירושלים מתוך אוכלוסיית ישראל יציב ,ועומד על  11%-10%משנות ה 70-של
המאה ה ,20-כלומר – שיעור גידול האוכלוסייה בירושלים דומה לשיעור הגידול בישראל כולה.
במהלך השנים חלה ירידה בחלקה של האוכלוסייה היהודית מתוך כלל אוכלוסיית ירושלים ,ובמקביל
חלה עלייה בחלקה של האוכלוסייה הערבית .חלקה של האוכלוסייה היהודית בעיר ירד מ74%-
בשנת  ,1967ל 72%-בשנת  ,1990ל 68%-בשנת  2000ול 61%-בשנת  .2020במקביל חלה עלייה
בחלקה של האוכלוסייה הערבית מ 26%-בשנת  ,1967ל 28%-בשנת  ,1990ל 32%-בשנת 2000
ול 39%-בשנת  .2020בשנים האחרונות ,עם הירידה בשיעור הגידול של האוכלוסייה הערבית ,תהליך
זה מתמתן.

2
3

אלא אם מצוין אחרת ,בכל מקום שבו מוזכרת האוכלוסייה היהודית הכוונה היא לקבוצת האוכלוסייה 'יהודים ואחרים',
כלומר כלל האוכלוסייה שאינה ערבית .אוכלוסייה זו כוללת יהודים ,נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת.
יהודים בלבד.
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אוכלוסיית ירושלים* ,לפי קבוצת אוכלוסייה2020-1922 ,
■ יהודים ■ ערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

אלפים

* בתחום השיפוט של ירושלים בשנה המתאימה

אוכלוסיית ירושלים* ,לפי קבוצת אוכלוסייה (אחוזים)2020-1922 ,
■ יהודים ■ ערבים

 %מהאוכלוסייה

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

* בתחום השיפוט של ירושלים בשנה המתאימה

בירושלים מתגוררת האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר בישראל ,האוכלוסייה החרדית הגדולה
ביותר וגם האוכלוסייה הערבית הגדולה ביותר .בשנת  2020התגוררו בירושלים  584,400תושבים
יהודים .מספר התושבים היהודים בעיר היה גדול בכ 32%-ממספר היהודים בעיר השנייה בגודלה
בישראל – תל אביב ( .)442,200הערים הבאות ,לפי גודל האוכלוסייה היהודית בסדר יורד ,הן ראשון
לציון ( ,)255,800פתח תקווה ( )250,100וחיפה (.)249,800
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ירושלים היא גם העיר שבה מתגוררת האוכלוסייה החרדית הגדולה ביותר בישראל .על פי אומדן
לאוכלוסייה ,שמבוסס על סקר כוח אדם של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת  2020התגוררו
בירושלים כ 250,100-תושבים חרדים ,והם היוו כרבע ( )25%מכלל החרדים בישראל .לשם השוואה,
בבני ברק ,העיר החרדית הגדולה ביותר בישראל – אשר מתגוררים בה גם תושבים שאינם חרדים –
היה מניין התושבים  .208,800יוצא אפוא שכלל אוכלוסיית בני ברק קטנה מכלל האוכלוסייה החרדית
בירושלים.
ירושלים היא גם העיר שבה מתגוררת האוכלוסייה הערבית הגדולה ביותר בישראל .בשנת 2020
עמד מניין התושבים הערבים בעיר על  .366,800האוכלוסייה הערבית בירושלים גדולה באופן ניכר
מהאוכלוסייה הערבית בערים הערביות הגדולות בישראל :נצרת ( ,)77,600רהט ( ,)73,600אום אל-
פחם ( ,)56,700טייבה ( )44,500ושפרעם (.)42,300

אוכלוסייה בירושלים ,בתל אביב ובחיפה ,לפי קבוצת אוכלוסייה2020 ,
■ יהודים ■ ערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

אלפים

חלקה של האוכלוסייה הערבית בירושלים ( )39%גבוה באופן ניכר בהשוואה לחלקה של האוכלוסייה
הערבית בישראל ( )21%ולחלקה של האוכלוסייה הערבית בערים הגדולות המעורבות :חיפה ()12%
ותל אביב ( .)5%בעכו  33%מהאוכלוסייה היא ערבית ,ובלוד ובנוף הגליל – .30%
בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים 12,900 ,תושבים הם ערבים נוצרים ,והם מהווים  3.5%מכלל
האוכלוסייה הערבית בעיר .בלוד נמצא שיעור דומה של ערבים נוצרים מתוך כלל האוכלוסייה
הערבית בעיר ( .)3.1%הערים בישראל שבהן נרשם אחוז גבוה של אוכלוסייה ערבית נוצרית הן
נוף הגליל ( 63%מהאוכלוסייה הערבית בעיר) ,חיפה ( ,)49%מעלות-תרשיחא ( ,)48%נצרת (,)28%
ושפרעם (.)25%
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אופי הזהות הדתית
בירושלים מתגוררות קבוצות אוכלוסייה רבות ומגוונות • אחד המאפיינים המבחינים
בין קבוצות האוכלוסייה היהודית 4בעיר הוא אופי הזהות הדתית שלהן • בקרב
האוכלוסייה היהודית בגיל  20ומעלה ,חלקם היחסי של החרדים והדתיים בירושלים
גבוה באופן ניכר בהשוואה לישראל כולה ,וחלקם היחסי של החילונים והמסורתיים
נמוך בהשוואה לישראל כולה.
בסקר החברתי שערכה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה התבקשו התושבים להגדיר את זהותם
הדתית .מנתוני הסקר שנערך בשנים ( 2020-2018ממוצע) עלה כי מתוך  321,700יהודים בני 20
ומעלה המתגוררים בירושלים  19% -הגדירו את עצמם חילונים ( 60,800תושבים) 25% ,הגדירו
את עצמם מסורתיים ( 21% ,)79,800הגדירו את עצמם דתיים ( )67,200ו 35%-הגדירו את עצמם
חרדים (.)114,000
כאמור ,נתונים אלו מתייחסים רק לבני  20ומעלה .בקרב האוכלוסייה בכלל הגילים – חלקם של
הדתיים והחרדים גבוה יותר באופן ניכר .בשל מבנה הגילים הצעיר של שתי קבוצות אלו ,חלקן היחסי
בקרב בני  19-0גבוה מחלקן היחסי בקרב בני  20ומעלה.
בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים בגיל  20ומעלה ,חלקם של המגדירים את עצמם דתיים או
חרדים היה גבוה באופן ניכר מזה שבתל אביב ,בחיפה ובישראל 21% .מתושבי ירושלים בגילים אלו
הגדירו את עצמם דתיים ,לעומת  7%בחיפה 5% ,בתל אביב ו 11%-בישראל 36% .מתושבי ירושלים
בגילים אלו הגדירו את עצמם חרדים ,בהשוואה ל 1%-בתל אביב 4% ,בחיפה ו 10%-בישראל.
לעומת זאת ,חלקם של המגדירים את עצמם חילונים או מסורתיים היה נמוך בקרב תושבי ירושלים
בהשוואה לחיפה ולישראל 19% .מתושבי ירושלים בגילים אלו הגדירו את עצמם חילונים ,לעומת 44%
בישראל 70% ,בתל אביב ו 60%-בירושלים 24% .מתושבי ירושלים בגילים אלו הגדירו את עצמם
מסורתיים ,לעומת  35%בישראל 29% ,בחיפה ו 25%-בתל אביב.

האוכלוסייה היהודית בגיל  20ומעלה בישראל ,בירושלים ,בתל אביב ובחיפה,
לפי אופי הזהות הדתית( 2020-2018 ,ממוצע)
■ חרדי ■ דתי ■ מסורתי-דתי ■ מסורתי לא כל כך דתי ■ חילוני ,לא דתי
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 %מבני  20ומעלה
4

תת-פרק זה מתייחס ליהודים בלבד ,ללא 'אחרים' (רובם חסרי סיווג דת).
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פריסה גאוגרפית
בסוף שנת  2020גרו בירושלים  951,100תושבים 63% :במזרח העיר ו 37%-במערב
העיר • במזרח העיר גרו הן יהודים ( )39%והן ערבים ( ,)61%בעוד שבמערב העיר
 99%מהתושבים היו יהודים.
אוכלוסייה בירושלים ,לפי פריסה גאוגרפית וקבוצת אוכלוסייה2020 ,
■ יהודים ■ ערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

אלפים

בסוף שנת  2020התגוררו באזורים שנוספו לעיר ביוני ( 1967להלן :׳מזרח העיר׳)  595,600מתושבי
ירושלים ,יהודים וערבים ,והם היוו  63%מכלל תושבי ירושלים .במהלך השנים חלה עלייה בחלקה של
האוכלוסייה המתגוררת במזרח העיר :בשנת  1972האוכלוסייה שגרה במזרח העיר היוותה כ29%-
מכלל אוכלוסיית ירושלים ,חלקה עלה ל 46%-בשנת  ,1983ל 59%-בשנת  2005ול 63%-בשנת
.2020
בסוף שנת  2020גרו במזרח העיר כ 233,900-יהודים ,והם היוו  39%מכלל התושבים במזרח העיר.
בשנות ה 70-וה ,80-עם בנייתן של השכונות הגדולות במזרח העיר ,חלה עלייה ניכרת במספר
התושבים היהודים המתגוררים באזורים אלו .בשנת  1972התושבים היהודים היוו  10%בלבד מכלל
התושבים במזרח העיר ,וחלקם עלה ל 39%-בשנת  1983ול 46%-בשנת  .1996החל משנות ה2000-
ניכרת מגמת ירידה בחלקם של היהודים המתגוררים במזרח העיר – מ 43%-בשנת  2005עד
ל 39%-בשנת .2020
 361,700תושבים ערבים התגוררו בשנת  2020במזרח העיר ,והם היוו  61%מכלל התושבים במזרח
העיר ו 99%-מכלל התושבים הערבים בירושלים.
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אוכלוסייה במזרח העיר ,לפי קבוצת אוכלוסייה2020-1972 ,
■ יהודים ■ ערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

אלפים

אוכלוסייה במזרח העיר ,לפי קבוצת אוכלוסייה (אחוזים)2020-1972 ,
■ יהודים ■ ערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 %מהאוכלוסייה

השכונות היהודיות הגדולות במזרח העיר הן :רמות אלון ( 50,400תושבים) ,פסגת זאב ( ,)43,800גילה
( ,)31,600נווה יעקב ( ,)25,900הר חומה ( ,)25,200רמת שלמה ( )15,000ותלפיות מזרח (.)14,800
השכונות הערביות הגדולות במזרח העיר הן :בית חנינא ( 44,300תושבים) ,כפר עקב,)39,000( 5
מחנה הפליטים שועפאט והשכונות סביבו )35,000( 6א-טור ומורדות הר הזיתים ( ,)30,100ג'בל
מוכבר ( )26,100ושכונת שועפאט (.)23,900

5
6

השכונה נמצאת בתוך שטח השיפוט של ירושלים ,אך מעבר לגדר ההפרדה .הנתונים על שכונה זו חלקיים.
שכונות אלו – מחנה הפליטים שועפאט ,ראס חמיס ,ודחיית א-סלאם – נמצאות בתוך שטח השיפוט של ירושלים ,אך
מעבר לגדר ההפרדה ,והנתונים לגביהן חלקיים.
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גידול האוכלוסייה
במהלך שנת  2020גדלה אוכלוסיית ירושלים ב 14,700-נפשות (גידול של :)1.6%
האוכלוסייה היהודית גדלה ב 6,800-נפשות ( )1.2%והאוכלוסייה הערבית גדלה
ב 8,000-נפשות (.)2.2%
זה שנים רבות שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית בירושלים נמוך מזה של האוכלוסייה הערבית,
וכך גם בשנת  .2020בשנה זו שיעור הגידול של האוכלוסייה היהודית עמד על  ,1.2%בהשוואה ל2.2%-
בקרב האוכלוסייה הערבית .עם זאת ,הגידול השנתי של האוכלוסייה הערבית נמצא בירידה .לשם
השוואה ,בין השנים  2010-2000עמד הגידול השנתי של האוכלוסייה הערבית על  3.1%בממוצע.
בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים ,קיים הבדל ניכר בשיעור הגידול באוכלוסייה המוסלמית
לעומת האוכלוסייה הנוצרית .בשנת  2020גדלה האוכלוסייה המוסלמית ב ,2.3%-בעוד שגודל
האוכלוסייה הנוצרית נותר ללא שינוי .הבדל זה נובע ממגוון סיבות ,ובהן הבדלים במבנה הגילים,
בדפוסי הפריון ובדפוסי ההגירה.
במשך שנים רבות היה גידול האוכלוסייה בירושלים דומה לזה שבישראל וגבוה מזה שבתל אביב .כך,
למשל ,בשנים  2019-2010גידול האוכלוסייה השנתי הממוצע בירושלים ובישראל היה זהה – ,1.9%
ובתל אביב הוא עמד על  .1.1%בשנת  2020גידול האוכלוסייה בירושלים עמד על  ,1.6%והוא היה זהה
לשיעור הגידול בישראל ,גבוה משיעור הגידול בתל אביב ( ,)0.7%וגבוה באופן ניכר משיעור הגידול
בחיפה ,שם חל פיחות במספר התושבים ( .)-0.6%מבין הערים הגדולות מ 100,000-תושבים ,בשנת
 2020שיעורי הגידול הגבוהים ביותר נרשמו בבית שמש ( )6.1%וברמת גן ( ,)2.5%ושיעורי הגידול
הנמוכים ביותר נרשמו בבת ים ( )-0.9%ובחיפה (.)-0.6%
בשנת  2020שיעור הגידול בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים עמד על  ,1.2%והוא היה נמוך
בהשוואה לשנים  2018ו ,2019-שבהן נרשם גידול של  1.8%ו 1.4%-בהתאמה .בשנה זו ,שיעור גידול
האוכלוסייה היהודית בירושלים ( )1.2%היה נמוך מזה שבישראל ( )1.5%וגבוה מזה שבתל אביב
( )0.5%ובחיפה ( .)-0.9%לעומת זאת ,שיעור גידול האוכלוסייה הערבית בירושלים ( )2.2%היה גבוה
משיעור גידול האוכלוסייה הערבית בישראל ( )2.0%ובחיפה.

גידול אוכלוסייה שנתי ממוצע בירושלים ,לפי תקופה וקבוצת אוכלוסייה,
2020-1967
■ יהודים ■ ערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 %גידול שנתי ממוצע

תקופה
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גידול האוכלוסייה בירושלים2020-2019 ,

שינוי שנתי ממוצע בגודל אוכלוסיית האזור

רמאללה

 -6.3%עד -1.0%
 -0.9%עד +1.0%

כפר עקב

 +1.1%עד +5.0%
 +5.1%עד +15.6%
אזור לא למגורים,
או נתונים חסרים

עטרות
א-ראם
נווה יעקב
בית חנינא
פסגת זאב
רמות אלון

שועפאט
ראס ח׳מיס

רמת שלמה

הגבעה הצרפתית
רמת אשכול
עיסאוויה
הר הצופים
ואדי ג׳וז

מעלה
אדומים

עמק הארזים

הר חוצבים

שייח
ג׳ראח
גאולה
מרכז
העיר נחלאות

רוממה
גבעת שאול

מבשרת ציון
מוצא

הר נוף

א-טור
בית
העיר
גבעת הכרם
א-שייאח העתיקה
רחביה
הר
רם
הרצל
אל עזריה
טלביה
סילוואן
בית וגן
ניות
עין כרם
ראס
אבו תור
המושבה
קריית היובל
גבעת
אבו דיס אל-עמוד
הגרמנית
מרדכי
רמת
קריית מנחם
קטמון
שרת
אורה
ג׳בל מוכבר
עיר גנים
תלפיות
מלחה
סואחרה
גבעת
אל-ע'רביה תלפיות ארנונה
מזרח
משואה
בית צפאפא
אום
רמת
ליסון
צור באהר רחל
גילה
אום טובא
בית זית

עמינדב

הר חומה
בית לחם
4

3

2

1
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גיל האוכלוסייה
אוכלוסיית ירושלים מתאפיינת במבנה גילים צעיר • בשנת  2020הגיל החציוני של
תושבי ירושלים היה  24.1שנים .כלומר ,מחצית האוכלוסייה צעירה מ 24.1-והמחצית
האחרת מבוגרת מ • 24.1-הגיל החציוני הנמוך בקרב תושבי ירושלים קשור לחלקן
הגדול של האוכלוסייה החרדית והאוכלוסייה הערבית בעיר.
אוכלוסיית ירושלים צעירה באופן ניכר בהשוואה לאוכלוסיות הערים תל אביב וחיפה .בשנת 2020
הגיל החציוני בקרב תושבי ירושלים עמד על  24.1שנים ,לעומת  36.1בקרב תושבי תל אביב ו38.7-
בקרב תושבי חיפה .בקרב כלל אוכלוסיית ישראל הגיל החציוני היה .30.1
האוכלוסייה היהודית בירושלים מבוגרת יותר מהאוכלוסייה הערבית .בשנת  2020הגיל החציוני
של האוכלוסייה היהודית בירושלים עמד על  ,25.4בהשוואה ל 22.3-בקרב האוכלוסייה הערבית
בעיר .באותה שנה הגיל החציוני של האוכלוסייה היהודית בישראל עמד על  ,32.2והגיל החציוני של
האוכלוסייה הערבית בישראל עמד על .23.9
בעשור האחרון נרשמה עלייה מתונה בגיל החציוני של אוכלוסיית ירושלים :מ 23.6-בשנת 2010
ל 24.1-בשנת  .2020בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים נרשמה ירידה מתונה בגיל החציוני:
מ 25.7-בשנת  2010ל 25.4-בשנת  .2020ואילו בקרב האוכלוסייה הערבית בעיר נרשמה עלייה בגיל
החציוני :מ 19.8-בשנת  2010ל 22.3-בשנת .2020
ירושלים מתאפיינת באחוז גבוה של ילדים (בני  )14-0ובאחוז נמוך של מבוגרים (בני  65ומעלה).
בשנת  2020הילדים היוו  33%מכלל אוכלוסיית ירושלים ,בהשוואה ל 18%-בתל אביב 20% ,בחיפה
ו 28%-בישראל .בקרב האוכלוסייה היהודית בעיר הילדים היוו  ,33%ובקרב האוכלוסייה הערבית
בעיר הילדים היוו .35%
אחוז המבוגרים (בני  65ומעלה) בירושלים נמוך יחסית .בני קבוצת גיל זו היוו  9%מכלל אוכלוסיית
העיר ,בהשוואה ל 15%-בתל אביב 21% ,בחיפה ו 12%-בישראל .בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים
המבוגרים היוו  ,12%ובקרב האוכלוסייה הערבית בעיר הילדים היוו  4%בלבד.
ככלל ,האוכלוסייה החרדית מתאפיינת במבנה גילים צעיר ,אך ניכרים הבדלים גדולים בין השכונות.
לדוגמה ,בגאולה ובמאה שערים שיעור הילדים (בני  )14-0מתוך כלל האוכלוסייה עמד בסוף שנת
 2020על  ,46%אך ברמת שלמה השיעור היה נמוך יותר ועמד על  ,35%וברמות אלון (דרום) הוא
עמד על  .37%ההבדלים הללו נובעים ,בין היתר ,מהבדלים במאפייני האוכלוסייה ,במועד אכלוס
השכונה ,בהגירה אל השכונות ומהן ועוד .בהתאמה ,שיעור האוכלוסייה המבוגרת (בגיל  65ומעלה)
בקרב האוכלוסייה החרדית נמוך בדרך כלל ,אך גם כאן ישנם הבדלים בין השכונות.
בקרב האוכלוסייה היהודית-כללית (חילונים ,מסורתיים ודתיים שאינם חרדים) ,מבנה הגילים מבוגר
יותר .בפסגת זאב מזרח וכן ברמת דניה ורמת שרת ,שיעור הילדים היה נמוך לעומת ירושלים
כולה ,ועמד על  23%ו 27%-בהתאמה .שיעור המבוגרים בשכונות אלו היה גבוה יחסית13% ,
ו 18%-בהתאמה.
האוכלוסייה הערבית-מוסלמית בירושלים מתאפיינת אף היא במבנה גילים צעיר ,והיא צעירה באופן
ניכר בהשוואה לאוכלוסייה הערבית-נוצרית בעיר .בקרב האוכלוסייה המוסלמית חלקם של הילדים
(בני  )14-0עמד על  ,35%ובקרב האוכלוסייה הערבית-נוצרית –  .20%אחוז המבוגרים (בני 65
ומעלה) בקרב האוכלוסייה המוסלמית עמד על  ,4%ובקרב האוכלוסייה הערבית-נוצרית – .15%
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מבנה גילים של אוכלוסיית ירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה2020 ,
■ יהודים ■ ערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

קבוצת גיל

 %מהאוכלוסייה

מבנה גילים בשכונות נבחרות בירושלים2020 ,
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

קבוצת גיל

רמת דניה ורמת שרת

ירושלים

גאולה ומאה שערים

ג׳בל מוכבר

בית חנינא

קטמון א׳-ו׳

קבוצת גיל

רמת אלון דרום

רמת שלמה

פסגת זאב מזרח

קבוצת גיל

 %מהאוכלוסייה
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גיל חציוני בירושלים2020 ,

גיל חציוני של תושבי האזור

רמאללה

20.0-13.8
24.0-20.1

כפר עקב

35.0-24.1
47.0-35.1
אזור לא למגורים,
או נתונים חסרים

עטרות
א-ראם
נווה יעקב
בית חנינא
פסגת זאב
רמות אלון

שועפאט
ראס ח׳מיס

רמת שלמה

הגבעה הצרפתית
רמת אשכול
עיסאוויה
הר הצופים
ואדי ג׳וז

מעלה
אדומים

עמק הארזים

הר חוצבים

שייח
ג׳ראח
גאולה
מרכז
העיר נחלאות

רוממה
גבעת שאול

מבשרת ציון
מוצא

הר נוף

א-טור
בית
העיר
גבעת הכרם
א-שייאח העתיקה
רחביה
הר
רם
הרצל
אל עזריה
טלביה
סילוואן
בית וגן
ניות
עין כרם
ראס
אבו תור
המושבה
קריית היובל
גבעת
אבו דיס אל-עמוד
הגרמנית
מרדכי
רמת
קריית מנחם
קטמון
שרת
אורה
ג׳בל מוכבר
עיר גנים
תלפיות
מלחה
סואחרה
גבעת
אל-ע'רביה תלפיות ארנונה
מזרח
משואה
בית צפאפא
אום
רמת
ליסון
צור באהר רחל
גילה
אום טובא
בית זית

עמינדב

הר חומה
בית לחם
4

3

2
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ילדים בני  14-0בירושלים2020 ,

אחוז מכלל האוכלוסייה באזור

רמאללה

20%-1.2%
25%-20.1%

כפר עקב

38%-25.1%
53%-38.1%
אזור לא למגורים,
או נתונים חסרים

עטרות
א-ראם
נווה יעקב
בית חנינא
פסגת זאב
רמות אלון

שועפאט
ראס ח׳מיס

רמת שלמה

הגבעה הצרפתית
רמת אשכול
עיסאוויה
הר הצופים
ואדי ג׳וז

מעלה
אדומים

עמק הארזים

הר חוצבים

שייח
ג׳ראח
גאולה
מרכז
העיר נחלאות

רוממה
גבעת שאול

מבשרת ציון
מוצא

הר נוף

א-טור
בית
העיר
גבעת הכרם
א-שייאח העתיקה
רחביה
הר
רם
הרצל
אל עזריה
טלביה
סילוואן
בית וגן
ניות
עין כרם
ראס
אבו תור
המושבה
קריית היובל
גבעת
אבו דיס אל-עמוד
הגרמנית
מרדכי
רמת
קריית מנחם
קטמון
שרת
אורה
ג׳בל מוכבר
עיר גנים
תלפיות
מלחה
סואחרה
גבעת
אל-ע'רביה תלפיות ארנונה
מזרח
משואה
בית צפאפא
אום
רמת
ליסון
צור באהר רחל
גילה
אום טובא
בית זית

עמינדב

הר חומה
בית לחם
4

3

2

1
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צעירים בני  34-20בירושלים2020 ,

אחוז הצעירים מכלל האוכלוסייה
בגיל  20ומעלה באזור

רמאללה
כפר עקב

28%-17.4%
37%-28.1%
45%-37.1%
63%-45.1%
אזור לא למגורים,
או נתונים חסרים

עטרות
א-ראם
נווה יעקב
בית חנינא
פסגת זאב
רמות אלון

שועפאט
ראס ח׳מיס

רמת שלמה

הגבעה הצרפתית
רמת אשכול
עיסאוויה
הר הצופים
ואדי ג׳וז

מעלה
אדומים

עמק הארזים

הר חוצבים

שייח
ג׳ראח
גאולה
מרכז
העיר נחלאות

רוממה
גבעת שאול

מבשרת ציון
מוצא

הר נוף

א-טור
בית
העיר
גבעת הכרם
א-שייאח העתיקה
רחביה
הר
רם
הרצל
אל עזריה
טלביה
סילוואן
בית וגן
ניות
עין כרם
ראס
אבו תור
המושבה
קריית היובל
גבעת
אבו דיס אל-עמוד
הגרמנית
מרדכי
רמת
קריית מנחם
קטמון
שרת
אורה
ג׳בל מוכבר
עיר גנים
תלפיות
מלחה
סואחרה
גבעת
אל-ע'רביה תלפיות ארנונה
מזרח
משואה
בית צפאפא
אום
רמת
ליסון
צור באהר רחל
גילה
אום טובא
בית זית

עמינדב

הר חומה
בית לחם
4

3

2
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מבוגרים בני  65ומעלה בירושלים2020 ,

אחוז המבוגרים מכלל האוכלוסייה
בגיל  20ומעלה באזור

רמאללה
כפר עקב

9%-0%
19%-9.1%
33%-19.1%
57%-33.1%
אזור לא למגורים,
או נתונים חסרים

עטרות
א-ראם
נווה יעקב
בית חנינא
פסגת זאב
רמות אלון

שועפאט
ראס ח׳מיס

רמת שלמה

הגבעה הצרפתית
רמת אשכול
עיסאוויה
הר הצופים
ואדי ג׳וז

מעלה
אדומים

עמק הארזים

הר חוצבים

שייח
ג׳ראח
גאולה
מרכז
העיר נחלאות

רוממה
גבעת שאול

מבשרת ציון
מוצא

הר נוף

א-טור
בית
העיר
גבעת הכרם
א-שייאח העתיקה
רחביה
הר
רם
הרצל
אל עזריה
טלביה
סילוואן
בית וגן
ניות
עין כרם
ראס
אבו תור
המושבה
קריית היובל
גבעת
אבו דיס אל-עמוד
הגרמנית
מרדכי
רמת
קריית מנחם
קטמון
שרת
אורה
ג׳בל מוכבר
עיר גנים
תלפיות
מלחה
סואחרה
גבעת
אל-ע'רביה תלפיות ארנונה
מזרח
משואה
בית צפאפא
אום
רמת
ליסון
צור באהר רחל
גילה
אום טובא
בית זית

עמינדב

הר חומה
בית לחם
4

3

2
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מטרופולין ירושלים
מטרופולין ירושלים היא המטרופולין השנייה בגודלה בישראל • בשנת  2020גרו
במטרופולין ירושלים 1,373,000 7תושבים 951,100 :תושבים בעיר ירושלים ,גלעין
המטרופולין ,ו 421,900-תושבים בטבעת החיצונית.
מטרופולין היא מרחב גאוגרפי תפקודי שבו מספר רב של יישובים עירוניים (עיריות ומועצות מקומיות)
ויישובים כפריים (במועצות אזוריות) ,הסמוכים זה לזה ויוצרים ישות תפקודית אחת .היישובים מקיימים
ביניהם קשרים כלכליים ,חברתיים ותרבותיים .במרכז המטרופולין שוכנת העיר הראשית ,שהיא מוקד
הפעילות של האוכלוסייה בתחום המטרופולין .סביבה נמצאים יישובי המטרופולין ,המסווגים לטבעות –
לפי המרחק מהעיר ,ולגזרות – לפי הכיוון אליה .8בישראל הגדירה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ארבע מטרופולינים :ירושלים ,9תל אביב ,חיפה ובאר שבע.
מטרופולין ירושלים מורכבת מגלעין המטרופולין (העיר ירושלים) ומטבעת חיצונית ,הכוללת שתי
גזרות .בשנת  2020היו במטרופולין ירושלים  86ישובים ,ובהם גרו  1,373,000תושבים .בגלעין
המטרופולין גרו  951,100תושבים ,ובטבעת החיצונית גרו  421,900תושבים 224,300 :תושבים בגזרה
המערבית ו 197,600-תושבים בגזרת היישובים הישראליים ביהודה ושומרון .חשוב לציין שגזרת
היישובים הישראליים ביהודה ושומרון כוללת רק יישובים יהודיים .על כן ,נתונים אלו מתייחסים לתושבי
ישראל בלבד ,ואינם כוללים את התושבים הערבים שמתגוררים באזורים אלו ואינם בעלי סטטוס של
תושב ישראל .לפי אומדן הלשכה הפלסטינית המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנת  2020האוכלוסייה
הפלסטינית במחוזות הסמוכים לירושלים מנתה  741,500תושבים.10
בשנת  ,2020היישובים הגדולים ביותר בטבעת החיצונית של המטרופולין היו בית שמש (132,500
תושבים) ,ביתר עילית ( ,)61,100מעלה אדומים ( ,)37,800מבשרת ציון ( )24,200וגבעת זאב (.)19,200
מטרופולין ירושלים היא המטרופולין השנייה בגודלה בישראל ,לאחר מטרופולין תל אביב ,וכאמור,
בשנת  2020גרו בה  1,373,000תושבים .במטרופולין תל אביב גרו  4,103,200תושבים; במטרופולין
חיפה גרו  972,300תושבים; ובמטרופולין באר שבע גרו  410,000תושבים ,מספר קטן באופן ניכר
בהשוואה למטרופולינים של ירושלים וחיפה.
היחס בין אוכלוסיית הגלעין (העיר הראשית) ,לבין היקף האוכלוסייה ביתר המטרופולין מלמד על
אופייה של המטרופולין הן מבחינה מרחבית – האם היא מפוזרת או מכונסת ,והן מבחינה כלכלית –
מהו משקלו של העורף המטרופוליני ומה הפוטנציאל שלו לתרום לשגשוגה של העיר הראשית.
יחס הגלעין-מטרופולין שונה מאוד בין המטרופולינים בישראל .במטרופולין ירושלים אוכלוסיית העיר
היוותה  69%מכלל אוכלוסיית המטרופולין ,בעוד שבמטרופולין תל אביב אוכלוסיית העיר היוותה
 11%בלבד מכלל אוכלוסיית המטרופולין .במטרופולינים באר שבע וחיפה אוכלוסיית העיר הראשית
היוותה  51%ו 29%-בהתאמה.

 7הנתונים על ירושלים ,גלעין המטרופולין ,כוללים הן אוכלוסייה יהודית והן אוכלוסייה ערבית .אולם הנתונים על גזרת היישובים
הישראליים ביהודה ושומרון כוללים את האוכלוסייה היהודית והאחרת בלבד.
 8׳מטרופולין׳ ,מילון המונחים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהhttps://bit.ly/3xWFWGC ,
 9מטרופולין ירושלים הוגדרה לראשונה על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת  ,2013על בסיס נתוני מפקד .2008
 229,900 10תושבים במחוז בית לחם 347,800 ,תושבים במחוז רמאללה ו 163,800-תושבים במחוז ירושלים ( .)J2ראו:
https://www.pcbs.gov.ps/site/lang__en/803/default.aspx
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אוכלוסייה ,לפי מטרופולין וטבעות2020 ,
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אוכלוסייה (אלפים)

מטרופולין
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מטרופולין ירושלים

גלעין המטרופולין
טבעת חיצונית
גזרה מערבית
גזרת היישובים הישראליים ביהודה ושומרון

כוכב השחר

עופרה
בית אל

רימונים

פסגות
כוכב יעקב

מעלה מכמש

גבעת זאב

מצפה יריחו

כפר אדומים

גבע בנימין
עלמון

גבעון

הר אדר

מבשרת ציון
מעלה אדומים

ירושלים

נטף
הראל

אבו גוש

בית זית

קדר

בית שמש

הר גילה

צור הדסה
ביתר עילית

נווה דניאל

תקוע
נוקדים

ראש צורים

אלעזר
אפרת
בת עין
אלון שבות כפר עציון
מגדל עוז

נחושה

10

5
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הגירה בין-יישובית
הגירה פנים-עירונית בירושלים
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שיעור פריון של נשים בירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה2020-2000 ,

הגירה לירושלים וממנה2020 ,

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
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1,570
תל אביב
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תל
אביב

ירושלים
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840
ביתר
עילית

ביתר
עילית

750
לוד

מעלה
אדומים
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גבעת
זאב

430
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מקורות גידול האוכלוסייה
11

גידול האוכלוסייה בירושלים מושפע משלושה גורמים עיקריים :ריבוי טבעי ,עלייה
והגירה בין-יישובית .בנוסף ,גידול האוכלוסייה בעיר מושפע מהגירה בין-לאומית
שאינה של עולים חדשים ,ובכלל זה עוזבים לחו"ל ,תושבים חוזרים ונכנסים באיחוד
משפחות.
מקורות גידול האוכלוסייה בירושלים ,בתל אביב ובחיפה2020 ,
■ חיפה ■ תל אביב ■ ירושלים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

שיעור לאלף תושבים

11

כולל 'עולים' – אנשים (יהודים או בני משפחה של יהודים) שנכנסו לישראל במטרה להשתקע ,לפי חוק השבות או חוק
הכניסה לישראל; 'עולים בכוח' – אנשים שזכאים לאשרת עולה או לתעודת עולה לפי חוק השבות ורוצים לשהות בישראל
עד  3שנים כדי לבדוק את האפשרות והתנאים להשתקעות בישראל כעולים; ו'אזרחים עולים' – ילדים שנולדו לאזרחים
ישראלים בעת שהייתם בחו"ל ונכנסו לישראל בכוונה להשתקע.
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ילודה
בשנת  2020נולדו בירושלים  25,100תינוקות • שיעור הפריון בירושלים ( )3.8היה
גבוה בהשוואה לישראל ( • )2.9שיעור הפריון של הנשים היהודיות בירושלים ()4.3
היה גבוה מזה של הנשים הערביות בירושלים ( • )3.0שיעור הילודה בירושלים עמד
על  26.6לידות לאלף תושבים ,והוא היה גבוה בהשוואה לישראל (.)19.2
בשנת  2020נולדו לתושבי ירושלים  25,100תינוקות 16,400 :תינוקות ( )65%נולדו למשפחות יהודיות
ו 8,700-תינוקות ( )35%נולדו למשפחות ערביות.
שיעור הפריון הכולל (להלן :שיעור הפריון) 12משקף את רמת הפריון של אוכלוסייה או קבוצת
אוכלוסייה ,והוא אינו תלוי במבנה הגילים .בשנת  2020שיעור הפריון בירושלים עמד על  ,3.8והוא
היה גבוה באופן ניכר משיעור הפריון בישראל ( ,)2.9בתל אביב ( )1.8ובחיפה (.)2.0
בקרב יתר הערים הגדולות בישראל (למעלה מ 100,000-תושבים) ,שיעור הפריון הגבוה ביותר
נרשם בבני ברק ( ,)5.8בבית שמש ( ,)5.3באשדוד ( )3.1וברחובות (.)2.7
בקרב היישובים היהודיים ,שיעור הפריון הגבוה ביותר בישראל נרשם במודיעין עילית ( ,)7.2ביתר
עילית ( )6.8וברכסים ( ,)5.4שלושתם יישובים בעלי אופי חרדי.
בשנת  2020שיעור הפריון של הנשים היהודיות בירושלים עמד על  3.0( 4.3בישראל) ,והוא היה גבוה
משיעור הפריון של הנשים הערביות בירושלים –  2.8( 3.0בישראל) .שיעור הפריון הגבוה של הנשים
היהודיות בירושלים נובע בעיקר משיעורי פריון גבוהים בקרב האוכלוסייה החרדית והדתית בעיר.
מאז תחילת שנות ה 2000-נרשמה עלייה בשיעור הפריון בקרב הנשים היהודיות בירושלים .בשנת
 2010שיעור הפריון בקרב הנשים היהודיות בירושלים עמד על  ,4.2והוא עלה במעט עד ל 4.3-בשנת
 .2020בישראל שיעור הפריון של האוכלוסייה היהודית נותר בשנים אלו ללא שינוי – .2.9
לעומת זאת ,בקרב הנשים הערבית בירושלים ובישראל נרשמה בשנים אלו ירידה חדה בשיעור
הפריון .בירושלים ירד שיעור הפריון מ 3.9-בשנת  2010עד ל 3.0-בשנת  ,2020ובישראל שיעור
הפריון ירד מ 3.5-ל .2.9-הירידה החדה בשיעור הפריון בקרב האוכלוסייה הערבית אינה ייחודית
לישראל ,והיא מתרחשת גם במדינות ערב הסמוכות .למשל ,בירדן שיעור הפריון ירד מ 7.3-בשנת
 1980עד ל 2.6-בשנת .13 2020

 12שיעור הפריון הכולל ( )TFRמייצג את מספר הילדים הממוצע שאישה צפויה ללדת במהלך חייה בהינתן שיעורי הפריון לפי
גיל באוכלוסייה ובתקופה הרלוונטית.
https://ourworldindata.org/fertility-rate 13
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שיעור פריון כולל בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה2020-2000 ,
■ יהודיות  -ירושלים ■ יהודיות  -ישראל ■ ערביות  -ירושלים ■ ערביות  -ישראל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מספר ילדים לאישה

בהתאם לשיעורי הפריון הגבוהים ,אוכלוסיית ירושלים מתאפיינת בשיעור ילודה 14גבוה מאוד.
שיעור הילודה מושפע הן מדפוסי הפריון והן ממבנה הגילים .בשנת  2020שיעור הילודה בירושלים
עמד על ( 26.6לידות לכל אלף תושבים) והוא היה גבוה בהשוואה לישראל ( ,)19.2לתל אביב ()16.8
ולחיפה (.)13.2
בשנת  2020שיעור הילודה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ( )28.2היה גבוה מזה שבקרב
האוכלוסייה הערבית בעיר ( .)24בישראל ,לעומת זאת ,שיעור הילודה של האוכלוסייה היהודית ()18.5
היה נמוך מזה של האוכלוסייה הערבית (.)21.9
במשך שנים רבות ( )2011-1967שיעור הילודה של האוכלוסייה הערבית בירושלים היה גבוה מזה
של האוכלוסייה היהודית .אך בשנת  2012המגמה השתנתה ,ומאז שיעור הילודה של האוכלוסייה
היהודית נותר גבוה מזה של האוכלוסייה הערבית.
בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ,משנות ה 70-ועד תחילת שנות ה ,2000-חלה ירידה מתונה
בשיעור הילודה .שיעור הילודה הממוצע של אוכלוסייה זו ירד מ( 27.7-לידות לאלף תושבים) בשנים
 ,1989-1973והוא הגיע למינימום של  24.1בשנת  .2001משם והלאה חלה עלייה ,והשיעור הגיע
ל 29.2-בשנת  .2018בשנים  2020-2019נרשמה ירידה קלה בשיעורי הילודה 28.6 :ו 28.2-בהתאמה.
בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים חלה ירידה חדה ורציפה בשיעור הילודה משנות ה .70-בשנים
 1979-1973שיעור הילודה הממוצע בקרב אוכלוסייה זו עמד על ( 42.5לידות לאלף תושבים) ,והוא ירד
ל 32.9-בשנים  1989-1980ועלה במעט ל 34.1-בשנים  .1999-1990אולם בשנות ה 2000-התחדשה
מגמת הירידה :בשנים  2009-2000שיעור הילודה הממוצע עמד על  ,31.8והוא ירד ל 25.9-בשנים
 ,2020-2010וכאמור ,ל 24.0-בשנת .2020

 14שיעור ילודה – מספר לידות חי לאלף תושבים.
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לידות בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה2020-2000 ,
■ יהודיות  -ירושלים ■ יהודיות  -ישראל ■ ערביות  -ירושלים ■ ערביות  -ישראל
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שיעורים לאלף תושבים

תמותה
בשנת  2020נפטרו בירושלים  4,100תושבים • שיעור התמותה בקרב האוכלוסייה
היהודית בירושלים עמד על  5.2פטירות לאלף תושבים ,לעומת  3.0בקרב האוכלוסייה
הערבית • שיעור פטירת התינוקות בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים עמד על
 3.0פטירות לאלף לידות ,לעומת  3.9בקרב האוכלוסייה הערבית.
בשנת  2020נפטרו בירושלים  4,100תושבים 73% :מהם יהודים ו 27%-ערבים .שיעור התמותה
בירושלים עמד על  4.4פטירות לאלף תושבים ,והוא היה נמוך מזה שבישראל ( ,)5.3בתל אביב ()7.2
ובחיפה ( .)8.8שיעור התמותה הנמוך יחסית נובע מהיותה של ירושלים עיר צעירה ,עם שיעור נמוך
יחסית של אוכלוסייה מבוגרת מקרב כלל אוכלוסיית העיר.
שיעור התמותה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים היה גבוה באופן ניכר משיעורו בקרב
האוכלוסייה הערבית .בשנת  2020שיעור התמותה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים עמד על
 5.2פטירות לאלף תושבים ,בהשוואה ל 3.0-בקרב האוכלוסייה הערבית .ההסבר נעוץ בעיקר במבנה
הגילים הצעיר יותר של האוכלוסייה הערבית בעיר .בשנה זו בני  65ומעלה היוו  4%מהאוכלוסייה
הערבית ,בהשוואה ל 12%-בקרב האוכלוסייה היהודית.
שיעור התמותה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ( )5.2היה נמוך בהשוואה לאוכלוסייה היהודית
בישראל ( ,)5.9בתל אביב ( )7.3ובחיפה ( .)9.3שיעור התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים
( )3.0היה נמוך משיעור התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל (.)3.2
במהלך השנים חלה ירידה מתונה בשיעור התמותה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ,בעוד
שבקרב האוכלוסייה הערבית חלה ירידה חדה ומהירה .שיעור התמותה בקרב האוכלוסייה היהודית
ירד מ 6.4-פטירות בממוצע לאלף תושבים בשנים  ,1979-1973ל 5.9-בשנים  ,1989-1980ל5.5-
בשנים  ,1999-1990ל 5.2-בשנים  2009-2000ול 5.1-בשנים .2020-2010
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בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים חלה ירידה חדה בשיעור התמותה ,מ 6.4-פטירות בממוצע
לאלף תושבים בשנים  ,15 1979-1973ל 4.5-בשנים  ,1989-1980ל 3.5-בשנים  ,1999-1990ול2.8-
בשנים  .2009-2000מ 2010-והלאה ניכרת יציבות בשיעור התמותה ,כאשר הנתון בשנת 2020
( )3.0חריג מעט כלפי מעלה.
הירידה בשיעור התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים היא תוצאה של שיפור בתנאי
התברואה ,של עלייה ברמת שירותי הבריאות והרפואה המונעת מסוף שנות ה 60-של המאה
הקודמת ,והחלתו של חוק בריאות ממלכתי החל מאמצע שנות ה.90-
אחד הביטויים העיקריים לירידה החדה בשיעור התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית הוא הירידה
החדה בתמותת התינוקות .בשנים  1979-1972שיעור תמותת התינוקות 16הממוצע בקרב האוכלוסייה
הערבית בירושלים עמד על  45.2פטירות לאלף לידות חי ,והוא ירד ל 17.2-בשנים  ,1989-1980ל10.7-
בשנים  ,1999-1990ל 6.8-בשנים  2009-2000ול 3.9-בשנים .2020-2018
בשנים  2020-2018שיעור תמותת התינוקות הממוצע בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים עמד
על  3.0פטירות לאלף לידות חי ,והוא היה גבוה מזה של האוכלוסייה היהודית בישראל –  .2.1שיעור
תמותת התינוקות בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים עמד על  ,3.9והוא היה נמוך מזה שבקרב
האוכלוסייה הערבית בישראל – .17 5.0

ריבוי טבעי
הריבוי הטבעי הוא הגורם העיקרי שמניע את גידול האוכלוסייה בירושלים • בשנת
 2020נוספו לירושלים כתוצאה מריבוי טבעי  20,900נפשות :האוכלוסייה היהודית
בעיר גדלה ב 13,300-נפשות והאוכלוסייה הערבית גדלה ב 7,600-נפשות • שיעור
הריבוי הטבעי 18בקרב כלל האוכלוסייה בירושלים ( 22.1לאלף תושבים) היה גבוה
באופן ניכר בהשוואה לישראל ( ,)13.8לתל אביב ( )9.3ולחיפה (.)4.3
בשנת  2020שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית בירושלים –  ,22.9היה גבוה מזה של
האוכלוסייה הערבית בעיר –  .20.9במשך שנים רבות שיעור הריבוי הטבעי של האוכלוסייה הערבית
בירושלים היה גבוה מזה של האוכלוסייה היהודית .אולם החל משנת  2014התהפכה המגמה ושיעור
הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית היה גבוה יותר ,למעט בשנת  .2017העלייה בשיעור הריבוי
הטבעי בקרב האוכלוסייה היהודית נובעת מעלייה בשיעור הילודה בקרב אוכלוסייה זו.
שיעור הריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ( )22.9גבוה באופן ניכר משיעורו בישראל
( ,)12.6בתל אביב ( )9.1ובחיפה ( .)3.6שיעור הריבוי הטבעי בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים
( )20.9גבוה משיעורו בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל ( ,)18.6בתל אביב ( )14.2ובחיפה (.)8.9

15
16
17
18

יש לציין ששיעורי התמותה בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים ירדו מ 7.3-פטירות לאלף תושבים בשנת  1979ל5.3-
בשנת  .1973בקרב האוכלוסייה היהודית ירדו שיעורי התמותה בשנים אלו מ 6.8-פטירות ל 6.0-פטירות.
תינוקות שנפטרו בטרם מלאו להם שנה.
בשל שיעור גבוה של תמותת תינוקות בקרב האוכלוסייה הבדווית בנגב ,שיעור תמותת התינוקות בקרב האוכלוסייה
הערבית במחוז הדרום עומד על  ,9בעוד שביתר המחוזות השיעור נע בין  3.2ל.4.5-
שיעור הריבוי הטבעי – ההפרש בין מספר הלידות למספר הפטירות.
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ריבוי טבעי בירושלים2020 ,

ההפרש בין לידות לפטירות לאלף
תושבים באוכלוסייה הממוצעת

רמאללה
כפר עקב

 -9.9עד +4.0
 +4.1עד +16.0
 +16.1עד +33.0
 +33.1עד +50.0
אזור לא למגורים,
או נתונים חסרים

עטרות
א-ראם
נווה יעקב
בית חנינא
פסגת זאב
רמות אלון

שועפאט
ראס ח׳מיס

רמת שלמה

הגבעה הצרפתית
רמת אשכול
עיסאוויה
הר הצופים
ואדי ג׳וז

מעלה
אדומים

עמק הארזים

הר חוצבים

שייח
ג׳ראח
גאולה
מרכז
העיר נחלאות

רוממה
גבעת שאול

מבשרת ציון
מוצא

הר נוף

א-טור
בית
העיר
גבעת הכרם
א-שייאח העתיקה
רחביה
הר
רם
הרצל
אל עזריה
טלביה
סילוואן
בית וגן
ניות
עין כרם
ראס
אבו תור
המושבה
קריית היובל
גבעת
אבו דיס אל-עמוד
הגרמנית
מרדכי
רמת
קריית מנחם
קטמון
שרת
אורה
ג׳בל מוכבר
עיר גנים
תלפיות
מלחה
סואחרה
גבעת
אל-ע'רביה תלפיות ארנונה
מזרח
משואה
בית צפאפא
אום
רמת
ליסון
צור באהר רחל
גילה
אום טובא
בית זית

עמינדב

הר חומה
בית לחם
4

3

2

1

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

43
הייסולכואה לודיג תורוקמ

צ

 0ק״מ

ריבוי טבעי בירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה2020-1980 ,
■ יהודים  -ירושלים ■ יהודים  -ישראל ■ ערבים  -ירושלים ■ ערבים  -ישראל
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

שיעור לאלף תושבים

עלייה
בשנת  2020בחרו כ 2,400-עולים 19בירושלים כמקום מגוריהם הראשון בישראל,
ובשנה זו הם היוו  12%מכלל העולים לישראל • בשנים  2020-2019חלה ירידה
קלה במספר העולים שבחרו בירושלים כמקום מגוריהם הראשון ,מ 2,600-עולים
ל 2,400-עולים.
לאחר גל העלייה הגדול של תחילת שנות ה ,90-בשנים  2013-2002חלה ירידה ניכרת במספר
העולים לישראל .בשנת  2002עלו לישראל  33,600עולים ,מספרם ירד ל 21,200-בשנת 2005
ול 16,900-בשנת  .2013בין השנים  2017-2014חל גידול במספר העולים שהגיעו לישראל ,בעיקר
ממדינות מערב אירופה ואמריקה ,ומספרם נע בין  24,100ל .27,900-לאחר שבשנים 2019-2018
חלה עלייה נוספת במספר העולים ,שעמד על  28,100ו 33,200-בהתאמה ,בשנת  2020נרשמה
ירידה ניכרת בהיקף העלייה לישראל ,ומספר העולים עמד על .19,700
בשונה מהמגמה בישראל ,מספר העולים לירושלים (עולים שבחרו בירושלים כמקום מגוריהם
הראשון) נותר יציב יחסית בשני העשורים האחרונים .בשנים  2007-2002מספר העולים לירושלים
עמד על כ 2,500-עולים בממוצע לשנה ,ובשנים  2013-2008הוא עמד על כ 2,300-עולים בממוצע
לשנה .בשנת  2014חלה עלייה במספר העולים לירושלים –  ,2,800וכך גם בשנים – 2017-2015
 3,000עולים בממוצע לשנה .בשנים  2020-2018חלה ירידה במספר העולים לירושלים ,ומספרם נע
בין  2,400ל.2,700-
במשך שנים רבות התאפיינה ירושלים בכושר משיכה גבוה מאוד לעולים .כך ,למשל ,בשנים 2012-
 2002כ 13%-מהעולים לישראל בחרו בירושלים כמקום מגוריהם הראשון בישראל ,בעוד שבתל
אביב ובחיפה בחרו להשתקע כ 5%-מהעולים (בכל אחת מהן) .אולם החל משנת  2013חלה עלייה
 19כולל 'עולים' ו'עולים בכוח' בלבד .ראו הגדרות בהערה .11
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הדרגתית במספר העולים ובחלקם של העולים שבחרו לגור בתל אביב בהשוואה לירושלים .בשנת
 ,2015לראשונה זה  15שנה ,מספר העולים שבחרו בתל אביב ( )3,300כמקום מגוריהם הראשון
בישראל היה גבוה מעט ממספר העולים שבחרו בירושלים ( .)3,100בשנת  2020מספר העולים
שבחרו בירושלים ( )2,400היה גבוה ממספר העולים שבחרו בתל אביב ( ,)2,200בנתניה ()1,900
ובחיפה ( .)1,500העולים לירושלים בשנת  2020היוו כ 12%-מכלל העולים לישראל ,בתל אביב הם
היוו  ,11%בנתניה  ,9%ובחיפה .8%

השתקעות ראשונה של עולים בירושלים ,בתל אביב ובחיפה2020-2000 ,
■ ירושלים ■ תל אביב ■ חיפה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
 %העולים מכלל העולים לישראל

בקרב העולים שבחרו בירושלים כמקום מגוריהם הראשון בישראל בשנת  ,2020בולט חלקם של
העולים מארצות הברית ( 32%מהעולים לעיר הגיעו ממדינה זו) ,צרפת ( ,)25%רוסיה ( ,)10%בריטניה
( )5%וארגנטינה ( .)4%התפלגות העולים לישראל שונה :רוסיה ( ,)34%אוקראינה ( ,)15%צרפת
( )12%וארצות הברית ( .)12%בקרב העולים שבחרו בתל אביב כמקום מגוריהם הראשון 42% ,הגיעו
מרוסיה 16% ,מצרפת 11% ,מארצות הברית ו 5%-מאוקראינה.
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הגירה בין-יישובית
בשנת  11,000 ,2020תושבים חדשים עברו לגור בירושלים מיישובים אחרים
בארץ ו 18,800-תושבים עזבו את ירושלים ועברו לגור ביישובים אחרים • בשנה זו
מאזן ההגירה הבין-יישובית 20של ירושלים היה שלילי ,ועמד על  -7,800תושבים •
מאזן זה היה גבוה בהשוואה לשנת  ,)-6,000( 2018אך נמוך בהשוואה לשנת
 • )-8,200( 2019המהגרים לירושלים וממנה הם בעיקר יהודים ( ,)96%ומיעוטם
( )4%ערבים.
נכנסים ,יוצאים ומאזן הגירה בירושלים2020-1980 ,
■ עוזבים ■ נכנסים ■ מאזן הגירה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

אלפים

שיעור מאזן ההגירה הבין-יישובית לירושלים וממנה2020-1980 ,
■ עוזבים ■ נכנסים ■ מאזן הגירה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

שיעור לאלף תושבים
 20מאזן ההגירה הבין-יישובית – ההפרש בין מספר המהגרים לירושלים מיישובים אחרים בארץ (נכנסים) ובין מספר
המהגרים מירושלים ליישובים אחרים בארץ (עוזבים); שיעור מאזן ההגירה – מאזן ההגירה לאלף תושבים.
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נכנסים לירושלים
בשנת  2020עברו לירושלים מיישובים אחרים בארץ  11,000תושבים חדשים .מספר הנכנסים בשנה
זו היה נמוך בהשוואה למספר הנכנסים בשנת .)11,900( 2019
בקרב הנכנסים לעיר בולט חלקם הגדול של הנכנסים ממחוז יהודה ושומרון –  2,700תושבים (25%
מהנכנסים) .ממחוז מרכז הגיעו לירושלים  2,000נכנסים ( ,)18%וממחוז תל אביב  1,900 -נכנסים
( .)17%מיישובי מחוז ירושלים הגיעו לירושלים  1,500תושבים ,שהיוו  13%מכלל הנכנסים.
מספר הנכנסים הגדול ביותר לירושלים הגיע מהישובים הבאים :בני ברק ( ,)710בית שמש ( ,)710תל
אביב ( ,)620ביתר עילית ( ,)450מעלה אדומים ( ,)430אשדוד ( )410וגבעת זאב (.)360
בשנת  2020בלט שיעור הצעירים הגבוה –  44%מהנכנסים לירושלים היו בני  4,800( 29-15נכנסים).
שיעור בני ה 64-30-מכלל הנכנסים עמד על  ,)2,900( 27%שיעור הילדים בני  14-0עמד על 25%
( ,)2,800ושיעור האוכלוסייה המבוגרת בגיל  65ומעלה עמד על .)400( 4%
השכונות בירושלים שאליהן עבר המספר הגדול ביותר של נכנסים הן :רמות אלון ( )700נחלאות
( ,)620רחביה ( )540גאולה ומאה שערים ( )540ומרכז העיר ( .)510חלק מהשכונות שצוינו לעיל הן
שכונות גדולות מבחינת היקף אוכלוסייתן ,וכפועל יוצא מספר הנכנסים הגדול ביותר נרשם בהן .שיעור
הנכנסים הגבוה ביותר (מספר הנכנסים ביחס לגודל אוכלוסיית השכונה) נרשם בשכונות הבאות:
מרכז העיר ( 76נכנסים לאלף תושבים) ,רחביה ( )67וטלביה ונחלאות ( 64בכל אחת מהשכונות).
ארבע השכונות הללו הן שכונות שבהן מתגוררים צעירים וסטודנטים רבים ,ועל כן יש בהן מדי שנה
'תנועה ערה' של עוזבים ושל נכנסים.

עוזבים את ירושלים
בשנת  18,800 ,2020תושבים עזבו את ירושלים ועברו לגור ביישובים אחרים בארץ .מספר העוזבים
בשנה זו היה נמוך בהשוואה לשנת  20,100( 2019עוזבים) .בקרב העוזבים את העיר בלט חלקם של
העוזבים למחוז יהודה ושומרון –  4,200עוזבים ( 22%מכלל עוזבים) ,וליישובים במחוז ירושלים –
 3,900עוזבים ( .)21%ניתן לומר ,אם כן ,כי יותר מ 40%-מההגירה הבין-עירונית אל מחוץ לירושלים
הייתה אל המחוזות שסובבים אותה .אל מחוז מרכז עברו  3,400עוזבים ( ,)18%ואל מחוז תל אביב –
.)16%( 3,000
ששת היישובים שאליהם עבר מספר העוזבים הגדול ביותר הם :בית שמש ( ,)2,620תל אביב (,)1,570
ביתר עילית ( ,)840לוד ( ,)750גבעת זאב ( )720ובני ברק (.)560
גם בקרב העוזבים את ירושלים בלט אחוז הצעירים הגבוה –  35%מהעוזבים ( )6,600היו צעירים
בני  .29-15שיעור הילדים בני  14-0מקרב היוצאים היה גבוה אף הוא ,ועמד על 26% .)6,400( 34%
מהעוזבים היו בני  )5,000( 64-30ו 4%-היו בני  65ומעלה (.)800
התפלגות הגילים בקרב העוזבים את העיר שונה מהתפלגות הגילים הכללית בקרב האוכלוסייה
היהודית בעיר .21בשנת  2020בני  14-0היוו  33%מקרב האוכלוסייה היהודית בעיר ,בני  29-15היוו
 ,24%בני  64-30היוו  31%ובני  65ומעלה היוו  .12%כלומר ,חלקם של העוזבים הצעירים גבוה באופן
ניכר מחלקם היחסי של הצעירים באוכלוסיית העיר .יש לציין שתופעה זו אינה ייחודית לירושלים ,שכן
בעולם כולו המהגרים הם בעיקר צעירים.
השכונות בירושלים שמהן יצאו מספר גדול של עוזבים בשנת  2020הן :רמות אלון ( ,)1,660גאולה
ומאה שערים ( ,)1,440פסגת זאב ( ,)1,000בית הכרם וקריית משה ( )800וגילה ( .)770השכונות
שצוינו לעיל הן שכונות גדולות מבחינת היקף אוכלוסייתן וכפועל יוצא מספר העוזבים הגדול ביותר
נרשם בהן .כאשר בוחנים את מספר העוזבים ביחס לגודל אוכלוסיית השכונה ,שיעור העוזבים הגדול
 21ההשוואה היא לאוכלוסייה היהודית בלבד משום שמרבית המהגרים מהעיר ואליה הם יהודים.
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ביותר בשנה זו נרשם בשכונות הבאות :נחלאות ( 66עוזבים לאלף תושבים) ,מרכז העיר ( ,)61טלביה
( )55ורחביה ( .)54כאמור השכונות הללו הן שכונות שבהן גרים צעירים וסטודנטים רבים .שיעור
העוזבים את השכונות הללו הוא הגבוה ביותר מבין שכונות העיר ,וכך גם שיעור הנכנסים אליהן.

מאזן הגירה
מאזן ההגירה הבין-יישובית של ירושלים מחושב על פי ההפרש בין מספר הנכנסים (המהגרים אל
ירושלים מיישובים אחרים בארץ) למספר העוזבים (המהגרים מירושלים ליישובים אחרים בארץ).
בשנת  2020מאזן ההגירה של ירושלים היה שלילי ועמד על  .-7,800מאזן ההגירה בשנה זו היה גבוה
בהשוואה לשנים  ,)-6,000( 2018-2017אך נמוך בהשוואה לשנת .)-8,200( 2019
לירושלים מאזן הגירה שלילי גבוה מאוד עם יישובי מחוז ירושלים ,ובשנת  2020הוא עמד על -2,500
( 32%ממאזן ההגירה הכללי של ירושלים) .מאזן ההגירה של ירושלים עם מחוז מרכז ועם מחוז יהודה
ושומרון עמד על  -1,500בכל אחד מהמחוזות (.)19%

מאזן הגירה בין-יישובית של ירושלים ,לפי מחוז2020-2018 ,
■ 2018 ■ 2019 ■ 2020
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מהגרים

כאשר בוחנים את מאזן ההגירה לפי קבוצות גיל ,ניתן לראות כי מאזן ההגירה של הילדים בני 14-0
היה הגדול ביותר ,והוא עמד על  46%( -3,600ממאזן ההגירה הכולל) .מאזן ההגירה של צעירים בני
 29-15עמד על  ,)23%( -1,800מאזן ההגירה של בני  64-30עמד על  ,)26%( -2,000ובקרב מבוגרים
בני  65ומעלה מאזן ההגירה עמד על .)5%( -400
מאזן ההגירה השלילי הגבוה ביותר נרשם בין ירושלים ליישובים הללו :בית שמש ( ,)-1,910תל אביב
( ,)-950לוד ( ,)-700מודיעין-מכבים-רעות ( ,)-400ביתר עילית ( )-390וגבעת זאב (.)-360
השכונות בירושלים שבהן נרשם מאזן ההגירה הבין-יישובית השלילי הגבוה ביותר הן :רמות אלון
( ,)-960גאולה ומאה שערים ( )-900פסגת זאב ( ,)-510נווה יעקב ( )-410והר נוף ( .)-390שלוש
השכונות היחידות שנרשם בהן מאזן הגירה חיובי הן מרכז העיר ( ,)+110רחביה ( )+100וטלביה
(( )+30שיעור מאזן חיובי של  15-9תושבים) .ביחס לגודל אוכלוסיית השכונה ,שיעור מאזן ההגירה
השלילי הגבוה ביותר נרשם ברמת שלמה ( -24תושבים לאלף תושבים) ,הר נוף ( )-24וגאולה ומאה
שערים (.)-23
יש לציין כי מאזן ההגירה הכולל של ירושלים – הכולל הגירה בין-יישובית ,עלייה ,יציאה וחזרה
של ישראלים ואיחוד משפחות – היה נמוך משמעותית ממאזן ההגירה הבין-יישובית כשלעצמו,
ועמד בשנת  2020על .-4,500
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הגירה פנים-עירונית בירושלים
בשנת  33,700 ,2020תושבים היגרו בתוך ירושלים ,מאזור סטטיסטי אחד לאזור
סטטיסטי אחר ,ו 10,000-תושבים החליפו את מקום מגוריהם בתוך תחומי האזור
הסטטיסטי שבו גרו •  72%מהמהגרים בתוך העיר היו יהודים ( )24,400ו 28%-היו
ערבים (.)9,300
הגירה פנים-עירונית מתייחסת להגירה המתבצעת בין חלקיה השונים של העיר ,מאזור סטטיסטי אחד
לאזור סטטיסטי אחר .כפי שנזכר לעיל ,רוב מוחלט ( )96%מתנועות ההגירה הבין-עירונית בירושלים
התרחשו בקרב האוכלוסייה היהודית .לעומת זאת ,תנועות ההגירה הפנים-עירוניות כוללות שיעור
גבוה יותר של האוכלוסייה הערבית –  28%מהמהגרים בתוך העיר היו ערבים.
הגירה פנים-עירונית מתבצעת בדרך כלל אל שכונות סמוכות ,על מנת לשמור על אורח החיים
הקיים (קרבה למשפחה המורחבת ,למוסדות החינוך של הילדים ,למקום העבודה וכד') .אחת
הסיבות המרכזיות לכך שמרבית תושביה הערבים של ירושלים אינם מהגרים מחוץ לעיר היא שהם
אינם אזרחים אלא תושבים ,והגירה אל מחוץ לעיר יכולה לגרום להם לאבד את מעמד התושבּות,
אם אין ביכולתם להוכיח כי מרכז חייהם הוא בירושלים .בנוסף ,מגבלות בנייה בעיר העתיקה
ובשכונות הסובבות אותה גורמת לתושבים ערבים רבים לעבור לשכונות הנמצאות רחוק מהשכונות
ההיסטוריות ,ובעיקר לשכונות הנמצאות מעבר לגדר ההפרדה ,שם יש בנייה מאסיבית חדשה.
השכונות שאליהן עבר המספר הגדול ביותר של תושבי ירושלים בשנת  2020הן :כפר עקב (2,130
נכנסים) ,רמות אלון דרום ( ,)1,280בית חנינא ( )1,170וגאולה ומאה שערים ( .)1,150השכונות שבהן
היה היחס הגדול ביותר בין מספר התושבים שהיגרו אליהן מאזורים אחרים בעיר למספר התושבים
בשכונה הן :טלביה ( 89נכנסים לאלף תושבים בשכונה) ,גילה מערב ( ,)88ימין משה ואבו-תור ()80
ונחלאות (.)72
השכונות שמהן היגר המספר הגדול ביותר של תושבי העיר אל אזורים אחרים בעיר הן :גאולה ומאה
שערים ( 1,470יוצאים) ,הרובע המוסלמי ( ,)1,150קטמונים ( )1,100ובית חנינא ( .)1,090השכונות שבהן
היה היחס הגדול ביותר בין מספר התושבים שהיגרו מהן למספר התושבים בשכונה הן :נחלאות (82
יוצאים לאלף תושבים בשכונה) ,מרכז העיר ( ,)81טלביה ( )80ורחביה (.)72
מאזן ההגירה הפנים-עירוני החיובי הגבוה ביותר נרשם בכפר עקב ( )+1,790ובגילה מערב (.)+470
מאזן ההגירה הפנים-עירוני השלילי הגבוה ביותר נרשם ברובע המוסלמי ( )-930ובסילואן (.)-440
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מאזן הגירה כולל בירושלים2020 ,

ההפרש בין סך הנכנסים לאזור לסך
העוזבים אותו (כולל עולים ,ישראלים
עוזבים וחוזרים ,איחוד משפחות,
הגירה פנים-עירונית ובין-עירונית) לכל
אלף תושבים באוכלוסייה הממוצעת

רמאללה
כפר עקב

 -60.9עד -30.0
 -29.9עד -10.0

עטרות

 -9.9עד +10.0
 +10.1עד +263.0
אזור לא למגורים,
או נתונים חסרים

א-ראם
נווה יעקב
בית חנינא
פסגת זאב
רמות אלון

שועפאט
ראס ח׳מיס

רמת שלמה

הגבעה הצרפתית
רמת אשכול
עיסאוויה
הר הצופים
ואדי ג׳וז

מעלה
אדומים

עמק הארזים

הר חוצבים

שייח
ג׳ראח
גאולה
מרכז
העיר נחלאות

רוממה
גבעת שאול

מבשרת ציון
מוצא

הר נוף

א-טור
בית
העיר
גבעת הכרם
א-שייאח העתיקה
רחביה
הר
רם
הרצל
אל עזריה
טלביה
סילוואן
בית וגן
ניות
עין כרם
ראס
אבו תור
המושבה
קריית היובל
גבעת
אבו דיס אל-עמוד
הגרמנית
מרדכי
רמת
קריית מנחם
קטמון
שרת
אורה
ג׳בל מוכבר
עיר גנים
תלפיות
מלחה
סואחרה
גבעת
אל-ע'רביה תלפיות ארנונה
מזרח
משואה
בית צפאפא
אום
רמת
ליסון
צור באהר רחל
גילה
אום טובא
בית זית

עמינדב

הר חומה
בית לחם
4

3

2

1

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
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צ

 0ק״מ

תעסוקה
השתתפות בכוח העבודה
מאפייני מועסקים
שכר
השפעות משבר הקורונה
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מועסקים העובדים בירושלים,
לפי קבוצת אוכלוסייה וענפים כלכליים נבחרים2021 ,

שיעור השתתפות בכוח העבודה* בירושלים,
לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר2021 ,
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

71%

משתתפים

69%

משתתפים

נשים

82%

משתתפות

26%

משתתפות

260,600

ערבים

גברים

יהודים

81,500

ערבים

יהודים
* בקרב בני 64-25

חינוך

שכר ממוצע לחודש עבודה בישראל ,בירושלים,
בתל אביב ובחיפה ,לפי מגדר2019 ,

בריאות
ורווחה

19%
14%

17%
13%

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

נשים

מנהל
מקומי
וציבורי
9,300

8,400

11,800

9,800

13,700

10,600

17,300

15,400

ישראל

ירושלים

תל אביב

חיפה

15%
1%

8%

הייטק

1%
7%

גברים

מסחר

14%
3%

בינוי
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השתתפות בכוח העבודה
בשנת  2021שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים עמד על  ,65%בהשוואה
ל 80%-בישראל • שיעור ההשתתפות בקרב הגברים בירושלים עמד על ,70%
לעומת  60%בקרב הנשים • שיעור ההשתתפות בקרב האוכלוסייה היהודית
בירושלים עמד על  ,76%לעומת  47%בקרב האוכלוסייה הערבית • שיעורי
ההשתתפות הנמוכים בירושלים נובעים בעיקר משיעורי השתתפות נמוכים בקרב
הגברים החרדים והנשים הערביות בעיר.
22

בשנת  2021שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים בגילי העבודה העיקריים ()64-25
על  ,65%והוא היה נמוך באופן ניכר מזה שבישראל ( ,)80%בתל אביב ( )91%ובחיפה (.)87%

עמד

בקרב גברים ,שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים עמד על  ,70%והיה נמוך בהשוואה
לישראל ( ,)83%לתל אביב ( )92%ולחיפה ( .)88%שיעור ההשתתפות הנמוך בקרב גברים בירושלים
קשור במידה רבה לשיעור השתתפות נמוך בקרב הגברים החרדים.
בקרב נשים ,שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בירושלים עמד על  ,60%והיה נמוך מזה שבישראל
( ,)77%בתל אביב ( )89%ובחיפה ( .)85%שיעור ההשתתפות הנמוך בקרב נשים בירושלים
קשור לשיעור השתתפות נמוך במיוחד של הנשים הערביות –  ,26%בהשוואה ל 82%-בקרב
הנשים היהודיות.

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב בני  64-25בישראל ,בירושלים ,בתל אביב
ובחיפה2021 ,
■ משתתפים בכוח העבודה ■ לא משתתפים בכוח העבודה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 %מבני 64-25
 22בפרק זה בכל מקום שבו מוצגים שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה ,הנתונים מתייחסים לגילי העבודה העיקריים –
.64-25
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בירושלים קיים פער ניכר בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בין גברים לבין נשים .בשנת 2021
שיעור ההשתתפות של הגברים בירושלים עמד ,כאמור ,על  ,70%בהשוואה ל 60%-בקרב הנשים –
פער של כ .10%-בישראל ,בתל אביב ובחיפה הפער בין שיעור ההשתתפות של גברים לנשים היה
נמוך יותר ,ונע בין  6%בישראל ל 3%-בתל אביב ובחיפה.

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב בני  64-25בישראל ,בירושלים ,בתל אביב
ובחיפה ,לפי מגדר2021 ,
■ נשים ■ גברים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 %המשתתפים בכוח העבודה

השתתפות בכוח העבודה לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר
בשנת  2021שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים עמד על ,76%
והוא היה גבוה מזה של האוכלוסייה הערבית ( .)47%שיעור ההשתתפות בקרב הגברים היהודים
( )71%היה דומה לשיעור בקרב הגברים הערבים ( ,)69%בעוד ששיעור ההשתתפות של הנשים
היהודיות ( )82%היה גבוה באופן ניכר מזה של הנשים הערביות ( .)26%שיעור ההשתתפות הנמוך
בכוח העבודה של הנשים הערביות קשור במספר גורמים ,בהם :אי-הכרה בתארים אקדמיים
ממוסדות פלסטיניים ,היעדר תשתיות תומכות לאימהות עובדות (מעונות וגני ילדים) ,היעדר ניסיון
תעסוקתי ונטוורקינג (רישות עסקי) ורמת שליטה נמוכה בעברית ובאנגלית.
בישראל ,כמו בירושלים ,שיעור ההשתתפות בכוח העבודה של האוכלוסייה היהודית ( )86%היה גבוה
באופן ניכר מזה של האוכלוסייה הערבית ( ,)55%וגם שיעור ההשתתפות של הנשים היהודיות ()86%
היה גבוה באופן ניכר מזה של הנשים הערביות ( .)40%אולם בישראל ,בשונה מירושלים ,שיעור
ההשתתפות של הגברים היהודים ( )87%היה גבוה מזה של הגברים הערבים (.)70%
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שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב בני  64-25בירושלים ,לפי קבוצת
אוכלוסייה ומגדר2021 ,
■ משתתפים בכוח העבודה ■ לא משתתפים בכוח העבודה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 %מבני 64-25

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב בני  64-25בישראל ובירושלים ,לפי
קבוצת אוכלוסייה ומגדר2021 ,
ירושלים

ישראל
סך הכל

יהודים

ערבים

סך הכל

יהודים

ערבים

סך הכל

80%

86%

55%

65%

76%

47%

גברים

83%

87%

70%

70%

71%

69%

נשים

77%

86%

40%

60%

82%

26%
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

בשנים  2021-2015שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים נותר
דומה ( ,)78%-76%הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים ,בדומה ליציבות שנרשמה בקבוצות אלה
בישראל כולה.
לעומת זאת ,בקרב הגברים הערבים בירושלים חלה בשנים אלו ירידה בשיעור ההשתתפות בכוח
העבודה (מ 82%-ל .)69%-עיקר הירידה נרשמה בשנים  ,2021-2020במקביל למשבר הקורונה.
מגמה דומה נמצאה בקרב כלל הגברים הערבים בישראל.
בקרב הנשים הערביות בירושלים ,נרשמה עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בין השנים
( 2017-2015מ 21%-ל ;)27%-ירידה בשיעור השתתפות בין השנים ( 2019-2017מ 27%-ל;)23%-
ועלייה מחודשת בין השנים ( 2021-2020מ 25%-ל ,)26%-במקביל למשבר הקורונה .לשם השוואה,
בקרב כלל הנשים הערביות בישראל נרשמה בשנים  2021-2015עלייה בשיעור ההשתתפות בכוח
העבודה ,מ 35%-ל.40%-
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שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב בני  64-25בישראל ובירושלים,
לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר2021-2015 ,
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

86%

86%

86%

86%

87%

86%

86%

גברים

88%

87%

87%

87%

87%

87%

87%

נשים

84%

85%

85%

85%

86%

85%

86%

57%

58%

58%

59%

58%

54%

55%

גברים

80%

81%

80%

79%

78%

71%

70%

נשים

35%

35%

37%

40%

39%

38%

40%

ישראל
יהודים

ערבים

ירושלים
יהודים

77%

77%

78%

78%

77%

77%

76%

גברים

74%

75%

75%

74%

72%

72%

71%

נשים

79%

80%

80%

81%

81%

83%

82%

51%

52%

52%

51%

50%

48%

47%

גברים

82%

84%

81%

79%

78%

73%

69%

נשים

21%

22%

27%

25%

23%

25%

26%

ערבים

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב ערבים בני  ,64-25בישראל ובירושלים,
לפי מגדר2021-2015 ,
נשים  -ישראל ■ נשים  -ירושלים
גברים  -ישראל ■ גברים  -ירושלים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
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השתתפות בכוח העבודה ,לפי אופי הזהות הדתית

23

בקרב האוכלוסייה היהודית ,הן בישראל והן בירושלים ,קיים פער ניכר בשיעור ההשתתפות בכוח
העבודה בין יהודים שהגדירו את עצמם 'חרדים' ובין אלו שהגדירו את עצמם כמשתייכים לאוכלוסייה
הכללית :חילונים ,מסורתיים או דתיים (להלן' :לא-חרדים').
בשנת  2021שיעור ההשתתפות של יהודים לא-חרדים בכוח העבודה עמד על  85%בירושלים ו88%-
בישראל .בקרב חרדים שיעור ההשתתפות עמד על  61%בירושלים ו 68%-בישראל .בקרב הגברים
היהודים הלא-חרדים נמצא שיעור השתתפות דומה בקרב החילונים ,המסורתיים והדתיים – 85%-
 ,86%ואילו בקרב הגברים החרדים השיעור היה נמוך באופן ניכר – .45%
בקרב הנשים החילוניות והדתיות ,שיעור ההשתתפות עמד על  ,87%בקרב הנשים המסורתיות שיעור
ההשתתפות עמד על  ,79%ובקרב הנשים החרדיות – .77%

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב יהודים בני  64-25בירושלים ,לפי אופי
הזהות הדתית ומגדר2021 ,
■ נשים ■ גברים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
 %משתתפים בכוח העבודה

אופי הזהות הדתית

שיעור השתתפות בכוח העבודה בקרב יהודים בני  ,64-25בישראל ובירושלים,
לפי מגדר ואופי הזהות הדתית2021 ,
סך הכל
אוכלוסייה
יהודית

אוכלוסייה כללית ,לא חרדית

אוכלוסייה
חרדית

סך הכל

חילונים

מסורתיים

דתיים

דתיים מאוד

86%

88%

90%

86%

85%

86%

68%

גברים

86%

90%

92%

89%

87%

89%

54%

נשים

86%

86%

88%

83%

83%

83%

82%

ירושלים

76%

85%

86%

82%

86%

--

61%

גברים

70%

86%

86%

85%

86%

--

45%

נשים

81%

84%

87%

79%

87%

--

77%

ישראל

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
23

בתת-פרק זה הנתונים מתייחסים ליהודים בלבד (ללא אחרים).
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השתתפות בכוח העבודה לפי רמת השכלה
ככלל ,בקרב תושבי ירושלים ישנו חיובי קשר בין רמת ההשכלה לבין ההשתתפות בכוח העבודה –
ככל שרמת ההשכלה גבוהה יותר ,כך שיעור ההשתתפות בכוח העבודה גבוה יותר .בשנת 2021
שיעור ההשתתפות הגבוה ביותר נרשם בקרב בעלי תארים אקדמיים מתקדמים (תואר שני או
שלישי) – כ 88%-מבוגרי תארים אלו השתתפו בכוח העבודה ,בהשוואה ל 75%-בקרב בעלי תואר
ראשון 76% ,בקרב בעלי השכלה על-תיכונית שאינה אקדמית 63% ,בקרב בעלי תעודת בגרות53% ,
בקרב מסיימי  12שנות לימוד ו 41%-בקרב מסיימי בית ספר יסודי או חטיבת ביניים.
בקרב היהודים ,גברים ונשים ,נמצא קשר חיובי בין רמת ההשכלה להשתתפות בכוח העבודה,
וכך גם בקרב נשים ערביות .אולם בקרב הגברים הערבים בירושלים לא נמצא דפוס ברור .בשנת
 2021שיעור ההשתתפות של גברים ערבים בעלי תארים אקדמיים מתקדמים ( )81%היה דומה לזה
של בעלי תעודת בגרות ( )80%ואילו בקרב בעלי תעודה על-תיכונית או תואר ראשון ,השיעור היה
נמוך יותר ( 74%ו ,64%-בהתאמה) .שיעור ההשתתפות בקרב הנשים הערביות בירושלים היה גבוה
משמעותית בקרב בעלות תארים מתקדמים ( )64%ובוגרות תואר ראשון ( ,)52%לעומת בעלות
תעודת בגרות ( )13%או מסיימות  12שנות לימוד (.)10%

שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב יהודים בני  64-25בירושלים,
לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומגדר2021 ,
■ נשים ■ גברים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
 %משתתפים בכוח העבודה
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שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב ערבים בני  64-25בירושלים,
לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומגדר2021 ,
■ נשים ■ גברים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
 %משתתפים בכוח העבודה

מאפייני מועסקים
בשנת  2021היו בירושלים  342,100מועסקים (בני  15ומעלה) ,והם היוו  9%מכלל
המועסקים בישראל •  76%מהמועסקים בירושלים הם תושבי העיר ,לעומת 40%
מהמועסקים בתל אביב •  89%מתושבי ירושלים המועסקים – עובדים בעיר ,לעומת
 64%מתושבי תל אביב • הענפים הכלכליים העיקריים שבהם עבדו המועסקים
בירושלים הם חינוך ( ,)18%שירותי בריאות ורווחה ( )16%ומנהל ציבורי ומקומי
( • )11%בקרב המועסקים היהודים בעיר ישנם שיעורים גבוהים של מועסקים בחינוך
( )19%ובבריאות ( ,)17%ובקרב המועסקים הערבים – שיעורים גבוהים של מועסקים
בבינוי (.)16%
בשנת  2021מספר המועסקים בירושלים (בני  15ומעלה) עמד על  ,342,100והם היוו  9%מכלל
המועסקים בישראל .בתל אביב ,המרכז הכלכלי והעסקי של ישראל ,מספר המועסקים היה גדול
מזה שבירושלים –  ,437,500והם היוו  11%מכלל המועסקים בישראל .בחיפה היו  181,400מועסקים,
אשר היוו  5%מכלל המועסקים בישראל.
מניתוח מקום המגורים של המועסקים בירושלים ובתל אביב עולה כי בשנת  2021רוב ()76%
המועסקים בירושלים היו תושבי ירושלים 11% ,גרו ביהודה ושומרון 6% ,במחוז ירושלים (ללא העיר
ירושלים) ו 6%-במחוזות תל אביב והמרכז .יוצא אפוא שכ 16%-מהמועסקים העובדים בירושלים
מגיעים מסביבתה (מחוז ירושלים ואזור יהודה ושומרון) .בתל אביב התמונה שונה לחלוטין – 40%
מהמועסקים בתל אביב בשנת  2021היו תושבי העיר 23% ,גרו במחוז תל אביב (ללא העיר תל אביב),
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 26%במחוז המרכז ו 1%-גרו במחוז ירושלים .יוצא אפוא שמרבית המועסקים בירושלים הם תושבי
העיר ,בעוד שבתל אביב כ 40%-מהמועסקים הם תושבי העיר ,וכמחצית מהמועסקים גרים ביישובי
סובב תל אביב( 24ללא העיר תל אביב) .שיעורם הגבוה של העובדים המגיעים מבחוץ מעיד הן על
כושר המשיכה של תל אביב למועסקים ,והן על קיומו של עורף מטרופוליני צפוף סביבּה.
באופן דומה ,בשנת  2021חלקם של תושבי ירושלים שגם עבדו בעיר היה משמעותי :מתוך 291,000
תושבי העיר המועסקים 89% ,עבדו בירושלים .בתל אביב חלקם של תושבי העיר שעבדו בעיר היה
נמוך יותר ,ועמד על  64%מתוך  269,700תושבי העיר המועסקים .כלומר ,תושבי תל אביב נטו יותר
לצאת לעבוד מחוץ לעיר.
ככלל ,נשים נוטות יותר לעבוד בקרבת מקום המגורים שלהן 93% .מהנשים המועסקות שגרו
בירושלים בשנת  2021גם עבדו בעיר ,בהשוואה ל 85%-מהגברים .בתל אביב  70%מתושבות העיר
המועסקות עבדו בעיר ,בהשוואה ל 60%-מהגברים.

מועסקים לפי ענף כלכלי
בשל היותה של ירושלים בירת ישראל ומרכז מנהלי ושלטוני ,שבו מרוכזים משרדי הממשלה ומוסדות
הלאום ,אחוז המועסקים בשירות הציבורי בירושלים גבוה .בשנת  2021ענפי הכלכלה העיקריים
שבהם עבדו המועסקים בירושלים הם :חינוך – ( 18%לעומת  13%בישראל ו 6%-בתל אביב) ,שירותי
בריאות ורווחה –  12%( 16%בישראל ו 9%-בתל אביב) ומנהל מקומי וציבורי –  11%( 11%בישראל
ו 7%-בתל אביב) .במסחר עבדו  9%מהמועסקים בירושלים ( 10%בישראל ו 8%-בתל אביב) .בתחום
ההייטק עבדו  6%מהמועסקים בירושלים (לעומת  10%בישראל ו 17%-בתל אביב).
בשירותים פיננסיים ובשירותי ביטוח עבדו  2%מהמועסקים בירושלים ו 7%-עבדו בשירותים מקצועיים,
מדעיים וטכניים .אחוז המועסקים בענפים אלו בישראל היה דומה –  3%ו ,8%-בהתאמה ,ובתל אביב
בלט האחוז הגבוה של המועסקים בענפים הללו –  8%בשירותים פיננסיים ובשירותי ביטוח ו15%-
בשירותים מקצועיים ,מדעיים וטכניים .חלקם של המועסקים בתעשייה בירושלים היה נמוך – ,4%
והוא דומה לזה שבתל אביב ( )3%ונמוך מזה שבישראל ( )10%ובחיפה (.)9%

מועסקים בעיר לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר
בשנת  2021ענפי הכלכלה העיקריים שבהם עבדו המועסקים היהודים בירושלים היו :חינוך (,)19%
שירותי בריאות ורווחה ( )17%ומנהל מקומי וציבורי ( .)15%בקרב המועסקים הערבים בירושלים ענפי
הכלכלה העיקריים היו :בינוי ( ,)16%מסחר ( ,)14%חינוך ( ,)14%שירותי בריאות ורווחה ( )13%ושירותי
תחבורה ואחסנה (.)11%
ענפי הכלכלה העיקריים בקרב כלל הגברים המועסקים בירושלים היו :מסחר ( ,)12%בינוי (,)11%
חינוך ( )11%ומנהל מקומי וציבורי ( .)10%ענפי הכלכלה העיקריים שבהם מועסקים הגברים היהודים
והגברים הערבים שונים מאוד זה מזה :בקרב הגברים היהודים הענפים העיקריים היו מנהל מקומי
וציבורי ( )14%וחינוך ( ,)14%בעוד שבקרב הגברים הערבים הענפים הבולטים היו :בינוי ( ,)21%מסחר
( )17%ושירותי תחבורה ואחסנה (.)13%

 24מחוז תל אביב ומחוז המרכז.
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ענפי הכלכלה העיקריים בקרב הנשים המועסקות בירושלים היו :חינוך ( ,)25%שירותי בריאות ורווחה
( )24%ומנהל מקומי וציבורי ( .)13%בקרב הנשים היהודיות ענפי הכלכלה העיקריים היו :שירותי
בריאות ורווחה ( ,)23%חינוך ( )23%ומנהל מקומי וציבורי ( .)15%בקרב הנשים הערביות בלט חלקן
הגבוה מאוד של המועסקות בתחום החינוך –  ,41%ובשירותי בריאות ורווחה –  .28%מנתונים אלו
עולה שהנשים הערביות מרוכזות בענפי החינוך והבריאות והרווחה יותר מהנשים היהודיות.

מועסקים העובדים בירושלים ,לפי ענף כלכלי (ענפים עיקריים) ומגדר2021 ,
■ נשים ■ גברים

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
 %המועסקים בענף ,לפי מגדר
* תחום ההייטק מורכב ממספר תת-תחומים המשתייכים לענפים כלכליים שונים.
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שכר
בשנת  2019היו בירושלים  331,200עובדים שכירים ו 27,500-עובדים עצמאיים •
השכר הממוצע לחודש עבודה של שכיר בירושלים עמד על  9,600ש"ח ,לעומת
 11,500ש"ח בישראל • השכר הממוצע של הגברים בירושלים ( 10,600ש"ח) היה
גבוה ב 26%-לעומת השכר הממוצע בקרב הנשים ( 8,400ש"ח).
בשנת  2019מספר העובדים השכירים בירושלים עמד על  331,200ומספר העובדים העצמאיים
עמד על  .27,500בשנה זו השכר הממוצע (ברוטו) לחודש עבודה של שכיר בירושלים היה 9,600
ש"ח ,והוא היה נמוך בהשוואה לישראל ( 11,500ש"ח) ,לתל אביב ( 14,600ש"ח) ולחיפה (12,600
ש"ח) .בין השנים  2019-2015השכר הממוצע לשכיר לחודש עבודה בירושלים גדל ב .12%-באותה
תקופה גדל גובה השכר הממוצע בישראל ב ,10%-בתל אביב ב 16%-ובחיפה ב.12%-
השכר הממוצע בירושלים ( 9,600ש"ח) היה נמוך בהשוואה ליישובים הסמוכים לה ,למעט יישובים
שבהם מרבית האוכלוסייה היא חרדית או ערבית .בהר אדר השכר הממוצע (ברוטו) של שכיר לחודש
עבודה עמד על  16,900ש"ח ,בצור הדסה  15,000ש"ח ,במבשרת ציון  14,100ש"ח ,ביישובי המועצה
האזורית מטה יהודה  13,100ש"ח ,באפרת  12,900ש"ח ,במעלה אדומים  11,500ש"ח ובגבעת זאב
 11,100ש"ח .ביישובים שבהם מרבית האוכלוסייה היא חרדית או ערבית השכר הממוצע היה נמוך
מהשכר הממוצע בירושלים – בבית שמש השכר הממוצע עמד על  9,000ש"ח ,בקריית יערים
(טלזסטון)  8,400ש"ח ,בכוכב יעקב  7,300ש"ח ובביתר עילית  6,700ש"ח .באבו-גוש ובעין נקובא,
יישובים ערביים הסמוכים לירושלים ,השכר הממוצע עמד על  8,600ש"ח ו 8,000-ש"ח ,בהתאמה.
בחינה של השכר לפי מגדר מצביעה על פער ניכר בין שכר הגברים לבין שכר הנשים ,והוא נובע
בעיקר מהיקף משרה נמוך יותר ומשכר שעתי נמוך יותר של נשים בהשוואה לגברים .בשנת 2019
השכר הממוצע (ברוטו) לחודש עבודה בקרב הגברים הירושלמים עמד על  10,600ש"ח ,והוא היה
גבוה ב 26%-משכר הנשים ,שעמד על  8,400ש"ח .בישראל השכר הממוצע בקרב הגברים עמד
על  13,700ש"ח ,והוא היה גבוה ב 47%-משכר הנשים ,שהשתכרו  9,300ש"ח .גם בתל אביב ובחיפה
נמצא פער גדול יותר בין שכר הגברים לשכר הנשים :בתל אביב שכר הגברים היה גבוה ב46%-
משכר הנשים ( 17,300ש"ח בקרב הגברים ,לעומת  11,800בקרב הנשים) ,ובחיפה שכר הגברים היה
גבוה ב 56%-משכר הנשים ( 15,400ש"ח בקרב הגברים ,לעומת  9,800ש"ח בקרב הנשים).
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השפעת משבר הקורונה
בשנים  2021-2020שיעור העבודה בפועל בקרב הגברים הערבים בירושלים היה
נמוך במידה ניכרת בהשוואה לשנת  • 2019בקרב הנשים הערביות בירושלים
נרשמה יציבות בשיעור העבודה בשנים  • 2021-2019בקרב האוכלוסייה היהודית
בירושלים שיעור העבודה בפועל ירד מעט בשנת  ,2020ועלה מעט בשנת • 2021
בענף שירותי האירוח והאוכל ,ובענף האמנות ,הבידור והפנאי ,היקף שעות העבודה
בירושלים בשנת  2020היה נמוך מאוד בהשוואה לשנת  ,2019בענף המנהל הציבורי
והמקומי היקף שעות העבודה נותר דומה ,ובענף שירותי הבריאות והרווחה נרשמה
בשנת  2020עלייה בהיקף שעות העבודה.

עבודה בפועל
ההגבלות והסגרים שהוטלו בשנים  2021-2020בעקבות משבר הקורונה השפיעו על שוק העבודה
בישראל ,ובכלל זה גם על שוק העבודה בירושלים .הנתונים על שיעור ההשתתפות בכוח העבודה,
אשר הוצגו בפרקים הקודמים ,כוללים גם אנשים אשר חיפשו עבודה וכן אנשים שהיו בחופשה לא
תשלום (חל"ת) ,ולכן הם אינם משקפים בצורה טובה את היקף ההשפעה של המשבר .בסקר כוח
אדם שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,המשיבים נשאלו האם עבדו בפועל 25בשבוע שלגביו
נסקרו .השינוי בשיעור המועסקים בפועל מתוך כלל התושבים בני  15ומעלה בעיר עשוי לשקף את
השפעת משבר הקורונה על התעסוקה של תושבי העיר.
בשנים  2020-2019שיעור תושבי ירושלים שעבדו בפועל ירד מ 46%-ל ,40%-ובשנת  2021הוא עמד
על  .42%ירידה דומה נרשמה בישראל כולה.
בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ,שיעור העבודה בפועל ירד מ 51%-בשנת  2019ל 46%-בשנת
 ,2020ובשנת  2021הוא עמד על  .49%מגמה דומה נרשמה בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל.
בקרב הגברים הערבים בירושלים ,שיעור העבודה בפועל ירד מ 58%-בשנת  2019ל 44%-בשנת
 ,2020ולאחר מכן עלה במעט ל 48%-בשנת  .2021מגמה דומה נמצאה בקרב האוכלוסייה הערבית
בישראל.
בקרב הנשים הערביות בירושלים נרשמה יציבות בשיעור הנשים שעבדו בפועל ,ובשנים 2021-2019
הוא עמד על  .17%-15%לעומת זאת ,בקרב הנשים הערביות בישראל כולה נרשמה ירידה בשיעור
העובדות בפועל :בשנת  2020הוא עמד על  ,23%לעומת  28%-27%בשנים  .2021-2019ייתכן
שהיציבות בשיעור התעסוקה בפועל בקרב נשים ערביות בירושלים נובעת מריכוזן בענפי החינוך
והרווחה והסעד ,ענפים אשר נפגעו פחות מן המשבר.

 25אנשים שעבדו לפחות שעה אחת בשבוע הקובע ,ובכלל זה משרתים בשירות חובה וקבע בצה"ל.
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הצמצום בהיקף העבודה בירושלים בענפים כלכליים נבחרים
ההגבלות והסגרים שהוטלו בעקבות משבר הקורונה השפיעו בצורה שונה על היקף הפעילות
של ענפים שונים – בחלק מהענפים היקף הפעילות הצטמצם בשנת  2020במידה מועטה ,בעוד
שבענפים אחרים היקף הפעילות הצטמצם במידה ניכרת.
בשנת  ,2020היקף שעות העבודה (סך שעות העבודה לשבוע) בענף שירותי האירוח והאוכל
בירושלים עמד על  40%מההיקף שנרשם בשנת  ;2019בענף האמנות ,הבידור והפנאי היקף שעות
העבודה בשנת  2020בירושלים עמד על  67%מההיקף שנרשם בשנת  .2019גם בישראל כולה
נרשמה בשנת  2020ירידה משמעותית בהיקף שעות העבודה בענפים אלו; בענף שירותי האירוח
והאוכל היקף העבודה בשנה זו עמד על  57%מההיקף שנרשם בשנת  ,2019ובענף האמנות ,הבידור
והפנאי –  70%מהיקף שנרשם בשנת .2019
ירידה ניכרת בהיקף שעות העבודה נרשמה גם בענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי .בשנת 2020
היקף שעות העבודה בירושלים עמד על  83%מההיקף שנרשם בשנת  .2019בישראל ,לעומת זאת,
נרשמה ירידה מתונה יותר בהיקף שעות העבודה בענף זה ,ובשנת  2020ההיקף עמד על 88%
מההיקף שנרשם בשנת .2019
בענף השירותים המדעיים והטכניים נרשמה ירידה קלה בלבד בהיקף שעות העבודה בירושלים
בשנים  ,2020-2019בדומה למצב בישראל כולה .בענף שירותי הבריאות והרווחה נרשמה בשנת
 2020עלייה של  11%בהיקף שעות העבודה בירושלים ,בעוד שבישראל כולה נרשמה יציבות בהיקף
שעות העבודה בענף זה .בענף המנהל הציבורי והמקומי היקף שעות העבודה בירושלים בשנת
 2020היה דומה להיקף שנרשם בשנת .2019
מבחינת היקף שעות העבודה בירושלים בשנת  ,2021עולה כי היקף השעות בענף שירותי האירוח
והאוכל בירושלים עמד על  62%מההיקף שנרשם בשנת  ,2019בענף האמנות ,הבידור והפנאי היקף
השעות עמד על  92%מההיקף שנרשם בשנת  ,2019ובענף המסחר הסיטונאי והקמעונאי – .87%
בישראל כולה היקף שעות העבודה בענפים אלה עמד על  84% ,69%ו 93%-מהיקף השעות בשנת
 ,2019בהתאמה.
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רווחה
ורמת חיים
תחולת העוני
מצב משפחתי
משקי בית
בעלות על מוצרים בני-קיימא
איכות חיים
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גודל משק בית בירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה2021 ,

תחולת העוני* בישראל ובירושלים2020 ,

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

16%

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

39%

מהיהודים

מהערבים

ישראל

32%

61%

מהיהודים

מהערבים

ירושלים

4.8

3.4

ערבים

יהודים

* אחוז נפשות מתחת לקו העוני

משק בית לפי מספר נפשות2021 ,

בעלות על מחשב ביתי ומכונית בקרב משקי בית בישראל,
בירושלים ,בתל אביב ובחיפה2019 ,

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מחשב
ביתי

62%
76%

71%

84%

79%

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

3-1
5-4
נפשות
+6
נפשות

מכונית
(אחת
לפחות)

20%
71%

55%

67%

60%

ישראל

ירושלים

תל אביב

חיפה

17%

169,900
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נפשות

29%
32%
39%
 75,300משקי בית

משקי בית

ערבים

יהודים ואחרים
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תחולת העוני
תחולת העוני 27,26בירושלים ( )43%גבוהה באופן ניכר בהשוואה לישראל ()21%
לחיפה ( )15%ולתל אביב ( • )12%תחולת העוני בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים
( )32%נמוכה באופן ניכר בהשוואה לאוכלוסייה הערבית בעיר (.)61%
ירושלים היא אחת הערים העניות ביותר בישראל .בשנת  2020חיו מתחת לקו העוני  38%מהמשפחות
בירושלים ( 43% ,)123,100מהנפשות ( )416,400ו 53%-מהילדים ( .)206,900אחוז הילדים החיים
מתחת לקו העוני גבוה מאחוז המשפחות החיות מתחת לקו העוני ,כלומר – עוני הוא תופעה אשר
רווחת במיוחד בקרב משפחות גדולות.
תחולת העוני בירושלים גבוהה באופן ניכר בהשוואה לישראל כולה ,שבה חיו מתחת לקו העוני 20%
מהמשפחות 21% ,מהנפשות ו 29%-מהילדים.

תחולת העוני בירושלים ,לפי קבוצת אוכלוסייה2020 ,
■ יהודים ■ ערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

תחולת עוני ()%

תופעת העוני בירושלים רווחת במיוחד בקרב האוכלוסייה החרדית והערבית .בקרב האוכלוסייה
החרדית בירושלים 45% ,מהנפשות חיו מתחת לקו העוני .זהו אחוז גבוה במקצת בהשוואה
לתחולת העוני בקרב האוכלוסייה החרדית בישראל –  .41%בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים,
 61%מהנפשות חיו מתחת לקו העוני .זהו אחוז גבוה באופן ניכר בהשוואה לתחולת העוני בקרב
האוכלוסייה הערבית בישראל – .39%

 26תחולת העוני – אחוז האוכלוסייה החיה מתחת לקו העוני .קו העוני בישראל מוגדר כ 50%-מההכנסה הפנויה החציונית
לנפש תקנית .מדד תחולת העוני מבוסס על הגישה היחסית למדידת עוני ,ולפיה עוני הוא תופעה של מצוקה יחסית ,אשר
נמדדת ביחס לרמת החיים בחברה כולה.
 27בשנים  2019ו 2020-השתנה האופן שבו המוסד לביטוח לאומי אומד את נתוני העוני .להגדרות והסברים מפורטים ראו
דו"ח ממדי העוני והפערים החברתיים של המוסד לביטוח לאומי:
https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Pages/oni2020.aspx
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תחולת העוני במחוז ירושלים (ש 80%-מתושביו הם תושבי העיר ירושלים) היא הגבוהה ביותר מבין
המחוזות בישראל 41% .מהנפשות במחוז ירושלים חיו מתחת לקו העוני ,בהשוואה ל 22%-במחוז
הצפון 25% ,במחוז הדרום ו ,15% ,12%-ו 17%-במחוזות המרכז ,תל אביב וחיפה (בהתאמה) .גם
תחולת העוני בקרב משפחות ( )36%וילדים ( )50%במחוז ירושלים היא הגבוהה ביותר מבין המחוזות.
מבין הערים הגדולות בישראל ,השיעור הגבוה ביותר של נפשות החיות מתחת לקו העוני נרשם
בירושלים –  .43%באשדוד ,העיר שמדורגת שנייה על פי סדר יורד של תחולת העוני 21% ,מהנפשות
חיו מתחת לקו העוני ,ובתל אביב ,חיפה ,ראשון לציון ופתח תקווה –  15%-8%מהנפשות חיו מתחת
לקו העוני.

מצב משפחתי
בשנת  66% ,2020מתושבי ירושלים בני  20ומעלה היו נשואים 23% ,רווקים5% ,
גרושים ו 5%-אלמנים • אחוז הנשואים בירושלים ( )66%דומה לאחוז הנשואים
בישראל (.)65%
בשנת  ,2020אחוז הנשואים בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ( )64%היה נמוך לעומת האוכלוסייה
הערבית ( .)69%אחוז הגרושים היהודים בירושלים ( )7%היה גבוה מאחוז הגרושים הערבים (,)3%
ואילו אחוז האלמנים והרווקים היה דומה בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ( 6%אלמנים ו24%-
רווקים) ובקרב האוכלוסייה הערבית ( 5%רווקים ו 23%-נשואים).
הירושלמים מתחתנים בגיל צעיר יחסית 49% :מבני  34-20בירושלים היו נשואים ,בהשוואה ל41%-
בישראל 25% ,בתל אביב ו 40%-בחיפה .גיל הנישואים הצעיר ואחוז הנשואים הגבוה קשורים לחלקם
הגדול של דתיים ,חרדים ומוסלמים באוכלוסיית העיר.
בקרב האוכלוסייה היהודית בקבוצת הגיל  ,34-20חלקם של הנשואים בירושלים היה גבוה יחסית:
 47%מבני קבוצת גיל זו בירושלים היו נשואים ,בהשוואה ל 41%-בישראל 43% ,בחיפה ו 25%-בתל
אביב .בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים 51% ,מבני קבוצת הגיל  34-20היו נשואים .זהו שיעור
גבוה בהשוואה לאחוז הנשואים בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ( )47%ובקרב האוכלוסייה
הערבית בישראל (.)43%
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משקי בית
בשנת  2021היו בירושלים  245,200משקי בית 169,900 :28משקי בית יהודיים
( )69%ו 75,300-משקי בית ערביים ( • )31%בין השנים  2021-2015נרשם גידול של
 13%במספר משקי הבית בירושלים :גידול של  11%במספר משקי הבית היהודיים
בעיר וגידול של  22%במספר משקי הבית הערביים • בשנת  2021ממוצע הנפשות
למשק בית עמד על  3.4בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים ו 4.8-נפשות בקרב
האוכלוסייה הערבית.
בשנת  ,2021גודל משק בית ממוצע בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים עמד על  ,3.4והוא היה
נמוך באופן ניכר מזה שבקרב האוכלוסייה הערבית בעיר –  .4.8בין השנים  2021-2015לא חל שינוי
משמעותי בגודל משק הבית היהודי הממוצע בירושלים (מ 3.3-נפשות בשנת  2015ל 3.4-נפשות
בשנת  ,)2021בעוד שגודלו של משק הבית הערבי הממוצע קטן בשנים אלו (מ 5.2-נפשות בשנת
 2015ל 4.8-נפשות בשנת .)2021
בשנת  2021גודל משק בית ממוצע בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים עמד על  3.4נפשות,
בהשוואה ל 3.0-בקרב האוכלוסייה היהודית בישראל .באוכלוסייה היהודית בירושלים ובישראל
נרשמה התפלגות דומה של משקי הבית לפי גודלם ,מלבד הבדל ניכר בשיעור משקי הבית הגדולים.
 48%ממשקי הבית היהודיים בירושלים ו 50%-ממשקי הבית היהודיים בישראל היו של נפש אחת או
של שתי נפשות ,אך  17%ממשקי הבית היהודיים בירושלים היו של  6נפשות ומעלה ,בהשוואה ל9%-
ממשקי הבית היהודיים בישראל .בשל שיעור גבוה של משקי בית קטנים ,חלקם של משקי הבית
היהודיים בירושלים ( )69%היה גבוה מחלקה של האוכלוסייה היהודית בעיר (.)61%
בשנת  ,2021גודל משק בית ממוצע בקרב האוכלוסייה הערבית בירושלים עמד על  ,4.8והיה גדול
מזה שבקרב האוכלוסייה הערבית בישראל ( .)4.3בקרב משקי הבית הערביים בירושלים 14% ,היו של
נפש אחת או של שתי נפשות ,בהשוואה ל 21%-בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל 37% .ממשקי
הבית היו של  6נפשות ומעלה ,שיעור גבוה משמעותית בהשוואה לאוכלוסייה הערבית בישראל
(.)25%
גודל משק הבית משתנה גם בהתאם לאופי הזהות הדתית ;29בשנת  2021ממוצע הנפשות למשק
בית חילוני בירושלים עמד על  2.2נפשות ,בהשוואה ל 2.7-במשקי בית מסורתיים בירושלים3.0 ,
במשקי בית דתיים 4.1 ,במשקי בית דתיים מאוד ו 5.0-במשקי בית חרדיים .בהשוואה לשנת ,2015
לא חל שינוי משמעותי בגודל הממוצע של משקי הבית היהודיים בירושלים.
בקרב האוכלוסייה החרדית בירושלים ,חלקם של משקי הבית הקטנים (נפש אחת או שתיים) עמד
על  ,22%שיעור גבוה מעט בהשוואה לחלקם בקרב האוכלוסייה החרדית בישראל –  .18%חלקם
של משקי הבית בני  6נפשות ומעלה עמד על  ,40%לעומת  44%בקרב החרדים בישראל .עם זאת,
בירושלים – בדומה לישראל כולה – בקרב האוכלוסייה החרדית שיעור משקי הבית הקטנים היה
נמוך בהשוואה לכלל האוכלוסייה היהודית ,ושיעור משקי הבית הגדולים היה גבוה בהשוואה לכלל
האוכלוסייה היהודית.

 28משק בית מוגדר כאדם אחד או קבוצת אנשים הגרים יחד בדירה אחת באופן קבוע ברוב ימות השבוע ויש להם תקציב
הוצאות משותף למזון .משק בית יכול לכלול אנשים שאינם קרובי משפחה.
 29יהודים בלבד.

72
םייח תמרו החוור

משקי בית בירושלים ,לפי גודל משק בית וקבוצת אוכלוסייה2021 ,
■ יהודים ■ ערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 %ממשקי הבית

נפשות במשק הבית

בעלות על מוצרים בני-קיימא
בשנת  2019ל 71%-ממשקי הבית בירושלים היה מחשב ביתי ,ל 61%-הייתה טלוויזיה,
ל 58%-היה מינוי לאינטרנט ול 55%-הייתה לפחות מכונית אחת • שיעור הבעלות
על מוצרים אלו היה נמוך בהשוואה לישראל ,תל אביב וחיפה.
מדד נוסף לאפיון החברתי-כלכלי של אוכלוסייה הוא שיעור הבעלות של משקי הבית על מוצרים
בני-קיימא (מוצרי צריכה עיקריים) .במרבית מוצרי הצריכה (מחשב ,טלוויזיה ,מינוי לכבלים ועוד)
שיעור הבעלות בירושלים היה נמוך בהשוואה לישראל ,לתל אביב ולחיפה.
בשנת  2019היה בבעלותם של  71%ממשקי הבית בירושלים מחשב ביתי ,בהשוואה ל 76%-בישראל,
 84%בתל אביב ו 79%-בחיפה .ל 27%-ממשקי הבית בירושלים היה מחשב לוח (טאבלט) ,בהשוואה
ל 34%-בישראל 37% ,בתל אביב ו 34%-בחיפה .מינוי לאינטרנט היה ל 58%-ממשקי הבית בירושלים,
בהשוואה ל 73%-בישראל 82% ,בתל אביב ו 83%-בחיפה.
שיעור משקי הבית בירושלים שיש ברשותם טלוויזיה היה נמוך יחסית –  ,61%בהשוואה ל86%-
בישראל 93% ,בתל אביב ו 87%-בחיפה .שיעור המנויים לטלוויזיה בכבלים היה נמוך מאוד
בירושלים –  ,26%בהשוואה ל 59%-בישראל 73% ,בתל אביב ו 60%-בחיפה.
השיעור הנמוך יחסית של משקי בית בירושלים שיש ברשותם טלוויזיה ומינוי לכבלים ,וכן מחשב ומינוי
לאינטרנט ,מושפע בין היתר מחלקה הגדול של האוכלוסייה החרדית בקרב תושבי העיר ,שחלק ניכר
ממנה אינו נוהג להחזיק טלוויזיה ומחשב בבית .לעומת זאת ,בירושלים נרשם האחוז הגבוה ביותר
של משקי בית עם צלחות לווין – ( 26%לעומת  2%בתל אביב ו 12%-בחיפה) .בעלות על צלחות לווין,
אשר באמצעותן ניתן לקלוט בין היתר את שידורי הטלוויזיה במדינות ערב ,מאפיינת בעיקר משקי
בית ערביים.
אחוז משקי הבית בירושלים אשר יש בבעלותם לפחות מכונית אחת ( )55%היה נמוך בהשוואה
לישראל ( )71%לתל אביב ( )67%ולחיפה ( .)60%זאת ועוד ,בירושלים הגיל הממוצע של מכונית גבוה
יחסית ,והוא עמד על  9שנים ,בהשוואה ל 7-בישראל 5.6 ,בתל אביב ו 6.1-בחיפה.
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איכות חיים
לפי תוצאות הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,רמת שביעות
הרצון של תושבי ירושלים ממצב הניקיון ,ממצב הכבישים והמדרכות וממצב
השטחים הירוקים הייתה נמוכה בהשוואה לישראל ,תל אביב וחיפה.

שביעות רצון ממצב הניקיון
לפי תוצאות הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנים ( 2020-2018ממוצע תלת-
שנתי) השיבו  42%מתושבי ירושלים כי הם 'מרוצים' או 'מרוצים מאוד' ממצב הניקיון באזור מגוריהם
(לעומת  34%מהמשיבים בשנים  .)2016-2014מדובר בשיעור שביעות רצון נמוך בהשוואה לישראל
( ,)59%תל אביב ( )64%וחיפה ( .)55%בקרב תושבי ירושלים היהודים עמד שיעור שביעות הרצון על
 ,52%בעוד שבקרב התושבים הערבים שיעור שביעות הרצון היה נמוך משמעותית –  25%בלבד.

שביעות רצון ממצב הכבישים והמדרכות
בשנים ( 2020-2018ממוצע תלת-שנתי) הביעו  40%מתושבי ירושלים שביעות רצון ממצב
המדרכות והכבישים במקום מגוריהם (לעומת  38%מהמשיבים בשנים  ,)2016-2014זאת בהשוואה
ל 55%-מתושבי ישראל שהיו מרוצים 61% ,מתושבי תל אביב ו 61%-מתושבי חיפה .שיעור שביעות
הרצון ממצב הכבישים והמדרכות מקרב תושבי ירושלים היהודים ( )53%היה גבוה משמעותית
משיעור שביעות הרצון בקרב תושבי העיר הערבים (.)18%

שביעות רצון מהשטחים הירוקים
בשנים  2020-2018השיבו  28%מתושבי ירושלים כי הם 'מרוצים' או 'מרוצים מאוד' ממצב הפארקים
והשטחים הירוקים באזור מגוריהם (לעומת  31%מהמשיבים בשנים  .)2016-2014זהו שיעור שביעות
רצון נמוך משמעותית בהשוואה לישראל ( ,)71%תל אביב ( )70%וחיפה ( .)64%בקרב תושבי ירושלים
היהודים עמד שיעור שביעות הרצון על  ,61%בדומה לשיעור בישראל ,בעוד שבקרב התושבים
הערבים שיעור שביעות הרצון היה נמוך מאוד – רק  46%השיבו כי הם שבעי רצון ממצב הפארקים
באזור מגוריהם.

זיהום אוויר
בשנים  2020-2018השיבו  25%מתושבי ירושלים כי זיהום האוויר באזור מגוריהם 'מפריע' להם או
'מפריע מאוד' (לעומת  32%מהמשיבים בשנים  .)2016-2014מדובר בשיעור נמוך בהשוואה לישראל
( ,)30%תל אביב ( )38%וחיפה ( .)47%לפי תוצאות הסקר ,זיהום האוויר הפריע פחות לתושבי ירושלים
הערבים ( )22%לעומת תושבי ירושלים היהודים (.)26%
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חינוך
והשכלה גבוהה
מערכת החינוך
השכלה גבוהה
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תלמידים* בחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי בירושלים

תלמידים במערכת החינוך בירושלים ,לפי מגזר

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

סה״כ
תלמידים

67,500

64,700

61,000

58,600

61,300

112,200

103,200

97,000

92,600

85,900

118,000

110,600

98,400

83,900

76,200

297,700

278,600

256,500

235,100

223,500

תשפ״א
2020/21

תשע״ו
2015/16

תשע״ג
2012/13

תש״ע
2009/10

תשס״ז
2006/07

חינוך ממלכתי
וממלכתי-דתי

חינוך חרדי

32,300

25,600

57,900

תשס״ז
2006/07

30,700

25,300

56,000

תש״ע
2009/10

30,700

28,200

58,900

תשע״ג
2012/13

31,200

29,800

61,000

תשע״ו
2015/16

30,700

32,200

62,900

תשפ״א
2020/21

חינוך ממלכתי

חינוך ממלכתי-דתי

* לא כולל כיתות י"ג-י"ד ,חינוך מיוחד וחינוך ממלכתי-חרדי

חינוך ערבי

סטודנטים באוניברסיטה העברית ובמכללות האקדמיות בירושלים,
תשפ"א ()2020/21
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

סה״כ

סה״כ
תלמידים

21,800
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האוניברסיטה
העברית

13,600

מכללות
אקדמיות

4,600

מכללות
אקדמיות לחינוך
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40,100

סטודנטים

מערכת החינוך
בשנת הלימודים תשפ"א ( )2020/21למדו במערכת החינוך בירושלים כ297,700-
תלמידים • מספר התלמידים בחינוך העברי עמד על  • 179,700בחינוך הערבי
למדו כ 118,000-תלמידים –  100,600תלמידים בחינוך הציבורי וכ17,400-
תלמידים בחינוך הפרטי • בחומש האחרון חלה ירידה של  1%במספר התלמידים
בחינוך הממלכתי ,עלייה של  5%בחינוך הממלכתי-דתי ,עלייה של  6%בחינוך
החרדי ועלייה של  11%בחינוך הערבי הציבורי.
מערכת החינוך בירושלים היא הגדולה מבין מערכות החינוך בערים בישראל .בשנת הלימודים
תשפ"א ( ,)2020/21מספר התלמידים 30במערכת החינוך בירושלים עמד על  .297,700מערכת
החינוך בירושלים נדרשת לתת מענה למגוון אוכלוסיות בעלות מאפיינים שונים .ארבעת מגזרי
החינוך העיקריים במערכת החינוך בעיר הם :החינוך הממלכתי ,החינוך הממלכתי-דתי ,החינוך
החרדי והחינוך הערבי .מוסדות החינוך בעיר נבדלים במעמדם המשפטי – המערכת כוללת מוסדות
רשמיים של משרד החינוך ,מוסדות מוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר; בתי ספר שאינם בבעלות
משרד החינוך) ,מוסדות עצמאיים ומוסדות פטור.31

תלמידים במערכת החינוך בירושלים ,לפי מגזר ,תשס"א-תשפ"א
■ האגף לחינוך חרדי ■ חינוך ערבי עירוני ■ המינהלה לחינוך ירושלים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

תלמידים
 30כולל כיתות י"ג-י"ד וחינוך ערבי פרטי.
 31מוסדות חינוך שהמערכת הכירה בהם כמוסדות הפטורים ממילוי התנאים הכלליים של מערכת החינוך ונקבעו להם
תנאים מיוחדים הפוטרים אותם ממילוי הוראות חוק חינוך חובה.
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חינוך עברי
בשנת הלימודים תשפ"א ( )2020/21למדו בחינוך העברי בירושלים  179,700תלמידים :בחינוך
הממלכתי ,הממלכתי-דתי והממלכתי-חרדי למדו  67,500תלמידים ,)38%( 32ובחינוך החרדי למדו
 112,200תלמידים (.)62%
בחינוך העברי הממלכתי והממלכתי-דתי למדו 12,500 :ילדים בגני הילדים ( 27,300 ,)19%תלמידים
בחינוך היסודי ( )40%ו 25,200-תלמידים בחינוך העל-יסודי ( .)37%בחינוך המיוחד למדו 2,500
תלמידים (.)4%
בחינוך החרדי למדו 27,000 :ילדים בגני הילדים ( 55,400 ,)24%תלמידים בחינוך היסודי)49%( 33
ו 27,000-תלמידים בחינוך העל-יסודי ( .)24%בחינוך המיוחד למדו  2,800תלמידים ( .)2%מן הנתונים
עולה כי בזרם החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ישנו מספר דומה של תלמידים בחינוך היסודי
ובחינוך העל-יסודי ,בעוד שבזרם החינוך החרדי – מספר התלמידים בחינוך היסודי כפול ממספר
התלמידים בחינוך העל-יסודי .הדבר משקף את מבנה הגילים הצעיר של האוכלוסייה החרדית.
ניתוח מגמות השינוי במספר התלמידים מצביע על הבדלים בקצב הגידול במגזרי החינוך השונים.
בחומש האחרון (תשע"ז-תשפ"א) חלה עלייה של  4%במספר התלמידים בחינוך העברי הממלכתי
והממלכתי-דתי ,מ 64,700-ל .67,500-בחינה של מגזרי החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי ,34כל
אחד בנפרד ,מצביעה על כך שבחינוך הממלכתי חלה ירידה של  1%במספר התלמידים (מ31,100-
ל ,)30,700-בעוד שבחינוך הממלכתי-דתי חלה עלייה של  5%במספר התלמידים (מ30,800-
ל .)32,200-בחינוך החרדי חלה עלייה של  6%במספר התלמידים (מ 105,400-ל.)112,200-
הירידה במספר התלמידים בחינוך הממלכתי נובעת בין השאר משיעורי ילודה נמוכים יחסית של
האוכלוסייה החילונית-מסורתית בעיר ,בהשוואה לשיעורי ילודה גבוהים בקרב האוכלוסייה החרדית.

תלמידים בחינוך העברי בירושלים ,לפי זרם חינוך ,תשס"ה-תשפ"א
■ חינוך חרדי ■ חינוך ממלכתי ■ חינוך ממלכתי-דתי
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

תלמידים

* לא כולל חינוך ממלכתי-חרדי
 32כולל כ 1,700-תלמידים בחינוך הממלכתי-חרדי.
 33החינוך היסודי במגזר החרדי כולל את כיתות א'-ח' ,בעוד שהחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי כולל רק את כיתות א'-ו'.
 34לא כולל חינוך מיוחד ,כיתות י"ג-י"ד וחינוך ממלכתי-חרדי.
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חינוך ערבי
בשנת הלימודים תשפ"א ( )2020/21למדו בחינוך הערבי בירושלים כ 118,000-תלמידים100,600 :
למדו בחינוך הציבורי )86%( 35וכ 17,400-למדו בחינוך הפרטי ( :14%אומדן לשנת הלימודים .)2020/21
תלמידי החינוך הערבי (הציבורי והפרטי) היוו  40%מכלל התלמידים במערכת החינוך בירושלים.
בחומש האחרון (תשע"ז-תשפ"א) גדל מספר התלמידים בחינוך הערבי הציבורי ב( 11%-מ90,400-
ל.)100,600-
התפלגות התלמידים בחינוך הציבורי הייתה 19,800 :ילדים בגני הילדים ( 41,800 ,)20%תלמידים
בחינוך היסודי ( )42%ו 36,700-תלמידים בחינוך העל-יסודי ( .)36%בחינוך המיוחד למדו כ2,300-
תלמידים (.)2%
החל משנות ה 2000-חלה עלייה ניכרת במספר התלמידים בחינוך הערבי הציבורי ,הרשמי
והמוכש"ר .בשנת תשס"ג ( )2002/03עמד מספרם על  ,39,200הוא עלה ל 48,300-בשנת תשס"ו
( ,)2005/06ל 89,600-בשנת תשע"ו ( )2015/16ול 100,600-בשנת תשפ"א ( .)2020/21עלייה זו
נובעת הן מהגידול הדמוגרפי והן מהפיכתם של בתי ספר פרטיים רבים לבתי ספר ציבוריים ,מרביתם
במעמד של בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים (מוכש"ר) .בשנים תשע"ג-תשע"ד הגיע הגידול השנתי
לשיא ( ;10%לפי חישוב ממוצע דו-שנתי) ,לאחר מכן ניכרה ירידה בשיעור הגידול עד ל 1.1%-בשנים
תשע"ז-תשע"ח ,ומאז ניכרת שוב עלייה בשיעור הגידול ,ובשנים תש"פ-תשפ"א הוא עמד על .4%
מרבית התלמידים הערבים במערכת החינוך בשנים האחרונות ( 53%-51%בשנות הלימוד תשע"ז-
תשפ"א) למדו במוסדות חינוך במעמד מוכש"ר .עם זאת ,בחלוקה לשלבי לימוד ,ניתן לראות כי בעוד
שחלקם של ילדי הגנים בחינוך הערבי המוכש"ר עומד על  77%מהילדים ,בשלבי החינוך של היסודי
והעל-יסודי עמד חלקם של התלמידים במוסדות החינוך הרשמיים על  56%ו 51%-בהתאמה .כלומר,
ככל ששלב החינוך הוא גבוה יותר ,כך עולה גם חלקם של התלמידים הלומדים במסגרות הרשמיות
בחינוך הערבי בירושלים.

השכלה גבוהה
בשנת תשפ"א למדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים  40,100סטודנטים • 72%
מהסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים למדו לתואר ראשון 22% ,למדו
לתואר שני ו 6%-לתואר שלישי •  54%מהסטודנטים בירושלים למדו באוניברסיטה
העברית 34% ,במכללות אקדמיות ו 12%-ממכללות לחינוך •  13%מהסטודנטים
במוסדות להשכלה גבוהה היו ערבים • שיעור הסטודנטיות שלמדו בירושלים עמד
על .58%
האוניברסיטה העברית היא האוניברסיטה השנייה בגודלה בישראל ,אחרי אוניברסיטת תל אביב,
והיא האוניברסיטה המובילה בארץ במספר הסטודנטים לתואר שלישי.
בשנת תשפ"א ( )2020/21למדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים 40,100 36סטודנטים ,והם היוו
 16%מכלל הסטודנטים בישראל .כ 21,800-סטודנטים ( 54%מהסטודנטים בירושלים) למדו
באוניברסיטה העברית 13,600 ,37סטודנטים ( )34%למדו בשבע מכללות אקדמיות ו4,600-
סטודנטים ( )12%למדו בארבע מכללות אקדמיות לחינוך.
 35חינוך רשמי וחינוך מוכר שאינו רשמי.
 36כולל רק את המוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) ולא כולל את האוניברסיטה הפתוחה.
 37כולל הקמפוס של האוניברסיטה העברית ברחובות.
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אחוז הסטודנטים שלמדו באוניברסיטה העברית ( )54%מתוך כלל הלומדים במוסדות להשכלה
גבוהה בירושלים היה גבוה מאחוז הסטודנטים שלמדו באוניברסיטאות בישראל ( )46%מתוך כלל
הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ.
אחוז הסטודנטים שלמדו באוניברסיטה העברית מתוך כלל הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה
בעיר שמר על יציבות יחסית במהלך העשור האחרון ,מ 56%-בשנת תשע"א ( )2010/11ל54%-
בשנת תשפ"א ( ,)2020/21בעוד שאחוז הסטודנטים במכללות האקדמיות עלה בשנים אלו מ30%-
ל ,34%-ואחוז הלומדים במכללות האקדמיות לחינוך ירד מעט ,מ 13%-ל.12%-
התפלגות הסטודנטים לפי תארים מלמדת שככל שהתואר מתקדם יותר כך מספר הסטודנטים קטן:
מתוך  40,100הסטודנטים שלמדו במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים 72% ,למדו לתואר ראשון,
 22%לתואר שני ו 6%-לתואר שלישי.
התפלגות הסטודנטים בירושלים לפי דרגת התואר דומה להתפלגות בישראל .אחוז הסטודנטים
שלמדו לתואר ראשון במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים זהה לזה שבישראל ( .)72%חלקם של
הסטודנטים לתואר שני בירושלים נמוך במעט מזה שבישראל ( 21%בירושלים 23% ,בישראל) וחלקם
של הסטודנטים לתואר שלישי בעיר גבוה במעט מזה שבישראל ( 6%בירושלים 4% ,בישראל) .עוד
אחוז אחד מהסטודנטים בירושלים למד לימודי תעודה.

סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ,לפי תואר ,תשפ"א ()2020/21
■ תואר שלישי ■ תואר שני ■ תואר ראשון
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

סטודנטים
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הרשמות לאוניברסיטאות
בשנת תשפ"א ( )2020/21מספר ההרשמות לשנה א' לתואר ראשון באוניברסיטה העברית עמד
על  .9,300מבין האוניברסיטאות ,מספר ההרשמות הגבוה ביותר נרשם באוניברסיטת תל אביב
( )13,600ולאחר מכן באוניברסיטת בן-גוריון ( )9,700ובאוניברסיטה העברית .ביתר האוניברסיטאות
עמד מספר ההרשמות על  6,500-5,900בכל אחת.
אחוז הנרשמים לתואר ראשון שהתקבלו לאוניברסיטה העברית ולומדים בה עמד על .46%
באוניברסיטת תל אביב ,בטכניון ,באוניברסיטת חיפה ובאוניברסיטת בן-גוריון ,אחוז אלו שהתקבלו
ולומדים במוסד היה נמוך יותר ( ,)41%-33%ובאוניברסיטת בר-אילן ובאוניברסיטת אריאל בשומרון
אחוז אלו שהתקבלו ולומדים במוסד היה גבוה יותר (.)63%-62%
 25%מהנרשמים לאוניברסיטה העברית התקבלו אליה ואינם לומדים בה .מבין האוניברסיטאות
בישראל ,באוניברסיטה העברית נרשם האחוז הגבוה ביותר של מתקבלים שאינם לומדים במוסד.
האוניברסיטאות הבאות ,על פי סדר יורד של אחוז המתקבלים שאינם לומדים ,היו אוניברסיטת בר-
אילן ( ,)17%אוניברסיטאות חיפה ( )16%ואוניברסיטת אריאל בשומרון ( .)13%באוניברסיטת בן-גוריון
נרשם האחוז הנמוך ביותר של נרשמים שהתקבלו ואינם לומדים – .2%

סטודנטים לפי תואר ותחום לימודים
בשנת תשפ"א ( )2020/21למדו באוניברסיטה העברית כ 21,800-סטודנטים –  61%מהם למדו
לתואר ראשון 28% ,לתואר שני 11% ,לתואר שלישי ופחות מ 1%-למדו לימודי תעודה.
התפלגות הסטודנטים לפי פקולטות הייתה 34% :במדעי הטבע ומתמטיקה (כולל הפקולטה
לחקלאות) 26% ,במדעי החברה 17% 38,במדעי הרפואה (כולל מקצועות עזר לרפואה) 17% ,במדעי
הרוח 4% 39,במשפטים ו 2%-בהנדסה.
בשנת תשפ"א ( )2020/21היו בישראל שבע אוניברסיטאות .האוניברסיטה הגדולה ביותר מבחינת
מספר הסטודנטים הייתה אוניברסיטת תל אביב ( 27,300סטודנטים) .האוניברסיטאות הבאות ,בסדר
יורד לפי מספר הסטודנטים ,היו :האוניברסיטה העברית ( 21,800סטודנטים) ,אוניברסיטת בר-אילן
( 19,800סטודנטים) ,אוניברסיטת בן-גוריון ( ,)18,400אוניברסיטת חיפה ( ,)17,500הטכניון ()14,400
ואוניברסיטת אריאל בשומרון (.)13,900

סטודנטים לתואר שלישי
זה שנים רבות מספר הסטודנטים לתואר שלישי באוניברסיטה העברית הוא הגבוה ביותר מבין
האוניברסיטאות .בשנת תשפ"א ( )2020/21למדו באוניברסיטאות בישראל כ 12,200-סטודנטים
לתואר שלישי .באוניברסיטה העברית למדו  2,300סטודנטים לתואר שלישי ,והם היוו 19%
מכלל הסטודנטים לתואר שלישי באוניברסיטאות בישראל .מספר הסטודנטים לתואר שלישי
באוניברסיטאות תל אביב ( )17% – 2,100ובאוניברסיטת בר-אילן ( )17% – 2,000היה נמוך מעט
מזה שבאוניברסיטה העברית.
במהלך השנים חלה ירידה במספר הסטודנטים לתואר שלישי באוניברסיטה העברית ובחלקם מתוך
כלל הסטודנטים לתואר שלישי באוניברסיטאות בישראל .חלקם של הסטודנטים לתואר שלישי
באוניברסיטה העברית מתוך כלל הסטודנטים לתואר שלישי ירד בהדרגה מ 30%-בשנת תשס"א
( )2000/01ל 25%-בשנת תשס"ט ( )2008/09ול 19%-בשנת תשפ"א ( .)2020/21ירידה זו מוסברת
במספר הולך וגדל של תוכניות ללימודי תואר שלישי שנפתחו באוניברסיטאות בארץ.
 38כולל עסקים ומדעי הניהול.
 39כולל חינוך והכשרה להוראה.
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סטודנטים לפי קבוצת אוכלוסייה ומגדר
בשנת תשפ"א ( 88% )2020/21מהסטודנטים באוניברסיטה העברית ובמכללות האקדמיות
בירושלים היו יהודים ו 12%-היו ערבים .חלקם של הסטודנטים הערבים באוניברסיטה העברית ()13%
היה גבוה במעט בהשוואה למכללות האקדמיות (.)11%
שלוש המכללות האקדמיות בירושלים שבהן נרשם אחוז הסטודנטים הערבים הגבוה ביותר
היו :עזריאלי – המכללה האקדמית להנדסה ( ,)22%המכללה האקדמית הדסה ירושלים ()20%
והאקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים (.)12%
בשנת תשפ"א ( 15% )2020/21מהסטודנטים באוניברסיטאות בישראל היו ערבים .באוניברסיטה
העברית הסטודנטים הערבים היוו  13%מכלל הסטודנטים .אחוז הסטודנטים הערבים הגבוה ביותר
מבין האוניברסיטאות בישראל נרשם באוניברסיטת חיפה ( )34%ולאחר מכן בטכניון ( .)23%האחוז
הנמוך ביותר נרשם במכון ויצמן למדע ( )3%ובאוניברסיטת אריאל בשומרון ( .)8%בשנים האחרונות
גדל חלקם של הסטודנטים הערבים תושבי ירושלים מכלל הסטודנטים הערבים הלומדים בעיר,
והם מהווים כמחצית מכלל הסטודנטים הערבים במוסדות להשכלה גבוהה בירושלים .בין הסיבות
המרכזיות לגידול במספר הסטודנטים הערבים תושבי ירושלים ניתן לציין פתיחה של מכינות קדם-
אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה ,מתן מלגות לסטודנטים ערבים תושבי העיר וקבלה ללימודים
אקדמיים על סמך תעודת בגרות פלסטינית (תווג'יהי).

סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ,לפי קבוצת אוכלוסייה ,תשפ"א ()2020/21
■ יהודים ■ ערבים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

סטודנטים

אחוז הסטודנטיות באוניברסיטאות היה גבוה מאחוז הסטודנטים .בשנת הלימודים תשפ"א
( 55% )2020/21מהלומדים באוניברסיטאות בישראל היו נשים .באוניברסיטה העברית היה חלקן
של הסטודנטיות גבוה במעט מזה שבישראל ,ועמד על  .58%אחוז הסטודנטיות הגבוה ביותר נרשם
באוניברסיטת חיפה ( ,)66%ובטכניון נרשם האחוז הנמוך ביותר (.)40%
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דיור ובינוי
דירות
מחירי דירות
התחלות בנייה
גמר בנייה
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מחירי דירות* בישראל ,בירושלים ,בתל אביב ובחיפה2021 ,2016 ,
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

התחלות וגמר בנייה בירושלים ,לפי ייעודים עיקריים נבחרים2021 ,
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

973,400

3.76
3%

1%

מ״ר

0%

3%

6%

10%

943,500

44%

תעשייה
ואחסנה

מסחר

0%

מלונות
והארחה

בריאות

חינוך

משרדים

מ״ר

2.28

12%

17%

1%

9%

15%

גמר בנייה

3.15

התחלות בנייה

71%

מגורים

1.92

התחלות בנייה של דירות בבניינים גבוהים2021-2019 *,

1.66
1.46

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

1.48

88%
1.26
67%
51%

66%

43%
33%

ישראל
2021

ירושלים
2016

תל אביב

חיפה

* מחיר ממוצע של דירה יד שנייה ,בת  4-3.5חדרים ,במיליוני ש״ח
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ישראל

ירושלים

תל אביב

חיפה

ראשון לציון

פתח תקווה

* דירות שנבנו בבניינים בני  8קומות ומעלה כאחוז מכלל הדירות שבנייתן החלה בשנים 2021-2019
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דירות
בשנת  2021היו בירושלים  240,300דירות • גודל הדירה הממוצע בירושלים היה
 83מ"ר.
בסוף שנת  2021היו בירושלים  40 240,300דירות למגורים 174,500 :דירות ( )73%בשכונות שמרבית
אוכלוסייתן יהודית ו 64,400-דירות ( )27%בשכונות שמרבית אוכלוסייתן ערבית.
בשנת  2021שטח הדירה הממוצע בירושלים עמד על  83מ"ר .השטח הממוצע היה דומה בשכונות
שמרבית אוכלוסייתן יהודית ובשכונות שמרבית אוכלוסייתן ערבית –  84מ"ר ו 81-מ"ר ,בהתאמה.
בעשור האחרון ( )2021-2011עלה שטח הדירה הממוצע בירושלים ב 4-מ"ר ,מ 79-מ"ר ל 83-מ"ר.
ההבדל בין שיעור הדירות בשכונות שמרבית אוכלוסייתן ערבית ( )27%לבין חלקה היחסי של
האוכלוסייה הערבית בעיר ( )39%נובע בין השאר ממשקי בית גדולים יותר באוכלוסייה הערבית
בהשוואה לזו היהודית ,ומצפיפות דיור גבוהה יותר בקרב האוכלוסייה הערבית .בשנת  2020גודלו
הממוצע של משק בית ערבי בירושלים עמד על  5נפשות ,בהשוואה ל 3.3-נפשות בממוצע במשק
בית יהודי .באותה שנה הצפיפות הממוצעת בקרב האוכלוסייה היהודית בירושלים הייתה נפש אחת
לחדר .זוהי רמת צפיפות גבוהה בהשוואה לישראל ( 0.9נפשות לחדר) ,תל אביב וחיפה ( 0.7נפשות
לחדר) ,ונמוכה בהשוואה לאוכלוסייה הערבית בירושלים ( 1.7נפשות לחדר) ולאוכלוסייה הערבית
בישראל ( 1.3נפשות לחדר).
על פי הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,בשנים ( 2020-2018ממוצע) 83%
מתושבי ירושלים בני  20ומעלה היו שבעי רצון (מרוצים או מרוצים מאוד) מדירת מגוריהם .זהו נתון
נמוך במקצת מהנתון שנרשם בישראל ,בתל אביב ובחיפה ,שעמד על  88%בכל אחד מהמקומות.
באשר לאזור המגורים –  74%מתושבי ירושלים בני  20ומעלה היו שבעי רצון מאזור מגוריהם .אחוז
התושבים שהיו שבעי רצון מאזור המגורים בישראל ( ,)85%בתל אביב ( )92%ובחיפה ( )83%היה
גבוה בהשוואה לירושלים.
בסקר החברתי נמצא אחוז גבוה של תושבי ירושלים בעלי ותק מגורים ארוך בדירה .בשנים 2020-
 2018אחוז תושבי ירושלים שגרו בדירתם הנוכחית מעל עשר שנים ( )53%היה גבוה בהשוואה
לתושבים בישראל ( ,)50%בתל אביב ( )36%ובחיפה ( 34% .)43%מתושבי ירושלים גרו בדירתם
הנוכחית חמש שנים או פחות מכך ,בהשוואה ל 35%-בישראל 48% ,בתל אביב ו 42%-בחיפה.

 40כולל דירות שלא שויכו לאזור גאוגרפי או שכונה מסוימת.
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מחירי דירות
בשנת  2021המחיר הממוצע לדירת  4-3.5חדרים בירושלים היה 2,389,000
ש"ח • המחיר הממוצע של הדירות שנמכרו בירושלים היה גבוה מהממוצע
הארצי ,אך נמוך בהשוואה לתל אביב.
בשנת  2021המחיר הממוצע שבו נמכרה דירת  4-3.5חדרים בירושלים עמד על  2,389,000ש"ח,
עלייה של  5%בהשוואה למחיר בשנת  .2020מחיר זה היה גבוה בהשוואה לישראל ( 1,707,600ש"ח,
עלייה של  8%מהמחיר בשנת  )2020ולחיפה ( 1,430,300ש"ח ,עלייה של  ,)4%אך נמוך באופן ניכר
בהשוואה לתל אביב ( 4,011,200ש"ח ,עלייה של .)13%
בחינה של המחיר הממוצע לדירה בשנים האחרונות מצביעה על עלייה במחירי הדירות .כך
למשל המחיר הממוצע של דירה בת  4-3.5חדרים בירושלים עלה מ 1,971,800-ש"ח בשנת 2015
ל 2,389,000-ש"ח בשנת  – 2021עלייה של  .21%בישראל נרשמה באותן שנים עלייה דומה של ,21%
בתל אביב עלייה של  40%ובחיפה עלייה של .10%
העלייה במחירי הדירות הנמכרות יכולה לייצג עלייה ׳אמיתית׳ – כלומר ,דירה זהה נמכרת כיום
במחיר גבוה מזה שבו הייתה נמכרת בעבר .אך נתון זה עשוי להעיד גם על ירידה בחלקן היחסי של
׳הדירות הזולות׳ שנמכרות ,מה שמוביל לעלייה במחיר הממוצע לעסקה.

מחירים ממוצעים של דירות בנות  4-3.5חדרים בבעלות פרטית
בישראל ,בירושלים ,בתל אביב ובחיפה2021-1990 ,
■ תל אביב ■ ירושלים ■ ישראל ■ חיפה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

אלפי ש"ח ,במחירים שוטפים
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מחירי דירות בסובב ירושלים
בשנת  2021המחיר הממוצע לדירת  4-3.5חדרים מיד שנייה בירושלים עמד על  2,279,100ש"ח,
והיה גבוה בהשוואה למחיר ביישובים הסמוכים לירושלים ,למעט מבשרת ציון ( 2,375,700ש"ח)
ומודיעין ( 2,276,100ש"ח) .בבית שמש ,בביתר עילית ,בצור הדסה ובמעלה אדומים ,המחיר היה נמוך
בהשוואה לירושלים ,ונע בין  1,594,100ש״ח ל 1,817,800-ש״ח.
באותה שנה ,המחיר הממוצע לדירה חדשה בת  4-3.5חדרים בירושלים עמד על  2,858,500ש"ח,
והיה גבוה במידה ניכרת בהשוואה ליישובים הסמוכים לה .בבית שמש ,בביתר עילית ,במבשרת
ציון ,בצור הדסה ובמעלה אדומים ,המחיר היה נמוך בהשוואה לירושלים ,ונע בין  1,345,400ש״ח
ל 1,720,000-ש״ח.

מחיר ממוצע לדירת  4-3.5חדרים בירושלים וביישובים הסמוכים לה2021 ,
■ דירות חדשות ■ דירות יד שנייה
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

אלפי ש״ח
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התחלות בנייה
בשנת  2021החלה בנייתן של  3,200דירות בירושלים •  81%מהדירות שהחלה
בנייתן היו בנות  4חדרים ומעלה • בשנת  2021החלה בנייה עבור כלל הייעודים
בשטח של  973,400מ"ר •  71%משטח התחלות הבנייה מיועד למגורים.
בשנת  2021החלה בנייתן של  3,200דירות בירושלים .זהו מספר גבוה בהשוואה לשנת  ,2020שבה
נרשמו  2,400התחלות בנייה .בשכונות שמרבית אוכלוסייתן הייתה יהודית החלה בנייתן של 2,500
דירות ( ,)79%ובשכונות שמרבית אוכלוסייתן ערבית החלה בנייתן של  700דירות (.)21%
השכונות שבהן נרשם מספר התחלות הבנייה הגבוה ביותר ביחס למספר הדירות הקיימות בשכונה
היו רמת שלמה ( 126התחלות בנייה לכל אלף דירות קיימות בשכונה) ,תלפיות ארנונה ומקור חיים
( )63ומקור ברוך ( .)58ביתר השכונות מספר התחלות הבנייה עמד בשנת  2021על פחות מ28-
דירות חדשות לכל אלף דירות קיימות בשכונה.
מהנתונים עולה כי בשנת  2021רוב הדירות שהחלה בנייתן בירושלים הן דירות גדולות ,ואילו דירות
קטנות חדשות הן נדירות יחסית .בשנה זו רק  12%מהדירות שהחלה בנייתן בעיר היו בנות 2-1
חדרים (לעומת  6%מהדירות שהחלה בנייתן בישראל) .חלקן של הדירות הקטנות ,בנות 2-1
חדרים ,בתל אביב היה גבוה באופן ניכר בהשוואה לירושלים –  ,26%בעוד שבחיפה שיעור הדירות
הקטנות היה נמוך יותר –  .5%חלקן של דירות בנות  3חדרים בהתחלות הבנייה בירושלים עמד על
( 7%לעומת  14%בישראל) .בתל אביב נרשם שיעור גבוה יותר –  ,21%ובחיפה שיעור נמוך יותר –
 .3%חלקן של הדירות בנות  4חדרים בירושלים עמד על ( 30%לעומת  40%בישראל) ,וחלקן של
דירות בנות  5חדרים ומעלה היה ( 51%לעומת  40%בישראל).
אפשר להניח שהנטייה לבניית דירות גדולות בירושלים קשורה בין היתר למשקי הבית הגדולים בעיר,
בעיקר אלו של האוכלוסייה הערבית והחרדית.

התחלות בנייה של דירות בישראל ,בירושלים ,בתל אביב ובחיפה ,לפי מספר
חדרים2021 ,
■  5חדרים ומעלה ■  4חדרים ■  3חדרים ■  2-1חדרים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 %מהדירות
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התחלות בנייה של דירות בישראל ,בירושלים ,בתל אביב ובחיפה ,לפי מספר
חדרים2021 ,
 3חדרים

 4חדרים

 5חדרים ומעלה

סך הכל דירות

סך הכל

 2-1חדרים

40

40

ישראל

63,200

100

6

14

51

ירושלים

3,200

100

12

7

30

תל אביב

5,100

100

26

21

19

35

חיפה

600

100

5

3

70

23

אחוזים

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

במשך שנים רבות הונהגה בירושלים מדיניות תכנון שכללה הימנעות מבנייה בעמקים ומבנייה לגובה,
במטרה לשמור על המרקמים ההיסטוריים ועל הנוף הנשקף על העיר העתיקה וממנה .עם זאת,
בשנים האחרונות מאושרות יותר ויותר תוכניות בנייה לגובה .בשנת  42% 2021מהדירות שהחלה
בנייתן בירושלים היו בבניינים בני  8קומות ומעלה .אחוז זה נמוך בהשוואה לישראל ( )49%ולתל אביב
( 3% .)65%מהדירות שהחלה בנייתן בירושלים היו בבנייה נמוכה של  2-1קומות בירושלים ( ,)3%אחוז
גבוה בהשוואה לתל אביב ( )1%ונמוך משמעותית בהשוואה לישראל (.)16%
סך כל שטח התחלות הבנייה בירושלים בשנת  ,2021לכל הייעודים ,היה  973,400מ"ר ,והוא היווה
 6%משטח התחלות הבנייה בישראל .היקף הבנייה בירושלים היה גבוה מזה שבתל אביב (719,000
מ"ר –  ,)5%וגבוה באופן ניכר מזה שבחיפה ( 65,000מ"ר – פחות מאחוז) .חשוב לציין שאוכלוסייתה
של ירושלים מהווה כ 10%-מאוכלוסיית ישראל ,והיא גדולה פי שניים לערך מאוכלוסייתה של תל אביב.
ירושלים מהווה מרכז למגוון פעילויות ,ובהם תעסוקה ,חינוך ותרבות ,ועל כן נבנים בה בניינים למגוון
שימושים ,בנוסף למגורים .בשנת  71% 2021משטח התחלות הבנייה בירושלים יועד למגורים ,ונתון
זה היה נמוך במעט בהשוואה לישראל ( ,)75%נמוך בהשוואה לתל אביב ( )82%וגבוה בהשוואה
לחיפה ( .)65%ייעודי בנייה נוספים בירושלים ,לפי סדר יורד ,היו משרדים ( ,)10%חינוך ( ,)6%בריאות
( )3%ותחבורה ותקשורת ( .)3%בתל אביב ,מלבד מגורים ,הייעודים העיקריים היו הארחה ()11%
ומשרדים (.)3%
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התחלות בנייה בירושלים2021 ,

יח״ד שבנייתן החלה,
לכל אלף יח״ד קיימות באזור

רמאללה
כפר עקב

1-0
10-2
28-11
126-29
אזור לא למגורים,
או נתונים חסרים

עטרות
א-ראם
נווה יעקב
בית חנינא
פסגת זאב
רמות אלון

שועפאט
ראס ח׳מיס

רמת שלמה

הגבעה הצרפתית
רמת אשכול
עיסאוויה
הר הצופים
ואדי ג׳וז

מעלה
אדומים

עמק הארזים

הר חוצבים

שייח
ג׳ראח
גאולה
מרכז
העיר נחלאות

רוממה
גבעת שאול

מבשרת ציון
מוצא

הר נוף

א-טור
בית
העיר
גבעת הכרם
א-שייאח העתיקה
רחביה
הר
רם
הרצל
אל עזריה
טלביה
סילוואן
בית וגן
ניות
עין כרם
ראס
אבו תור
המושבה
קריית היובל
גבעת
אבו דיס אל-עמוד
הגרמנית
מרדכי
רמת
קריית מנחם
קטמון
שרת
אורה
ג׳בל מוכבר
עיר גנים
תלפיות
מלחה
סואחרה
גבעת
אל-ע'רביה תלפיות ארנונה
מזרח
משואה
בית צפאפא
אום
רמת
ליסון
צור באהר רחל
גילה
אום טובא
בית זית

עמינדב

הר חומה
בית לחם
4

3

2

1
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צ

 0ק״מ

גמר בנייה
בשנת  2021הסתיימה בנייתן של  1,800דירות בירושלים •  79%מהדירות שהסתיימה
בנייתן היו בנות  4חדרים ומעלה • בשנת  2021הסתיימה בנייה עבור כלל הייעודים
בשטח של  943,500מ"ר •  44%מהשטח שהסתיימה בנייתו מיועד למגורים.
בשנת  2021הסתיימה בנייתן של  1,800דירות למגורים בירושלים .מספר זה נמוך בהשוואה לשנת ,2020
שבה הסתיימה בנייתן של  2,200דירות .בשכונות שמרבית אוכלוסייתן הייתה יהודית הסתיימה בנייתן
של  1,100דירות ( ,)60%ובשכונות שמרבית אוכלוסייתן ערבית הסתיימה בנייתן של  700דירות (.)40%
השכונות שבהן היקפי גמר הבנייה הגדולים ביותר ביחס למספר הדירות הקיימות בשכונה היו
רמת שלמה (שבה הסתיימה בנייתן של  58דירות לכל אלף דירות קיימות) ,מקור ברוך ( )30ומרכז
העיר (.)27
בדומה להתפלגות התחלות הבנייה ,גם הדירות שהסתיימה בנייתן בירושלים היו ברובן דירות גדולות,
בעוד שחלקן של הדירות הקטנות היה מצומצם .בשנת  8% ,2021מהדירות שהסתיימה בנייתן
בירושלים היו בנות  2-1חדרים ,ו 13%-מהדירות היו בנות  3חדרים 31% .מהדירות היו בנות  4חדרים,
ו 48%-היו בנות  5חדרים ומעלה .גם בישראל רוב הדירות שנסתיימה בנייתן היו דירות גדולות – 32%
מהדירות היו בנות  4חדרים ו 52%-בנות  5חדרים ומעלה .לעומת זאת ,בתל אביב בולט חלקן הגדול
של דירות קטנות בהשוואה לערים האחרות –  16%מהדירות שהסתיימה בנייתן היו בנות  2-1חדרים
ו 39%-בנות  3חדרים.

גמר בנייה של דירות בישראל ,בירושלים ,בתל אביב ובחיפה ,לפי מספר חדרים,
2021
■  5חדרים ומעלה ■  4חדרים ■  3חדרים ■  2-1חדרים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 %מהדירות
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גמר בנייה של דירות בישראל ,בירושלים ,בתל אביב ובחיפה ,לפי מספר חדרים,
2021
 3חדרים

 4חדרים

 5חדרים ומעלה

סך הכל דירות

סך הכל

 2-1חדרים

32

52

ישראל

46,800

100

5

11

48

ירושלים

1,800

100

8

13

31

תל אביב

2,700

100

16

39

15

30

חיפה

1,000

100

11

9

40

39

אחוזים

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

בשנת  2021הסתיימה בירושלים בנייתם של בניינים בשטח (רצפה) כולל של  943,500מ"ר ,שהיוו 8%
משטח גמר הבנייה בישראל .שטח גמר הבנייה בירושלים היה גדול מזה שבתל אביב –  644,200מ"ר
( ,)5%וגדול יותר מפי חמישה מאשר בחיפה –  145,800מ"ר (.)1%
בשנת  44% ,2021מהשטח שהסתיימה בנייתו בירושלים היה שטח למגורים .בישראל  71%מהשטח
שבנייתו הסתיימה היה למגורים ,בתל אביב  58%ובחיפה  .77%ייעודי בנייה נוספים בירושלים ,על פי
סדר יורד ,היו :מסחר ( )17%משרדים ( )15%ותעשייה ( .)12%בתל אביב הייעודים הנוספים ,מלבד
מגורים ,היו :משרדים ( )30%ובנייני ציבור אחרים ,שאינם לצורכי בריאות וחינוך (.)5%
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גמר בנייה בירושלים2021 ,

יח״ד שבנייתן הסתיימה,
לכל אלף יח״ד קיימות באזור

רמאללה
כפר עקב

1-0
10-2
28-11
58-29
אזור לא למגורים,
או נתונים חסרים

עטרות
א-ראם
נווה יעקב
בית חנינא
פסגת זאב
רמות אלון

שועפאט
ראס ח׳מיס

רמת שלמה

הגבעה הצרפתית
רמת אשכול
עיסאוויה
הר הצופים
ואדי ג׳וז

מעלה
אדומים

עמק הארזים

הר חוצבים

שייח
ג׳ראח
גאולה
מרכז
העיר נחלאות

רוממה
גבעת שאול

מבשרת ציון
מוצא

הר נוף

א-טור
בית
העיר
גבעת הכרם
א-שייאח העתיקה
רחביה
הר
רם
הרצל
אל עזריה
טלביה
סילוואן
בית וגן
ניות
עין כרם
ראס
אבו תור
המושבה
קריית היובל
גבעת
אבו דיס אל-עמוד
הגרמנית
מרדכי
רמת
קריית מנחם
קטמון
שרת
אורה
ג׳בל מוכבר
עיר גנים
תלפיות
מלחה
סואחרה
גבעת
אל-ע'רביה תלפיות ארנונה
מזרח
משואה
בית צפאפא
אום
רמת
ליסון
צור באהר רחל
גילה
אום טובא
בית זית

עמינדב

הר חומה
בית לחם
4

3

2

1

מכון ירושלים למחקרי מדיניות
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לינות תיירים מחו"ל וישראלים* במלונות בירושלים2021-2000 ,
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

16% 84%

26% 74%

אורחים מחו"ל* במלונות בירושלים ,לפי ארץ מגורים**2021-2019 ,

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

15% 85%
28% 72%

84% 16%

465
1,261

1,285
לינות

3,474
לינות

3,984
לינות

2,930
לינות

3,435
לינות

2021

2015

2010

2005

2000

■ תיירים מחו״ל ■ ישראלים

96

31

ארה״ב

* אלפים

לינות תיירים מחו"ל וישראלים* במלונות בירושלים,
בתל אביב ובאילת2021 ,

64

9

5

צרפת

מכון ירושלים למחקרי מדיניות

 6,182לינות
243
51

6,131

3

209

1,076

16%

84%
ירושלים

8
סין

69
סה״כ

2

287

1,274

18%

82%
תל אביב

■ תיירים מחו״ל ■ ישראלים

בריטניה

2
1%

54

11
גרמניה

99%
אילת
* אלפים
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35

6

 1,561לינות

 1,285לינות

59

* אלפים
** ארצות מגורים עיקריות

■ 2019 ■ 2020 ■ 2021
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אורחים ולינות
בשנת  2021פעלו בירושלים  89מלונות תיירות • 41לאחר שבשנת  2019נרשמו שיאי
תיירות בירושלים ,מגפת הקורונה המשיכה לתת את אותותיּה גם בשנת 84% • 2021
מהאורחים 42שלנו בירושלים בשנת  2021היו ישראלים ו 16%-היו תיירים מחו"ל •
בשנה זו נרשם שיא של כל הזמנים במספר האורחים הישראלים שהתאכסנו
במלונות תיירות בירושלים.
בשל ייחודה התרבותי והדתי של ירושלים ,ובשל ריבוי האתרים ההיסטוריים והארכיאולוגיים המרוכזים
בה ,העיר מושכת אליה מדי שנה רבבות מבקרים מהארץ ומהעולם .בשנים  2019-2016חלה עלייה
הדרגתית במספר האורחים ובמספר הלינות במלונות תיירות בישראל בכלל ובירושלים בפרט ,אך
עלייה זו נקטעה בשנים  2021-2020בשל השפעות משבר הקורונה .בשנת  2021החלה להיפתח
בהדרגה תעשיית התיירות העולמית ,אך ניכר כי תהליך זה פסח על ישראל בכלל ועל ירושלים בפרט,
ונרשמה נוכחות מצומצמת של תיירים מחו"ל בעיר .לעומת זאת ,בשל המגבלות על טיסות לחו"ל
ובשל מיעוט יחסי של מגבלות על המשק הישראלי ,בשנת  2021נרשם היקף גבוה יחסית של תיירות
פנים בירושלים.
בשנת  2019מספר האורחים ומספר הלינות במלונות תיירות בירושלים היה הגבוה ביותר שנרשם
מאז תחילת המדידה –  1,871,100אורחים ו 5,180,100-לינות .בשנת  2020מגפת הקורונה הובילה
לירידה חדה במספר האורחים והלינות ,ובשנת  2021החלה התאוששות חלקית של תעשיית התיירות
בעיר .בשנה זו נרשמה עלייה של  68%במספר האורחים ( )752,700לעומת שנת  ,2020אך מספרם
עדיין היה נמוך ב 60%-ממספר האורחים בשנת  .2019מספר הלינות עלה בשיעור נמוך יותר ,ועמד
ב 2021-על  ,1,285,400גידול של  9%משנת  .2020מספר הלינות בשנה זו היה נמוך ב 75%-ממספר
הלינות בשנת .2019
כאמור ,בשנים  2019-2016חלה עלייה הדרגתית במספר האורחים במלונות בירושלים .בשנת
 2016היו בירושלים  1,322,700אורחים ובשנת  2019מספרם הגיע ל .1,871,100-בשנת  2020חלה
ירידה תלולה במספר האורחים ,והוא עמד על ( 446,800ירידה של  .)76%הירידה נבעה בעיקר
ממספר נמוך מאוד של תיירים שנכנסו לישראל בהשוואה לשנים קודמות .מספר האורחים מחו"ל
ירד מ 1,261,400-בשנת  2019ל 243,000-בשנת ( 2020ירידה של  ,)81%והמשיך לרדת בשנת
 2021עד ל( 69,100-ירידה של  ,72%מספר נמוך ב 95%-בהשוואה למספר האורחים בשנת .)2019
לשם השוואה ,בשנת  ,2002לאחר ירידה חדה בתיירות מחו"ל בעקבות האינתיפאדה השנייה ,מספר
התיירים בירושלים עמד על .189,100
בשנת  2021נרשם שיא של כל הזמנים במספר האורחים הישראלים שהתאכסנו במלונות תיירות
בירושלים –  683,600אורחים .זהו גידול של  181%בהשוואה לשנת  ,2020ומספר גבוה ב12%-
בהשוואה לשנת  .2019שיא זה נובע ברובו מאפשרויות הטיסה המוגבלות שעמדו בפני מטיילים
ישראלים בעקבות מגפת הקורונה.

 41מלונות תיירות – בתי מלון ובתי הארחה הרשומים במשרד התיירות .במסמך זה ,בכל מקום שבו נכתב 'מלונות' – הכוונה
למלונות תיירות.
 42אורחים – תיירים מחו"ל וישראלים המתארחים במלונות תיירות בירושלים.
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בעקבות משבר הקורונה ,מספר הלינות במלונות תיירות ירד אף הוא באופן תלול .בשנים 2019-2016
חלה עלייה הדרגתית במספר הלינות ,והוא נע בין  3,545,900בשנת  2016ל 5,180,100-בשנת .2019
אולם בשנת  2020נרשמו  1,181,500לינות בלבד (ירידה של  77%בהשוואה לשנת  .)2019בשנת 2021
נרשמו  1,285,400לינות במלונות בירושלים ,גידול של  9%לעומת שנת  ,2020אך מספר נמוך ב75%-
בהשוואה לשנת .2019

לינות במלונות תיירות בירושלים2021-1998 ,
■ תיירים מחו״ל ■ ישראלים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

לינות (אלפים)

בשנת  2021מספר הלינות הממוצע לאורח (מחו"ל ומישראל) במלונות בירושלים עמד על  1.7לילות.
ממוצע הלינות לאורח מחו"ל עמד על  3לילות ,והוא היה כמעט כפול מזה של אורח ישראלי – .1.6
בשנה זו מספר הלינות הגבוה ביותר של תיירים מחו"ל בירושלים נרשם בחודשים נובמבר (,)50,600
יולי ( )37,700ואוקטובר ( .)26,100מספר לינות הישראלים הגבוה ביותר נרשם בחודשים אוגוסט
( ,)206,700יולי ( )147,400ודצמבר (.)131,900
בשנת  2021היו בירושלים  89מלונות תיירות ,ובהם  11,100חדרים ,אשר היוו כ 20%-מכלל החדרים
במלונות תיירות בישראל .מדובר בגידול של  27%במספר מלונות התיירות וגידול של  19%במספר
חדרי המלון לעומת שנת  ,2011אז פעלו בעיר  70מלונות תיירות בהם היו  9,300חדרים.
לשם השוואה ,בשנת  2021היו באילת  50מלונות ו 11,000-חדרים ( 19%מהחדרים בארץ) ,בתל
אביב היו  92מלונות ו 9,700-חדרים ( ,)17%בטבריה היו  39מלונות ו 4,800-חדרים ( ,)8%בשפת ים
המלח היו  15מלונות ו 4,100-חדרים ( ,)7%ובחיפה היו  18מלונות ו 1,600-חדרים (.)3%
בשנת  2021תפוסת החדרים במלונות בירושלים עמדה על  22%בלבד .במלונות ברמות השונות
נרשמה תפוסת חדרים דומה :במלונות ברמה הגבוהה ביותר רמה ( )II+Iתפוסת החדרים עמדה על
 ,23%ברמה הבינונית ( )IIIהתפוסה עמדה על  ,21%וברמות הנמוכות יותר – .15%
תפוסת החדרים בשנת  )22%( 2021הייתה גבוהה במעט מתפוסת החדרים בשנת  ,)20%( 2020אך
נמוכה משמעותית בהשוואה לשנים  .)53%-72%( 2019-2016לשם השוואה ,בשנים ,2002-2001
בזמן האינתיפאדה השנייה ,תפוסת החדרים במלונות בירושלים עמדה על .26%
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ירושלים בהשוואה למקומות נבחרים בישראל
בעקבות מגפת הקורונה נפגע כושר המשיכה של ירושלים עבור תיירים מחו"ל •
בשנת  25% ,2021מהאורחים מחו"ל שהתארחו במלונות בישראל לנו בין היתר
בירושלים ו 26%-מלינות התיירים מחו"ל בישראל נרשמו במלונות בעיר • שני
יעדי התיירות המועדפים על התיירים מחו"ל הם ירושלים ותל אביב ,בעוד שבקרב
הישראלים היעדים המועדפים הם אילת וים המלח •  44%מהתיירים מחו"ל שלנו
במלונות התיירות בירושלים הגיעו מארצות הברית • מגפת הקורונה הביאה לירידה
במספר הנכסים להשכרה לטווח קצר בירושלים.
בשנת  2021מספר האורחים מחו"ל במלונות תיירות בירושלים עמד על  ,69,100והוא היווה 25%
מכלל האורחים מחו"ל בישראל (לעומת  28%בשנת  .)2019לשם השוואה ,במלונות תיירות בתל
אביב מספר האורחים מחו"ל היווה  38%מכלל האורחים בחו"ל בישראל ,בהרצליה  ,9%באילת ,5%
בטבריה  ,4%בשפת ים המלח  3%ובחיפה .2%
מספר לינות האורחים מחו"ל בירושלים עמד על  ,209,200והוא היווה  26%מכלל לינות האורחים
מחו"ל בישראל (לעומת  34%בשנת  .)2019לשם השוואה ,במלונות תיירות בתל אביב מספר לינות
האורחים היווה  36%מכלל לינות האורחים מחו"ל בישראל ,בהרצליה  ,7%באילת  ,6%בטבריה ,4%
בחיפה  3%ובשפת ים המלח .2%
ירושלים אינה היעד מועדף על הישראלים .אף שבשנת  2021נרשם מספר שיא של לינות ישראלים
במלונות תיירות בירושלים –  1,076,200לינות – מספר זה היווה  7%מכלל לינות הישראלים בישראל
(בדומה לחלקן היחסי בשנת  .)2019זאת בהשוואה ל 42%-באילת 11% ,בשפת ים המלח 9% ,בתל
אביב  7%בטבריה ו 2%-בחיפה.
בשנים שקדמו למשבר הקורונה ,ירושלים הייתה יעד מועדף על תיירים מחו"ל .בעקבות סגירת
השמיים וההגבלות הנוספות שהוטלו במהלך ההתמודדות עם מגפת הקורונה – קטן מספר התיירים,
והצטמצם חלקן היחסי של לינות התיירים מחו"ל מתוך כלל הלינות בעיר .בשנה זו חלקן של לינות
התיירים מחו"ל מתוך כלל הלינות בירושלים עמד על  ,16%והוא היה נמוך בהשוואה לתל אביב (,)18%
אך גבוה בהשוואה לחיפה ( ,)7%טבריה ( )3%ושפת ים המלח ואילת (.)1%
המדינות העיקריות שמהן הגיעו התיירים מחו"ל שהתארחו במלונות בירושלים :ארצות הברית (,)44%
צרפת ( ,)8%סין ( ,)4%גרמניה ובריטניה ( 3%מכל מדינה) .בקרב כלל התיירים מחו"ל שהתארחו
במלונות בישראל ,אלה היו מדינות המוצא העיקריות :ארצות הברית ( ,)40%בריטניה ( ,)5%צרפת
( ,)8%גרמניה ( ,)4%איטליה ורוסיה ( 3%מכל מדינה).
בשנת  2021עמדה תפוסת החדרים בירושלים על  ,22%והיא הייתה נמוכה בהשוואה לתפוסה בתל
אביב ( ,)29%בחיפה ( )38%ובאילת (.)63%
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לינות במלונות תיירות בירושלים ובמקומות נבחרים בישראל2021 ,
■ תיירים מחו״ל ■ ישראלים
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

לינות (אלפים)

לינות תיירים במלונות תיירות בירושלים ,בתל אביב ובאילת2021-1980 ,
■ ירושלים ■ תל אביב ■ אילת
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

לינות (אלפים)

לינות ישראלים במלונות תיירות בירושלים ,בתל אביב ובאילת2021-1980 ,
■ ירושלים ■ תל אביב ■ אילת
מכון ירושלים למחקרי מדיניות
לינות (אלפים)
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זה כעשור חל שינוי בדפוסי הלינה של תיירים בעולם ובכלל זה בישראל ,ומספר הולך וגדל של תיירים
בוחרים ללון באמצעי אכסון שאינם בתי מלון ,ובעיקר בדירות או חדרים להשכרה לטווח קצר .לינת
תיירים בדירות התאפשרה הודות לפיתוח פלטפורמות לשיתוף ופרסום דירות להשכרה לטווח קצר
באינטרנט ,ובראשן אתר האינטרנט של חברת .Airbnb
בעקבות מגפת הקורונה ירד מספר הנכסים שהוצעו להשכרה לטווח קצר בישראל .במרץ 2022
הוצעו כ 1,600-נכסים להשכרה בירושלים ,בהשוואה ל 3,600-נכסים בשנת  80% .2020מהנכסים
היו דירות ו 20%-היו חדרים בדירות .השכונות העיקריות שבהן הוצעו נכסים להשכרה לטווח קצר:
מרכז העיר ,נחלאות ,רחביה וטלביה.
לשם השוואה ,במרץ  2022הוצעו בתל אביב כ 4,200-נכסים להשכרה לטווח קצר (בהשוואה
ל 9,600-בשנת  ,)2020ו 85%-מהם היו דירות .מספר הנכסים להשכרה לטווח קצר בחיפה ובאילת
43
היה נמוך באופן ניכר ,ועמד על  600ו ,1,100-בהתאמה.

פדיון
בשנת  2021פדיון מלונות התיירות בירושלים עמד על  969מיליון ש"ח ,והוא היווה
 9%מפדיון מלונות התיירות בישראל.
פדיון המלונות מצביע על גובה ההכנסות של מלונות התיירות מאירוח תיירים מחו"ל וישראלים
וממתן שירותים נוספים לאורחיהם .בשנים  2019-2016חלה עלייה הדרגתית בפדיון במלונות תיירות
בירושלים ,ובשנת  2019הוא עמד על  2.5מיליארד ש"ח ,הפדיון הגבוה ביותר שנרשם אי פעם בעיר.
החל משנת  ,2020השפעת מגפת הקורונה ניכרה גם בגובה פדיון מלונות התיירות .בשנת  2020חלה
ירידה תלולה בסכום הפדיון ,והוא עמד על  553מיליון ש"ח בלבד (ירידה של  .)78%מגמה זו המשיכה
גם בשנת  ,2021כשבשל התפוסה הנמוכה במלונות התיירות בירושלים – פדיון המלונות בעיר הגיע
לגובה של  696מיליון ש"ח ,גידול של  31%בהשוואה לשנת  ,2020אך ירידה של  73%בהשוואה לשנת
.2019
בשנת  2021הפדיון הגבוה ביותר בישראל נרשם במלונות באילת –  2.74מיליארד ש"ח ( 34%מכלל
הפדיון במלונות בישראל) ,ולאחריה בתל אביב ( 1.02מיליארד ש"ח –  ,)13%בשפת ים המלח (960
מיליון ש"ח –  ,)12%בירושלים ( 696מיליון ש"ח –  )9%ובטבריה ( 582מיליון ש"ח – .)7%

פדיון במלונות תיירות בירושלים ובמקומות נבחרים בישראל2021 ,
מכון ירושלים למחקרי מדיניות

מיליון (ש״ח)

https://www.airdna.co 43
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על נתונייך ירושלים הוא פרסום היוצא לאור מדי שנה לקראת יום
ירושלים ומציג תמונה עדכנית ,תמציתית ומאירת עיניים על המצב
הקיים בירושלים ועל מגמות השינוי לאורך זמן .הפרסום מנגיש לקובעי
המדיניות ולקהל הרחב נתונים על המתרחש בעיר במגוון תחומים,
ובהם  -אוכלוסייה ,רווחה ,תעסוקה ,חינוך ,דיור ותיירות .הנתונים
המפורטים והמלאים מובאים בשנתון הסטטיסטי לירושלים ,המפורסם
באתר המכון.
מכון ירושלים למחקרי מדיניות הוא מכון מחקר וחשיבה המוציא
מירושלים תורה חברתית ,כלכלית ומרחבית בת-קיימא .המכון ,שהוקם
בשנת  ,1978הוא הכתובת שמעצבי מדיניות פונים אליה לבירור,
קידום והגדרת סוגיות מרכזיות בחקר ירושלים ומדינת ישראל.
מחקריו ופעילותו של המכון מסייעים למוסדות ולגופים לעצב וליישם
מדיניות חדשנית ואפקטיבית .ירושלים מהווה עבור המכון מקור
השראה ,שדה מחקר ,מעבדה ומרחב יעד להשפעה .פיתוח העיר
לטובת מגוון תושביה ,אוהביה ומאמיניה וחיזוק מעמדה הגלובלי
עומדים בראש סדר היום של המכון.
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