שנתון סטטיסטי לירושלים
Statistical Yearbook of Jerusalem

ירושלים  -נתונים עיקריים
הנתונים מעודכנים לשנת  ,2016אלא אם כן מצוין אחרת

תעסוקה ועסקים

אוכלוסייה
ירושלים  -סך הכל

( 303,100מבני )+15

 882,700תושבים

משתתפים בכח העבודה

יהודים ואחרים

 550,100תושבים

מועסקים

( 284,300מבני )+15

ערבים

 332,600תושבים

בלתי מועסקים

( 18,700מבני )+15

אחוז ילדים ( )14-0מכלל האוכלוסייה 34%
יהודים ואחרים
32%
ערבים
36%
אחוז בני  +65מכלל האוכלוסייה
9%
יהודים ואחרים
12%
ערבים
4%
גיל חציוני
23.8
יהודים ואחרים
25.7
ערבים
21.1
משקי בית  -סך הכל
 218,400משקי בית
יהודים
 153,000משקי בית
ערבים
 62,200משקי בית
ממוצע נפשות למשק בית
3.9
יהודים
3.4
ערבים
5.2

אחוז משתתפים בכח העבודה
האוכלוסייה
מכלל נשים

 68%מבני 64-25

גברים

 58%מבנות 64-25
 78%מבני 64-25

אחוז מועסקים מתוך
המשתתפים בכוח העבודה

 94%מבני 64-25

אחוז בלתי מועסקים
מכלל כח העבודה

 6%מבני 64-25

מספר מועסקים העובדים בעיר
מספר עסקים פעילים
מספר עסקים בתחום ההיי-טק

329,100
39,140
1,200

רמת חיים ורווחה
תחולת העוני לנפשות
שכר ממוצע לחודש עבודה
(מעודכן לשנת )2015
נשים

תנועה טבעית
שיעור ריבוי טבעי

אינם בכח העבודה

( 257,800מבני )+15

גברים

46%
₪ 8,558
₪ 7,540
₪ 9,421
₪ 14,192

 23.2לכל אלף תושבים

הכנסה חודשית (ברוטו) למשק
בית

 22.9לכל אלף תושבים

אשכול חברתי-כלכלי ( )2013

שיעור פריון כולל
יהודים ואחרים

3.89
4.32
3.24

דיור ובינוי (מעודכן לשנת )2017

מאזן הגירה בין-יישובית

-8,000
 9,700נפשות
 17,700נפשות
 3,000נפשות
 16,900נפשות

יהודים ואחרים
ערבים

ערבים

 23.4לכל אלף תושבים

הגירה
נכנסים לירושלים
עוזבים את ירושלים
השתקעות ראשונה של עולים
גידול אוכלוסייה

3

מחיר ממוצע של שכר דירה
( 3-2.5חדרים)

₪ 3,850

מחיר ממוצע של דירה בבעלות
( 3-2.5חדרים)

₪ 1,621,100

מספר דירות למגורים
התחלות בנייה
גמר בנייה

 223,096דירות
 2,581דירות
 3,928דירות

תיירות (מעודכן לשנת )2017
חינוך (מעודכן לשנת תשע"ז) והשכלה גבוהה
תלמידים במערכת החינוך

מספר לינות של תיירים מחו"ל
אחוז מישראל

281,800

חינוך עברי  -ממלכתי
וממלכתי-דתי

65,200

מספר לינות של תיירים ישראלים
אחוז מישראל

חינוך חרדי

111,800
104,800
37,270

הכנסות העירייה

חינוך ערבי
מספר הסטודנטים במוסדות
להשכלה גבוהה בירושלים
האוניברסיטה העברית
מכללות אקדמיות
מכללות אקדמיות לחינוך

תקציב רגיל
תקציב בלתי רגיל

19,780
11,950
5,530

1/1

3,522,000
33%
982,400
7%
₪ 6,328,543,000
₪ 4,945,070,000
₪ 1,383,473,000

