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יום ב העיר  ברחבי  יצוין  ראשון  יום 
אדם  כוח  סקר  מנתוני  ירושלים. 
לרבעון הראשון של שנת 2012 של 
כי  עולה  לסטטיסטיקה  המרכזית  הלשכה 

ענרשמה עלייה באחוז המובטלים במחוז ירו
שלים. לפי הנתונים, כמות המובטלים בעיר 
אחוזים   7.2 לעומת  אחוזים,   7.6 על  עומדת 
2011. בנוסף, שיע  ברבעון האחרון של שנת

עור התעסוקה בעיר ירד ועומד על 46 אחוז, 
ואילו ברבעון האחרון של 2011 נרשם שיעור 

תעסוקה של 52.5 אחוז.  
ישראל,  לחקר  ירושלים  מכון  נתוני  לפי 

הס בשנתון  ירושלים,  ביום  עשיפורסמו 
עולה   2012 מהדורת  לירושלים  טטיסטי 
החודשית  ההכנסה  היתה   2010 בשנת  כי 
כאשר  ירושלמית  משפחה  של  הממוצעת 
שני בני הזוג שכירים: 12,400 שקל. מדובר 
בהכנסה הנמוכה ביותר יחסית לשאר הארץ. 
בתל אביב ההכנסה הממוצעת של משק בית 
 17,600  – ובחיפה  שקל   18,500 על  עומדת 
שקל. המוצע הארצי עומד על 16,700 שקל 

הכנסה ממוצעת למשפחה. 
מהתושבים  אחוז   83 הנתונים,  לפי  עוד 
וע עבודתם  ממקום  מרוצים  בעיר  העובדים 
58 אחוז לא חוששים מפיטורים. למרות סך 
ההכנסה הנמוכה יחסית לשאר הארץ, בנושא 

עשביעות הרצון מגודל ההכנסה ומהמצב הכ
הערים.  ליתר  ירושלים  תושבי  דומים  לכלי 
מהכנסתם,  מרוצים  העיר  מתושבי  אחוז   56

58 אחוז מרוצים מרע  לעומת זאת בתל אביב
מת ההכנסה שלהם.

התמונה  העיר  במזרח  כי  נראה  אולם 
לז האגודה  של  נתונים  לפי  שונה.  עקצת 

במזע מהתושבים  אחוז   78 האזרח,  כויות 
עוד  העוני.  לקו  מתחת  חיים  ירושלים  רח 
לפי הנתונים, 85 אחוז מהנשים וע40 אחוז 
העבודה.  בכוח  משתתפים  אינם  מהגברים 
לטענת האגודה לזכויות האזרח אלפי בתי 
עסק בעיר העתיקה ובשכונות הפלסטיניות 

נסגרו בעשור האחרון. 
למדיניות  הספר  מבית  ברערבי  קלוד  ד"ר 

עציבורית באוניברסיטה העברית, שעוסק בשי
טות מחקר כמותיות בכלכלה ובשווקי עבודה, 
שבו  במצב  נמצאת  ירושלים  "העיר  מסביר: 

בתחו התושבים  על  העירייה  של  עההוצאה 
מי החינוך, הבריאות וכדומה בממוצע נמוכה 
יותר מאשר בערים אחרות. העירייה מחלקת 
את ההכנסות שיש לה על פני התושבים שלה, 
והבעיה היא שסך ההכנסות נמוך כיוון שיש 

עחלקים גדולים מהאוכלוסייה בעיר שאינם עו
בדים. יש ציבור גדול שאינו משלם מסי דיור 

עוארנונה במזרח העיר, ואוכלוסייה גדולה שא
מנם משלמת מסי דיור אבל לא משלמת מסי 
הכנסה במגזר החרדי. בסופו של דבר, היחס בין 

עאלו שעובדים לבין אלו שלא עובדים בירוש
לים הוא יחסית נמוך לעומת ערים אחרות, יש 

יותר אנשים שלא עובדים". 
ומסביר  הזו תימשך", ממשיך  "אם המגמה 

ברערבי, "מצב העיר לא יהיה טוב. צריך שיהיו 
עמקומות תעסוקה בעיר, אבל זה לא אומר בה
עכרח שזה יגרום לאנשים גם לגור כאן. הם יכו

לים לגור במבשרת, במוצא ובמעלה אדומים. 
אין סיבה שהם יתרמו לקופת העירייה רק כי 

עהם עובדים בירושלים. הפתרון: תוכנית גלו
בלית שמצד אחד תעלה את רמת אפשרויות 
התעסוקה בעיר על ידי הטבות מיסוי שונות 
שמקבלים  שהתמורה  לכך  להביא  שני  ומצד 

מתשלומי הארנונה תהיה גבוהה יותר".  

    

ישראל  לחקר  ירושלים  מכון  נתוני  לפי 
אוכלוע נאמדה   2010 שנת בסוף  כי   עולה 
האוכלוע תושבים.  אלף   789 ב העיר  עסיית 

סייה היהודית עומדת על 504 אלף ומהווה 
64 אחוז מכלל תושבים. האוכלוסייה הערע

בית בעיר מנתה 285 אלף, ומהווה 36 אחוז 
השכונות  הנתונים,  לפי  התושבים.  מכלל 
היהודיות הגדולות בעיר הן רמות )41,400 
40,400 תושבים( וגיע )תושבים(, פסגת זאב 

לה )29,600 תושבים(. 
בנתוני מכון ירושלים לחקר ישראל נרשם 
 11,250 העיר  אל  עברו   2010 בסוף שנת  כי 
תושבים חדשים, בעיקר מתל אביב, בני ברק, 
בית שמש ומעלה אדומים. מנגד, באותה שנה 
רובם לתל  עזבו את העיר 18,600 תושבים, 

אביבעיפו. 
כי  עולה  העיר  התחרדות  למגמת  בנוגע 

כוח שיעור החרדים והדתיים בירושלים גבוה 
21 אחוז מתושבי ירוע  בהרבה משאר הערים.

שלים מגדירים את עצמם כדתיים וע29 אחוז 
עכחרדים. בתל אביב, ראשון לציון וחיפה הח

רדים מהווים בין אחוז אחד לשלושה אחוזים 
עמהאוכלוסייה. לפי הנתונים, שיעור החילו

נים בירושלים נמוך בהשוואה ליתר הערים 
כלל  לעומת  אחוז,   19 על  ועומד  בישראל 
42 אחוז. בנוגע לשאר הערים הגע  המדינה -
59 אחוז מהתושבים מגדיע  דולות: בתל אביב
רים את עצמם חילונים, בחיפה נרשם שיעור 
דומה של 58 אחוז, בראשון לציון – 47 אחוז, 

ובאשדוד – 32 אחוז. 
ירושלים לחקר ישראל נכ עבנתוני מכון 
המובי הם  בעיר  החרדיים  האזורים  כי  עתב 

לים בהנחות לארנונה בעיר – שיעור המגיע 
לע50 אחוז ויותר. מדובר בשכונות נוה יעקב 
מזרח, מאה שערים, שיכון חב"ד, רמות אלון  
ממילא  בשכונות  הבוכרים.  ושכונת  מרכז 
שאננים,  משכנות   - משה  ימין  דוד,  כפר   -
אזור דרך החורש ברמות ומוצא תחתית רמת 
ונעה  ביותר  הנמוכה  היא  בארנונה  ההנחה 

בין 6 לע11 אחוז.
פרגולה,  דלה  סרג'יו  פרופ'  הדמוגרף 
באוניברסיטה העברית,  פרופסור אמריטוס 

הדמוגר התחזיות  על  בעבר  אחראי  עשהיה 
פיות של ירושלים בתוכנית המתאר, מבקש 
"זה  ההתחרדות:  מגמת  מיתוס  את  לנפץ 
היא  התחושה  מתחרדת.  שהעיר  נכון  לא 

מנתונים של הלמ"ס ומכון ירושלים לחקר 
ישראל עולה: פחות ממחצית מתושבי 
העיר עובדים; המשפחה הירושלמית היא 
הגדולה ביותר בארץ אך הכנסתה היא 
מהנמוכות ביותר בארץ. כל הפרטים

יום ירושלים 
2012: עלייה 
באחוז 
המובטלים

מצב העיר <<  חדשות

ורד זרצקי
צילום ודים מיכיילוב, 

באדיבות משכנות 
שאננים



25

מצב העיר <<  חדשות
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ליתר הערים 
בישראל 
 ועומד על

19 אחוז

בח בחור  רואה  אני  אם  סלקטיבית.  צמאוד 
לחלו חילונית  שהיא  בשכונה  חרדית  צזות 

טין, מישהו מיד יגיד: 'מה קורה פה, השכונה 
בחזות  בחור  רואה  אני  אם  אבל  מתחרדת'. 
אחד  אף  שערים,  במאה  מסתובב  חילונית 

צלא יגיד שכל השכונה חוזרת בשאלה. מדו
שום  בעבר  בירושלים  אופטית.  בטעות  בר 
דבר לא היה פתוח. היום ברחוב הלל במרכז 
העיר יש שורה שלמה של בתי קפה עמוסים 
בקליינטים ומסחר בימי שבת. לכן אני אומר 
שבממוצע העיר היא אותה עיר כפי שהיתה 

לפני עשר שנים.
"המיתוס שהירושלמי עוזב לתל אביב לא 
נכון", טוען דלה פרגולה, "מפני שהירושלמי 
בית  כמו  למקומות  ובראשונה  בראש  עוזב 

ומו עילית  ביתר  אפרת,  זאב,  גבעת  צשמש, 
דיעין. זה תהליך נורמלי וטיפוסי לעיר גדולה 
וקורה בכל מטרופולין בעולם. כולם שוקלים 
אולי  יותר,  זול  דיור  השיקולים:  אותם  את 
איכות חיים קצת יותר גבוהה, ואלה סך הכל 

תהליכים אוניברסליים ואנושיים ".

    

נתו לפי  הירושלמית?  המשפחה  זאת  צמי 
שנת  בסוף  ישראל  לחקר  ירושלים  מכון  ני 
נפשות   3.9 כוללת  ירושלמית  2010 משפחה 
בממוצע. לעומת זאת, משפחה ישראלית מונה 
3.3 נפשות. בתל אביב ההרכב מצומצ  בממוצע
צם יותר - רק 2.3 נפשות בממוצע במשפחה. 

ירושלמית  משפחה  הנתונים:  לפי  עוד 
דיור,  26 אחוז מההכנסה שלה על  מוציאה 
18 אחוז על מזון, 17 אחוז על תחבורה ותצ

קשורת וצ13 אחוז על חינוך, תרבות ופנאי. 
בדוח הנתונים נכתב כי ירושלמים מחזיקים 
בפחות מקלטי טלוויזיה משאר הערים. רק 
טלוויזיה  יש  העיר  מתושבי  אחוז  לצ75.2 
בבית, לעומת 93.1 אחוז בתל אביב וצ88.9 
המחשבים  בקטגוריית  גם  בחיפה.  אחוז 
הביתיים ירושלים נשארת מאחור, עם 68.9 
וצ77.3  אביב  בתל  אחוז   81.9 לעומת  אחוז 

אחוז בחיפה. 
צאולם בתחום התקשורת הסלולרית הירו

שלמים דווקא מובילים. לפי נתוני הבעלות 
על שני מכשירים ניידים ויותר, הירושלמים 
71.9 אחוז, אחצ  נמצאים במקום הראשון עם

ריה תל אביב עם 60.6 אחוז, ואחרונה חיפה, 
עם 56.5 אחוז. 

בדוח  שמופיע  מעניין  נתון  זאת,  לעומת 
האופטי במדד  מובילים  שירושלמים  צהוא 

כי  מעריכים  העיר  מתושבי  אחוז   70 מיות. 
זה  שיעור  יותר.  טובים  יהיו  בעתיד  חייהם 
אחוז,   62 על  שעומד  בארץ  מהשיעור  גבוה 
בתל אביב רק 60 אחוז מהתושבים אופטימיים 
מהתושצ מרבית  בנוסף,  אחוז.   53 –  ובחיפה 
בים מרוצים מחייהם. 89 אחוז מהירושלמים 
מאד  מרוצים  או  מרוצים  הם  כי  מציינים 
מחייהם, בהשוואה לצ86 אחוז בתל אביב, ורק 

 .83 אחוז מהחיפאים מרוצים מחייהם


