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מבוא
נייר העמדה על מחוז ירושלים הוא ראשון מעבודות שמציגות את ההתפתחות הדמוגרפית
בכל מחוז ומחוז במדינת ישראל .מטרת המחקר המוצג בנייר העמדה היא לבנות יסוד לגיבוש
מדיניות דמוגרפית מותאמת וייחודית לכל אחד מן המחוזות .הנייר הזה מבוסס על פרק
הדמוגרפיה הכלול בהצעת תכנית-אב "ירושלים .1"5800
לפי הגישה המקובלת בעולם בעניין ערים גדולות ובפרט ערי בירה נהוג לראות בסביבה
האורבנית יחידה אחת הבנויה ממרכיבים עירוניים שונים .יתרונותיה של הגישה הזאת הם
שריכוז השירותים העירוניים מביא לחיסכון משמעותי ביותר בהוצאות מוניציפליות ,לאפשרויות
גדולות יותר לפיתוח תשתיות ופיתוח כלכלי ולשימוש יעיל יותר במשאבים העומדים לרשות
מחלקות המשרתות את תושבי העיר הרבתי.
כך ,לדוגמה ,בהתאם לתכנית האסטרטגית לפיתוח בירת ממלכת ירדן אשר הופעלה בהצלחה
רבה מאז  ,1987הורחבה בירת ירדן רבת עמון רבתי לשטח שהוא פי  14מזה של ירושלים
והאוכלוסייה שלה הגיעה ל 2.5-מיליון בשנת  ,2010פי  3מזאת של בירת ישראל .לפי התכנית
הירדנית בתוך עשרים וחמש שנים תגיע אוכלוסיית רבת עמון ל 6.5-מיליון נפש .לשם השוואה,
שטחו הכולל של מחוז ירושלים הוא כשליש משטחה של רבת עמון הגדולה והאוכלוסייה במחוז
היא כ 38%-מאוכלוסיית בירת ממלכת ירדן.
תכנית-אב "ירושלים  "5800היא צנועה יותר מזו הירדנית והיא שמה לה יעד להגיע בשנת
 2050לאוכלוסייה בת  4מיליון נפשות בשנת  2050בשטח שיכלול את מחוז ירושלים העכשווי ואת
היישובים הסמוכים לו ביהודה ושומרון.
בישראל רגילים לעסוק בירושלים השבויה בגבולותיה הצרים .גבולות אלו נקבעו באופן
מלאכותי ושרירותי ואינם מאפשרים לה להתפתח באופן משמעותי בעתיד .כתוצאה מן הגישה
הזאת מתקבלת תמונה מעוותת של השינויים הדמוגרפיים המתרחשים בירושלים רבתי.
כך ,בדיון על הגירת אוכלוסייה יהודית צעירה מירושלים לא מביאים בחשבון כי למעשה רוב
המהגרים מן העיר נשארים במחוז ירושלים .האוכלוסייה בערי הלוויין של ירושלים דומה
לאוכלוסייה בשכונות וברבעים השונים של העיר .לדוגמה ,החרדים עוברים לביתר עילית
והחילונים  -למעלה אדומים או לגבעת זאב.
המחקר מבוסס על נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )להלן :הלמ"ס( ,ובו מוצג לא רק
הגידול השנתי של האוכלוסייה על כל מגזריה לפי דת ולאום ,אלא גם פירוט של מגמות הילודה,
התמותה ,הפריון הכולל ,הריבוי הטבעי ומאזן ההגירה במחוז .התמונה שמתקבלת איננה ורודה
או שחורה  -זוהי תמונה מהימנה והיא מאפשרת לעמוד על המגמות הדמוגרפיות הקיימות
באוכלוסיות השונות ועל אפשרויות של התפתחות עתידית בהתאם למדיניות הדמוגרפית
הממלכתית והעירונית המוצעת.
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כללי
2

מחוז ירושלים משתרע על שטח של  653קמ"ר  .בסוף שנת  2011התגוררו בו 968,800
תושבים .3צפיפות האוכלוסין במחוז ירושלים הייתה  1,483.6נפש לקמ"ר.

תרשים מס'  :1מחוז ירושלים
שיעור אוכלוסיית מחוז ירושלים הגיע לכדי  12.4%מכלל תושבי מדינת ישראל .במחוז גרו
 11%מכלל היהודים בישראל 21.5% ,מכלל המוסלמים ו 9.9%-מכלל הנוצרים ,תושבי המדינה.4
אוכלוסיית היהודים במחוז ירושלים גדלה מ 195,700-תושבים בשנת  1967ל 650,000-תושבים
בסוף שנת  ,2011גידול של .232%

תרשים מס' 2
5

סך האוכלוסייה היהודית המורחבת 5מנתה  665,700נפש 68.7% ,מכלל האוכלוסייה של
המחוז .האוכלוסייה הערבית מנתה  291,100מוסלמים 30% ,מכלל האוכלוסייה של המחוז ,ו-
 11,800ערבים-נוצרים 1.2% ,מכלל האוכלוסייה של המחוז )ר' תרשימים מס' .(2-3
מחוז ירושלים משתרע על שני אזורים טבעיים :הרי יהודה ) (111ושפלת יהודה ) .(112בסוף
שנת  2011באזור הרי יהודה ,הכולל את העיר ירושלים ,היו  865,600תושבים .6שטח אזור הרי
יהודה הוא  316קמ"ר וצפיפות האוכלוסין בו הייתה  2,739נפש לקמ"ר .האוכלוסייה היהודית
המורחבת מנתה  562,800תושבים 65% ,מכלל אוכלוסיית האזור .האוכלוסייה הערבית מנתה
 302,800תושבים נפש 35% ,מכלל אוכלוסיית האזור.
שטח אזור שפלת יהודה הוא  337קמ"ר וצפיפות האוכלוסין בו בסוף שנת  2011הייתה 306
נפש לקמ"ר .באזור זה גרו  103,200תושבים .האוכלוסייה היהודית המורחבת מנתה 102,900
תושבים 99.76% ,מכלל האוכלוסייה.
במבט ראשון בתרשים מס'  3אפשר לראות כי שיעור האוכלוסייה היהודית המורחבת בכלל
אוכלוסיית המחוז ירד מ 74.2%-בשנת  1995ל 68.7%-בשנת  .2011בהמשך נבדוק מהן הסיבות
לירידת שיעור היהודים בכלל אוכלוסיית המחוז .לשם כך נבחן את התפתחות קצב הגידול השנתי
של האוכלוסיות היהודית והמוסלמית מאז שנת .1967

תרשים מס' 3
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לוח  :1התפתחות האוכלוסייה במחוז ירושלים
יהודים

אוכלוסייה יהודית
מורחבת

נפש

1948

84,200

96.67%

2,900

3.33%

2,900

1961

187,700

97.91%

4,200

2.19%

2,400

1.25%

1,600

0.83%

1967

195,700

74.32%

67,609

25.68%

54,963

20.87%

12,646

4.80%

1971

252,800

75.60%

81,600

24.40%

1972

261,100

75.18%

86,300

24.84%

1973

274,700

75.74%

88,000

24.26%

שנה

שיעור
מסה"כ
האוכלוסייה
במחוז

מוסלמים

נפש

נפש

שיעור
מסה"כ
האוכלוסייה
במחוז

ערבים

נוצרים

שיעור
מסה"כ
האוכלוסייה
במחוז

נפש

שיעור
מסה"כ
האוכלוסייה
במחוז

14 13 12 11 10 9 8 7

נפש

סה"כ
אוכלוסייה

שיעור
מסה"כ
האוכלוסייה
במחוז

191,700
263,309

87,100

334,400
74,400

21.42%

11,800

3.40%

347,300
362,700

1975

293,000

74.73%

99,100

25.27%

392,100

1979

324,000

73.94%

114,200

26.06%

438,200
448,200

1980

329,800

73.58%

118,400

26.42%

1983

346,700

73.31%

126,100

26.67%

112,100

23.71%

1984

364,400

74.22%

140,500

27.83%

126,600

25.07%

2.75%

1985

372,000

74.10%

143,900

27.89%

130,000

25.20%

2.69%

1986

381,000

74.15%

146,700

27.80%

132,800

25.17%

2.63%

513,800

1987

391,500

74.16%

150,300

27.74%

136,400

25.18%

2.57%

527,900

1988

399,900

74.12%

153,500

27.74%

139,600

25.23%

2.51%

539,500

1990

427,100

73.85%

151,200

26.15%

136,500

23.60%

14,700

2.54%

578,300

1993

464,040

73.62%

166,288

26.38%

150,967

23.95%

15,321

2.43%

630,328

13,900

2.94%

472,900
491,000
502,000

1994

473,246

73.25%

172,817

26.75%

156,929

24.29%

15,817

2.45%

646,063

1995

482,054

72.74%

492,012

74.25%

183,177

27.13%

171,668

24.33%

13,882

2.41%

675,189

1996

489,698

72.31%

501,098

73.99%

188,501

27.33%

176,939

24.69%

13,929

2.50%

689,599

1997

500,995

71.39%

508,157

72.41%

193,577

27.59%

181,985

25.93%

14,011

2.00%

701,734

1998

508,811

70.97%

516,770

72.08%

200,205

27.92%

188,513

26.29%

14,356

2.00%

716,975

1999

520,550

70.41%

530,981

71.82%

208,316

28.18%

196,523

26.58%

14,671

1.98%

739,297

2000

530,365

69.94%

542,303

71.52%

215,975

28.48%

204,069

26.91%

14,700

1.94%

758,278

2001

540,730

69.56%

554,437

71.32%

222,923

28.68%

210,889

27.13%

15,017

1.93%

777,360

2002

549,868

69.25%

564,396

71.08%

229,689

28.92%

217,600

27.40%

15,075

1.90%

794,085

2003

560,500

69.01%

575,500

70.86%

236,700

29.14%

224,600

27.65%

15,200

1.87%

812,200

2004

571,300

68.67%

586,400

70.49%

245,500

29.51%

233,100

28.02%

15,500

1.86%

831,900

2005

582,729

68.44%

597,833

70.21%

253,524

29.78%

240,917

28.30%

15,659

1.84%

851,357

2006

592,900

68.14%

608,700

69.96%

261,400

30.04%

248,700

28.58%

15,900

1.83%

870,100

2007

603,700

67.88%

619,400

69.65%

269,900

30.35%

256,900

28.89%

16,100

1.81%

889,300

2008

616,800

67.76%

632,000

69.43%

278,300

30.57%

265,600

29.18%

16,200

1.78%

904,900

2009

622,500

67.36%

638,600

69.11%

285,500

30.89%

273,800

29.63%

15,100

1.63%

924,000

2010

635,200

67.22%

651,200

68.91%

293,800

31.09%

281,900

29.83%

15,200

1.61%

945,000

2011

650,000

67.11%

665,700

68.73%

303,100

31.27%

291,100

30.05%

15,300

1.58%

968,800

האוכלוסייה היהודית גדלה ב ,77.2%-מ 195,700-נפש בשנת  1967עד ל 346,700-נפש בשנת
 .1983קצב הגידול הזה היה  3.64%בממוצע הגיאומטרי השנתי .15באותה התקופה האוכלוסייה
המוסלמית יותר מהכפילה את מספרה וגדלה מ 54,963-נפש בשנת  1967עד ל 112,100-נפש בשנת
 .1983קצב הגידול השנתי הממוצע הגיאומטרי של המוסלמים במחוז ירושלים היה בתקופה זו –
 4.55%לשנה.
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הכפלה נוספת של האוכלוסייה המוסלמית במחוז ירושלים ארכה תקופה ארוכה יותר של 20
שנה  -ובשנת  2003היא מנתה  224,600נפש .קצב הגידול השנתי הממוצע הגיאומטרי עמד
בתקופה זו על  3.53%לשנה ,ירידה ב 22.4%-לעומת התקופה הקודמת.
באותו זמן גדלה האוכלוסייה היהודית ב ,61.7%-בקצב הגידול השנתי הממוצע גיאומטרי של
 .2.43%עם זאת ,קצב הגידול של האוכלוסייה היהודית פחת ב 33.2%-לעומת הקצב בין השנים
 .1967-1983מכאן יוצא כי בתקופה הזאת ,1983-2003 ,הוא ירד באופן מואץ בהרבה מזה של
המוסלמים במחוז ירושלים.
בשמונה השנים הבאות גדלה האוכלוסייה המוסלמית ב ,29.6%-ל 291,100-נפש בשנת ,2011
בממוצע השנתי גיאומטרי של  3.29%לשנה .האוכלוסייה היהודית גדלה באותן שנים ב16%-
בקצב הממוצע הגיאומטרי של  1.88%לשנה.
הגידול השנתי מורכב מריבוי טבעי וממאזן הגירה .להבדיל מהריבוי הטבעי מאזן ההגירה
מושפע מאוד משינויים במדיניות ממלכתית ומוניציפלית ,והם עשויים ליצור איכות חיים ורמת
חיים טובות או גרועות יותר ובכך למשוך אוכלוסייה נוספת מחוץ למחוז או לגרום לעזיבת
אוכלוסייה מהמחוז .לכן צריך להפריד בין מגמות הריבוי הטבעי למגמות ההגירה ולבחון אותן
בנפרד .נבדוק כעת את התפתחות הילודה ,התפתחות התמותה והתפתחות הריבוי הטבעי אצל
היהודים והמוסלמים בתקופה האחרונה.
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הילודה ,הפריון הכולל ,התמותה והריבוי הטבעי במחוז ירושלים
• הילודה
מספר לידות החי באוכלוסייה היהודית במחוז ירושלים גדל ב 34.7%-בעשור האחרון ,מ-
 13,394לידות בשנת  2001ל 18,046-לידות בשנת  .17 162011קצב הגידול השנתי בחישוב הממוצע
הגיאומטרי עמד על  3%לשנה .בדיקת מגמת ההתפתחות של מספר לידות החי אצל היהודים
במחוז ירושלים מצביעה על האצה בגידול השנתי :בשנים  2001-2005עמד קצב הגידול השנתי
בממוצע הגיאומטרי השנתי של היהודים בשנים אלו על  ,2.36%ואילו בשנים  2006-2011הוא היה
ב 6.8%-גבוה יותר  3.13% -לשנה.
מספר לידות החי אצל הערבים תושבי מחוז ירושלים גדל באותו עשור ב 9.3%-בלבד ,מ-
 7,591בשנת  2001ל 8,298-לידות בשנת  .2011קצב הגידול השנתי בממוצע הגיאומטרי עמד על
 0.9%לשנה ,כשבחמש השנים האחרונות של תקופה זו הוא גדל ל 1.43%-לשנה ,והיה נמוך מזה
של היהודים ב .54.3%-הגידול השנתי אצל המוסלמים בשנים אלו היה גבוה במקצת מזה של כלל
הערבים תושבי מחוז ירושלים .מספר לידות החי של המוסלמים גדל בתקופה הזאת ב ,9.6%-מ-
 7,418בשנת  2001ל 8,127-בשנת  .2011קצב הגידול השנתי בממוצע הגיאומטרי עמד על 0.92%
לשנה ,גדל בחמש השנים האחרונות ל 1.45%-לשנה ,ובכל זאת היה נמוך ב 53.5%-מזה של
היהודים.

תרשים מס' 4
בדיקת נתוני הלמ"ס מצביעה על עלייה מתמידה ורציפה בשיעור הילודה אצל היהודים ועל
ירידה בשיעור הילודה אצל הערבים במחוז ירושלים .בשנת  2001שיעור לידות החי של המוסלמים
9

עמד על  35%מכלל הלידות במחוז .משנה זו ירד שיעור זה אצל המוסלמים ב 12.6%-ובשנת 2011
הוא היה  .30.6%לעומת זאת שיעור לידות החי של היהודים עלה מ 63.2%-בשנת  2001ל67.9%-
בשנת .2011

תרשים מס' 5
כתוצאה ממגמות אלו הצטמצם גם הפער בין שיעור לידות החי לאלף נפש בין היהודים
לערבים במחוז ירושלים .כך ,בשנת  2001היו אצל הערבים  34.6לידות חי לאלף נפש לעומת 25
אצל היהודים ,דהיינו ,פער של  9.6לידות חי לאלף נפש .עד שנת  2011שיעור זה ירד אצל הערבים
ב ,19.7%-ל 27.8-לידות חי לאלף נפש ,ואילו אצל היהודים הוא עלה ב 12.4%-ל 28.1-לידות חי
לאלף נפש .כלומר ,בתוך עשור אחד בלבד התהפך המצב ושיעור הלידות לאלף נפש אצל היהודים
נהיה גבוה ב 0.3-לידות חי מאשר אצל הערבים.
נבחן כעת את התפתחות הילודה באופן מדויק יותר באמצעות ניתוח השינויים בפריון
הכולל 18של היהודים והערבים במחוז ירושלים.
• הפריון הכולל של האוכלוסייה במחוז ירושלים
בשנת  2001שיעור הפריון הכולל של היהודים תושבי מחוז ירושלים היה  3.78ילדים
לאישה .19הפריון הכולל של התושבים הערבים באותה שנה היה  4.35ילדים לאישה ושל
המוסלמים –  4.50ילדים לאישה .בשנת  2005הפריון הכולל של האוכלוסייה היהודית היה 3.95
ילדים לאישה ובפעם הראשונה היה גבוה מזה של האוכלוסייה הערבית 3.94 ,ילדים לאישה ,אך
נמוך מזה של המוסלמים 4.05 ,ילדים לאישה .20בשנת  ,2009לראשונה בכל הזמנים ,עלה הפריון
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הכולל של היהודים במחוז ירושלים 4.16 ,ילדים לאישה ,על זה של המוסלמים 3.97 ,ילדים
לאישה 21ומגמה זו נמשכת.
בשנת  2011הפריון הכולל של התושבים היהודים במחוז ירושלים עלה ל 4.22-ילדים לאישה,
בכ 16.6%-גבוה יותר מזה של התושבים הערבים המתגוררים באזור הזה  3.62 -ילדים לאישה.22
הפריון הכולל של המוסלמים היה  3.69ילדים לאישה ,נמוך ב 12.6%-מזה של היהודים.
בתוך עשור אחד בלבד הפריון הכולל של התושבים היהודים במחוז ירושלים גדל ב,11.3%-
ואילו הפריון הכולל של הערבים ירד ב 18.3%-ושל המוסלמים ב) .14.7%-ר' תרשים מס' .(6

תרשים מס' 6
גיל הפוריות של נשים לפי המקובל בארצות הברית הוא ' .'15-44לפי נתוני הלמ"ס ,בשנת
 2011במחוז ירושלים קבוצת הגיל הזאת מנתה  129,200יהודיות ו 64,200-מוסלמיות .23מכאן
שעל כל אישה מוסלמית בקבוצת הגיל ' '15-44במחוז ירושלים היו  2נשים יהודיות .בהתחשב בכך
ובנתוני הפריון הכולל המוזכרים לעיל ,הפוטנציאל של מספר הילדים שעשויים להיוולד לנשים
הללו הוא  545,224יהודים ו 236,898-מוסלמים ,או על כל מוסלמי  2.3 -יהודים .מכאן יוצא כי
שיעור הלידות של יהודים בכלל הלידות במחוז ירושלים עשוי להגיע ל 70%-ויותר.
•

התמותה
24

בשנת  1995היו  31,961פטירות של יהודים ו 2,390-פטירות של מוסלמים במדינת ישראל .
שיעור הפטירות של היהודים בכלל הפטירות של תושבי מדינת ישראל עמד על  .90.4%עד שנת
 2011מספר הפטירות של היהודים גדל ב ,9.9%-ועמד על  35,118נפש ,25אך שיעורן בכלל הפטירות
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ירד בהדרגה ל 86%-בשנת  .2011במקביל עלה מספר הפטירות של המוסלמים ב ,43.6%-ל3,433-
בשנת  .2011שיעור הפטירות של המוסלמים בכלל הפטירות במדינת ישראל עלה ב ,24.4%-מ-
 6.8%בשנת  1995ל 8.4%-בשנת .2011
במחוז ירושלים היו שינויים מתונים יותר במספר הפטירות ובשיעורן אצל היהודים
והמוסלמים .מספר הפטירות אצל היהודים גדל ב ,8.9%-מ 2,684-בשנת  1995ל 2,923-בשנת
 .262011השיעור של פטירות היהודים בכלל הפטירות במחוז ירושלים ירד ב ,4.7%-מ 81%-בשנת
 1995ל %77.2-בשנת  .2011לעומת זאת ,אצל המוסלמים מספר הפטירות גדל ב ,41.3%-מ521-
פטירות ב 1995-ל 736-ב .2011-כך ,שיעור פטירות המוסלמים בכלל הפטירות במחוז ירושלים
עלה ב ,23.6%-מ 15.7%-בשנת  1995ל 19.4%-בשנת .2010
המגמות הקיימות בחמש עשרה השנים האחרונות )עד  (2010בילודה ובתמותה אצל היהודים
והמוסלמים במחוז ירושלים מקבלות את ביטויין בהתפתחות הריבוי הטבעי של קבוצות
האוכלוסייה הללו.
• הריבוי הטבעי
הריבוי הטבעי באוכלוסייה היהודית במחוז ירושלים עלה ב ,61.2%-מ 9,430-נפש בשנת
 271995ל 15,200-נפש בשנת  .282011כתוצאה מכך גדל שיעור הריבוי הטבעי של היהודים מ19.8-
לאלף נפש בשנת  1995ל 23.5-לאלף נפש בשנת  ,2011גידול ב.18.7%-

תרשים מס' 7
לעומת זאת ,הריבוי הטבעי השנתי של האוכלוסייה המוסלמית במחוז ירושלים גדל בחמש
עשרה השנים האחרונות ב 25%-בלבד ,מ 5,913-נפש בשנת  1995ל 7,391-נפש ב .2011-שיעור
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הריבוי הטבעי של המוסלמים ירד מ 36.9-לאלף נפש בשנת  1995ל 25.8-לאלף נפש בשנת ,2011
ירידה ב .30%-כך ,בשנת  1995הפער בין שיעור הריבוי הטבעי של המוסלמים לזה של היהודים
עמד על  17.2לאלף נפש ,ואילו בשנת  2011הוא הצטמצם ב ,78%-ל 2.3-לאלף נפש בלבד.
שיעור הריבוי הטבעי של היהודים בסך הריבוי הטבעי של אוכלוסיית המחוז עלה ב ,9.3%-מ-
 61%בשנת  1995ל 66.7%-בשנת  .2011לעומת זאת ,שיעור הריבוי הטבעי של המוסלמים פחת ב-
 14.9%ל 32.5%-בשנת ) 2011ר' תרשים מס' .(8
כפי שנוכחנו לדעת ,בשנים  2011-1995חלה האטה משמעותית בגידול הריבוי הטבעי של
המוסלמים ולעומתה עלייה מהירה בריבוי הטבעי של היהודים במחוז ירושלים .כפי שאפשר
לראות בתרשים מס'  7הריבוי הטבעי של היהודים גדל בתקופה הזאת בהתמדה ובשנת  2011הוא
היה ב 61.2%-גבוה יותר מאשר בשנת  .1995לעומת זאת אצל המוסלמים גדל הריבוי הטבעי
בתקופה הזאת ב 25.1%-בלבד.
ובכל זאת ,למרות העלייה בריבוי הטבעי של היהודים והירידה בו אצל הערבים ,יורד שיעור
האוכלוסייה היהודית בכלל אוכלוסיית מחוז ירושלים .שיעור היהודים ירד מ72.1%-
והאוכלוסייה היהודית המורחבת מ 74.2%-מכלל אוכלוסיית המחוז בשנת  1995ל 67.1%-ול-
 68.7%בשנת  2011בהתאמה )ר' תרשים מס'  .(3שיעור המוסלמים גדל בתקופה הזאת מ25.4%-
בשנת  1995ל 30%-בשנת  2011ושיעור הנוצרים ירד מ 2.06%-ל 1.58%-בהתאמה.
עובדות אלו מצביעות על מגמות מנוגדות במחוז ירושלים :הריבוי הטבעי היורד אצל הערבים
מתקזז בשל מאזן ההגירה החיובי ובו-זמנית העלייה בריבוי הטבעי של היהודים מתקזזת בשל
מאזן ההגירה השלילי.

תרשים מס' 8
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מאזן ההגירה במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה
בדיקת נתוני הלמ"ס על ההגירה הפנימית ממחוז ירושלים למחוזות אחרים בשנים 2011-
 1991מצביעה על מאזן הגירה שלילי אשר הסתכם ב 98,800-נפש ,מתוכם  96,100יהודים ו2,700-
ערבים .29רוב ההגירה הייתה מן העיר ירושלים .חלק גדול מן המהגרים ממנה נשארו למעשה
במחוז ירושלים וחלק מהם עברו לגור ביישובי יהודה ושומרון הסמוכים למחוז ירושלים.
כך ,לדוגמה ,בשנים  1997-1993היגרו מן העיר ירושלים כ 30,600-יהודים ,מהם כ7,900-
נשארו במחוז ירושלים ,כ 16,300-עברו ליישובים ביהודה ושומרון ורק כ 6,400-עברו למחוזות
אחרים .30לו כללנו את יישובי יהודה ושומרון הסמוכים למחוז ירושלים בתוכו ,אזי כ 80%-מן
המהגרים מן העיר ירושלים בשנים האלו היו נשארים ,למעשה ,במחוז ירושלים.
מצב דומה נשמר גם בין השנים  .2005-2000בשנים אלו היגרו מירושלים  96,900נפש מחד
גיסא ומאידך גיסא  58,700נפש התיישבו בה .אך מהתושבים שהיגרו מירושלים  31%התיישבו
ביישובים היהודיים ביהודה ושומרון ו 21%-עברו ליישובים אחרים במחוז ירושלים.31
בשנת  2006עזבו את ירושלים כ 17,300-תושבים ועברו לגור בה כ 10,900-תושבים מערים
אחרות .32אוכלוסיית העיר ירושלים פחתה ,לכאורה ,בכ 6,400-נפש .בדיקה מעמיקה יותר מראה
כי  76%מן המהגרים 4,870 ,תושבים ,עברו לערים קרובות לירושלים ובכך ,למעשה ,הם נשארו
בתוך גבולותיה של ירושלים רבתי.
בסך הכול בעשור השנים  2011-2001מאזן ההגירה הפנימית ממחוז ירושלים המשיך להיות
שלילי והסתכם ב 52,900-נפש שעזבו למחוזות אחרים 50,700 ,יהודים ו 2,200-ערבים.
נוסף על כך ,לפי נתוני משרד הקליטה ,בשנת  2010הצטרפו לתושבי מחוז ירושלים 3,404
עולים ,ב 79.3%-יותר מ 1,899-העולים שהגיעו בשנת  .332008בהשוואה לנתוני הריבוי הטבעי של
היהודים בשנת  15,300) 2010נפש( זוהי תוספת של  22.2%והיא שווה ל 43.6%-מן הריבוי הטבעי
הערבי במחוז ירושלים.
מגמת ההצטרפות של עולים חדשים לתושבי מחוז ירושלים המשיכה גם בשנת  ,2011אז
התווספו למניין התושבים היהודים  4,030עולים ,34ב 18.4%-יותר מאשר בשנת .2010
חישוב ההפרש בין הריבוי הטבעי לגידול השנתי של קבוצות האוכלוסייה במחוז ירושלים
אשר הוצג בעזרת לוח מס'  ,2מראה כי אמנם מאזן ההגירה של התושבים היהודים היה שלילי,
אך הוא הסתכם רק ב 24,692-נפש ,כמחצית מאותם  50,700המהגרים היהודים אשר עזבו את
מחוז ירושלים בשנים  ,2011-2000כפי שזה הוזכר לעיל.
מכאן כי יצירת תנאים מתאימים במטרה לעודד הישארותם של יהודים במחוז ולמשוך אליו
תושבים חדשים הייתה גורמת לעלייה בשיעור היהודים במחוז ירושלים .לו נמנעה ההגירה
היהודית ממחוז ירושלים בעשור האחרון ,שיעור היהודים בכלל אוכלוסיית המחוז בשנת 2011
היה עולה ל 69%-ושיעור המוסלמים היה יורד ל.29%-
מאזן ההגירה של האוכלוסייה הנוצרית היה גם הוא שלילי והסתכם ב 1,151-נפש .הוא הביא
לקיזוז מוחלט ואף יותר מכך של כלל הריבוי הטבעי של הנוצרים במשך עשור שלם .לעומת זאת,
מאזן ההגירה של המוסלמים היה חיובי ומספרם גדל ב 7,670-נפש יותר מן הריבוי הטבעי שלהם.
בעשור הנבחן ההגירה של המוסלמים הוסיפה כ 10%-לריבוי הטבעי של האוכלוסייה הזאת במחוז
ירושלים .נבחן כעת את ההתפתחות של התפלגות הגילים אצל קבוצות האוכלוסייה במחוז
ירושלים.
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לוח  :2התפתחות מאזן ההגירה במחוז ירושלים )(2011-2000
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121

-5

2001

10,365

10,941

-576

6,820

6,752

68

127

93

34

2002

9,138

11,393

-2,255

6,728

6,562

166

38

89

-51

2003

10,632

11,900

-1,268

6,983

6,800

183

71

100

-29

2004

10,800

12,000

-1,200

8,500

7,700

800

300

100

200

2005

11,400

12,300

-900

7,800

6,700

1,100

200

100

100

2006

10,200

12,800

-2,600

7,800

6,900

900

100

100

-

2007

10,800

13,300

-2,500

8,200

7,200

1,000

200

100

100

2008

7,200

13,800

-6,600

9,000

7,300

1,700

-1,300

100

-1,400

2009

11,600

14,400

-2,800

7,900

7,500

400

100

100

-

2010

12,700

15,200

-2,500

8,100

7,700

400

100

100

-

2011

14,800

15,200

-400

9,200

7,400

1,800

100

100

-

סה"כ

129,450

154,142

-24,692

94,577

85,107

9,470

152

1,203

-1,051
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התפתחות חציון הגיל במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה
נבדוק תחילה איך השתנה חציון הגיל של קבוצות האוכלוסייה השונות במחוז ירושלים בין
שנת  1990לשנת .2010
חציון הגיל של היהודים במחוז ירושלים ירד במקצת ,מ 25.1-שנים בשנת  1990ל 24.9-שנים
בשנת  .362011בשנת  1990הוא היה נמוך ב 11%-מחציון הגיל של כלל האוכלוסייה היהודית בארץ
אשר עמד על  28.2שנים .37אך בשנת  2011חציון הגיל של האוכלוסייה היהודית במחוז ירושלים
היה נמוך ב 21%-מזה של כלל היהודים במדינת ישראל אשר עלה ל 31.5-שנים .משמעות התהליך
היא שהאוכלוסייה היהודית במחוז ירושלים בשנת  2011הייתה צעירה יותר מאשר בשנת 1990
ואילו כלל האוכלוסייה היהודית בישראל הפכה בשנים הללו למבוגרת יותר.
לעומת זאת אצל כלל האוכלוסייה הערבית במחוז ירושלים עלה חציון הגיל מ 18.9-שנים
בשנת  1990ל 20-שנים בשנת  .2011בשנת  1990הוא היה גבוה יותר מחציון הגיל של כלל
האוכלוסייה הערבית בישראל שעמד על  18.6שנים ,ואילו בשנת  2011הוא היה נמוך יותר מחציון
הגיל של ערביי ישראל אשר עלה ל 21.4-שנים .כלומר ,האוכלוסייה הערבית במחוז ירושלים
התבגרה בשנים הללו לאט יותר מכלל ערביי ישראל.
אצל המוסלמים במחוז ירושלים הייתה העלייה הגדולה ביותר בחציון הגיל ,מ 17.9-שנים
בשנת  1990ל 19.6-שנים בשנת  .2011עם זאת ,הוא היה נמוך יותר מחציון הגיל של כלל
האוכלוסייה המוסלמית במדינת ישראל אשר עלה מ 17.6-שנים ב 1990-ל 20.4-שנים ב.2011-
מכאן ניכר כי האוכלוסייה המוסלמית במחוז ירושלים מתבגרת לאט יותר מכלל האוכלוסייה
המוסלמית בארץ.
האוכלוסייה המבוגרת ביותר במחוז ירושלים היא האוכלוסייה הנוצרית .חציון הגיל אצל
הנוצרים היה  31.5שנים לעומת  26.1שנים אצל כלל אוכלוסיית הנוצרים הערבים במדינת ישראל
בשנת  .1990הוא עלה אצל הנוצרים במחוז ירושלים ל 32.5-שנים ,ואילו אצל כלל אוכלוסיית
הנוצרים הערבים במדינה הוא עלה בשיעור ניכר יותר ,ל 30.9-שנים בשנת  .2011מכאן שגם
האוכלוסייה הנוצרית במחוז ירושלים מתבגרת לאט יותר מאשר כלל הנוצרים בארץ ,אף
שלהבדיל מן המוסלמים ,הנוצרים במחוז ירושלים מבוגרים יותר מכלל האוכלוסייה הנוצרית
בארץ.
מן הניתוח הכללי הזה אפשר לקבוע כי האוכלוסייה היהודית במחוז ירושלים נהיית צעירה
יותר עם השנים ,ואילו האוכלוסייה הערבית בכללותה ,ובמיוחד המוסלמית ,מזדקנות .כך ,פער
הגילים בין היהודים למוסלמים אשר בשנת  1990עמד על  7.2שנים הצטמצם ל 5.3-שנים בשנת
 .2011בשנים האלו בחישוב הממוצע הגיאומטרי הצטמצם הפער הזה ב 1.45%-לשנה.
ראוי לציין כי בשנת  2007עמד הפער בין חציון הגיל של המוסלמים לזה של היהודים על 6
שנים .בשנים  2007-2011הוא הצטמצם בחישוב הממוצע הגיאומטרי ב 3.1%-לשנה ,בקצב שנתי
יותר מכפול מאשר היה בממוצע בשנים  .1990-2011עובדה זו מצביעה על מגמת האצה
בהתקרבות בין חציון הגיל של היהודים ושל המוסלמים בשנים האחרונות.
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פירמידת הגילים של יהודים ומוסלמים במחוז ירושלים
באמצעות תרשים מס'  9נציג את פירמידת הגילים במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה
ודת בשנת .2011

תרשים מס' 9
מפירמידת הגילים הזאת אפשר להסיק מסקנות על ההתפתחות העתידית האפשרית של
אוכלוסיות היהודים והמוסלמים במחוז ירושלים ,אם לא נביא בחשבון את נתוני מאזן ההגירה.
ההבדלים בין קבוצות הגיל במדרג המוצג בתרשים מס'  9מצביעים על כך שהאוכלוסייה
המוסלמית בשנת  2011היא צעירה יותר ,אך היא מזדקנת מהר יותר לעומת האוכלוסייה
היהודית .המגמה הזאת בולטת כאשר בודקים את שיעורי הגידול של קבוצות הגיל השונות בכלל
האוכלוסייה.
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התפתחות האוכלוסייה במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה ,דת וגיל
קבוצת הגיל ' '0-4במחוז ירושלים מנתה  62,216יהודים ו 33,290-מוסלמים בשנת .2000
שיעור קבוצת הגיל הזאת בכלל האוכלוסייה היהודית במחוז היה  11.8%לעומת  16.6%בכלל
האוכלוסייה המוסלמית .בשנת  2011היו  81,800יהודים בני קבוצת הגיל ' '0-4במחוז ירושלים ,ב-
 31.5%יותר מאשר בשנת  .2000מספר המוסלמים גדל אף הוא ,אך ב 18.7%-בלבד ,ל 39,500-נפש.
במשך אחת עשרה שנים שיעור בני הקבוצה הזאת בכלל האוכלוסייה היהודית במחוז עלה ב-
 ,7.5%ל 12.7%-מכלל היהודים במחוז ,ואילו אצל המוסלמים בהתאמה הוא ירד ל ,13.8%-ב-
 17.1%פחות מאשר בשנת .2000
קבוצת הגיל ' '+45במחוז ירושלים מנתה  136,609יהודים ו 24,889-מוסלמים בשנת .2000
שיעור קבוצת הגיל הזאת בכלל האוכלוסייה היהודית במחוז היה  26%ובכלל האוכלוסייה
המוסלמית  .12.4%עד שנת  2011קבוצת בני הגיל הזאת אצל היהודים גדלה ב 25.8%-ומנתה
 171,800נפש .שיעורם בכלל האוכלוסייה היהודית במחוז ירושלים היה  ,26.7%דהיינו ,כמעט לא
השתנה בהשוואה לשנת  .2000לעומת זאת ,קבוצת בני הגיל הזאת אצל המוסלמים גדלה ב-
 ,74.4%ל 43,400-נפש ,ושיעורם בכלל האוכלוסייה המוסלמית במחוז ירושלים הגיע ל,15.1%-
דהיינו ,גדל ב 21.9%-בהשוואה לשנת .2000
עם זאת האוכלוסייה במחוז ירושלים ברובה צעירה יותר מכלל האוכלוסייה הישראלית .כך,
בשנת  2011שיעור קבוצת הגיל ' '+65במחוז ירושלים אצל היהודים היה  9.9%מכלל האוכלוסייה
היהודית במחוז לעומת  11.9%במדינת ישראל .שיעור קבוצת הגיל הזאת אצל הערבים תושבי
מחוז ירושלים היה  3.6%מכלל האוכלוסייה הערבית במחוז לעומת  4.0%מכלל האוכלוסייה
הערבית במדינת ישראל ואצל המוסלמים –  3.3%לעומת  3.5%בהתאמה .רק אצל הערבים
הנוצרים שיעור בני קבוצת הגיל הזאת במחוז ירושלים ,12.1% ,היה גבוה יותר לעומת שיעורה
בכלל הערבים הנוצרים במדינת ישראל.9.1% ,
מהשוואת ההתפתחות של אוכלוסיות מחוז ירושלים בני קבוצות הגיל ' '+45ו '0-4'-אצל
היהודים והמוסלמים בשנים  ,2000-2011אפשר להסיק כי האוכלוסייה היהודית נהיית צעירה
יתר עם הזמן ואילו האוכלוסייה המוסלמית מזדקנת במהירות.
שינוי במגמת ההתפתחות של שיעור היהודים בכלל אוכלוסיית מחוז ירושלים ,מירידה
מתמדת לעלייה ,נובע בעיקר משינוי המגמה בגודל האוכלוסייה היהודית בקבוצת הגיל הצעירה
ביותר במחוז ,בני '.'0-4
• התפתחות קבוצות הגיל ' '0-4במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה
מגמת השינוי ביחס בין מספר היהודים למספר הערבים בקבוצת הגיל ' '0-4במחוז ירושלים
בולטת יותר לעומת נתוני שיעורי הגידול של שתי קבוצות האוכלוסייה ,היהודית והערבית ,במשך
תקופה בת  25שנים ,משנת  1986עד שנת .2011
מספרם של בני הגיל הזה אצל היהודים גדל בתקופה הזאת ב ,72.6%-מ 47,400-נפש
בתחילתה ל 81,800-נפש בסופה ,ובאוכלוסייה היהודית המורחבת ל 82,900-נפש בשנת .2011
מספרם של הערבים גדל בהתאמה ב ,95.6%-מ 20,600-ל 40,300-נפש ,ואצל המוסלמים ב-
 ,103.6%מ 19,400-נפש עד  39,500נפש )ר' תרשים מס' .(10
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תרשים מס' 10
משנת  1986עד שנת  1990מספר בני ' '0-4היהודים גדל ב ,13.3%-ל 53,700-נפש .מספרם של
הערבים בני קבוצת הגיל הזאת עלה ב 5.8%-בלבד ל 21,800-נפש ,ומספרם של המוסלמים גדל ב-
 ,7.2%ל 20,800-נפש .בשנת  1986מספר בני קבוצת הגיל הזאת היהודים היה גבוה ב144.3%-
ממספרם של המוסלמים ,ואילו בשנת  1990מספר היהודים היה ב 158.2%-גבוה ממספר
המוסלמים.
לוח  :3אוכלוסיית מחוז ירושלים )יהודים ומוסלמים( לפי קבוצת גיל ודת
2000

1995

קבוצת
הגיל מוסלמים יהודים מוסלמים

2011

2005

יהודים

מוסלמים

יהודים

מוסלמים

0-4

27,800

57,900

33,290

62,216

37,500

69,300

39,500

5-14

41,100

98,605

51,028

63,800 108,562

75,400 118,600

15-19

17,750

39,920

19,805

48,739

22,300

54,000

30,700

57,300

20-24

15,300

37,379

19,037

45,975

19,600

49,700

25,200

53,300

25-29

12,350

35,899

16,784

38,211

18,700

41,700

20,600

48,900

30-34

11,550

33,669

13,879

30,639

16,800

35,500

19,700

37,600

35-44

14,950

57,818

21,587

54,514

26,400

56,000

32,100

62,100

45-54

9,300

40,810

12,262

52,625

15,800

54,500

21,900

55,900

55-64

5,400

32,276

6,649

33,861

9,000

41,500

12,000

52,200

+65

5,250

43,372

5,979

50,124

7,000

56,200

9,500

63,700
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יהודים
81,800
129,900

משנת  1990עד שנת  1995גדל מספר בני קבוצת הגיל ' '0-4המוסלמים ב 33.7%-והגיע ל-
 27,800נפש .אמנם מספר היהודים בני קבוצת הגיל הזאת גדל רק ב ,7.8%-ל 57,900-נפש ,אך הוא
עדיין היה גבוה ב 108.3%-ממספר המוסלמים )ר' לוח מס' .(3
בשנים  1995-2000גדל מספר בני הגיל ' '0-4בקרב היהודים ב 7.5%-בלבד ,ל 62,216-נפש,
ואילו מספרם בקרב האוכלוסייה היהודית המורחבת גדל ב ,9.3%-ל 63,262-נפש ,ובקרב הערבים
 ב ,18.5%-ל 34,184-נפש .מספר בני קבוצת הגיל הזאת באוכלוסייה היהודית המורחבת היהבשנת  2000גבוה ב 85%-ממספרם של הערבים וב 90%-גבוה ממספר המוסלמים.33,290 ,
בחמש השנים הבאות ,2000-2005 ,גדל מספר בני קבוצת הגיל ' '0-4אצל היהודים ב11.4%-
ל 69,300-נפש ,ובאוכלוסייה היהודית המורחבת ב ,11.3%-ל 70,400-נפש .אצל הערבים גדל מספר
בני קבוצת הגיל ' '0-4בשנים אלו ב ,12%-ל 38,300-נפש ,ואצל המוסלמים קצת יותר ,ב,12.6%-
ל 37,500-נפש .מספר היהודים בני קבוצת הגיל הזאת היה גבוה יותר ב 80.9%-לעומת מספר
הערבים וב 84.8%-גבוה יותר לעומת מספר המוסלמים.
בשנים  2005-2011גדלה קבוצת הגיל ' '0-4באוכלוסייה היהודית ב ,18%-ל 81,800-נפש,
ובאוכלוסייה היהודית המורחבת – ב ,17.8%-ל 82,900-נפש .מספר הערבים בני הגיל הזה גדל ב-
 ,5.2%ל 40,300-נפש ,וב 3.1%-בלבד אצל המוסלמים ,ל 39,500-נפש בשנת .2011
לוח  :4שיעור הגידול התקופתי של אוכלוסיית מחוז ירושלים )יהודים וערבים( לפי קבוצת הגיל
1995-2000

2000-2005

2005-2011

קבוצת
הגיל ערבים יהודים ערבים יהודים ערבים יהודים
0-4

18.5%

7.5%

12.0%

11.4%

5.2%

18.0%

5-14

22.1%

10.1%

24.4%

9.3%

17.8%

9.5%

15-19

8.5%

22.1%

11.8%

10.8%

36.2%

6.1%

20-24

20.1%

23.0%

2.1%

8.1%

27.7%

7.2%

25-29

32.5%

6.4%

10.7%

9.1%

8.6%

17.3%

30-34

13.7%

-9.0%

20.7%

15.9%

15.7%

5.9%

35-44

34.4%

-5.7%

21.4%

2.7%

19.9%

10.9%

45-54

21.1%

29.0%

26.9%

3.6%

34.9%

2.6%

55-64

12.3%

4.9%

32.1%

22.6%

27.5%

25.8%

+65

4.0%

15.6%

18.3%

12.1%

20.9%

10.7%

מניתוח זה ניכר כי החל בשנת  2000ובמיוחד בשנים האחרונות ,2005-2011 ,קיימת במחוז
ירושלים האצה בגידול במספר בני קבוצת הגיל ' '0-4אצל היהודים והאטה בגידול אצל הערבים
בכלל ואצל המוסלמים בפרט .כתוצאה מן המהפך במגמות הגידול אצל היהודים והמוסלמים,
בקבוצת הגיל ' '0-4מספרם של היהודים ,בשנת  2011היה גבוה ביותר מכפליים ממספרם של כלל
הערבים במחוז ירושלים .הגידול השנתי של קבוצת הגיל ' '0-4אצל היהודים והמוסלמים במחוז
ירושלים מוצג בתרשים מס' .11
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תרשים מס' 11
שיעור הגידול השנתי אצל המוסלמים היה גבוה מזה של היהודים במשך כל השנים משנת
 1989עד שנת  .2003בשנת  2003בפעם הראשונה השתווה הגידול השנתי בקבוצת הגיל הזאת בין
היהודים והמוסלמים.
בשבע השנים הבאות הגידול השנתי של היהודים הלך וצמח ,מ 2.1%-בשנת  2003ל3.5%-
בשנת  .2010לעומת זאת ירד הגידול השנתי בקבוצת הגיל ' '0-4אצל המוסלמים :מ 2.1%-בשנת
 2003הוא ירד לערך שלילי ,-0.5% ,בשנת  ,2009ובשנת  2010הוא עמד על  1.6%בלבד ,ב54.3%-
פחות מהגידול השנתי של היהודים .גם בשנת  2011הגידול השנתי אצל היהודים ) (2.9%היה גבוה
מזה של המוסלמים )ב.(26%-
נבדוק באמצעות תרשים מס'  12את מגמות השינויים בשיעור קבוצות האוכלוסייה לפי דת
בכלל בני קבוצת הגיל ' '0-4במחוז ירושלים.
בשנת  1986שיעור היהודים היה  69.7%ובשנת  1988הגיע לשיא של  71.5%מכלל אוכלוסיית
בני קבוצת הגיל ' '0-4במחוז ירושלים .משנה זו הוא ירד בהדרגה ל 63.5%-בשנת  .2002בשנת
 2003התהפכה המגמה ושיעור היהודים התחיל לעלות בהתמדה ,כך שבשנת  2011הוא היה
 ,66.4%קרוב לרמתו בשנת .1995
שיעור האוכלוסייה היהודית המורחבת בכלל אוכלוסיית בני קבוצת הגיל ' '0-4היה 71.1%
בשנת  ,1990ירד לרמה של  64.5%בשנת  ,2002ונשאר ברמה הזאת גם בשנת  .2003מגמת הירידה
הזאת התהפכה בשנת  ,2004והוא גדל ל 67.3%-בשנת .2011
שיעור המוסלמים היה  28.5%בשנת  ,1986ירד תחילה ל 27.1%-בשנת  ,1988ולאחר מכן
התחיל לעלות והגיע לשיאו ,34.7% ,בשנת  .2003בשנה זו שיעור המוסלמים התחיל לרדת ,וירד ל-
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 32.1%בשנת  ,2011לרמתו בשנת  .1995במקביל ,שיעור הערבים ירד בהדרגה משיא של 35.5%
מכלל בני קבוצת הגיל ' '0-4באוכלוסיית המחוז בשנת  2003ל 32.7%-בשנת .2011

תרשים מס' 12
העלייה בגידול של קבוצת ' '0-4אצל היהודים והירידה בגידול אצל המוסלמים מצביעות על שינוי
עתידי בגידול שיעור היהודים והירידה בשיעור המוסלמים בכלל אוכלוסיית המחוז ירושלים.
•

התפתחות קבוצות הגיל ' '5-14במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה

מספר היהודים בני קבוצת הגיל ' '5-14גדל בתקופה בת עשרים וארבע שנים ב 52,100-נפש,
מ 74,400-נפש בשנת  1986ל 129,900-נפש בשנת .2011
מספר המוסלמים בני קבוצת הגיל הזאת גדל ב 40,600-נפש ,מ 34,800-נפש בשנת  1986ל-
 75,400נפש בשנת  .2011באותה תקופה ירד מספר הנוצרים מ 2,600-נפש בשנת  1987ל1,900-
נפש.
ניתוח נתוני קבוצת הגיל ' '5-14מצביע על שלושה פרקי זמן שונים בהתפתחות אוכלוסייה זו,
היהודית ,הערבית והמוסלמית .בפרק הזמן הראשון ,1996-1986 ,גדלה האוכלוסייה היהודית של
בני קבוצת הגיל הזאת ב 26,900-נפש )ב ,(36.2%-והמוסלמית  -ב 7,700-נפש ).(22.1%
האוכלוסייה הערבית גדלה ב 7,300-נפש ) 19.5%בלבד( באותו פרק זמן וזאת כתוצאה מהגירה של
הערבים הנוצרים ממחוז ירושלים.
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תרשים מס' 13
שיעור הגידול השנתי הממוצע של היהודים בני קבוצת הגיל ' '5-14היה  3.1%לשנה ,גבוה בכ-
 35.5%מזה של המוסלמים  2% -לשנה )ר' תרשים מס'  .(14הגידול השנתי הממוצע של כלל
הערבים בשנים הללו ,1996-1987 ,עמד על  1.8%לשנה ,נמוך ב 42.5%-מזה של היהודים.

תרשים מס' 14
23

בפרק הזמן הבא ,2006-1997 ,ירד שיעור הגידול השנתי של היהודים והתייצב ברמה של
 1.8%לשנה בממוצע ,ובשנת  2007אף ירד ל 1.5%-לשנה .לעומת זאת ,שיעור הגידול השנתי
הממוצע של המוסלמים עלה והתייצב ברמה של  4.6%לשנה .שיעור הגידול השנתי הממוצע אצל
כלל הערבים עמד בתקופה הזאת על  4.3%לשנה.
בפרק הזמן השלישי ,2011-2007 ,עלה שיעור הגידול אצל היהודים ב ,80%-ל 2.7%-בשנת
 .2011שיעור הגידול אצל המוסלמים ירד בתקופה הזאת ב ,48.7%-ל 2.0%-בשנת  .2011שיעור
הגידול אצל כלל הערבים בני קבוצת הגיל ' ,'5-14ירד ב ,50%-מ 4.0%-בשנת  2007ל 2.0%-בשנת
 ,2011והיה נמוך ב 26%-מזה של היהודים.
המגמות הללו השפיעו על שיעור היהודים והמוסלמים בכלל בני קבוצת הגיל ' '5-14במחוז
ירושלים כפי שאפשר לראות בתרשים מס' .15

תרשים מס' 15
בפרק הזמן הראשון האמור לעיל עלה שיעור היהודים מ 66.5%-בשנת  1986ל 69.7%-בשנת
 .1994משנת  1995שיעור היהודים ירד ובשנת  1996עמד על  69.4%מכלל בני קבוצת הגיל ''5-14
במחוז ירושלים ,ושיעור המוסלמים ירד מ 31.1%-ל 28.7%-בשנת  1994ועלה ל 29.1%-בשנת
.1996
בפרק הזמן השני ירד שיעור היהודים בכלל בני קבוצת הגיל ' '5-14במחוז ירושלים לרמה של
 63.2%בשנת  .2006קצב הירידה בשיעור היהודים היה בתקופה הזאת  0.93%לשנה בחישוב
הגיאומטרי הממוצע השנתי .שיעור המוסלמים עלה ב ,19.4%-ל 34.8%-מכלל בני קבוצת הגיל '5-
 '14במחוז ירושלים .קצב העלייה בשיעור המוסלמים היה  1.79%לשנה.
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בפרק הזמן השלישי ,2011-2007 ,ירד שיעור היהודים ב 1.7%-בלבד לעומת רמתו בשנת
 ,2006ועמד על  62.1%בשנת  .2011קצב הירידה בשיעור היהודים בחישוב הממוצע הגיאומטרי
השנתי היה  0.3%לשנה .שיעור המוסלמים המשיך לעלות עד לרמה של  36.2%בשנת  ,2010ב4%-
יותר מאשר בשנת  .2006קצב העלייה בשיעור המוסלמים בחישוב הממוצע הגיאומטרי השנתי
היה  0.7%לשנה.
מכאן ניכר שקצב הירידה בשיעור היהודים בתקופה  2011-2006היה נמוך ב 67.7%-לעומת
התקופה  .2006-1996קצב הגידול בשיעור של המוסלמים בחישוב הממוצע הגיאומטרי השנתי
בשנים  2011-2007היה ב 60.9%-נמוך יותר מאשר בשנים .2006-1996
•

התפתחות קבוצות הגיל ' '15-19במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה

קבוצת הגיל של בני ' '15-19היהודים גדלה בתוך עשרים וחמש שנים מ 33,100-נפש בשנת
 1986ל 57,300-נפש בשנת  .2011באותו זמן גדלה קבוצת הגיל הזאת אצל המוסלמים מ13,200-
נפש בשנת  1986ל 30,700-נפש בשנת .2011
בתרשים מס'  16אפשר לזהות שני פרקי זמן של גידול בקבוצת הגיל הזאת אצל היהודים.
בפרק הזמן הראשון בן שמונה השנים ,1994-1986 ,גדל מספרם של בני ' '15-19בהתמדה והגיע ל-
 39,5000נפש בשנת  ,1994בכ 19%-יותר מאשר בשנת  .1986עד שנת  1996מספרם של בני קבוצת
הגיל הזאת היהודים התייצב ,למעשה ,כך שבשנת  1996הוא היה גדול ב 600-נפש בלבד לעומת
שנת .1994

תרשים מס' 16
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בפרק הזמן השני ,משנת  1997עד שנת  ,2008חזרה מגמת הגידול במספרם של בני ''15-19
היהודים והפעם באופן משמעותי יותר מאשר בפרק הזמן הראשון .בשנת  2008מספרם היה
 56,400נפש ,ב 24%-יותר מאשר בשנת  .1994אך בשנת  ,2009לראשונה בתקופה הנבחנת ,ירד
מספר בני ' '15-19היהודים ועמד על  55,100נפש ,ב 2.3%-פחות מאשר בשנת  .2008עם זאת ,בשנת
 2011מספרם של היהודים בקבוצת הגיל ' '15-19היה ב 900-נפש יותר מאשר בשנת  2008וב2,200-
נפש יותר מאשר בשנת .2009
בגידול השנתי של המוסלמים בני קבוצת הגיל ' '15-19אפשר לזהות ארבע תקופות שונות.
בתקופה הראשונה ,1992-1987 ,קיימת ירידה בגידול השנתי שלהם :בשנת  1988הוא גדל ב700-
נפש לעומת שנת  ,1987בשנת  1992הגידול השנתי של המוסלמים הסתכם ב 300-נפש בלבד .פרט
לקפיצה בגידול השנתי בשנת  1997מגמת הירידה בגידול השנתי של המוסלמים נמשכה עד שנת
 1998והוא הסתכם ב 86-נפש בלבד.
בתקופה בת חמש השנים הבאות ,2003-1999 ,הגידול השנתי הממוצע היה כ 200-נפש לשנה.
הוא גדל משמעותית בשנת  2003ל 800-נפש ועלה עד שיאו 1,800 ,נפש ,בשנת  .2008משנה זו שוב
חלה ירידה בגידול השנתי של המוסלמים ובשנת  2011הוא עלה ב 900-נפש בלבד ,מחצית מהגידול
שהיה בשנת .2008

תרשים מס' 17
בתרשים מס'  17אפשר לראות את השינויים בשיעור הגידול השנתי של היהודים והמוסלמים
באופן מפורט יותר .עד שנת  ,1996הגידול השנתי של המוסלמים היה גבוה מזה של היהודים.
משנת  1997עד שנת  2003הגידול השנתי של היהודים הפך להיות גבוה מזה של המוסלמים .אך
משנת  2004עלה וצמח הגידול השנתי אצל המוסלמים עד לשיאו ,7.1% ,בשנת  2008והיה גבוה
26

משמעותית מזה של היהודים .משנת  2008החלה ירידה בגידול השנתי של המוסלמים ובשנת 2011
הוא היה  ,3.0%נמוך ב 57.7%-פחות מ בשנת .2008
נציג בתרשים מס'  18את התפתחות שיעור היהודים והמוסלמים בכלל קבוצת הגיל ''15-19
במחוז ירושלים .באופן כללי אפשר לזהות כי בשנים  ,1997-1986למרות התנודות הקלות ,שיעור
היהודים היה די יציב ,בסביבות  .68.2%שיעור המוסלמים בתקופה הזאת עמד על ממוצע של
 29.6%מכלל בני קבוצת הגיל ' '15-19במחוז ירושלים.

תרשים מס' 18
שיעור היהודים עלה מ 68.9%-בשנת  1997לשיא של  69.8%בשנת  .2003משנת  2004ירד
שיעור היהודים בקבוצת הגיל הזאת בהדרגה עד ל 63.7%-בשנת  .2010בשנת  2011עלה שיעור
היהודים בחזרה ל .64.4%-באותו זמן עלה שיעור המוסלמים מ 27.3%-בשנת  2003ל34.5%-
בשנת .2011
עם זאת ,הגידול בשיעור המוסלמים בכלל בני קבוצת הגיל ' '15-19היה בשנת ,1.17% 2010
הנמוך ביותר מאז שנת  .2005הירידה בשיעור היהודים לעומת זאת הייתה בשנת ,0.53% 2010
הנמוכה ביותר בחמש השנים האחרונות .כאמור ,בשנת  2011עלה שיעור היהודים ב.1%-
אם נתעלם מהגירה ממחוז ירושלים שעשויה להיות בחמש עשרה השנים הבאות ,ובהתחשב
בנתוני הגידול אצל היהודים ואצל המוסלמים בקבוצת הגיל ' ,'0-4כפי שראינו בפרק לעיל ,שיעור
בני ' '15-19היהודים בשנת  2025עשוי לעלות ל 66.2%-והמוסלמים לרדת ל.32.1%-
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•

התפתחות קבוצות הגיל ' '20-34במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה

קבוצת הגיל ' '20-34היא הדינמית ביותר באוכלוסייה ובעלת השפעה חשובה מאוד על
תהליכים דמוגרפיים ,כלכליים ,חברתיים ואחרים.
קבוצת הגיל של בני ' '20-34באוכלוסייה היהודית במחוז ירושלים גדלה מ 98,400-נפש בשנת
 1990ל 114,825-נפש בשנת  ,2000ב 16.7%-בתוך עשור זה .באותו זמן גדלה אוכלוסיית בני גיל זה
המוסלמית מ 32,400-נפש ל 49,699-נפש ,ב .53.4%-אך בעשור הבא ,2001-2011 ,גדלה
האוכלוסייה היהודית ב ,19.5%-ל 139,800-נפש ואילו האוכלוסייה המוסלמית גדלה ב ,29%-ל-
 65,500נפש .מכאן ניכר כי קצב הגידול בעשור השני עלה אצל היהודים ב 16.8%-ובאותו זמן אצל
המוסלמים הוא ירד ב.45.6%-
קבוצת הגיל של בני ' '20-34באוכלוסייה הנוצרית במחוז ירושלים גדלה בשנים  1986-1996ב-
 ,30.39%מכ 3,300-נפש ל 4,300-נפש ,ופחתה במשך השנים  1996-2011ב ,32.6%-לכ 2,900-נפש
בלבד.

תרשים מס' 19
בעזרת תרשימים מס'  20ו 21-אפשר לעקוב אחר השינויים בהתפתחות קבוצת הגיל ''20-34
באוכלוסיית מחוז ירושלים אצל היהודים ואצל המוסלמים.
בשנים  ,1988-1998חוץ משנת  ,1991הגידול השנתי של היהודים התייצב בסביבות 1.1%
לשנה בממוצע .בשנת  1991הגידול השנתי של היהודים היה  ,4%גבוה מ 3.7%-אצל המוסלמים.
סביר להניח כי "קפיצה" זו בגידול השנתי היא תוצאה של ההשפעה של גל העלייה מברית
המועצות על הגידול של האוכלוסייה היהודית במחוז ירושלים .משנת  1992ירד שיעור הגידול
השנתי של היהודים ל 0.4%-בלבד בשנת  ,1996ולאחר מכן הוא שוב עלה ל 2.3%-בשנת .1999
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בתשע השנים הבאות ,1999-2008 ,הגידול השנתי של קבוצת הגיל ' '20-34אצל היהודים היה
יציב ,בסביבות  2.2%בממוצע לשנה .בשנת  2004שיעור הגידול השנתי של היהודים היה 2.3%
והשתווה לזה של המוסלמים .משנת  2005עד  2008הוא היה גבוה מזה של המוסלמים .בשנת
 2009שיעור הגידול אצל היהודים ירד ל ,1.3%-אך בשנת  2010הוא עלה ל .1.7%-בשנת 2011
נשאר מספר היהודים בני ' '20-34ללא שינוי ,ואילו אצל המוסלמים הוא גדל ב.3.5%-

תרשים מס' 20
בשנים  1988-1996שיעור הגידול השנתי של קבוצת הגיל ' '20-34אצל המוסלמים היה גבוה
בהרבה מזה של היהודים .הגידול השנתי הממוצע אצל המוסלמים היה בשנים אלו  3.49%לשנה
לעומת  1.34%אצל היהודים.
בשנים  1998-2000שיעור הגידול השנתי אצל המוסלמים ירד והתייצב ברמה ממוצעת של
 2.85%לשנה .לעומת זאת ,שיעור הגידול אצל היהודים עלה ל .1.94%-משנת  2001עד שנת 2004
ירד הגידול השנתי של המוסלמים לרמה ממוצעת של  2.24%לשנה ,ואילו אצל היהודים הוא עלה
ל 1.96%-לשנה.
משנת  2005עד שנת  2007ירד שיעור הגידול הממוצע השנתי אצל המוסלמים ל ,1.33%-נמוך
ב 38.9%-לעומת הגידול השנתי הממוצע של  2.18%בשנים אלו אצל היהודים.
בשנים  1997ו 2009-הייתה חריגה משמעותית ביותר בשיעור הגידול השנתי של קבוצת הגיל
' '20-34אצל המוסלמים .סביר להניח כי זאת בשל הגירתם של מוסלמים לעיר ירושלים בשנתיים
הללו .ייתכן והסיבה לכך היא רצונם של ערבים רבים לעבור לצד הישראלי של הגבול העתידי
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בעקבות המצב הפוליטי שנוצר בשנים הללו ,כאשר דובר על אפשרות שתקום מדינה הפלסטינית
וירושלים תחולק.
בתרשים מס'  21אפשר לעקוב אחר השינויים בשיעורי היהודים והמוסלמים בכלל בני הגיל
' '20-34במחוז ירושלים .שיעור היהודים ירד במשך העשור ב ,9.5%-מ 75.7%-בשנת  1988ל-
 68.5%בשנת  .1998באותו זמן הוא גדל אצל המוסלמים ב ,20.6%-מ 24.3%-ל .29-בהתאמה.

תרשים מס' 21
בין השנים  1999-2005המשיך שיעור היהודים לרדת עד ל 67%-מכלל בני קבוצת הגיל הזאת
במחוז ירושלים .לעומת זאת שיעור המוסלמים התייצב בשנים אלו ברמה של  .29.1%בסך הכול,
כפי שאפשר לראות בתרשים מס'  ,21בפרק הזמן בין השנים  1999-2007שיעור היהודים
והמוסלמים בקבוצת הגיל ' '20-34היה יציב וכמעט לא השתנה .בשנת  2003שיעור היהודים היה
בנקודה הנמוכה ביותר בתקופה הזאת ועמד על  ,66.7%ב 1.2%-פחות מרמתו ) (67.5%בשנים
 1999ו.2007-
עם זאת ,שיעור היהודים גדל משנת  2003עד  67.9%בשנת  2008ואצל המוסלמים הוא ירד ל-
 .28.8%זאת על אף ההגירה מן העיר ירושלים בקרב קבוצת בני הגיל הזה באוכלוסייה היהודית
בשנים אלו.
בשנים  2009-2011שוב ירד שיעור היהודים בני קבוצת הגיל ' ,'20-34ל ,65.9%-ושיעור
המוסלמים עלה ל .30.9%-בשלוש השנים הללו מאזן ההגירה של היהודים במחוז ירושלים היה
שלילי והסתכם ב 5,700-נפש שעזבו את המחוז .לעומת זאת ,מאזן ההגירה אצל המוסלמים היה
חיובי והסתכם ב 2,200-נפש אשר התווספו לאוכלוסיית המחוז .סביר להניח שחלק גדול מן
המהגרים היהודים ממחוז ירושלים הם בני קבוצת הגיל '.'20-34
30

•

התפתחות קבוצות הגיל ' '35-44במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה

מספר בני קבוצת הגיל ' '35-44אצל היהודים גדל במשך עשרים וחמש שנים ב 20,700-נפש,
מ 41,400-נפש בשנת  1986ל 62,100-נפש בשנת ) 2011ר' תרשים מס'  .(22מספר בני קבוצת הגיל
הזאת אצל המוסלמים גדל באותה תקופה ב 22,000-נפש ,מ 10,100-נפש בשנת  1986ל 32,100-נפש
בשנת .2010
בין השנים  1996-1986גדל מספרם של בני קבוצת הגיל הזאת אצל היהודים ב ,41.8%-ל-
 58,700נפש ,ואצל המוסלמים ב ,57.4%-ל 15,900-נפש .משנת  1996עד שנת  2000ירד מספר בני
קבוצת הגיל הזאת אצל היהודים ב ,7.1%-ל 54,514-נפש .באותו זמן גדל מספר המוסלמים
בקבוצת הגיל הזאת ב ,35.8%-ל 21,587-נפש.

תרשים מס' 22
למעשה ,מספר היהודים היה יציב בחמש השנים  2003-1998ועמד על ממוצע של  54,685נפש.
מספרם התחיל לגדול שוב בשנת  ,2001ועלה עד שנת  2011ב 13.9%-בהשוואה לשנת  .2000לעומת
זאת ,גדל מספר המוסלמים בכל פרק הזמן הזה ב ,48.7%-מ 21,587-נפש בשנת  2000ל32,100-
נפש בשנת .2011
באופן כללי פרט לשנים יחידות שבהן הייתה חריגה מן המצב הרגיל ,אפשר להבחין בשתי
מגמות בשינויים בשיעור הגידול השנתי של האוכלוסייה בקבוצת הגיל ' '35-44במחוז ירושלים )ר'
תרשים מס' .(23
בשנים  1988-1990ירד שיעור הגידול השנתי אצל היהודים מ 5.3%-בשנת  1988ל 4.2%-בשנת
 .1990למרות זאת בשנים הללו וגם בשנת  1991שיעור הגידול של היהודים היה גבוה מזה של
המוסלמים ,שהיה בשנים  1988-1990יציב ,בסביבות ממוצע של  .3.9%שיעור הגידול השנתי של
המוסלמים ירד ל 3.2%-בשנת  1992ובמקביל ירד שיעור הגידול אצל היהודים ל 2.6%-באותה
השנה.
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תרשים מס' 23
בשנת  1992שיעור הגידול השנתי אצל היהודים המשיך לרדת ,ובשנים  1993-1995עמד על
רמה ממוצעת של כ 2%-לשנה .מגמת הירידה בגידול השנתי של היהודים המשיכה עד שנת .1997
משנה זו הוא עלה עד שחזר לרמה של  2.3%בשנת  ,2008אבל ירד בשלוש השנים הבאות לכדי
 1.6%בשנת .2010
שיעור הגידול אצל המוסלמים עלה בשנים  ,1992-1997ובשנת  1997קפץ קפיצה חריגה עד
לכדי  .13.2%לאחר מכן הוא התחיל לרדת עד שהתייצב בין השנים  2002-2004ברמה של 3.9%
לשנה בממוצע .משנת  2004ירד שיעור הגידול של המוסלמים ב ,34.1%-מ 4.1%-ל 2.7%-בשנת
 .2009בשנת  2011חזר שיעור הגידול השנתי של המוסלמים ועלה ל.3.5%-
מגמת ההתפתחות של שיעור היהודים והמוסלמים מסך בני קבוצת הגיל ' '35-44מוצגת
בתרשים מס'  .24בתחילה שיעור היהודים עלה באיטיות מ 77.9%-בשנת  1988ל 78.5%-בשנת
 1991ולאחר מכן ירד ל 63.1%-בשנת .2011
קצב הירידה בשיעור היהודים בכלל בני קבוצת הגיל ' '35-44היה בתחילה מהיר :בין השנים
 1991-2000הוא ירד ב ,12.5%-מ 78.6%-ל .68.8%-לעומת זאת משנת  2001עד שנת  2011הוא ירד
ב.8.2%-
בדיקת מגמת השינוי בשיעור היהודים בעשור האחרון לפי פרקי זמן בני חמש שנים מצביעה
על האטה משמעותית בקצב הירידה בשיעור זה .כך ,בין השנים  2000-2005הוא ירד ב ,5.73%-מ-
 68.86%בשנת  2000ל 64.8%-בשנת  ,2005ואילו בין השנים  2006-2011הוא ירד ב 1.7%-בלבד.
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תרשים מס' 24
במקביל ירד קצב הגידול של שיעור המוסלמים בקבוצת הגיל ' :'35-44בחמש השנים 2000-
 2005הוא עלה ב ,12.23%-מ 27.2%-בשנת  2000ל 30.6%-בשנת  ,2005ובין השנים  2006-2011הוא
עלה ב 5.2%-בלבד ,לרמה של  32.6%בשנת .2011
• התפתחות קבוצות הגיל ' '45-54במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה
במשך שלושים וחמש השנים האחרונות גדלה קבוצת הגיל ' '45-54אצל היהודים ב,82.1%-
מ 30,700-נפש בשנת  1986ל 55,900-נפש בשנת  .2011באותן שנים גדלה קבוצת הגיל הזאת אצל
המוסלמים ב ,265%-מ 6,200-נפש ל 21,900-נפש.
ניתוח השינויים בגודלן של קבוצות הגיל ' '45-54אצל היהודים והמוסלמים מצביע על
תהליכים שונים בתכלית בקרב כל אחת מהאוכלוסיות הללו .בתרשים מס'  24אפשר להבחין
בשלושה פרקי זמן שבהם קיימות מגמות התפתחות שונות אצל היהודים .בפרק הזמן הראשון,
 ,1988-1986מספר בני ' '45-54אצל היהודים היה יציב ,כ 30,700 -נפש בממוצע.
בפרק הזמן השני שהתחיל בשנת  ,1989הייתה מגמה של עלייה במספר בני הקבוצה הזאת
אצל היהודים והיא נמשכה ברציפות עד שנת  .2001בסך הכול בפרק הזמן הזה גדל מספר בני
קבוצת הגיל ' '45-54אצל היהודים ב 74.5%-לעומת מספרם בפרק הזמן הראשון והגיע ל53,567-
נפש בשנת .2001
בפרק הזמן השלישי ,2011-2001 ,הייתה מגמת התייצבות במספר בני הקבוצה הזאת אצל
היהודים תוך עלייה איטית ביותר .כך ,בשנת  2011מספרם היה גבוה ממספרם בשנת  2001ב-
 4.4%בלבד.
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תרשים מס' 25
להבדיל מן המגמות אצל היהודים במחוז ירושלים ,מגמת ההתפתחות אצל בני קבוצת הגיל
' '45-54המוסלמים היא של גידול רציף ומתמיד במשך כל התקופה הנבחנת .באותם שלושת פרקי
זמן אשר נבחנו אצל היהודים ,גדל מספר בני קבוצת הגיל הזאת אצל המוסלמים ב 6.7%-בין
השנים  ,1988-1986ב 81.7%-בין השנים  ,2000-1989וב 71.1%-בין השנים .2011-2001
ראוי לציין כי בחמש השנים האחרונות ,2011-2006 ,גדל מספר בני קבוצת הגיל ' '45-54אצל
המוסלמים במחוז ירושלים ב 30.4%-בהשוואה לגידול ב 28.9%-בין השנים  2005-2000ולגידול ב-
 31.8%בין השנים  .2000-1995דבר זה מצביע על שמירת מגמת הגידול הרציף במספר בני הגיל
' '45-54אצל המוסלמים לעומת היציבות הקיימת במספר היהודים בני אותה קבוצת הגיל במחוז
ירושלים.
באמצעות תרשים מס'  26אפשר לעמוד באופן מפורט יותר על מגמות השינויים בגידול
השנתי של קבוצת הגיל ' '45-54אצל היהודים והמוסלמים במחוז ירושלים.
למעט שנים יחידות שבהן קיימת חריגה מסויימת בגידול השנתי אצל היהודים אפשר לזהות
שלושה פרקי זמן שבהם מגמות הגידול השנתי מובחנות .משנת  1986עד שנת  1997הייתה באופן
כללי מגמת עלייה בגידול השנתי של קבוצת הגיל ' .'45-54סביר להניח כי העלייה המשמעותית
במספרם של בני קבוצת הגיל הזאת אצל היהודים במחוז ירושלים בשנים  1992-1991ובשנת 1997
נובעת בעיקר מגלי העלייה שהתרחשו בשנים הללו.
משנת  1998עד שנת  2002הייתה מגמת ירידה מהירה בשיעור הגידול השנתי בקבוצת הגיל
הזאת אצל היהודים .הגידול השנתי התייצב בין השנים  2005-2002על ממוצע של  0.4%לשנה,
דהיינו ,מספרם של בני קבוצת הגיל הזאת אצל היהודים לא גדל למעשה .בשלוש השנים הבאות,
 ,2008-2006מספרם של בני קבוצת הגיל הזאת אף הצטמצם.
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תרשים מס' 26
הוא גדל שוב בשנת  2009ב ,2.8%-הפסיק לגדול בשנת  2010וחזר וגדל ב 1.6%-בשנת .2011
למעשה משנת  2005עד שנת  2011גדל מספרם של בני הגיל ' '45-54אצל היהודים במחוז ירושלים
ב 2.6%-והגידול הנומינלי במספרם הסתכם בכ 1,500-נפש בלבד בשנים אלו.
לעומת זאת ,אצל המוסלמים אפשר לזהות שני פרקי זמן עיקריים בהתפתחות הגידול השנתי
של קבוצת הגיל ' '45-54במחוז ירושלים .הוא עלה במהירות בין השנים  1989-1986והגיע ל5.2%-
לשנה .הוא התייצב ברמה של  5.5%בממוצע עד שנת  ,1996קפץ באופן חריג ב 9.1%-בשנת ,1997
והתחיל לרדת עד ל 4.1%-בשנת  .2002משנת  2003עלה הגידול השנתי של המוסלמים בני ''45-54
והוא עמד על ממוצע של  6.6%לשנה בשנים  .2008-2005לאחר הירידה ל 2.6%-בשנת  2009שוב
חזר ועלה הגידול השנתי במספרם של בני הגיל ' '45-54המוסלמים במחוז ירושלים ל 5.8%-בשנת
.2011
באמצעות תרשים מס'  27אפשר לעמוד על השינויים בשיעורי היהודים והמוסלמים בכלל
אוכלוסיית בני הגיל ' '45-54במחוז ירושלים.
בין השנים  1998-1986עמד שיעור היהודים על  79.2%בממוצע ובשנת  1989הוא הגיע לשיא
של  82.2%מכלל אוכלוסיית קבוצת הגיל ' .'45-54משנת  1998החלה ירידה בשיעור היהודים
והמגמה הזאת נמשכת באופן רציף כך שבשנת  2011הוא עומד על  68.9%מכלל אוכלוסיית קבוצת
הגיל ' '45-54במחוז ירושלים .שיעור המוסלמים אשר בשנת  2000היה  18.2%מכלל אוכלוסיית
בני הגיל ' '45-54במחוז ירושלים עלה ל 27.0%-בשנת .2011
המגמה הזאת משפיעה גם על שיעורם של בני קבוצת הגיל ' '45-54אצל היהודים ואצל
המוסלמים במחוז ירושלים .כך ,בשנת  1986שיעור בני קבוצת הגיל הזאת היה  8.5%מכלל
35

היהודים ,ובשנת  2011הוא היה  ,8.7%גבוה ב 2.4%-בלבד משהיה בשנת  .1986מכאן יוצא כי
בחישוב הממוצע הגיאומטרי גדל שיעור בני הגיל ' '45-54בכלל היהודים במחוז ירושלים בכ0.1%-
לשנה.

תרשים מס' 27
שיעור בני קבוצת הגיל ' '45-54בקרב כלל המוסלמים במחוז ירושלים היה  5.0%בשנת .1986
בשנת  2011הוא הגיע ל 7.6%-והיה ב 52%-גבוה משיעורם בשנת  .1986שיעור זה גדל בממוצע
הגיאומטרי ב 0.2%-מדי שנה ושנה.
מכאן ניכר כי קצב הזדקנות המוסלמים במחוז ירושלים הוא מהיר יותר מפי  2מזה של
היהודים.
• התפתחות קבוצות הגיל ' '55-64במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה
מספר בני קבוצת הגיל ' '55-64אצל היהודים במחוז ירושלים גדל בתוך עשרים וחמש שנים
ב ,106.3%-מ 25,300-נפש בשנת  1986ל 52,200-נפש בשנת  .2011באותו זמן גדל מספר המוסלמים
בני הגיל הזה ב ,166.7%-מ 4,500-נפש בשנת  1986ל 12,000-נפש בשנת ) .2011ר' תרשים מס' .(28
ניתוח מפורט יותר של נתוני הלמ"ס בנוגע להתפתחות הגידול של קבוצת הגיל ' '55-64במחוז
ירושלים לפי דת מאפשר לעמוד על השינויים בהתפתחות ועל המגמות שעשויות להשפיע על המצב
בעתיד.
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תרשים מס' 28
בהתפתחות קבוצת הגיל ' '55-64אצל היהודים במחוז ירושלים אפשר לזהות שלושה פרקי
זמן בעלי מגמות נבדלות .מ 25,300-נפש בשנת  1986גדלה קבוצת הגיל הזאת אצל היהודים
ברציפות עד  32,707נפש בשנת  ,1997גידול של  .29.3%למעשה ,בשלוש השנים האחרונות של פרק
הזמן הזה ,1998-1996 ,היה מספר היהודים בני קבוצת הגיל ' '55-64יציב 32,634 ,נפש בממוצע.
בשלוש עשרה השנים הבאות גדל מספר היהודים בני קבוצת הגיל הזאת ב ,59.7%-מ32,696-
נפש בשנת  1998עד ל 52,200-נפש בשנת .2011
העלייה במספרם של המוסלמים בני קבוצת הגיל ' '55-64המשיכה באופן רציף במשך כל
עשרים וחמש השנים הנבחנות .מספרם גדל מ 4,500-נפש בשנת  1986ל 5,687-נפש בשנת ,1997
כלומר ב ,26.4%-דהיינו ,בקצב איטי יותר מקצב הגידול אצל היהודים בשנים הללו .אך בפרק
הזמן של שלוש עשרה השנים הבאות מספרם גדל ב ,103.8%-בקצב מהיר ב 74%-יותר מקצב
הגידול אצל היהודים באותן שנים.
בתרשים מס'  29אפשר לראות שאכן הגידול השנתי אצל היהודים היה גבוה יותר מזה של
המוסלמים בשש השנים  .1989-1994משנת  1995ועד שנת  2006הפך הגידול השנתי של המוסלמים
בני קבוצת הגיל ' '55-64לגבוה בהרבה מזה של היהודים.
בשנים  2008-2007ערכי הגידול השנתי אצל היהודים והמוסלמים היו דומים ובשנת  2009הם
היו זהים אצל שתי קבוצות האוכלוסיה .3.8% ,עד שנת  2011חזר וצמח שיעור הגידול השנתי של
המוסלמים ל 4.3%-והיה ב 43.3%-גבוה מזה של היהודים.
המגמות המתוארות לעיל השפיעו על השינויים בשיעורי היהודים והמוסלמים בכלל בני
קבוצת הגיל ' '55-64במחוז ירושלים )ר' תרשים מס' .(30
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תרשים מס' 29

תרשים מס' 30
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שיעור היהודים היה יציב למעשה בחמש השנים ,1991-1986 ,בסביבות  ,81.2%פרט לשנת
 1989אז הוא עמד על  84.6%מכלל בני קבוצת הגיל ' '55-64במחוז ירושלים.
בשבע השנים הבאות ,1999-1992 ,שיעור היהודים היה יציב ,בסביבות  ,82.3%ומשנת 2000
ירד עד ל 80.7%-מכלל בני קבוצת הגיל ' '55-64במחוז בשנת  .2004משנת  2006עד שנת 2011
שיעור היהודים היה יציב ברמה של .80.5%
שיעור המוסלמים היה בסביבות  14.5%מכלל בני קבוצת הגיל ' '55-64במחוז ירושלים
בשנים  .1994-1986לאחר מכן עלה שיעור המוסלמים ברציפות בשש עשרה השנים הבאות וגדל ב-
 ,31.4%מ 13.7%-בשנת  1995עד ל 18%-בשנת .2011
•

התפתחות קבוצות הגיל ' '+65במחוז ירושלים לפי קבוצת אוכלוסייה

מתחילת שנות ה 2000-האוכלוסייה היהודית במחוז ירושלים נהיית צעירה יותר ,ואילו
האוכלוסייה המוסלמית מתחילה להזדקן .זה בולט במיוחד כאשר בודקים את התפתחות
האוכלוסיות היהודית והמוסלמית של בני קבוצת הגיל '.'+65

תרשים מס' 31
בארבע עשרה השנים  1986-2000מספר בני קבוצת הגיל ' '+65אצל היהודים במחוז ירושלים
גדל ב ,60.1%-מ 31,300-נפש ל 50,124-נפש .אצל הערבים מספרם גדל ב ,32.1%-מ 5,500-נפש ל-
 7,268נפש .מספרם של בני קבוצת הגיל הזאת אצל המוסלמים גדל ב ,49.5%-מ 4,000-נפש ל-
 5,979נפש בהתאמה.
לעומת זאת ,בעשור האחרון ,2001-2011 ,מספר בני קבוצת הגיל הזאת אצל היהודים גדל ב-
 ,23.7%עד ל 63,700-נפש .מספר בני קבוצת הגיל הערבים בשנת  2011גדל בהשוואה לשנת 2001
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ב ,46.2%-ל 10,900-נפש .אצל המוסלמים הוא גדל ב ,55.5%-מ 6,109-נפש בשנת  2001ל9,500-
נפש בשנת .2011
בתרשים מס'  32אפשר לראות כי משנת  1986ועד שנת  2000ירד שיעור המוסלמים בקבוצת
הגיל ' '+65מ 11.2%-מכלל האוכלוסייה המוסלמית במחוז ירושלים עד ל .10.3%-אך בתוך
העשור האחרון חזר ועלה שיעור הערבים בקבוצת הגיל ' '+65ל 12.5%-בשנת  .2011לעומת זאת,
משנת  2000שיעור היהודים בקבוצת הגיל הזאת ירד מ 86.2%-ל.83.7%-

תרשים מס' 32
במקביל לכך ,שיעור כלל הערבים בני קבוצת הגיל ' '+65ירד תחילה מ 15.5%-בשנת  1986עד
ל 12.5%-בשנת  ,2000ועלה לכדי  14.3%בשנת .2011
באמצעות תרשים מס'  33אפשר לעקוב אחרי שינוי הגידול השנתי של קבוצת הגיל ' '+65אצל
היהודים והמוסלמים משנת  1986ועד שנת .2011
בשנים  1989-1991הגידול השנתי של היהודים בני ' '+65היה גבוה מזה של המוסלמים במחוז
ירושלים .משנת  1992ירד הגידול השנתי אצל היהודים ועד  1996הוא היה נמוך במקצת משיעור
הגידול השנתי של המוסלמים .בשנת  1997הגידול השנתי אצל היהודים שוב היה גבוה מזה של
המוסלמים.
משנת  1998עד שנת  2003הגידול השנתי של היהודים במחוז ירושלים היה יציב,בסביבות
 2.6%לשנה .מאז הוא ירד בהתמדה עד ל 0.9%-בשנת  .2009החל משנת  2010חזר שיעור הגידול
השנתי של היהודים ,בני קבוצת הגיל ' ,'+65ועלה עד ל 4.9%-בשנת .2011
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תרשים מס' 33
בהתחשב בכך כי תוחלת החיים של היהודים עדיין גבוהה יותר מזו של הערבים ,התהליך
הזה ייתן את ביטויו בהאטה נוספת בריבוי הטבעי אצל הערבים כאשר במקביל לירידה בפריון,
תגדל התמותה הטבעית עקב ההזדקנות המהירה של האוכלוסייה הערבית.
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מדיניות דמוגרפית לירושלים רבתי
לפי הגישה המקובלת בעולם בעניין ערים גדולות ובפרט ערי בירה נהוג לראות בסביבה
האורבנית יחידה אחת הבנויה ממרכיבים עירוניים שונים .יתרונותיה של הגישה הזאת הן שריכוז
השירותים העירוניים מביא לחיסכון משמעותי ביותר בהוצאות המוניציפליות ,לאפשרויות
גדולות יותר לפיתוח תשתיות ולפיתוח כלכלי ולשימוש הרבה יותר יעיל במשאבים העומדים
לרשות המחלקות המשרתות את תושבי העיר הרבתי.
בתור דוגמה מוצלחת לניהול מודרני ויעיל של עיר הבירה יכולה לשמש בירת ממלכת ירדן
רבת עמון .בשנת  1987הוקמה עיריית-על של רבת עמון הגדולה בשטח אשר הוגדל בהדרגה עד ל-
 700קמ"ר בשנת  2005והאוכלוסייה בו מנתה אז כ 2-מיליון נפש .38בשנת  2007עיריית רבת עמון
הגדולה זכתה בפרס המנהיגות העולמית בקטגוריה של בינוי ערים וגם בתואר כבוד של עיר השנה
במרחב של אסיה-פסיפיק .39לפי התכנית הירדנית תגיע אוכלוסיית רבת עמון בשנת  2025ל6.4-
מיליון נפש.40

תרשים מס' 34
עד שנת  2010הוגדל שטחה של רבת עמון ל 1,662-קמ"ר ובה מתגוררים כ 2.5-מיליון
תושבים ,41כ 42%-מכלל  5,970,000תושבי הממלכה .רבת עמון הגדולה מחולקת ל 27-אזורים
מנהליים ומנוהלת בידי מועצת עיר בת  68חברים הפועלים ב 14-ועדות שונות.42
רמת הצפיפות ברבת עמון הגדולה היא  1,504נפש לקמ"ר לעומת  1,449נפש לקמ"ר במחוז
ירושלים 1,434 ,נפש לקמ"ר במחוז המרכז או  7,515נפש לקמ"ר במחוז תל אביב .שטחה של רבת
עמון גדול מן השטח המשותף של מחוזות תל אביב והמרכז גם יחד  1,465 -קמ"ר .אם נצרף את

42

אוכלוסיות שני המחוזות נקבל כי בשנת  2010התגוררו בהם כ 3,140,000-נפש וצפיפות האוכלוסין
הייתה  2,143נפש לקמ"ר.
דוגמה נוספת היא בירת סוריה ,דמשק .שטחה של דמשק הוא  573קמ"ר ,אוכלוסיית העיר
מונה  4.5מיליון תושבים וצפיפות האוכלוסין בה היא  7,853נפש לקמ"ר ,גבוהה במקצת מזו של
מחוז תל אביב .שטחה של דמשק הגדולה הוא  1,200קמ"ר ובה מתגוררים כ 6.5-מיליון
תושבים.43
העיר ירושלים היא הגדולה בערי ישראל גם בגודל האוכלוסייה שלה וגם בשטחה .השטח של
ירושלים הוא  126קמ"ר ,ומספר תושביה בסוף שנת  2011היה  804,400נפש.44שטחה של ירושלים
הוא  9%בלבד משטחה של רבת עמון הגדולה ואוכלוסייתה מונה פחות משליש מאוכלוסיית בירת
ממלכת ירדן.
בישראל רגילים לעסוק בירושלים השבויה בגבולותיה הצרים .גבולות אלו נקבעו באופן
מלאכותי ושרירותי ואינם מאפשרים לה להתפתח באופן משמעותי בעתיד .כתוצאה מן הגישה
הזאת מתקבלת תמונה מעוותת של השינויים הדמוגרפיים המתרחשים בירושלים רבתי.
בהתבסס על הניסיון המוכח כמוצלח של הירדנים אפשר להגדיל את התחום המוניציפלי של
ירושלים באמצעות הרחבת גבולותיה ויצירת עיריית-על של ירושלים רבתי .נקיטת גישה דומה לזו
של הירדנים עשויה להביא לצמיחה מהירה במספר התושבים בירושלים רבתי ולגידול ניכר
בשיעור האוכלוסייה היהודית המורחבת בכלל האוכלוסייה של בירת ישראל.
ניתוח של ההתפתחות הדמוגרפית בקרב היהודים והמוסלמים במחוז ירושלים מראה כי
שיעור האוכלוסייה היהודית בכלל אוכלוסיית המחוז יורד למרות העלייה בריבוי הטבעי שלה
והירידה בו אצל האוכלוסייה הערבית .העובדה הזאת מצביעה על קיומן של שתי מגמות ,הגירה
של ערבים אל ירושלים והגירת יהודים ממנה.
בשל צפיפות האוכלוסין הגבוהה ומחירי הדיור הגבוהים קיימת באזור ירושלים תופעה
טבעית של מעבר האוכלוסייה מעיר הבירה גופה ליישובי לוויין בפריפריה הקרובה לטובת מחירים
סבירים ,צפיפות נמוכה יותר ואיכות חיים גבוהה.
חישוב ההפרש בין הריבוי הטבעי לגידול השנתי מראה כי בין השנים  2009-1995היגרו ממחוז
ירושלים כ 24,700-יהודים ובו זמנית התיישבו בעיר כ 17,000-מוסלמים .כך ,לדוגמה בשנת 2006
עזבו את ירושלים כ 17,300-תושבים ועברו לגור בה כ 10,900-תושבים מערים אחרות.45
אוכלוסיית ירושלים פחתה ,לכאורה ,בכ 6,400-נפש .אך בדיקה מעמיקה יותר מראה כי 76%
מהם 4,870 ,תושבים ,עברו לערים קרובות לירושלים ובמושגי ירושלים רבתי הם נשארו בתוכה.
אנשים אלו ממשיכים לעבוד בירושלים ובסביבתה וגרים בפרוורים שלה הנוחים יותר.
ראוי לשים לב שלפי נתוני משרד הקליטה ,בשנת  2010הצטרפו לתושבי מחוז ירושלים 3,404
עולים ,ב 79.3%-יותר מ 1,899-העולים שהגיעו בשנת  .462008בהשוואה לנתוני הריבוי הטבעי של
היהודים בשנת  15,300) 2010נפש( זוהי תוספת של  22.2%והיא שווה ל 43.6%-מן הריבוי הטבעי
הערבי במחוז ירושלים .בשנת  2011הצטרפו לתושבי מחוז ירושלים  4,030עולים החדשים ,47ב-
 18.4%יותר מאשר בשנת .2010
המגמה הדמוגרפית במחוז ירושלים עשויה לשמש בסיס איתן לתכנון ופיתוח של ירושלים
כמטרופולין מרכזי במדינת ישראל.
48
לאחרונה פורסמה הצעת תכנית אב לפיתוח ירושלים עד שנת " – 2050ירושלים  . "5800לפי
התכנית הזאת כדאי להרחיב את שטחה המוניציפלי של העיר ולפתחה כדי שיתאפשר להגדיל את
43

האוכלוסייה שלה לכ 4-מיליון תושבים עד שנת  .2050תכנית-האב הזאת הוכנה ביוזמתו של מר
קווין ברמייסטר ) ,(Kevin Bermeisterאיש עסקים יהודי-אוסטרלי ,אחד היזמים והמייסדים
של סקייפ ,בידי צוות מומחים בראשות האדריכל שלמה גרטנר.
תכנית-האב "ירושלים  "5800היא צנועה יותר מזו הירדנית והיא שמה לה יעד להגיע
לאוכלוסייה בת  5מיליון נפשות בשנת  2050בשטח שיכלול את מחוז ירושלים העכשווי והיישובים
הסמוכים לו ביהודה ושומרון.
אחד היעדים המרכזיים בתכנית הזאת הוא הפיכת ירושלים למרכז תיירות בקנה מידה
בינלאומי ,אשר ימשוך אליו כ 12-מיליון תיירים לשנה .התכנית כוללת פיתוח נרחב ביותר של
תשתיות ,צירי תחבורה המונית מהירה ,שדה תעופה בינלאומי ובנייה מסיבית של בנייני מגורים
ובתי מלון.
בהתאם לתכנית אב המוצעת ,העיריות והמועצות הקיימות במרחב ירושלים רבתי ימשיכו
-

לתפקד בתור יחידות מוניציפליות סמי-אוטונוימיות .ניהולן וניהול עיריית-העל יוכלו להתבסס על
ניסיון הקיים בערי בירה רבות בעולם :עיריות מוסקבה ,לונדון וניו-יורק וגם עיריית רבת עמון
הירדנית.

תרשים מס' 35
יחידות השירותים העירוניות האחראיות לפיתוח ואחזקה של התשתית העירונית הכללית
ירוכזו במסגרת ניהולית של עיריית-על ויתוקצבו ממקורות עצמיים וממקורות ממשלת ישראל
בהתאם לצורכי פיתוח עיר הבירה.
צירוף כל שטחו של מחוז ירושלים ויישובי לוויין יהודיים בצפונו ,מזרחו ודרומו לשטח
מוניציפלי אחד של בירת ישראל יביא אותו למחצית שטחה של רבת עמון הגדולה.
אוכלוסיית היישובים היהודים מעבר לגבולות המוניציפליים של מחוז ירושלים גדלה
במהירות גבוהה ובשנים  2011-1997היא צמחה ב ,157.1%-מ 90,351-נפש ל 232,300-נפש .49בשנת
 2011בלבד גדלה האוכלוסייה הזאת ב ,4.9%-ב 53.1%-יותר מהגידול השנתי של הערבים ,תושבי
מחוז ירושלים – .503.2%
44

הגידול השנתי של אוכלוסיית היהודים ביישובי יהודה ושומרון היה גם ב 157.9%-גבוה יותר
מהגידול השנתי של הערבים ,תושבי יהודה ושומרון ,אשר ירד מ 3.1%-בשנת  1997ל 1.9%-בלבד
בשנת .512011
הירידה המואצת בפריון של ערביי יהודה ושומרון והמשך ההגירה ההמונית של צעירים מן
האזור לחו"ל ,עשויות להשפיע באופן משמעותי ביותר על גודלה העתידי של האוכלוסייה.
כפי שציין ד"ר מוסטפה חוואג'ה ,מנהל המחלקה הדמוגרפית בלמ"ס הפלסטינית ,מאזן ההגירה
של אוכלוסיית יהודה ושומרון היה שלילי דרך קבע :בכל שנה ושנה מאז  1967ועד לזמן האחרון
היגרו מן האזור  10,000איש בממוצע .52כ 430,000-תושבים היגרו מיהודה ושומרון במשך
התקופה הזאת .ד"ר חוואג'ה הסביר כי "הסיבה העיקרית להגירתם של הפלסטינים נובעת
מגורמים כלכליים שמקורם בחוסר יציבות מדינית ומאבקים פנימיים בין הפלגים הפלסטיניים".
בשנת  2011האוכלוסייה הכוללת של ירושלים רבתי ,בגבולות האמורים לעיל ,מנתה
 1,177,300נפש ,מתוכם  867,500יהודים .האוכלוסייה היהודית המורחבת מנתה  883,500נפש,
 75%מכלל אוכלוסיית ירושלים רבתי בגבולות אלו.
אם לא תגובש ותופעל מדיניות דמוגרפית במטרה לשנות את התנאים הקיימים ,מגמת
הגידול בשיעור המוסלמים עשויה להימשך גם בעתיד .זאת אף שהפריון הכולל של היהודים זה
שנים גבוה בהרבה מזה של המוסלמים ומגמת הירידה בפריון הכולל של הערבים נמשכת ברציפות
ובאופן מואץ.
כדי לבטל את ההשפעה של מאזן ההגירה השלילי אצל היהודים נדרשת הפעלת מדיניות
מערכתית ,מושכלת ורב שנתית; יש ליזום פעולות שימשכו אוכלוסייה צעירה ודינמית ,ובמיוחד
בני קבוצת הגיל ' ,'20-34לעיר ויחחזקו את רצונם להיות תושבי קבע בעיר ובמחוז ירושלים.
כך ,לדוגמה ,אפשר להנהיג מדיניות שתעודד התיישבות בעיר של אנשים שתעסוקתם היא
בתחום המוניציפלי של ירושלים רבתי .לצורך זה עיריית-על של ירושלים תבקש מממשלת ישראל
להנהיג הקלות משמעתיות במיסוי כולל ביטול מלא או חלקי של המע"מ על בנייה למגורים
בירושלים רבתי בעבור משתכנים חדשים שירכשו את הדיור הראשון שלהם ברכישה מאורגנת
דרך מקומות התעסוקה שלהם הקיימים בעיר ו/או עוברים אליה.
במסגרת מדיניות כזאת עיריית-על תנהיג שיטת הקלות והנחות במיסוי הארנונה .לדוגמה,
תונהג הנחה של  75%בארנונה לתושב חדש בשנה הראשונה למגורי קבע בירושלים רבתי50% ,
הנחה בשנה השניה ו 25%-הנחה בשנה השלישית.
עידוד הבנייה ורכישה של המגורים הם רק חלק ממדיניות שלמה שמטרתה לעודד התיישבות
בירושלים רבתי .נוסף על כך מפעלים ועסקים שיעברו לתחום המוניציפלי של ירושלים רבתי יזכו
גם הם להנחה מדורגת בארנונה בשלוש השנים הראשונות לאחר המעבר.
מדיניות כזאת יכולה להיות מונהגת באופן דיפרנציאלי תוך יצירת מדרג הקלות והנחות
במיסוי העירוני והממלכתי בהתאם לסדרי עדיפויות שייקבעו במשותף בידי ממשלת ישראל,
עיריית-על והרשויות המקומיות שיפעלו בתחום המוניציפלי של ירושלים רבתי.
מרכיב נוסף במדיניות החיוני לעידוד ההתיישבות בירושלים רבתי הוא פיתוח מערכת
שירותים ממלכתיים ומוניציפליים לכלל האוכלוסייה שלה .עיריית-על צריכה לדאוג לפתוח רשת
ענפה של מעונות יום ,גני ילדים ובתי הספר שיענו על צורכי האוכלוסייה הגדלה.
העירייה ,יחד עם ממשלת ישראל ,צריכה לפעול גם לפיתוח שירותי הסעה המונית שיחברו
את כל חלקי המגה-פוליס ויאפשרו תנועה נוחה ומהירה בתוכו .את זאת אפשר להשיג באמצעות
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הקמת רשת מטרו כפי שמקובל זה דורות בכל הערים הגדולות במדינות המתקדמות בעולם .רשת
המטרו הזאת צריכה להיות משולבת במערכת התחבורה העירונית והבין-עירונית כדי לחבר את
עיר הבירה אל כל חלקי הארץ.
נקיטת גישה דומה לזו של הירדנים ,כלומר ביצוע תכנית "ירושלים  ,"5800עשויה להביא
לצמיחה מהירה במספר התושבים בירושלים רבתי ולגידול ניכר בשיעור האוכלוסייה היהודית של
בירת ישראל ,ליצור תנופת התפתחות מהירה שתתבטא ביצירת עשרות אלפי מקומות עבודה
ולמשוך אוכלוסייה צעירה לעיר המורחבת .כל אלו יתרמו לחיזוק מעמדה של ירושלים הגדולה
כבירתה של מדינת ישראל.
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סיכום
53

מחוז ירושלים משתרע על שטח של  653קמ"ר ובסוף שנת  2011התגוררו בו 968,800
תושבים .54צפיפות האוכלוסין במחוז ירושלים הייתה  1,483נפש לקמ"ר .האוכלוסייה היהודית
המורחבת מנתה  665,700נפש 68.7% ,מכלל האוכלוסייה של המחוז .האוכלוסייה הערבית מנתה
 291,100מוסלמים 30% ,מכלל אוכלוסיית המחוז ,ו 11,800-ערבים-נוצרים 1.22% ,מכלל
אוכלוסיית המחוז.
שיעור אוכלוסיית מחוז ירושלים היה בסוף שנת  12.4% 2011מכלל תושבי מדינת ישראל .במחוז
גרו  11%מכלל היהודים בישראל 21.5% ,מכלל המוסלמים תושבי המדינה ו 9.4%-מכלל הנוצרים
תושבי המדינה.55
שיעור האוכלוסייה היהודית המורחבת בכלל אוכלוסיית המחוז ירד מ 74.2%-בשנת  1995ל-
 68.7%בשנת  .2011הגידול השנתי מורכב מריבוי טבעי וממאזן הגירה .להבדיל מהריבוי הטבעי
מאזן ההגירה מושפע מאוד משינויים במדיניות ממלכתית ומוניציפלית ,והם עשויים ליצור איכות
חיים ורמת חיים טובות או גרועות יותר ובכך למשוך אוכלוסייה נוספת מחוץ למחוז או לגרום
לעזיבת אוכלוסייה מן המחוז .לכן צריך להפריד בין מגמות הריבוי הטבעי למגמות ההגירה
ולבחון אותן בנפרד.
בדיקת נתוני הלמ"ס מצביעה על גידול מתמיד ורציף בשיעור הילודה של היהודים ועל ירידה
בשיעור הילודה של הערבים במחוז ירושלים .בשנת  2001שיעור לידות החי של המוסלמים עמד על
 35.0%מכלל הלידות במחוז .משנה זו הוא ירד ב 12.6%-ובשנת  2011הוא היה  .30.6%לעומת
זאת שיעור לידות החי של היהודים עלה מ 63.2%-בשנת  2001ל 67.9%-בשנת .2011
בעשור האחרון גדל מספר לידות החי אצל היהודים במחוז ירושלים ב ,34.7%-מ13,394-
לידות בשנת  2001ל 18,046-לידות בשנת  .57 562011בדיקת מגמת ההתפתחות של מספר לידות
החי אצל היהודים מצביעה על האצה בגידול השנתי בחמש השנים האחרונות של העשור .בשנים
 2005-2001עמד קצב הגידול השנתי בממוצע הגיאומטרי השנתי אצל היהודים על  ,2.96%ואילו
בשנים  2010-2005הוא היה גבוה יותר ב 3.63% - 22.6%-לשנה.
מספר לידות החי אצל הערבים תושבי מחוז ירושלים גדל באותה התקופה ב 9.3%-בלבד ,מ-
 7,591בשנת  2001ל 8,298-לידות החי בשנת  .2011קצב הגידול השנתי בממוצע הגיאומטרי עמד
בתקופה הזאת על  1.34%לשנה .מספר לידות החי אצל המוסלמים גדל בתקופה הזאת ב,9.6%-
מ 7,418-בשנת  2001ל 8,127-בשנת  .2010קצב הגידול השנתי בממוצע הגיאומטרי עמד על 1.3%
לשנה.
כתוצאה ממגמות אלו הצטמצם גם הפער בין שיעור לידות החי לאלף נפש בין היהודים
לערבים במחוז ירושלים .כך ,בשנת  2001היו אצל הערבים  34.6לידות חי לאלף נפש לעומת 25
אצל היהודים ,דהיינו ,פער של  9.6לידות חי לאלף נפש .עד שנת  2011שיעור זה ירד אצל הערבים
ב ,19.7%-ל 27.8-לידות חי לאלף נפש ,ואילו אצל היהודים הוא עלה ב ,12.1%-ל 28.1-לידות חי
לאלף נפש .כלומר בתוך עשור אחד בלבד התהפך המצב ושיעור הלידות לאלף נפש אצל היהודים
נהיה גבוה מזה של הערבים ב 0.3-לידות חי לאלף נפש.
בשנת  2011הפריון הכולל של התושבים היהודים במחוז ירושלים היה  ,4.22גבוה ב16.6%-
מזה של התושבים הערבים המתגוררים באזור הזה  3.62 -ילדים לאישה .58בתוך עשור אחד בלבד,
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הפריון הכולל של התושבים היהודים במחוז ירושלים גדל ב ,11.6%-ואילו הפריון הכולל של

הערבים ירד ב.17.4%-
59

הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית עלה מ 9,430-נפש בשנת  1995ל 15,200-נפש בשנת
 ,602011גידול ב 61.2%-תוך  16שנים .לעומת זאת ,הריבוי הטבעי של האוכלוסייה המוסלמית
במחוז ירושלים גדל באותה התקופה ב 25.1%-בלבד ,מ 5,913-נפש בשנת  1995ל 7,400-נפש ב-
 .2011שיעור היהודים בריבוי הטבעי של סך אוכלוסיית המחוז עלה מ 61%-בשנת  1995ל66.7%-
בשנת  .2011לעומת זאת ,שיעור זה אצל המוסלמים פחת ב 14.9%-ל 32.5%-בשנת .2011
ובכל זאת ,למרות הגידול בריבוי הטבעי של היהודים והירידה בו אצל הערבים ,יורד שיעור
האוכלוסייה היהודית בכלל אוכלוסיית מחוז ירושלים .שיעור היהודים ירד מ 72.7%-מכלל
אוכלוסיית המחוז בשנת  1995ל 67.1%-בשנת  .2011שיעור המוסלמים גדל בתקופה הזאת מ-
 24.3%בשנת  1995ל 30%-בשנת  2011ושיעור הנוצרים ירד מ 2.41%-ל 1.58%-בהתאמה.
דבר זה מצביע על שתי המגמות הקיימות במחוז ירושלים :מאזן ההגירה החיובי של
הערבים ומאזן ההגירה השלילי של היהודים .בדיקת נתוני הלמ"ס על ההגירה הפנימית ממחוז
ירושלים למחוזות האחרים בתקופת השנים  2011-1991מצביעה על מאזן ההגירה השלילי אשר
הסתכם ב 98,800-נפש ,מתוכם  96,100יהודים ו 2,700-ערבים .61רוב ההגירה הייתה מן העיר
ירושלים; חלק גדול מן המהגרים ממנה נשארו למעשה במחוז ירושלים וחלק מהם עברו לגור
ביישובי יהודה ושומרון הסמוכים למחוז ירושלים.
לפי נתוני משרד הקליטה ,בשנת  2010הצטרפו לתושבי מחוז ירושלים  3,404עולים ,ב-
 79.3%יותר מ 1,899-העולים שהגיעו בשנת  .622008בהשוואה לנתוני הריבוי הטבעי של היהודים
בשנת  15,300) 2010נפש( זוהי תוספת של  22.2%והיא שווה ל 43.6%-מהריבוי הטבעי הערבי
במחוז ירושלים .מגמת ההצטרפות של העולים החדשים לתושבי מחוז ירושלים המשיכה גם
בשנת  2011כאשר למניין התושבים היהודים התווספו  4,030עולים ,63ב 18.4%-יותר מאשר בשנת
.2010
מכאן אפשר להסיק כי יצירת תנאים מתאימים במטרה לעודד הישארותם של היהודים
במחוז ולמשוך אליו תושבים חדשים הייתה גורמת לעלייה בשיעור היהודים במחוז ירושלים .כך,
לו נמנעה ההגירה היהודית ממחוז ירושלים בעשור האחרון ,שיעור היהודים בכלל אוכלוסיית
המחוז בשנת  2011היה עולה ל 69%-ושיעור המוסלמים היה יורד ל.29%-
חציון הגיל של היהודים במחוז ירושלים ירד במקצת ,מ 25.1-שנים בשנת  641990ל24.9-
שנים בשנת  .2011לעומת זאת אצל כלל האוכלוסייה הערבית במחוז ירושלים עלה חציון הגיל מ-
 18.9שנים בשנת  1990ל 20-שנים בשנת  .2011אצל המוסלמים במחוז ירושלים הייתה העלייה
הגדולה ביותר בחציון הגיל ,מ 17.9-שנים בשנת  1990ל 19.6-שנים בשנת .2011
האוכלוסייה היהודית במחוז ירושלים נהיית צעירה יותר עם השנים ,ואילו האוכלוסייה
הערבית בכללותה והמוסלמית במיוחד מזדקנות .כך ,פער הגילים בין היהודים למוסלמים אשר
בשנת  1990עמד על  7.2שנים הצטמצם ל 5.3-שנים בשנת .2010
בשנת  2007עמד הפער בין חציון הגיל של המוסלמים לזה של היהודים על  6שנים .בשנים
 2011-2007הוא הצטמצם בחישוב הממוצע הגיאומטרי ב 2.9%-לשנה ,בקצב שנתי יותר מכפול
מאשר היה בממוצע בשנים  .2011-1990דבר זה מצביע על מגמת האצה בהתקרבות בין חציון הגיל
של היהודים ושל המוסלמים בשנים האחרונות.
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מהשוואת ההתפתחות של אוכלוסיות מחוז ירושלים ,בני קבוצות הגיל ' '+45ו '0-4'-אצל
היהודים והמוסלמים בשנים  ,2000-2011ניכר כי האוכלוסייה היהודית נהיית צעירה יתר עם
הזמן ואילו האוכלוסייה המוסלמית מזדקנת במהירות.
השינוי במגמת ההתפתחות של שיעור היהודים מירידה מתמדת לעלייה נובע בעיקר משינוי
המגמה בגודל האוכלוסייה היהודית בקבוצת הגיל הצעירה ביותר ,בני '.'0-4
בשנת  1986שיעור היהודים בקבוצת הגיל הזאת היה  69.7%ובשנת  1988הגיע לשיא של
 71.5%מכלל בני קבוצת הגיל ' '0-4במחוז ירושלים .משנה זו הוא ירד בהדרגה עד ל 63.5%-בשנת
 .2002החל משנת  2003התהפכה המגמה ושיעור היהודים התחיל לעלות בהתמדה כך שבשנת
 2011הוא היה  66.4%וחזר להיות קרוב לרמתו בשנת .1995
בשנים  2005-2011גדלה קבוצת הגיל ' '0-4באוכלוסייה היהודית ב ,18%-ל 81,800-נפש,
ובאוכלוסייה היהודית המורחבת – ב ,17.8%-ל 82,900-נפש .מספר הערבים בני הגיל הזה גדל ב-
 ,5.2%ל 40,300-נפש ,וב 3.1%-בלבד אצל המוסלמים ,ל 39,500-נפש בשנת .2011
שיעור האוכלוסייה היהודית המורחבת בקרב בני קבוצת הגיל ' '0-4היה  71.1%בשנת ,1990
ירד לרמה של  64.5%בשנת  2002ונשאר ברמה הזאת גם בשנת  .2003מגמת הירידה הזאת
התהפכה בשנת  2004והוא גדל ל 67.3%-בשנת .2011
שיעור המוסלמים בקרב בני קבוצת הגיל ' '0-4היה  28.5%בשנת  ,1986ירד ל 27.1%-בשנת
 1988ולאחר מכן עלה והגיע לשיאו ,34.7% ,בשנת  .2003משנה זו שיעור המוסלמים התחיל לרדת
והגיע בשנת  2011ל ,32.1%-רמתו בשנת  .1995במקביל ,שיעור הערבים ירד בהדרגה משיא של
 35.5%מכלל בני קבוצת הגיל ' '0-4באוכלוסיית המחוז בשנת  2003ל 32.7%-בשנת .2011
מניתוח זה ניכר כי החל משנת  2000ובמיוחד בשנים האחרונות ,2005-2011 ,קיימת במחוז
ירושלים האצה בגידול במספר בני קבוצת הגיל ' '0-4אצל היהודים והאטה הגובלת בהפסקת
הגידול אצל הערבים בכלל ואצל המוסלמים בפרט.
כתוצאה מן המהפך במגמות הגידול באוכלוסייה אצל היהודים והמוסלמים ,מספרם של
היהודים בני קבוצת הגיל ' '0-4בשנת  2011היה גבוה ביותר מכפליים ממספרם של בני קבוצת
הגיל הזאת בקרב כלל הערבים במחוז ירושלים.
משנת  1986עד שנת  2000ירד שיעור המוסלמים בקבוצת הגיל ' '+65מ 11.2%-מכלל
האוכלוסייה המוסלמית במחוז ירושלים ל .10.3%-אך בתוך העשור האחרון חזר ועלה שיעור
הערבים בקבוצת הגיל ' '+65ל 12.5%-בשנת  .2011לעומת זאת ,החל משנת  2000שיעור היהודים
בקבוצת הגיל הזאת ירד מ 86.2%-ל.83.7%-
בהתחשב בכך כי תוחלת החיים של היהודים עדיין גבוהה מזו של הערבים ,התהליך הזה ייתן
את ביטויו בהאטה נוספת בריבוי הטבעי אצל הערבים ,כאשר במקביל לירידה בפריון תגדל
התמותה הטבעית עקב הזדקנות האוכלוסייה הערבית.
בהתבסס על הניסיון המוכח כמוצלח של הירדנים אפשר להגדיל את התחום המוניציפלי של
ירושלים באמצעות הרחבת גבולותיה ויצירת עיריית-על ירושלים רבתי .צירוף כל שטחו של מחוז
ירושלים ויישובי לוויין יהודיים בצפונו ,מזרחו ודרמו לשטח מוניציפלי של בירת ישראל יביא
אותו למחצית שטחה של רבת עמון הגדולה.
צריך להפעיל מדיניות מושכלת ,רב שנתית ומערכתית כדי לבטל את ההשפעה של מאזן
ההגירה היהודי השלילי .לשם כך יש ליזום פעולות שימשכו אוכלוסייה צעירה ודינמית ,ובמיוחד
בני קבוצת הגיל ' ,'20-34לעיר ויחזקו את רצונם להישאר תושבי קבע בעיר ובמחוז ירושלים.
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