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יובל שנת ה 05-לאיחודה של ירושלים
האוכלוסייה בירושלים הבירה
ירושלים היא העיר הגדולה ביותר במדינת ישראל .בשנת תש"ח  8<9; -מנתה העיר  ;09<88נפש
ובשנת תשכ"ז –  0999688 8<9:נפש .ואילו בשנה שעברה מנתה ירושלים  ;989:88נפש מהם
 8909888יהודים ( 63%מכלל תושבי העיר).
המקורות לגידול האוכלוסייה הירושלמית= במהלך  2015גדלה האוכלוסייה בירושלים ב;9088-
יהודים( .ע"פ הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה)

הגדרת הזהות ושביעות הרצון של

הירושלמים (מתוך הסקר החברתי )2016

 35%מגדירים עצמם כחרדים 19% .כדתיים 12% .כמסורתיים דתיים 12% .כמסורתיים לא כל
כך דתיים 21% .כחילוניים.
שביעות רצון=  <0%מבני  20שנה ומעלה בירושלים מרוצים מחייהם.

מערכת החינוך הירושלמית
בתי הספר היסודיים

בשנת הלימודים תשע"ו ( )2015/16למדו בבתי הספר היסודיים בירושלים בחינוך העברי 752244
תלמידים 2מהם כ 49-אלף תלמידים בפיקוח החרדי 2כ 13.5-אלף בפיקוח הממלכתי-דתי וכ 12.5-אלף
בחינוך הממלכתי.

סטודנטים שלומדים בירושלים

בשנת תשע"ו ( )2015/16למדו  36.2אלף סטודנטים בכל המוסדות להשכלה גבוהה בירושלים 18.3 .אלף
סטודנטים למדו באוניברסיטה העברית 11.6 2אלף סטודנטים למדו בשבע מכללות אקדמיות ו 6.2-אלף -
בארבע מכללות אקדמיות לחינוך( .עפ"י למ"ס)

ירושלים – בירת עולם התורה
ירושלים – בירת מדינת ישראל – היא גם בירת עולם התורה היהודי הגדול ביותר מכל הזמנים
ורבבות לומדים תורה בישיבות ובכוללים.
היכלי התורה= כרבבה של בחורים ואברכים באים מדי שנה מכל רחבי העולם כדי ללמוד תורה
בישיבות בירושלים ואלפי צעירות באות ללמוד בסמינרים ובאולפנות.

בתי הכנסת ובתי מדרש קהילתיים

כ 8889888-אנשים 2נשים ותלמידים מתפללים מדי יום ביומו באלף מאה ותשעים בתי כנסת
הקיימים בירושלים רבתי כולל הישיבות 2מוסדות החינוך 2המלונות הכשרים והקניונים.
ברבים מבתי הכנסת מתקיימים גם בתי מדרש קהילתיים יומיים .הגדולים ביניהם בבית הכנסת
הגדול 9בבית הכנסת המרכזי ישורון וכולל יום השישי של ישיבת הכותל ועוד.

ירושלים אורו של עולם

יתי בֵ ית ְּת ִּפלָּה יִּ ָּק ֵרא לְּ כָּל הָּ עַ ִּםים"
"כִּ י בֵ ִּ
כעשרה מיליון אנשים ונשים מישראל 2מכל קצות תבל ודוברי כל השפות והלשונות באים מדי
שנה בשנה להתפלל ליד הכותל המערבי ולסיורים מודרכים במנהרות הכותל.

בשנת יובל ה 88-לאיחודה של ירושלים
מתקיימים כנסים ואירועים רבים בירושלים ובבתי הכנסת ובקהילות
היהודיות בכל רחבי העולם .את אירועי שנת יובל ה 50-פתחנו בברכת
האילנות בגבעת התחמושת ובשבת מברכין פרשת בהר בחוקותי מתקיימת
התפילה החגיגית המרכזית של שבת שלום ירושלים בבית הכנסת הגדול
ירושלים ובקהילות היהודיות בתפוצות.
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