הערות הסבר
 .1הלוחות המובאים בשנתון מייצגים את המידע הזמין ,שעיקרו נשען על עיבודים
שוטפים בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,על נתונים ממחלקות העירייה וממקורות
נוספים.
 .2מקורות המידע מוצגים במבואות לפרקים ונלווה להם הסבר על שיטת איסוף
החומר .בשל קוצר היריעה לא ניתן לפרט את שיטות איסוף החומר ודרך חישוב
המדדים לכל אחד מהמשתנים המופיעים בשנתון .לפירוט והסברים רחבים יותר יש
לפנות אל המקור שבו פורסמו הנתונים .בסוף כל מבוא מוצגת רשימה מפורטת של
המקורות מהם לוקט המידע.
 .3סימונים מיוחדים
המונח "מזה" מציין מרכיבים חלקיים מתוך הסך-הכל
ריק = נתונים שאין להם משמעות ,בגלל מבנה הלוח
– = חוסר מקרים
 = ..נתונים בלתי ידועים או שאינם ניתנים לפרסום
( ) = נתונים המבוססים על הערכה או נתונים בעלי טעות דגימה גבוהה יחסית
 = 0נתון קטן ממחצית היחידה שלפיה מוצגים הנתונים בלוח
§ = נתוני שנים קודמות מוגהים ומתוקנים
 = Int.מקור הנתונים באינטרנט
 .4עיגול מספרים
בשל עיגול המספרים ,לעיתים המספרים אינם מסתכמים באופן מדוייק לסך-הכל.
 .5המטבע
המטבע הישראלי החל ב 1952-הוא הלירה הישראלית (ל"י) ,מיום  1.10.1980הוא
השקל (ש') ,ומיום  1.1.1986הוא השקל החדש (ש"ח).
הלוחות המציגים נתונים כספיים מובאים במחירים שוטפים ,לפיכך צורף כאן לוח
המציג את השינוי במדד המחירים לצרכן (ראה סעיף  9להלן).
 .6שנים וחודשים
שנת לוח =  1בינואר עד  31בדצמבר
שנת לימודים =  1בספטמבר עד  31באוגוסט
שנת לימודים אקדמית = אוקטובר עד ספטמבר
שנת תקציב =  1באפריל עד  31במארס ,מ 1 :1991-בינואר עד  31בדצמבר
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 .7קיצורים
למ"ס = הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מ"א = מועצה אזורית
 .8מידות
 1דונם =  1,000מ"ר
 1דונם =  0.001קמ"ר
 .9מדד המחירים לצרכן (ממוצע שנתי)
הבסיס 100.0 = 1980
216.8 = 1981
477.7 = 1982
1,173.5 = 1983
5,560.4 = 1984
225.0 = 1985
הבסיס 100.0 = 11985
148.1 = 1986
177.5 = 1987
הבסיס 100.0 = 1987
116.3 = 1988
139.8 = 1989
163.8 = 1990

194.9 = 1991
218.2 = 1992
242.1 = 1993
הבסיס 100.0 = 1993
112.3 = 1994
123.6 = 1995
137.6 = 1996
150.0 = 1997
158.1 = 1998
158.1 = 1998
הבסיס 100.0 = 1998
105.2 = 1999
106.4 = 2000

הבסיס 100.0 = 2000
101.1 = 2001
106.8 = 2002
הבסיס 100.0 = 2002
100.7 = 2003
100.3 = 2004
101.6 = 2005
103.8 = 2006
הבסיס 100.0 = 2006
100.5 = 2007
105.1 = 2008
הבסיס 100.0 = 2008
103.3 = 2009

 1המדד מינואר  1985צומצם פי 100

 .10מקורות אינטרנט נבחרים שבהם נעשה שימוש בשנתון
בנק ישראל — www.bankisrael.gov.il
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה — www.cbs.gov.il
המוסד לביטוח לאומי — www.btl.gov.il
משרד הבינוי והשיכון — www.moch.gov.il
משרד הבריאות — www.health.gov.il
מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור — www.mevaker.gov.il
עיריית ירושלים — www.jerusalem.muni.il
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