מפתח
אוכלוסייה
גיל ג01=01/
דת ג01=9/
השכלה ג=09/ג01/
יהודים ג ,0/ג ,1=3/ג ,01=8/ג ,04=00/ג ,01/ג01=09/
ישראל ג ,3=0/ג ,1/ג ,9/ג ,00/ג ,01/ג ,01/ג01=09/
חיפה ג ,0/ג ,1/ג ,00/ג ,01/ג08/
מאזן הגירה ג8=1/
מגדר ג03/
מחוז ירושלים ג1/
מצב משפחתי ג ,01=01/י"ז00/
מקורות גידול ג8=1/
סובב ירושלים יז4/
עבודה ז4=3/
עולים ג8=1/
ערבים ג ,0/ג ,1=3/ג ,9=8/ג ,04=00/ג ,01/ג01=09/
ריבוי טבעי ג8=1/
תחזית ג1/
תל-אביב=יפו ג ,0/ג ,1/ג ,00/ג ,01/ג08/
אוניברסיטאות יג01=01/
אזורים סטטיסטיים
אוכלוסייה ג04/
שטח א3/
תעשייה ח ,00/ח01/
אפיון חברתי-כלכלי יז1/
ארנונה טז01=08/
בחירות למועצת העיר ירושלים טז00=00/
בחירות לראשות עיריית ירושלים טז ,00/טז03/
בינוי
גמר בנייה י ,0/י ,1/י8=1/
התחלות בנייה י ,0/י ,4/י ,1/י8/
משך זמן בנייה י3/
בתי חולים ד ,1/יד0=0/
בלתי מועסקים ז ,0=0/ז01/
בנקאות ט0/
בריאות
חדרי מיון -יד0/
מוסדות אשפוז יד0=0/
מיטות בבתי חולים יד3=0/
קופות חולים יד4/
תחנות לבריאות המשפחה יד1/
גיל
אוכלוסייה ג ,01=01/יז4/
הגירה ה8=1/
נפגעי תאונות דרכים יא1/
עבודה ז4=3/
סדר ציבורי טו ,0/טו1=1/
עולים ה ,01/ה09/
גירושין ד9/
גמלאות ,מקבלי ו01=01/
גן חיות יג08/

דואר ט0/
דיור
בעלות והשכרה ו04/
מחירים י ,03=00/יז01=04/
מכירת דירות י01=9/
צפיפות ו04=03/
רוכשי דירות י04/
שטח נכסים י01=01/
דמי אבטלה ו00=00/
דרוזים ג9/
הגירה
הגירה בין-יישובית ג ,8=1/ה ,00=0/ה01=03/
הגירה פנימית ג ,8/ה ,00/ה01=04/
סובב ירושלים ה ,9/יז1=1/
הכנסה ו ,1=1/ו ,00=01/יז9=8/
הריון ד8/
השכלה גבוהה יג01=01/
חינוך
בינוי כיתות יג00/
גני ילדים יג ,3=0/יג ,1=1/יג ,01=9/יג04/
חינוך עברי יג ,3=0/יג ,8=1/יג03=01/
חינוך חרדי יג ,3=0/יג ,8=1/יג00=01/
חינוך ערבי יג ,3=0/יג03=9/
חינוך יסודי יג ,3=0/יג ,1/יג ,01=9/יג04/
חינוך על יסודי יג ,3=0/יג ,01=8/יג04/
חינוך מיוחד יג ,3=0/יג01=1/
תווג'יהי יג00/
תקציב חינוך טז ,4=3/טז ,1/טז ,00=01/טז01/
חיפה
אוכלוסייה ג ,0/ג ,1/ג ,00/ג ,01/ג08/
אקלים ב4/
בינוי י0=0/
דיור ו ,04/ו ,04/י04=01/
דמי אבטלה ו00/
הגירה ה ,0/ה00=01/
חינוך יג04=03/
מקבלי גמלאות וקצבאות ו01=01/
משקי בית ג ,01/ו ,03/ז01=01/
סדר ציבורי טו8/
עבודה ז ,0/ז ,1/ז ,1/ז01=00/
עולים ה01/
עסקים ותעשייה ח ,0=0/ח ,1=4/ח ,8/ח00/
קופות חולים יד4/
שטח א ,0/א4/
שירותים ותשתיות ט ,0/ט8=1/
שכר והכנסה ו00=1/
תחבורה יא ,4=0/יא01/
תיירות יב ,0=0/יב01=9/
תנועה טבעית ד ,1/ד9=8/
תקציב העירייה טז03=00/
חרדים ג ,08/ו3/
חשודים טו0=0/
חשמל ט8=1/
טמפרטורה ב3=0/

יהודים
אוכלוסייה ג ,01=9/ג ,03/ג ,01/ג01=08/
הגירה ה03/
משקי בית ג01/
עבודה ז ,9/ז01/
צפיפות דיור ו04=03/
תנועה טבעית ד ,1/ד9/
יהודים ואחרים
אוכלוסייה ג ,0/ג ,1=3/ג ,8/ג ,04=00/ג01/
מקבלי קצבאות ו01/
עבודה ז ,0/ז ,4=3/ז00/
סדר ציבורי טו1=1/
תחולת העוני ו3=0/
תנועה/ריבוי טבעי ד1=0/
ילודה (שיעור) ד1=1/
ישראל
אוכלוסייה ג ,3=0/ג ,1/ג ,9/ג ,00/ג ,01/ג ,01=08/יז00/
בינוי י3=0/
דיור ו ,04/ו ,04=03/י04=9/
דמי אבטלה ו00/
הגירה ה ,1=0/ה00=9/
חינוך והשכלה יג ,03=00/יג01=01/
מקבלי גמלאות וקצבאות ו01=01/
משקי בית ג ,01/ו ,03/ז01=01/
סדר ציבורי טו8/
עבודה ז ,0=0/ז ,1/ז ,1/ז01=00/
עולים ה01=01/
עסקים ותעשייה ח ,0=0/ח ,1=4/ח ,1/ח ,8/ח00/
קופות חולים יד4/
שטח א0/
שירותים ותשתיות ט ,0/ט8=1/
שכר והכנסה ו00=1/
תחבורה יא ,3=0/יא01/
תחולת העוני ו ,0/ו3/
תיירות יב ,0=0/יב00=9/
תנועה טבעית ד ,1=0/ד9=1/
כוח עבודה ז ,4=0/ז ,01=9/ז01/
כיתות (בבתי ספר) יג ,0/יג ,1=1/יג ,01=9/יג ,04/יז08/
כלי רכב יא ,3=0/יא1/
לחות ב0/
לידות ד ,0/ד ,1=1/ו ,01/יז01/
מגדר
אוכלוסייה ג ,03/ג01=09/
השכלה יג01/
עבודה ז ,4=0/ז ,1/ז ,8/ז ,00=9/ז04=03/
סדר ציבורי טו ,0/טו1=1/
שכר ו ,1/ו ,9=8/ו00/
מוזאונים יג01/
מוסלמים
אוכלוסייה ג ,01=9/ג03/
תנועה טבעית ד ,1/ד9/
מועסקים ז ,8=0/ז ,04=00/ז01/
מורשים לנהוג יא3/

מורשעים בדין טו1=1/
מזהמי אוויר ב1/
מזרח ירושלים
ג01/
אוכלוסייה
תחבורה ציבורית יא00/
תיירות יב ,3/יב8/
מחוז ירושלים
אוכלוסייה ג1/
הגירה ה ,1=3/ה9/
עולים ה01/
צריכת חשמל ט8=1/
שטח א0/
תחולת העוני ו0/
מחוזות בישראל ה ,1=3/ו ,0/ט8=1/
מיטות ,בבתי חולים יד3=0/
מים ט ,1=3/יז00/
מלונות יב ,0/יב ,3/יב8/
מעונות יום יג4/
מערב ירושלים
אוכלוסייה ג01/
תיירות יב3/
מצב משפחתי ג ,01=01/יז00/
משלח יד ז8=1/
משפחות חד-הוריות יז00/
משקי בית
אגף הרווחה ו01/
גודל משק בית ג01/
דיור ו ,04/ו04=03/
הוצאות ו03/
הכנסה ו00=01/
ילדים ז01/
עבודה ז01=01/
קבוצת אוכלוסייה ג ,01/ו03/
משקעים ב1=4/
משרות ח01=1/
נוצרים ג ,01=9/ג03/
סטודנטים יג03=01/
עברות טו ,4=0/טו8=1/
עולים
אוכלוסייה ה01/
ארץ מגורים אחרונה ה08=01/
גיל ה ,01/ה09/
הגירה ה03/
מקורות גידול אוכלוסייה ג8=1/
עוני ו3=0/
עוצמה טכנולוגית ח ,8/ח ,03=00/ח01/
עיריית ירושלים

אגף הרווחה ו01/
תלונות הציבור טו01=9/
תקני כח אדם טז01/
תקציב טז01=0/
ענף כלכלי ז ,1=1/ח ,1=0/ח ,1/ח03/
עסקים ח1=0/
עצמאיים ו ,1/ו ,9/ח ,1/יז9/
ערבים
אוכלוסייה ג ,0/ג ,1=3/ג ,9=8/ג ,04=00/ג01/
מקבלי קצבאות ו01/
משקי בית ג01/
סדר ציבורי טו1=1/
צפיפות דיור ו03/
תנועה/ריבוי טבעי ד1=0/
ערבים ואחרים
צפיפות דיור ו03/
ערך מוסף גולמי ח ,00=1/ח ,04/ח01/
פטירות ד ,0/ד1/
פסולת רעילה ב1/
פריון (ילודה) ד1/
קופות חולים יד4/
קטינים טו8=1/
קצבאות ,מקבלי ו ,01=01/יז01/
רבעים סטטיסטיים
אוכלוסייה ג ,8/ג04/
ארנונה טז01=08/
בחירות למועצת העיר ירושלים טז00/
בחירות לראשות עיריית ירושלים טז03/
בינוי ודיור י ,8/י01=01/
הגירה ה ,00/ה01=04/
לידות ופטירות ד1/
שטח א3/
תעשייה ח ,00/ח01/
ריבוי טבעי
לידות ד ,0/ד1/
מקורות גידול אוכלוסייה ג8=1/
פטירות ד ,3=0/ד1/
קבוצות אוכלוסייה ד4/
רכבת ישראל יא01=9/
שטח א ,4=0/יז0=0/
שטחים ירוקים ב8/
שכירים ו ,01=1/ו ,00/ו ,01/ח ,1/יז ,8/יז01/
שכר והכנסה ו ,1=1/ו ,01=9/ו ,00/יז9=8/
שימושי קרקע א ,4/יז0/
שנות לימוד ג ,01=09/ו ,3/ז01=9/
שפכים ב1/

תאונות דרכים ,נפגעים יא8=4/
תארים אקדמיים ג ,01/ז ,9/יג ,09=08/יג ,00=00/יג01=04/
תחבורה ציבורית יא00=00/
תיאטרון יג01/
תיירות
אורחים יב ,4/יב1/
לינות יב ,0/יב8=4/
מאפייני תיירים יב00=00/
מלונות יב ,0/יב ,3/יב8/
פדיון יב01=9/
תלמידים יג ,3=0/יג ,9=1/יג ,03/יז08/
תעודת בגרות ג ,01/ז ,9/יג ,03=00/יז09/
תעשייה ח01=1/
תל אביב = יפו
אוכלוסייה ג ,0/ג ,1/ג ,00/ג ,01/ג08/
אקלים ב4=3/
בינוי י0=0/
דיור ו ,04/ו ,04/י04=01/
דמי אבטלה ו00/
הגירה ה ,0/ה00=01/
חינוך יג04=03/
מזהמי אוויר ב1/
מקבלי גמלאות וקצבאות ו01=01/
משקי בית ג ,01/ו03/
סדר ציבורי טו8/
עבודה ז ,0/ז ,1/ז ,1/ז ,00/ז04=03/
עולים ה01/
עסקים ותעשייה ח ,0=0/ח ,1=4/ח ,8/ח00/
קופות חולים יד4/
שטח א ,0/א4/
שירותים ותשתיות ט ,0/ט8=1/
שכר והכנסה ו00=1/
תחבורה יא ,4=0/יא01/
תיירות יב ,0=0/יב00=9/
תנועה טבעית ד ,1/ד9=8/
תקציב העירייה טז03=00/
תמורה למשרות ח01=1/
תפוקה גולמית ח ,00=1/ח01/
תקציב עיריית ירושלים
הוצאות טז ,1=0/טז ,03/טז01/
הכנסות ואומדן טז ,9=1/טז ,00/טז01/
השתתפות ממשלתית טז00=01/
נתוני ביצוע ומאזן טז ,00/טז04/
תשומות ח00=1/
תת רבעים סטטיסטיים
אוכלוסייה ג ,8/ג04/
לידות ופטירות ד1/
ארנונה טז ,08/טז01/
בחירות למועצת העיר ירושלים טז00/
בחירות לראשות עיריית ירושלים טז03/
בינוי ודיור י ,8/י01=01/
הגירה ה01=04/
עולים ה01=09/
שטח א3/
תעשייה ח ,00/ח01/

הערות הסבר
א.

הלוחות המובאים בשנתון מייצגים את המידע הזמין ,שעיקרו נשען על עיבודים שוטפים
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,על נתונים ממחלקות העירייה וממקורות נוספים.

ב.

מקורות 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.

ג.

סימונים 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
( )
1
§

= נתונים המבוססים על הערכה או נתונים בעלי טעות דגימה גבוהה יחסית
= נתון קטן ממחצית היחידה שלפיה מוצגים הנתונים בלוח
= נתוני שנים קודמות מוגהים ומתוקנים

 = Int.מקור הנתונים באינטרנט
ד.

עיגול מספרים
בשל עיגול המספרים ,לעיתים המספרים אינם מסתכמים באופן מדויק לסך הכל.

ה.

המטבע
המטבע הישראלי החל ב –  0910הוא הלירה הישראלית (ל"י) ,מיום  0.01.0981הוא השקל
(ש') ,ומיום  0.0.0981הוא השקל החדש (ש"ח).
הלוחות המציגים נתונים כספיים מובאים במחירים שוטפים ,לפיכך צורף כאן לוח המציג
את השינוי במדד המחירים לצרכן (ראה סעיף ט' להלן).

ו.

שנים וחודשים
שנת לוח =  0בינואר עד  30בדצמבר
שנת לימודים =  0בספטמבר עד  30באוגוסט
שנת לימודים אקדמית = אוקטובר עד ספטמבר
שנת תקציב =  0באפריל עד  30במארס ,מ 0 :0990 -בינואר עד  30בדצמבר

ז.

קיצורים
למ"ס = הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מ"א = מועצה אזורית

ח.

מידות
 0דונם =  0,111מ"ר
 0דונם =  1.110קמ"ר

ט.

מדד המחירים לצרכן (ממוצע שנתי לפי בסיסים שונים)

הבסיס 011.1 = 0891
001.8 = 0980
411.1 = 0980
0,013.1 = 0983
1,111.4 = 0984
001.1 = 0981
הבסיס 011.1 = 00891
048.0 = 0981
011.1 = 0981
הבסיס 011.1 = 0891
001.3 = 0988
039.8 = 0989
013.8 = 0991
094.9 = 0990

008.0 = 0990
040.0 = 0993
הבסיס 011.1 = 0881
000.3 = 0994
003.1 = 0991
031.1 = 0991
011.1 = 0991
018.0 = 0998
הבסיס 011.1 = 0889
011.0 = 0999
011.4 = 0111
הבסיס 011.1 = 0111
010.0 = 0110
011.8 = 0110

הבסיס 011.1 = 0110
011.1 = 0113
011.3 = 0114
010.1 = 0111
013.8 = 0111
הבסיס 011.1 = 0116
011.1 = 0111
011.0 = 0118
הבסיס 011.1 = 0119
013.3 = 0119
011.0 = 0101
הבסיס 011.1 = 0101
013.1 = 0100
011.0 = 0100

 0המדד מינואר  0981צומצם פי 011

י.

מקורות 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 -

לוחות חדשים בשנתון הסטטיסטי לירושלים מס' 0102 ,09
לוח ג - 09/אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי  01ומעלה לפי סוג בית הספר האחרון בו למדו,
קבוצת אוכלוסייה ומגדר0100 ,
לוח ג - 01/אוכלוסייה בישראל ובירושלים בגילאי  01ומעלה לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו,
קבוצת אוכלוסייה ומגדר0100 ,
לוח ד - 1/לידות ,פטירות וריבוי טבעי בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע0100 ,
לוח ו – 3/תחולת העוני בקרב משפחות ,נפשות וילדים ,בישראל ובירושלים ,לפי קבוצת
אוכלוסייה ,גיל ושנות לימוד0100 ,0100 ,
לוח ז - 0/בני  01ומעלה ,ובני ( 14-01גילאי העבודה העיקריים) בישראל ובירושלים ,לפי תכונות
כח העבודה ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר0100 ,
לוח ז - 0/בני  01ומעלה ,ובני ( 14-01גילאי העבודה העיקריים) בישראל ,בירושלים ,בתל אביב -
יפו ובחיפה ,לפי תכונות כח העבודה ומגדר0100 ,
לוח ז - 3/אוכלוסייה בגילאי  01ומעלה בירושלים ,לפי תכונות כח העבודה ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה
ומגדר0100 ,
לוח ז - 4/השתתפות בכח העבודה בקרב אוכלוסייה בגילאי  01ומעלה בירושלים ,לפי גיל ,קבוצת
אוכלוסייה ומגדר0100 ,
לוח ז - 1/מועסקים העובדים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב  -יפו ובחיפה ,לפי ענף כלכלי0100 ,
לוח ז - 1/מועסקים העובדים בירושלים ,לפי ענף כלכלי ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר0100 ,
לוח ז - 1/מועסקים העובדים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב – יפו ובחיפה ,לפי משלח יד0100 ,
לוח ז - 8/מועסקים העובדים בירושלים ,לפי משלח יד ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר0100 ,
לוח ז - 9/אוכלוסייה בירושלים בגילאי ( 14-01גילאי העבודה העיקריים) ,לפי תכונות כח העבודה,
התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר0100 ,
לוח ז - 01/אוכלוסייה בירושלים בגילאי ( 14-01גילאי העבודה העיקריים) ,לפי תכונות כח
העבודה ,סוג בית הספר האחרון בו למדו ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר0100 ,
לוח ז - 00/מועסקים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב – יפו ובחיפה לפי יישוב מגורים ,יישוב עבודה
ומגדר0100 ,
לוח ז - 00/מועסקים בישראל ובירושלים ,לפי יישוב מגורים ,יישוב עבודה וקבוצת אוכלוסייה,
0100
לוח ז - 03/מועסקים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב – יפו ובחיפה ,לפי מחוז מגורים ,יישוב
עבודה ומגדר0100 ,
לוח ז - 04/מועסקים תושבי ישראל ,ירושלים ,תל אביב – יפו וחיפה ,לפי מחוז עבודה ,יישוב
מגורים ומגדר0100 ,

לוח י - 03/מחירים ממוצעים של דירות בערים שמונות מעל  011,111תושבים ,לפי סוג דירה
ומספר חדרים0100-0118 ,
לוח י - 04/מאפיינים של רוכשי דירות בערים שמונות מעל  011,111תושבים0100 ,
לוח י"ג - 01/מועמדים לתואר ראשון לאוניברסיטאות בישראל לפי מוסד ,תוצאת הרשמה
וקבוצת אוכלוסייה ,תשע"ב
לוח י"ג - 00/סטודנטים באוניברסיטאות בישראל ,לפי מוסד ,תואר וקבוצת אוכלוסייה ,תשע"ב
לוח י"ג - 03/סטודנטים בישראל ובירושלים ,לפי מוסד וקבוצת אוכלוסייה ,תשע"ב
לוח ט"ז - 01/הנחות בארנונה ,לפי סוג ההנחה ,רובע ותת-רובע0103 ,
לוח ט"ז - 00/תוצאות הבחירות לראשות עיריית ירושלים ולמועצת העיר ירושלים ,אוקטובר
0103
לוח ט"ז - 00/תוצאות הבחירות למועצת העיר ירושלים ,לפי רובע ותת-רובע ,אוקטובר 0103
לוח ט"ז - 03/תוצאות הבחירות לראשות עיריית ירושלים ,לפי רובע ותת-רובע ,אוקטובר 0103
לוח י"ז - 01/מחירים ממוצעים של דירות בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים ,לפי
מספר חדרים0100-0118 ,

לוחות שהוסרו מהשנתון הסטטיסטי הקודם
לוח ו – 01/אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה בערים שמנו מעל  011,111תושבים0118 ,
לוח ו – 01/אפיון חברתי-כלכלי של האוכלוסייה בירושלים לפי אזור סטטיסטי0118 ,
לוח ז – 0/אוכלוסיית בני  01ומעלה ,בישראל ובירושלים ,לפי תכונות כח העבודה האזרחי ומגדר,
0101/00-0981/81
לוח ז – 0/אוכלוסיית בני  01ומעלה ,בישראל בירושלים בתל אביב – יפו ובחיפה ,לפי תכונות כח
העבודה האזרחי קבוצות אוכלוסייה ומגדר0101/00 ,
לוח ז – 3/כח העבודה האזרחי בישראל ובירושלים ,לפי גיל ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר0101/00- ,
0119/01
לוח ז – 4/האוכלוסייה היהודית בירושלים בגיל  01ומעלה ,לפי תכונות כח העבודה האזרחי
ומגדר0101/00-0981/80 ,
לוח ז – 1/מועסקים העובדים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב – יפו ובחיפה ,לפי ענף כלכלי,
0101/00-0119/01
לוח ז – 1/מועסקים העובדים בירושלים ,לפי ענף כלכלי ומגדר0101/00-0118/19 ,
לוח ז – 1/מועסקים יהודים העובדים בירושלים ,לפי ענף כלכלי0101/00-0118/19 ,
לוח ז – 8/מועסקים תושבי ירושלים ,לפי ענף כלכלי ומגדר0101/00-0118/19 ,
לוח ז – 9/מועסקים יהודים תושבי ירושלים לפי ענף כלכלי0101/00-0118/19 ,
לוח ז – 01/מועסקים בישראל ומועסקים תושבי ירושלים ,תל אביב – יפו וחיפה ,לפי משלח יד,
0101/00
לוח ז – 00/מועסקים תושבי ירושלים ,לפי משלח יד ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר0101/00-0119/01 ,
לוח ז – 00/אוכלוסייה בגיל  01ומעלה וכח העבודה האזרחי ,בישראל ,בירושלים ,בתל אביב – יפו
ובחיפה ,לפי שנות לימוד ,קבוצת אוכלוסייה ומגדר0100 ,
לוח ז – 03/מועסקים בישראל ,ביישובים עירוניים ,בירושלים ,בתל אביב – יפו ,בחיפה ובישובים
כפריים ,לפי יישוב מגורים ויישוב עבודה0101/00 ,
לוח ז – 04/מועסקים בישראל ,ביישובים עירוניים ,בירושלים ,בתל אביב – יפו ,ביחפה וביישובים
כפריים ,לפי יישוב מגורים0101/00 ,
לוח ז – 01/אוכלוסייה בגיל  01ומעלה וכח העבודה האזרחי בישראל ,בירושלים ,בתל אביב – יפו
ובחיפה ,לפי התעודה הגבוהה ביותר שקיבלו ומגדר0101/00 ,
לוח י – 3/שטח התחלות וגמר בנייה למגורים בישראל ,בירושלים ,בתל אביב – יפו ובחיפה 0100-
0981
לוח י – 03/התחלות וגמר בנייה בירושלים ,לפי מספר דירות ,שטח בנייה ותת-רובע0100 ,
לוח י – 01/סך כל שטח דירות המגורים בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע0100 ,0100 ,

לוח י – 01/סך כל שטח הנכסים שאינם למגורים בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע0100 ,0100 ,
לוח ט"ו – 9/קטינים עם רישום פלילי ,שהופנו לשירות המבחן לנוער בישראל ,בירושלים ,בתל
אביב – יפו ובחיפה ,לפי מגדר ,מועדות וגיל0100-0994 ,
לוח ט"ו – 01/קטינים ללא רישום פלילי ,שהופנו לשירות המבחן לנוער ,בישראל ,בירושלים ,בתל
אביב – יפו ובחיפה ,לפי מגדר ,גיל וקבוצת אוכלוסייה0100-0993 ,
לוח ט"ז – 01/תוצאות הבחירות לכנסת ה 09-בישראל ,בירושלים ,בתל אביב – יפו ובחיפה ,ינואר
0103
לוח ט"ז – 00/תוצאות הבחירות לכנסת ה 09-בירושלים ,לפי רובע ותת-רובע ,ינואר 0103
לוח י"ז – 00/תוצאות הבחירות לכנסת ה 09-בירושלים וברשויות מקומיות בסובב ירושלים,
ינואר 0103

