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אוכלוסייה

אוכלוסייה
)לא כולל אוכלוסייה זרה*(

432,900
5.2% מישראל 

50.5% 49.5%
נשים גברים

גיל +65
ת״א-יפו 15.0%

ישראל 11.0%

גיל 17-0
ת״א-יפו 20.8%
ישראל 33.0%

גיל 34-18
ת״א-יפו 27.9%
ישראל 24.2%

יהודים
91.0%

לא יהודים
9.0%

מאזן הגירה פנימית בין יישובים
)נכנסים פחות יוצאים(

21,800 20,000
יוצאים ליישובים אחרים 1,800-נכנסים מיישובים אחרים

4,200 5,190
ריבוי טבעי

)הפרש בין נולדים לנפטרים(
נולדים 8,630 | נפטרים 3,440

עולים שעלו לישראל
והשתקעו בתל–אביב-יפו

12.1% מישראל

אחוז גידול
+1.6% ת״א-יפו 
+2.0% ישראל 

גיל חציוני
ת״א-יפו 35.7
ישראל 29.7

גיל 64-35
ת״א-יפו 36.3%

ישראל 31.8%

נתוני  2015, מקור הנתונים: למ”ס
* אוכלוסייה זרה - עובדים חוקיים ולא חוקיים, מבקשי מקלט ופליטים



ממוצע נפשות  משקי בית בת״א-יפו 
במשק בית  194,4002.2 בישראל 2 ,470,200

3.3 בישראל                  מישראל                   7.9%

38.7

משקי בית 
משפחתיים

79.5%
56.3%

משקי בית עם 
בני +65

24.6% 26.7%

משקי בית עם 
ילדים עד גיל 18

סוגי משקי בית כאחוז מכלל משקי הבית

44.7%
24.2%

משקי בית בת״א-יפו - לפי סוג החזקה על הדירה )2015(
ת״א-יפו
ישראל

10.6% משקי בית  משקי בית 
19.1% ישראל  ואוכלוסייה 
9.9% נפשות  מתחת לקו 
21.7% ישראל  העוני )2015(

11.2%)לאחר תשלומי  ילדי ם 30.0%מיסים והעברה( ישרא ל

67.6% 26.7% 5.7%
47.5% 46.8% 5.7%

שטח מגורים ממוצע לדירה )מ״ר(

שטח מגורים ממוצע לנפש )מ״ר( 82.8

ת״א-יפו
ישראל

בעלותשכירות הסדר אחר

נתוני 2016, אלא אם צוין אחרת, מקור הנתונים: משקי בית - סקר כוח אדם, 
הלמ"ס, עוני - סקר הוצאות, הלמ"ס, שטח מגורים - קובץ ארנונה עירוני

משקי בית ורמת חיים



64,515 תושבים המקבלים קצבת זקנה ושארי ם
6.8% מישראל

7,998 מקבלי השלמת הכנסה  מזה: 
4.2% מישראל  

10,936 תושבים המקבלים גמלת סיעו ד
6.6% מישראל

נתוני 2016, מקור הנתונים: מינהל השירותים החברתיים והמוסד לביטוח לאומי
* אוכלוסייה זרה - עובדים חוקיים ולא חוקיים, מבקשי מקלט ופליטים

אגף מרכז-צפו ן
12,766 מטופלים | 4.7% מהאוכלוסייה

אגף דרו ם
13,463 מטופלים | 16.9% מהאוכלוסייה

אגף מזר ח
10,905 מטופלים | 13.3% מהאוכלוסייה

שירות לנכויות התפתחותיו ת
858 מטופלים | )ישנם תושבים נכים 

שמטופלים גם באגפים ובמחלקות 
האחרות(

היחידה לטיפול בדרי רחו ב
570 מטופלים

סה”כ מטופלים עם תיק
)כולל מרכז “גליקמן” למניעת 

אלימות במשפחה(

38,678
8.9%

מהאוכלוסייה

טיפות חלב עירוניות
תחנות עירוניות לבריאות המשפח ה

15

ילדים מטופלים )גילאי 0 עד 6(
40,173

מקבלי שירות ללא תיק
110,247

)פניות שלא נפתח להן תיק 
וכן פעילויות בתחום הרווחה: 

הרצאות, סדנאות וייעוץ בנושאי 
הורות, משפחה, תעסוקה וכו’ 

11.6%ובתחום הבריאות: בדיקות שיניים,  אוכלוסייה זרה*הדרכות לתלמידים וכו’(
88.4%
תושבים

שירותים חברתיים

ביטוח לאומי



420,000
סה״כ מועסקים בת״א-יפו

11.2% מישראל

*251,300
סה״כ מועסקים תושבי ת״א-יפו

תושבי ת״א-יפו 
בכח העבודה

261,500
)בני +15 שהיו מועסקים או 

בלתי מועסקי ם
וחיפשו עבודה(

הכנסת שכירים ברוטו שכירים תושבי העיר )2015(
יחסית לישראל )2015( 200,900

137.0% 6.3% מישראל

12.8% מישראל  70,222  עסקים פעילים 
11.3% מישראל  6,021  עסקים שנפתחו 
11.3% מישראל  4,564  עסקים שנסגרו 

96.1%
מועסקים

3.9%
בלתי 

מועסקים

מועסקים בעי ר
שאינם תושבי העיר

תושבי העי ר
שעובדים בה
תושבי העי ר

שאינם עובדים בה
* כולל  1,500 מועסקים

   שיישוב עבודתם אינו ידוע

61.2% 38.8%

257,100 162,900

65.2% 34.8%

162,900 86,900

נתוני 2016, אלא אם צוין אחרת, מקור הנתונים: תעסוקה - סקרי כוח אדם, 
הלמ"ס, עסקים - מרשם העסקים, הלמ"ס

תעסוקה

עסקים )2015(



68
מלונות תיירות
17.5% מישראל

7,883
חדרי ם

נות תיירות(ו )במל
15.2 מישראל%

פדיון במלונות תיירות

20.1% מישראל
פדיון מתיירים

 1,351,655 )אלפי ש״ח(
35.1% מישראל

אורחים במלונות תיירות

1,223,300
13.6% מישראל

40.3%
אורחים ישראלים

59.7%
תיירים

לינות במלונות תיירות

3,066,000
13.9% מישראל

26.7%
אורחים ישראלים

73.3%
תיירים

2,044,865
)אלפי ש״ח(

פדיון מתיירי ם
כ-% מסה"כ פדיון

37.9%
ישראל

66.1%
ת״א-יפו

הנתונים מתייחסים רק למלונות תיירות, אולם בעיר ישנם מקומות לינה נוספים 
לתיירים. נתוני 2016, מקור הנתונים הלמ"ס

תיירות



20.7% 79.3%

255,300
סה"כ יחידות

התפלגות באחוזים של יחידות שלא למגורים, לפי שימוש

נתוני 2016, מקור הנתונים: דיור - קובץ ארנונה עירוני, בנייה - למ"ס

28.4 סה״כ שטח 
מיליוני מ״ר

16.8
11.6מיל׳ מ״ר

מיל׳ מ״ר שטח יח ׳
למגורים

שטח יח ׳ 59.0%
לא למגורים

41.0%

שטח יחידות

53%  46% שירותים 

15%  30% מסחר 

9%  10% תעשייה 

23%  13% אחר 

דירות חדשות שטח של בנייה שנתית, 
אלפי מ״ ר

)כולל שטחים חדשים 
ותוספות בנייה(

דיור ובנייה

52,900
יחידות לא 

למגורים

202,400
יחידות 
למגורים

התחלות בנייה

211.5
לא למגורים

306.6
למגורים

גמר בנייה

2,434

התחלות בנייה

2,282

גמר בנייה

87.2
לא למגורים

410.9
למגורים



נתוני תשע”ז )2016/17(, אלא אם צוין אחרת,  מקור הנתונים: חינוך 
עירוני- קובץ תלמידים, השכלה גבוהה - למ”ס

66,040מזה:  74,740
תלמידים בחינוך סה”כ תלמידים 
העירוני והמשותף הלומדים בעיר 

)כולל חינוך משותף ומוכש”ר( )מוסדות עירוניים ולא עירוניים(

תלמידים בבתי”ס של החינוך העירוני והמשותף

השכלה אקדמית
)אוניברסיטת ת”א 

ומכללות אקדמיות בעיר, 
תשע”ה-2014/15( 

78.0% ממלכתי עברי
8.8% ממלכתי דתי

4.9% ממלכתי ערבי
5.4% חרדי/כש״ר/אחר

3.3% מיוחד

6.0% חינוך מיוחד - כולל כיתות 
משולבות בחינוך הרגיל

 94.0%
חינוך 

רגיל

23.7%
גני ילדים - 15,627

47.1%
בתי ספר יסודיים 

31,137

29.2%
בתי ספר על 

יסודיים - 19,279

אחוז הזכאי ם
לבגרות מתלמידי י”ב

74.8%
לומדים בעיר

78.0%
הגרים בעיר

38,220 לומדים במוסדות לתואר 
אקדמי בעיר, מזה: באוניברסיטת 

תל–אביב 26,730
10,040 תושבי העיר הלומדים 

במוסדות לתואר אקדמי בעיֿר, מזה: 
באוניברסיטת תל–אביב 7,890

חינוך והשכלה



נתוני 2016, אלא אם צוין אחרת, מקור הנתונים: מינהל קהילה, 
תרבות וספורט, מוסדות וגופי תרבות

1,467,310
ביקורים במוזיאונים

המוכרים בעיר

משתתפים בחוגים במרכזי 
פעילות עירוניים )2015(

 96,000
מזה:  39,700 

משתתפים בחוגים במרכזים קהילתיים
משתתפים במרכזים הקהילתיים, לפי  מספר קוראים פעילים 

סוג החוג )%(  35,920
6.6% מוזיקה 42.9% ספורט ממוצע השאלות חודשיות

5.1% יצירה 18.9% מחול 33,820
1.8% דרמה 12.7% לימוד מספר ספרים

12.1% חברתי 900,330

367,420
ביקורים בסינמטק 

תל–אביב

1,717,400
ביקורים בתיאטראות
)הקאמרי, הבימה, בית-ליסין ,

גשר ויידישפיל(

384,500
ביקורים באופרה

בתזמורת הפילהרמונית 
ובתזמורת הקאמרית

788,300
ביקורים בקולנוע

מסחרי

759,590
משתתפים באירועים 

עירוניים
)מופעי רחוב, פסטיבלים ,

יום הגאווה וכו’(

ספריות עירוניות

22

תרבות ופנאי



נתוני 2016 אלא אם צוין אחרת, מקור הנתונים: מנהל בת"ש, רכבת 
ישראל והלמ"ס

סה״כ נפגעים בתאונות דרכים
 ת״א-יפו 1,692

12.2% מישראל
הרוגים   11              פצועים קשה  171             פצועים קל  1,510

PCI - מדד איכות הכבישים
78

נמדד בסקאלה 100-0

% משקי בית שלשימושם רכב 
אחד ויותר )2015(

אורך רשת הדרכים ת״א-יפו 64.3%
הכוללת בעיר ישראל 69.7%

850מזה: % משקי בית שלרשותם שני 
)ק”מ( רכבים ויותר

ת״א-יפו 17.4%
ישראל 24.4%

אורך שבילי האופניים 
בעיר - כולל פארק יהושע

130
 )ק”מ(

מספר הנוסעים ברכב ת
אל ומת״א-יפו 

40,615,000

תחבורה



נתוני 2016, אלא אם צוין אחרת, מקור הנתונים: פסולת ושטחים ירוקים - 
חטיבת התפעול, אשפה לתושב - למ"ס, מים - תאגיד המים

פארקים, גינות ושטחים 
ירוקים )דונם(

11,459
שטח ירוק משטח העיר

22%

מספר עצים בעיר
256,000

מזה:
146,356

עצים במרחב הציבורי

צריכת מים )מ”ק(   
42,521,178
מזה: למגורים

64.2%
אחוז הפחת

10.0%
)הפרש בין אספקת המים 
לבין צריכת המים בפועל 

כאחוז מכלל האספקה( 

כמות פסולת שמוחזרה 
מתוך סה”כ האשפה בעיר 

16.7%
פסולת ומחזור

אשפה לתושב ביום אשפה שנתית )טון(   
2.6 ק”ג ת”א-יפ ו
1.7 ק”ג ישראל )2015 ( 412,284

אשפה יומית )טון(   

1,130

קיימות



צפיפות
8.4 )נפשות לדונם(

אורך קו החוף
14 )ק״מ(

אורך קו חוף מוכרז
2 )ק״מ(

עבירות רכוש תיקי חקירה של המשטרה לשנה
מזה: 18,884 35,028

12.5% מישראל  10.2% מישראל

שטח מוניציפלי

51,809
דונם

פניות עיקריות:
 114,183 תברואה  94,150 מספר קריאו ת פיקוח עירוני  59,278 שירות בשנה  שיפור פני העיר 
 40,302 תאגיד המים 
 24,634 דרכים ומאור   387,800
 14,704 תנועה 
 10,013 סל”ע 

רישוי ופיקו ח
6,477 על הבנייה 

מורשעים בדין, שגרו בעת ביצוע העבירה בת”א-יפו )2014(
5.1% מישראל  1,853 מבוגרים 
4.3% מישראל  78 קטינים 

נתונים פיזיים - נתוני  2016, מקור הנתונים - הלמ״ס;
מוקד שירות  106 - נתוני 2016 מקור הנתונים - מוקד שירות 106;

סדר ציבורי - נתוני 2015, אלא אם צוין אחרת, מקור הנתונים: משטרת ישראל ולמ״ס

נתונים פיזיים

מוקד שירות 106

סדר ציבורי


