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 רשימת השכונות
 

   0880אזור סטטיסטי ע"פ מפקד                     שם השכונה/האזור       קוד השכונה
 

 221-ו 222החלק הצפוני של  גלילות 2

 221והחלק הדרומי של  222החלק האמצעי של  צוקי אביב 1
 222החלק הדרומי של  זור שדה דבא 0

 220 נופי ים 4
 224 תוכנית ל' 7

 227 כוכב הצפון 1

 210-212 רמת אביב ג' 5
 202 אפקה 5

 201, 217, 214 נוה אביבים וסביבתה 9
 204, 200 אביב-רמת 20

 207 *אביב-אוניברסיטת תל 22

 צפונית לציר רוקח - 201-חלק מ *מרכז הירידים 20
 דרומית לציר רוקח - 201-חלק מ *פארק הירקון 21

 122ק הצפוני של החל תל ברוך צפון 24
 120והחלק הצפוני של  122החלק הדרומי של  תל ברוך 27

 120החלק הדרומי של  מעוז אביב 21
 121 נאות אפקה ב' 25

 124 נאות אפקה א' 25

 121, 127 הדר יוסף 29
 112 *קרית שאול 10

 111 המשתלה 12
 110 גני צהלה ורמות צהלה 11

 114 צהלה 10

 111, 117 נוה שרת 14
 102 רביבים 17

 101 נוה דן 11
 100 רמת החייל 15

 107, 104 *עתידים 15
 022 *אביב-נמל תל 19

 002; 011-012; 025-021 החלק הצפוני -הצפון הישן  00

 049-042; 005-001 החלק הדרומי -הצפון הישן  02
 421, 422 בבלי 01

 427-420 החלק הצפוני -הצפון החדש  00
סביבת ככר  -החדש הצפון  04

 המדינה
411-412 

 401-402 החלק הדרומי -הצפון החדש  07
 405 *צמרות איילון 01

 122; 771-772; 744-742; 725-722 אביב-לב תל 05
 710-712 כרם התימנים 05

 700-702 נוה צדק 09

 120, 121 גני שרונה 40
 117-112 מונטיפיורי 42

 502-ו 527; 521המערבי של , החלק 522 צפון יפו 41
 511, 517, 524, 520 גבעת הרצל, אזור המלאכה יפו 40

 512 יפו העתיקה, נמל יפו 44

 
 
 

 שכונות דלות אוכלוסין. לא יוצגו נתונים על שכונות אלו בפרסום זה.*
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   0880אזור סטטיסטי ע"פ מפקד                     שם השכונה/האזור       קוד השכונה

 
 517-511 עג'מי וגבעת העלייה 47
 504-501 צהלון ושיכוני חיסכון 41

 501, 507 יפו ג' ונוה גולן 45

 547, 542 אביב ודקר-תל-מכללת יפו 45
 545, 541 יפו ד' )גבעת התמרים( 49

 544והחלק המערבי של  540, 541 כביר, נוה עופר, יפו ב'-תל 70
 544החלק המזרחי של  *אזור התעסוקה "צומת חולון" 72

 520-522; 521החלק המזרחי של  פלורנטין 71

 512; 521-524 נוה שאנן 70
 514-511 שפירא 74

 502החלק המערבי של  *פארק החורשות 77
 500, 501, 502החלק המזרחי של  קרית שלום 71

 920-922 נחלת יצחק 75
 921-924 ביצרון ורמת ישראל 75

 912 חיים-תל 79

 911 רמת הטייסים 10
 910 אורות 12

 919-917 יד אליהו 11
 907-902, 914 התקווה 10

 901החלק הצפוני של  והארגזים עזרא 14

 905החלק הצפוני של  לבנה וידידיה 17
 905-ו 901החלק הדרומי של  *פארק דרום 11

 942 כפיר 15
 941 נוה ברבור, כפר שלם מערב 15

 944, 940 מזרח נוה אליעזר וכפר שלם 19
 941, 947 נוה חן 50

 945 ניר אביב 52

 
           

 
 

 לא יוצגו נתונים על שכונות אלו בפרסום זה.שכונות דלות אוכלוסין. *

 



 



 29 

 מבוא

 :תחומיםלארבעה . המידע מתייחס יפו-מגורים בת"אשכונות  75 מידע מרוכז על בחוברת זו מוצג

 .ן: שטח קרקע ושימושי השטח הבנויכגו - מאפיינים פיסיים .2

 ., ריבוי טבעי וניידות גיאוגרפיתכגון: מין, גיל, מוצא -אוכלוסייה  מאפייני .1

 כלכלי, הכנסות שכירים ועצמאים.-מדד חברתיהשכלה, תעסוקה, כגון:  -כלכליים -מאפיינים חברתיים .0

 צפיפות דיור.ו שק הביתכגון: סוג משק הבית, הרכב מ -. מאפיינים של משקי בית 4

 

לכל רובע בעיר מוקדש פרק, הכולל נתונים כלליים על הרובע )כאמור,  -המידע בחוברת מאורגן לפי רובע 

  .הכלולה בתחומו מפורטים לכל שכונהנתונים כלכליים( וכן  - מאפיינים תכנוניים, דמוגרפיים וחברתיים

 

 הנתוניםמקורות 

 : ום זהלפרסעובדו הנתונים מהם המקורות 

 .(הלמ"ס) 1005מפקד האוכלוסין והדיור  עיבוד מיוחד של נתוניא.  

 )הלמ"ס(. 2997, 2950, 2951, 2912מפקדי האוכלוסין והדיור לשנים: .  ב

 .1021בצי אוכלוסייה, מרכיבי שינוי וניידות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )הלמ"ס( לשנת ו.  קג

 .1020-2951לשנים  יפו-אביב-ית של אגף הגבייה בעיריית תל.  קובץ החייבים של הארנונה הכללד

 - "ג)שנה"ל תשע יפו-אביב-בעיריית תלהעירוני של מינהל החינוך, התרבות והספורט  התלמידים. קובץ ה

     1021/1020.) 

 , ביטוח לאומי.1021קובץ מקבלי קצבאות זקנה ושאירים ומקבלי השלמת הכנסה לשנת  . ו

 העירונית, שכבת ייעודי הקרקע המתעדכנת מעת לעת. GIS-מערכת ה . ז

 

. חלק 1020הפיסיים נכונים לסוף  הנתוניםליד כל נתון או סדרת נתונים נרשמה השנה אליה הם מתייחסים. 

 -)גודל האוכלוסייה, מין, גיל, ריבוי טבעי ומאזן ניידות( והיתר  1021נכונים לשנת  ממאפייני האוכלוסייה

כלכליים נכונים -הנתונים החברתייםרוב . 1005 דצמבר -כת מפקד האוכלוסין והדיור נכונים למועד ערי

ואילו הנתונים על תלמידים נכונים לשנת  1021הנתונים על רווחה נכונים לדצמבר  .1005לדצמבר 

מוצגים גם נתונים נבחרים ממפקדים קודמים  בפרק המתייחס לכל רובע (.1021/1020) "גהלימודים תשע

 השוואה.לצורך 

 

 הנתוניםהצגת 

תחילה מוצג תיאור מפורט על הרובע ואח"כ מידע . ושכונות העירבחוברת מובא מידע מפורט לגבי רובעי 

 על שכונות המגורים הכלולות בתחומו.

 4מצפון לירקון, רבעים  1רבעים:  9-יפו מחולקת כיום מבחינה מינהלית וסטטיסטית ל-אביב-העיר תל

  (.20 בעמוד  הבמזרח העיר. )ראה מפ רובע נוסףבדרום העיר ויפו ורבעים  1במרכז העיר, רבעים 

האזורים המשמשים למגורים, חלקם . בעיר מגוריםה שכונותמפורט לגבי מידע בחוברת מובא כאמור, 

חלקם אינם בעלי זהות שכונתית ותוכנית ל', יד אליהו(  - השכונות)למשל  בהקתבעלי זהות שכונתית מו

 הצפון הישן החלק הצפוני(. - השכונה)למשל 

 

נאלצנו  לעיתים. אולם, יפו-התאם לגבולות שנקבעו על ידי עיריית ת"אבמוצגים לגבי כל שכונה הנתונים 

לכך היא  הסיבה .כונה המוגדרת באופן שונה מההגדרה העירונית שלהלהציג נתונים המתייחסים לש

האזורים . בחלק מהאזורים הסטטיסטיים  ,1005של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במפקד  דגימה חסרה

לא ניתן היה להציג את הנתונים של הסטטיסטיים הללו צורפו לאזורים סטטיסטיים אחרים. על כן, 

הם הוצגו ביחד עם אזור סטטיסטי אחר שלא תמיד תאם לגבול ו בנפרדהללו  יםסטטיסטיים האזורה
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שונה מהגדרת גבולות השכונה שנקבעו על ידי  בחוברתת הנתונים בהן הצג ,בשכונות השכונה העירונית.

 ישנה הערה המציינת זאת. ,יפו-אביב-עיריית תל

 בנוסף, בחוברת מגוון של מפות המציגות את הנתונים בפריסה גאוגרפית.

 

 הגדרות

 הגדרות המאפיינים יופיעו לפי סדר הופעתם בחוברת.

 כללי

 -מצב על האוכלוסייה בנקודת זמן מסויימת נתוני המפקד בחוברת זו מספקים תמונת  המועד הקובע

המועד הקובע היה מוצאי שבת  1005תאריך המועד הקובע. במפקד האוכלוסין של 

15.21.1005. 
  

 .15.21.05-השבוע שהסתיים במוצאי שבת ה השבוע הקובע
  

 יים ואורבנייםסמאפיינים פי
  

צפיפות מגורים 

 ברוטו

המיועד למגורים  ם(שטח הקרקע )בדונבין לברובע  למגוריםמספר היחידות היחס בין 

 ולשטחי הציבור )מבוטא כיחידות לדונם(.
  

צפיפות מגורים 

 נטו

למגורים המיועד )בדונם(  שטח הקרקעבין למספר היחידות למגורים ברובע היחס בין 

 ברובע )מבוטא כיחידות מגורים לדונם(.
  

 ברובע מגוריםשימוש ( המיועד למ"ר)בנוי השטח הבין לע ברובמספר התושבים היחס בין  צפיפות דיור

 )מבוטא כשטח מגורים לנפש(.
  

צפיפות 

 אוכלוסייה

 מספר התושבים בשכונה/ברובע מחולק בשטח השכונה/הרובע )בדונם(.

  

 המיועדים למבנים ומוסדות ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים. קרקעה שטחי שטחי ציבור
  

 כ שטחי הציבור מחולקים במספר התושבים ברובע."סה שטח ציבורי לנפש
  

 שכונה בדונם.רובע/הסה"כ שטח ה שטח הקרקע
  

חדר או מערכת חדרים המיועדים למגורים או לשימושים אחרים, במבנה קבוע או ארעי  יחידות

גישה מהרחוב או מכניסה  םיחידות או החדרים במבנה זה ויש אליההמשאר  יםומובדל

 .ו מחדר המדרגות של הבנייןמשותפת א
  

יחידות ונקבע בהתאם לסיווג הבינלאומי שהותאם ע"י הלשכה המתייחס לשימושים של  השימוש

 (. לדוגמא:1)פרסומי מפקד מס'  2912המרכזית לסטטיסטיקה לקראת מפקד האוכלוסין 

 .יחידות המשמשות, שימשו בעבר או מיועדות לשמש למגורים - מגורים

 .ידות המשמשות לתעשייה ובתי מלאכהיח - תעשייה

יחידות שהשימושים שלהן נכללים ב: מסחר סיטוני, מסחר קמעוני, רוכלות,  - מסחר

 ניידי.-בנקאות וכספים, ביטוח ונכסי דלא

שירותים  ;יחידות שהשימוש שלהן כולל: שירותים ציבוריים מכל הסוגים - שירותים

 עסקיים ומשפטיים; שירותים אישיים.

יחידות שהשימושים שלהן כוללים: בנייה, חשמל, חקלאות ודיג, מים ושירותים  - אחר

 סניטריים, תחבורה, הובלה, אחסנה וקשר.
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 :המידע התכנוני המופיע בכל רובע מתייחס לשימושי הקרקע הבאים שימושי קרקע

 יחידות המשמשות למגורים, כולל בתי אבות, דיור מוגן ומלון דירות. - מגורים

יחידות המשמשות למסחר קמעונאי, שירותי דלק ומכירת מכוניות, רוכלות,  - מסחר

 שירותי פנאי ובידור, שירותי אוכל ומשקה ושירותים אישיים וביתיים.

ניידי, שירות -ים, מוסדות פיננסיים, ביטוח, דלאיחידות המשמשות כמשרדי בנק -משרדים 

יים, שירותי עזר, אומנים, סופרים, בתי ממשלתי ועירוני, אגודות, קונסוליות, מקצועות חופש

 תוכנה, משרדי תחבורה והובלה, משרדי קבלני בנייה.

 יחידות המשמשות למתקני ספורט, בריכות שחייה ומלונאות. -ספורט, נופש, מלונאות 

יחידות המשמשות לחינוך, תנועות נוער, בריאות, רווחה וסעד, דת,  -שירותי ציבור 

 , ספריות, אולמות תיאטרון )כולל בתי קולנוע ואופרה(.מוסדות מחקר, מוזיאונים

 יחידות המשמשות לתעשייה ובתי מלאכה. - תעשייה ומלאכה

 יחידות המשמשות למגרשי חנייה וחניונים במבנה. - חניונים

 ואחסנה. , תחבורה, הובלה ומים חשמל המשמשות לאספקתיחידות  - אחר
  

הנמצא בשימושו הבלעדי של  היחידהשטח הרצפה של מתייחס לשטח רצפות וכולל:  בנוי שטח

 ומחוייב בתשלום ארנונה. המחזיק )כולל מרפסות(
  

 סה"כ שטח היחידות מחולק במספר היחידות. שטח ממוצע
  

. במקרה ולבנייה המקורית נוסף שטח בגודל של מעל היחידהנקבעה לפי שנת גמר בניית  תקופת בנייה

 תוספת.שנת הבנייה שבה נבנתה הנייה חושבה לפי מהשטח המקורי, שנת הב 70%
  

 אזור עם מרקם בנוי בעל ערכים עיצוביים ייחודיים של המבנים וסביבתם. שימור מרקם בנוי
  

 מאפייני אוכלוסייה
  

אך נעדרו לא יותר משנה ברציפות, עולים  ,תושבים קבועים לרבות אלה אשר שהו בחו"ל אוכלוסייה

 שבים ארעיים ותיירים ששהו יותר משנה ברציפות.ועולים בכוח, תו
  

אחוז משקי בית 
עם ילדים עד גיל 

29 

, מתוך סך כל משקי הבית 25-0אחוז משקי בית שיש בהם לפחות ילד אחד בגילאי 

 שנה. 25הכוונה לילדים שטרם מלאו להם  25עד גיל  ברובע/בשכונה.
  

אחוז משקי בית 
 ומעלה 69עם בני 

ומעלה, מתוך סך כל משקי הבית  17ית שיש בהם לפחות נפש אחת בגיל אחוז משקי ב

 ברובע/בשכונה.
  

מספר ילדים 
 ממוצע לאישה

 ומעלה(. 27מספר ילדים חיים שנולדו לאישה )נבדק עבור בנות 

  

 .האחוז של בני הדת השכיחה בשכונה דת עיקרית
  

  מחושב בשנים שלמות. גיל
  

 ל( שמחצית האוכלוסייה נמצאת מעליו ומחציתה נמצאת מתחתיו.הערך )הגי גיל חציוני
  

 ומעלה )התושבים ה"תלויים"(, לבין בני 17ובני  29-0היחס בין סה"כ בני  יחס תלות

 .2,000 -)התושבים ה"מפרנסים"(, מוכפל ב 14-10

יבשת לידת יבשת המוצא של ילידי חו"ל נקבעת לפי יבשת לידתם ושל ילידי ישראל לפי  יבשת מוצא

 האב. הנתונים מוצגים עבור יהודים בלבד.
  

 פטירות.המספר ללידות המספר ההפרש בין  ריבוי טבעי
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אוכלוסייה 

 ממוצעת

 .ממוצע בין האוכלוסייה בתחילת השנה לאוכלוסייה בסוף השנה

 .ההפרש בין מספר המשתקעים בעיר לבין מספר העוזבים את העיר מאזן הגירה

הכולל גם עולים  ההפרש בין מספר המשתקעים בעיר לבין מספר העוזבים את העיר למאזן הגירה כול

 .ואיחודי משפחות ויוצאים לחו"ל

מאזן הגירה בין 
 שוביםיי

פו, י-נכנסים לת"אה . המאזן הוא ההפרש ביןיפו ליישובים אחרים-מתייחס להגירה בין ת"א

 ליישובים אחרים בישראל. יפו, שעברו-יוצאים מת"אשבאו מיישובים אחרים בישראל ל

מאזן הגירה בתוך 
 העיר

 מתייחס לתנועת תושבי העיר משכונה אחת לשכונה אחרת. 

  

 ומעלה( 29)הנתונים מתייחסים לבני  השכלה

  

מספר שנות הלימוד שאדם למד בבתי ספר בארץ או בחו"ל מחושב בשנים שלמות. לא  שנות לימוד

, שנות לימוד נוספות באותה כיתה, וכן שנות לימוד נכללות שנות לימוד שהאדם לא סיים

 במסגרות שאינן נחשבות כבית ספר. לא נכללות גם שנות לימוד בישיבה או בכולל.

התעודה הגבוהה 
 ביותר

התעודה הגבוהה ביותר שקיבל אדם במהלך שנות לימודיו במוסדות ההשכלה השונים. 

ת: תעודת סיום בי"ס יסודי או של ב"תעודות אחרות" קובצו הערכים של התשובות הבאו

 חטיבת ביניים, ללא תעודה ותעודה אחרת.

אחוז בעלי תואר 
 אקדמי

 ומעלה ברובע/בשכונה. 27סה"כ בעלי תואר אקדמי ראשון ומעלה, מתוך סה"כ בני 

 כלכליים  -מאפיינים חברתיים

-מדד חברתי 

 (SES)כלכלי  

ם, דמוגרפיים,  מאפייני חינוך כלכליי משתניםמדד מסכם שבבסיס חישובו נכללו 

-באמצעות המדד ניתן לאפיין את הרמה החברתית. והשכלה, דיור, תעסוקה, אבטלה ועוד

של האוכלוסייה. המדד המצוין בחוברת  הוא פנים עירוני, כלומר מאפשר  תכלכלי

 שלהפנים עירוני את הסיווג  לא ניתן להשוות , אולם השוואה בין אזורים שונים בתוך העיר

רמה מציין  2, כאשר 20-ל 2בין  ןהמדד ה אשכולות יפו לסיווגים בערים אחרות.-ת"א

 .יחסית הגבוה כלכלית -מציין רמת חברתית 20, כלכלית נמוכה יחסית -חברתית

הכנסה מעבודה 
גבוהה מפעמיים 

 השכר הממוצע
 בישראל

הכנסה( מעל  )לפי נתוני מס 1005ו/או עצמאית בשנת  אחוז בעלי הכנסה מעבודה שכירה

לחודש בשנה(, מתוך סך בעלי הכנסה ₪  5,017: 1005פעמיים השכר הממוצע )לשנת 

 מעבודה.

הכנסה מעבודה 
נמוכה משכר 

 המינימום
 בישראל

)לפי נתוני מס הכנסה(  1005עצמאית בשנת  אחוז בעלי הכנסה מעבודה שכירה ו/או

(, מתוך סך בעלי הכנסה : לחודש עבודה ₪0,550 : 1005מתחת לשכר המינימום )לשנת 

 מעבודה.

 ומעלה( 29)הנתונים מתייחסים לבני  תעסוקה

  

כוח העבודה 
 האזרחי השנתי 

ומעלה המשתתפים בכוח העבודה האזרחי השבועי שהיו "מועסקים" או "בלתי  27בני 

 מועסקים" בשבוע של המועד הקובע:

ודה  כלשהי לפחות שעה אחת בשבוע של המועד הקובע בעב עבדו - מועסקים .2

תמורת שכר, רווח או תמורה אחרת, או שנעדרו ממקום עבודתם בשבוע הקובע בגלל 

 מחלה, חופשה וכדומה.

כלל בשבוע של המועד הקובע, חיפשו עבודה באופן  לא עבדו - בלתי מועסקים .1

פעיל בארבעת השבועות שקדמו למועד הקובע והיו יכולים להתחיל לעבוד בשבוע הקובע 

 עבודה מתאימה. ה להםעלו הוצ

 .1005אינם משתתפים בכוח העבודה האזרחי השבועי, אך עבדו במהלך שנת  .0
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 )ראו לעיל("בלתי מועסקים" ו"מועסקים"  נכללים: 1005באוכלוסיית העובדים בשנת  0880עבדו בשנת 

 1005אינם משתתפים בכוח העבודה האזרחי השבועי שעבדו במהלך ו

שעבדו  29-29בני 
 0880בשנת 

 .בשכונה 25-27מתוך סך אוכלוסיית הילדים בני  1005שעבדו בשנת  25-27ז בני אחו

  

מעמד במקום 

 העבודה

 המעמד התעסוקתי של אדם במקום עבודתו העיקרי או במקום האחרון שבו עבד:

אדם העובד אצל מישהו אחר תמורת שכר יומי, חודשי, קבלני או עבור תמורה  - שכיר .2

 אחרת כלשהי.

 ם העובד בעסק או במשק משלו.אד - עצמאי .1

כולל: חבר קואופרטיב, בן משפחה העובד ללא תשלום )בתנאי שלא מדובר  - אחר .0

 בחברה בע"מ(.
  

ממוצע שעות 
 עבודה בשבוע

מתייחס לממוצע שעות העבודה בדרך כלל. במקרים של עבודה במספר מקומות, 

 ודה.שעבד בכל מקומות העבבשבוע התבקש האדם לציין את סך השעות 
  

אמצעי הגעה 
עיקרי למקום 

 העבודה

מתאר שימוש באמצעי הגעה למקום העבודה בשבוע הקובע )השבוע שהסתיים במוצאי 

 (.15.21.05-שבת ה
  

מתאר את סוג העבודה שהאדם מבצע במקום עבודתו, מבלי להתחשב במקצוע שלמד  משלח יד

על פי הסיווג האחיד של משלחי  )אם אינו עוסק בו( )הנתונים מובאים לפי משלח יד ראשי

 , הלמ"ס(.14, פרסום טכני מס' 2994יד 
  

מתאר את הפעילות העיקרית שמבוצעת במקום העבודה. הענף הכלכלי נקבע לפי המוצר  ענף כלכלי

פי הסיווג האחיד -או השירות העיקרי שמספק מקום העבודה, כפי שהגדיר המרואיין )על

, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה(. להלן 10ני מס' , פרסום טכ2990של ענפי כלכלה 

 :, כפי שמופיעים בחוברתהסיווגים

 כרייה וחרושת, חשמל ומים, בינוי. - תעשייה ומלאכה

מסחר סיטוני וקמעוני, תיקון כלי רכב מנועיים, אופנועים, קטנועים וטובין  - מסחר

 לשימוש אישי וביתי, שירותים למשק הבית הניתנים ע"י פרטים.

 קפה, מלונות וכו'.-מסעדות, בתי - רותי אירוח ואוכלשי

 שירותי הובלה, מחסנים, ספקי אינטרנט וכד'.  - תחבורה, אחסנה ותקשורת

ניידי, -מוסדות פיננסיים אחרים, נכסי דלאבנקאות, ביטוח ו - שירותים עסקיים ופיננסיים

 פעילויות השכרה ושירותים עיסקיים.

, חינוך , שירותי בריאות, רווחה וסעד, שירותים קהילתיים, מינהל ציבורי - שירותי ציבור

 חברתיים, אישיים ואחרים.

 ארגונים וגופים חוץ מדינתיים, חקלאות, לא ידוע. - אחר ולא ידוע
  

 רווחה ומוגבלות
  

אחוז מקבלי 
זקנה קצבת 

 ושאירים

 השכונה.אחוז מקבלי קצבת זקנה ושאירים מביטוח לאומי, מתוך סך כל אוכלוסיית 

  

קושי לשמוע, 
לראות, לזכור או 

להתרכז, 
להתלבש או 

ללכת , להתרחץ
בתוך הבית או 
לעלות ולרדת 

 במדרגות

פי דיווח המרואיין, למעט הקושי -יומיות, על-מידת הקושי של האדם בביצוע פעולות יום

לראות שהתקבל מקובץ בעלי תעודת עיוור )כל בעלי תעודת עיוור חושבו כ"מתקשה 

 ד" ו"כלל אינו יכול" לראות(.מאו
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 חינוך
  

ילדים בגני 

 ילדים

וגיל טרום חובה  (7בה )ילדים המבקרים בגני ילדים עירוניים, אשר בהם לומדים ילדים בגיל חו

(4-0.) 
  

תלמידים בבתי 

 הספר

תלמידים המבקרים בבתי ספר עירוניים ובבתי ספר משותפים )בבעלות עירונית ובבעלות 

 רת(.פרטית/אח
  

 משקי בית
  

 קבוצה של אנשים הגרים באותה דירה ויש להם תקציב הוצאות משותף למזון. משק בית
  

ממוצע נפשות 
 למשק בית

 היחס בין מספר הנפשות לבין מספר משקי הבית בשכונה.

  

משק בית 
 משפחתי

 משק בית שיש בו אנשים בעלי קרבה משפחתית.

  

משק בית לא 
 משפחתי

 ית הכולל אדם אחד או קבוצת אנשים שאין ביניהם קרבה משפחתית.משק ב

  

משק בית שבו 
 הורה יחיד

 משק בית משפחתי שיש בו הורה יחיד עם ילד אחד לפחות.

  

משקי בית לפי 
צורת החזקה 

 על הדירה

 ההסדר שלפיו גר משק הבית בדירה )בבעלות, בשכירות או בהסדר אחר(.

  

צפיפות דיור 
 ממוצעת

ין החדרים בדירה לא יהיחס בין מספר הנפשות במשק הבית לבין מספר החדרים בדירה )במנ

 נכללים מטבח, שירותים וחדר המשמש לעסק בלבד(, עבור כל משקי הבית בשכונה.
  

מוצרים בני 
 אקיימ

העומדים 
לרשות משק 

 הבית

בשכונה, אחוז משקי הבית שיש ברשותם מחשב מתוך סך כל משקי הבית  - מחשב אישי

 שענו על השאלה: "האם יש ברשותכם מחשב אישי?"

אחוז משקי הבית שיש ברשותם מנוי לאינטרנט מתוך סך כל משקי הבית  - מנוי לאינטרנט

 בשכונה שיש ברשותם מחשב.

אחוז משקי הבית שיש ברשותם מכונית אחת או יותר מתוך סך כל  - מכונית אחת לפחות

 ה: "כמה כלי רכב יש ברשותכם?"משקי הבית בשכונה שענו על השאל

אחוז משקי הבית שיש ברשותם שתי מכוניות ויותר מתוך סך כל משקי  - שתי מכוניות ויותר

 הבית בשכונה שענו על השאלה: "כמה כלי רכב יש ברשותכם?"

הממוצע של מספר הטלפונים הניידים למשק הבית,  - ממוצע טלפונים ניידים למשק בית

 נה שענו על השאלה: "כמה מכשירי טלפון ניידים יש ברשותכם?"עבור משקי הבית בשכו

במשתנים אלו קיימים ערכים "אפס" ו"לא ידוע": הערך "אפס" נכלל בחישוב, הערך "לא 

 ידוע" לא נכלל בחישוב.

 
 
 

 סימנים מיוחדים

 חוסר מקרים =          -

 מספרים בלתי ידועים או שאינם ניתנים לפרסום = ..        
 
 


