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אוכלוסייה
מתייחסים לאוכלוסייה קבועה .משנת 1972
ועד  ,1982האומדנים מבוססים על מפקד
האוכלוסין והדיור שנערך ב .20.5.1972-משנת
 1983ועד ) 1994כולל האוכלוסייה הממוצעת
ל (1995-האומדנים מבוססים על תוצאות
מפקד האוכלוסין והדיור שנערך ב.4.6.1983-
מ 1995-ועד  2007נתוני האוכלוסייה מבוססים
על מפקד האוכלוסין והדיור  - 4.11.1995אלא
אם כן צוין אחרת.
סקר מפקד האוכלוסין האחרון נערך בסוף
דצמבר  .2008אומדני האוכלוסייה משנת
 2008מבוססים על מפקד .2008
משנת  ,1967נכללים באוכלוסייה תושבי מזרח
ירושלים )שמנו כ 70,900-נפש בסוף ,(1967
ומשנת  1969גם העולים בכוח ,ראו פרק - 4
עלייה והגירה .משנת  1982נכללת גם
אוכלוסיית הדרוזים והמוסלמים בגולן )שמנתה
כ 12,000-נפש בסוף  .(1982החל משנת
 2008אומדני האוכלוסייה כוללים רק אנשים
הרשומים במרשם האוכלוסין.
אוכלוסייה ממוצעת :חושבה עד  1982ובשנים
 1993-1990כממוצע של  12הממוצעים
החודשיים .בשנים  ,1989-1983שבהן מספר
העולים היה קטן יחסית ,ומשנת  1994ואילך,
שנים שבהן הגיעו העולים מדי חודש בתדירות
אחידה יחסית ,הממוצע חושב כמחצית הסכום
של גודל האוכלוסייה בסוף השנה הנסקרת
ובראשיתה .משנת  2016החלה הלמ"ס לקבל
נתונים מפורטים יותר ממרשם האוכלוסין.
בעקבות כך חלו שינויים ושיפורים בהגדרות
ובאומדנים של תנועות האוכלוסייה המחושבים
בלמ"ס )למעט לוח .(2.4

לוחות סיכום
)לוחות (2.2-2.1
אומדני האוכלוסייה ותכונותיה הדמוגרפיות  -הן
הארציים והן האומדנים לפי פירוט גאוגרפי -
מבוססים על התוצאות של מפקדי האוכלוסין
ועל השינויים שחלו באוכלוסייה אחריהם ,כפי
שנרשמו במרשם האוכלוסין.
מסוף  2008ואילך ,אומדני האוכלוסייה
מתבססים על מפקד .2008

הגדרות
האוכלוסייה מוגדרת על בסיס האוכלוסייה
הקבועה )דה יורה( ,והיא כוללת תושבים
קבועים בעלי אזרחות ישראלית ותושבי קבע
ללא אזרחות ישראלית )לרבות אלה הנעדרים
מישראל פחות משנה בעת האומדן(.
עד שנת  2008האוכלוסייה כללה אומדן של
התיירים והתושבים הארעיים השוהים בישראל
למעלה משנה )למעט דיפלומטים ואנשי או"ם(.
אומדני האוכלוסייה כוללים את האוכלוסייה
הרשומה במרשם האוכלוסין בלבד .תושבים
שאינם רשומים במרשם האוכלוסין אינם
נכללים באומדן גם אם שהו בישראל למעלה
משנה.
אומדני האוכלוסייה אינם כוללים את אוכלוסיית
העובדים הזרים .אוכלוסייה זו נאמדה בכ169-
אלף נפש בסוף שנת  2016וחלקם שהו
בישראל יותר משנה .בנוסף ,אומדני
האוכלוסייה אינם כוללים אנשים שנכנסו ארצה
ללא אשרת שהייה ולא דרך מעברי גבול
מוכרים.

הסברים ,מקורות ושיטות חישוב

תכונות דמוגרפיות
של האוכלוסייה

בסיס אומדני האוכלוסייה :האומדנים עד
מפקד  22.5.1961מבוססים על רישום
התושבים שנערך ב 8.11.1948-ומתייחסים
לאוכלוסייה נוכחת )דה פקטו( הכוללת את
התושבים הקבועים הנמצאים בישראל בעת
האומדן ,וכן את התושבים הארעיים ואת
התיירים הנמצאים בארץ; היא אינה כוללת את
התושבים הקבועים שנעדרו מהארץ בעת
האומדן .האומדנים ממפקד  1961ואילך
אוכלוסייה

)לוחות (2.9-2.3

הגדרות
קבוצת אוכלוסייה ודת :בלוחות לפי
קבוצת אוכלוסייה החלוקה )משנת  (1995היא
כדלקמן:
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נכללה קבוצה זו רק בכלל האוכלוסייה
ובאוכלוסייה הערבית ,אך איננה כלולה בדתות
המפורטות.
גיל :מספר השנים השלמות שמלאו לאדם עד
תאריך האומדן.
מצב משפחתי :כולל רווק/ה ,נשוי/אה ,גרוש/ה,
אלמן/נה .מצב משפחתי מבוסס על מרשם
האוכלוסין.
ארץ לידה :לפי הגבולות בעת האומדן ,פרט
לברית המועצות ,יוגוסלביה וצ'כוסלובקיה,
שהנתונים עליהן מתייחסים למצב המדיני לפני
פירוקן.
יבשת/ארץ מוצא :לילידי חוץ לארץ -
יבשת/ארץ הלידה; לילידי ישראל  -יבשת/ארץ
לידת האב.

 יהודים ערבים :מוסלמים )כולל צ'רקסים( ,נוצרים-ערבים )כולל ארמנים( ודרוזים.
 אחרים :נוצרים לא-ערבים ,בני דתות אחרותוללא סיווג דת במרשם האוכלוסין.
עד למפקד " 1995אחרים" נכללו
באוכלוסייה הערבית.
בלוחות לפי דת החלוקה היא כדלקמן:
 יהודים מוסלמים נוצרים )נוצרים ערבים ונוצרים לא-ערבים( דרוזים ללא סיווג דת.עד למפקד  1995הלוחות כללו חלוקה לארבע
קבוצות דת :יהודים ,מוסלמים ,נוצרים ודרוזים.
בקבוצת הנוצרים נכללו גם אלו ללא סיווג דת;
בקבוצת הדרוזים נכללו גם בני דתות אחרות
כגון :בודהיסטים ,הינדים ,שומרונים וכד'.
ממפקד  ,1995עקב עלייתם לישראל של עולים
רבים שאינם רשומים כיהודים במרשם
האוכלוסין ,שונו ההגדרות של דת ושל קבוצת
אוכלוסייה.
קבוצת הנוצרים חולקה לשתי קבוצות :נוצרים
ערבים ונוצרים לא-ערבים .החלוקה נעשתה על
פי אופי יישוב המגורים ,הלאום וארץ הלידה.
נוצרים ערבים :כל נוצרי שגר ביישוב לא-יהודי,
או כל מי שגר ביישוב אחר אך רשום במרשם
האוכלוסין כשייך ללאום ערבי .במקרים שבהם
פרטים אלה חסרים ,נכללו בקבוצת נוצרים
ערבים אלו שנולדו בארץ ערבית או ילידי
ישראל שאביהם נולד בארץ ערבית.
נוצרים לא-ערבים :כל יתר הנוצרים.
ללא סיווג דת :קבוצה נוספת המוצגת בנפרד
ממפקד  ,1995ומתייחסת בדרך כלל לבני
משפחה של עולים יהודים .בקבוצה זו כלולים
גם בני דתות שלא פורטו בנפרד )בודהיסטים,
הינדים ,שומרונים וכו'( ,שעד  1995נכללו עם
הדרוזים .במפקד  1995מנו בני דתות אלו
)בודהיסטים ,הינדים ,שומרונים וכו'( כ400-
נפש .במפקד  2008הם מנו כ 1,200-נפש.
משנת  2000האוכלוסייה כוללת גם לבנונים
שנכנסו לארץ במאי  2000והוענקו להם
תעודות זהות ישראליות )חיילי צד"ל ובני
משפחותיהם( .בסוף שנת  2016כוללת
אוכלוסייה זו כ 2,600-נפש ,כ 1,600-מהם
נכללו במרשם ללא סיווג דת .בלוחות לפי דת
אוכלוסייה

תחזית אוכלוסייה
)לוח (2.10
תחזית אוכלוסייה :התחזיות מבוססות על
אומדני האוכלוסייה של סוף שנת ,2015
וההתפתחויות הצפויות משנה זאת ועד סוף
שנת .2065
התחזיות מתפרסמות בשלוש הנחות שונות של
רמת פריון ותמותה והנחת מאזן הגירה אחת.

אוכלוסייה יהודית
בעולם ובישראל
)לוח (2.11
מקור :מדור לדמוגרפיה ולסטטיסטיקה של
היהודים ,המכון ליהדות זמננו ע"ש א .הרמן,
האוניברסיטה העברית בירושלים.

מקורות גידול האוכלוסייה
)לוחות (2.14-2.12

הגדרות
מרכיבי השינוי של האוכלוסייה :ריבוי טבעי
)לידות פחות פטירות( ומאזן הגירה.
מרכיבי מאזן ההגירה הם ,בצד החיובי :עולים,
תיירים ששינו מעמדם לעולים ,כניסות לשם
איחוד משפחות ,תושבים קבועים ששבו
לישראל אחרי שהייה של יותר מ 12-חודשים
בחו"ל ואזרחים עולים )אזרח עולה :אדם שנולד
לאזרח ישראלי בעת שהותו בחו"ל ונכנס
לישראל בכוונה להשתקע( .מכל אלה מפחיתים
את התושבים שבשנת האומדן מלאו להם
לפחות  12חודשים רצופים בחו"ל .מפקד דיירי
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אחד  -נווה שלום )מ .(1985-יישובים אלה
נמנים הן ביישובים היהודיים והן ביישובים הלא-
יהודיים; בסך הכל יישובים אלה נמנים רק פעם
אחת .האוכלוסייה המפורטת בדת "יהודים"
מתייחסת ליהודים הגרים ביישובים יהודיים או
ביישובים לא-יהודיים .האוכלוסייה המפורטת
בקבוצת האוכלוסייה הערבית מתייחסת
לערבים הגרים ביישובים לא-יהודיים או
ביישובים יהודיים.
מחוז ונפה :המחוזות והנפות מוגדרים לפי
החלוקה המינהלית הרשמית של מדינת
ישראל ,שלפיה קיימים  6מחוזות ו 15-נפות.
כולל יישובים ישראליים באזור יהודה והשומרון.
השינויים שחלו ב"מחוז ונפה" הם כדלקמן:
משנת  1967מחוז ירושלים כולל את מזרח
ירושלים.
משנת  1972נכללים גם היישובים הישראליים
באזורי יהודה והשומרון וחבל עזה ,הגולן וסיני.
משנת  1981מחוז הצפון כולל את נפת גולן.
משנת  1982לא כולל את היישובים הישראליים
שפונו מסיני.
מאוגוסט  2005לא כולל את היישובים
הישראליים שפונו מחבל עזה ומצפון השומרון
במסגרת חוק יישום תכנית ההתנתקות
התשס"ה.2005-
אזור טבעי :במסגרת החלוקה הרשמית ל15-
נפות ,נעשתה חלוקה מפורטת יותר של שטח
המדינה לאזורים טבעיים .כל אזור טבעי הנו
חלק מנפה אחת ,ובכמה מקרים נפה שלמה.
האזורים הטבעיים הנם תחומים רצופים
ואחידים ככל האפשר ,הן מבחינת המבנה
הפיזי ,האקלים והקרקעות ,והן מבחינת
התכונות הדמוגרפיות ,הכלכליות והתרבותיות
של האוכלוסייה .לקראת מפקד  2008עודכנה
מערכת האזורים הטבעיים ,ומספרם עלה ל50-
אזורים .לאחר מפקד  2008עלה מספרם ל.51-
אזור טבעי לוד פוצל לאזור טבעי מודיעין ולאזור
טבעי רמלה.

מוסדות שנערך בשנת  2016השפיע על גודל
האוכלוסייה ברמה המקומית כתוצאה מהגירה
פנימית ומשינוי מקום המגורים של דיירי
המוסדות .בחלוקת האוכלוסייה לפי דת קיים
מרכיב נוסף  -מאזן שינויי דת ותיקוני דת .עד
שנת  ,1995מרכיב זה נכלל במאזן ההגירה
)לוחות  2.13 ,2.12ו (2.14-ומשנת  ,1996הוא נכלל
רק בסך כל הגידול )לוחות .(2.14 ,2.13
בלוח "מקורות גידול האוכלוסייה" מוצג החל
בשנת  2008שינוי ברישום דת כפי שנרשם
במרשם האוכלוסין .מרכיב זה כולל שינויים
מינהליים במרשם האוכלוסין ואינו נובע בהכרח
מהמרת דת.
מרכיבי השינוי של אומדני האוכלוסייה כוללים
גם את אלו ששינו את מצבם המשפחתי
לנשוי/אה ,גרוש/ה ,או אלמן/נה.
בגלל איחור בדיווח לרשות האוכלוסין על
נישואין וגירושין ,הנתונים המוצגים הם לשנת
.2015
מרכיבי השינוי של אומדני האוכלוסייה בחלוקות
הגאוגרפיות כוללים גם את אלו אשר דיווחו על
שינוי מקום מגוריהם בהגירה פנימית.
החל ב 2009-סך כל הגידול אינו סכום של סך
מקורות הגידול עקב שיטת החישוב.

חלוקה גאוגרפית
של האוכלוסייה
)לוחות (2.25-2.15

הגדרות
יישוב :מקום המאוכלס בקביעות ומקיים את
התנאים הבאים:
א .יש בו ,בדרך כלל 40 ,תושבים בוגרים או
יותר )עד למפקד  10 - 1961תושבים
ועד  20 - 1997תושבים קבועים או יותר(.
ב .יש לו מינהל עצמי.
ג .אינו נמצא בתחום הרשמי של יישוב אחר.
ד .הקמתו אושרה על ידי מוסדות התכנון.
היישובים מתחלקים ליישובים יהודיים
לרוב
בהתאם
לא-יהודיים
וליישובים
האוכלוסייה ביישוב .במרבית היישובים יש רוב
מכריע של יהודים או של ערבים.
בישראל ישנם תשעה יישובים המוגדרים
כ"מעורבים" מתוכם שמונה יישובים עירוניים
בעלי רוב מכריע של אוכלוסייה יהודית ,אבל עם
מיעוט ניכר של ערבים ,והם :ירושלים ,תל
אביב-יפו ,חיפה ,עכו ,רמלה ,לוד ,מעלות-
תרשיחא ,נצרת עילית )מ (1983-ויישוב כפרי
אוכלוסייה

צורת יישוב
היישובים בישראל מתחלקים ליישובים עירוניים
וליישובים כפריים.
יישובים עירוניים :כל היישובים שאוכלוסייתם
מונה  2,000תושבים ומעלה והם מסווגים על
פי גודלם )כולל גם יישובים בעלי אופי כפרי
שמנו מעל  2,000תושבים(.
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כלולים

מפקד 1983
ליישובים(.
שבטי הבדווים אינם מהווים יישובים מוכרים
ולכן אינם נכללים במניין היישובים.
הדיווח ברשות האוכלוסין על שינויים בפרטים
אישיים אצל הבדווים בדרום ,כגון נישואין
וגירושין ,איננו מלא .נוסף על כך ,במקרים
רבים ,מוסרים הבדווים ככתובת את שם השבט
במקום את שם היישוב שבו הם גרים .הואיל
והשבטים נחשבים כגרים מחוץ ליישובים ,גורם
הדבר לרישום יציאות מהיישובים אל מחוץ
ליישובים ,לריכוז גדול ברישום לידות בין הגרים
מחוץ ליישובים ולשיעורי ילודה והרכב גילים
שאינם סבירים .כתוצאה מכך ,יש קושי לאמוד
את חלקה ובעיקר את תכונותיה של
האוכלוסייה הבדווית ביישובים וכן את
תכונותיהם של הבדווים הנמצאים עדיין מחוץ
ליישובים.
מקום :נקודה חדשה שהחלה להתאכלס ,אך
עדיין אינה עומדת בתנאי ההגדרה של יישוב
ולכן אינה נכללת במניין היישובים.
צפיפות אוכלוסייה :סך כל האוכלוסייה לקמ"ר
יבשתי .משנת  1981נפת גולן נכללה בחישוב
צפיפות האוכלוסייה .אזור יהודה והשומרון לא
נכלל בחישוב צפיפות האוכלוסייה .לפיכך,
בחישוב צפיפות האוכלוסייה במטרופולין תל
אביב ובמטרופולין ירושלים לא נכללו היישובים
הישראליים באזור יהודה והשומרון.

ממפקד  2008נקבעו חלוקות חדשות בסיווג
היישובים העירוניים.
צורת היישוב  +200,000פוצלה לשתי קבוצות:
 499,999-200,000ו.+500,000-
צורת היישוב  9,999-2,000פוצלה אף היא
לשתי קבוצות 4,999-2,000 :ו.9,999-5,000-
יישובים כפריים :כל היישובים שאוכלוסייתם
מונה פחות מ 2,000-תושבים )גם אם אינם
חקלאיים ואינם בעלי אופי כפרי(.
היישובים הכפריים מתחלקים כדלקמן:
מושב :יישוב כפרי המאורגן כאגודה
שיתופית ,ויש לו זכות לנחלות חקלאיות,
)כמשמעות מונח זה במינהל מקרקעי
ישראל( .יישוב של יחידות משפחתיות שכל
אחת היא ישות כלכלית עצמאית .חלק מן
הייצור ומן המינהל הכלכלי הוא בידי
האגודה השיתופית ,כאשר רמת השיתוף
נקבעת על ידי התושבים.
מושב שיתופי :יישוב כפרי שיתופי ,שבו
הייצור והשיווק משותפים ואילו הצריכה
מתנהלת באופן פרטי.
קיבוץ :יישוב כפרי שיתופי ,שבו הייצור,
השיווק והצריכה מאורגנים על בסיס
שיתופי.
יישוב מוסדי :מוסדות בעלי תכונות של
יישוב שאינם כלולים בתחום המוניציפלי של
יישוב אחר.
יישוב קהילתי :יישוב המאוגד כאגודה
שיתופית ,שאינו בעל זכות לנחלות
חקלאיות ואשר תחומי הפעולה של האגודה
השיתופית )היצרני ,הצרכני ,המוניציפלי
והחברתי( והיקפה נקבעים על ידי
התושבים .לאחר מפקד  1995הוצאו
היישובים הקהילתיים מתוך צורת היישוב
"כפרי אחר" והועברו לצורת יישוב נפרדת,
וכן בוצעה התאמה לנתוני מפקד .1983
יישוב כפרי אחר :יישוב המונה פחות מ-
 2,000תושבים ולא נכלל בסוגי היישובים
האחרים.
גרים מחוץ ליישובים :תושבים המתגוררים
מחוץ לתחום של יישוב כלשהו .במקומות בהם
גרה אוכלוסייה זו לא מתקיימות כל ההגדרות
האופייניות ליישוב )כפי שמוגדר לעיל( .קבוצה
זו נכללת באוכלוסייה הכפרית.
שבטי בדווים :אוכלוסייה בדווית שגרה מחוץ
ליישובים ,בעיקר בנגב ובצפון ישראל )מאז
אוכלוסייה

בין

הגרים

מחוץ

מטרופולינים
מטרופולין :מספר רב של יישובים עירוניים
)עיריות ומועצות מקומיות( ויישובים כפריים
במועצות אזוריות ,הסמוכים זה לזה ויוצרים
ישות תפקודית אחת ,המשלבת קשרים
כלכליים ,חברתיים ותרבותיים.
המטרופולינים חולקו בהתאם למבנה הפנימי
שלהן:
גלעין המטרופולין :שטח העיר הראשית שהיא
מוקד הפעילות של האוכלוסייה שבתחום
המטרופולין.
טבעת פנימית :שטח שבו נמצאים היישובים
מסביב לגלעין המטרופולין.
טבעת תיכונה :שטח שבו נמצאים היישובים
מסביב לטבעת הפנימית )רק במטרופולין תל
אביב ומטרופולין באר שבע(.
טבעת חיצונית :שטח שבו נמצאים היישובים
מסביב לטבעת התיכונה.
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ממפקד  2008נתוני האוכלוסייה לפי מעמד
מוניציפלי אינם כוללים באומדן המועצות
האזוריות את "הגרים מחוץ ליישובים".
עד למפקד  2008נכללו "הגרים מחוץ
ליישובים" בתחום המועצות האזוריות שבתחומן
הם יושבים.

גזרות) :צפונית ,מזרחית ,דרומית ומערבית(
חלוקה נוספת של טבעות המטרופולין.
בישראל עד שנת  2000הוגדרו שתי
מטרופולינים :מטרופולין תל אביב ,ומטרופולין
חיפה .משנת  2001ועד  2012הוגדרו שלוש
מטרופולינים :תל אביב ,חיפה ובאר שבע .החל
משנת  2013בהתאם להמלצת הוועדה
לסטטיסטיקה מוניציפלית ולסיווגים גאוגרפיים
ולהחלטת הלמ"ס הוחלט על עדכון גבולות
המטרופולינים הקיימים )תל אביב ,חיפה ובאר
שבע( ועל הגדרת מטרופולין רביעית -
מטרופולין ירושלים.
מטרופולין תל אביב  -בטבעת החיצונית
הוגדרה גזרה חדשה ליישובים הישראליים
באזור יהודה והשומרון .תוספת זו התווספה
בהתאם להמלצות הוועדה כנקודות ללא רצף
טריטוריאלי בין יישוב ליישוב.
מטרופולין חיפה  -תוספת של מספר מצומצם
של יישובים וגריעה של יישובים רבים משטח
המטרופולין.
מטרופולין באר שבע  -הגדרת טבעת חיצונית
אחת בלבד )בהשוואה לחלוקה הקודמת אז
הוגדרו טבעת פנימית ,תיכונה וחיצונית(.
החלוקה החדשה צמצמה באופן ניכר את מספר
היישובים הכלולים במטרופולין.
מטרופולין ירושלים  -המטרופולין הרביעית,
התווספה בשנת  2013ומורכבת מגלעין  -העיר
ירושלים וטבעת חיצונית .בטבעת החיצונית
שתי גזרות :מערבית ומזרחית .הגזרה
המזרחית כוללת את היישובים הישראליים
באזור יהודה והשומרון שבשטח המטרופולין
כנקודות ללא רצף טריטוריאלי בין יישוב ליישוב.

שינויים במצבת היישובים
שינויים עיקריים שחלו במהלך  2016במצבת
היישובים:
 .1נמרוד ,יישוב במועצה אזורית גולן
שבמחוז צפון ,סווג כ"מקום".
 .2היישוב כרמי קטיף ,במועצה אזורית
לכיש שבמחוז דרום ,סווג כ"מקום".

הגירה פנימית
)לוחות (2.27-2.26
הנתונים על ההגירה הפנימית בין יישובים
מבוססים על העיבודים שנעשו מתוך קובץ
השינויים כפי שנרשמו במרשם האוכלוסין
ברשות האוכלוסין ,על פי ההודעות של
התושבים על שינוי כתובת .הנתונים אינם
כוללים השתקעות ראשונה של עולים ,אבל
כוללים שינויי כתובת של עולים.
שינויי הכתובת כוללים שינוי כתובת מיישוב
אחד ליישוב אחר בתוך אותו מחוז או במחוז
אחר.
בסוף  ,1981הוחל ברישום שינויי כתובת גם על
פי טופס הוצאת דרכון ,בקשת תעודת זהות
והודעת לידה; השימוש בהודעת לידה הופסק
באמצע  .1990דבר זה גרם לגידול ניכר
במספר השינויים החל ב ,1982-ועל כן יש
להיזהר בהשוואת הנתונים עם שנים קודמות.
בשנת  ,2003כתוצאה משביתה במשרד הפנים
הושפעו אומדני האוכלוסייה מדיווחים חסרים,
ואילו בשנת  2004הושפעו האומדנים
מהשלמה של רישום התנועות.
הנתונים על הגירה פנימית הם נתוני רישום.
הנתונים כוללים כל מי שדיווח לרשות האוכלוסין
על שינוי כתובת עד  31בדצמבר  ,2016גם אם
השינוי עצמו בוצע לפני כן.
בלוחות  2.13ו 2.14-מופיעים נתוני גידול
האוכלוסייה בחלוקות גאוגרפיות כתוצאה
מהגירה פנימית.

המעמד המוניציפלי של היישובים
מבחינים בין  3סוגים של רשויות מקומיות:
עירייה מתייחסת ליישוב אחד בלבד.
מועצה מקומית מתייחסת ליישוב אחד בלבד.
מועצה אזורית מתייחסת בדרך כלל למספר
יישובים כפריים.
במועצה האזורית יש יישובים שיש להם נציגות
במועצה ויש יישובים הנמצאים בתחום ואין להם
נציגות בה ,אך גם אלה כלולים במספר
היישובים שבמועצה ,ואוכלוסייתם נכללת
באוכלוסייתה.
יש גם מספר קטן של יישובים חסרי מעמד
מוניציפלי.

אוכלוסייה
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השוואות בין-לאומיות

מקורות

)לוח (2.28

הנתונים לכל המדינות ,פרט לישראל ,נלקחו
מאתר האינטרנט של הבנק העולמי.

סעיף זה מציג השוואת נתונים סטטיסטיים בין
ישראל לבין מדינות אחרות ,במיוחד מדינות
החברות בארגון לפיתוח ולשיתוף פעולה כלכלי
).(OECD
מדינות שונות נוהגות לפרסם את נתוניהן לפי
הגדרות ובצורה הנוחה להן .לכן ,כדי לפתור בעיות
הכרוכות בעריכת השוואה נכונה ,הובא כאן מידע
שנלקח בדרך כלל ממקורות של ארגונים בין-
לאומיים כמו האו"ם ILO ,OECD ,ועוד ,העוסקים
בהכנת הנתונים באופן המאפשר השוואה.

אוכלוסייה

נתוני אוכלוסייה:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.
TOTL
נתוני שטח יבשתי:
http://data.worldbank.org/indicator/AG.LND.
TOTAL.K2

הנתונים על ישראל נלקחו מהנתונים שפורסמו
על ידי הלמ"ס ,ראה פרק  - 1מאפיינים גאופיזיים,
לוח  1.1ופרק  - 2אוכלוסייה ,לוחות .2.14 ,2.1
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פרסומים נבחרים
לקט ממצאים סטטיסטיים

פרסומים מיוחדים

 1998 ,11אוכלוסייה ביישובים המונים  2,000תושבים
ויותר  -נתונים דמוגרפיים נבחרים ממפקד
האוכלוסין והדיור 1995
 2004 ,4הגירה פנימית בישראל2000-1999 ,
 2004 ,11אוכלוסיית עולי ברית המועצות לשעבר,
נתונים נבחרים2001-2000 ,

 1109הגירה פנימית של עולי שנות התשעים
בישראל1997 ,
 1182התכונות הדמוגרפיות של האוכלוסייה
בישראל1999-1995 ,
 1185האוכלוסייה האתיופית בישראל  -תכונות
דמוגרפיות1999-1996 ,
 1223בני  60ומעלה בישראל ,ממצאים מתוך סקר
שנערך בשנים 1998-1997
 1271אוכלוסיית עולי בריה"מ לשעבר  -מגמות
דמוגרפיות 2001-1990
פרסומי מפקד האוכלוסין והדיור 1995
אוכלוסייה ומשקי בית  -סיכומים ארעיים
1
רשימת היישובים  -מאפיינים גיאוגרפיים
3
ואוכלוסייה 1995-1948
תכונות דמוגרפיות של האוכלוסייה ביישובים
7
ובאזורים סטטיסטיים
תכונות חברתיות-כלכליות של אוכלוסייה
8א
ומשקי בית ביישובים עירוניים המונים 2,000
תושבים ויותר  -ממצאים נבחרים
רמת ההשכלה של האוכלוסייה בישראל -
10א
ממצאים נבחרים

פרסומים המופיעים באתר הלמ"ס בלבד
 תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת 2035 הגירה פנימית בישראל2002-2001 , הגירה פנימית בישראל2005-2003 , יישובים בישראל ) 2016-2003עברית בלבד( הקיבוצים ואוכלוסייתם  -תמורות דמוגרפיות בשנים2005-1991
 האוכלוסייה האתיופית בישראל :תכונות דמוגרפיות2006
 מפקד האוכלוסין  - 2008 -נתוני 2008 דוח על המצב הדמוגרפי בישראל2011 , מטרופולינים בישראל  -על בסיס מפקד 2008 -תחזית אוכלוסיית ישראל) 2065-2015 ,עברית בלבד(

אוכלוסייה
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