הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הקדמה
פרסום זה משותף ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמשרד הפנים .בפרסום מובאים
נתונים פיזיים )אוכלוסייה ,חינוך ורווחה ,תשתיות וכו'( ונתונים כספיים )ביצוע תקציב( על
הרשויות המקומיות בישראל ,לשנת .2004
המידע הכלול בפרסום נועד לסייע לרשויות המקומיות ,לאנשי המינהל והתכנון המקומי
והמרכזי וכן לאנשי מחקר ,בעבודתם בנושאי השלטון המקומי בישראל.
נתוני הרשות המקומית בכל התחומים מוצגים במרוכז כך שמתקבלת תמונה תמציתית
של פרופיל הרשות המקומית .בנוסף ,מוצגים בפרסום נתונים השוואתיים בין רשויות
מקומיות וכן מפות ותרשימים.
בפרופיל של הרשויות המקומיות מוצגים לראשונה נתונים על חיוב ארנונה לפי סוג נכס,
ונתונים גאופיזיים.
הפרסום הוכן בתחום לבינוי ורשויות מקומיות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
בהתייעצות עם המחלקה למחקר מוניציפלי במשרד הפנים ובסיועה.
תודתנו נתונה לעובדי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,לעובדי משרד הפנים ולכל עובדי
המוסדות האחרים שסייעו בידינו.
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הפרסום הוכן על ידי שולמית מקסימוף –
תחום בינוי ורשויות מקומיות בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
עובדים אחרים שהשתתפו בהכנת הפרסום:
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
הנהלת הלשכה:

טלי טל

תחום בינוי ורשויות מקומיות :ג'ורג' קון – ראש התחום
יילה היינל – מעבדת נתונים

משרד הפנים:

אגף לביקורת ברשויות המקומיות :דני רייף – מנהל האגף
מיכל גולדשטיין – מנהלת האגף
אגף למינהל מוניציפלי:
יששכר דור – ממונה על המחלקה למחקר מוניציפלי

גורמים נוספים שסייעו בהכנת הפרסום:
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
נטלי פלקס-מנוב
יפעת שני ,גוסטבו שיפריס
יוסף גידניאן ,יפה שיף
אפרת זמירי ,ירדנה חמישה
לואיזה בורק

גף בריאות:
תחום דמוגרפיה:
תחום חינוך והשכלה:
תחום מערכת מידע גאוגרפית:
תחום ניתוח סטטיסטי:
תחום מתודולוגיה סטטיסטית
צחי מקובקי ,מיכאל וילנר
של סקרים:
שראל דגני ,אניה חולמיאנסקי
אגף מערכות מידע )ענ"א(:
אריה אברהם
תחום תחבורה ותקשורת:
תחום חקלאות ואיכות הסביבה :רואי עבודי
דלית גולדפוס ,יוסף גנון ,תמר בן ישי
גף הוצאה לאור:

המוסד לביטוח לאומי:

לאה אחדות ,מרים שמלצר ,ז'ק בנדלק ,אסתר טולדנו,
תמר הרון ,מיכל טל-אופיר ,גבריאלה היילברון ,שאול נמרודי

נציבות המים:

יוסי דאובר

למידע נוסף בנושא פרסום זה אפשר לפנות ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
המרכז למידע סטטיסטי ,טל'  02-6592666או ,03-5681932
או לשולמית מקסימוף ,טל' .02-6592124
פרסום זה מופיע על גבי תקליטור וכן באינטרנט בכתובתhttp://www.cbs.gov.il :
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