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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

  

 ארצית שכבות בפריסה. 10000
 

  

ים טבעיים אזור א10003
2008  

natural_area2008 עיים שכבה ארצית רציפה של אזורים טב
 .2008 - בישראל

shp* לפי  8200 פוליגונלית ארצי
 הצורך

 תוצר מדף

ים טבעיים אזור ב10003
2018 

natural_area2018  שכבה ארצית רציפה של אזורים טבעיים
 .2018 - בישראל

shp* לפי  8120 פוליגונלית ארצי
 הצורך

 תוצר מדף

שימושי קרקע  10201
 2003 ארצית

land_use  סוגים של שימושי קרקע  14השכבה מגדירה
 בנויים ופתוחים.

pgdb** לפי  2003 פוליגונלית ארצי
 הצורך

 תוצר מדף

שימושי קרקע  10202
 2014ארצית 

Land_use2014g.im
g 

סוגים של שימושי קרקע.  37השכבה מגדירה 
על 100 שגודלםרשת ארצית של תאי שטח 

מטרים עם שימוש הקרקע העיקרי בכל  100
הוכנה בהתאם לתקן תא שטח. השכבה 

מערך קודים ארצי אחיד למיפוי תכסיות 
 ושימושי קרקע

 התוצר כולל שני תוצרי משנה:
 100גודל פיקסל  –א. שכבה רסטרית 

מטרים. בכל פיקסל נתון על קוד שימוש 

 -  רסטר
Erdas 

imagine 
ושכבה 

נקודתית 
בפורמט 

shp 

שכבה  ארצי
 רסטרית+

שכבה 
 נקודתית

לפי  2013
 הצורך

 תוצר מדף



 

2 

 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

לסטטיסטיקה, המרכזית  הקרקע לפי הלשכה 
שם שימוש הקרקע וקוד שימוש הקרקע לפי 

 התקן הארצי
מייצגת את  –ת נקודתית ב.שכבה וקטורי

המרכזים של תאי השטח. כוללת שדה עם 
מספר ייחודי עבור כל תא שטח ,קואורדינטות 

x,y  של מרכזי התאים, קוד שימוש הקרקע
לסטטיסטיקה, שם המרכזית לפי הלשכה 

שימוש הקרקע וקוד שימוש הקרקע לפי התקן 
 הארצי

מוקדי תעסוקה  10403
2008 

Mokdey_Taasuka  תיחום של מוקדי תעסוקה, המבוססים על
 2008נתוני מפקד האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף אין 2008 פוליגונלית ארצי 

נקודות הצבה של  ה10501
מודדי ספירות 

 תנועה

Point_line_distance
_November2021 

 

נקודתית של מיקומי מונים שכבה ארצית 
שהוצבו לצורך מדידת ספירות תנועה. לכל 
נקודה מקושר מידע על קטע הדרך בו היא 

נמצאת. קטע דרך הוא חלק מכביש והוא 
 מחבר בין שני צמתים.

fgdb*** תוצר מדף שנתית 2022 מאי נקודתית ארצי 

נקודות התחלה  ה10502
 י דרךוסוף של קטע

Kitey_dereh_point_ 
November2021 

 

נקודות התחלה וסוף של קטעי דרך. קטע 
דרך הוא חלק מכביש והוא מחבר בין שני 

 צמתים.

fgdb*** תוצר מדף שנתית 2022מאי  נקודתית ארצי 

 
 

 אזוריות שכבות בפריסה. 20000
 

בעת פנימית, שכבה המחולקת לגלעין, ט Metropolin 1995 1995נים מטרופולי 20001
על סמך נתוני  טבעת תיכונה וטבעת חיצונית.

 1995מפקד 

shp* לפי  2002 פוליגונלית מטרופולינים
 הצורך

 תוצר מדף

 שתי שכבות:התוצר כולל  Metropolin 2008 2008נים מטרופולי 20401
 שכבת הגבול החיצוני של המטרופולינים

 א.שכבת הגבול החיצוני של המטרופולינים.
 וגזרה.המחולקת לגלעין, טבעת שכבה ב.

השכבה הוכנה לפי שכבת יישובים המעודכנת 
ועל בסיס נתוני מפקד  2008לסוף שנת 

2008 

pgdb** לפי  2008 פוליגונלית מטרופולינים
 הצורך

 תוצר מדף
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

 

 יישובים. 30000
 

 יישובים נקודתית ח30002
2020 

Setl_2020  שכבה נקודתית ארצית של היישובים
את השדות: שם היישוב כוללת  .שראלבי

בעברית, שם היישוב באנגלית, סמל היישוב, 
 .Yוקואורדינטת   xקואורדינטת 

 

fgdb*** תוצר מדף שנתית 2020 נקודתית ארצי 

נושאי חקירה  30401
: 2008ממפקד 

אוכלוסייה, מין גיל  
  ודת

Pop_Sex_Age_Relig  שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי
שמקורם  דמוגרפייםמשתנים  22לה המכי

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

נושאי חקירה  30402
: 2008ממפקד 

 נישואים וילודה

Marriage_Birth  שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי
 נישואים וילודהמשתנים בנושא  10המכילה 

 2008וסין שמקורם במפקד האוכל

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

נושאי חקירה  30403
: 2008ממפקד 

 מוצא

Origin  שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי
שמקורם  מוצאמשתנים בנושא  11המכילה 

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

נושאי חקירה  30404
: 2008ממפקד 

 מוגבלויות

Disabilities  שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי
 מוגבלויותמשתנים בנושא  5המכילה 

 2008שמקורם במפקד האוכלוסין 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית
 

 

 
נושאי חקירה  30405

: 2008ממפקד 
 השכלה

Education ם פוליגונלית בכיסוי ארצי שכבת יישובי
 השכלהמשתנים בנושא  34המכילה 

 2008שמקורם במפקד האוכלוסין 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית
 

 

 

 

 
נושאי חקירה  30406

: 2008ממפקד 
שייכות לכוח 

 העבודה האזרחי

Civil_Labour_Force  שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי
כוח העבודה משתנים בנושא  19ה המכיל

 2008שמקורם במפקד האוכלוסין  האזרחי
 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

נושאי חקירה  30407
: 2008ממפקד 

 מעמד בעבודה

Employee_Job  7שכבת יישובים פוליגונלית המכילה 
שמקורם  מעמד בעבודהמשתנים בנושא 

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

נושאי חקירה  30408
: 2008ממפקד 

שעות עבודה 
ואמצעי הגעה 

 למקום העבודה

Workhours_Transport  21שכבת יישובים פוליגונלית המכילה 
שעות עבודה והגעה למקום משתנים בנושא 

 2008שמקורם במפקד האוכלוסין  העבודה

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית
 

 

 

 

 
נושאי חקירה  30409

: 2008ממפקד 
 משלחי יד

Occupations  27שכבת יישובים פוליגונלית המכילה 
שמקורם במפקד  משלחי ידמשתנים בנושא 

 2008האוכלוסין 
 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

נושאי חקירה  30410
: 2008ממפקד 

 ענפי תעסוקה

Industries  48שכבת יישובים פוליגונלית המכילה 
שמקורם  ענפי תעסוקהמשתנים בנושא 

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

נושאי חקירה  30411
: 2008ממפקד 

 משקי בית

Households  16שכבת יישובים פוליגונלית המכילה 
שמקורם במפקד  משקי ביתמשתנים בנושא 

 2008האוכלוסין 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

נושאי חקירה  30412
: 2008ממפקד 

שימוש במוצרים 
 בני קיימא

Durable_Goods  5שכבת יישובים פוליגונלית המכילה 
שמקורם  מוצרים בני קיימאמשתנים בנושא 
 2008סין במפקד האוכלו

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

נושאי חקירה  30413
: 2008ממפקד 

 דיור

Housing  12שכבת יישובים פוליגונלית מכילה 
שמקורם במפקד   דיורמשתנים בנושא  

 2008האוכלוסין 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

 נושאי חקירה 30414
: 2008ממפקד 

 ומעלה 65גילאי 

Ages65_Plus  7שכבת יישובים פוליגונלית המכילה 
שמקורם  ומעלה 65גילאי משתנים בנושא  

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

השוואה בין  30415
 מפקדים

CensusComparisons  משתנים  64שכבת יישובים המכילה 
, 1972: הניתנים להשוואה בין מפקדים

 .2008-ו 1995, 1983

pgdb** 1196 
 יישובים

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

יוממות למרכז  30416
תעסוקה ירושלים 

מיישובים  2008
 נבחרים

CommutingJerusale
m 

הפרויקט מציג עבור יישובים נבחרים, נתונים 
של יוממות למוקד תעסוקה ירושלים, 

  2008וססים על נתוני מפקד האוכלוסין המב

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 נקודתית ארצי 

יוממות למרכז  30417
תעסוקה תל אביב 

מיישובים  2008

CommutingTLV  הפרויקט מציג עבור יישובים נבחרים, נתונים
של יוממות למוקד תעסוקה תל אביב, 
  2008המבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 נקודתית ארצי 
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

 נבחרים

יוממות  למרכז  30418
תעסוקה חיפה 

מיישובים  2008
 נבחרים

CommutingHaifa  הפרויקט מציג עבור יישובים נבחרים נתונים
של יוממות למוקד תעסוקה חיפה, המבוססים 

  2008על נתוני מפקד האוכלוסין 

pgdb** מדף תוצר מפקדית 2008 נקודתית ארצי 
 
 
 
 

יוממות למרכז  30419
תעסוקה באר שבע 

מיישובים  2008
 נבחרים

CommutingBeerShev
a 

הפרויקט מציג  עבור יישובים מבחרים, 
נתונים של יוממות למוקד תעסוקה באר 

שבע, המבוססים על נתוני מפקד האוכלוסין 
2008  

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 נקודתית ארצי 

 מבנים גיל פרויקט 30508
 בנויים אזורים לפי

 עירוניים בישובים

buildingyears  שכבה ראסטרית המציגה אזורים בנויים לפי
תקופת הבנייה הראשונית שבוצעה בכל אחד 

 250על  250גודל תא שטח הוא מהם. 
 מטרים.

עיריות  רסטר 
ומועצות 
 מקומיות

שכבה 
 רסטרית

לפי  2013
 הצורך

 תוצר מדף

 

 ירוניותע -חלוקות תוך. 40000
 

רובעים למפקד  41401
2008 

Rova_for_ 
census2008 

אלף תושבים  100חלוקת יישובים המונים 
 2008ומעלה לרובעים, עבור מפקד 

shp*  יישובים
המונים 

אלף  100
תושבים 
 ומעלה 

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית

שמות שכונות  41402
מרכזיות ושמות 

רחובות מרכזיים 
ד ברובעים למפק

2008 

Rova2008_neighbo
rhood_streets_nam
es 

קובץ של שמות השכונות המרכזיות ושמות 
 .2008הרחובות המרכזיים ברובעים למפקד 

השדות בקובץ: שם יישוב, סמל יישוב, מספר 
, שמות השכונות המרכזיות 2008רובע 

 ברובע ושמות הרחובות המרכזיים ברובע

Excel  יישובים
המונים 

אלף  100
ים תושב

 ומעלה

 תוצר מדף מפקדית 2008 טבלה
 

 

 

 

 

 

 
42401 

 
 

תת רובעים למפקד 
2008 

TatRova_for_censu
s2008 

תושבים  40,000חלוקת יישובים המונים 
 2008לתת רובעים עבור מפקד ומעלה 

shp*  יישובים
המונים 
40,000 
 תושבים
 ומעלה

 תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

שמות שכונות  42402
זיות ושמות מרכ

 רחובות מרכזיים
בתת רובעים 

 2008למפקד 

TatRova2008_neig
hborhood_streets_
names 

קובץ של שמות השכונות המרכזיות ושמות 
הרחובות המרכזיים בתת רובעים למפקד 

2008 . 
השדות בקובץ: שם יישוב, סמל יישוב, מספר 

, שמות השכונות המרכזיות 2008תת רובע 
חובות המרכזיים בתת בתת רובע ושמות הר

 רובע

Excel  יישובים
המונים 
40,000 
תושבים 

 ומעלה

 תוצר מדף מפקדית 2008 טבלה
 

 

 

 

 

 

 
 2012קובץ מנעדים  א43002

 א43002ינואר_
street_stat_2012  לאזורים  2012קובץ מפתח מעבר מכתובות

. הקובץ מכיל נתוני כתובות 2011 סטטיסטיים
 2012לינואר  םמפורטים המעודכני

Excel תוצר מדף שנתית 2012ינואר טבלה ארצי 

 2013קובץ מנעדים  ב43002
 ב43002_מרץ

street_stat_2013  לאזורים  2013קובץ מפתח מעבר מכתובות
. הקובץ מכיל נתוני כתובות 2011 סטטיסטיים

 2013למרץ  םמפורטים המעודכני

Excel תוצר מדף שנתית 2013מרץ טבלה ארצי 

 2014דים קובץ מנע ג43002
 ג43002ינואר_

street_stat_2014  לאזורים  2014קובץ מפתח מעבר מכתובות
. הקובץ מכיל נתוני כתובות 2011 סטטיסטיים

 2014לינואר  םמפורטים המעודכני

Excel תוצר מדף שנתית 2014ינואר טבלה ארצי 

 2015קובץ מנעדים  ד43002
 ד43002ינואר_

street_stat_2015  לאזורים  2015מכתובות קובץ מפתח מעבר
. הקובץ מכיל נתוני כתובות 2011 סטטיסטיים

 2015לינואר  םמפורטים המעודכני

Excel תוצר מדף שנתית 2015ינואר טבלה ארצי 

 2016קובץ מנעדים  ה43002
 ה43002ינואר_

street_stat_2016  לאזורים  2016קובץ מפתח מעבר מכתובות
כתובות . הקובץ מכיל נתוני 2011 סטטיסטיים

 2016לינואר  םמפורטים המעודכני

Excel תוצר מדף שנתית 2016ינואר טבלה ארצי 

 2017קובץ מנעדים  ו43002
 ו43002ינואר_

street_stat_2017  לאזורים  2017קובץ מפתח מעבר מכתובות
. הקובץ מכיל נתוני כתובות 2011 סטטיסטיים

 2017לינואר  םמפורטים המעודכני

Excel תוצר מדף שנתית 2017נוארי טבלה ארצי 

 2018קובץ מנעדים  ז43002
 ז43002ינואר_

street_stat_2018  לאזורים  2018קובץ מפתח מעבר מכתובות
. הקובץ מכיל נתוני כתובות 2011 סטטיסטיים

 2018לינואר  םמפורטים המעודכני

Excel תוצר מדף שנתית 2018ינואר טבלה ארצי 
 

 

 
 2019קובץ מנעדים  ח43002

 ח43002_רוארפב
street_stat_2019  לאזורים  2019קובץ מפתח מעבר מכתובות

. הקובץ מכיל נתוני כתובות 2011 סטטיסטיים
 2019 פברוארל םמפורטים המעודכני

Excel פברואר טבלה ארצי
2019 

 תוצר מדף שנתית
 

 2020קובץ מנעדים  ט43002
 ט43002_מאי

street_stat_2020  לאזורים  2020קובץ מפתח מעבר מכתובות
. הקובץ מכיל נתוני כתובות 2011 סטטיסטיים

Excel תוצר מדף שנתית 2020מאי  טבלה ארצי 
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

 2020למאי  םמפורטים המעודכני
 2021קובץ מנעדים  י43002

 י43002_ינואר
street_stat_2021  לאזורים  2021קובץ מפתח מעבר מכתובות

. הקובץ מכיל נתוני כתובות 2011 סטטיסטיים
 2021לינואר  םים המעודכנימפורט

Excel ינואר  טבלה ארצי
2021 

 תוצר מדף שנתית

 2022קובץ מנעדים  אי43002
 יא43002_ינואר

street_stat_2022  לאזורים  2022קובץ מפתח מעבר מכתובות
. הקובץ מכיל נתוני כתובות 2011 סטטיסטיים

 2022לינואר  םמפורטים המעודכני

Excel ינואר  טבלה ארצי
2022 

 תוצר מדף שנתית

 
 

 טיסטייםאזורים סט. 50000
 

מפתח מעבר  1א50001
מאזורים 

 1995סטטיסטיים 
לאזורים 

 2008סטטיסטיים 
 

מפתח מעבר מאזורים 
 1995סטטיסטיים 

לאזורים סטטיסטיים 
2008 

 

טבלה בה נתון מפתח מעבר מאזורים 
לאזורים סטטיסטיים  1995סטטיסטיים 

סמלי  עלגם מידע  נתוןבטבלה . 2008
 .בשנים אלוהיישובים ושמותיהם 

Excel טבלה ארצי 
 
 

להורדה  מפקדי 2008
ללא  אתרמה

  עלות

מפתח מעבר  2א50001
מאזורים 

 2008סטטיסטיים 
לאזורים 

 1995סטטיסטיים 

מפתח מעבר מאזורים 
 2008סטטיסטיים 

לאזורים סטטיסטיים 
1995 

טבלה בה נתון מפתח מעבר מאזורים 
לאזורים סטטיסטיים  2008סטטיסטיים 

סמלי היישובים  מופיעיםבטבלה . 1995
 .בשנים אלוושמותיהם 

Excel טבלה ארצי 
 
 

להורדה  מפקדי 2008
ללא  אתרמה

  עלות

 מעבר מפתח 1א50002
 מאזורים

 2008 סטטיסטיים
 לאזורים

  2011 סטטיסטיים
 

 מאזורים מעבר מפתח
 2008 יםסטטיסטי
 סטטיסטיים לאזורים

2011 
 

טבלה בה נתון מפתח מעבר מאזורים 
לאזורים סטטיסטיים  2008סטטיסטיים 

סמלי היישובים  מופיעיםבטבלה . 2011
 .בשנים אלוושמותיהם 

Excel טבלה ארצי 
 
 

להורדה  מפקדי 2011
מהאתר ללא 

 עלות

מפתח מעבר  2א50002
מאזורים 

 2011סטטיסטיים 
לאזורים 

 2008סטטיסטיים 

מפתח מעבר מאזורים 
 2011סטטיסטיים 

לאזורים סטטיסטיים 
2008 

טבלה בה נתון מפתח מעבר מאזורים 
לאזורים סטטיסטיים  2011סטטיסטיים 

סמלי היישובים  מופיעיםבטבלה . 2008
 .בשנים אלוושמותיהם 

Excel טבלה ארצי 
 
 

להורדה  מפקדי 2011
ללא  מהאתר

 עלות

 מעבר מפתח 50003
 מאזורים

 2011 סטטיסטיים

 מאזורים מעבר מפתח
 2011 סטטיסטיים

 סטטיסטיים לאזורים

 מאזורים מעבר מפתח טבלה בה נתון
  2022.םסטטיסטיי לאזורים 2011 סטטיסטיים

סמלי היישובים ושמותיהם  מופיעיםבטבלה 

Excel טבלה ארצי 
 
 

להורדה  מפקדי 2022
 מהאתר

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-2008.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-2008.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-2008.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-2008.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-2008.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-2008.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/לוחות%20תלושים/מפתח-מעבר-מאזורים-סטטיסטיים-2008-לאזורים-סטטיסטיים-2011.xlsx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/לוחות%20תלושים/מפתח-מעבר-מאזורים-סטטיסטיים-2008-לאזורים-סטטיסטיים-2011.xlsx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/לוחות%20תלושים/מפתח-מעבר-מאזורים-סטטיסטיים-2008-לאזורים-סטטיסטיים-2011.xlsx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/לוחות%20תלושים/מפתח-מעבר-מאזורים-סטטיסטיים-2011-לאזורים-סטטיסטיים-2008.xlsx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/לוחות%20תלושים/מפתח-מעבר-מאזורים-סטטיסטיים-2011-לאזורים-סטטיסטיים-2008.xlsx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/לוחות%20תלושים/מפתח-מעבר-מאזורים-סטטיסטיים-2011-לאזורים-סטטיסטיים-2008.xlsx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/שכבת-אזורים-סטטיסטיים-2022.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/שכבת-אזורים-סטטיסטיים-2022.aspx
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

 לאזורים
  2022 סטטיסטיים

 

2022  
 

 .בשנים אלו

 מעבר מפתח 50004
 מאזורים

 2022 סטטיסטיים
 לאזורים

  2011  סטטיסטיים

 מאזורים מעבר מפתח
 2022 סטטיסטיים

  סטטיסטיים לאזורים
2011  

 מאזורים מעבר מפתח טבלה בה נתון
ם סטטיסטיי לאזורים 2022 סטטיסטיים

סמלי היישובים  מופיעיםבטבלה  .2011
 .בשנים אלוושמותיהם 

Excel טבלה ארצי 
 
 

להורדה  מפקדי 2022
 מהאתר

אזורים סטטיסטיים  50101
1995  

city_stat_95  שכבה ארצית של האזורים הסטטיסטיים
, הכוללת מידע על שם וקוד 1995ממפקד 

הרשות האזורית, סוג יישוב, קוד עיר, מצב 
 יישוב, מחוז, שם בעברית ובאנגלית.

 

shp* תוצר מדף מפקדית 1995 פוליגונלית ארצי 

 אזורים סטטיסטיים 50400
2008 

Yishuv_stat08  שכבה ארצית של האזורים הסטטיסטיים
 .2008ממפקד 

 

shp* תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50401
: 2008ממפקד 

אוכלוסייה, מין גיל  
  ודת

Pop_Sex_Age_Relig  שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה
שמקורם במפקד  דמוגרפייםמשתנים  21

 2008האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50402
: 2008ממפקד 

 נישואים וילודה

Marriage_Birth  שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה
שמקורם  נישואים וילודהמשתנים בנושא  10

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50403
: 2008ממפקד 

 מוצא

Origin  שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה
שמקורם במפקד  מוצאמשתנים בנושא  11

 2008האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50404
: 2008ממפקד 

 מוגבלויות

Disabilities  אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה שכבת
שמקורם  מוגבלויותמשתנים בנושא  5

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50405
: 2008ממפקד 
 השכלה

Education  שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה
שמקורם במפקד  השכלהמשתנים בנושא  34
 2008וכלוסין הא

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/שכבת-אזורים-סטטיסטיים-2022.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/שכבת-אזורים-סטטיסטיים-2022.aspx
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

נושאי חקירה  50406
: 2008ממפקד 

שייכות לכוח 
 העבודה האזרחי

Civil_Labour_Forc
e 

שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה 
 כוח העבודה האזרחימשתנים בנושא  19

 2008שמקורם במפקד האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 תפוליגונלי ארצי 

נושאי חקירה  50407
: 2008ממפקד 

 מעמד בעבודה

Employee_Job  שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה
שמקורם  מעמד בעבודהמשתנים בנושא  7

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 
 

 

 
נושאי חקירה  50408

: 2008ממפקד 
עבודה  שעות

ואמצעי הגעה 
 למקום העבודה

Workhours_Transpor
t 

שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה 
שעות עבודה והגעה משתנים בנושא  21

שמקורם במפקד האוכלוסין  למקום העבודה
2008 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50409
: 2008ממפקד 

 משלחי יד

Occupations  שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה
שמקורם  משלחי ידמשתנים בנושא  27

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50410
: 2008ממפקד 

 ענפי תעסוקה

Industries  48שכבת אזורים סטטיסטיים המכילה 
קורם שמ ענפי תעסוקהמשתנים בנושא 

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50411
: 2008ממפקד 

 משקי בית

Households  שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה
שמקורם  משקי ביתמשתנים בנושא  16

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** ףתוצר מד מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50412
: 2008ממפקד 

שימוש במוצרים 
 בני קיימא

Durable_Goods   שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית
שימוש במוצרים משתנים בנושא  5המכילה 

 2008שמקורם במפקד האוכלוסין  בני קיימא

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50413
: 2008ממפקד 

 ורדי

Housing  שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית מכילה
שמקורם במפקד   דיורמשתנים בנושא   12

 2008האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 

נושאי חקירה  50414
: 2008ממפקד 

 ומעלה 65גילאי 

Ages65_Plus  שכבת אזורים סטטיסטיים פוליגונלית המכילה
שמקורם  ומעלה 65גילאי א  משתנים בנוש 7

 2008במפקד האוכלוסין 

pgdb** תוצר מדף מפקדית 2008 פוליגונלית ארצי 
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

אזורים סטטיסטיים  50416
עם נתונים  2008

 דמוגרפיים

Demog_yishuv_sta
t08_publish 

שכבת תיחום אזורים סטטיסטיים ממפקד 
 עם נתונים דמוגרפיים עדכניים 2008

pgdb** תוצר מדף שנתי 2008 פוליגונלית ארצי  

עדכון שנתי 
של הנתונים 
הדמוגרפיים 

 בלבד 
 

שמות שכונות  50417
מרכזיות ושמות 

רחובות מרכזיים 
באזורים 

הסטטיסטיים 
 2008ממפקד 

Stat2008_neighbor
hood_streets_nam
es  

קובץ של שמות השכונות המרכזיות ושמות 
הרחובות המרכזיים באזורים הסטטיסטיים 

 . 2008ממפקד 
השדות בקובץ: שם יישוב, סמל יישוב, מספר 

, שמות השכונות 2008אזור סטטיסטי 
המרכזיות באזור הסטטיסטי ושמות הרחובות 

 המרכזיים באזור הסטטיסטי

Excel  יישובים
שהיו 

מחולקים 
לאזורים 

סטטיסטיים 
במפקד 

2008 

להורדה  מפקדית 2008 טבלה
ללא  אתרמה

 עלות

50501 
 
 
 
 

אזורים 
 2011סטטיסטיים

 

Lamas_Census_ 
Tracts_2011 

שכבה ארצית של האזורים הסטטיסטיים 
הכוללת איחודים ופיצולים של אזורים 

. 2011ים שנעשו עד סוף שנת סטטיסטי
השינויים בוצעו על שכבת מקור ממפקד 

 .2008האוכלוסין 

shp תוצר מדף אין 2011 פוליגונלית ארצי 

מפתח רחובות  א50501
ושכונות עיקריים 

לפי אזורים 
 2011סטטיסטיים 

רחובות עיקריים 
 2011ושכונות לאס 

אזורים בהרחובות והשכונות העיקריים 
 .2011חלוקת שנת  הסטטיסטיים לפי

וחלוקת  2021הרחובות מעודכנים לשנת 
הותאמה  2011האזורים הסטטיסטיים משנת 

 .2021היישובים בשנת  לתחומי שיפוט

Excel להורדה  מפקדי 2021 טבלה ארצי
 מהאתר

 א50502
 

אזורים שכבת 
 2011 סטטיסטיים

 נתוניםעם 
משנת   דמוגרפים

2011   

Statisticalareas_de
mography2011 

עם נתונים  2011שכבת אזורים סטטיסטיים 
שנת המעודכנים ל דת, מין וגיללפי דמוגרפים 

2011. 

pgdb** מדףתוצר  שנתית 2011 פוליגונלית ארצי 

אזורים שכבת  ב50502
 2011 סטטיסטיים

 נתוניםעם 
משנת  דמוגרפים

2012   

Statisticalareas_de
mography2012 

עם נתונים  2011שכבת אזורים סטטיסטיים 
שנת המעודכנים לדת, מין וגיל לפי דמוגרפים 

2012. 

pgdb** תוצר מדף שנתית 2012 פוליגונלית ארצי 

אזורים שכבת  ג50502
 2011 יםסטטיסטי

 נתוניםעם 
משנת  דמוגרפים

Statisticalareas_de
mography2013 

עם נתונים  2011שכבת אזורים סטטיסטיים 
שנת המעודכנים לדת, מין וגיל לפי דמוגרפים 

2013. 

pgdb** תוצר מדף שנתית 2013 פוליגונלית ארצי 
 
 
 

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-2008.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-2008.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/%D7%9E%D7%A4%D7%A7%D7%93-%D7%94%D7%90%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%A1%D7%99%D7%9F-2008.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/אוכלוסייה-ומרכיבי-גידול-ביישובים-ובאזורים-סטטיסטיים-2017.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2017/אוכלוסייה-ומרכיבי-גידול-ביישובים-ובאזורים-סטטיסטיים-2017.aspx
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

2013    
 
 

אזורים שכבת  ד50502
 2011 סטטיסטיים

 נתוניםעם 
שנת מ םדמוגרפי

2014   

Statisticalareas_de
mography2014 

עם נתונים  2011שכבת אזורים סטטיסטיים 
שנת המעודכנים ל דת, מין וגיללפי דמוגרפים 

2014. 

pgdb** תוצר מדף שנתית 2014 פוליגונלית ארצי 

אזורים שכבת  ה50502
 2011 סטטיסטיים

 נתוניםעם 
משנת  דמוגרפים

2015   

Statisticalareas_de
mography2015 

עם נתונים  2011שכבת אזורים סטטיסטיים 
שנת המעודכנים לדת, מין וגיל לפי דמוגרפים 

2015. 

pgdb** תוצר מדף שנתית 2015 פוליגונלית ארצי 

אזורים שכבת  ו50502
 2011 סטטיסטיים

 נתוניםעם 
משנת  דמוגרפים

2016   

Statisticalareas_de
mography2016 

עם נתונים  2011סטיים שכבת אזורים סטטי
שנת המעודכנים לדת, מין וגיל לפי דמוגרפים 

2016. 

pgdb** תוצר מדף שנתית 2016 פוליגונלית ארצי 

אזורים שכבת  ז50502
 2011 סטטיסטיים

 נתוניםעם 
משנת  דמוגרפים

2017   

Statisticalareas_de
mography2017 

עם נתונים  2011שכבת אזורים סטטיסטיים 
שנת המעודכנים לדת, מין וגיל פי לדמוגרפים 

2017. 

fgdb*** להורדה  שנתית 2017 פוליגונלית ארצי
מהאתר ללא 

  עלות
 
 
 
 
 
 

אזורים שכבת  ח50502
 2011 סטטיסטיים

 נתוניםעם 
משנת  דמוגרפים

2018   

Statisticalareas_de
mography2018 

עם נתונים  2011שכבת אזורים סטטיסטיים 
שנת המעודכנים לדת, מין וגיל לפי דמוגרפים 

2018. 

fgdb*** להורדה  שנתית 2018 פוליגונלית ארצי
מהאתר ללא 

 עלות

אזורים שכבת  ט50502
 2011 סטטיסטיים

 יםנתונעם 
משנת  דמוגרפים

Statisticalareas_de
mography2019 

עם נתונים  2011שכבת אזורים סטטיסטיים 
שנת המעודכנים לדת, מין וגיל לפי דמוגרפים 

2019. 

fgdb*** להורדה  שנתית 2019 פוליגונלית ארצי
מהאתר ללא 

 עלות

https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

2019   

אזורים שכבת  י50502
 2011 סטטיסטיים

 נתוניםעם 
משנת  דמוגרפים

2020   

Statisticalareas_de
mography2020 

עם נתונים  2011שכבת אזורים סטטיסטיים 
שנת המעודכנים ל דת, מין וגיללפי דמוגרפים 

2020. 

fgdb*** להורדה  שנתית 2020 פוליגונלית ארצי
מהאתר ללא 

 עלות

אזורים סטטיסטיים  50600
2022 

statistical_areas_2
022 

שכבה ארצית של האזורים הסטטיסטיים 
 2022שהוכנה עבור מפקד האוכלוסין 

fgdb*** להורדה  מפקדית 2022 פוליגונלית ארצי
 מהאתר

מפתח רחובות  50601
ושכונות עיקריים 

לפי אזורים 
 2022סטטיסטיים 

רחובות עיקריים 
 2022ושכונות לאס 

אזורים בהרחובות והשכונות העיקריים 
 .2022חלוקת שנת  הסטטיסטיים לפי

 והאזורים 2021הרחובות מעודכנים לשנת 
 .2022הסטטיסטיים מעודכנים לשנת 

Excel להורדה  מפקדי 2022 טבלה ארצי
 מהאתר

 
 . קלפיות60000

 2008קובץ קלפיות  60001
ואזורים סטטיסטיים 

2008 

Kalpi2008_stat 
2008 

לאזורים  2008משנת  בץ מעבר מקלפיותקו
 2008ממפקד  סטטיסטיים

 18-לכנסת ה 2009מעודכן לבחירות בשנת 

Excel מעודכן  טבלה ארצי
לבחירות 

בשנת 
2009 

-לכנסת ה
18 

 תוצר מדף אין

 2013קובץ קלפיות  60002
ואזורים סטטיסטיים 

2011 

Kalpi2013_stat 
2011 

ים לאזור 2013משנת  קובץ מעבר מקלפיות
 2011 סטטיסטיים

 19-לכנסת ה 2013מעודכן לבחירות בשנת 

Excel מעודכן  טבלה ארצי
לבחירות 

בשנת 
2013 

-לכנסת ה
19 

 תוצר מדף אין

קלפיות יציבות  60003
2013 

Stable_kalp_2013  קלפי יציבה היא קלפי שלא עברה שינויים
 . 2009-2012בשנים 

 התוצר מכיל שני גליונות:
 יציבותרשימת הקלפיות ה .1
 כמות קלפיות יציבות בכל יישוב .2

Excel  ארצי / לפי
 יישובים

מעודכן  טבלה
לבחירות 

בשנת 
2013 

-לכנסת ה

לפי 
 הצורך

 תוצר מדף

https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/Pages/geo-layers.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/שכבת-אזורים-סטטיסטיים-2022.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/שכבת-אזורים-סטטיסטיים-2022.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/שכבת-אזורים-סטטיסטיים-2022.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2022/שכבת-אזורים-סטטיסטיים-2022.aspx
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

 19 19-לכנסת ה 2013מעודכן לבחירות בשנת 

 2002קובץ קלפיות  60004
ואזורים סטטיסטיים 

1995 

Kalpi2002_stat 
1995 

רים לאזו 2002משנת  קובץ מעבר מקלפיות
 1995ממפקד  סטטיסטיים

 16-לכנסת ה 2003מעודכן לבחירות בשנת 

Excel מעודכן  טבלה ארצי
לבחירות 

בשנת 
2003 

-לכנסת ה
16 

 תוצר מדף אין

 2006קובץ קלפיות  60005
ואזורים סטטיסטיים 

1995 

Kalpi2006_stat 
1995 

לאזורים  2006משנת  קובץ מעבר מקלפיות
 1995ממפקד  סטטיסטיים

 17-לכנסת ה 2006לבחירות בשנת  מעודכן

Excel מעודכן  טבלה ארצי
לבחירות 

בשנת 
2006 

-לכנסת ה
17 

 תוצר מדף אין

קלפיות יציבות  60006
2015 

Stable_kalp_2015 בין   ציבה היא קלפי שלא עברה שינוייםקלפי י
 . 2013-2014שנים ה

 התוצר מכיל שני גליונות:
 רשימת הקלפיות היציבות .1
 יציבות בכל יישובכמות קלפיות  .2

 20-לכנסת ה 2015מעודכן לבחירות בשנת 

Excel  ארצי / לפי
 יישובים

מעודכן  טבלה
לבחירות 

בשנת 
2015 

-לכנסת ה
20 

לפי 
 הצורך

 תוצר מדף

 2015קובץ קלפיות  60008
ואזורים סטטיסטיים 

2011 

Kalpi2015_stat 
2011 

לאזורים  2015משנת  קובץ מעבר מקלפיות
 2011 סטטיסטיים

 20-לכנסת ה 2015מעודכן לבחירות בשנת 

Excel מעודכן  טבלה ארצי
לבחירות 

בשנת 
2015 

-לכנסת ה
20 

 תוצר מדף אין

קובץ קלפיות  א60010
 בחירות אפריל

ואזורים  2019
 2011סטטיסטיים 

Kalpi_April2019_ 
Stat 2011 

שנת  בחירות אפריל קובץ מעבר מקלפיות
 2011 לאזורים סטטיסטיים 2019
זה נועד לשמש מחקרים/ עיבודים  קובץ

המתייחסים לבחירות הראשונות שהתקיימו 
בחודש אפריל. עבור הבחירות  2019בשנת 

בחודש  2019השניות שהתקיימו בשנת 
 .ב60010ספטמבר יש להשתמש בתוצר 

 21-לכנסת ה 2019 אפרילמעודכן לבחירות 

Excel מעודכן  טבלה ארצי
לבחירות 

 אפריל
2019 

-לכנסת ה
12 

 תוצר מדף יןא
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

קובץ קלפיות  ב60010
 בחירות ספטמבר

ואזורים  2019
 2011סטטיסטיים 

Kalpi_September 
2019_Stat 2011 

שנת  בחירות ספטמבר קובץ מעבר מקלפיות
 2011 לאזורים סטטיסטיים 2019

קובץ זה נועד לשמש מחקרים/ עיבודים 
שהתקיימו  שניותהמתייחסים לבחירות ה

. עבור מברספטבחודש  2019בשנת 
שהתקיימו בשנת  הראשונותהבחירות 

יש להשתמש בתוצר אפריל בחודש  2019
 .א60010

-לכנסת ה 2019 ספטמברמעודכן לבחירות 
22 

Excel מעודכן  טבלה ארצי
לבחירות 
 ספטמבר

2019 
-לכנסת ה

22 

 תוצר מדף אין

קובץ קלפיות  ג60010
 2020 מרץבחירות 

ואזורים סטטיסטיים 
2011 

Kalpi_March_2020 
_Stat 2011 

שנת  בחירות מרץ קובץ מעבר מקלפיות
 2011 לאזורים סטטיסטיים 2020

 23-לכנסת ה 2020מעודכן לבחירות במרץ 

Excel מעודכן  טבלה ארצי
לבחירות 

במרץ 
2020 
 לכנסת

 23-ה 

 תוצר מדף אין

קובץ קלפיות  ד60010
 2021 מרץבחירות 

ואזורים סטטיסטיים 
2011 

kalpi_March2021_s
tat2011 

שנת  בחירות מרץ קובץ מעבר מקלפיות
 2011 לאזורים סטטיסטיים 2021

 24-לכנסת ה 2021מעודכן לבחירות במרץ 

Excel מעודכן  טבלה ארצי
לבחירות 

במרץ 
2021 
 לכנסת

 24-ה 

 תוצר מדף אין

 –קלפיות יציבות  60011
אפריל  בחירות

)בחירות  2019
ראשונות בשנת 

2019) 

Stable_kalp_April 
2019 

בין   ציבה היא קלפי שלא עברה שינוייםקלפי י
 . 2015-2018שנים ה

 ליונות:יהתוצר מכיל שני ג
 רשימת הקלפיות היציבות .1
 כמות קלפיות יציבות בכל יישוב .2

 עיבודים /קובץ זה נועד לשמש מחקרים
המתייחסים לבחירות הראשונות שהתקיימו 

 בחודש אפריל. 2019בשנת 
שהתקיימו בשנת עבור הבחירות השניות 

ספטמבר יש להשתמש בחודש  2019
 .60012בתוצר 

 21-לכנסת ה 2019 אפרילמעודכן לבחירות 

Excel  ארצי / לפי
 יישובים

 11/02/19 טבלה
בחירות 
אפריל 
2019 

-לכנסת ה
21 

לפי 
 הצורך

 תוצר מדף
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 מס'
 קטלוגי

אזור כיסוי  פורמט תיאור קובץ/שם השכבה נושא
 וחלוקה

תדירות  עדכון סיווג
 עדכון

 הערות

 –קלפיות יציבות  60012
 ספטמברבחירות 

2019 
)בחירות שניות 

 (2019בשנת 

Stable_kalp_ 
September2019 

בין   ציבה היא קלפי שלא עברה שינוייםקלפי י
 . 2015-2019שנים ה

 ליונות:יהתוצר מכיל שני ג
 רשימת הקלפיות היציבות .1
 כמות קלפיות יציבות בכל יישוב .2

קובץ זה נועד לשמש מחקרים/ עיבודים 
שהתקיימו  שניותהמתייחסים לבחירות ה

 .ספטמברבחודש  2019בשנת 
ות הראשונות שהתקיימו בשנת עבור הבחיר 

בחודש אפריל יש להשתמש בתוצר  2019
60011. 

-לכנסת ה 2019 ספטמברמעודכן לבחירות 
22 

Excel  ארצי / לפי
 יישובים

 30/05/19 טבלה
בחירות 

ספטמבר 
2019 

-לכנסת ה
22 

לפי 
 הצורך

 תוצר מדף

 –קלפיות יציבות  א60013
 2020 בחירות מרץ

 )בחירות לכנסת 
 (23-ה

Stable_kalp_March
2020 

 

בין  ציבה היא קלפי שלא עברה שינוייםקלפי י
 22-לכנסת ה 2019בספטמבר הבחירות 
 .23-לכנסת ה 2020במרץ לבחירות 

 התוצר מכיל שני גיליונות:
 . רשימת הקלפיות היציבות.1
 . כמות קלפיות יציבות בכל יישוב.2

 23-לכנסת ה 2020 במרץמעודכן לבחירות 

Excel  / לפי ארצי
 יישובים

 28/12/19 טבלה
מעודכן 

לבחירות 
 במרץ
2020 

-לכנסת ה
23 

לפי 
 הצורך

 תוצר מדף

 –קלפיות יציבות  ב60013
 2021 בחירות מרץ

 )בחירות לכנסת 
 (24-ה

Stable_kalp_March
2021 

 

בין  ציבה היא קלפי שלא עברה שינוייםקלפי י
לבחירות  23-לכנסת ה 2020במרץ הבחירות 

 .24-סת הלכנ 2021במרץ 
 התוצר מכיל שני גיליונות:

 . רשימת הקלפיות היציבות.1
 . כמות קלפיות יציבות בכל יישוב.2

 24-לכנסת ה 2021 במרץמעודכן לבחירות 

Excel  ארצי / לפי
 יישובים

 24/12/20 טבלה
מעודכן 

לבחירות 
 במרץ
2021 

-לכנסת ה
24 

לפי 
 הצורך

 תוצר מדף



 

16 

 
 

 

 , יש לשלוח את המסמכים הבאים: ת( )ללא עלו התוצר בדוא"ל להזמנת

 
 חתום.  רישיון שימוש. 1

 
 . צילום ת"ז )של המשתמש(.2

 
 . avishaic@cbs.gov.ilלדוא"ל: 

 

 השתנות והאמור בו אינו מחייב את הלמ"ס אלא לידיעה בלבד. המידע במסמך זה עשוי ל                                                                            

 אינם מהווים אסמכתא משפטית או אחרת. ובקבצים הנתונים המופיעים בשכבות

 

 

 :הגאוגרפי-שירותים נוספים הניתנים בתחום ממ"ג

 וד. אוגרפיה ניתן לבצע הזמנת עבודות כגון קישור מידע לשכבות גאוגרפיות, סימול קבצים, עיגון מרחבי, עיבודים, פרויקטים מרחביים שונים ועג-בתחום ממ"ג

 

 מידע נוסף 

 בדוא"ל: 6592666-02לתחום מידע ודוברות בטל' ניתן לפנות  לשאלות ובירורים נוספים ,info@cbs.gov.il 

  efratz@cbs.gov.il, בדוא"ל: 6592152-02בטל'  גאוגרפיה: גב' אפרת אברהם  -מ"גמ או לתחום

 einata@cbs.gov.il , בדוא"ל:3765921-02בטל'         עינת אלוןב' ג                                      

  בדוא"ל: 1156592-02בטל'   הדס אוליאלגאוגרפיה: גב'  -מ"גמ לתחוםלהזמנת תוצרים ועיבודים ,hadasu@cbs.gov.il 

https://www.cbs.gov.il/he/Documents/puf_usage.pdf
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