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Tel Aviv-Yafo (Hebrew: תל אביב-יפו  pronounced [ˈtel 
ˈaviv ˈjafo] ) or Tel Aviv (Hebrew: תל אביב  pronounced 
[ˈtel ˈaviv] ) is a city in Israel, and the second most 
populous city administered by that country’s gov-
ernment after Jerusalem. Situated on the Mediterra-
nean coastline in central-west Israel, Tel Aviv has a 
population of 426,138.The greater Tel Aviv Metropol-
itan Area, also known as Gush Dan, constitutes Isra-
el’s largest conurbation with 3,713,200 residents, 42% of 
the country’s population. Tel Aviv is governed by the 
Tel Aviv-Yafo municipality, headed by Ron Huldai, 
and is home to many foreign embassies.
 Tel Aviv was founded in 1909 by Jewish im-
migrants on the outskirts of the ancient port city 
of Jaffa (Hebrew: יפו  Yafo). Immigration by mostly 
Jewish refugees meant that the growth of Tel Aviv 
soon outpaced Jaffa’s, אוכלוסייתה בישראל which 
had a majority Arab population at the time.Tel Aviv 
and Jaffa were merged into a single municipality in 
1950, two years after the establishment of the State 
of Israel. Tel Aviv’s White City, designated a UNES-
CO World Heritage Site in 2003, comprises the world’s 
largest concentration of Bauhaus buildings.
 Tel Aviv is a global city, and is the twenty-fifth 
most important financial center in the world. Tel 
Aviv has the second-largest economy of any city in 

 אבגדהוזחטי
 כךלמםנןסעפף

צץקרשת
ותל אביב-יפו היא עיר במחוז תל אביב בישראל, במי

ושור החוף הדרומי, המרכזית מבין ערי גוש דן והש
נייה בגודל אוכלוסייתה בישראל. העיר חברה בארגון 

פורום ה-15. תל אביב-יפו שוכנת לחוף הים התיכון 
 Halogen lights על אדמת כורכר. בשטחה זורמים נחל

הירקון ונחל איילון. היא גובלת ממערב בים התיכון; 
מדרום בערים בת ים וחולון; ממזרח בערים רמת גן, 

גבעתיים, בני ברק ופתח תקווה; ומצפון בערים רמת 
השרון והרצליה.

תל אביב היא מטרופולין המהווה את מרכז   
הכלכלה, התרבות, התקשורת, האמנות, והמסחר 

של ישראל. שוכנים בה מרכזי המערכת הבנקאית של 
ישראל, הבורסה לניירות ערך, שגרירויות ונציגויות 
בינלאומיות, מערכות העיתונים הגדולים בישראל, 
והתיאטרון הלאומי, התזמורת הפילהרמונית ומרכ
 Some Latin text for size .זי תרבות ארציים נוספים

comparison"העיר הלבנה" בתל אביב הוכרה בשנת 
2003 כאתר מורשת עולמית. תל אביב-יפו מוגדרת 

כ"עיר עולם בהתהוות" וזאת בשל היותה עיר מרכזית 
בתחומי הכלכלה, התרבות והחברה. עיריית תל אביב 
פועלת לקידומה למעמד של עיר עולם, ובמסגרת זאת 

הוקמה בעירייה "מנהלת עיר עולם". העיר היא אחת 
המתויירות בישראל, עם למעלה ממיליון תיירים זרים 

בשנה.
בעיר מתגוררים )נכון ל-31 בדצמבר 2012(   

414,600 תושבים, ומספר התושבים לקמ"ר היה 
8,009.2 איש ]1[. באותה עת התגוררו במחוז תל אביב 

1,318,300 איש ]2[, ואוכלוסיית המטרופולין מנתה 
3,464,100 נפש ]3[. בעיר בולטת תופעת היוממות הגדוו
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Tel Aviv-Yafo (Hebrew: תל אביב-יפו  pronounced [ˈtel ˈa-
viv ˈjafo] ) or Tel Aviv (Hebrew: תל אביב  pronounced [ˈtel 
ˈaviv] ) is a city in Israel, and the second most populous 
city administered by that country’s government after 
Jerusalem. Situated on the Mediterranean coastline in 
central-west Israel, Tel Aviv has a population of 426,138.
The greater Tel Aviv Metropolitan Area, also known as 
Gush Dan, constitutes Israel’s largest conurbation with 
3,713,200 residents, 42% of the country’s population. 
Tel Aviv is governed by the Tel Aviv-Yafo municipality, 
headed by Ron Huldai, and is home to many foreign 
embassies.
 Tel Aviv was founded in 1909 by Jewish immi-
grants on the outskirts of the ancient port city of Jaffa 
(Hebrew: יפו  Yafo). Immigration by mostly Jewish refu-
gees meant that the growth of Tel Aviv soon outpaced 
Jaffa’s, אוכלוסייתה בישראל which had a majority Arab 
population at the time.Tel Aviv and Jaffa were merged 
into a single municipality in 1950, two years after the 
establishment of the State of Israel. Tel Aviv’s White 
City, designated a UNESCO World Heritage Site in 2003, 
comprises the world’s largest concentration of Bau-
haus buildings.
 Tel Aviv is a global city, and is the twenty-fifth 
most important financial center in the world. Tel Aviv 
has the second-largest economy of any city in the 

 אבגדהוזחטי
 כךלמםנןסעפף

צץקרשת
תל אביב-יפו היא עיר במחוז תל אביב בישראל, במישור 

החוף הדרומי, המרכזית מבין ערי גוש דן והשנייה בגודל 
אוכלוסייתה בישראל. העיר חברה בארגון פורום ה-15. 

תל אביב-יפו שוכנת לחוף הים התיכון על אדמת כורכר. 
בשטחה זורמים נחל Halogen lights הירקון ונחל איילון. 

היא גובלת ממערב בים התיכון; מדרום בערים בת ים 
וחולון; ממזרח בערים רמת גן, גבעתיים, בני ברק ופתח 

תקווה; ומצפון בערים רמת השרון והרצליה.
תל אביב היא מטרופולין המהווה את מרכז   

הכלכלה, התרבות, התקשורת, האמנות, והמסחר של 
ישראל. שוכנים בה מרכזי המערכת הבנקאית של ישראל, 

הבורסה לניירות ערך, שגרירויות ונציגויות בינלאומיות, 
מערכות העיתונים הגדולים בישראל, התיאטרון הלאומי, 
התזמורת הפילהרמונית ומרכזי תרבות ארציים נוספים. 

Some Latin text for size comparison"העיר הלבנה" 
בתל אביב הוכרה בשנת 2003 כאתר מורשת עולמית. 

תל אביב-יפו מוגדרת כ"עיר עולם בהתהוות" וזאת בשל 
היותה עיר מרכזית בתחומי הכלכלה, התרבות והחברה. 

עיריית תל אביב פועלת לקידומה למעמד של עיר עולם, 
ובמסגרת זאת הוקמה בעירייה "מנהלת עיר עולם". 

העיר היא אחת המתויירות בישראל, עם למעלה ממיליון 
תיירים זרים בשנה.

בעיר מתגוררים )נכון ל-31 בדצמבר 2012(   
414,600 תושבים, ומספר התושבים לקמ"ר היה 8,009.2 
איש ]1[. באותה עת התגוררו במחוז תל אביב 1,318,300 

איש ]2[, ואוכלוסיית המטרופולין מנתה 3,464,100 נפש ]3[. 
בעיר בולטת תופעת היוממות הגדולה בישראל - כ-64% 

מהעובדים בתל אביב גרים מחוצה לה.
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Tel Aviv-Yafo (Hebrew: תל אביב-יפו  pronounced 
[ˈtel ˈaviv ˈjafo] ) or Tel Aviv (Hebrew: תל אביב  
pronounced [ˈtel ˈaviv] ) is a city in Israel, and the 
second most populous city administered by that 
country’s government after Jerusalem. Situated 
on the Mediterranean coastline in central-west 
Israel, Tel Aviv has a population of 426,138.The 
greater Tel Aviv Metropolitan Area, also known 
as Gush Dan, constitutes Israel’s largest con-
urbation with 3,713,200 residents, 42% of the 
country’s population. Tel Aviv is governed by the 
Tel Aviv-Yafo municipality, headed by Ron Hul-
dai, and is home to many foreign embassies.
 Tel Aviv was founded in 1909 by Jewish 
immigrants on the outskirts of the ancient port 
city of Jaffa (Hebrew: יפו  Yafo). Immigration by 
mostly Jewish refugees meant that the growth 
of Tel Aviv soon outpaced Jaffa’s, אוכלוסייתה 
 which had a majority Arab population בישראל
at the time.Tel Aviv and Jaffa were merged into 
a single municipality in 1950, two years after the 
establishment of the State of Israel. Tel Aviv’s 
White City, designated a UNESCO World Heritage 
Site in 2003, comprises the world’s largest con-
centration of Bauhaus buildings.
 Tel Aviv is a global city, and is the twen-

 אבגדהוזחטי
 כךלמםנןסעפף

צץקרשת
תל אביב-יפו היא עיר במחוז תל אביב בישראל, 

במישור החוף הדרומי, המרכזית מבין ערי גוש דן 
והשנייה בגודל אוכלוסייתה בישראל. העיר חברה 
בארגון פורום ה-15. תל אביב-יפו שוכנת לחוף הים 

התיכון על אדמת כורכר. בשטחה זורמים נחל 
Halogen lights הירקון ונחל איילון. היא גובלת 

ממערב בים התיכון; מדרום בערים בת ים וחולון; 
ממזרח בערים רמת גן, גבעתיים, בני ברק ופתח 

תקווה; ומצפון בערים רמת השרון והרצליה.
תל אביב היא מטרופולין המהווה את מרכז   
הכלכלה, התרבות, התקשורת, האמנות, והמסחר 
של ישראל. שוכנים בה מרכזי המערכת הבנקאית 

של ישראל, הבורסה לניירות ערך, שגרירויות 
לונציגויות בינלאומיות, מערכות העיתונים הגדו
ללים בישראל, התיאטרון הלאומי, התזמורת הפי

 Some .להרמונית ומרכזי תרבות ארציים נוספים
Latin text for size comparison"העיר הלבנה" 

2003 כאתר מורשת עולל  בתל אביב הוכרה בשנת
מית. תל אביב-יפו מוגדרת כ"עיר עולם בהתהוות" 

וזאת בשל היותה עיר מרכזית בתחומי הכלכלה, 
להתרבות והחברה. עיריית תל אביב פועלת לקידו
מה למעמד של עיר עולם, ובמסגרת זאת הוקמה 

בעירייה "מנהלת עיר עולם". העיר היא אחת 
המתויירות בישראל, עם למעלה ממיליון תיירים 

זרים בשנה.
בעיר מתגוררים )נכון ל-31 בדצמבר 2012(   

414,600 תושבים, ומספר התושבים לקמ"ר היה 
8,009.2 איש ]1[. באותה עת התגוררו במחוז תל 

אביב 1,318,300 איש ]2[, ואוכלוסיית המטרופולין 


