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  2015בשנת  כלכלית של האוכלוסייה-לפי הרמה החברתית וסיווגן גאוגרפיותיחידות אפיון 

Characterization and Classification of Geographical Units  
by the Socio-Economic Level of the Population 2015 

 וברמה  תמקומי תרשוברמה של  הכלכלי של אוכלוסיי-חברתימדד  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציגה

לפי אותן בוצע  תהיחידות הגאוגרפיו אפיוןנתונים ממקורות מנהליים. המבוסס על  2015בשנת  של יישוב

בה השתתפו נציגים שבליווי ועדת ההיגוי , ו2013כלכלי -השיטות ששימשו לבניית המדד החברתי

 .מהרשויות המקומיותגופי מחקר וממשרדי ממשלה, מאקדמיה, המ

  לפי מועצות אזוריות 54-עיריות ומועצות מקומיות ו 201רשויות מקומיות, מתוכן  255הניתוח נערך עבור ,

 ואינהכוללת גם את רוב דיירי המוסדות,  אוכלוסיית המדד. 2015המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת 

 דיירי מוסדות סיעודיים, בתי סוהר וכדומה. תכולל

  120-יישובים המונים פחות מ כולללא יישובים בתוך המועצות האזוריות,  982כמו כן, חושב המדד עבור 

בר השוואה הוא מדד זה  עבורם חלק מהמשתנים.חסרים תושבים וכן מקומות מחוץ ליישוב ו/או יישובים ש

 למדד שחושב עבור הרשויות המקומיות.

 הרשויות המקומיות  הדבר מאפשר את חלוקת המשאבים ביןיף. כלכלי מחושב כערך רצ-המדד החברתי

 10-עם זאת, עקב החלטות ממשלה רבות שמתבססות על סיווג הרשויות המקומיות ל בצורה רציפה.

מוגניות )אשכולות( לפי ערכי המדד קבוצות הו 10-אשכולות, בוצעה חלוקה של הרשויות המקומיות ל

 10אשכול ו הנמוכה ביותר של האוכלוסייה לכליתכ-מציין את הרמה החברתית 1אשכול  .כלכלי-החברתי

 את הרמה הגבוהה ביותר. מציין

  ,בור מועצה אזורית ע -2.797נע בין  2015ת בשנכלכלי -ערך המדד החברתיברמה של רשות מקומית

מסך האוכלוסייה, ערך  45%רשויות מקומיות שבהן מתגוררים  126-ל עבור סביון. 2.590נווה מדבר לבין 

לוסייה, ערך מדד מסך האוכ 55%רשויות מקומיות שבהן מתגוררים  129-מדד שלילי )מתחת לממוצע(. ל

 חיובי )מעל הממוצע(.

 1520כלכלי -ששימשו לחישוב המדד החברתיהמשתנים לרשימת 

 ללוחות ולנתוני התרשים

נמדדה באמצעות שילוב של תכונותיה הבסיסיות של האוכלוסייה  כלכלית של האוכלוסייה-החברתיתהרמה 

חישוב המדד מבוסס על אותם : הרכב דמוגרפי, השכלה וחינוך, רמת חיים, תעסוקה וגמלאות. אלהבתחומים ה

 .2013משתנים ששימשו לחישוב המדד 
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, ביטחון, משרד האוצר, משרד הוסד לביטוח הלאומיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, המ מקורות הנתונים הם:

 משרד התחבורה ורשות האוכלוסין. 

 2015ים, תושב 100,000-מ המונות יותר הערים הגדולות כלכלי של-מדד חברתי - אלוח 

 

אוכלוסיית 
המדד 
2015 

ערך 
 מדדה

-החברתי
 כלכלי
2015 

 דירוג
עד  1-)מ

255)  
לפי ערך 
המדד 
2015 

 אשכול
עד  1-)מ
לפי ( 10

ערך 
המדד 
2015 

ערך 
 מדדה

-החברתי
 כלכלי
2013 

 דירוג
עד  1-)מ

( לפי 525
ערך המדד 

 2013  

 אשכול
עד  1-)מ
( לפי 10

ערך המדד 
2013 

 3 61 0.802- 2 50 0.919- 863,795 ירושלים

 2 17 1.304- 2 19 1.307- 181,832 בני ברק

 2 25 1.149- 2 22 1.214- 103,630 בית שמש

 5 130 0.025- 5 121 0.062- 128,639 בת ים

 5 127 0.032- 5 123 0.038- 130,088 אשקלון

 5 118 0.109- 5 113 0.140- 219,590 אשדוד

 5 136 0.035 5 134 0.034 201,814 באר שבע

 6 151 0.240 6 147 0.199 206,793 נתניה

 6 172 0.509 7 169 0.502 188,637 חולון

 7 188 0.652 7 171 0.529 277,736 חיפה

 7 182 0.629 7 181 0.641 132,509 רחובות

 7 189 0.655 7 182 0.656 229,845 פתח תקווה

 7 204 0.886 7 200 0.847 243,329 ראשון לציון

 8 208 1.041 8 208 1.053 152,112 רמת גן

יפו-ביתל אב  431,708 1.208 222 8 1.221 223 8 
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שמתקבל על ידי שקלול  מחושב בשיטת ניתוח גורמים, כערך רציף מקומיתכלכלי של רשות -ערך מדד חברתי

המשתנים הנבחרים. ערך המדד מתוקנן גם הוא, כך שממוצע ערכי המדד של כל  14של הערכים המתוקננים של 

הרשויות המקומיות הוא אפס, וערך המדד של כל רשות מקומית הוא המרחק מהממוצע הכלל ארצי ביחידות של 

-מהממוצע בסטיית תקן אחת מבחינת הרמה החברתית נמוכה -1.000למשל, רשות שקיבלה ערך מדד סטיית תקן. 

כלכלית של אוכלוסיית הרשות -כלכלית של האוכלוסייה. ערך חיובי של המדד מצביע על כך שהרמה החברתית

 כלכלית הגבוהה ביותר.-גבוהה מהממוצע, והערך הגבוה ביותר מעיד על הרמה החברתית

בוצעה בשיטת ניתוח אשכולות, כך  וות גודל()אבל לא שקבוצות הומוגניות  10-לחלוקת הרשויות המקומיות 

מדד בין האשכולות תהיה אשכולות תהיה מינימלית ככל האפשר, ושונות ערכי ההששונות ערכי המדד בתוך 

 מקסימלית.

 2015-ו 2013מספר הרשויות המקומיות לפי אשכול, התפלגות  - 1תרשים 

 

עבור הרשויות  מהעיבודחושבו על פי המשקלות שהתקבלו  בתוך המועצות האזוריותערכי המדד ליישובים 

משקלות אלה הוכפלו בערכי המשתנים של היישובים המתוקננים לפי הממוצע וסטיית התקן של משתני  המקומיות.

הרשויות המקומיות. כתוצאה מכך, התקבלו עבור היישובים במועצות האזוריות ערכי המדד שהם בני השוואה עם 

 שויות המקומיות. ערכי המדד של הר

יות בוצע לפי ערך המדד של כל יישוב בנפרד ולפי טווח ערכי של הרשויות המקומ אשכולות 10-שיוך היישובים ל

 המדד של הרשויות המקומיות בכל אשכול.

את ההסברים על המתודולוגיה  ,חישוב המדדאת ערכי המשתנים שהשתתפו בגם שיכלול  מפורט בנושאפרסום 

 יצא לאור במועד מאוחר יותר. הממצאיםואת ניתוח 


