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 19 מתוך 1 עמוד  

 

 הכנסת 
 מרכז המחקר והמידע

המסמך . טטיסטיקהסרכזית למשכה השל הלכלכלי -חברתיהמדד ה ונושאו"כ טלי פלוסקוב המסמך זה מוגש לח

-במדד החברתי שנעשה שימושפירוט ה, אחריםתיאור מדדים ושל כלכלי הקיים -של המדד החברתי כולל תיאור

עמדות והצגת  )משרד הפנים, משרד החינוך ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים( כלכלי במשרדים ממשלתיים

להקצאת תקציבים לרשויות  טטיסטיקהסרכזית למשכה ההל שלכלכלי -החברתי במדד השימוש בסוגיית הצדדים

 המקומיות.

 1הקיים טטיסטיקהסרכזית למשכה השל הל כלכלי-חברתיהמדד ה .1

-גיבשה מדד לאפיון הרשויות המקומיות בישראל לפי הרמה החברתית )הלמ"ס( הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 היחידכל כלכלית של אוכלוסיית -כלי להשוואת הרמה החברתית משמש. המדד בהן כלכלית של האוכלוסייה

עשוי לסייע בשיפור המדיניות של השלטון  הוא קה. כמו כןגיאוגרפית ועשוי לסייע בזיהוי אזורי רווחה ואזורי מצו

רכזית משכה הניתוח סטטיסטי בל תחוםהמרכזי כלפי הרשויות המקומיות. המדד נערך בשיתוף פעולה בין עובדי 

שמש אחד האינדיקטורים לצורך בין היתר ל לעובדי אגף המחקר והמידע במשרד הפנים, ונועד טטיסטיקהסל

על בסיס נתונים דמוגרפיים, רמת חיים,  חושבהמדד  2.)בעיקר מענקי איזון( לרשויות המקומיותחלוקת מענקים 

לעשרה אשכולות, לפי ערכי המדד השכלה וחינוך, תעסוקה, אבטלה וגמלאות. העיריות והמועצות המקומיות סווגו 

כלכלית -הרמה החברתית מציין את 10כלכלית הנמוכה ביותר ואשכול -מציין את הרמה החברתית 1שבהם אשכול 

. אף שהנתונים אינם 2008של שנת מפקד הלאשכולות נעשה על סמך נתוני  האחרון הסיווגהגבוהה ביותר. 

עדכניים, הסיווג עדיין משמש לקביעת פרמטרים שונים בהקשר של הרשויות המקומיות, דוגמת גובה מענקי 

רכזית משכה הנתוני הלשל עדכניות העלתה סוגיית  193-בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ה האיזון.

כי המדד אינו מעודכן ואינו משקף את המצב האמיתי זה . נציגים של רשויות מקומיות טענו בדיון טטיסטיקהסל

 4של הרשויות.

לפי הרמה  אוגרפיות ודירוגןייחידות גבהזמנת משרד הפנים, בנושא אפיון  2008בשנת  "סהלמ כהבמחקר שער

 נפרדיםמדדים שלושה וגובשו  יותגיאוגרפשל יחידות  שונים סוגים נבחנו 5כלכלית של האוכלוסייה,-החברתית

 :כמפורט להלן

 עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות.  6:הרשויות המקומיות 252כל עבור בכלכלי אחד -מדד חברתי

)הרמה  10חברתי שלהן. באשכול -אשכולות הומוגניים לפי ערך המדד הכלכלי עשרההרשויות המקומיות סווגו ל

של תושביהן  7יתתקנלנפש רשויות מקומיות שההכנסה הממוצעת סווגו כלכלית הגבוהה ביותר( -החברתית

                                                 

; ד"ר נטליה אפיון רשויות מקומיות; הלמ"ס, 2015במאי  17, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, רשויות מקומיות בישראלרינת בניטה,   1
, 2013 –הרשויות המקומיות בישראל ; הלמ"ס, כלכלי-מדד חברתיציבל, תחום ניתוח סטטיסטי, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, הלמ"ס, 

, הודעה 2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית ,2015באפריל  16הודעה לתקשורת, 
, הקובץ  המלא – 2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית ,2013באפריל  3לעיתונות, 

; 2006של הרשויות המקומיות, לפי סדר עולה של ערכי המדד, ושינוי באשכול לעומת  2008כלכלי -: מדד חברתי2לוח א, 2013יוני 
 ,2013, אוגוסט כלכלי-פי מדד חברתי-על –שויות : דירוג ר77נייר עבודה מס' גוריון, -הלמ"ס, האוניברסיטה העברית ואוניברסיטת בן

 .2016בינואר  5כניסות בתאריך: 
 ,2013באפריל  3הודעה לעיתונות, , 2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתיתהלמ"ס,   2

 .2013, יוני הקובץ  המלא – 2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית
 . 2014ביולי  7, אקונומי של הרשויות המקומיות-רוג הסוציויהשינויים בד ,330ועדת הפנים והגנת הסביבה, פרוטוקול מס'   3
 .2015במאי  17כלכלי, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, -: אשכול חברתי3.2, סעיף רשויות מקומיות בישראלרינת בניטה,    4
 ,2013באפריל  3, הודעה לעיתונות, 2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתיתהלמ"ס,    5

 .2013, יוני הקובץ  המלא – 2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -ן לפי הרמה החברתיתאפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווג
מועצות  53-עיריות ומועצות מקומיות ו 199כללות נהרשויות המקומיות  252-ב. מ"סידי הל-בה נערך המפקד האחרון עלש, 2008שנת ב   6

, או עם חוסר )מלא או חלקי( בנתוני מפקד 50%-האוכלוסייה גבוה מבהן שיעור דיירי המוסדות מכלל שאזוריות. יחידות גיאוגרפיות 
 , לא נכללו בעיבודים.2008

הנחה שתוספת ההוצאות למשק  מתוך ,למספר הנפשות לפי סולם שקילות בחלוקההכנסה כספית של משק הבית  :הכנסה לנפש תקנית  7
ים את מספר הנפשות במשק הבית למספר הנפשות ה"תקניות" הבית בגין נפש נוספת הולכת ויורדת. באמצעות סולם השקילות ממיר

http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Documents/rashpnim.pdf
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Documents/rashpnim.pdf
http://www.cbs.gov.il/www1/skarim/stat_an.htm
http://www.cbs.gov.il/www1/skarim/stat_an.htm
http://www.cbs.gov.il/www/presentations/atar_madadsocio.ppt
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201524092
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201324087
http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/h_print.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/tab01_02.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/publications/pw77.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201324087
http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/h_print.pdf
http://fs.knesset.gov.il/19/Committees/19_ptv_297832.doc
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Documents/rashpnim.pdf
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/InternalAffairs/Documents/rashpnim.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201324087
http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/h_print.pdf
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

(, 1באשכול  13.7לעומת ממוצע  41(, חציון גיל תושביהן גבוה )ממוצע 1מהממוצע באשכול  9-גבוהה )יותר מפי

-מפייותר (, ובממוצע רמת מינוע גבוהה למשק בית )1באשכול  166לעומת ממוצע  80חס תלות נמוך )ממוצע בי

 (.1מהממוצע באשכול  5

 המועצות האזוריות. בשל  53בתוך יישובים  920אופיינו . יישובים בתוך מועצות אזוריותכלכלי ל-מדד חברתי

כלכליים, -ומדנים מהימנים של המאפיינים החברתייםמאפשר לחשב אשאינו של רוב היישובים, הקטן  גודלם

סטיית )א( : אומדני פיזור של ערכי מדד היישובים בכל מועצהפורסמו שני לא פורסמו התוצאות ברמת היישוב. 

 .גודל האוכלוסייה פי-עלרבעוני משוקלל -התחום הבין; )ב( פי גודל האוכלוסייה-עלהתקן משוקללת 

 האזורים  עבורב ניתוחב. ומועצות מקומיות עריםבתוך  8סטטיסטייםאזורים כלכלי ל-מדד חברתי

, שמחולקים תושבים 10,000-מיותר יסטיים ביישובים עירוניים גדולים )טהן אזורים סט וכללנהסטטיסטיים 

( והן המועצות המקומיות שאינן מחולקות לאזורים תושבים 5,000-2,000 םבדרך כלל לאזורים סטטיסטיים ע

פחות  םכלכלי אוחדו אזורים סטטיסטיים ע-לחשב את המדד החברתי כדיתושבים(.  10,000סטטיסטיים )עד 

כלכליים. -תושבים עם אזורים סטטיסטיים סמוכים הדומים להם מבחינת מאפייניהם החברתיים 2,000-מ

מחולקים -, כולל היישובים הלאוחלקם מאוחדים(יחידים ים )חלקם אזורים סטטיסטי 1,616-המדד חושב ל

, קרי עיריות ומועצות מקומיות שאינן מחולקות לאזורים )כלומר יישובים הכוללים רק אזור סטטיסטי אחד

-אשכולות הומוגניים בהתאם לערך המדד החברתי 20-אזורים סטטיסטיים אלה סווגו ל 1,616(. סטטיסטיים

 כלכלי שלהם. 

כלכלית -)הרמה החברתית 20באשכול האזורים הסטטיסטיים התאפיינו  2008שערכה הלמ"ס בשנת  במחקר

(, בחציון 1מהממוצעת באשכול  12-לנפש סטנדרטית )יותר מפיגבוהה הגבוהה ביותר( ברמת הכנסה ממוצעת 

 ומעלה לבין בני 65ובני  19–0 )היחס בין סך בני ביחס תלות נמוך(, 1באשכול  12.5לעומת  43גיל גבוה )ממוצע 

 7-יותר במשק בית )יותר מפי 9רמת מינוע גבוהה( ובממוצע 1באשכול  230לעומת ממוצע  72ממוצע  – 64–20

חושבו אומדני פיזור )סטיית תקן( יישובים המחולקים לאזורים סטטיסטיים  117(. עבור 1מהממוצע באשכול 

 גודל האוכלוסייה. פי-עלשל ערכי מדד האזורים הסטטיסטיים בתוך היישוב, כשסטיית התקן משוקללת 

 , אבטלה: דמוגרפיה, השכלה וחינוך, תעסוקהאלהמשתנים מהתחומים ה 16כל הניתוחים מבוססים על ניתוח של 

 להלן פירוט המשתנים המשתתפים בחישוב המדדתכונות דיור(.  רמת חיים )הכנסה כספית, רמת מינוע,ווגמלאות 

 2008:10 משנת

  :גיל, יחס תלות, ממוצע נפשות למשק בית; חציוןדמוגרפיה 

 :עובדים שיעור ה, 54–25 בעלי תואר אקדמי מבנישיעור , 54–25 ממוצע שנות לימוד של בני השכלה וחינוך

 ;בניהולבמשלח יד אקדמי או 

 :שאינן בכוח העבודה  54–25 נשים בנותהשיעור ומעלה,  15הכנסה מעבודה מבני הבעלי יעור ש תעסוקה וגמלאות

הכנסה מעבודה מתחת לשכר הבעלי שיעור הכנסה מעבודה מעל פעמיים השכר הממוצע, הבעלי שיעור האזרחי, 

 שאירים;בקנה וימקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה בזשיעור המינימום, 

                                                 

לנפש הרביעית  0.55לנפש השלישית,  0.65לנפש השנייה,  0.75לנפש הראשונה,  1.25בסולם השקילות הנהוג בישראל ניתן משקל של  .בו
 .2013במרס  21, מבוא, 2011וכך הלאה. הלמ"ס, סקר הוצאות משקי בית 

אזור בתושבים. בדרך כלל  10,000-מ יותרסטטיסטית של יישוב שבו -אוגרפיתייחידת שטח רציפה שנוצרת מחלוקה גאזור סטטיסטי:    8
כית של יישובים )בהתאם לגודל רריאזור סטטיסטי הוא הנדבך הבסיסי בחלוקה ההייש לציין כי תושבים.  5,000-ל 3,000סטטיסטי בין 

 .2016ביוני  14, כניסה בתאריך: מילון מונחיםהלמ"ס,  רבעים.-תתלאוכלוסייתם( לרבעים ו

 תושבים. 1,000-מספר כלי רכב ל    9
 .2016בינואר  5, כניסה בתאריך: 5 'עמ ,כלכלי-מדד חברתי, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, הלמ"ס, ד"ר נטליה ציבל   10

http://www.cbs.gov.il/publications13/1517/pdf/intro_h.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/1517/pdf/intro_h.pdf
http://cbs.gov.il/reader/Milon/Milon_ByTerm.html?MyID=285&OnlyFinal=0
http://cbs.gov.il/reader/Milon/Milon_ByTerm.html?MyID=285&OnlyFinal=0
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 :ומעלה במשק בית,  18הכנסה חודשית ממוצעת לנפש סטנדרטית, ממוצע כלי רכב בשימוש לבני  רמת חיים

בית המשקי שיעור החדרים לנפש במשק בית, ממוצע מספר חדרי השירותים לנפש במשק בית, ממוצע מספר 

 עם מחשב וחיבור לאינטרנט.

ית. לאחר שחושבו ערכי המדד גיאוגרפכלכלי לכל יחידה -אלה חושב ערך המדד החברתיהמשתנים ה 16באמצעות 

 ך כלכלי שלהן, כ-אשכולות הומוגניים, לפי ערך המדד חברתי 20-או ל עשרהליות גיאוגרפסווגו היחידות ה

לאשכולות החלוקה  ;האשכולות שונים בגודלםיש לציין כי . 1נמצא אשכול  כלכלי-חברתיבתחתית המדרג הש

הממזערת את שונות ערכי המדד בתוך האשכולות ובאותה עת ניתוח אשכולות( סטטיסטית )שיטה בנעשתה 

כלכלי -ן חושבו ערכי המדד החברתיהבשלהלן פירוט השיטות הסטטיסטיות  11.ניהםת את השונות ביממקסמ

 12)ניתוח גורמים( ונערכה החלוקה לאשכולות הומוגניים )ניתוח אשכולות(:

 כלכלי-חישוב ערכי המדד החברתי

  בשיטת( ניתוח גורמיםFactor Analysis)  המרכיבים  גורמים עיקריים שלושההמשתנים ל 16צומצמו(

 מהשונות בין היחידות הנחקרות. 80%-הראשיים(, המסבירים כ

  של המשתנים המקוריים, המבחינים באופן המיטבי  13צירוף ליניאריהוא כל אחד משלושת הגורמים שהתקבלו

את מקדמי הגורם )משקלות המשתנים( קובעים באופן מתמטי. הגורמים נקבעים באופן בין היחידות הנחקרות. 

 של הסברם את השונות בין המשתנים.סדרתי, כלומר, במידה פוחתת והולכת 

 השקלול וכממוצע משוקלל של שלושת הגורמים, מחושב  כלכלי-חברתיעבור כל יחידה נחקרת ערך המדד הב

 ידי כל גורם.-המוסברת עלהשונות לשיעור נעשה בהתאם 

 הם:  2008 של שנת הרשויות המקומיות במפקד 252עבור בכלכלי שהתקבלו -ערכי הקיצון של המדד החברתי

האזורים הסטטיסטיים הם:  1,616עבור בערכי הקיצון של המדד שהתקבלו (  14)סביון; 3.48-)לקיה( ו -1.79

 )סביון(. 3.14-( ו10)רהט, אזור סטטיסטי  -2.95

 קה לאשכולותחלו

  בשיטת( ניתוח אשכולותCluster Analysis)  מחולקות היחידות הנחקרות לכמה קבוצות, הומוגניות ככל

 ביחס לערכי המדד המחושב.האפשר 

  החלוקה מבוססת על פונקציית מרחק. בשיטה שלWard,15 השונות של ערכי המדד בתוך את ממזערת ה

 השונות בין האשכולות.וממקסמת את האשכולות 

  אשכולות. עשרההרשויות המקומיות ל 252סווגו באופן זה 

                                                 

יחידה הגיאוגרפית. לאחר כלכלית של אוכלוסיית ה-( חושב מדד המבטא את הרמה החברתיתnalysisaactor fבשיטת ניתוח גורמים )   11
 כלכלית.-רמתן החברתיתפי -לענעשה סיווג של היחידות הגיאוגרפיות לקבוצות הומוגניות  ,(cluster analysisמכן, בניתוח אשכולות )

 .2016בינואר  5, כניסה בתאריך: 7-8 ', עמכלכלי-מדד חברתיד"ר נטליה ציבל, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, הלמ"ס,    12
 (.איבר בשדה כלשהו) סכום של מספר סופי של וקטורים שכל אחד מהם מוכפל בסקלר :ארייצירוף לינ   13
של הרשויות  2008כלכלי -: מדד חברתי2לוח אהלמ"ס,  ראו:של הרשויות המקומיות  2008 שנתל כלכלי-פירוט של ערכי המדד החברתי  14

 .2006המקומיות, לפי סדר עולה של ערכי המדד, ושינוי באשכול לעומת 
בסטטיסטיקה לניתוח אשכולות הייררכי. בשיטה זו התבחין לבחירת זוג האשכולות שימוזגו בכל שלב   ardWנעשה שימוש בשיטת   15

מבוסס על הערך האופטימלי של פונקציית המטרה; פונקציית המטרה יכולה להיות כל פונקציה המשקפת את מטרת החוקר. וורד 
(Joe H. Ward Jr.השתמש בדוגמה לפונקציית מטרה כזו בסכום ריב )( ועי שגיאות האמידהESS – Error Sum of Squares ודוגמה ,)

. בכללות, בשיטה זו מופעל אלגוריתם של ניתוח אשכולות Ward, או בשם שיטת השונות המזערית של Wardזו ידועה בכינוי השיטה של 
אוגדים ל"ענפים ראשיים" ואלה מצרפי, כלומר עוברים מה"עלים" אל ה"גזע". קבוצות של "עלים" מאוגדות ל"ענפים", ה"ענפים" מ

 Theונמשכת עד שהתצפיות מאוגדות לאשכול. הרחבה, ראו:  1אשכולות בגודל  nמתחילה עם  Wardמאוגדים ל"גזע". השיטה של 

, 2004Cluster Analysis: Ward's Method, Pennsylvania State University  ;Distances , The Pennsylvania State University

., September 14, 2009between Clustering, Hierarchical Clustering. 

http://www.cbs.gov.il/www/presentations/atar_madadsocio.ppt
http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/tab01_02.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/tab01_02.pdf
http://sites.stat.psu.edu/~ajw13/stat505/fa06/19_cluster/09_cluster_wards.html
http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/350/lectures/08/lecture-08.pdf
http://www.stat.cmu.edu/~cshalizi/350/lectures/08/lecture-08.pdf
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 מרכז המחקר והמידע

 1,616  אשכולות. 20-לסווגו האזורים הסטטיסטיים 

  16יישובים(. 920 בחישוב נכללוהמועצות האזוריות ) 53עבור בחושבו אומדני פיזור 

 200817כלכלי -ממצאי המחקר: אשכול חברתי

 הערים הגדולות:  שש 

תקווה -לציון ופתח-, ראשון7, חיפה באשכול 8יפו באשכול -, תל אביב4כלכלי -באשכול חברתימדורגת ירושלים 

 .5אשדוד באשכול ו 6באשכול 

  :)סיווג רשויות מקומיות )עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות 

  ;שמריהו וסביון-עומר, כפר הרשויות המקומיות )הגבוה ביותר( נכללות 10באשכול 

עילית, -זרקא, מודיעין-א-שבע, ג'סר-בטוף, תל-)הנמוך ביותר( נכללות לקיה, מועצה אזורית אל 1באשכול 

 בסמה.-עילית ומועצה אזורית אבו-ביתר

  :סיווג אזורים סטטיסטיים בתוך עיריות ומועצות מקומיות 

  ;סביוןיפו ו–אביב-השרון, תל-: חיפה, רמת 20אשכול בבהם לפחות אזור סטטיסטי אחד סווג שיישובים 

 בנגב.-וערערה שמש-ביתשבע, -: רהט, תל1אשכול בבהם אחד מהאזורים הסטטיסטיים סווג שיישובים 

המוסד לביטוח לאומי )מקבלי  עם קישור לנתוני, 2008לשנת מפקד האוכלוסין הלמ"ס,  18מקורות הנתונים:

סיפק  2008לשנת מפקד האוכלוסין רותי דת. יוהמשרד לש נתוני הכנסות( –רשות המסים קצבאות(, משרד האוצר )

ארצית ובפירוט גיאוגרפי מרבי על תכונות דמוגרפיות, חברתיות וכלכליות של נפשות ושל משקי -מידע ברמה כלל

חברתית של האוכלוסייה ברמות פירוט -. בכך אפשר המפקד למדוד את הרמה הכלכליתמגוריםהלפי מקום  בית

 . עד אזור סטטיסטי ביישוב עירוני ,שונות

משרד החינוך, משרד הבינוי והשיכון,  ובהםתוצאות המחקר משמשות את משרד הפנים ומשרדי ממשלה אחרים, 

  19מוסדות שונים, כגון מפעל הפיס ועוד.וכן  ,משרד האוצר

את עבודת  הושתלובראשות פרופ' מומי דהאן ועדת היגוי הסטטיסטיקן הממשלתי  ידי-עלמונתה  2015 דצמברב

הוועדה . לאחר המפקדששל האוכלוסייה המתגוררת ברשות מקומית בתקופה  כלכלי-המדד החברתיהלמ"ס בנושא 

חוזק הטוב יותר את  שקףחדש שי כלכלי-חברתיהיגוי נועדה לבנות מדד הועדת  20החלה לפעול זמן קצר לאחר מכן.

)הרחבה ראו  עצמה הרשות המקומית, ולא את חוזק המתגוררת ברשות המקומית האוכלוסייהכלכלי של -החברתי

  21עמדת מרכז השלטון המקומי(. :4.1סעיף ב

 .2008כלכלי של האוכלוסייה בשנת -צגת חלוקת הרשויות המקומיות לפי אשכול חברתיולהלן מש 1מפה ב

 

 

 

                                                 

  גודל האוכלוסייה.ב משוקלליםבכל מועצה אזורית,  של ערכי המדד רבעוני-הבין והתחום התקן סטייתאומדני הפיזור הם     16
 .2013באפריל  3, 2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -תאפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתיהלמ"ס,     17
, הודעה 2013 –הרשויות המקומיות בישראל ; הלמ"ס, כלכלי-מדד חברתיד"ר נטליה ציבל, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, הלמ"ס,    18

, הודעה 2008כלכלית של האוכלוסייה בשנת -גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתיתאפיון יחידות , 2015באפריל  16לתקשורת, 
 .2013באפריל  3לעיתונות, 

 .2016בינואר  5: כניסה בתאריך ,כלכלי-מדד חברתיד"ר נטליה ציבל, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, הלמ"ס,    19
 .2016ביוני  19סיוון להבי, המינהל לשלטון מקומי, משרד הפנים, שיחת טלפון,   20
 .2016בינואר  5שיחת טלפון,  ,איתי חוטר, סמנכ"ל היחידה לכלכלה ולמידע במרכז השלטון המקומי וחבר ועדת ההיגוי   21
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 200822כלכלי של האוכלוסייה בשנת -חלוקת הרשויות המקומיות לפי אשכול חברתי: 1מפה 

 

 23אחריםמדדים  .2

 )פריפריאליות וקומפקטיות( מהם םשנייכלכלי, -מדד החברתיה לעמדדים סטטיסטיים נוספים שלושה להלן 

 מרכז השלטון המקומי. ידי-עלוהשלישי )חוזק הרשות( מוצע  24,הלמ"סידי -נערכים על

 25פריפריאליותהמדד  .2.1

 2004.26שנת סוף ומבוסס על נתונים מעבור משרד הפנים ב 2008בשנת  מ"סידי הל-תח עלמדד הפריפריאליות פּו

פריפריאליות של הפעילות: מדובר במדידת  לשמתייחס לממד הקרבה למרכזי פעילות כלכלית או לאפשרויות  ואה

                                                 

 .2016בינואר  5שיחת טלפון,  ,מקומי וחבר ועדת ההיגויאיתי חוטר, סמנכ"ל היחידה לכלכלה ולמידע במרכז השלטון ה  22
מדד פריפריאליות של רשויות ; הלמ"ס, מדד קומפקטיות; מדד פריפריאליותד"ר נטליה ציבל, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, הלמ"ס,    23

, הודעה מדד חדש: קומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות, 2008באוגוסט  17, הודעה לעיתונות, פיתוח חדש – 2004מקומיות 
: מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות 45נייר עבודה מס' ; הלמ"ס, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, 2011באפריל  10לעיתונות, 

, מרכז רשויות מקומיות בישראל; רינת בניטה, 2009, יוני אביב-בישראל: שילוב של מדד נגישות פוטנציאלית עם קרבה למחוז תל
 .2015במאי  17המחקר והמידע של הכנסת, 

 .2016ביוני  29, כניסה בתאריך: אפיון רשויות מקומיותהלמ"ס,   24
 – 2004מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות ; הלמ"ס, מדד פריפריאליותד"ר נטליה ציבל, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, הלמ"ס,    25

: מדד פריפריאליות של 45נייר עבודה מס' ; הלמ"ס, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, 2008באוגוסט  17, , הודעה לעיתונותפיתוח חדש
רשויות מקומיות ; רינת בניטה, 2009, יוני אביב-רשויות מקומיות בישראל: שילוב של מדד נגישות פוטנציאלית עם קרבה למחוז תל

 .2015במאי  17, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, בישראל
 הנתונים הם: המעמד המוניציפלי של הרשויות המקומיות ואומדני האוכלוסייה.    26
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קרבה המדד נבנה כממוצע של שני מרכיבים: . רשות מקומית מבחינת מקומה הגיאוגרפי ביחס לריכוזי האוכלוסייה

מחושב כשקלול בין קרבת הרשות המקומית לכל הרשויות  המרכיב זאביב ונגישות פוטנציאלית )-לגבול מחוז תל

פי -ככל שרשות מקומית היא פריפריאלית יותר, הציון שלה במדד זה יהיה נמוך יותר. על בין גודלן(.והמקומיות 

נגב הדרומי בערבה ובבעיקר רשויות מקומיות  ותכללנ( 3–1אשכולות הפריפריאליים ביותר ), בלהלןש 2מפה מס' 

בעיקר רשויות  ותכללנאשכולות המרכזיים ביותר ובהגולן והגליל העליון, -, רמתהמלח-יםוהמרכזי, חלק מאזור 

מדד הפריפריאליות, כמו סיווג הרשויות המקומיות לאשכולות  27וירושלים. ,אביב-אזור מטרופולין תלבמקומיות 

לרשויות המקומיות, אף  ניםוב מענקי האיזון הניתרכיב בחיש הוא, 1בסעיף לעיל תואר ש כלכליים-חברתיים

 28מבוסס על נתונים לא עדכניים. שהוא

( אפשרויות )שווקים, מקומות תעסוקה(, -)מאופיין בנגישות נמוכה ל -אזור פריפריאלי מוגדר "אזור המרוחק מ

  עצמו". מכאןפעילויות )עבודה, השכלה, קניות, פנאי( או נכסים הקיימים בכל האזורים, כולל האזור 

מדגישה את היתרון של מיקום האזור יחסית לכל האזורים ה(, accessibilityשפריפריאליות היא ההפך מנגישות )

  29האחרים, כולל האזור עצמו.

מגוון תכונות, לשם גיבוש  פי-עלן רשויות מקומיות ואפי שלמדד הפריפריאליות פותח במסגרת פרויקט מקיף 

פיתוח אזורים והקצאת בתחומי במדד זה, בעיקר  נוספים לעשות מגוון שימושיםאפשר מדיניות וקבלת החלטות. 

  מחקרית-כגון משרדי הממשלה, המערכת האקדמית רבים, נועד לשרת גופים מדד הפריפריאליותמשאבים נבונה. 

 פי-עלאת הרשויות המקומיות ומסווג אותן לפי מקומן הגיאוגרפי, כלומר  ןמאפייהוא והרשויות המקומיות עצמן. 

(, קרי המרכיבים )במשקל שוושני  כשקלול של חושבמוא הכאמור,  ארץ.בהכלכלית  פעילותמרכזי הלקרבתן 

 :( שלהםstandardized valuesציוני התקן ) כממוצע של

o הנגישות הרכיב מ( פוטנציאליתpotential accessibilityשל רשות מקומית ): קרבת  את רכיב זה משקללמ

מהווה גודל האוכלוסייה שלהן. גודל האוכלוסייה על פי   הרשות המקומית לכל הרשויות המקומיות בארץ

. משקיעים ומהגרים מעדיפים דומהפרמטרים כלכליים, כגון: תעסוקה, נגישות לשווקים ולשירותים וכקירוב ל

המיושם  30,מקומיות גדולות. מדד הנגישות הפוטנציאלית מבוסס על "מודל הגרביטציה"רשויות בדרך כלל 

  31בעולם למדידת רמת הפריפריאליות.

o מחוז תלשל המדינה.  והעסקי , הנחשב למרכז הכלכליאביב-קרבה של רשות מקומית לגבול מחוז תלמרכיב ה-

 לכן, אילת(. –להודרום או מט–האורך צפון אביב מתלכד גם עם המרכז הגיאוגרפי של הארץ )קרוב לאמצע ציר

שהמרחק מכל רשות מקומית לרשויות המקומיות אף  ,כמרכיב נפרד תמודגשאביב -הקרבה לגבול מחוז תל

 גם במדד הנגישות הפוטנציאלית.אביב משוקלל -במחוז תל

במערכת צירי התנועה יש לציין כי הסמיכות הגיאוגרפית בין רשויות מקומיות נמדדה לפי הדרך הקצרה ביותר 

מטעמי בנייה הסגורים התחשבות באילוצים של חסימת כבישים ב(, 6)ללא כביש  2006המעודכנת לשנת  בכבישים

 או ביטחון.

                                                 

באוגוסט  17, פיתוח חדש – 2004מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות את אופן חישוב המדד ראו באתר האינטרנט של הלמ"ס,   27
. דירוג רשויות מקומיות לפי מדד הפריפריאליות ולפי 1לוח  ראו: שם,. פירוט רשימת היישובים 2016בינואר  6, תאריך כניסה: 2008

 .2016בינואר  6, תאריך כניסה: כל אחד ממרכיבי המדד
 .2015במאי  17, 7 'עמ : מדד הפריפריאליות, מרכז המחקר והמידע של הכנסת,3.1, סעיף רשויות מקומיות בישראלרינת בניטה,    28
 .2016בינואר  6, כניסה בתאריך: 3 ', עממדד פריפריאליותד"ר נטליה ציבל, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, הלמ"ס,    29
שימוש לחיזוי גודל בהם . נעשה מודלים של גרביטציה( מכונים גם spatial interaction modelsמודלים של אינטראקציה מרחבית )   30

 גודל האוכלוסייה באותם אזורים וכפונקציה יורדת של המרחק ביניהם. ד"ר נטליה ציבל, סמך של אנשים בין אזורים, על וכיוון זרימה
 .2016בינואר  6, כניסה בתאריך: 7 ', עמשם

יסה , כנ4 ', עמשם גן([. ד"ר נטליה ציבל,-)רמת 4.09אילות(; -)חבל -1.40גן ]-אילות ורמת-בשני הקצוות של מדד זה חבלהיו  2004בשנת    31
 .2016בינואר  6בתאריך: 
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

מועצות  54-עיריות ומועצות מקומיות ו 198הכוללות  ,רשויות מקומיות 252עבור במדד הפריפריאליות חושב 

דירוג הרשויות המקומיות מבחינה פריפריאלית עזה. -המועצה האזורית חוף, לא כולל 2004סוף שנת ב, אזוריות

הרשויות מסווגות  1באשכול ש ךאשכולות כ עשרהמסווגות לוהרשויות רמת המרכזיות, מבחינת בסדר עולה  אהו

בקצה הנמוך של הרשויות המקומיות המרכזיות ביותר. מסווגות  10המקומיות הפריפריאליות ביותר ובאשכול 

ובקצה הגבוה )העיר המרכזית  ,(-3.01אילת )העיר הפריפריאלית ביותר,  ייתהה 2004לם הפריפריאליות בשנת סו

)כמו בחלוקה לאשכולות הומוגניים נעשתה אשכולות  עשרההחלוקה לראו להלן(.  ;2.73גן )-רמתדורגה ביותר( 

של ערך המדד בתוך האשכולות,  , הממזערת את השונותWardכלכלי(  בשיטת -בניתוח ובחישוב המדד החברתי

 פריאליות, כפי שמוצגרמות פרי חמשהאשכולות מקובצים לולעומת זאת ממקסמת את השונות בין האשכולות. 

לפי אשכול הפריפריאליות ולפי רמת הפריפריאליות בהתפלגות הרשויות המקומיות ת בה ושמוצג, 1בטבלה  להלן

 .2004בשנת 

 200432המקומיות לפי אשכול הפריפריאליות ולפי רמת הפריפריאליות בשנת התפלגות הרשויות : 1טבלה 

אשכול 
 פריפריאליותה

רשויות המספר 
מקומיות ה

 באשכול

רמת 
 פריפריאליותה

 גיאוגרפי מקום
רשויות המספר 
מקומיות ה

 בקבוצה
 אחוז אוכלוסייה אחוז

1 2 

פריפריאלי 
 מאוד

הערבה והנגב 
 הדרומי,

-יםחלק מאזור 
-רמת, המלח
והגליל  הגולן

 העליון

30 11.9% 278,077 4.1% 

2 8 

3 20 

 פריפריאלי 65 4

חלק מהגליל 
המערבי והגליל 

-ערבותהתחתון, 
, מגילות הירדן

, חלק המלח-ים
 מהנגב הצפוני

65 25.8% 756,568 11.1% 

5 44 

 בינוני

 

: הלדוגמ
אשקלון, יהודה 

ושומרון, עמק 
יזרעאל, חיפה 

 והכרמל

89 35.3% 1,996,197 29.3% 
6 45 

 מרכזי 35 7
: חדרה, הלדוגמ

חוף השרון, חבל 
 מודיעין, אשדוד

35 13.9% 907,729 13.3% 

8 19 

 מרכזי מאוד

אזור מטרופולין 
אביב )כולל -תל

הטבעת 
התיכונה( 
 וירושלים

33 13.1% 2,871,235 42.2% 
9 10 

10 4 

  252    252 100.0% 6,809,806 100.0% 

                                                 

; ד"ר נטליה ציבל, אגף 2008באוגוסט  17, הודעה לעיתונות, פיתוח חדש – 2004מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות הלמ"ס,    32
 .2016בינואר  6, כניסה בתאריך: 9 ', עממדד פריפריאליותיה סטטיסטית, הלמ"ס, מתודולוג
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 מרכז המחקר והמידע

ברמת  (מכלל הרשויות המקומיות בישראל בשנה זו 35.3%-כ)רשויות  89היו  2004סוף שנת ב ,הטבלהלפי 

 33)הרשויות המקומיות כלל מ 13.1%אוכלוסיית המדינה. כלל מ 29.3%-כ בהן פריפריאליות בינונית, והתגוררו

כלל מ 25.8%-כשהן  ,רשויות 65האוכלוסייה. כלל מ 42.2%-הוגדרו מרכזיות מאוד, ובהן התגוררו כרשויות( 

בשנת  עוד עולה מהטבלה כי האוכלוסייה.כלל מ 11.1%-כ בהן והתגוררו ,הוגדרו פריפריאליות ,הרשויות המקומיות

ברשויות  וגר 29.3%-; כפריפריאליות מאוד ואיפריאליות אוכלוסיית המדינה ברשויות פרמכלל  15.2%-כ גרו 2004

 מרכזיות מאוד. ואברשויות מרכזיות  וגר 55.5%-כו ת פריפריאליות בינוניתמיות ברממקו

יפו, ירושלים –ביבא-ל: תלה( מדורגות ברמות הפריפריאליות הא2004שנת בהערים הגדולות בישראל )חמש 

מפה יאליות בינונית. ברלציון מוגדרות מרכזיות מאוד; אשדוד מוגדרת מרכזית; חיפה מוגדרת ברמת פריפ-וראשון

 מקומיות הפריפריאליות ביותרהרשויות ה עשר .מדדברמות הפריפריאליות שהתקבלו את לראות אפשר להלן ש 2

קנייא, מסעדה, בוקעאתא,  -שמס, עין-'דלמג אילות, מועצה אזורית הערבה התיכונה,-, מועצה אזורית חבלאילתהן 

-יפו, גבעתיים, בני–אביב-גן, תל-רמת: ביותרמקומיות המרכזיות הרשויות ה עשרו ,מטולהורמון, ע'ג'ר -מצפה

הגיאוגרפי של  מקוםמבחינת ה .םי-בתותקווה -אונו, פתח-, מועצה אזורית אפעל, קרייתחולון שמואל,-ברק, גבעת

 האשכולות בקצוות סולם הפריפריאליות עולה כי:

 ( נכללות בעיקר רשויות מקומיות 3-ו 2, 1באשכולות הפריפריאליים ביותר )נגב הדרומי והמרכזי, בוערבה ב

 גליל העליון.בו הגולן-רמתב, המלח-יםאזור ב

 ( נכללות בעיקר רשויות מקומיות 10-ו 9, 8באשכולות המרכזיים ביותר )אביב )כולל -אזור מטרופולין תלב

 הטבעת התיכונה( וירושלים.
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 200433בשנת  רמת פריפריאליותחלוקת הרשויות המקומיות לפי : 2מפה 

 
 34קומפקטיותהמדד  .2.2

קומפקטיות של המדידת ועניינו ן משרד הפנים ימחקר שהזמ טטיסטיקהסרכזית למשכה ההלהשלימה  2011בשנת 

תבנית פי -לעיתה לאפיין עיריות ומועצות מקומיות יעיריות ושל מועצות מקומיות בישראל. מטרת המחקר ה

בהם ההתפתחות ש 35,קומפקטייםיישובים ן הבחין ביאפשר לל גם כדי שהנע המחקרמרחבית של שטחים עירוניים. 

בהם ש, יישובים לא קומפקטייםובין  ,ומוגדרת צורה פשוטה םמרחבית מתוחמת בתוך גבולות ע-העירונית

לבחון את כיווני  כדימרחבית נדרשת -מדידת ההתפתחות העירונית .ולא רציפה ההתפתחות המרחבית מפוזרת

רכזית משכה ההשתמשה הל קומפקטיותהשפעתה על אספקטים כלכליים, חברתיים ואקולוגיים. בפיתוח מדד ה

בשיטות מדידה שכבר מיושמות בעולם, והתאימה אותן לאופי ההתפתחות המרחבית של הרשויות  טטיסטיקהסל

                                                 

 .2016בינואר  6, כניסה בתאריך: 10 ', עממדד פריפריאליותד"ר נטליה ציבל, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, הלמ"ס,     33
 .2011באפריל  10, הודעה לעיתונות, מדד חדש: קומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות; הלמ"ס, מדד קומפקטיותד"ר נטליה ציבל,   34
 קיה. ית בין חלזהיא תופסת מקום קטן יחסית או שקיימת קרבה פי אםקומפקטית  נחשבתצורה גיאומטרית    35
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באמצעות מערכות המידע הגיאוגרפיות , ולנגישות הנתונים מתחום התשתית הגיאוגרפיתהמקומיות בישראל 

(GIS).36  

. בשני קצוות 2006שנת על בסיס נתוני עיריות ומועצות מקומיות  197עבור בהלמ"ס חישבה את מדד הקומפקטיות 

. עירוניהמרקם המרחבית של התבנית ה"קומפקטי" ו"לא קומפקטי" לפי הערכים הוגדרו סקלת המדידה הרציפה 

המוקפים  יםפתוח יםשטחהכולל שטחים בנויים ושטח בתוך גבול השיפוט של היישוב ה :העירוני מוגדר 37המרקם

בהם אין רצף בנוי שביישובים . (2006לשנת  )במקרה זה: ביישוביםקרקע השימושי בדבר נתונים  פי-עלשטח בנוי, ב

  38.מרקמים מדלגיםל מרקם מרכזילהבחין בין אפשר בתוך המרקם העירוני 

שאינם  – שני היבטיםמיוחסים למשוקללים ממדים מרחביים שונים של מרקם עירוני, הבמדד הקומפקטיות 

 של התפתחות מרחבית:  – בהכרח קשורים זה לזה

 39ממדים הנדסיים כגון גודל, צורה או התפשטות;כלומר , תצורה 

 40של שימושי קרקע עירוניים. ריכוז ורצף פנימי 

מעגלית יותר, מספר השטחים המדלגים בתוכו  בו העירונייישוב נחשב קומפקטי יותר ככל שצורת המרקם 

 רציפים יותר. בו , וככל שהשטחים הבנוייםגדולים אינםמצומצם יותר והמרחקים ביניהם 

שות י, זמינות הנתונים והדרהמרחביים של המרקם העירוני המאפיינים תכונות)לפי  משתניםשבעה במחקר נבחרו 

. ערך מדד לא קומפקטי-קומפקטי לעל הרצף שבין , הנמדדים ראו להלן()הסטטיסטיות של מודל ניתוח הגורמים 

חושב כממוצע משוקלל של ערכי מהמדד  41על שבעת המשתנים. ניתוח גורמיםהקומפקטיות חושב בשיטת 

 ךכ תקןד מנורמלים לציוני ערכי המד. וידי-עלהמשקלות של כל גורם הן אחוזי השונות המוסברת והגורמים, 

( והיישוב הכי פחות קומפקטי מקבל את הערך -2.207היישוב הקומפקטי ביותר מקבל את הערך המזערי )מזרעה: ש

אשכולות לא שווים  עשרההיישובים לבו סווגו ש ,ניתוח אשכולותנעשה לאחר מכן  42(.4.189חריש: -המרבי )קציר

-היישובים הפחות 10אשכול בהיישובים הקומפקטיים ביותר ו יםכללנ 1אשכול שב ךלפי ערך המדד, כ ,בגודלם

שיטה זו ממזערת את השונות של ערכי המדד בתוך האשכולות וממקסמת את השונות בין כאמור, קומפקטיים. 

 האשכולות. 

אינו למדוד את התבניות המרחביות של ההתפתחות העירונית, אך  כדייש להדגיש כי מדד הקומפקטיות פותח 

                   כגון המאפיינים הגיאוגרפיים של  ,מרחבית זו או אחרת ייחס ספציפית לנסיבות של התפתחות עירוניתמת

                                                 

את המרקמים  , התוחמותתוכנות המשמשות למיפויושם כולל למערכות מידע גיאוגרפיות הוא  (GIS – יאוגרפיתגידע מערכת מממ"ג ) 36
לפיה בשכבת הנתונים הבסיסית, ש תבחינים אחידים לכל הרשויות המקומיות שהוגדרו במחקר. פי-עלהעירוניים באופן ממוחשב 

המרקמים העירוניים, נכללים שימושי הקרקע הבנויים, פרט למבנים חקלאיים )מגורים, חינוך והשכלה, בריאות ורווחה,  הוגדרו
כן נכללים בשכבת הבסיס השטחים הפתוחים כמו תחבורה(. ותרבות/פנאי/נופש וספורט, שירותים ציבוריים, תעשייה ותשתיות, מסחר 

משכבת הבסיס מרקמים חסרי זיקה מוניציפלית מובהקת כגון שטחי כרייה וחציבה, מכלי שטח הבנוי. לעומת זאת נמחקו בהמוקפים 
 דונם. 60-קטן מ םשטחשקברות ומרקמים -גז ודלק, מתקני טיהור שפכים, מאגרי מים, בתי

 .פתוחים שטחים המקיפים ,שטח רצוף מבחינה טריטוריאלית המורכב משטחים בנויים –מרקם   37
 המרקם בעל השטח הגדול ביותר מוגדר מרכזי, ויתר המרקמים מוגדרים מדלגים. ;גודלו פי-עלהגדרת המרקם כמרכזי או מדלג נעשית   38
מדד חדש: רדיאליים, מדד צורה משוקלל. הלמ"ס, הקווים השתנות של ה: גודל השטח של המרקם העירוני, מקדם המאפייני התצורה  39

 .2011באפריל  10, הודעה לעיתונות, 7-ו 4 ', עמקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות
ם, שטח המרקם העירוני, מרחק משוקלל של המרקמים המדלגיבהמרקמים המדלגים  ם שלשטח שיעור: מאפייני הריכוז והרצף הפנימי  40

-ו                    8, 4 ', עמשםהדדית. הלמ"ס, הקרבה המידת ו ,שטח הפוליגון )המצולע( המקיף המינימליבשטח המרקם העירוני  שיעור
9. 

מדד צורה ורדיאליים הקווים ההשתנות של המרקם העירוני, מקדם השטח ) מאפייני התצורהשבעת המשתנים הם, כאמור, שלושת   41
משוקלל של המרחק השטח המרקם העירוני, בשטח המרקמים המדלגים  )שיעור מאפייני הריכוז והרצף הפנימיוארבעת  (משוקלל

שני הגורמים (. הדדיתהקרבה המידת ומינימלי המקיף ה [המצולע]שטח הפוליגון בשטח המרקם העירוני  שיעורהמרקמים המדלגים, 
 מהשונות הכוללת של המשתנים המקוריים. 75%-ציוני התקן( מסבירים כ שבעתהם צירופים ליניאריים של שהראשונים 

העיריות והמועצות המקומיות  197כל ערכי מדד הקומפקטיות, בסדר יורד של רמת הקומפקטיות )קרי, בסדר עולה של ערך המדד(, לפי   42
: דירוג עיריות ומועצות מקומיות לפי מדד הקומפקטיות ולפי 1.1לוח (, ולפי שבעת המרכיבים של המדד, מופיעים ב2006)נכון לשנת 

 10, הודעה לעיתונות, מדד חדש: קומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיותהודעה לעיתונות של הלמ"ס , בכל אחד ממרכיבי המדד
 .2011באפריל 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201124079
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201124079
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201124079
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201124079
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201124079
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201124079
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עיריות ההתפלגות  צגתולהלן מש 2טבלה ב. דומההשטח, ההיסטוריה של הקמת היישובים, חוקיות הבנייה וכ

 .2006בשנת  מקומיות לפי אשכול קומפקטיותהמועצות הו

 200643התפלגות העיריות והמועצות המקומיות לפי אשכול קומפקטיות בשנת  :2טבלה 

 מידת
 מספר היישובים אשכול קומפקטיות קומפקטיותה

שיעורם בכלל 
 טווח הדירוגים היישובים

  גבוהה

1 17 8.6% 1–17 

2 17 8.6% 18–34 

3 44 22.3% 35–78 

4 22 11.2% 79–100 

 בינונית

5 21 10.7% 101–121 

6 15 7.6% 122–136 

7 27 13.7% 137–163 

 נמוכה 

8 19 9.6% 164–182 

9 12 6.1% 183–194 

10 3 1.5% 195–197 

   100.0% 197 סך הכול 

; בארץ היישובים כללמ 50.8%-הם כש ,יישובים 100)קומפקטיים( נכללים  4–1 בטווח האשכולות ,הטבלהלפי 

היישובים, וברמות  כללמ 32%-הם כש ,יישובים 63נכללים )קומפקטיות בינונית(  7–5 ברמות קומפקטיות

  היישובים. כללמ 17.2%-הם כשיישובים,  34נכללים )לא קומפקטיים(  10–8 קומפקטיות

 )מוצע( מדד חוזק הרשות .2.3

מודד ה ,כלכלי-בניגוד למדד החברתי ,הרשות המקומיתחוזק הכלכלי של ל מדדלמסד ציע ממרכז השלטון המקומי 

ועדת ההיגוי  את חוזקה הפיננסי של הרשות. ולאהרשות המקומית  אוכלוסייתחברתי של -את חוזקה הכלכלי

, דנה 2012המשותפת לשלטון המקומי, למשרד הפנים ולמשרד האוצר בנושא מדדים מוניציפליים, שהוקמה בשנת 

מדד חוזק על , והנושא לא קודם. הרחבה מאז לא התכנסהיא ות, אך הרשהחוזק של  כאמור, מסד מדדלגם בצורך 

 .4.1סעיף ב להלן ראו הרשות המוצע

 כלכלי-שימוש במדד החברתיה .3

 תואר להלן.מ, כסטטיסטיות רכי תקצוב והשוואותונעשה שימוש לצכלכלי -במדד החברתי

  רכי תקצובוכלכלי לצ-שימוש במדד החברתי .3.1

 לרשויות המקומיות( מענקי איזוןהקצאת תקציבי משרד הפנים ) .3.1.1

                                                 

 .2016בינואר  6, כניסה בתאריך: 11 ', עממדד קומפקטיותד"ר נטליה ציבל, אגף מתודולוגיה סטטיסטית, הלמ"ס,    43
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ה בנוסח: תקצוב הרשויות המקומיות, למשל באמצעות תשלום מענק איזוןהגדרת כלכלי משמש ל-המדד החברתי

אושר תקציב  2016יש לציין כי בשנת  44כלכלי.-קת מענקי האיזון )נוסחת גדיש( נעשה שימוש במדד החברתיוחלשל 

 45.ש"ח מיליארדי 2.75-כמענק איזון לרשויות המקומיות בסך 

 משרד החינוך לרשויות המקומיותקצאת תקציבי ה .3.1.2

יצוין כי בדרך כלל  46מיליארד ש"ח. 11-כ היה 2014בשנת  תקציב ההעברות של משרד החינוך לרשויות המקומיות

 48כלכלי של הלמ"ס.-לניתוח ולפילוח תקציבי החינוך, ופחות במדד החברתי 47מדד הטיפוחב משתמשמשרד החינוך 

פועל ליישום מדיניות תקצוב  משרד החינוךשוויון הזדמנויות בקרב תלמידי ישראל, ליצור כדי עם זאת, 

את  לצורך זה הוא עושה 49מקבלות יותר. כלכלית-חברתיתחלשות יותר מבחינה השכבות הלפיה ש תדיפרנציאלי

 :שלהלןכלכלי בתחומים -תבחין המדד החברתי פי-על הקצאת המשאבים

 קביעת תנאי סף – בפריפריהפר בחטיבה העליונה ס-סיוע לבתי; 

  קביעת שיעור ההשתתפות בתקציב הרשות –הסעות תלמידים; 

 קביעת גובה סבסוד תשלומי ההורים –ספר של החופש הגדול -בתי; 

 קביעת גובה תוספת תקצוב דיפרנציאלית –ספר בחינוך היסודי -ניהול עצמי של בתי; 

 ובירושלים 3–1 למ"סה ותיישום רק באשכול –כנית הצהרונים )ציל"ה( ות; 

  ה במדדשקיבלציון הגובה שיעור ההשתתפות בתקציב הרשות לפי קביעת  –חוק  פי-עלהזנת תלמידים; 

  קביעת שיעור ההשתתפות לרשות –אגרת שכפול, חומרי מלאכה וערכות טכנולוגיות; 

  שיעור ההשתתפות בתקציב הרשות – 4-3סייעת שנייה לגילאי; 

 שיעור ההשתתפות בתקציב הרשות – 4-3ידות והעשרה לגילאי הצטי; 

  תקנת הצטיידות במינהל מדע וטכנולוגיה. –תקנת התקשוב 

                                                 

, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, פברואר 4201-2015ברשויות המקומיות בשנים ניתוח מענקי האיזון תמיר אגמון, הרחבה ראו:   44
2016. 

, כניסה ata.gov.ilDאתר מאגרי המידע הממשלתיים , 2016: מענק איזון לרשויות מקומיות. תקציב המדינה לשנת 18110101תקנה   45
. כמו כן, ראו דבריו של מר יוסי עדס, רפרנט פנים ורשויות מקומיות באגף התקציבים במשרד האוצר, על 2016בפברואר  18בתאריך: 

 .שםבמסמך של תמיר אגמון,  8.1יף ואילך, בסע 2016הסיכום שהושג בין משרד האוצר ומשרד הפנים בנושא מענק האיזון משנת 
 .2016ביוני  29, כניסה בתאריך: 2014הרשויות המקומיות הלמ"ס,    46
של משרד החינוך נערכים בנפרד עבור כל שלב חינוך )יסודי, חטיבת ביניים, חטיבה עליונה( ומודדים חסך חינוכי בגופים מדדי הטיפוח   47

שונים )מוסד, רשות מקומית, יישוב, שכונה ועוד(. מדד הטיפוח משמש כיום את משרד החינוך להקצאת תשלומים דיפרנציאליים, כגון 
( כדי לבחון את מדדי הטיפוח של משרד החינוך ואת 2007-2006ועדת שטראוס, שהוקמה בסוף שנת הלימודים תשס"ו ) שעות הוראה.

(, רמת 40%שיטת הקצאת שעות התקן בחינוך היסודי, החליטה שבמדד הטיפוח יהיו הרכיבים האלה: השכלת ההורה המשכיל ביותר )
(. המדד מחושב לכל תלמיד 20%(, שילוב של הגירה ושל ארץ מצוקה )20%פר )הס-(, פריפריאליות בית20%ההכנסה לנפש במשפחה )

 – 1לפי שלב החינוך, וכל תלמיד מקבל "ציון". ציוני המדד נחלקים ברצף לעשר קטגוריות )עשירונים(, מהנמוכה ביותר )עשירון 
חלשה שזקוקה ביותר לטיפוח נוסף(. כדי להגיע  אוכלוסייה – 10אוכלוסייה חזקה שאינה זקוקה לטיפוח נוסף( לגבוהה ביותר )עשירון 

ספר מקבל ערך -לדיוק מרבי, נעשה שימוש במדד הטיפוח לא ברמת תלמיד יחיד, אלא רק בממוצע המדד בקבוצות של תלמידים. בית
העשירונים  ממוצע שהואם בו. רשות מקומית, יישוב או שכונה מקבלים ערך מדד מדד שהוא ממוצע העשירונים של התלמידים הלומדי

 .מדד הטיפוחרד החינוך, מש, . המדען הראשיבהםשל התלמידים שגרים 
 ממצאים מרכזיים של המערכתלשיקוף )ניתוח ופילוח( תקציבי החינוך. משרד החינוך, מדד הטיפוח למשל, משרד החינוך עושה שימוש ב  48

 .2015ביולי  31, תשע"ד –לשיקוף תקציבי החינוך 
; פירוט התחומים 2016במרס  22, דוא"ל, יואב אזולאי, מנהל אגף א' כלכלה וסטטיסטיקה, מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך  49

תשלומים שוטפים, תוכנית  –המשולמים לפי אשכול: סייעת שנייה והעשרה, סייעת שנייה בחינוך המוכר שאינו רשמי, תוכנית תקשוב 
ל שהארכה  –הרונים ילדים, קיזוז הזנה לא יוח"א )יום חינוך ארוך(, ציל"ה )צ-קיזוז רשויות, הזנת תלמידים, קיזוז הזנת גני –תקשוב 

-תלמיד, דמי שכפול על-הלימודים שלא במסגרת יום חינוך ארוך(, תשלומי הורים על חומרים, אגרת שכפול יסודי, אגרת שכפול פר
ִרים, אגרת שכפול  ל, יוח"א. מירי כהן, מנהלת תחום עלויות, מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך, דוא" –יסודי, אגרת שכפול מּוכָּ

 .2016מרס ב 23
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https://data.gov.il/dataset?organization=mof&tags=%D7%90%D7%95%D7%A6%D7%A8+%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%9B%D7%9C%D7%94
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http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut44.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/MinhalCalcala/shkifut44.pdf


 
   

 19 מתוך 13 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

כלכלי, אולם -שימוש מרכזי במדד החברתי בהם נושאים ותקנות שנעשה החינוך משרדשל בתקציב  שי על כך נוסף

  הנושאים המצוינים לעיל הם המשמעותיים ביותר.

  



 
   

 19 מתוך 14 עמוד  

 

 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

 

 לרשויות המקומיותוהשירותים החברתיים  משרד הרווחה יתקציבהקצאת  .3.1.3

מיליארדי  4.3-לרשויות המקומיות כרווחה והשירותים החברתיים תקציב ההעברות של משרד ההיה  2014בשנת 

לרשויות המקומיות נפרסת על עשרות סעיפי  והקצאת תקציב 51,והשירותים החברתיים משרד הרווחהלפי  50ש"ח.

מוגבלות  םחוסים ע שיכון של, כגון רלוונטייםהתקציב מוקצה בהתאם לחוקים כשליש מ: שלהלןחלוקה בתקציב, 

, ורמה חברתית כלכלית של הרשות המקומיתהתפתחותית, כשליש מוקצה לפי פרמטרים של דמוגרפיה ושכלית 

כניות. הרמה ות( מוקצית בהתאם ל5%-ויתרת התקציב )כ ,פי תבחינים טיפוליים-כרבע מהתקציב מוקצה על

הסעיפים  בוומשקלה בר ,אחד הפרמטרים להקצאת התקציב יאכלכלית של הרשות המקומית ה-החברתית

יותר גדולים תקציבים  זוכות לקבל בדרך זו רשויות חלשות המדורגות באשכולות הנמוכים 52.25% הואהתקציביים 

ועדה משותפת למשרד ת הגבוהים. המדורגות באשכולו ,מרשויות חזקותכלכלי( -)באמצעות המקדם החברתי

הרווחה והשירותים החברתיים, לרשויות המקומיות ולמרכז השלטון המקומי קובעת תבחינים להקצאת התקציב 

 תבחינים קיימים.ת השונים ומעדכנ םבסעיפי

סעיפי התקציב המוקצים בהתאם  יםרטומפ ,2008באפריל  1-מ ,16.2 'מס)תקנון עבודה סוציאלית(  הוראת תע"סב

פי תבחינים -מוקצים על האלוגם במרוצת השנים עודכנו חלק מהתבחינים ונוספו סעיפים תקציביים,  53לתבחינים.

תקציבי ומצוקה בלנערות, תקציבי קהילה לנערות  "בתים חמים"פעילות לאוטיסטים,  ובהםבמתכונת דומה, 

וא הבאופן דומה פועל בימים אלה לעדכון ההוראה.  רותים החברתייםהרווחה והשי קהילה לנוער ולצעירים. משרד

תוכניות קצרות טווח בהתאם , וכן מקצה לתבחינים בהתאם ,ממשלהההחלטות פי -תקציבים על גם מקצה

כלכלית של הרשות המקומית משמשת מקדם משמעותי לרשויות -שהרמה החברתית כךלתבחינים במתכונת דומה, 

 :אלה הםכלכלי -במדד החברתיעושה המשרד ששימושים אחרים חלשות. 

 השתתףזכאות של רשויות מקומיות לה תעיקבלנעשה שימוש במדד  – ת הלאומית לילדים ולנוער בסיכוןתוכניה 

כל הרשויות  54(2012בפברואר  9-מ ,4244 ממשלה מס'ההחלטת פי -ת )עלתוכניכנית. כיום זכאיות להיכלל בובת

באוגוסט  16-מ ,(7)שחר/ 2281ממשלה מס' ה תבהחלטרשויות שנכללו  ,5–1 המקומיות המדורגות באשכולות

פרופיל דומה  םיותר בשכונות ע ואתושבים  100,000שחיים בהן רשויות ו, אשכולות גבוהים יותרדורגו בו 2007,55

הקצאה לרשות המקומית, קביעת הכלי ל םג המדד משמש. 5–1 כלכלית-ליישובים המדורגים ברמה חברתית

 56בחשבון גם גודל הרשות(.עליו מובא  )נוסף מתן העדפה לרשויות באשכולות נמוכים יותרהמאפשר 

    כלכלי של הלמ"ס לחלוקת תקציבים לפי תבחינים. לפי הנחיית אגף -נעשה שימוש במדד החברתי – ןקו  אגף ת

המשרד משתמש . 25% הואהתבחינים  למשקל המדד בכל ,במשרד הרווחה והשירותים החברתייםהתקציבים 

)טיפול בהורים ובילדיהם(,  ךניות, תקצוב נופשונים וסמובתבחינים לתקצוב פעולות של אוטיסטים בסעיפי מועד

צעירים בתקציב פעולה לנערים ולנערות במצוקה. כמו כן נעשה שימוש לנוער ופעילויות סיוע לוכן לתקצוב 

                                                 

 .2016ביוני  29, כניסה בתאריך: 2014הרשויות המקומיות הלמ"ס,    50
באפריל  6 ממשלה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף למחקר, לתכנון ולהכשרה, דוא"ל,–עו"ס ענת שגב, מרכזת הקשר כנסת  51

 במשרד הרווחה.  סגנית מנהל אגף בכיר לתקצוב ולכלכלהמימון, -. סעיף זה נכתב בעזרת הגב' גלית רייכמן2016
. עו"ס 2008באפריל  1, תקנון עבודה סוציאלית( – בתע"ס 16לפרק  2)הוראה  16.2 'הוראות והודעות: הוראה מסראו: משרד הרווחה,    52

 .2016באפריל  6ותים החברתיים, האגף למחקר, לתכנון ולהכשרה, דוא"ל, ענת שגב, משרד הרווחה והשיר
 שם.  53
 . 2012בפברואר  9, ת הלאומית לילדים ולנוער בסיכוןתוכניהרחבת ה(: 258)חכ  4244' החלטה מסמשרד ראש הממשלה,   54
משרדית ליישום עיקרי המלצות הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של -ןאימוץ המלצות הוועדה הבי(: 7)שחר/ 2281 'החלטה מסשם,   55

   .2007באוגוסט  16, ת בשלב הראשוןתוכניקביעת היישובים שבהם תיושם ה – ילדים ונוער בסיכון ובמצוקה )ועדת שמיד(
-אימוץ דין: 477 'ממשלה מסההחלטת נוסף על כך התקבלו שלוש החלטות ממשלה בנושא התוכנית הלאומית לילדים ולנוער בסיכון:   56

ממשלה ההחלטת ; 2006בספטמבר  12, )ועדת שמיד(נוער בסיכון ובמצוקה -וחשבון הוועדה הציבורית לבדיקת מצבם של ילדים ובני
אישור פריסת : 212 'ממשלה מסההחלטת , ו2008בפברואר  3שנתי לתוכנית(, -)הסדרת תקציב רב : טיפול נוער בסיכון3070 'מס

טלל דולב, מנהלת התוכנית . 2009במאי  12שנתית של התוכנית(, -)הסדרת הפריסה התקציבית הרב נוער בסיכוןלת לילדים ותוכניה
 .2016באפריל  17הלאומית לילדים ולנוער בסיכון, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, דוא"ל, 

http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=357
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2012/Pages/des4244.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des2281.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2007/Pages/des2281.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2006/Pages/des477.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2006/Pages/des477.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2008/Pages/des3070.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2008/Pages/des3070.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des212.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2009/Pages/des212.aspx
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 הכנסת 

 מרכז המחקר והמידע

שנעשה במדד הוא במבחני תמיכה, שימוש נוסף . שירותיםבקבלת ת לרשויות יודר עדיפות סקביעבתבחינים ל

 57לשיקום נוער(. )השירות נים ושל מית"רים"הצטיידות של מפתבכגון מבחן תמיכה לרשויות מקומיות בשיפוץ ו

 3–1 באשכולותאו למדרג הלמ"ס  4–1 מצוין כי "רשות מקומית הנמצאת במדרג במבחן התמיכה 12-ז'בסעיף 

 5תהיה זכאית לתוספת של  2008,58באוגוסט  24-מ 3960 'הפריפריה, כמשמעו בהחלטת הממשלה מסלמדרג 

 נקודות".

 צורך אישור ל 59,כלכלי בוועדות קרן שלם-נעשה שימוש במדד החברתי – אגף למוגבלות שכלית התפתחותיתה

אישור פרויקטים. המדד , גם שם לצורך ומיפרויקטים לפיתוח שירותים בקהילה, וכן בוועדות הביטוח הלא

 פלוס.  21ההקצאה במסגרת תקצוב הסעות למסגרות יום בקהילה של גילאי סכום משמש גם לתחשיב 

 ויסות תקציבי בין הרשויות המקומיות ומדדים אחרים( ל לעכלכלי )נוסף -נעשה שימוש במדד החברתי – מחוזות

  מתאפשר.הדבר ככל שרעונותיהן, יבאשכולות נמוכים לכיסוי ג בסוף כל שנת תקציב, ומתן עדיפות לרשויות

דרש ממשרד הרווחה המדינה מבקר . לתקצוב שירותי רווחה כלכלי-מדד החברתילא משתמשים מספיק ב נטען כי

הציע כי ו 60,מקומיותה סוציאליים לרשויותהעובדים הבהקצאת תקני  המדד לכלול את והשירותים החברתיים

ישקל התרת מימון ת(, 25%שחלק מהרשויות המקומיות מתקשות לממן את חלקן במימון התואם ) מכיוון

בסכום ההוצאה הממוצעת  פרוגרסיבי בחלק ההוצאה של הרשויות המקומיות, במטרה לצמצם את הפערים

שוואה בהם בכל רשות הרכב השירותים הניתניהיא  פעריםחלק מהשהסיבה לתגובת משרד הרווחה הייתה  למטופל.

נטייה לטפל באוכלוסייה נזקקת בבית, יותר ברשויות החלשות ובאוכלוסיות מסורתיות יש  ;רשויות אחרותל

ביתיים. עלות הטיפול -ברשויות מקומיות חזקות יותר נוטים להשתמש בשירותים חוץ ואילו ,במסגרות קהילתיות

 61תיות.ביתית גבוהה במידה ניכרת מעלות הטיפול במסגרות קהיל-במסגרת חוץ

 

 סטטיסטיות השוואותך רוכלכלי לצ-שימוש במדד החברתי .3.2

 במשרד החינוךכלכלי -החברתיהשוואות סטטיסטיות באמצעות המדד  .3.2.1

כלכלי -נעשה שימוש במדד החברתי 62במשרד החינוך, מינהל כלכלה ותקציביםשבאגף א' כלכלה וסטטיסטיקה לפי 

שונים, בין היתר גם לפי פרמטרים לפילוח התקציבים לפי  63במסגרת פרסומי המשרד במערכת "שקיפות תקציבית"

                                                 

ממדיים -מערכות החינוך הפורמליות אינן יכולות לתת מענה לצורכיהם הרבש נוער-מסגרות אלה משמשות רשת ביטחון קהילתית לבני  57
מסגרת טיפולית  –מפת"ן  )מפתן תעסוקה לנוער( נוער אלה בישראל: -סגרות טיפול לבנייש ארבע מ בתחומי התפקוד השונים.

, ומקנה כלים בשלושה תחומים: רכישת כלים להתמודדות עם צרכים רגשיים והתנהגותיים, 18–13חינוכית המיועדת לגילאי -שיקומית
 18–12נוער גילאי -תחומי, המיועד לבני-מרכז יום תומך רב –מית"ר הכנה לחיי עבודה, ולימודים עיוניים )בשיתוף עם משרד החינוך(; 

הנמצאים על קצה רצף הסיכון, הסכנה והניתוק במתכונת של מרחבי פעילות בתחומי ספורט, מוזיקה, מועדון חברתי, יזמות עסקית 
מית"ר ל פעילות מית"ר; מסגרת מפת"ן כאמור שפעילותה נמשכת עד שעות הערב בשילוב אמצעים ש –מפת"ן משולב במית"ר ועוד; 

הנוער מועסקים בשכר במפעל -, שעל קצה הרצף של סיכון וניתוק. בני18–15נוער גילאי -מפעל תעסוקה המיועד לבני –תעסוקתי 
שהאוריינטציה שלו היא שיקומית טיפולית, במטרה לשלבם במערכות נורמטיביות בקהילה. משך התוכנית הוא עד שנה וחצי. לכל 

ר המשתתפים מגובשת תוכנית תעסוקתית אישית והם עובדים במפעל לייצור חפצי אמנות המשווקים בשוק החופשי, הנוע-אחד מבני
ומשולבים בכל אחד משלבי הייצור: תכנון הייצור, ייצור, שיווק, מכירה וקשר עם הלקוחות. משרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

. כניסה 232–230, 223-224: האוכלוסייה שבטיפול השירות לשיקום נוער, עמ' 2קבוצה ב – 2, פרק סקירת השירותים החברתיים
 .2016באפריל  13בתאריך: 

 .2008באוגוסט  24, הכרזה על הפריפריה כאזור עדיפות לאומית: 3960 'החלטה מסמשרד ראש הממשלה,   58
ידי מרכז השלטון המקומי בשיתוף משרד הרווחה כדי לתת סיוע מקיף בתחום -על 1983היא עמותה ציבורית, שנוסדה בשנת קרן שלם    59

 אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית )פיגור שכלי( ברשויות המקומיות.  פיתוח שירותים ל
ביוני  19, כניסה בתאריך: היעדר שוויון –תקצוב שירותי הרווחה לרשויות מקומיות , 2006לשנת  ,ב57דוח שנתי משרד מבקר המדינה,   60

2016. 
מרכז המחקר והמידע של הכנסת, , ידי הרשויות המקומיות-תקצוב שירותי הרווחה בישראל הניתנים עלהרחבה ראו: אילן ביטון,   61

 .2012פברואר 
; פנחס קליין, מרכז 2016במרס  22, דוא"ל, יואב אזולאי, מנהל אגף א' כלכלה וסטטיסטיקה, מינהל כלכלה ותקציבים במשרד החינוך  62

 .2016במרס  17בכיר, אגף א' כלכלה וסטטיסטיקה, מינהל כלכלה ותקציבים, משרד החינוך, שיחת טלפון, 
 28, כניסה בתאריך: למ"ס(התקציב לפי חיתוכים שונים )כולל לפי אשכול , Betaגירסת  – מערכת שקיפות תקציביתשרד החינוך, מ  63

 .2016במרס 

http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Pages/ReviewOfSocialServicesIn2014.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2008/Pages/des3960.aspx
http://old.mevaker.gov.il/serve/showHtml.asp?bookid=487&id=0&frompage=663&contentid=8920&parentcid=8915&bctype=1&startpage=12&direction=1&sw=1600&hw=1130&cn=%FA%F7%F6%E5%E1%20%F9%E9%F8%E5%FA%E9%20%E4%F8%E5%E5%E7%E4%20%EC%F8%F9%E5%E9%E5%FA%20%EE%F7%E5%EE%E9%E5%FA%20-%20%E4%E9%F2%E3%F8%20%F9%E5%E5%E9%E5%EF
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/shkifut/shkifut.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalCalcala/shkifut/shkifut.htm
http://ic.education.gov.il/shkifut/HomePage.htm
http://ic.education.gov.il/shkifut/start.asp
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 מרכז המחקר והמידע

נוספים המפולחים  תחומיםלמ"ס. הבגרות מוצגים לפי אשכול בחינות הלמ"ס. למשל, שיעורי ההצלחה בהאשכול 

: תקציב שכר ותשלומים, תקציב מוסדות חינוך עם תלמידים, הםלפי אשכול הלמ"ס במערכת השקיפות התקציבית 

שעות הדרכה, שכר לימוד, תקציב עלות תקצוב שעות הוראה, עלות פר תלמידים, שירותי עזר, מסמספר כיתות, 

עם זאת, כפי שצוין לעיל, השימוש ועוד.  ילדים-גני, העברות לרשויות מקומיות ובעלויותו הסעות, פרויקטים

שהוא  שימושמה תחּופ  כלכלי של הלמ"ס לניתוח ולפילוח תקציבי החינוך הוא -במדד החברתי עושה שמשרד החינוך

 לאותה מטרה.  הטיפוחמדד ב עושה

 64הישגים בחינוך.של  ההערכהמדידה והבתחום  נעשה גם של הלמ"סכלכלי -במדד החברתימועט יחסית שימוש 

-ד הטיפוח של משרד החינוך המחושב לכל ביתדהרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך )ראמ"ה( משתמשת במ

ספר וכו'(. ה-ראמ"ה ברמה מצרפית )כגון: מחוזות משרד החינוך, סוג בתי ידי-עלנתוני המדד מחושבים ספר בנפרד. 

 65,דוחות המיצ"ב הרשותייםכלכלי של הלמ"ס הוא ב-במדד החברתי עושה "השראמלעומת זאת, השימוש העיקרי 

נתוני הרשות המקומית מושווים לנתונים מקבילים של רשויות מקומיות הנמסרים מדי שנה לרשויות המקומיות. 

-נעשה שימוש השוואתי במדד החברתיבדוחות האלה . םתושביהכלכלי של -הדומות לה מבחינת הרקע החברתי

 השוואות בתחומים אחרים. במוכר לרשות המקומית ומשמש אותה גם הוא הנחה שמתוך כלכלי של הלמ"ס 

זה מאפיין  שימוש. עבור מחקריםבהליכי דגימה כלכלי ב-יר יותר עושה ראמ"ה במדד החברתישימוש נוסף אך נד

נוצר צורך בעריכת דגימה ו ,בו המידע שהצטבר ממדד הטיפוח של משרד החינוך לא היה מלאאשר  יותר את העבר,

)למשל  נמצאת הדגימהבו יחידת שכלכלי של הרשות המקומית או האזור הסטטיסטי -האשכול החברתי תתוך בקר

 (.דומהילדים, וכ-ילדים במחקר על גני-גן

, מדד טיפוח)מגזר,  םמאפייניכמה ספר לפי -יש לציין כי משרד החינוך מפרסם נתונים על הקצאת תקציבים לבתי

לקשור ישירות לפעילויות אפשר מעמד משפטי וסוג פיקוח(. בנתונים נכללים התקציבים של משרד החינוך שהיה 

  66ברשויות מקומיות ובמוסדות חינוך. חינוך

 והשירותים החברתיים כלכלי במשרד הרווחה-השוואות סטטיסטיות באמצעות המדד החברתי .3.2.2

מוצגות בו ו 68מפרסם דוח שנתי בשם "סקירת השירותים החברתיים", 67משרד הרווחה והשירותים החברתיים

 69כלכלי.-ובהן גם פילוח לפי המדד החברתי ,ממנו ועל המקבלים שירות על פעילות המשרד השוואות סטטיסטיות

לפי אשכול  ,2014בשנת  )מש"חים(הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים  , לדוגמה,יםגוצלהלן מש 1תרשים ב

 כלכלי.-חברתי

                                                 

הרשות הארצית למדידה ; 2016במרס  29ד"ר חגית גליקמן, מנכ"לית הרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך )ראמ"ה(, דוא"ל,   64
 .2016במרס  28, כניסה בתאריך: ולהערכה בחינוך )ראמ"ה(

 מיצ"ב. 2016באפריל  7, כניסה בתאריך: דוחות מיצ"ב רשותייםהרשות הארצית למדידה ולהערכה בחינוך )ראמ"ה(, משרד החינוך,   65
מערכת של מבחנים וסקרים שראמ"ה עורכת במקצועות האלה: מדע וטכנולוגיה, שפת אם  –ספרית( -)מדדי יעילות וצמיחה בית

ספרם, שיוכלו להשתמש בו -הספר מידע פדגוגי אובייקטיבי על בית-ה לתת למנהלי בתי)עברית או ערבית(, מתמטיקה ואנגלית, במטר
 הספר.-לבניית תוכניות עבודה ולשיפור ההוראה והאווירה בבית

: תקצוב דיפרנציאלי במערכת החינוך, מרכז 3, פרק 2015-2016לשנים  תיאור וניתוח הצעת תקציב משרד החינוךהרחבה ראו: ענת לוי,   66
 .2015המחקר והמידע של הכנסת, אוקטובר 

באפריל  6ממשלה, משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף למחקר, לתכנון ולהכשרה, דוא"ל, –עו"ס ענת שגב, מרכזת הקשר כנסת   67
 מחון, סטטיסטיקאית, האגף למחקר, לתכנון ולהכשרה במשרד.ידי הגב' מירי בן ש-. סעיף זה נכתב על2016

 .2016באפריל  13, כניסה בתאריך: סקירת השירותים החברתייםמשרד הרווחה והשירותים החברתיים,    68
חלק א': מבחר נתונים על  -1: פרק סקירהכלכלי של הלמ"ס נערך בעשרה פרקים של ה-הפילוח באמצעות המדד )אשכול( החברתי   69

 2הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים; פרק   18חלק א': ילדים מלידה עד גיל  - 2ועל תקציבו; פרק אוכלוסיות היעד של המשרד 
 - 2: האוכלוסייה שבטיפול רשות חסות הנוער; פרק 2קבוצה א - 2: האוכלוסייה שבטיפול שירות המבחן לנוער; פרק 1קבוצה א -

חלק א': אוכלוסיית המתמכרים לסמים, לאלכוהול ולהימורים;  - 4: האוכלוסייה שבטיפול השירות לשיקום נוער; פרק 2קבוצה ב
חלק ב': אנשים עם  - 6חלק א': אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית; פרק  - 6: אוכלוסיית האזרחים הוותיקים; פרק 5פרק 

 חלק ד': אנשים עם אוטיזם. - 6מוגבלות פיזית, לקות שמיעה ולקות למידה מורכבת; פרק 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/OdotRama/
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Dohot_Meitzav_Rashuti.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Rama/Meitzav/Dohot_Meitzav_Rashuti.htm
https://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03623.pdf
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Pages/ReviewOfSocialServicesIn2014.aspx
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Pages/ReviewOfSocialServicesIn2014.aspx
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Pages/ReviewOfSocialServicesIn2014.aspx
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Pages/ReviewOfSocialServicesIn2014.aspx
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 תרשים 1: הרשומים במש"חים לפי אשכול חברתי-כלכלי )באלפים ובאחוזים מכלל האוכלוסייה בכל אשכול(70

 

  צדדיםה עמדות .4

 71מרכז השלטון המקומי .4.1

הקים משרד הפנים ועדת היגוי משותפת לשלטון המקומי, למשרד הפנים ולמשרד האוצר בנושא מדדים  2012בשנת 

בצורך גם שכנע את משרד הפנים להכיר  , הואמרכז השלטון המקומילפי . בראשות פרופ' מומי דהן ייםמוניציפל

 72מיסודו של מדד חוזק הרשות.

-כי המדד החברתי טענהה את נציגי מרכז השלטון המקומיהעלו  19-בדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת ה

כלכלי משקף את חוזק האוכלוסייה ולא את חוזק הרשות המקומית. לפיכך הוצע למסד מדד חדש, שיבטא את 

כלכלי לצורך תקצוב -למדד החברתי חלופיחוזק הרשות ללא תלות בחוזק האוכלוסייה המתגוררת בה ויהיה מדד 

ידי משרדי הממשלה. יו"ר הוועדה דאז, חה"כ מירי רגב, קראה בדיון לשר הפנים לעדכן בדחיפות את -הרשויות על

 73גיש מסמך עמדה על הסוגיות של אופן העדכון וקביעת הפרמטרים למדד.ימרכז השלטון המקומי שהמדד וביקשה 

מכתב בנושא זה ליו"ר העביר רעות -מכבים-המקומי וראש עיריית מודיעיןמר חיים ביבס, יו"ר מרכז השלטון 

  74הוועדה.

המדד  אהקצאת התקציבים הממשלתיים לרשויות המקומיות הושבבסיס יום השיקול העיקרי כלפי מר ביבס, 

אולם מרכז השלטון המקומי  ,כלכלי, ובמיעוט המקרים ההקצאה מתבססת גם על המדד הפריפריאלי-החברתי

 :מהסיבות שלהלןכלכלי לצורך תקצוב הרשויות המקומיות, -בשימוש במדד החברתי בעייתיותש"מ( מזהה )מ

 הרשות המקומית ולא את בתחום חברתי של האוכלוסייה -חוזק הכלכליהכלכלי מודד את -המדד החברתי

-חברתיתאפיינות באוכלוסייה חזקה מבחינה תחוזק הפיננסי של הרשות. רשויות מקומיות לא מעטות מה

ורדים, שמשאביה -לרשות מקומית כזו היא כפר הדוגמעצמן חלשות מבחינה פיננסית. שהן  ףכלכלית א

                                                 

, 36, עמ' חלק א': מבחר נתונים על אוכלוסיות היעד של המשרד ועל תקציבו - 1פרק , סקירת השירותים החברתייםהרווחה, משרד    70
 .רשומים בכמה רשויותשיש אנשים  שכן ,כל הרשומים מספרהרשומים לפי אשכול גדול מ . מספר2016באפריל  13כניסה בתאריך: 

כלכלי -איתי חוטר, סמנכ"ל היחידה לכלכלה ולמידע במרכז השלטון המקומי וחבר ועדת ההיגוי לתכנון ולביצוע חישוב המדד החברתי  71
-מכבים-יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעיןמ; מכתב 2016בינואר  5החדש )בראשות פרופ' מומי דהן(, שיחת טלפון, 

, איתי חוטר, מרכז השלטון 2014ביולי  24, ייםמוניציפלמדדים הסביבה חה"כ מירי רגב בנושא: רעות ליו"ר ועדת הפנים והגנת 
 .2016בינואר  5המקומי, דוא"ל, 

 שם; שם.  72
אקונומי של הרשויות -רוג הסוציויהשינויים בד, 330ועדת הפנים והגנת הסביבה, פרוטוקול מס'  :דיון שהתקיים בנושא ראופירוט על  73

 .2016בינואר  5. כניסה בתאריך: 2014ביולי  7, המקומיות
רעות ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, חה"כ מירי רגב, בנושא: -מכבים-יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעיןממכתב   74

 .2016בינואר  5, איתי חוטר, מרכז השלטון המקומי, דוא"ל, 2014יולי ב 24, ייםמוניציפלמדדים 
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http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Pages/ReviewOfSocialServicesIn2014.aspx
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Pages/ReviewOfSocialServicesIn2014.aspx
http://www.mosa.gov.il/CommunityInfo/SocialServicesReview/Documents/חלק%20א%20-%20מבחר%20נתונים%20על%20אוכלוסיות%20היעד%20-%202014%20-%20עמודים%2011-48.pdf
http://fs.knesset.gov.il/19/Committees/19_ptv_297832.doc
http://fs.knesset.gov.il/19/Committees/19_ptv_297832.doc
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בדרך כלל הן רשויות אלה את השירותים הבסיסיים לתושביה הם מצומצמים. לתת  כדיהכלכליים הנדרשים 

לסך ההכנסות בהשוואה  תנמוכו תעשייה(ולמגורים )מסחר, שירותים  , והכנסותיהן מארנונה לאתיזפי ותקטנ

רוב  הןלמגורים  בהן ההכנסות מארנונה לאש ,העצמיות, מצב המנוגד לרשויות איתנות מבחינה כלכלית

י מר איתי חוטר, סמנכ"ל היחידה לכלכלה ולמידע במרכז דברל ההכנסות העצמיות של הרשות המקומית.

רשות מקומית  75כלכלי החדש,-החברתיהשלטון המקומי וחבר ועדת ההיגוי לתכנון ולביצוע חישוב המדד 

 רשות חלשה. היא  שעיקר הכנסותיה העצמיות הוא מארנונה למגורים

 סוג התקציב עולה השאלה של חוזק הכלכלי של רשות מקומית הבמדידת היא שעלה מר חוטר הנקודה נוספת ש

קציבי הפיתוח שהן יש רשויות מקומיות שת ;יש לבדוק: התקציב השוטף של הרשות או תקציב הפיתוח שלהש

יעקב, המשופעות -כרוןייעקב וז-בארלמשל  ,התקציב השוטף שלהן נמוך אילומקבלות מהממשלה גבוהים ו

עבור תקציבי ב ש"חהמדינה מיליוני  ידי-על, ולכן הוקצבו להן יורדידות ות פיתוח של בניית אלפי יחתוכניב

 לערבב בין שני סוגי התקציבים הללו.אסור להן גם , ומצומצמיםהפיתוח, אך תקציביהן השוטפים 

 בו, כך שכל שינוי ידי משרדי הממשלה-על מדי בתקצוב הרשויות המקומיותגדול כלכלי משקל -מדד החברתיל 

כלכלי -למשל, רשות מקומית שעלתה בסיווג החברתיהרשויות המקומיות.  תקציביבמוביל לשינויים רחבי היקף 

ציבים המועברים אליה )מענק איזון, תקציב החינוך, תקציב הרווחה תינזק מבחינת התק 4לאשכול  3מאשכול 

 בפועל לא חל שום שינוי ברשות עצמה או באוכלוסייתהש ףאושאר תקציבי משרדי הממשלה( בעשרות אחוזים, 

 למדידה.פרט 

 חברתי של אוכלוסיית -הכלכלי מצבהגם נטען ש ,מדד חוזק הרשותנא לכלכלי -מדד החברתיבמלבד הטענה ש

מהותיים בהקצאת המשאבים  המדד, וכך נגרמים עיוותים ידי-עלרשות המקומית אינו נמדד באופן תקין ה

מודד אינו כלכלי מודד את רמת ההכנסות של הפרטים, אך אינו משקלל ו-ת. המדד החברתייוהכספיים לרשו

מאפיינים זהים )מספר חדרים,  םדירות עמחיר , מר ביבס דבריל. םהשבידיהריאלי של נכסי הנדל"ן שווי האת 

שמריהו -אוכלוסיית כפר משלכך שלזו הסיבה ללדבריו, ו ,שטח וכו'( במרכז ובפריפריה מוערך כשווה

 (.10אשכול כלכלי זהה )-ר מדורגות במעמד חברתיואוכלוסיית עומ

 ש דיים, וי הנתונים אינם מעודכניםלפיכך . 2008כלכלי מסתמך על נתוני מפקד שנערך בשנת -המדד החברתי

מר  ידי-על)מועד כתיבת המכתב  2014שתקציבי מדינה המוקצים לרשויות המקומיות בשנת בכך פגם לטעם 

 .2008חיים ביבס לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת( מתבססים על נתונים שנמדדו בשנת 

 ה:נָּ לכשלים שמָּ  פתרונות המכ הציע במכתבומר ביבס 

 חברתי של אוכלוסיית הרשות המקומית במקום את -חוזק הכלכליהשל מדידת  ,לצורך פתרון הבעיה הראשונה

חוזק הכלכלי של הרשות ה", שימדוד את מדד חוזק רשותמוצע למסד " ,חוזק הפיננסי של הרשות עצמהה

בו הרשויות מתוקצבות בהתאם ש, וכך יימנע מצב וישקף בצורה הטובה ביותר את איתנותה הפיננסית המקומית

סוגיה מדובר בומאחר ש ,להיות כמה פרמטריםצריכים מדד בלפי מר איתי חוטר,  76.תושביהןכלי של לחוזק הכל

מרכז השלטון המקומי, משרד  ובהםבשיתוף פעולה של כמה גופים,  בה לדון שהמצריכה בניית מודל מורכב, י

ות את המדד ולעדכן אותו. הפנים, משרד האוצר ועוד. לדבריו, גוף אובייקטיבי ובלתי תלוי כמו הלמ"ס צריך לבנ

 :האלה שאלותהלשם בניית מדד כזה צריכות להישאל 

                                                 

 .2016בינואר  5איתי חוטר, שיחת טלפון,   75
אינה עוסקת בבניית מדד  כלכלי החדש בראשות פרופ' מומי דהן-ועדת ההיגוי לתכנון ולביצוע חישוב המדד החברתילפי איתי חוטר,   76

 כלכלי הקיים.-חברתיחוזק הרשות אלא רק בתיקונים למדד ה
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  נקודת הזמן העכשווית, או את הרשות בלבחון את יש חוזק הכלכלי של רשות מקומית המדידת בהאם

יכולתה הפוטנציאלית להתפתח בעתיד? למשל, התפתחות פוטנציאלית עתידית של רשות מקומית יכולה 

 להתקיים כאשר בידיה תב"עות מאושרות לבנייה, שיאפשרו את צמיחתה בשנים הבאות.

 רד? האם יש לחשב האם יש להתייחס לתקציב השוטף ולתקציב הפיתוח של הרשות המקומית יחד או בנפ

 מדד משוקלל לכל סוג של תקציב?

 כאלה כלומרלכלול פרמטרים אובייקטיביים, אקסוגניים לרשות המקומית, יש מדד חוזק הרשות בלפי מר חוטר, 

 שאינם תלויים בפעילותה.

  כלכלי לצורך תקצוב הרשויות המקומיות,-אינו פוסל את השימוש שנעשה במדד החברתימרכז השלטון המקומי 

למשל, האוכלוסייה ברשות. ובין מצב אולם הוא מחייב זיקה בין התקציבים המועברים לרשות ולשירות שניתן 

 תןאוכלוסיישלרשויות תקציבי רווחה צריכים להיות מופנים כלכלי, -בהסתמך על המדד החברתילפי תפיסתו, 

ביחס לתקציבה. מאידך גיסא,  אכן גדולהשירותי רווחה  לע הן ההוצאה שלש, כלכלית-חלשה מבחינה חברתית

המדינה לרשות  ידי-עלהקצאת תקציבי פיתוח )כגון בניית מבני ציבור, כבישים ותשתיות, מגרשי ספורט ועוד( 

בודק את יכולתה של הרשות המקומית כזה שכלכלי, -מקומית צריכה להתבסס על מדד שונה מהמדד החברתי

 . מדד חוזק הרשות(, כלומר matchingלהשתתף במימון תואם )מאצ'ינג, 

 לתקצוב הרשויות  סט של מדדיםה, מרכז השלטון המקומי מציע להשתמש בילצורך פתרון הבעיה השני

כלכלי הקיים ימזער את -על המדד החברתי מדד נוסףשימוש בעמדתו היא כי פיזור סיכונים.  לצורךהמקומיות, 

לכלי, וכך יפחית את הנזק התקציבי הנגרם לכמה כ-החשיפה של הרשויות המקומיות לשינויים במדד החברתי

לפי מרכז כמו כן, . ועם כל שינוי במשרדי הממשלה  ידי-עלמהן עקב הפחתת תקציבי הממשלה המוקצים להן 

 המעברעד למיסודו של מדד חוזק הרשות יש לצמצם בנוסחת תקציב האיזון את השפעת השלטון המקומי, 

למזער את הקיצוץ במענקי האיזון בעיקר  ,כלומר ,לאשכול אחרכלכלי -מאשכול אחד של המדד החברתי

 .כלכלי-הרווחה ובשאר תקציבי הממשלה הנובע מעלייה באשכול החברתיוובתקציבי החינוך 

  להוסיף משתנים שאינם קיימים כיום במדד מציע לצורך פתרון הבעיה השלישית מרכז השלטון המקומי

 חברתי של אוכלוסיית הרשות המקומית.-חוזק הכלכליהמדידה נכונה יותר של אפשרו כלכלי, אשר י-החברתי

 

 משרד האוצר .4.2

הוא  מפרסמת כלכלי שהלמ"ס-המדד החברתי 77משרד האוצר,מר יוסי עדס, רפרנט פנים באגף התקציבים בדברי ל

משמש את משרדי הממשלה הוא חוזק תושבי הרשות. או של  חוזק הרשות המקומית שלהמדד הרשמי היחיד 

בתחום הפנים המדד משמש פרמטר בנוסחת האיזון להקצאת תקציבים לרשויות המקומיות בתחומים שונים. 

משקף את חוסנם הכלכלי של התושבים ולא את חוסנה הכלכלי הוא כי  היש טענ)נוסחת גדיש( בהקצאות השונות. 

את  מסוימות יש להביא בחשבוןבעייתי כאשר בהקצאות הוא היבט זה ו ולדברי ,של הרשות המקומית עצמה

 . התושביםולא של  דווקא, מקורות ההכנסה של הרשות

-המדד החברתיבו  וקללושיש מדד משולבלבנות  הוחלט 2015,78באוגוסט  5מיום  ,361ממשלה מס' הבהחלטת 

יווגים: תעשייה, מלאכה, בנקים )בס למגורים-שטחי הארנונה שלא)אחוזוני( היקף כן כלכלי, מדד הפריפריאליות ו

רשויות מקומיות שמודל מענק האיזון שלהן הוא חיובי )הוצאה גבוהה  ויכללי 5–1 עשירוניםב. לנפש ומלונאות(

רשויות מקומיות שמענק המודל שלהן הוא שלילי )עודף ייכללו  10–6 מהכנסה, בהתאם לנוסחת גדיש(, ובעשירונים

                                                 

 .2016באפריל  5יוסי עדס, רפרנט פנים, אגף התקציבים במשרד האוצר, דוא"ל,   77
   .2015באוגוסט  5)ו'(, 3, סעיף הזדמנויותכלי סיוע לטיפול בעוני וליצירת שוויון : 361החלטה מס' משרד ראש הממשלה,   78

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2015/Pages/dec361.aspx
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כלכלי של האוכלוסייה ביחידה גיאוגרפית מסוימת. -חוזק החברתיהאפוא את שקף מדד זה י 79.הכנסה נורמטיבי(

: המקורות הכספיים של התושבים, דיור, חינוך הן זהבמדד חוזק ההם יימדד פי-עלשדוגמאות לחלק מהפרמטרים 

 חוזק הכלכלי של הרשות המקומית,הק האוכלוסייה יימדד גם זחועל  נוסףוהשכלה ומאפייני תעסוקה ואבטלה. 

לפי משרד האוצר,  .של הרשות ארנונה לנפש ובמקומה הגיאוגרפיהבא לידי ביטוי בתמהיל אחוזוני שטח הוא כפי ש

ישיר וחזק עם מתאם  קייםישקף את מקורות ההכנסה העצמיים של הרשות המקומית וימדד משולב מוצע זה 

 עצמיות של הרשויות.הכנסות העשירוני ה

  80משרד הפנים  .4.3

המדד במשרד הפנים,  מנהלת אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיותפיינטוך, הגב' לילי לדברי 

חדרים בדירה, מספר הכלכלי של הלמ"ס בודק את חוזק התושבים )לפי הפרמטרים של השכלה, מספר -החברתי

 הפנים רדלכן, משבודק את החוזק הכלכלי של הרשות המקומית.  אינומכוניות בבעלות משק הבית ועוד(, אך ה

מדד זה יבדוק את הרכב , שישקף את החוסן הכלכלי של הרשויות המקומיות. מדד חוסן הרשות מפתח כיום את

מקרים  ה מכבחיובי בין חוזק התושבים לחוזק הרשות, אך מתאם  םקיימתבדרך כלל . ןת עצמיוההכנסות של הרשו

המדד המוצע יבדוק  ישי ועוד.-ורדים, רמת-רמצב התושבים חזק ממצב הרשות, כמו ברשויות המקומיות מיתר, כפ

ארנונה למגורים  90%לרשות מקומית יש למשל, אם ולפיו,  ,את חוסן הרשות למשל לפי הרכב הארנונה שהיא גובה

 . הפךלמגורים, מצבה הכלכלי אינו שפיר, ול בלבד ארנונה לא 10%-ו

בידי משרד הפנים, אולם גם שהוא הכלי הנכון ביותר  כלכלי של הלמ"ס-כרגע המדד החברתילדברי הגב' פיינטוך, 

 כלכלי-בהרבה מאלו שהמדד החברתייהיו שונות התוצאות לא שמעריכה היא אחר שיפותח מדד חוסן הרשות ל

 חוזק הרשות. בין קורלציה בין חוזק התושבים ו ש. בשוליים יהיו שינויים, אך כאמור, בדרך כלל ימראה

יתווספו הפריפריאליות מדד , מדד הקומפקטיות והגב' פיינטוך ידברלכלכלי, -החברתי למדד חלופיים מדדים לגבי

 .חלק ממנוהיו ויבו שתלבו ילמדד חוסן הרשות ואף 

 81עיריית ירושלים .4.4

כלכלי של הלמ"ס -המדד החברתי 82,עיריית ירושליםב מנהל אגף מדיניות ותכנון אסטרטגימר גיל ריבוש, לדברי 

כלכלי של -ירתיש אנומליות רבות בין המצב החבהרשויות המקומיות.  ן הכלכלי שלאינו משקף נכונה את מצב

 ףרשות מקומית יכולה להיות במצב כלכלי חלש א ;התושבים לבין מצבה הכלכלי של הרשות המקומית

כלכלי -במדד חברתילחלופין, רשות מקומית יכולה להיות מדורגת כלכלי גבוה. -במעמד חברתי היא אוכלוסייתהש

מאוד. כמה גבוה  ההוצאות הרווחה מסך תקציבשיעור או  מאוד ה נמוכותבלתושב )בש"ח( ההוצאות ש ףוה אגב

כמו ) 8כלכלי -יהודה, המדורגת במדד חברתי-אבן 83דוגמאות שמציינים בעיריית ירושלים לאנומליות כאלה הן:

ש"ח  9,680 הואהתקציב לתושב ואילו ברעננה  ,ש"ח 4,781 היה 2013בשנת  לתושבתקציבה ש ףאביב ורעננה(, א-תל

, ואילו ברעננה 11%-כ הואהוצאות הרווחה מסך התקציב שיעור יהודה -ןבכמו כן, באש"ח.  9,875 –אביב -לובת

המדורגת נמוך יותר במדד  ,שאן-יהודה לבית-לעומת זאת, כאשר משווים את אבן. 9%-כביב א-לובת 8%-כשיעורן 

ובשנת , יהודה-שאן לתושב הן יותר מכפולות מאלו של אבן-וצאות של ביתה, רואים כי ה4 באשכול  כלכלי-חברתיה

, 14.3%-כהיה  2013יהודה בשנת -אבןב (הרגיל)הוצאות הרווחה מסך התקציב ש"ח, ושיעור  9,729הן היו  2013

                                                 

 לפי החלטה זו, מענק הבירה ייחשב כמענק איזון.  79
 .2015באוגוסט  5, משרד הפנים, שיחת טלפון, מנהלת אגף בכיר לבקרה, תקצוב ופיתוח ברשויות המקומיותלילי פיינטוך,   80
י, ; רויטל נחמני, האגף לתכנון אסטרטג2016בינואר  6שלים, שיחת טלפון, , עיריית ירומנהל אגף מדיניות ותכנון אסטרטגיגיל ריבוש,    81

לי ביו 28, מצגת, 2020תקצוב דיפרנציאלי ; עיריית ירושלים, 2016בינואר  10ודוא"ל,  ,2016בינואר  6עיריית ירושלים, שיחת טלפון, 
2015. 

 .םגיל ריבוש, ש   82
 .2016בינואר  10עיריית ירושלים, דוא"ל, רויטל נחמני, האגף לתכנון אסטרטגי,     83
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על הנתון של המדד  ותהתבססבקושי  שיהמסקנה העולה מהאמור לעיל היא ש (.11.1%-שאן )כ-גבוה מזה שבבית

 .לבחון נתונים נוספים של הרשות המקומית רצויוכלכלי בלבד -החברתי


