
  2006   ©נת ישראל   הזכויות שמורות למדיכל

lhben  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  טירה
  
  מסקר ממצאים

  2004 בשנת שנערך
   למפקד המשולב הארציכהכנה

  
  

  2006 –ו "תשס, ירושלים, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

il.gov.cbs.www   
  
  

  
  

  



  2

  הקדמה

  

 סקרמצאים מ מ– טירה:  שמחה להגיש לציבור את הפרסוםלסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  . כהכנה למפקד המשולב הארצי, 2004שנערך בשנת 

  

בשונה מהגישה המסורתית לעריכה מפקדי . 2008 להיערך בשנת מתוכנן המשולב המפקד

,  1948( בחמשת המפקדים שנערכו במדינת ישראל מאז הקמתה נהוגהאוכלוסין אשר הייתה 

יון כי ניתן לנצל נתונים קיימים במאגרי  הרעעלהמפקד המשולב מבוסס , )1995, 1983, 1972, 1961

מבלי , כדי להפחית את היקף איסוף הנתונים בשדה, האוכלוסיןובראשם מרשם , מידע מנהליים

נאספו נתונים , במפקדים הקודמים שנערכו בגישה המסורתית. המתקבללגרוע באיכות המידע 

.  ממדגם של משקי הביתייאספו נתונים, במפקד המשולב.  בישראלביתבאופן ישיר מכל משק 

את המידע הקיים בנתונים המנהליים וכדי ) סטטיסטית( בשדה נדרש בכדי לתקן הנתוניםאיסוף 

 שייאספושילוב הנתונים המנהליים עם הנתונים .  מידע חברתי כלכלי שאינו קיים בהםלהשלים

 במפקדשמהתושבים יאפשר בניית אומדנים סטטיסטיים מפקדיים באיכות שאינה נופלת מזו 

  . מסורתי

  

הפרסום כולל . טירה המספקים מבט כולל על האוכלוסייה בעיר נתונים זה מובאים בפרסום

וכן , מצב משפחתי ועוד,  כמו גילדמוגרפייםתיאור האוכלוסייה ומשקי הבית בעיר לפי מאפיינים 

  . עודרמת חיים ו, עבודה, כלכליים כמו השכלה-חברתייםתיאור האוכלוסייה על פי מאפיינים 

  .2004 כלליים והגדרות למפקד האוכלוסין והדיור ולהתנסות הסברים כולל גם הפרסום

  

הנתונים שהתקבלו בניסוי אינם בהכרח זהים לנתוני אומדני האוכלוסייה המפורסמים באופן 

האומדנים השוטפים יעודכנו על סמך  . שוטף על ידי הלשכה כתוצאה משיטות אמידה שונות

  . 2008 - ב המפקד הבא שייערך

  

שיתוף . ולתושבי העיר על שיתוף הפעולהטירה  מודה לעיריית לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאסוף את המידע הנחוץ וללמוד על התיקונים אפשרפעולה זה 

  .   המתוכנןבתהליךהדרושים 

  

  

  

  

  צדקה פנינה  

   מפקד ודמוגרפיהאגף מנהלת  
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  מבוא

  רכזית לסטטיסטיקה המהלשכה

היא הגוף המרכזי במדינה שתפקידו לפרסם מידע ] ס"הלמ [לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

מעבדת אותם ,  אוספת נתונים בתחומים רבים של הכלכלה והחברה בארץס"הלמ. סטטיסטי

 עומד לשירותם של קובעי המדיניות במגזר ס"המידע שמפיקה הלמ.  הסיכומיםאתומפרסמת 

  . הרחבתלמידים והציבור , סטודנטים, וכן לשירותם של מוסדות מחקר, זר הפרטי ובמגהציבורי

,  המידע הסטטיסטי במדינה ומשלבת את הנתונים הנאספים בתחומים שוניםאת מרכזת ס"הלמ

  . החברה והמשק בישראל,  אודות האוכלוסייהמקיפהלכדי תמונה 

ת ושמירה קפדנית על סודיות אמינו, עצמאות:  בפעולתהס" את הלממנחים עקרונות שלושה

  . הנתונים

 עומד הסטטיסטיקן הממשלתי ולצדו צוות מקצועי של לסטטיסטיקה הלשכה המרכזית בראש

-  נעשית בהתאם לסטנדרטים ביןס"עבודת הלמ.  השוניםוהחברהמומחים בתחומי המשק 

דע ובכך מתאפשרת גם עריכת השוואות של מי,  מדינות העולםבמרביתלאומיים המקובלים 

, ]נוסח חדש[ פועלת מכוח פקודת הסטטיסטיקה ס"הלמ.  ארצות שונותלביןסטטיסטי בין ישראל 

  .  1972-ב"התשל

  ומטרותיוחשיבותו ,  האוכלוסין והדיורמפקד

. הרכבה ותכונותיה,  הוא פעולה של איסוף נתונים על גודל האוכלוסייהוהדיור האוכלוסין מפקד

במפקד נאספים . ל האוכלוסייה במועד שבו הוא מתבצע תמונה מלאה ומהימנה עמספקהמפקד 

שבהם נאספים ,  בשונה מסקרים אחריםזאת;  זמן נתונה על כלל האוכלוסייהבנקודתנתונים 

  .ומנתונים אלה מסיקים לגבי כלל האוכלוסייה,  קטן מהתושביםחלקנתונים רק על 

וכלוסייה ומשקי הבית ספירת הא: העיקריות שבהן.  מספר מטרותוהדיור האוכלוסין למפקד

 נתונים והפקת מידע איסוף;  מידע דמוגרפי המשמש לבניית אומדני אוכלוסייהקבלת; במדינה

כלכלי המאפשר - מידע חברתיאיסוף; עבור משרדי ממשלה ורשויות מקומיות לצורך תקצוב

,  מידע המשמש גופיםהפקת;  באוכלוסייהוייחודיותקבלת נתונים ומידע על קבוצות קטנות 

  .ועוד, המחקר, העסקים, הכלכלה, העבודה, החינוךארגונים ואנשים רבים בתחומי 

   בנתוני המפקדהשימוש

 והדיור משמשים מקור מידע חיוני עבור מוסדות מדינה מרכזיים האוכלוסין מפקדי נתוני

המידע הקיים עשוי לסייע .  לקביעת מדיניות ולקבלת החלטות בתחומים שוניםכבסיס, ומקומיים

  : כפי שניתן ללמוד מהדוגמאות הבאות,  שוניםומיםבתח

 על פי השוניםבאזורים ) סים"ספריות ומתנ, בתי ספר, גני ילדים( מוסדות חינוך תכנון •

  . בהתאם למספר הילדים ולגילם, הצורך

  .בעירבהתאם למספר המבוגרים באוכלוסייה ולמיקומם ,  שירותים לבני גיל הזהבתכנון •

בהתאם למידע אודות אוכלוסיית , תחבורה הציבורית ביישוב מערך הכבישים והתכנון •

  .ולדרך שבה הם מגיעים למקום עבודתם, המועסקים
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גורמים עסקיים המעוניינים ,  המפקד משמשים גורמי מחקר רביםבמהלך המתקבלים הנתונים

וכן את כלל הציבור המעוניין במידע על ,  ללמוד על אוכלוסיות היעדאולבצע מחקר שווקים 

  . הבית ועל תנאי הדיור ביישוביםמשקיעל , אוכלוסייהה

   על סודיות הנתוניםהשמירה

הוא שמירה ,  המנחים את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בפעילותההמרכזיים העקרונות אחד

מידע אישי , לכל גוף שהוא,  אינה מוסרת בשום מקרהס"הלמ.  של נתוני פרטסודיותםקפדנית על 

 בחוק מובטחתהשמירה על סודיות הנתונים  .  פרטני על מפעלים וחברותאו מידע עסקי,  תושבעל

  ).    1972-ב"התשל] נוסח חדש [הסטטיסטיקהפקודת  (ס"שעל פיו פועלת הלמ

  )2004התנסות " (המשולב המפקד" לקראת ההכנות

מתבצעת סדרה של ניסויים ובדיקות , 2008 בשנת שיתקיים"  המשולבהמפקד" לקראת כהכנה

 לקראת הייתה הפעולה השנייה בסדרת הניסויים 2004התנסות . ניסוי התהליך המפקדי שמטרתה

 שישמשוהתהליכים והכלים הטכנולוגיים והסטטיסטיים , שבמהלכה נוסו השיטות, המפקד

 אוכלוסייתלפני הפעלתם על כלל , תהליכים וכלים אלה, נבחנו שיטות, במטרה לשפרם. במפקד

  . המפקד

וכן ,  נתונים מתוך מספר קבצים מנהליים ששולבו לקובץ נתונים אחדונאספ ההתנסות לקראת

לאחר איסוף הנתונים .  שביקרו בבתי התושביםס" בשטח על ידי סוקרי הלמנתוניםמתוך איסוף 

אשר היוו את הבסיס ליצירת קובץ מפקדי סופי ובו נתונים על ,  סטטיסטיים שוניםחישוביםנערכו 

  .  תושבי היישובכלל

יישובים . ירחיב ואלישמע, נווה ימין, טירה, גבעתיים:  יישוביםבמספרהתנסות התבצעה  הפעולת

מה שִאפשר לבחון את התאמת התהליך לסוגים ,  השונים זה מזהמאפייניהםאלו נבחרו בזכות 

, ה"תשסבכסלו ' א,  היה מוצאי שבת2004 בהתנסות"  הקובעהמועד.  " יישוביםשלשונים  

31.11.2004 .  

  מפקד התוצרי

  דמוגרפי המבוסס על נתוני מרשםקובץ - האחד.   שני קבציםנוצרים המפקדי מהתהליך

 השטח של האוכלוסייה מדגם המבוסס על  קובץ - והשני, בתוספת משקל מפקדי, התושבים

האוכלוסייה בקובץ השני כוללת גם תושבים . כלכלי-בתוספת משקל חברתי,  ביישובהמתגוררת

אך נכללים בפועל באוכלוסיית ישראל מתוקף משך שהייתם במדינה ,  כלולים במרשםשאינם

  ).ראה הגדרות(

   המפקדשאלון

.  שימוש בשאלון ממוחשב אשר באמצעותו רואיינו התושביםנעשה 2004 התנסות במהלך

 בשאלון המפקד מהוות בסיס לנתונים המופקים מתוך המופיעותהתשובות שהתקבלו לשאלות 

  . לצרכים השונים של צרכני המידעהתייחסותהשאלון נבנה תוך . המפקד

אישור , ניסוח שאלון המפקד, קביעת נושאי החקירה:  כולל מספר שלביםהמפקדי השאלון תכנון

  . לחקירה ממוחשבתהשאלוןוהתאמת  ,  המועצה הציבורית לסטטיסטיקהידיהשאלון על 
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  הגדרות

  כללי

.  במועד הקובעטירה המתגוררים בהאנשים ההתנסות כללה את כל אוכלוסיית הסקר אוכלוסיית

 המועד הקובע או תינוקות לפנילא נכללו באוכלוסייה אנשים אשר נפטרו 

 . שנולדו אחריו

במהלכם חלים שינויים ,  שבועותמספר האוכלוסין והדיור מתבצע במשך מפקד  הקובעהמועד

בכדי לקבל ). ' דירה וכומעברי, פטירות, כתוצאה מלידות(בהרכב האוכלוסייה 

 נקודת זמן מפקדנקבעת בכל , ב עדכנית של האוכלוסייה כולהתמונת מצ

 נקבעת זהעל פי מועד ".  הקובעהמועד"הנקראת , מסוימת להתייחסות

השאלות . הכללתו של האדם באוכלוסיית המפקד והכתובת שבה הוא ייפקד

. גם אם הסוקר הגיע לבית המרואיין ביום אחר,  למועד זהמתייחסותבשאלון 

או /ו"  הקובעמועד" תינוקות שנולדו עד לרקים בשאלון נרשמ, כך למשל

 היה מוצאי 2004 בהתנסות" הקובע המועד. "אנשים שנפטרו לאחר מועד זה

  .31.11.2004, ה"בכסלו תשס' א, שבת 

תושבים , אזרחים( תעודת זהות להם כולל את תושבי ישראל שיש הקובץ דמוגרפי ובץק

ס על מקורות מנהליים שונים שהעיקרי  מבוסוהוא, )תושבים ארעייםוקבועים 

 כלולים גם תושבים האוכלוסיןמאחר שבמרשם . שבהם הוא מרשם האוכלוסין

 נגרעו ממרשם לאאולם , או תושבים שאינם בחיים, שאינם מתגוררים בישראל

וכן , ")מרשמי עודף"תושבים אלה הוגדרו כ(האוכלוסין בגלל טעויות שונות 

סין אינה הכתובת שבה הם מתגוררים כאלה שכתובתם במרשם האוכלו

שופר מרשם האוכלוסין על ידי הוספת מידע ממקורות מנהליים , למעשה

  . שונים

משקל זה משקף את ".  מפקדימשקל "ניתן"  המשופרקובץ"בלכל רשומה 

,  האוכלוסייהשל"  המשופרקובץ"ב  העודף לבין החוסרשביןהמאזן 

 על בסיס הקשר בין נבנה" המפקדי משקל"ה.  נתוןגיאוגרפי באזורהמתגוררת 

 הקובץ". " המשופרקובץ" בשטח לנתונים הקיימים בשנאספוהנתונים 

המאפיינים ". הדמוגרפי הקובץ"מכונה , " מפקדימשקל" גם הכולל" המשופר

ולא כוללים את , האוכלוסיןהדמוגרפיים בקובץ זה נגזרים מתוך נתוני מרשם 

 . הנתונים הדמוגרפיים שנאספו בשטח

באוכלוסיית הקובץ .  ההתנסותבמהלך מכיל את הנתונים שנאספו הקובץ כלכלי- חברתיקובץ

 במרשם האוכלוסין כלוליםאך אינם , נכללים גם אנשים המתגוררים ביישוב

 בריאיון פנים אל שנאספוכלכליים  -הקובץ כולל נתונים חברתיים. של ישראל

 המשקף" כלכלי- רתי חבמשקל" רשומה בקובץ ניתן לכל. פנים עם האוכלוסייה

 . בפועל של הנדגמיםוהחקירהאת תהליכי הדגימה 
  

 



  6

  גאוגרפיה

 תושבים 20יש לו בדרך כלל :  תנאיםארבעה המאוכלס בקביעות ומקיים מקום יישוב

,  בתחום הרשמי של יישוב אחרנמצאאינו , יש לו מנהל עצמי, קבועים או יותר

 .  וןהקמתו אושרה על ידי מוסדות התכנ

 המנהלית הרשמית של מדינת הגאוגרפית שטח המוגדרת לפי החלוקה יחידת מחוז

 , המרכז, חיפה, הצפון, ירושלים: ישראל מחולקת לשישה מחוזות. ישראל

 .והדרום, אביב-תל

 המנהלית הרשמית של מדינת הגאוגרפית שטח המוגדרת לפי החלוקה יחידת נפה

  המחוזות בישראל חולקו ששת.   מחוזישראל ונוצרת מחלוקה משנית בתוך

 .  נפות15-ל

אזור טבעי הוא אזור רציף .  נפהבתוך שטח שנוצרת מחלוקה משנית יחידת בעי טאזור

והן ,  והקרקע שלוהאקלים, הן מבחינת המבנה הפיזי, ואחיד ככל האפשר

 שגרה האוכלוסייההכלכליות והתרבותיות של , מבחינת התכונות הדמוגרפיות

 .  בו

  , מעמד מוניציפלי

      עירייה

מבחינים בין שלושה סוגים של רשויות , בהתאם להסדרים חוקיים ומינהליים

  . מועצה אזורית, מועצה מקומית, עירייה: מקומיות

 .שקיבל מעמד של עירייה,  רשות מקומית של יישוב אחד בלבד–עירייה 

יישובים .  גודל היישובלפי המצב בפועל בעת המפקד ולפי, צורת היישוב נקבעה  עירוני, צורת יישוב

 תושבים ויותר ומסווגים לקבוצות לפי 2,000עירוניים הם יישובים המונים 

 .  תושבים2,000-יישובים כפריים הם ישובים המונים פחות מ. גודלם

  דמוגרפיה

,  המינים במונחים של זכר ונקבהבין מהפעולות הסטטיסטיות מבדילות חלק   מין

 ונשים מרמזים על גבריםהמונחים .  בחלוקה לגברים ונשים- רות ופעולות אח

). עשרה ומעלה-חמשבני (כך שמדובר בחלוקה לפי מין של האוכלוסייה הבוגרת 

 באמצעות חיסור שנת הלידה מהשנה  מחושבוהוא , מתייחס לשנים שלמותגיל  גיל

רמידת בפרסום מוצג גיל האוכלוסייה בקטגוריות של חמש שנים בפי. 2004

הגיל החציוני המופיע בפרסום הוא הערך . הגילאים ובקבוצות גיל רחבות

 .שמחצית האוכלוסייה נמצאת מעליו ומחציתה מתחתיו

  .הדת של האדם כפי שהיא רשומה במרשם התושבים  דת

 של הקטגוריות.  הנישואין בישראללחוקי החוקי של כל פרט ביחס המעמד  משפחתי מצב

.  רווקאלמן או  , גרוש, נשוי: פיעות בפרסום זההמו,  של הפרטהמשפחתיהמצב 

 ילדים שנולדו   מספר

  לאישה   
 15 בקרב נשים בנות נחקר המשתנה.  שנולדו לאישה החיים הילדיםמספר

 . ומעלה
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 הפחתת שנת הנישואין באמצעות בעת הנישואין הוא משתנה המתקבל גיל  בעת הנישואיןגיל

.  כי נישאושהצהירו ומעלה 15קרב בני הנתון נחקר ב. הראשונים משנת הלידה

 . גיל בעת הנישואין מתייחס לנישואין ראשונים בלבד

על פי , יחס תלות נקבע בפרומילים. 20-64 לבני, +65 ובני 0-19 בין בני היחס  תלותיחס

 X 1000   +)65בני  ) + (19-0בני (:    הנוסחה הבאה
 20-64 בני                                        

   ביתמשקי

משק בית .  תקציב משותף למזוןומנהלים אנשים הגרים בדירה אחת קבוצת  ביתמשק

 אחד או של קבוצת אנשים אדם  שלאך הוא יכול להיות , מקביל לרוב למשפחה

 .  קרבה משפחתיתביניהםשאין 

 .  הנפשות הכלולות במשק הביתמספר  משק ביתגודל

משקי בית עם ילדים  

  0-17   בני 

  

 עם ילדים נחשבים רק אותם משקי בית בהם מתגוררת לפחות נפש משקי בית

חושב בקרב , למשק בית" מספר ילדים ממוצע"המשתנה . 0-17אחת בגיל  

  . 0-17משקי הבית שבהם לפחות נפש אחת בגיל 

  עבודה

  לכוח עבודה   שייך
  שנתיאזרחי   

הי במשך שבוע  שעבד בארץ בעבודה כלשמי לכוח עבודה אזרחי שנתי הוא שייך

רווח או , תמורת שכר, הפקידה החודשים שקדמו למועד 12-ב, אחד לפחות

:  קטגוריותלשתינחלקים , השייכים לכוח עבודה אזרחי שנתי. תמורה אחרת

,  החודשים שקדמו למועד הפקידה12-ב) לפחות שבוע אחד(שייכים שעבדו 

,  למועד הפקידה החודשים שקדמו12-ב) אפילו שבוע אחד( שלא עבדו ושייכים

.  באופן פעיל במהלך ארבעת השבועות שקדמו למועד הפקידהעבודהאך חיפשו 

  . ומעלה15המשתנה נחקר בקרב בני 

בפרסום זה מופיעים נתונים רק על השייכים לכוח עבודה אזרחי שנתי שעבדו 

 .בשנה האחרונה

  במקום מעמד
 העבודה   

: בשאלון מוצגות האפשרויות. עבודתו של אדם במקום התעסוקתי  המעמד

חבר , עצמאי שאינו מעסיק שכירים,  המעסיק שכיריםעצמאי, שכיר

.  העובד ללא תשלום בעסק המשפחתימשפחהובן , חבר קיבוץ, קואופרטיב

 ומעלה 15 המשתנה נחקר בקרב בני . בלבדבפרסום זה מוצגים אחוז השכירים 

 . עבדו בשנה האחרונהואשר , המועסקים בכוח עבודה אזרחי שנתי

בדרך , מספר השעות הממוצע שהמועסק בכוח עבודה אזרחי שנתי עובד בשבוע  ממוצע שעות עבודה

 . כלל



  8

  
  עובדים ביישוב 

      ומחוץ ליישוב

המועסקים המתגוררים . מקום העבודה של המועסק ביחס למקום מגוריו

  : ביישוב נחלקים לשתי קטגוריות

  .ם באותו היישובמתגוררים ומועסקי: העובדים ביישוב

  . אך מועסקים מחוצה לו,  מתגוררים ביישוב:העובדים מחוץ ליישוב

מקום העבודה מוגדר כמקום העבודה העיקרי בו עבד המועסק את רוב שעות 

 .העבודה שלו

  השכלה

מחושב בשנים , ל" בארץ או בחוספר שנות הלימוד שאדם למד בבתי סך   שנות לימודמספר

,  שאדם לא סיים בעברלימודבמספר שנות הלימוד לא נכללו שנות . ותשלמ

 נחשבות שאינןושנות לימוד במסגרות ,  נוספות באותה הכיתהלימודשנות 

  . ומעלה15 בני נחקר בקרב המשתנה.  כבית ספר

 שקיבלו במהלך שנות לימודיהם ביותר ומעלה אשר התעודה הגבוהה 15 בני  תואר אקדמיבעלי

 או תואר שלישי שניתואר , ההשכלה השונים היא תואר ראשוןבמוסדות 

 .ומעלה

  דיור ורמת חייםתנאי

). כולל חצאי חדרים( משק הבית בני החדרים המשמשים למגורים של מספר  חדרים בדירהמספר

 שבה מתגוררים בדירה. שירותים או חדר המשמש לעסק בלבד, לא כולל מטבח

. ק החדרים המשמשים את משק הבית הנחקרנמנו ר, יותר מבני משק בית אחד

נוסף למניין ,  בדירה מתגוררים מספר משקי בית שיש להם גם חדר משותףאם

 .  לכל משק ביתחדרהחדרים חצי 

מכוניות בבעלות משק : כולל. הבית מכוניות העומדות לשימוש משק מספר  מכוניותמספר

.  בני משק הביתלרשותת הבית ומכוניות שאינן בבעלות משק הבית אך עומדו

כאלה  (הבית בקרב כלל משקי נחקר"  מכוניות ממוצעמספר"המשתנה 

 ). שעומדות לרשותם מכוניות וכאלה שלא עומדות לרשותם מכוניות

  מכשירי מספר
 נייד טלפון   

טלפונים ניידים : כולל.  משק הביתלשימוש מכשירי טלפון נייד העומדים מספר

אך עומדים ,  משק הביתבבעלותנם בבעלות משק הבית וטלפונים ניידים שאי

 ניידים במשק טלפונים מכשירי מספר"המשתנה . לרשות בני משק הבית

 ניידים טלפוניםכאלה שיש ברשותם ( בקרב כלל משקי הבית נחקר" הבית

 ).וכאלה שאין ברשותם טלפונים ניידים
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  בני קיימה  מוצרים

   לרשות  העומדים   

 הבית משק   

 : משק הביתברשותאשר נמצאים  בני קיימה מוצריםבשאלון נבדקה בעלות על 

כולל מספר (טלפון קווי ,  אישימחשב, מדיח כלים, מייבש כביסה, טלפון נייד

דוד , דוד שמש,  לאינטרנטמנוי, מיקרוגל, DVD/וידאו, טלוויזיה, )הקווים

 ). כולל מספר המכוניות(מכונית , מחמם מים מהיר, חשמל
מחשב , טלפון נייד,  מכונית ברשותםשיש הובאו נתונים על משקי בית בפרסום

 . אישי ומנוי לאינטרנט

  החזקה על צורת
     הדירה   

 )שכירות,בעלות   (

 האם בני משק הבית מתגוררים ובדק,  נחקר בקרב כל משקי הביתהמשתנה

הגרים ,  הביתמשקבדירה בשכירות או שהיא בבעלות של לפחות אחד מבני 

 . בדרך כלל בדירה

 המחושב באמצעות חלוקת משתנההוא ) מספר הנפשות לחדר( דיור צפיפות  דיורצפיפות

 בני משק לרשותמספר הנפשות הגרות במשק הבית בסך החדרים העומדים 

 . הבית
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  ממצאים
 מאפייני אוכלוסייה  מאפיינים גיאוגרפיים

  :סמל היישוב

2720   

   :מחוז

  המרכז

  : מעמד מוניציפלי

  עירייה
  :  אוכלוסייהסך הכל  

   אלף21.1 
  :דת עיקרית

 )99.6(מוסלמית 
  : אזור טבעי

  השרון מזרח

       :נפה

  השרון

   :צורת יישוב

  יעירונ
  :גיל חציוני 

 23 
   :יחס תלות

    לאלף963.8
  

  אוכלוסייה לפי גיל ומין
 נקבות זכרים 
 

קבוצות 
 גיל

סך 
 )אחוזים( הכל

 0-17 41.3 42.5 40.0 
 18-64 54.5 53.6 55.3 
 4.7 3.8 4.2  ומעלה65 

  גיל נישואין ממוצע  
   26.7 :גברים 
    21.7 :נשים 

מספר ילדים ממוצע שנולדו  
 לאישה

3.9  

    
1500 1000 500 0 500 1000 1500

 0-4
 5-9

 10-14
15-19

20-24

25-29
30-34

35-39
40-44

45-49
50-54

55-59

60-64
65-69

70-74
75+

זכרים נקבות

 

    

  
  

  מצב משפחתי לפי גיל ומין
  נשים   גברים

 קבוצות
סך   גיל

  הכל
 אלמנים גרושים נשואים רווקים

סך 
  הכל

 אלמנות גרושות נשואות רווקות

  )אחוזים(

  6.4  3.3  63.5  26.8  100.0  0.5  1.3  62.3  35.9  100.0  סך הכל

15-24  100.0  95.9 3.8 0.2 0.0  100.0  67.0  31.1  1.7  0.2 
25-34  100.0  31.3 66.8 1.9 0.0  100.0  10.8  85.4  3.4  0.5 
35-44  100.0  5.7 92.1 2.0 0.3  100.0  13.7  80.1  4.9  1.3 
45-54  100.0  4.5 93.5 2.0 0.0  100.0  14.8  74.2  4.0  7.1 

55+  100.0  2.2 94.1 0.8 2.9  100.0  11.0  51.9  3.4  33.7 
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  1 ומעלה15כלכליים של בני -מאפיינים חברתיים

  עבודה   השכלה

שנות לימוד ובעלי תואר אקדמי לפי מין 

 )באחוזים(
שייכים לכוח עבודה אזרחי שנתי שעבדו בשנה  

 )באחוזים( האחרונה

  41.9 : סך הכל  נשיםגברים כ"סה 

    60.0 :גברים  100.0 100.0 100.0 סך הכל

  23.9 :נשים  10.0 2.9 6.5 לא למדו כלל

   16.8 17.3 17.1 8עד 

 82.3 :אחוז השכירים  50.7 59.2 55.0 9-12

13-15 11.8 10.9 12.7     

 ממוצע שעות עבודה בשבוע  9.8 9.7 9.7  ומעלה16

 31.1: נשים 44.7:גברים 40.5: סך הכל  9.9 10.1 10.0 בעלי תואר אקדמי

             

  גרים ביישוב ועובדים  גרים ביישוב ועובדים         

 2.4: )באלפים (מחוץ ליישוב  2.8 :)באלפים(ביישוב      

  

  משקי בית

 3.3 :)באלפים( 17 -0קי בית עם ילדים בני סך הכל מש 4.9 )באלפים( סך הכל משקי בית
  2.6  ):0-17בני (מספר ילדים ממוצע במשק בית  4.3 :גודל משק בית ממוצע

  

  )באחוזים() 0-17בני (לפי מספר ילדים   משקי בית  )באחוזים (מספר נפשות במשק הבית

6.4

13.1
15.4

18.4
21.4

16.1

5.3
3.9

1234567 8 +
מספר נפשות

 

 

22.6
25.0

30.2

15.5

4.6
2.1

123456+

מספר ילדים
 

  

  בעלות של משקי בית על מוצרים בני קיימה

  42.8  : טלפונים ניידים ויותר2אחוז משקי בית עם   1.5  :מספר טלפונים ניידים ממוצע

  14.6  :  אחוז משקי הבית עם מנוי לאינטרנט  42.1  :אחוז משקי הבית עם מחשב אישי

  65.3  :אחוז משקי הבית עם מכונית אחת ויותר  0.8  :פר מכוניות ממוצעמס

 
                                                 

  .אינם כוללים את האוכלוסייה המתגוררת במוסדות, כלכליים-הנתונים החברתיים 1
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 מאפייני דיור של משקי הבית

  )באחוזים(משקי בית לפי מספר חדרים בדירה     95.1  :אחוז מתגוררים בדירה בבעלותם

    4.3  :אחוז מתגוררים בשכירות

    0.9 :דירות בבעלות אחרת

     

    1.2 :צפיפות דיור

     

  
2.6

10.2

33.5
38.5

10.0
5.2

123456+
מספר חדרים

 
 
      טורייםנתונים היס       ומעלה65בני 

 שנת מפקד   0.9 :)באלפים(סך הכל 

   4.2 :אחוז מאוכלוסיית היישוב 

  מאפייני אוכלוסייה
 2004 1995 1983 ומשקי בית

  21.1  15.6  11.1 )באלפים(סך כל האוכלוסייה    46.0 : אחוז גברים

  41.3  43.3  47.9  0-17אחוז בני    54.0 : אחוז נשים

  3.8  3.5  3.2   ומעלה65 בני אחוז      

  10.0  5.7 3.1  אחוז בעלי תואר אקדמי       

  4.9  3.6 2.2  )באלפים(סך כל משקי הבית       

  4.3  4.4  5.1  גודל משק בית ממוצע      

 
 


