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  הקדמה

  

  -ירחיב ונווה ימין , אלישמע: רסוםהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמחה להגיש לציבור את הפ

  . כהכנה למפקד המשולב הארצי, 2004ממצאים מסקר שנערך בשנת 

  

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

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

המפקד המשולב מבוסס על הרעיון כי ניתן לנצל נתונים קיימים במאגרי , )1995, 1983, 1972, 1961

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

נאספו נתונים , במפקדים הקודמים שנערכו בגישה המסורתית. לגרוע באיכות המידע המתקבל

. ייאספו נתונים ממדגם של משקי הבית, במפקד המשולב. בישראלבאופן ישיר מכל משק בית 

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

שילוב הנתונים המנהליים עם הנתונים שייאספו . להשלים מידע חברתי כלכלי שאינו קיים בהם

ים מפקדיים באיכות שאינה נופלת מזו שבמפקד מהתושבים יאפשר בניית אומדנים סטטיסטי

  . מסורתי

  

הפרסום כולל תיאור . בפרסום זה מובאים נתונים המספקים מבט כולל על האוכלוסייה ביישובים

וכן , מוצא ועוד, מצב משפחתי, האוכלוסייה ומשקי הבית בעיר לפי מאפיינים דמוגרפיים כמו גיל

  . רמת חיים ועוד, עבודה, כלכליים כמו השכלה-ייםתיאור האוכלוסייה על פי מאפיינים חברת

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

  

הנתונים שהתקבלו בניסוי אינם בהכרח זהים לנתוני אומדני האוכלוסייה המפורסמים באופן 

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

  . 2008 -המפקד הבא שייערך ב 

  

. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מודה למועצות האזוריות ולתושבי היישובים על שיתוף הפעולה

שיתוף פעולה זה אפשר ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה לאסוף את המידע הנחוץ וללמוד על 

  .  התיקונים הדרושים בתהליך המתוכנן

  

  

  

  

  צדקהפנינה   

  מנהלת אגף מפקד ודמוגרפיה  
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  מבוא

  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

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

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

מד לשירותם של קובעי המדיניות במגזר ס עו"המידע שמפיקה הלמ. ומפרסמת את הסיכומים

  . תלמידים והציבור הרחב, סטודנטים, וכן לשירותם של מוסדות מחקר, הציבורי ובמגזר הפרטי

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

  . החברה והמשק בישראל, לכדי תמונה מקיפה אודות האוכלוסייה

אמינות ושמירה קפדנית על סודיות , עצמאות: ס בפעולתה"ה עקרונות מנחים את הלמשלוש

  . הנתונים

בראש הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עומד הסטטיסטיקן הממשלתי ולצדו צוות מקצועי של 

- ןנעשית בהתאם לסטנדרטים ביס "הלמעבודת  .מומחים בתחומי המשק והחברה השונים

אפשרת גם עריכת השוואות של מידע ת ובכך מ,ינות העולםלאומיים המקובלים במרבית מד

 ,]וסח חדשנ[ פועלת מכוח פקודת הסטטיסטיקה ס"הלמ. סטטיסטי בין ישראל לבין ארצות שונות

  .  1972-ב"תשלה

  חשיבותו ומטרותיו, מפקד האוכלוסין והדיור

 .ותכונותיהרכבה ה, מפקד האוכלוסין והדיור הוא פעולה של איסוף נתונים על גודל האוכלוסייה

 נאספיםקד פבמ. מתבצעמועד שבו הוא בהמפקד מספק תמונה מלאה ומהימנה על האוכלוסייה 

נאספים בהם ש, בשונה מסקרים אחריםזאת  ;נתונים בנקודת זמן נתונה על כלל האוכלוסייה

  .מסיקים לגבי כלל האוכלוסייהומנתונים אלה  ,נתונים רק על חלק קטן מהתושבים

ספירת האוכלוסייה ומשקי הבית :  שבהןעיקריותה . מטרותמספרוסין והדיור למפקד האוכל

איסוף נתונים והפקת מידע  ;קבלת מידע דמוגרפי המשמש לבניית אומדני אוכלוסייה ;במדינה

כלכלי המאפשר קבלת - איסוף מידע חברתי ;משרדי ממשלה ורשויות מקומיות לצורך תקצובעבור 

ארגונים , הפקת מידע המשמש גופים ;ת וייחודיות באוכלוסייהנתונים ומידע על קבוצות קטנו

  . ועוד,מחקרה, עסקיםה, כלכלהה, עבודהה, נשים רבים בתחומי החינוךאו

  השימוש בנתוני המפקד

 עבור מוסדות מדינה מרכזייםמידע חיוני משמשים מקור י האוכלוסין והדיור נתוני מפקד

המידע הקיים עשוי לסייע . ם שוניםחלטות בתחומי כבסיס לקביעת מדיניות ולקבלת ה,ומקומיים

  : כפי שניתן ללמוד מהדוגמאות הבאות, בתחומים שונים

על פי באזורים השונים  )סים"מתנ וספריות, בתי ספר, גני ילדים(תכנון מוסדות חינוך  •

   .בהתאם למספר הילדים ולגילם, הצורך

באוכלוסייה ולמיקומם בהתאם למספר המבוגרים , גיל הזהבבני לתכנון שירותים  •

  .ביישוב

בהתאם למידע אודות אוכלוסיית , ביישוב ציבוריתהתחבורה והמערך הכבישים תכנון  •

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

וכן את כלל הציבור המעוניין במידע על , וסיות היעדלבצע מחקר שווקים או ללמוד על אוכל

  .על משקי הבית ועל תנאי הדיור ביישובים, האוכלוסייה

  השמירה על סודיות הנתונים

 הוא שמירה ,אחד העקרונות המרכזיים המנחים את הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בפעילותה

מידע אישי , לכל גוף שהוא, רהאינה מוסרת בשום מקס "הלמ. על סודיותם של נתוני פרטקפדנית 

השמירה על סודיות הנתונים  מובטחת בחוק .  או מידע עסקי פרטני על מפעלים וחברות,על תושב

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

  )2004התנסות " (המפקד המשולב"ההכנות לקראת 

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

 לקראת ניסוייםהבסדרת  הייתה הפעולה השנייה 2004התנסות . ניסוי התהליך המפקדישמטרתה 

כלים הטכנולוגיים והסטטיסטיים שישמשו התהליכים וה, שבמהלכה נוסו השיטות, המפקד

פעלתם על כלל אוכלוסיית לפני ה, תהליכים וכלים אלה, נבחנו שיטות ,במטרה לשפרם. במפקד

  . המפקד

וכן , לקראת ההתנסות נאספו נתונים מתוך מספר קבצים מנהליים ששולבו לקובץ נתונים אחד

לאחר איסוף הנתונים . ס שביקרו בבתי התושבים"מתוך איסוף נתונים בשטח על ידי סוקרי הלמ

סופי ובו נתונים על קדי קובץ מפאשר היוו את הבסיס ליצירת ,  שונים חישובים סטטיסטייםרכונע

  . כלל תושבי היישוב

יישובים . ירחיב ואלישמע, נווה ימין, טירה, גבעתיים:  במספר יישוביםהתבצעה פעולת ההתנסות

 התאמת התהליך לסוגים מה שִאפשר לבחון את, שונים זה מזההמאפייניהם בזכות אלו נבחרו 

, ה"כסלו תשסב' א,  מוצאי שבתהי ה2004בהתנסות " המועד הקובע" . שונים  של יישובים

31.11.2004 .  

  תוצרי המפקד

 קובץ דמוגרפי המבוסס על נתוני מרשם - האחד.  מהתהליך המפקדי נוצרים שני קבצים

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

ה בקובץ השני כוללת גם תושבים האוכלוסיי. כלכלי-בתוספת משקל חברתי, המתגוררת ביישוב

אך נכללים בפועל באוכלוסיית ישראל מתוקף משך שהייתם במדינה , שאינם כלולים במרשם

  ).ראה הגדרות(

  שאלון המפקד

.  נעשה שימוש בשאלון ממוחשב אשר באמצעותו רואיינו התושבים2004במהלך התנסות 

בסיס לנתונים המופקים מתוך התשובות שהתקבלו לשאלות המופיעות בשאלון המפקד מהוות 

  .השאלון נבנה תוך התייחסות לצרכים השונים של צרכני המידע. המפקד

אישור , ניסוח שאלון המפקד,  קביעת נושאי החקירה:השאלון המפקדי כולל מספר שלביםתכנון 

  .לחקירה ממוחשבת השאלון התאמת ו, השאלון על ידי המועצה הציבורית לסטטיסטיקה
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  הגדרות

   יכלל

אוכלוסיית ההתנסות כללה את כל האנשים המתגוררים ביישובים במועד   אוכלוסיית הסקר

לא נכללו באוכלוסייה אנשים אשר נפטרו לפני המועד הקובע או . הקובע

  . תינוקות שנולדו אחריו

במהלכם חלים שינויים , במשך מספר שבועותמתבצע מפקד האוכלוסין והדיור   המועד הקובע

בכדי לקבל ). 'וכומעברי דירה , פטירות, לידות מכתוצאה(בהרכב האוכלוסייה 

 נקבעת בכל מפקד נקודת זמן ,תמונת מצב עדכנית של האוכלוסייה כולה

על פי מועד זה נקבעת ". המועד הקובע" הנקראת ,מסוימת להתייחסות

השאלות  .פקדייבה הוא שהכללתו של האדם באוכלוסיית המפקד והכתובת 

. ביום אחרגיע לבית המרואיין ההסוקר ם אם ג, בשאלון מתייחסות למועד זה

או / ו"מועד הקובע"לבשאלון רק תינוקות שנולדו עד נרשמים , כך למשל

 מוצאי יה ה2004בהתנסות " המועד הקובע" .אנשים שנפטרו לאחר מועד זה

   .31.11.2004, ה"כסלו תשסב' א, שבת 

תושבים , אזרחים(הות הקובץ כולל את תושבי ישראל שיש להם תעודת ז  קובץ דמוגרפי

והוא מבוסס על מקורות מנהליים שונים שהעיקרי , )קבועים ותושבים ארעיים

מאחר שבמרשם האוכלוסין כלולים גם תושבים . שבהם הוא מרשם האוכלוסין

אולם לא נגרעו ממרשם , או תושבים שאינם בחיים, שאינם מתגוררים בישראל

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

כאלה שכתובתם במרשם האוכלוסין אינה הכתובת שבה הם מתגוררים 

שופר מרשם האוכלוסין על ידי הוספת מידע ממקורות מנהליים , למעשה

  . שונים

משקל זה משקף את ". משקל מפקדי"ניתן " קובץ המשופר"לכל רשומה ב

,  של האוכלוסייה"קובץ המשופר"ב המאזן שבין העודף לבין החוסר

נבנה על בסיס הקשר בין " משקל המפקדי"ה. המתגוררת באזור סטטיסטי נתון

הקובץ ". "קובץ המשופר"הנתונים שנאספו בשטח לנתונים הקיימים ב

המאפיינים ". הקובץ הדמוגרפי"מכונה , "משקל מפקדי"הכולל גם " המשופר

ולא כוללים את , יןהדמוגרפיים בקובץ זה נגזרים מתוך נתוני מרשם האוכלוס

  . הנתונים הדמוגרפיים שנאספו בשטח

באוכלוסיית הקובץ . הקובץ מכיל את הנתונים שנאספו במהלך ההתנסות  כלכלי-קובץ חברתי

אך אינם כלולים במרשם האוכלוסין , נכללים גם אנשים המתגוררים ביישוב

אל כלכליים  שנאספו בריאיון פנים -הקובץ כולל נתונים חברתיים. של ישראל

המשקף " כלכלי- משקל חברתי"לכל רשומה בקובץ ניתן . פנים עם האוכלוסייה

  .את תהליכי הדגימה והחקירה בפועל של הנדגמים
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   גאוגרפיה

 תושבים 20יש לו בדרך כלל :  בקביעות ומקיים ארבעה תנאיםהמאוכלס מקום  יישוב

, ם הרשמי של יישוב אחראינו נמצא בתחו,  לו מנהל עצמייש, קבועים או יותר

  .   התכנוןמוסדותהקמתו אושרה על ידי 

מוגדרת לפי החלוקה הגאוגרפית המנהלית הרשמית של מדינת היחידת שטח   מחוז

 , מרכזה, חיפה, צפוןה, ירושלים: ישראל מחולקת לשישה מחוזות. ישראל

  .דרוםוה, אביב-תל

נהלית הרשמית של מדינת מוגדרת לפי החלוקה הגאוגרפית המהיחידת שטח   נפה

   ששת המחוזות בישראל חולקו . ונוצרת מחלוקה משנית בתוך מחוזישראל

  .  נפות15-ל

אזור טבעי הוא אזור רציף . יחידת שטח שנוצרת מחלוקה משנית בתוך נפה  אזור טבעי

הן ו, האקלים והקרקע שלו, מבחינת המבנה הפיזיהן , ואחיד ככל האפשר

ה שגרה י הכלכליות והתרבותיות של האוכלוסי,מבחינת התכונות הדמוגרפיות

  .  בו

  ,  מעמד מוניציפלי

      מועצה אזורית

מבחינים בין שלושה סוגים של רשויות , בהתאם להסדרים חוקיים ומינהליים

בפרסום מוגדרים כולם . מועצה מקומית ומועצה אזורית, עירייה: מקומיות

  .כמועצה אזורית

ם בתחומי לפעמים נכללי. מועצה אזורית כוללת יישובים כפריים אחדים

במועצה האזורית נכללים יישובים שיש . מועצה אזורית גם יישובים עירוניים

ויישובים הנמצאים בתחום המוניציפלי של המועצה אך , להם נציגות במועצה

   .אין להם נציגות בה

יישובים . שובלפי המצב בפועל בעת המפקד ולפי גודל היי, צורת היישוב נקבעה  מושב, צורת יישוב

יישובים כפריים הם .  תושבים ויותר2,000עירוניים הם יישובים המונים 

  .  תושבים2,000-ישובים המונים פחות מ

ויש לו זכות לנחלות , מושב מוגדר כיישוב כפרי המאורגן כאגודה שיתופית

אשר כל אחת מהן היא יישות , זהו יישוב של יחידות משפחתיות. חקלאיות

, חלק מהייצור ומהמינהל הוא בידי האגודה השיתופית. תכלכלית עצמאי

  .כאשר רמת השיתוף נקבעת על ידי התושבים

  ).אין בקביעה זו כדי להשליך על מעמדו של היישוב על פי דין(

    דמוגרפיה

 , ונקבהזכרשל חלק מהפעולות הסטטיסטיות מבדילות בין המינים במונחים     מין

המונחים גברים ונשים מרמזים על . חלוקה לגברים ונשיםב - פעולות אחרות ו

 . )עשרה ומעלה-בני חמש ( של האוכלוסייה הבוגרתלפי מין בחלוקה שמדוברכך 



  7

  
 באמצעות חיסור שנת הלידה מהשנה  מחושבוהוא , מתייחס לשנים שלמותגיל   גיל

 בפרסום מוצג גיל האוכלוסייה בקטגוריות של חמש שנים בפירמידת. 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

  .ל"ישראל או חו. המקום בו נולד האדם עצמו  מקום לידה

, ל" שבו נולד האדם בחובמקרה. המוצא נקבע על פי מקום לידתו של האדם  יבשת מוצא

המוצא , כאשר האדם נולד בישראל. אותו אדםלידה של ה ארץהמוצא יהיה 

מחושב בפרסום זה ליהודים " מוצא" המשתנה . האבארץ לידתייקבע על פי 

  .בלבד

בה הגיע האדם ש השנהשהיא , תקופת העלייה מחושבת על סמך שנת עלייה  עלייה תקופת

 ה ולאחר מכן על,ל תושב ארעי או תייראדם שהיה במעמד ש. כעולהלארץ 

עבור אדם . בה קיבל את תעודת העולהש השנה היאשנת העלייה שלו , לארץ

,  ושייך לאוכלוסיית המפקדארעיתחום הפקידה כתייר או כתושב בששהה 

 בפרסום קובצו שנות העלייה למספר תקופות . נרשמה שנת הכניסה שלו לארץ

שנת עלייה מפורטת +.  2000, 1990-1999, 1961-1989,  1960עד : עלייה

  .בפרסום עבור יהודים בלבד

הקטגוריות של .   לחוקי הנישואין בישראלביחס החוקי של כל פרט המעמד   משפחתי מצב

  .   ולא נשוי נשוי:בפרסום זה המופיעות,  של הפרטהמשפחתי המצב

   ילדים שנולדו מספר

      לאישה

 15ב נשים בנות  נחקר בקרמשתנהה.  שנולדו לאישה החייםהילדים מספר

  . ומעלה

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

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

  20-64                                        בני 

    משקי בית

משק בית . ים הגרים בדירה אחת ומנהלים תקציב משותף למזוןקבוצת אנש  משק בית

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

  . שאין ביניהם קרבה משפחתית

  . מספר הנפשות הכלולות במשק הבית  גודל משק בית

משקי בית עם ילדים  

  0-17   בני 

  

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

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

  . 0-17משקי הבית שבהם לפחות נפש אחת בגיל 
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    עבודה

  שייך לכוח עבודה   

     אזרחי שנתי

שייך לכוח עבודה אזרחי שנתי הוא מי שעבד בארץ בעבודה כלשהי במשך שבוע 

רווח או , תמורת שכר, ועד הפקידה החודשים שקדמו למ12-ב, אחד לפחות

: נחלקים לשתי קטגוריות, השייכים לכוח עבודה אזרחי שנתי. תמורה אחרת

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

,  החודשים שקדמו למועד הפקידה12-ב) אפילו שבוע אחד(ושייכים שלא עבדו 

. ך ארבעת השבועות שקדמו למועד הפקידהאך חיפשו עבודה באופן פעיל במהל

  . ומעלה15 בני נחקר בקרב המשתנה

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

  .בשנה האחרונה

    השכלה

מחושב בשנים , ל"סך שנות הלימוד שאדם למד בבתי ספר בארץ או בחו  דמספר שנות לימו

,  במספר שנות הלימוד לא נכללו שנות לימוד שאדם לא סיים בעבר.שלמות

ושנות לימוד במסגרות שאינן נחשבות , שנות לימוד נוספות באותה הכיתה

שנות לימוד בישיבה גדולה לא נכללו בחישוב הכולל של מספר שנות . כבית ספר

  . ומעלה15המשתנה נחקר בקרב בני .  אלא בנפרד, הלימוד

 הם במהלך שנות לימודיושקיבלהתעודה הגבוהה ביותר  ומעלה אשר 15בני   בעלי תואר אקדמי

תואר שני או תואר שלישי ,  היא תואר ראשוןבמוסדות ההשכלה השונים

  .ומעלה

   תנאי דיור ורמת חיים

בבעלות משק מכוניות  :כולל.  לשימוש משק הביתות העומדמכוניות מספר  מכוניות מספר

 . בני משק הבית לרשותות בבעלות משק הבית אך עומדןשאינומכוניות הבית 

כאלה (נחקר בקרב כלל משקי הבית " מספר מכוניות ממוצע"המשתנה 

  ). שעומדות לרשותם מכוניות וכאלה שלא עומדות לרשותם מכוניות

   מכשירי מספר

  טלפון נייד   

 ים ניידנים טלפו:כולל.  נייד העומדים לשימוש משק הביתןטלפומכשירי  מספר

 אך עומדים , שאינם בבעלות משק הביתים ניידנים וטלפוהבית בבעלות משק

מספר מכשירי טלפונים ניידים במשק "המשתנה .  בני משק הביתלרשות

כאלה שיש ברשותם טלפונים ניידים (נחקר בקרב כלל משקי הבית " הבית

  ).וכאלה שאין ברשותם טלפונים ניידים

  מוצרים בני קיימה  

   רשות    העומדים ל

  משק הבית   

 : הביתמשקנמצאים ברשות ות על מוצרים בני קיימה אשר בשאלון נבדקה בעל

כולל מספר (טלפון קווי , מחשב אישי, מדיח כלים, מייבש כביסה, טלפון נייד

דוד , דוד שמש, מנוי לאינטרנט, מיקרוגל, DVD/וידאו, טלוויזיה, )הקווים

  ). כולל מספר המכוניות(מכונית , מחמם מים מהיר, חשמל

מחשב , טלפון נייד,  על משקי בית שיש ברשותם מכוניתבפרסום הובאו נתונים

  . אישי ומנוי לאינטרנט



  9

  צורת החזקה על 

     הדירה   

  )שכירות,בעלות   (

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

הגרים , בדירה בשכירות או שהיא בבעלות של לפחות אחד מבני משק הבית

בפרסום זה מופיע נתון רק על האחוז המתגורר בדירה .  בדירהבדרך כלל 

  .בבעלותו

 באמצעות חלוקת מחושבהמשתנה הוא  )מספר הנפשות לחדר (דיור צפיפות  דיור צפיפות

בני משק העומדים לרשות  במשק הבית בסך החדרים  הגרות הנפשותמספר

  . הבית
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  אלישמע
  מאפייני אוכלוסייה   מאפיינים גיאוגרפיים

 1.0  :סך הכל  אוכלוסייה באלפים 0841  :סמל היישוב
  מושב  :צורת יישוב

 
 28.0  :גיל חציוני

 753.3  ):לאלף  (יחס תלות   המרכז  :מחוז
    פתח תקווה  : נפה

 :)אחוזים(אוכלוסייה לפי גיל ומין  דרום השרון : אזור טבעי
 מועצה אזורית   : מעמד מוניציפלי

 

 נקבות ריםזכ סך הכל קבוצות גיל
   0-17 32.6 33.1 32.0 

   18-64 60.1 60.6 59.6 

 8.4 6.3 7.3  ומעלה65  :)אחוזים( ומעלה לפי מצב משפחתי ומין 15בני 

     נשים גברים כ"סה מצב משפחתי
 3.3 :מספר ילדים ממוצע שנולדו לאישה  61.4 62.4 61.9 ואיםנש

     38.6 37.6 38.1 לא נשואים
  ):אחוזים(יהודים לפי יבשת מוצא     

 47.7  ישראל  ):אחוזים(יהודים לפי מקום לידה 
 4.8 אירופה אמריקה   86.7 :ילידי ישראל

 47.5 אסיה אפריקה   13.3 :ל"ילידי חו

       
מספר שנות לימוד ובעלי תואר אקדמי לפי מין    ):אחוזים(ל לפי תקופות עלייה "דים ילידי חויהו

 ):אחוזים(
 נשים גברים כ"סה    78.8 1960עד 

 66.2 77.3 71.9  12עד    15.7 1961-1989
 33.8 22.7 28.1   ומעלה13   5.5 1999-1990

 14.0 5.1 9.4 בעלי תואר אקדמי   0.0  +2000

     0.0  לא ידוע 

 
 :מאפייני משקי בית

נה שייכים לכוח עבודה אזרחי שנתי שעבדו בש 
 ):באחוזים( האחרונה

 76.1: נשים 78.9: גברים 77.5:  סך הכל  0.3  )  באלפים  (סך כל משקי בית

      3.3  גודל ממוצע של משק בית
 0-17סך כל משקי בית עם ילדים בני 

  )באלפים(
 :בעלות של משקי בית על מוצרים בני קיימא  0.2

 2.5  ים ממוצעמספר טלפונים נייד  1.9  מספר ילדים ממוצע במשק בית
70.1  אחוז משקי הבית עם מחשב אישי    

52.4 אחוז משקי הבית עם מנוי לאינטרנט  :תכונות דיור של משקי הבית

 1.3  מספר מכוניות ממוצע  75.9  אחוז מתגוררים בדירה בבעלותם

81.0 אחוז משקי הבית עם מכונית אחת ויותר  0.8 ר ממוצעתצפיפות דיו
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  ירחיב
  מאפייני אוכלוסייה   מאפיינים גיאוגרפיים

 0.8  :סך הכל  אוכלוסייה באלפים 0718  :סמל היישוב
  מושב  :צורת יישוב

 
 28.0  :גיל חציוני

 1068.0  ):לאלף  (יחס תלות   המרכז  :מחוז
    פתח תקווה  : נפה

 ):אחוזים(אוכלוסייה לפי גיל ומין  דרום השרון : יאזור טבע
 מועצה אזורית   : מעמד מוניציפלי

 

 נקבות זכרים סך הכל קבוצות גיל
   0-17 38.4 39.4 37.4 

   18-64 51.5 52.0 51.0 

 11.7 8.6 10.1  ומעלה65 ):אחוזים( ומעלה לפי מצב משפחתי ומין 15בני 

     נשים גברים כ"סה מצב משפחתי
 3.6 :מספר ילדים ממוצע שנולדו לאישה  61.6 60.5 61.0 נשואים

     38.4 39.5 39.0 לא נשואים
 : )אחוזים(יהודים לפי יבשת מוצא     

 49.1  ישראל  ):אחוזים(יהודים לפי מקום לידה 
 3.2 אירופה אמריקה   87.0 :ילידי ישראל

 47.7 אסיה אפריקה   13.0 :ל"ילידי חו

       
ל לפי תקופות עלייה "יהודים ילידי חו

 :  )אחוזים(
 מספר שנות לימוד ובעלי תואר אקדמי לפי מין 

 ):אחוזים(
 נשים גברים סך הכל    86.7 1960עד 

 77.7 79.6 78.6  12עד    5.2 1961-1989
 22.3 20.4 21.4   ומעלה13   2.9 1999-1990

 7.6 9.0 8.3 בעלי תואר אקדמי   2.1  +2000

     3.1  לא ידוע 

 
 :מאפייני משקי בית

י שנתי שעבדו בשנה שייכים לכוח עבודה אזרח 
 ):באחוזים( האחרונה

 51.0: נשים 75.0: גברים 62.8:  סך הכל  0.2  )   באלפים(סך כל משקי בית 

      3.2  גודל ממוצע של משק בית
 0-17סך כל משקי בית עם ילדים בני 

  )באלפים(
 :בעלות של משקי בית על מוצרים בני קיימא  0.1

 2.0  פר טלפונים ניידים ממוצעמס  2.2  מספר ילדים ממוצע במשק בית
 66.1  אחוז משקי הבית עם מחשב אישי    

 57.9 אחוז משקי הבית עם מנוי לאינטרנט  :תכונות דיור של משקי הבית
 1.0  מספר מכוניות ממוצע  44.9  אחוז מתגוררים בדירה בבעלותם

 70.9 אחוז משקי הבית עם מכונית אחת ויותר  0.9 צפיפות דיור ממוצעת
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  נווה ימין
  מאפייני אוכלוסייה   מאפיינים גיאוגרפיים

 1.3  :סך הכל  אוכלוסייה באלפים 0686  :סמל היישוב
  מושב  :צורת יישוב

 
 29.0  :גיל חציוני

 504.6  ):לאלף  (יחס תלות   המרכז  :מחוז

    פתח תקווה  : נפה
 ):אחוזים(אוכלוסייה לפי גיל ומין   השרוןדרום : אזור טבעי

 מועצה אזורית : מעמד מוניציפלי

 

 נקבות זכרים סך הכל קבוצות גיל
   0-17 22.7 22.5 23.0 

   18-64 69.3 70.5 68.0 

 9.0 7.0 7.9  ומעלה65  ):אחוזים( ומעלה לפי מצב משפחתי ומין 15בני 

     נשים גברים כ"סה מצב משפחתי
 3.0 : לאישהמספר ילדים ממוצע שנולדו  59.6 50.3 54.6 נשואים

     40.4 49.7 45.4 לא נשואים
  ):אחוזים(יהודים לפי יבשת מוצא     

 35.9  ישראל  ):אחוזים(יהודים לפי מקום לידה 
 14.9 אירופה אמריקה   81.3 :ילידי ישראל

 49.1 אסיה אפריקה   18.7 :ל"ילידי חו

       
קדמי לפי מין מספר שנות לימוד ובעלי תואר א :  )אחוזים(ל לפי תקופות עלייה "יהודים ילידי חו

 ):אחוזים(
 נשים גברים סך הכל    73.4 1960עד 

 51.8 66.2 59.4  12עד    15.8 1961-1989
 48.2 33.8 40.6   ומעלה13   5.3 1999-1990

 14.6 10.3 12.3 בעלי תואר אקדמי   3.4  +2000

     2.0  לא ידוע 

 
 :מאפייני משקי בית

 לכוח עבודה אזרחי שנתי שעבדו בשנה שייכים 
 ):באחוזים( האחרונה

 72.3: נשים 80.4: גברים 76.6:  סך הכל  0.5  ) באלפים (סך כל משקי בית

      2.5  גודל ממוצע של משק בית
 0-17סך כל משקי בית עם ילדים בני 

  )אלפיםב(
 :בעלות של משקי בית על מוצרים בני קיימא  0.1

 1.8  מספר טלפונים ניידים ממוצע  1.9  מספר ילדים ממוצע במשק בית
 61.4  אחוז משקי הבית עם מחשב אישי    

 46.5 אחוז משקי הבית עם מנוי לאינטרנט  תכונות דיור של משקי הבית
 1.1  מספר מכוניות ממוצע  44.1  אחוז מתגוררים בדירה בבעלותם

 78.2 ית אחת ויותראחוז משקי הבית עם מכונ  0.7 צפיפות דיור ממוצעת
 


