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.  בישראלקומפקטיות של עיריות ומועצות מקומיות מדידת  השלימה מחקר בנושאהיסטיקהלשכה המרכזית לסטט

במטרה לסייע , המחקר הוזמן על ידי משרד הפנים במסגרת פרויקט מקיף יותר לאפיון רשויות מקומיות במגוון תכונות

מדד הכגון , יסטיקהמדדים המופקים על ידי הלשכה המרכזית לסטטמצטרף ל המדד החדש .למשרד בגיבוש מדיניות

  . 2008-פותח בומדד הפריפריאליות ש, 90-כלכלי המחושב משנות ה-חברתיה

  

ולהבדיל בין יישובים , עירוניים מרחבית של שטחים תבנית לפי 1מקומיותמועצות עיריות ו המחקר הייתה לאפיין גמתמ

לבין יישובים לא , ות בעלי צורה פשוטהוכזת בתוך גבול מרמרחבית-התפתחות עירוניתעל ידי   המאופיינים,קומפקטיים

   .  ומקוטעתמפזורת  מרחביתהתפתחות המאופיינים על ידי ,קומפקטיים

  

, למעלה מעשרים שנהעולמי השך תשומת לב רבה במחקר  מוערים במרחבהתפתחות הצורות של מדידת  הנושא של

,  אספקטים כלכלייםמרחבית על-ות עירונית השפעה של התפתחכיווני בחוןעל מנת ל .2תחדש יחסיכאשר בישראל הנושא 

המדד החדש המוצג כאן מבוסס על . יתמרחבההתפתחות השל אותה  הדמדיל םהכרחי לפתח כלי, חברתיים ואקולוגיים

 בישראל של הרשויות המקומיות  המרחביתהתפתחותאופי התוך כדי התאמתן ל ,שיטות המדידה המיושמות בעולם

   .תית הגיאוגרפיתהתשתחום מ םנתוניהולזמינות 

     

לא "-ל" קומפקטי"-מעל רצף   מדורגיםהיישובים. 2006בשנת עיריות ומועצות מקומיות  197 עבור מחושבהמדד 

כולל מוגדר כשטח בתוך גבול השיפוט של היישוב העירוני המרקם ה.  לפי תבנית מרחבית של מרקם עירוני,"קומפקטי

ביישובים בהם . 2006קרקע לשנת  שימושי שלנתונים  על פי,  שטח בנוידימוקפים על יושטחים פתוחים  שטחים בנויים

  .ניתן להבדיל בין מרקם מרכזי לבין מרקמים מדלגים, אין רצף של שטחים בנויים בתוך מרקם עירוני

   

מים  המרקתיחום ).3- ו2' מס(ושני מרקמים מדלגים ) 1' מס(כולל מרקם מרכזי  המרקם העירוני של ראש העין, לדוגמא

  .אחידים לכל הרשויות המקומיות שהוגדרו במהלך המחקרנעשה באופן ממוחשב לפי קריטריונים 

  

                                                 
ישובי משתמש משרד הפנים במדידת הקומפקטיות על ידי ממוצע המרחקים בדרך הכביש הקצרה ביותר בין , עבור מועצות אזוריות 1

  .המועצה לבין מרכזה התפקודי
, לחקר העיר והאזורמרכז ה, תבנית הזחילה העירונית בישראל?  קיימא מול מציאות זוחלתרחזון ב',  מאשכנזי',  א פרנקל: ראה2

  .2005, חיפה, הטכניון
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  מרקם עירוני של ראש העין
  

מקראה

1

גבול  שיפוט

גבול מרקם ומספרו

פוליגון מקיף

שטח בנוי למגורים

שטח בנוי לא למגורים

מרכז גיאומטרי 
של מרקם מרכזי

מקראה

1

גבול  שיפוט

גבול מרקם ומספרו

פוליגון מקיף

שטח בנוי למגורים

שטח בנוי לא למגורים

מרכז גיאומטרי 
של מרקם מרכזי

מקראה

1

גבול  שיפוט

גבול מרקם ומספרו

פוליגון מקיף

שטח בנוי למגורים

שטח בנוי לא למגורים

מרכז גיאומטרי 
של מרקם מרכזי

  
  

אותם ניתן לייחס לשני , מאפיינים המתארים מימדים מרחביים שונים של מרקם עירוניצירוף  כנבנההקומפקטיות מדד 

  : בהכרח קשורים אחד לשנילא ש , של התפתחות מרחביתהיבטים עיקריים

 התפשטותאו צורה ,גודל גיאומטריים כמו מימדיםמתייחסת לה ,תצורה ;  

 שימושי קרקע עירוניים של ריכוז ורצף פנימי. 

וככל שיש יותר רצף ,  והם פחות מרוחקיםככל שיש בו פחות שטחים מדלגים,  מעגלית יותרמרקם העירוניככל שצורת ה

   .היישוב נחשב קומפקטי יותרכך , פנימי של שטחים בנויים

  

" קומפקטי"-מ  נמדדו ברצףשתניםהמ . אפשרייםמתוך אוסף רחב של מאפיינים  משתניםשבעהנבחרו במהלך המחקר 

-קף את התופעה הרב לא יכול לשאבל אף משתנה לבד,  אחדדימממהתייחס ליותר  יכול למשתנהכל  ."לא קומפקטי"-ל

ערכי . הנבחריםשתנים  המשבעהכשקלול של בשיטה של ניתוח גורמים ערך מדד הקומפקטיות מחושב  .ת כולהממדי

והיישוב ) -2.207: מזרעה(כאשר היישוב הקומפקטי ביותר מקבל את הערך המינימלי , המדד מנורמלים לציוני תקן

  ). 4.189: חריש-קציר(הפחות קומפקטי מקבל את הערך המקסימלי 

  

ועד אשכול ,  ביותריישובים הקומפקטייםאת ה הכולל 1חל מאשכול ה,  לפי ערך המדדאשכולות 10- לם מסווגיםהיישובי

 המביאה השיטהבוצעה באמצעות החלוקה . האשכולות לא שווים בגודלם.  קומפקטייםפחותיישובים ההאת  הכולל 10

 בקני מידה( מפותות גוצמ להלן .ן האשכולות המדד בתוך האשכולות ולשונות מקסימלית בילשונות מינימלית של ערכי

   .ותשכול האעשרחד מכל אשל ע באמצבערך היישובים הנמצאים  עירוניים עבורהמרקמים ה של) בעלי השוואה

  

י סדר לפ,  המרכיבים שלוה כל העיריות והמועצות המקומיות ואת שבעקומפקטיות עבור מציגים את מדד ה2- ו1לוחות 

  . )2לוח ( דר אלפבתי של שמות הרשויות המקומיות ולפי ס)1לוח (עולה של ערך המדד 

  

   .ור בהמשךא לפרסום מפורט בנושא של מדד הקומפקטיות יצא
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המדד לא . עירוניתה התפתחותה התבניות המרחביות של פותח בתור כלי למדידת  הקומפקטיותמדד כי נדגיש כאן

היסטוריה של , תכונות גיאוגרפיות של השטח: כגון, מרחבית מסוימת-עירוניתמתייחס לנסיבות של התפתחות 

 מדיניות וקבלת מושכל בכלי זה כסיוע לגיבוששימוש יעשה אנו מקווים כי . חוקיות הבנייה ועוד, הקמת היישובים

  .החלטות

  

  מאפיינים מרחביים של מרקם עירוני :מרכיבי המדד

  מרקמים עירוניים של יישובים בעלי דירוג אמצעי באשכולות הקומפקטיות  :מפות

   דירוג עיריות ומועצות מקומיות לפי מדד הקומפקטיות ולפי כל אחד ממרכיבי המדד .1לוח 

  ב-סדר א, כיבי המדדדירוג עיריות ומועצות מקומיות לפי מדד הקומפקטיות ולפי כל אחד ממר .2לוח 
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  מאפיינים מרחביים של מרקם עירוני :מרכיבי המדד

  

  מאפייני תצורה

 ערך . מחושב כסכום של שטח המרקם המרכזי ושטחי המרקמים המדלגים, גודל השטח של המרקם העירוני

  ).ירושלים(ר " קמ81.57לבין ) ר'ג'ע(ר " קמ0.21מועצות המקומיות נע בין בעיריות ובהמשתנה 

 רכי הקווים הרדיאליים היוצאים מהמרכז הגיאומטרי אומחושב כמקדם השתנות של , םדם השתנות של רדיאלימק

ערך המשתנה נע בין . של המרקם המרכזי עד לקצה המרוחק ביותר במרקם העירוני בזוויות שוות של מעלה אחת

ישובים בעלי תצורה  עבור י ערכים קטנים יותר מתקבליםכאשר, )חריש-קציר (171.30לבין ) עראבה (13.86

 .  זההמימד הלכן קומפקטיים יותר מבחינת , מעגלית יותר

 משוקלל , מחושב כסכום היחסים בין היקף של כל מרקם לבין היקף המעגל בעל אותו שטח, מדד צורה משוקלל

ערכים קטנים כאשר , )ירושלים (5.18לבין ) מזכרת בתיה (1.29ערך המשתנה נע בין . בגודל היחסי של כל מרקם

לכן קומפקטיים יותר מבחינת , יותר מתקבלים עבור יישובים בהם היקף של כל מרקם קרוב יותר להיקף המעגל

 .  זההמימד ה

  

  מאפייני ריכוז ורצף פנימי

 לכל היישובים בהם אין (ערך המשתנה נע בין אפס . אחוז שטח המרקמים המדלגים מתוך שטח המרקם העירוני

כאשר ערכים גדולים יותר מתקבלים עבור יישובים בעלי , )רה'אג'חג-טבאש-כעביה (69.39ין לב) מרקמים מדלגים

 .זההמימד הלכן פחות קומפקטיים מבחינת , שטחים מדלגים גדולים יותר

 מחושב כסכום המרחקים האוויריים המינימליים בין גבול המרקם המרכזי , מרחק משוקלל של המרקמים המדלגים

ערך . משוקלל באחוז השטח של המרקם המדלג מתוך שטח המרקם העירוני, רקם מדלגלבין גבול של כל מ

כאשר ערכים גדולים , )חריש-קציר (322.09לבין ) לכל היישובים בהם אין מרקמים מדלגים(המשתנה נע בין אפס 

 .זההמימד הלכן פחות קומפקטיים מבחינת , יותר מתקבלים עבור יישובים בעלי שטחים מדלגים גדולים ומרוחקים

 לבין ) ה"בסמ (9.45ערך המשתנה נע בין . אחוז שטח המרקם העירוני מתוך שטח הפוליגון המקיף המינימלי

כאשר ערכים גדולים יותר מתקבלים עבור יישובים בהם המרקם העירוני ממלא את רוב השטח של , )להבים (94.76

 . זההמימד הלכן קומפקטיים יותר מבחינת , הפוליגון המקיף

 100בגודל מחושבת על רשת תאי שטח , "קרבה הדדית"ידת מ x 100משיכה הדדית בין כממוצע של כוח,  מטר 

בנוי השטח ה של הכפלמכ, כוח המשיכה בין זוג התאים מחושב באנלוגיה עם חוק הגרביטציה. שטחכל זוג של תאי 

 6.83לבין ) ירושלים (0.07ע בין ערך המשתנה נ. בשני התאים מחולק בריבוע המרחק האווירי בין מרכזי התאים

לכן קומפקטיים , כאשר ערכים גדולים יותר מתקבלים עבור יישובים בעלי ריכוז גבוה של תאי שטח בנויים, )מזרעה(

 . זההמימד היותר מבחינת 
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  אשכולות הקומפקטיותב בעלי דירוג אמצעימרקמים עירוניים של יישובים  :מפות
  )קני מידה בעלי השוואה(

  

מזכרת בתיה
7דירוג  

1אשכול  

בני ברק
26דירוג  

2אשכול  

שלומי
53דירוג  

 3אשכול  

דימונה
90דירוג  

4אשכול  

באר יעקב
172דירוג  

 8אשכול  

ה"בסמ
196דירוג  

10אשכול  

גבעת זאב
188דירוג  

9אשכול  

ראש העין
111דירוג  

 5אשכול  
ערד

130דירוג  
6אשכול  

מודיעין עילית
   150דירוג  

7אשכול  

מזכרת בתיה
7דירוג  

1אשכול  

בני ברק
26דירוג  

2אשכול  

שלומי
53דירוג  

 3אשכול  

דימונה
90דירוג  

4אשכול  

מזכרת בתיה
7דירוג  

1אשכול  

מזכרת בתיה
7דירוג  

1אשכול  

בני ברק
26דירוג  

2אשכול  

בני ברק
26דירוג  

2אשכול  

שלומי
53דירוג  

 3אשכול  

שלומי
53דירוג  

 3אשכול  

דימונה
90דירוג  

4אשכול  

דימונה
90דירוג  

4אשכול  

באר יעקב
172דירוג  

 8אשכול  

ה"בסמ
196דירוג  

10אשכול  

גבעת זאב
188דירוג  

9אשכול  

באר יעקב
172דירוג  

 8אשכול  

באר יעקב
172דירוג  

 8אשכול  

ה"בסמ
196דירוג  

10אשכול  

ה"בסמ
196דירוג  

10אשכול  

גבעת זאב
188דירוג  

9אשכול  

גבעת זאב
188דירוג  

9אשכול  

ראש העין
111דירוג  

 5אשכול  
ערד

130דירוג  
6אשכול  

מודיעין עילית
   150דירוג  

7אשכול  

ראש העין
111דירוג  

 5אשכול  

ראש העין
111דירוג  

 5אשכול  
ערד

130דירוג  
6אשכול  

ערד
130דירוג  

6אשכול  

מודיעין עילית
   150דירוג  

7אשכול  

מודיעין עילית
   150דירוג  

7אשכול  
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סמל רשות 
מקומית

מספר 
מרקמים 
מדלגים

אשכולדירוגציון תקןדירוגערךדירוגערךדירוגערךדירוגערךדירוגערךדירוגערךדירוגערךמקומית
VALUERANKVALUERANKVALUERANKVALUERANKVALUERANKVALUERANKVALUERANKST.VALUERANKCLUSTER

00.43320.45201.54230.0043.50.0043.5-85.7115-6.831-2.20711MAZRA'Aמזרעה517

00.961525.61451.45110.0043.50.0043.5-83.1624-5.264-1.79021PARDESIYYAפרדסייה171

01.071923.60321.51200.0043.50.0043.5-89.265-4.166-1.64231ELYAKHINאליכין41

01.433517.9681.45120.0043.50.0043.5-91.333-3.6411-1.62841EIN MAHELעין מאהל532

00.52442.211221.64350.0043.50.0043.5-83.4221-5.363-1.60351KAFAR BARAכפר ברא633

00.61641.211191.82650.0043.50.0043.5-66.21108-6.682-1.56661BENE AYISHבני עי" ש1066

01.685320.56211.2910.0043.50.0043.5-93.142-3.0218-1.54371MAZKERET BATYAמזכרת בתיה28

01.363323.87351.4050.0043.50.0043.5-88.067-3.5212-1.51081GANNE TIQWAגני תקווה229

00.841133.10821.55240.0043.50.0043.5-81.6228-4.435-1.48091SHA'ABשעב538

01.142129.49621.48170.0043.50.0043.5-84.7718-3.9610-1.479101JISR AZ-ZARQAג'סר א-זרקא541

02.036920.63221.3120.0043.50.0043.5-94.761-2.6231-1.467111LEHAVIMלהבים1271

00.77727.30491.45130.0043.50.0043.5-85.1917-3.4414-1.408121JISH(GUSH HALAV)ג'ש (גוש חלב)487

02.167517.4551.4060.0043.50.0043.5-86.1912-2.9222-1.391131QIRYAT EQRONקריית עקרון469

01.473726.14471.51190.0043.50.0043.5-82.3226-3.5113-1.354141KAFAR YASIFכפר יאסיף507

02.518919.15141.4280.0043.50.0043.5-87.288-2.7128-1.336151QIRYAT MAL'AKHIקריית מלאכי1034

01.152320.13181.76530.0043.50.0043.5-82.5425-3.2816-1.291161KAFAR KAMAכפר כמא508

00.851232.51781.73480.0043.50.0043.5-76.4855-4.097-1.266171BET ELבית אל3574

00.871317.8971.73500.0043.50.0043.5-78.3540-2.9421-1.184182KAOKAB ABU AL-HIJAכאוכב אבו אל-היג'א505

01.524119.39161.85710.0043.50.0043.5-80.4535-2.9520-1.152192RAMEראמה543

01.222515.9531.94850.0043.50.0043.5-80.8533-2.8523-1.148202HURFEISHחורפיש496

02.368223.24291.44100.0043.50.0043.5-86.0313-1.9156-1.094212METARמיתר1268

01.976618.89121.97950.0043.50.0043.5-81.5229-2.7526-1.084222KAFAR MANDAכפר מנדא510

01.936318.55101.83660.0043.50.0043.5-77.1548-2.6730-1.046232IKSALאכסאל478

01.001628.64582.311460.0043.50.0043.5-73.9069-3.969-1.043242ORANITאורנית3760

02.749618.72111.71440.0043.50.0043.5-84.0820-2.0250-1.035252QALANSAWEקלנסווה638

06.5915422.46261.48180.0043.50.0043.5-89.784-1.7765-1.032262BENE BERAQבני ברק6100

01.061824.31381.74510.0043.50.0043.5-75.6860-2.7129-1.022272MAS'ADEמסעדה4203

04.1212922.78271.3940.0043.50.0043.5-86.4411-1.5483-1.004282NETIVOTנתיבות246

03.2410625.41431.55250.0043.50.0043.5-76.7852-2.5134-1.003292GIV'ATAYIMגבעתיים6300

03.0310130.26661.61320.0043.50.0043.5-83.4122-2.0649-0.951302QIRYAT ONOקריית אונו2620

00.37266.221721.65360.0043.50.0043.5-74.5166-4.018-0.932312QIRYAT YE'ARIMקריית יערים1137

03.1210515.0521.4390.0043.50.0043.5-84.1919-0.95132-0.919322SAVYONסביון587

02.9910035.92971.73490.0043.50.0043.5-86.4710-2.1048-0.913332OR AQIVAאור עקיבא1020

01.303025.34421.79580.0043.50.0043.5-77.6143-2.1842-0.905342KEFAR TAVORכפר תבור47

01.011729.05592.191270.0043.50.0043.5-71.3587-3.1517-0.859353FUREIDISפוריידיס537

01.996754.231541.66370.0043.50.0043.5-85.3116-2.5035-0.852363AZORאזור565

01.554241.001171.71430.0043.50.0043.5-77.5546-2.5233-0.850373RAMAT YISHAYרמת ישי122

04.5213626.11461.54220.0043.50.0043.5-81.3430-1.4685-0.816383OFAQIMאופקים31

02.157425.50441.92820.0043.50.0043.5-74.2667-2.2739-0.811393TEL MONDתל מונד154

00.21138.201101.66380.0043.50.0043.5-76.1158-2.1147-0.807403GHAJARע'ג'ר4501

01.112032.93801.92830.0043.50.0043.5-78.9237-2.1246-0.801413MI'ELYAמעיליא518

11.232635.08911.74525.261060.69113-67.99101-3.0119-0.790423BET DAGANבית דגן466

00.951417.4862.431590.0043.50.0043.5-76.1157-2.2640-0.770433HAR ADARהר אדר3769

11.936434.88901.60304.681040.95116-71.2788-2.4936-0.768443MAJDAL SHAMSמג'דל שמס4201

00.81931.50731.81630.0043.50.0043.5-77.7742-1.8061-0.768453EIN QINIYYEעין קנייא4502

01.675018.0592.191280.0043.50.0043.5-76.8051-1.7864-0.735463ILUTעילוט511

01.403424.28372.031050.0043.50.0043.5-73.6272-2.0051-0.733473EILABUNעיילבון530

07.2915823.68341.81620.0043.50.0043.5-86.849-1.21100-0.726483BAT YAMבת ים6200

00.56538.361111.82640.0043.50.0043.5-71.8484-2.3338-0.725493IMMANU'ELעמנואל3660

01.856028.13532.061080.0043.50.0043.5-70.6793-2.4337-0.724503DABURIYYAדבורייה489

03.8411836.851011.63340.0043.50.0043.5-81.6627-1.5681-0.723513SEDEROTשדרות1031

02.679329.29611.80590.0043.50.0043.5-85.7714-1.03119-0.715523SEGEV-SHALOMשגב-שלום1286

01.956529.97632.081140.0043.50.0043.5-74.7265-2.2241-0.714533SHELOMIשלומי812

11.785618.98132.031045.331070.0690-75.3561-1.8757-0.710543BUQ'ATAבוקעאתא4001

04.0112513.8612.211300.0043.50.0043.5-81.1231-1.2299-0.666553ARRABEעראבה531

11.152430.13641.99988.091180.33102-67.62103-2.7527-0.663563JALJULYEג'לג'וליה627

02.087032.50772.051070.0043.50.0043.5-72.5982-2.1843-0.655573TUR'ANטורעאן498

02.117134.45881.90770.0043.50.0043.5-77.5545-1.6674-0.649583EL'ADאלעד1309

02.268039.551151.97940.0043.50.0043.5-75.2562-2.1445-0.644593YAFIיפיע499

04.9414125.11412.021030.0043.50.0043.5-83.3523-1.21101-0.635603SAKHNINסח'נין7500

01.292822.23252.381550.0043.50.0043.5-76.8550-1.7070-0.625613FASSUTAפסוטה535

04.0812730.22651.90760.0043.50.0043.5-75.7159-1.6772-0.623623YEHUD-NEWE EFRAYIMיהוד-נווה אפרים9400

13.4411035.24931.77572.59980.1895-80.8732-1.4188-0.621633QIRYAT YAMקריית ים9600

01.675124.14362.321500.0043.50.0043.5-72.7180-2.0052-0.617643GIV'AT SHEMU'ELגבעת שמואל681

10.841031.47722.251367.271141.20118-60.57129-3.4015-0.606653ELQANAאלקנה3560

11.695428.41561.522110.981241.98126-71.1590-1.7169-0.605663KEFAR SHEMARYAHUכפר שמריהו267

02.137336.811002.071100.0043.50.0043.5-75.1563-1.9655-0.600673ABU SINANאבו סנאן473

03.3610832.05752.121190.0043.50.0043.5-78.5539-1.6276-0.584683OR YEHUDAאור יהודה2400
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לוח 1.  דירוג עיריות ומועצות מקומיות לפי מדד הקומפקטיות ולפי כל אחד ממרכיבי המדד
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רדיאלים
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מרחק 
משוקלל של 
המרקמים 
המדלגים

שטח מרקם 
עירוני

Table 1. RANKING OF MUNICIPALITIES AND LOCAL COUNCILS BY THE INDEX OF COMPACTNESS AND BY EACH OF ITS COMPONENTS

CV OF RADIALS
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01.664943.841271.99990.0043.50.0043.5-72.9777-2.1544-0.572693BU'EINE-NUJEIDATבועיינה-נוג'ידאת482

01.564328.16542.241340.0043.50.0043.5-72.2383-1.7767-0.550703MESHHEDמשהד520

03.0810320.21192.141230.0043.50.0043.5-77.1249-1.05116-0.547713I'BILLINאעבלין529

05.4914521.79231.95890.0043.50.0043.5-79.9336-0.81140-0.536723KAFAR QARAכפר קרע654

01.926238.411122.261390.0043.50.0043.5-78.1341-1.7863-0.533733DEIR HANNAדייר חנא492

02.609131.03702.161250.0043.50.0043.5-78.8838-1.3292-0.531743BEIT JANNבית ג'ן480

01.142242.371232.261380.0043.50.0043.5-64.10112-2.8124-0.513753REKHASIMרכסים922

08.0616226.48482.041060.0043.50.0043.5-88.426-0.54171-0.485763RAHATרהט1161

13.0510233.32841.67392.11941.47121-66.17109-1.5780-0.480773KEFAR YONAכפר יונה168

02.368338.881142.271410.0043.50.0043.5-73.9070-1.7668-0.444783SHOHAMשוהם1304

01.493836.75992.301430.0043.50.0043.5-70.2094-1.7962-0.421794ABU GHOSHאבו גוש472

33.8512052.831501.41714.071334.62150-73.5273-1.9953-0.409804YEROHAMירוחם831

08.8717116.2642.261400.0043.50.0043.5-80.8134-0.70153-0.408814LODלוד7000

05.1714221.80242.291420.0043.50.0043.5-73.3475-1.15107-0.403824MIGDAL HAEMEQמגדל העמק874

03.1110455.121561.95900.0043.50.0043.5-76.6554-1.6673-0.401834QIRYAT MOTZKINקריית מוצקין8200

19.5017723.28301.98971.15910.2798-76.7253-0.92133-0.388844RA'ANNANAרעננה8700

13.8912219.28152.2313210.491230.1592-77.5844-1.04118-0.386854GEDERAגדרה2550

06.0714841.431201.76560.0043.50.0043.5-72.8079-1.21102-0.371864YAVNEיבנה2660

02.518828.32552.361530.0043.50.0043.5-66.65106-1.6375-0.368874HAZOR HAGELILITחצור הגלילית2034

13.6111323.38312.391572.46950.2799-76.1356-0.97129-0.357884TEL SHEVAתל שבע1054

11.574452.771491.582615.931352.57136-60.99127-2.6032-0.325894TUBA-ZANGARIYYEטובא-זנגרייה962

37.0115631.24711.72468.371190.45104-70.9391-1.05115-0.295904DIMONAדימונה2200

21.343243.041261.592712.311262.91139-62.75117-1.6077-0.270914SAJURסאג'ור525

11.906133.04812.011003.361013.28142-55.33145-1.8259-0.251924NAHEFנחף522

22.197637.221051.907816.851371.74123-66.34107-1.7766-0.250934JULISג'ולס485

18.6816944.531281.71421.02900.0088-72.6581-0.99124-0.243944QIRYAT GATקריית גת2630

14.7413937.131041.816110.301221.95125-73.2376-0.97130-0.242954ZIKHRON YA'AQOVזכרון יעקב9300

14.3113034.67892.141243.551020.82115-71.7785-1.00121-0.238964NESHERנשר2500

03.8712124.56392.631700.0043.50.0043.5-69.0397-1.18105-0.224974KAFAR KANNAכפר כנא509

03.9912435.77952.741770.0043.50.0043.5-74.8264-1.3291-0.202984KAFAR QASEMכפר קאסם634

06.0814932.85792.301450.0043.50.0043.5-73.5174-0.78143-0.193994QIRYAT SHEMONAקריית שמונה2800

05.3314337.661072.421580.0043.50.0043.5-72.8978-1.07114-0.1761004TAMRAטמרה8900

14.0412637.051031.734731.661630.2697-71.4486-1.5879-0.1401015OMERעומר666

02.849857.261602.241350.0043.50.0043.5-68.5998-1.4586-0.1151025KOKHAV YA'IRכוכב יאיר1224

26.9315520.08172.621682.49960.76114-71.2689-0.68156-0.1011035TIREטירה2720

13.6411435.78962.541646.411100.0087-70.6992-1.15108-0.0961045EVEN YEHUDAאבן יהודה182

24.3613232.10761.613122.711504.48149-62.86116-1.19104-0.0831055BET SHE'ANבית שאן9200

014.3818728.43572.311490.0043.50.0043.5-73.9168-0.68157-0.0471065HOLONחולון6600

13.5211152.971521.602924.701560.55108-62.19120-1.70710.0001075TIRAT KARMELטירת כרמל2100

12.719551.991461.96913.571033.88145-50.27158-1.84580.0131085JUDEIDE-MAKERג'דיידה-מכר1292

12.237950.271392.0110218.651420.52107-67.54104-1.161060.0431095KEFAR WERADIMכפר ורדים1263

18.4416627.51512.551650.82871.27120-64.27111-0.721500.0621105NAZARETHנצרת7300

27.5916035.36941.836823.371522.04128-68.2899-0.801420.0831115ROSH HAAYINראש העין2640

12.348148.191362.1111811.211254.34148-55.42144-1.58780.0871125KABULכאבול504

04.3413138.771132.731760.0043.50.0043.5-63.38115-0.981270.0881135GAN YAVNEגן יבנה166

08.7917030.85683.151890.0043.50.0043.5-77.3147-0.621630.0971145BAQA -JATTבאקה-ג'ת6000

19.0217231.02692.721740.93890.2196-67.91102-0.691540.1081155RAMLAרמלה8500

21.624733.54862.0911717.491404.69151-51.53155-1.39900.1101165ALFE MENASHEאלפי מנשה3750

20.80856.211581.35337.1217411.68161-46.43163-2.79250.1191175MA'ALE EFRAYIMמעלה אפרים3608

210.0417942.591251.94872.50970.59110-57.61136-0.771450.1541185KEFAR SAVAכפר סבא6900

21.302941.031181.948423.381533.80144-56.26142-1.201030.1561195METULAמטולה43

24.6813737.951081.816032.401651.01117-62.63119-1.001220.1891205MA'ALOT-TARSHIHAמעלות-תרשיחא1063

27.2915736.18982.4616122.511480.58109-73.7471-0.771460.1931215TAYIBEטייבה2730

28.1816546.091322.441608.781200.59111-68.26100-0.731490.2301226NAHARIYYAנהרייה9100

14.4513337.571062.2113124.081540.1693-62.14121-0.911340.2361236MUGHARמגאר481

27.7516139.821162.301443.14991.80124-55.96143-0.691550.2571246TIBERIASטבריה6700

68.6516827.76522.6917212.391270.50105-64.52110-0.541700.2901256SHEFAR'AMשפרעם8800

13.5311242.571242.821793.281000.1694-53.36149-1.001230.3341266REINEריינה542

24.1012829.28603.041867.531162.00127-61.36124-0.411860.3541276HURAחורה1303

56.3415027.44502.9218314.661343.20141-58.98133-0.781440.3931286NES ZIYYONAנס ציונה7200

213.4818524.98402.961847.691170.66112-64.02113-0.531720.4041296REHOVOTרחובות8400

  16.4615338.041093.291911.21920.31101-61.70123-0.721510.4111306ARADערד2560
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MEASURE OF 

SHAPE

PERCENTAGE OF 
OUTLYING 

AREAS

WEIGHTED 
REMOTENESS OF 

OUTLYING 
AREAS

אחוז שטח 
המרקם  העירוני 

מתוך שטח 
הפוליגון המקיף *

לוח 1.  דירוג עיריות ומועצות מקומיות לפי מדד הקומפקטיות ולפי כל אחד ממרכיבי המדד

מקדם 
השתנות של 
רדיאלים

מדד צורה 
משוקלל

אחוז שטח 
המרקמים 
המדלגים

מרחק 
משוקלל של 
המרקמים 
המדלגים

שטח מרקם 
עירוני

Table 1. RANKING OF MUNICIPALITIES AND LOCAL COUNCILS BY THE INDEX OF COMPACTNESS AND BY EACH OF ITS COMPONENTS

CV OF RADIALS

12.207869.171751.602832.6316611.74162-52.46151-1.81600.4191316QAZRINקצרין4100

04.6913864.611693.111870.0043.50.0043.5-69.1395-0.731480.4301326YIRKAירכא502

32.378445.441301.918044.8518211.76163-59.04132-1.29930.4541336BETAR ILLITביתר עילית3780

410.3518133.58872.621677.011132.34133-56.52140-0.421850.4551346PARDES HANNA-KARKURפרדס חנה-כרכור7800

522.0719123.67332.911825.351081.20119-69.0496-0.431840.4661356PETAH TIQWAפתח תקווה7900

12.569052.461481.928136.1217217.09167-59.88131-1.101120.4781366KISRA-SUMEIכסרא-סמיע1296

12.689451.681453.141886.731120.37103-62.10122-0.461830.5311377YAVNE'ELיבנאל46

05.6214748.221373.531930.0043.50.0043.5-62.71118-0.741470.5341387SHAGORשגור516

89.2617431.74742.3114814.031329.94159-48.23160-0.511780.5531397UMM AL-FAHMאום אל-פחם2710

38.1516445.511312.1312225.701597.69155-56.98138-0.671580.5591407AKKOעכו7600

35.4314446.591331.958833.981682.91138-54.57147-0.511790.6011417AR'ARAערערה637

57.3615950.941411.979318.451419.40157-45.18165-0.881360.6051427RAMAT HASHARONרמת השרון2650

19.4517561.161642.721756.521110.51106-58.95134-0.591650.6431437KARMI'ELכרמיאל1139

22.398533.15832.8217827.711603.65143-51.80154-0.631620.6431447ZEMERזמר1290

23.8912352.091471.857060.591904.28146-63.39114-1.091130.6521457MEVASSERET ZIYYONמבשרת ציון1015

13.7111571.881802.851817.401150.28100-52.21152-1.041170.6881467YOQNE'AM ILLITיקנעם עילית240

33.4010946.951342.2313345.941842.04129-61.23126-0.521740.6881477LAQYEלקיה1060

433.0319423.05282.0911524.571551.68122-67.17105-0.271930.7141487BE'ER SHEVAבאר שבע9000

619.3919030.29672.7017313.621315.64152-57.55137-0.321920.7401497ASHQELONאשקלון7100

11.835964.621701.917921.8214633.05184-38.30180-1.54820.7401507MODI'IN ILLITמודיעין עילית3797

11.272776.911841.765422.8015127.19178-33.41189-1.98540.7601517BET ARYEבית אריה3652

31.584562.021662.0811225.1315813.81165-42.54171-0.801410.7961527MIGDALמגדל65

22.408667.761731.897444.7918117.66168-51.12156-1.24960.8301537BIR EL-MAKSURביר אל-מכסור998

29.4917641.851213.4819212.491292.28131-56.33141-0.521760.8501547HOD HASHARONהוד השרון9700

14.4813599.561932.511635.221052.72137-48.64159-1.26950.8551557QIRYAT BIALIKקריית ביאליק9500

411.8418361.271652.2613717.211396.72153-47.39161-0.711520.8631567RAMAT GANרמת גן8600

23.7611758.631612.1212022.1114731.40182-38.56178-0.961310.9091577ZORAN-QADIMAצורן-קדימה195

32.799773.341821.613332.7816728.79181-38.40179-1.23970.9221587ROSH PINNAראש פינה26

414.3618650.961422.1312142.6918013.01164-60.92128-0.521730.9431597HERZLIYYAהרצלייה6400

723.2519244.741292.6917113.471302.34132-56.64139-0.341910.9441607ASHDODאשדוד70

49.6117851.241442.1612619.6614416.75166-36.78182-0.541690.9831617MODI'IN-MAKKABBIM-RE'UTמודיעין-מכבים-רעות1200

33.7311662.351672.3815646.301853.05140-54.05148-0.561681.0081627AR'ARA-BANEGEVערערה-בנגב1192

22.127275.611831.948638.0617626.36177-45.79164-1.021201.0181637YANUH-JATיאנוח-ג'ת1295

110.5718251.231433.961951.94930.1391-52.72150-0.361891.0721648DALIYAT AL-KARMEL-ISIFYAדאלית אל-כרמל-עספיא494

103.8411956.981592.0811336.2417321.03172-41.36174-0.381881.0821658KUSEIFEכסיפה1059

21.685288.591912.0110122.6814924.59175-35.70184-1.141091.0951668SHIBLI-UMM AL-GHANAMשבלי - אום אל-גנם913

615.3218847.191352.8418017.181387.40154-44.08167-0.401871.1151678HADERAחדרה6500

31.333172.931811.887351.8118721.39173-44.62166-0.991251.1221688QEDUMIMקדומים3557

32.859955.641572.0811165.1719511.01160-50.54157-0.641611.1381698ZARZIRזרזיר975

23.30107112.351941.96929.1012127.99179-35.13185-1.23981.1861708ARI'ELאריאל3570

56.4215250.181382.4916230.2916118.83170-35.02186-0.491811.1971718ZEFATצפת8000

44.4513450.911402.9718532.2616418.53169-43.94168-0.501801.2001728BE'ER YA'AQOVבאר יעקב2530

41.825877.161851.846924.7915737.44187-19.69195-1.50841.2071738MIZPE RAMONמצפה רמון99

610.3018059.771632.0610941.281799.67158-39.03177-0.571671.2261748QIRYAT ATTAקריית אתא6800

25.5914669.681773.2219015.931368.76156-43.75169-0.521751.2281758QIRYAT TIV'ONקריית טבעון2300

31.594681.961881.907534.0016928.46180-39.19176-0.481821.2411768YESUD HAMA'ALAיסוד המעלה29

49.0817354.331552.3715434.1517024.90176-37.56181-0.571661.2721778BET SHEMESHבית שמש2610

51.514069.161741.461466.8719636.44186-34.91187-1.28941.3111788QIRYAT ARBAקריית ארבע3611

32.197763.801681.979660.8519332.19183-42.07173-0.861381.3231798BASMAT TAB'UNבסמת טבעון944

41.805788.111901.481660.6419145.74190-42.24172-1.43871.3271808QARNE SHOMERONקרני שומרון3640

1012.9218452.881512.2012931.4716234.29185-36.67183-0.511771.3291818ELATאילת2600

1227.2219337.011023.911945.751092.08130-52.21153-0.261941.3451828RISHON LEZIYYONראשון לציון8300

32.016877.471861.765545.6318344.69189-32.79190-0.981281.3881839PEQI'IN (BUQEI'A)פקיעין (בוקייעה)536

28.1216369.461762.6316919.2014337.67188-34.41188-0.661591.4051849NAZERAT ILLITנצרת עילית1061

619.3518959.321622.3315137.7217547.24191-57.94135-0.361901.4071859NETANYAנתניה7400

41.473669.851781.684169.3919723.83174-31.57191-1.141101.4341869KA'ABIYYE-TABBASH-HAJAJREכעביה-טבאש-חג'אג'רה978

943.7519553.061532.5516621.671452.40134-60.15130-0.211951.4711879TEL AVIV - YAFOתל אביב -יפו5000

52.488766.021711.877259.9818920.36171-26.30193-0.871371.4901889GIV'AT ZE'EVגבעת זאב3730

21.5039122.661952.3515234.681712.57135-42.71170-0.901351.4941899EFRATAאפרתה3650

36.3615171.581792.3114740.5217860.09192-39.68175-0.831391.5441909MA'ALE ADUMMIMמעלה אדומים3616

448.8319635.18924.021960.86880.0489-61.24125-0.151961.6131919HAIFAחיפה4000

38.6116781.591871.684050.8018688.44194-47.09162-0.651601.6831929AFULAעפולה7700

52.629285.131891.836760.7819262.78193-29.00192-0.981261.8401939MA'ALE IRONמעלה עירון1327

54.9014092.311921.714539.77177131.76195-22.04194-0.611642.2401949BINYAMINA-GIV'AT ADAבנימינה-גבעת עדה9800

2281.5719733.43855.1819712.451284.33147-55.08146-0.071972.93019510JERUSALEMירושלים3000

21.6955147.301962.0911652.44188197.77196-9.45197-1.39893.37919610BASMAבסמ" ה1326

31.6548171.301971.471562.38194322.09197-14.58196-1.131114.18919710QAZIR-HARISHקציר-חריש1247

  .THE VALUE WAS MULTIPLIED BY (-1) TO OBTAIN POSITIVE CORRELATION WITH THE INDEX ** ערך המשתנה הוכפל ב- (1-) על מנת לקבל יחס ישר עם המדד.
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סמל רשות 
מקומית

מספר 
מרקמים 
מדלגים

אשכולדירוגציון תקןדירוגערךדירוגערךדירוגערךדירוגערךדירוגערךדירוגערךדירוגערךמקומית
VALUERANKVALUERANKVALUERANKVALUERANKVALUERANKVALUERANKVALUERANKST.VALUERANKCLUSTER

01.493836.75992.301430.0043.50.0043.5-70.2094-1.7962-0.421794ABU GHOSHאבו גוש472

02.137336.811002.071100.0043.50.0043.5-75.1563-1.9655-0.600673ABU SINANאבו סנאן473

13.6411435.78962.541646.411100.0087-70.6992-1.15108-0.0961045EVEN YEHUDAאבן יהודה182

89.2617431.74742.3114814.031329.94159-48.23160-0.511780.5531397UMM AL-FAHMאום אל-פחם2710

04.5213626.11461.54220.0043.50.0043.5-81.3430-1.4685-0.816383OFAQIMאופקים31

03.3610832.05752.121190.0043.50.0043.5-78.5539-1.6276-0.584683OR YEHUDAאור יהודה2400

02.9910035.92971.73490.0043.50.0043.5-86.4710-2.1048-0.913332OR AQIVAאור עקיבא1020

01.001628.64582.311460.0043.50.0043.5-73.9069-3.969-1.043242ORANITאורנית3760

01.996754.231541.66370.0043.50.0043.5-85.3116-2.5035-0.852363AZORאזור565

1012.9218452.881512.2012931.4716234.29185-36.67183-0.511771.3291818ELATאילת2600

01.936318.55101.83660.0043.50.0043.5-77.1548-2.6730-1.046232IKSALאכסאל478

01.071923.60321.51200.0043.50.0043.5-89.265-4.166-1.64231ELYAKHINאליכין41

02.117134.45881.90770.0043.50.0043.5-77.5545-1.6674-0.649583EL'ADאלעד1309

21.624733.54862.0911717.491404.69151-51.53155-1.39900.1101165ALFE MENASHEאלפי מנשה3750

10.841031.47722.251367.271141.20118-60.57129-3.4015-0.606653ELQANAאלקנה3560

03.0810320.21192.141230.0043.50.0043.5-77.1249-1.05116-0.547713I'BILLINאעבלין529

21.5039122.661952.3515234.681712.57135-42.71170-0.901351.4941899EFRATAאפרתה3650

23.30107112.351941.96929.1012127.99179-35.13185-1.23981.1861708ARI'ELאריאל3570

723.2519244.741292.6917113.471302.34132-56.64139-0.341910.9441607ASHDODאשדוד70

619.3919030.29672.7017313.621315.64152-57.55137-0.321920.7401497ASHQELONאשקלון7100

08.7917030.85683.151890.0043.50.0043.5-77.3147-0.621630.0971145BAQA -JATTבאקה-ג'ת6000

44.4513450.911402.9718532.2616418.53169-43.94168-0.501801.2001728BE'ER YA'AQOVבאר יעקב2530

433.0319423.05282.0911524.571551.68122-67.17105-0.271930.7141487BE'ER SHEVAבאר שבע9000

01.664943.841271.99990.0043.50.0043.5-72.9777-2.1544-0.572693BU'EINE-NUJEIDATבועיינה-נוג'ידאת482

11.785618.98132.031045.331070.0690-75.3561-1.8757-0.710543BUQ'ATAבוקעאתא4001

22.408667.761731.897444.7918117.66168-51.12156-1.24960.8301537BIR EL-MAKSURביר אל-מכסור998

00.851232.51781.73480.0043.50.0043.5-76.4855-4.097-1.266171BET ELבית אל3574

11.272776.911841.765422.8015127.19178-33.41189-1.98540.7601517BET ARYEבית אריה3652

02.609131.03702.161250.0043.50.0043.5-78.8838-1.3292-0.531743BEIT JANNבית ג'ן480

11.232635.08911.74525.261060.69113-67.99101-3.0119-0.790423BET DAGANבית דגן466

24.3613232.10761.613122.711504.48149-62.86116-1.19104-0.0831055BET SHE'ANבית שאן9200

49.0817354.331552.3715434.1517024.90176-37.56181-0.571661.2721778BET SHEMESHבית שמש2610

32.378445.441301.918044.8518211.76163-59.04132-1.29930.4541336BETAR ILLITביתר עילית3780

06.5915422.46261.48180.0043.50.0043.5-89.784-1.7765-1.032262BENE BERAQבני ברק6100

00.61641.211191.82650.0043.50.0043.5-66.21108-6.682-1.56661BENE AYISHבני עי"ש1066

54.9014092.311921.714539.77177131.76195-22.04194-0.611642.2401949BINYAMINA-GIV'AT ADAבנימינה-גבעת עדה9800

21.6955147.301962.0911652.44188197.77196-9.45197-1.39893.37919610BASMAבסמ"ה1326

32.197763.801681.979660.8519332.19183-42.07173-0.861381.3231798BASMAT TAB'UNבסמת טבעון944

07.2915823.68341.81620.0043.50.0043.5-86.849-1.21100-0.726483BAT YAMבת ים6200

12.719551.991461.96913.571033.88145-50.27158-1.84580.0131085JUDEIDE-MAKERג'דיידה-מכר1292

22.197637.221051.907816.851371.74123-66.34107-1.7766-0.250934JULISג'ולס485

11.152430.13641.99988.091180.33102-67.62103-2.7527-0.663563JALJULYEג'לג'וליה627

01.142129.49621.48170.0043.50.0043.5-84.7718-3.9610-1.479101JISR AZ-ZARQAג'סר א-זרקא541

00.77727.30491.45130.0043.50.0043.5-85.1917-3.4414-1.408121JISH(GUSH HALAV)ג'ש (גוש חלב)487

52.488766.021711.877259.9818920.36171-26.30193-0.871371.4901889GIV'AT ZE'EVגבעת זאב3730

01.675124.14362.321500.0043.50.0043.5-72.7180-2.0052-0.617643GIV'AT SHEMU'ELגבעת שמואל681

03.2410625.41431.55250.0043.50.0043.5-76.7852-2.5134-1.003292GIV'ATAYIMגבעתיים6300

13.8912219.28152.2313210.491230.1592-77.5844-1.04118-0.386854GEDERAגדרה2550

04.3413138.771132.731760.0043.50.0043.5-63.38115-0.981270.0881135GAN YAVNEגן יבנה166

01.363323.87351.4050.0043.50.0043.5-88.067-3.5212-1.51081GANNE TIQWAגני תקווה229

110.5718251.231433.961951.94930.1391-52.72150-0.361891.0721648DALIYAT AL-KARMEL-ISIFYAדאלית אל-כרמל-עספיא494

01.856028.13532.061080.0043.50.0043.5-70.6793-2.4337-0.724503DABURIYYAדבורייה489

01.926238.411122.261390.0043.50.0043.5-78.1341-1.7863-0.533733DEIR HANNAדייר חנא492

37.0115631.24711.72468.371190.45104-70.9391-1.05115-0.295904DIMONAדימונה2200

29.4917641.851213.4819212.491292.28131-56.33141-0.521760.8501547HOD HASHARONהוד השרון9700

00.951417.4862.431590.0043.50.0043.5-76.1157-2.2640-0.770433HAR ADARהר אדר3769

414.3618650.961422.1312142.6918013.01164-60.92128-0.521730.9431597HERZLIYYAהרצלייה6400

14.7413937.131041.816110.301221.95125-73.2376-0.97130-0.242954ZIKHRON YA'AQOVזכרון יעקב9300

22.398533.15832.8217827.711603.65143-51.80154-0.631620.6431447ZEMERזמר1290

32.859955.641572.0811165.1719511.01160-50.54157-0.641611.1381698ZARZIRזרזיר975

615.3218847.191352.8418017.181387.40154-44.08167-0.401871.1151678HADERAחדרה6500

014.3818728.43572.311490.0043.50.0043.5-73.9168-0.68157-0.0471065HOLONחולון6600

24.1012829.28603.041867.531162.00127-61.36124-0.411860.3541276HURAחורה1303

לוח 2.  דירוג עיריות ומועצות מקומיות לפי מדד הקומפקטיות ולפי כל אחד ממרכיבי המדד, סדר א- ב
Table 2. RANKING OF MUNICIPALITIES AND LOCAL COUNCILS BY THE INDEX OF COMPACTNESS AND BY EACH OF ITS COMPONENTS, ALPHABETIC ORDER

שם רשות

שטח מרקם 
עירוני

מקדם 
השתנות של 
רדיאלים

מדד צורה 
משוקלל

אחוז שטח 
המרקמים 
המדלגים

מרחק 
משוקלל של 
המרקמים 
המדלגים

אחוז שטח המרקם 
 העירוני מתוך 
שטח הפוליגון 

המקיף *
מידת קרבה 

מדד קומפקטיותהדדית *

NAME OF LOCAL 
AUTHORITY

URBAN BUILT-
UP AREA

CV OF RADIALSWEIGHTED 
MEASURE OF 

SHAPE

PERCENTAGE OF 
OUTLYING 

AREAS

WEIGHTED 
REMOTENESS OF 

OUTLYING 
AREAS

PERCENTAGE OF 
THE URBAN BUILT-
UP AREA WITHIN 

THE AREA OF THE 
CIRCUMSCRIBING 

POLYGON *

MEASURE OF 
MUTUAL 

PROXIMITY *

INDEX OF 
COMPACTNESS

CODE OF 
LOCAL 

AUTHORITY

NUMBER OF 
OUTLYING 

AREAS
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01.222515.9531.94850.0043.50.0043.5-80.8533-2.8523-1.148202HURFEISHחורפיש496

448.8319635.18924.021960.86880.0489-61.24125-0.151961.6131919HAIFAחיפה4000

02.518828.32552.361530.0043.50.0043.5-66.65106-1.6375-0.368874HAZOR HAGELILITחצור הגלילית2034

27.7516139.821162.301443.14991.80124-55.96143-0.691550.2571246TIBERIASטבריה6700

11.574452.771491.582615.931352.57136-60.99127-2.6032-0.325894TUBA-ZANGARIYYEטובא-זנגרייה962

02.087032.50772.051070.0043.50.0043.5-72.5982-2.1843-0.655573TUR'ANטורעאן498

27.2915736.18982.4616122.511480.58109-73.7471-0.771460.1931215TAYIBEטייבה2730

26.9315520.08172.621682.49960.76114-71.2689-0.68156-0.1011035TIREטירה2720

13.5211152.971521.602924.701560.55108-62.19120-1.70710.0001075TIRAT KARMELטירת כרמל2100

05.3314337.661072.421580.0043.50.0043.5-72.8978-1.07114-0.1761004TAMRAטמרה8900

22.127275.611831.948638.0617626.36177-45.79164-1.021201.0181637YANUH-JATיאנוח-ג'ת1295

12.689451.681453.141886.731120.37103-62.10122-0.461830.5311377YAVNE'ELיבנאל46

06.0714841.431201.76560.0043.50.0043.5-72.8079-1.21102-0.371864YAVNEיבנה2660

04.0812730.22651.90760.0043.50.0043.5-75.7159-1.6772-0.623623YEHUD-NEWE EFRAYIMיהוד-נווה אפרים9400

31.594681.961881.907534.0016928.46180-39.19176-0.481821.2411768YESUD HAMA'ALAיסוד המעלה29

02.268039.551151.97940.0043.50.0043.5-75.2562-2.1445-0.644593YAFIיפיע499

13.7111571.881802.851817.401150.28100-52.21152-1.041170.6881467YOQNE'AM ILLITיקנעם עילית240

33.8512052.831501.41714.071334.62150-73.5273-1.9953-0.409804YEROHAMירוחם831

2281.5719733.43855.1819712.451284.33147-55.08146-0.071972.93019510JERUSALEMירושלים3000

04.6913864.611693.111870.0043.50.0043.5-69.1395-0.731480.4301326YIRKAירכא502

12.348148.191362.1111811.211254.34148-55.42144-1.58780.0871125KABULכאבול504

00.871317.8971.73500.0043.50.0043.5-78.3540-2.9421-1.184182KAOKAB ABU AL-HIJAכאוכב אבו אל-היג'א505

02.849857.261602.241350.0043.50.0043.5-68.5998-1.4586-0.1151025KOKHAV YA'IRכוכב יאיר1224

103.8411956.981592.0811336.2417321.03172-41.36174-0.381881.0821658KUSEIFEכסיפה1059

12.569052.461481.928136.1217217.09167-59.88131-1.101120.4781366KISRA-SUMEIכסרא-סמיע1296

41.473669.851781.684169.3919723.83174-31.57191-1.141101.4341869KA'ABIYYE-TABBASH-HAJAJREכעביה-טבאש-חג'אג'רה978

00.52442.211221.64350.0043.50.0043.5-83.4221-5.363-1.60351KAFAR BARAכפר ברא633

12.237950.271392.0110218.651420.52107-67.54104-1.161060.0431095KEFAR WERADIMכפר ורדים1263

01.473726.14471.51190.0043.50.0043.5-82.3226-3.5113-1.354141KAFAR YASIFכפר יאסיף507

13.0510233.32841.67392.11941.47121-66.17109-1.5780-0.480773KEFAR YONAכפר יונה168

01.152320.13181.76530.0043.50.0043.5-82.5425-3.2816-1.291161KAFAR KAMAכפר כמא508

03.8712124.56392.631700.0043.50.0043.5-69.0397-1.18105-0.224974KAFAR KANNAכפר כנא509

01.976618.89121.97950.0043.50.0043.5-81.5229-2.7526-1.084222KAFAR MANDAכפר מנדא510

210.0417942.591251.94872.50970.59110-57.61136-0.771450.1541185KEFAR SAVAכפר סבא6900

03.9912435.77952.741770.0043.50.0043.5-74.8264-1.3291-0.202984KAFAR QASEMכפר קאסם634

05.4914521.79231.95890.0043.50.0043.5-79.9336-0.81140-0.536723KAFAR QARAכפר קרע654

11.695428.41561.522110.981241.98126-71.1590-1.7169-0.605663KEFAR SHEMARYAHUכפר שמריהו267

01.303025.34421.79580.0043.50.0043.5-77.6143-2.1842-0.905342KEFAR TAVORכפר תבור47

19.4517561.161642.721756.521110.51106-58.95134-0.591650.6431437KARMI'ELכרמיאל1139

02.036920.63221.3120.0043.50.0043.5-94.761-2.6231-1.467111LEHAVIMלהבים1271

08.8717116.2642.261400.0043.50.0043.5-80.8134-0.70153-0.408814LODלוד7000

33.4010946.951342.2313345.941842.04129-61.23126-0.521740.6881477LAQYEלקיה1060

23.8912352.091471.857060.591904.28146-63.39114-1.091130.6521457MEVASSERET ZIYYONמבשרת ציון1015

11.936434.88901.60304.681040.95116-71.2788-2.4936-0.768443MAJDAL SHAMSמג'דל שמס4201

14.4513337.571062.2113124.081540.1693-62.14121-0.911340.2361236MUGHARמגאר481

31.584562.021662.0811225.1315813.81165-42.54171-0.801410.7961527MIGDALמגדל65

05.1714221.80242.291420.0043.50.0043.5-73.3475-1.15107-0.403824MIGDAL HAEMEQמגדל העמק874

49.6117851.241442.1612619.6614416.75166-36.78182-0.541690.9831617MODI'IN-MAKKABBIM-RE'UTמודיעין-מכבים-רעות1200

11.835964.621701.917921.8214633.05184-38.30180-1.54820.7401507MODI'IN ILLITמודיעין עילית3797

01.685320.56211.2910.0043.50.0043.5-93.142-3.0218-1.54371MAZKERET BATYAמזכרת בתיה28

00.43320.45201.54230.0043.50.0043.5-85.7115-6.831-2.20711MAZRA'Aמזרעה517

21.302941.031181.948423.381533.80144-56.26142-1.201030.1561195METULAמטולה43

02.368223.24291.44100.0043.50.0043.5-86.0313-1.9156-1.094212METARמיתר1268

01.061824.31381.74510.0043.50.0043.5-75.6860-2.7129-1.022272MAS'ADEמסעדה4203

01.112032.93801.92830.0043.50.0043.5-78.9237-2.1246-0.801413MI'ELYAמעיליא518

36.3615171.581792.3114740.5217860.09192-39.68175-0.831391.5441909MA'ALE ADUMMIMמעלה אדומים3616

20.80856.211581.35337.1217411.68161-46.43163-2.79250.1191175MA'ALE EFRAYIMמעלה אפרים3608

52.629285.131891.836760.7819262.78193-29.00192-0.981261.8401939MA'ALE IRONמעלה עירון1327

24.6813737.951081.816032.401651.01117-62.63119-1.001220.1891205MA'ALOT-TARSHIHAמעלות-תרשיחא1063

41.825877.161851.846924.7915737.44187-19.69195-1.50841.2071738MIZPE RAMONמצפה רמון99

01.564328.16542.241340.0043.50.0043.5-72.2383-1.7767-0.550703MESHHEDמשהד520

28.1816546.091322.441608.781200.59111-68.26100-0.731490.2301226NAHARIYYAנהרייה9100

11.906133.04812.011003.361013.28142-55.33145-1.8259-0.251924NAHEFנחף522

56.3415027.44502.9218314.661343.20141-58.98133-0.781440.3931286NES ZIYYONAנס ציונה7200

18.4416627.51512.551650.82871.27120-64.27111-0.721500.0621105NAZARETHנצרת7300

28.1216369.461762.6316919.2014337.67188-34.41188-0.661591.4051849NAZERAT ILLITנצרת עילית1061

  14.3113034.67892.141243.551020.82115-71.7785-1.00121-0.238964NESHERנשר2500
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04.1212922.78271.3940.0043.50.0043.5-86.4411-1.5483-1.004282NETIVOTנתיבות246

619.3518959.321622.3315137.7217547.24191-57.94135-0.361901.4071859NETANYAנתניה7400

21.343243.041261.592712.311262.91139-62.75117-1.6077-0.270914SAJURסאג'ור525

03.1210515.0521.4390.0043.50.0043.5-84.1919-0.95132-0.919322SAVYONסביון587

04.9414125.11412.021030.0043.50.0043.5-83.3523-1.21101-0.635603SAKHNINסח'נין7500

00.21138.201101.66380.0043.50.0043.5-76.1158-2.1147-0.807403GHAJARע'ג'ר4501

14.0412637.051031.734731.661630.2697-71.4486-1.5879-0.1401015OMERעומר666

01.403424.28372.031050.0043.50.0043.5-73.6272-2.0051-0.733473EILABUNעיילבון530

01.675018.0592.191280.0043.50.0043.5-76.8051-1.7864-0.735463ILUTעילוט511

01.433517.9681.45120.0043.50.0043.5-91.333-3.6411-1.62841EIN MAHELעין מאהל532

00.81931.50731.81630.0043.50.0043.5-77.7742-1.8061-0.768453EIN QINIYYEעין קנייא4502

38.1516445.511312.1312225.701597.69155-56.98138-0.671580.5591407AKKOעכו7600

00.56538.361111.82640.0043.50.0043.5-71.8484-2.3338-0.725493IMMANU'ELעמנואל3660

38.6116781.591871.684050.8018688.44194-47.09162-0.651601.6831929AFULAעפולה7700

04.0112513.8612.211300.0043.50.0043.5-81.1231-1.2299-0.666553ARRABEעראבה531

16.4615338.041093.291911.21920.31101-61.70123-0.721510.4111306ARADערד2560

35.4314446.591331.958833.981682.91138-54.57147-0.511790.6011417AR'ARAערערה637

33.7311662.351672.3815646.301853.05140-54.05148-0.561681.0081627AR'ARA-BANEGEVערערה-בנגב1192

01.011729.05592.191270.0043.50.0043.5-71.3587-3.1517-0.859353FUREIDISפוריידיס537

01.292822.23252.381550.0043.50.0043.5-76.8550-1.7070-0.625613FASSUTAפסוטה535

32.016877.471861.765545.6318344.69189-32.79190-0.981281.3881839PEQI'IN (BUQEI'A)פקיעין (בוקייעה)536

410.3518133.58872.621677.011132.34133-56.52140-0.421850.4551346PARDES HANNA-KARKURפרדס חנה-כרכור7800

00.961525.61451.45110.0043.50.0043.5-83.1624-5.264-1.79021PARDESIYYAפרדסייה171

522.0719123.67332.911825.351081.20119-69.0496-0.431840.4661356PETAH TIQWAפתח תקווה7900

23.7611758.631612.1212022.1114731.40182-38.56178-0.961310.9091577ZORAN-QADIMAצורן-קדימה195

56.4215250.181382.4916230.2916118.83170-35.02186-0.491811.1971718ZEFATצפת8000

31.333172.931811.887351.8118721.39173-44.62166-0.991251.1221688QEDUMIMקדומים3557

02.749618.72111.71440.0043.50.0043.5-84.0820-2.0250-1.035252QALANSAWEקלנסווה638

31.6548171.301971.471562.38194322.09197-14.58196-1.131114.18919710QAZIR-HARISHקציר-חריש1247

12.207869.171751.602832.6316611.74162-52.46151-1.81600.4191316QAZRINקצרין4100

03.0310130.26661.61320.0043.50.0043.5-83.4122-2.0649-0.951302QIRYAT ONOקריית אונו2620

51.514069.161741.461466.8719636.44186-34.91187-1.28941.3111788QIRYAT ARBAקריית ארבע3611

610.3018059.771632.0610941.281799.67158-39.03177-0.571671.2261748QIRYAT ATTAקריית אתא6800

14.4813599.561932.511635.221052.72137-48.64159-1.26950.8551557QIRYAT BIALIKקריית ביאליק9500

18.6816944.531281.71421.02900.0088-72.6581-0.99124-0.243944QIRYAT GATקריית גת2630

25.5914669.681773.2219015.931368.76156-43.75169-0.521751.2281758QIRYAT TIV'ONקריית טבעון2300

13.4411035.24931.77572.59980.1895-80.8732-1.4188-0.621633QIRYAT YAMקריית ים9600

00.37266.221721.65360.0043.50.0043.5-74.5166-4.018-0.932312QIRYAT YE'ARIMקריית יערים1137

03.1110455.121561.95900.0043.50.0043.5-76.6554-1.6673-0.401834QIRYAT MOTZKINקריית מוצקין8200

02.518919.15141.4280.0043.50.0043.5-87.288-2.7128-1.336151QIRYAT MAL'AKHIקריית מלאכי1034

02.167517.4551.4060.0043.50.0043.5-86.1912-2.9222-1.391131QIRYAT EQRONקריית עקרון469

06.0814932.85792.301450.0043.50.0043.5-73.5174-0.78143-0.193994QIRYAT SHEMONAקריית שמונה2800

41.805788.111901.481660.6419145.74190-42.24172-1.43871.3271808QARNE SHOMERONקרני שומרון3640

01.524119.39161.85710.0043.50.0043.5-80.4535-2.9520-1.152192RAMEראמה543

27.5916035.36941.836823.371522.04128-68.2899-0.801420.0831115ROSH HAAYINראש העין2640

32.799773.341821.613332.7816728.79181-38.40179-1.23970.9221587ROSH PINNAראש פינה26

1227.2219337.011023.911945.751092.08130-52.21153-0.261941.3451828RISHON LEZIYYONראשון לציון8300

08.0616226.48482.041060.0043.50.0043.5-88.426-0.54171-0.485763RAHATרהט1161

213.4818524.98402.961847.691170.66112-64.02113-0.531720.4041296REHOVOTרחובות8400

13.5311242.571242.821793.281000.1694-53.36149-1.001230.3341266REINEריינה542

01.142242.371232.261380.0043.50.0043.5-64.10112-2.8124-0.513753REKHASIMרכסים922

19.0217231.02692.721740.93890.2196-67.91102-0.691540.1081155RAMLAרמלה8500

411.8418361.271652.2613717.211396.72153-47.39161-0.711520.8631567RAMAT GANרמת גן8600

57.3615950.941411.979318.451419.40157-45.18165-0.881360.6051427RAMAT HASHARONרמת השרון2650

01.554241.001171.71430.0043.50.0043.5-77.5546-2.5233-0.850373RAMAT YISHAYרמת ישי122

19.5017723.28301.98971.15910.2798-76.7253-0.92133-0.388844RA'ANNANAרעננה8700

21.685288.591912.0110122.6814924.59175-35.70184-1.141091.0951668SHIBLI-UMM AL-GHANAMשבלי - אום אל-גנם913

02.679329.29611.80590.0043.50.0043.5-85.7714-1.03119-0.715523SEGEV-SHALOMשגב-שלום1286

05.6214748.221373.531930.0043.50.0043.5-62.71118-0.741470.5341387SHAGORשגור516

03.8411836.851011.63340.0043.50.0043.5-81.6627-1.5681-0.723513SEDEROTשדרות1031

02.368338.881142.271410.0043.50.0043.5-73.9070-1.7668-0.444783SHOHAMשוהם1304

01.956529.97632.081140.0043.50.0043.5-74.7265-2.2241-0.714533SHELOMIשלומי812

00.841133.10821.55240.0043.50.0043.5-81.6228-4.435-1.48091SHA'ABשעב538

68.6516827.76522.6917212.391270.50105-64.52110-0.541700.2901256SHEFAR'AMשפרעם8800

943.7519553.061532.5516621.671452.40134-60.15130-0.211951.4711879TEL AVIV - YAFOתל אביב -יפו5000

02.157425.50441.92820.0043.50.0043.5-74.2667-2.2739-0.811393TEL MONDתל מונד154

13.6111323.38312.391572.46950.2799-76.1356-0.97129-0.357884TEL SHEVAתל שבע1054

* THE VALUE WAS MULTIPLIED BY (-1) TO OBTAIN POSITIVE CORRELATION WITH THE INDEX.   * ערך המשתנה הוכפל ב- (1-) על מנת לקבל יחס ישר עם המדד.


