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 :2018מתוך הסקר החברתי לקט נתונים 
 ושביעות רצון מאזור המגורים בערים הגדולות בישראל , יוממותמעברים בין יישובים

Selected Data from the 2018 Social Survey: 
Change of Locality, Commuting and Satisfaction from Area of Residence in the 

Large Cities in Israel 

 ומעלה 20בקרב בני 

 כשליש גרים ביישוב מגוריהם מאז לידתם. 

 63%  גרים בה מאז שנולדו. םבעיר ירושלימהתושבים 

 24%  שנים או פחות מזה.  10ומעלה המתגוררים ביישוב מגוריהם  20מבני 

 83%  ,מתכוונים להמשיך אינם  11%מתכוונים להמשיך לגור ביישוב מגוריהם בחמש השנים הקרובות

 .לגור בו

 84% מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם. 

  כפר  הן המרוצים מאזור המגורים מובילות בשיעורהערים , ויותר אלף תושבים 100 המונותמבין הערים

 (.91%יפו )-( ותל אביב96%סבא )

 58%  הערים בו הם גרים. שמרוצים מכמות השטחים הירוקים, הגנים הציבוריים והפארקים באזור

(. אחוזים נמוכים 77%( ורמת גן )84%כפר סבא )מהשטחים הירוקים הן מובילות בשיעור המרוצים ה

 (.37%נמצאו בירושלים )

 56% ( 77%מרוצים מהניקיון באזור מגוריהם. הערים המובילות בשביעות הרצון מהניקיון הן כפר סבא )

 מהערבים(. 21%-מהיהודים ו 46%מרוצים מהניקיון ) 37%(. בירושלים רק 65%וראשון לציון )

 38%  מהתחבורה  המרוצים מובילות בשיעורהמרוצים מהתחבורה הציבורית באזור מגוריהם. הערים

 (.53%( בני ברק וחיפה )54%באר שבע )(, 56%ים ) הציבורית הן בת

 ( מגיעים לעבודתם ברוב ימות השבוע ברכב פרטי או מס61%מרבית המועסקים ) ,רק אופנוע; כולל חרי

 .באוטובוס ציבורי או במונית שירותמגיעים  16%

הבוגרת בישראל ועל  הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה
במסגרתו רואיינו  .2018במהלך ברחבי הארץ רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 

שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף,  מיליון איש. 6.5-המייצגים כ ,ומעלה 20איש בני  7,450-כבביתם 
הודעה ה היזו .המצב המשפחתי, התעסוקה, מקום המגורים ורמת דתיות מיבמוביליות בתחוהתמקד  2018-שב

לקט נתונים בנושא מגורים, משפחה ומה ו הוצגת וקודמה ותהודעב מוביליות.המורחב  נושאב לישיתשה
   .: אפליה, העדפה מתקנת ומעמד חברתי2018קט נתונים מתוך הסקר החברתי ול , שביניהם

http://www.cbs.gov.il/
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2018-מגורים-משפחה-עבודה-ומה-שביניהם.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2018-מגורים-משפחה-עבודה-ומה-שביניהם.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2018-מגורים-משפחה-עבודה-ומה-שביניהם.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/pages/2019/לקט-נתונים-מתוך-הסקר-החברתי-2018-אפליה-העדפה-מתקנת-ומעמד-חברתי.aspx
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 לא עוזב את העיר

 24%הבדל בולט בין יהודים לערבים:  נמצא(. 33%ביישוב מגוריהם מאז לידתם )ומעלה גרים  20כשליש מבני 

מהדתיים  27%מהמסורתיים,  29%מהחילונים,  17% :בהתאמה. בקרב האוכלוסייה היהודית ,80%לעומת 

 ביישוב מגוריהם מאז לידתם.חיים מהחרדים  31%-ו

מהיהודים  46%) מהתושבים מתגוררים בה מאז לידתם 63% – רושליםיבולטת  ,1מבין הערים הגדולות בישראל

 . בעיר(

 20182 יותר,אלף תושבים ו 100, בערים המונות ומעלה הגרים בעיר מאז לידתם 20אחוז בני  :1תרשים 

 

 אוכלוסייה חדשה

ישוב שלהם בין ימתגוררים ב 17%. מזה או פחות שנים 10מתגוררים ביישוב מגוריהם הומעלה  20מבני  24%

הערים  16מבין שנים ויותר ביישוב מגוריהם.  31תק של יש ו 33%-ול שנים 30-ל 21בין  26% שנים, 20-ל 11

רמת גן  , נמצא בעריםפחותשנים או  10השיעור הגבוה ביותר של אוכלוסייה חדשה עם ותק של  ,הגדולות

  (.34%) יפו-ותל אביב (36%, בית שמש )(40%)

                                                 
 אלף תושבים.  100ערים המונות מעל  1
 .יחסית גבוהה העיר בית שמש הוצאה מהתרשים בשל נתון עם טעות דגימה 2
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 ,שנים 10עד בעיר תק עם וחדשים התושבים האחוז  :2תרשים 
 2018 ,יותראלף תושבים ו 100בערים המונות 

 

 כוונה להמשיך לגור ביישוב המגורים

אינם מתכוונים  11%, ומעלה מתכוונים להמשיך לגור ביישוב מגוריהם בחמש השנים הקרובות 20מבני  83%

 לא ידעו להעריך. 7%-להמשיך לגור בו ו

( 90%שיעור המתכוונים להמשיך לגור ביישוב מגוריהם בחמש השנים הקרובות גבוה יותר בקרב הערבים )

 87%-מהמועסקים ו 81% מהרווקים; 65%מהנשואים לעומת  88%בקרב (; 81%בקרב היהודים ) לעומת

 מאלו שאינם מועסקים, מתכוונים להמשיך לגור ביישוב מגוריהם בחמש השנים הקרובות.

(, 89%בנתניה )הערים הגדולות, השיעורים של אלו שמתכוונים להישאר לגור בעיר, גבוהים במיוחד  16מבין 

  (.87%( ובכפר סבא )88%בירושלים )
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 ,השנים הקרובות 5-ב ומעלה המתכוונים להמשיך לגור בעיר מגוריהם 20אחוז בני  :3תרשים 
 2018, יותרתושבים ו 100,000בערים המונות 

 

 בגללן עוברים מיישוב ליישוב?שמהן הסיבות 

מדווחים מהם  36%-כמיליון איש(.  3.45-)כומעלה מתגוררים ביישוב אחר ממנו נולדו  20כשני שלישים מבני 

עברו בשל רצון  24%. כגון נישואין, הולדת ילדיםבו הם גרים כיום בשל סיבה משפחתית שכי עברו ליישוב 

 מסיבה תעסוקתית. 8%בשל רצון לגור בדירה משלהם,  10%החיים,  לשפר את איכות

 , לפי סיבת המעבר)כולל מחו"ל(יישוב אחר משעברו ומעלה  20בני : לוח א

 אחוזים אלפים סיבת המעבר ליישוב הנוכחי

 100.0 3,450.7 סך הכל

 36 1,238.0 סיבה משפחתית כגון נישואין, הולדת ילדים

 24 842.0 החייםרצון לשפר את רמת 

 10 328.7 הםרצון לגור בדירה משל

 8 266.7 שינוי בתעסוקה של אחד מבני משק הבית

 4 124.3 סיבה חברתית

 3 101.7 לימודים

 2 83.2 הרעה במצב הכלכלי

 1 42.0 סיבה בריאותית

 1 50.7 עברו עם הוריהם כצעירים

 3 108.0 עלייה לארץ

 5 165.7 סיבה אחרת

 3 99.8 הידועלא סיבה 
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 מקום העבודה וההגעה אליו

עובדים ביישובים שונים  9%עובדים בישוב אחר,  46%בו הם מתגוררים, שמהמועסקים עובדים ביישוב  42%

  לא ידוע(. 3%)או בחו"ל( )

 (86%הערים הגדולות, השיעורים של המועסקים שעובדים ביישוב מגוריהם גבוה במיוחד בירושלים ) 16מבין 

 מועסקים עובד בעיר מגוריו. חמישהרק אחד מכל  בבת ים. (70%ובבית שמש )

תושבים  100,000בערים המונות  שעובדים ביישוב מגוריהם,ומעלה  20בני המועסקים אחוז  :4תרשים 
 2018, יותרו

 

 16%אופנוע;  כוללמסחרי, או ( מגיעים לעבודתם ברוב ימות השבוע ברכב פרטי 61%מרבית המועסקים, )

 3%ברגל או באופניים;  8%בהסעה מאורגנת על ידי מקום העבודה;  7%באוטובוס ציבורי או במונית שירות; 

  ברכבת.

, גבוה בקרב תושבי מסחרי ואופנוע()כולל רכב ברכב פרטי המגיעים לעבודה הערים הגדולות, שיעור  16מבין 

מהמועסקים תושבי  36%מהמועסקים תושבי נתניה,  38%בהתאמה(.  ,62%-ו 68%רחובות וראשון לציון )

מהמועסקים תושבי ירושלים, מגיעים לעבודתם ברוב ימות השבוע באוטובוס ציבורי או  31%-בני ברק ו

 מגיעים ברגל או באופניים למקום עבודתם.  יפו-מתושבי תל אביב 15%במונית שירות. 
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 –מהמועסקים  26% שלדקות(;  14פחות מרבע שעה )עד  הואמהמועסקים  32%זמן ההגעה לעבודה של 

 אינומהמועסקים  5%זמן ההגעה של  ;ויותר חצי שעה – 37% שלודקות(;  29רבע שעה עד חצי שעה )עד 

 קבוע.

ב תושבי רחובות, שלהם לעבודה הוא חצי שעה או יותר, נמצא בקרשיעור גבוה של מועסקים שזמן ההגעה 

 השיעור הגבוה ביותר של מועסקים שזמן ההגעה שלהם לעבודה הוא חצי שעה ומעלה, אשקלון וירושלים.

 (. 56%ם )נמצא בקרב תושבי ירושלים היהודי

בערים המונות  ,שלהם לעבודה חצי שעה ומעלה ומעלה שזמן ההגעה 20בני המועסקים אחוז  :5תרשים 
 20181, תושבים ומעלה 100,000

 

בקרב מועסקים ( 48%)מכלל המועסקים מפריע משך זמן ההגעה לעבודה. השיעור גבוה במיוחד  32% -ל

  .(המגיעים לעבודה בתחבורה ציבורית )אוטובוס ציבורי, מונית שירות או רכבת

                                                 
 .יחסית גבוהה העיר בית שמש הוצאה מהתרשים בשל נתון עם טעות דגימה 1
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 המגוריםשביעות רצון מהדירה ומאזור 

. מרוצים( 49%-ו מרוצים מאוד 39%הדירה שבה הם מתגוררים )מרוצים באופן כללי מומעלה  20מבני  88%

  (., בהתאמה79%לעומת  93%בשכירות ) יםגרהבדירה בבעלותם מרוצים יותר מ הגריםאלה 

 אינם מרוצים.  13%(, מרוצים 54%-ו מרוצים מאוד 30%מרוצים מהיחסים עם השכנים ) 84%

פערים בין  נמצאובחינה של היבטים שונים של אזור המגורים בהישראלים מרוצים באופן כללי מאזור מגוריהם. 

 תושבים ויותר(. 100,000הערים הגדולות ) 16יהודים לערבים ובין תושבי 

 יותר מערביםמרוצים יהודים מרוצים(,  47%-ו מרוצים מאוד 37%)ם המרוצים באופן כללי מאזור מגורי 84%

כפר סבא ב שיעור המרוצים הגבוה ביותר נמצא ,הערים הגדולות 16 ביןמ (., בהתאמה69%לעומת  87%)

; 73%נמצאו בירושלים ) מגוריםהביותר של מרוצים מאזור  הנמוכים אחוזיםה(. 91%) יפו-( ובתל אביב96%)

 (.79%מהערבים( ובבת ים ) 49%-מהיהודים ו 87%

הערים הגדולות,  ביןהירוקים, הגנים הציבוריים והפארקים באזור מגוריהם. ממרוצים מכמות השטחים  58%

 ,77%-ו 84%בכפר סבא וברמת גן נמצאו האחוזים הגבוהים ביותר של מרוצים מכמות השטחים הירוקים )

 מהיהודים( ובבני ברק. 57%; 37%בהתאמה(. אחוזים נמוכים נצפו בירושלים )

ערים ב(. , בהתאמה41%לעומת  60%מגוריהם, יהודים מרוצים יותר מערבים )מרוצים מהניקיון באזור  56%

 (.65%( ובראשון לציון )77%הגדולות, האחוזים הגבוהים ביותר של מרוצים מהניקיון נמצאו בכפר סבא )

 2018ושבים ויותר, ת 100,000ומעלה המרוצים מהניקיון באזור מגוריהם, בערים שבהן  20בני  :6תרשים 

 

שיעור המרוצים הגבוה ביותר הערים הגדולות,  16 ביןמרוצים מהתחבורה הציבורית באזור מגוריהם. מ 38%

(. האחוזים הנמוכים ביותר נצפו בירושלים 53%בבני ברק )בחיפה ו( 54%) בנתניה(, 56%בבת ים ) נצפה

 (. 36%ובראשון לציון ) מהערבים( 29%-מהיהודים ו 39%; 36%)
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 מרוצים מהתחבורה הציבורית.  42%יפו -בתל אביב

הערים הגדולות, האחוזים הגבוהים ביותר נצפו בחיפה  16מפריע זיהום האוויר באזור מגוריהם. מתוך  33%-ל

יפו זיהום האוויר -(. האחוזים הנמוכים ביותר נמצאו בכפר סבא ובבית שמש. בתל אביב45%( ובבני ברק )54%)

 )ללא פער משמעותי בין יהודים לערבים(.  28%-ל ובירושלים הוא מפריע, 40%-מפריע ל

 8201 הסקר החברתי שאלוןל

 למחולל הלוחות של הסקר החברתי

https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/quex_he2018.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Documents/quex_he2018.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/

