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  2018 מקומיות ומועצותקומפקטיות של עיריות המדד 

Index of Compactness of Municipalities and Local Councils 2018 

לשנת  בישראל עיריות ומועצות מקומיותשל  קומפקטיותהמדד  את מציגה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

מעדכן את זה מדד  .2018, לפי המפה המוניציפלית המעודכנת לשנת יישובים 201. הניתוח נערך עבור 2018

 מדדה כאן ואילךמ .2006על בסיס נתוני  2011בשנת  פורסםשמקומיות  עיריות ומועצותשל  קומפקטיותמדד ה

  שנים. 5-אחת ל םיתפרס

 בנויים מרחבית של שטחים תבניתלפי  1בישראל מקומיותמועצות עיריות ו ומסווג אפייןמדד הקומפקטיות מ

יישובים  .וכזת בתוך גבולות בעלי צורה פשוטהמר מרחביתהתפתחות ב מאופיינים יישובים קומפקטיים. עירוניים

 ומקוטעת. רתזומפ מרחבית התפתחותבמאופיינים  לא קומפקטיים

 היישוב  אליכיןעבור  -1.96נע בין  2018בשנת  עירייה או מועצה מקומיתשל  קומפקטיותערך מדד ה(

 .(קומפקטיהכי לא היישוב ) בסמ"העבור  4.65לבין  (הקומפקטי ביותר

 5 םה ביותר קומפקטייםה היישובים: 

 אליכין, כפר ברא, גני תקווה, עין מאהל, פרדסייה. 

 5 הם פחות קומפקטייםה היישובים: 

 גבעת עדה, מעלה עירון, אריאל.-בסמ"ה, ירושלים, בנימינה

מרקם הלפי תבנית מרחבית של מרקם עירוני.  ,"לא קומפקטי"-"קומפקטי" ל-מעל רצף  מדורגים היישובים

שטח במוקפים ושטחים פתוחים  כולל שטחים בנוייםמוגדר כשטח בתוך גבול השיפוט של היישוב העירוני ה

בין מרקם מרכזי לבין  בוצעה הפרדהבהם אין רצף של שטחים בנויים בתוך מרקם עירוני, שבנוי. ביישובים 

                                                 
ממוצע המרחקים בדרך הכביש  באמצעותנמדדת  הןקומפקטיות שלמתייחס למועצות אזוריות. ה אינומדד זה  1

 .הקצרה ביותר בין יישובי המועצה לבין מרכזה התפקודי

https://www.cbs.gov.il/


 
 07/01/2020  2018, קומיותקומפקטיות של עיריות ומועצות מהמדד 

2 

( ושני 1כולל מרקם מרכזי )מס' ה כפר יונההעירוני של  המרקםצג ומ 1תרשים ב, הלדוגמ מרקמים מדלגים.

  (.3-ו 2מרקמים מדלגים )מס' 

 כפר יונהעירוני של המרקם ה - 1תרשים 

 

פרויקט  בסיס גאוגרפיה בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על-תיחום המרקמים העירוניים נעשה בתחום ממ"ג

 כלליםבאופן ממוחשב לפי  בוצעתיחום ה. 2018ושכבת המבנים המעודכנת לסוף שנת  2014שימושי קרקע 

הוגדרו במהלך המחקר שבוצע עבור מדד הקומפקטיות  , כפי שהםהעיריות והמועצות המקומיותאחידים לכל 

2006. 

 שיטת החישוב

אותם ת שעירוני התפתחותמדים מרחביים שונים של מאפיינים המתארים מ הרכב שלכ נבנההקומפקטיות מדד 

 : זה לזהבהכרח קשורים  אשר אינם ניתן לייחס לשני היבטים עיקריים

 המרקם העירונישל  התפשטותוצורה  ,גודלגיאומטריים כמו  מדיםממתייחסת לה תצורה. 

 המרקם העירונישל  ריכוז ורצף פנימי. 

מעגלית יותר, ככל שיש בו פחות שטחים שלו  העירוני מרקםככל שצורת ה ,יישוב נחשב קומפקטי יותר

  .יותר רצף פנימי של שטחים בנויים בו וככל שיש מהמרקם המרכזי והם פחות מרוחקים מדלגים



 
 07/01/2020  2018, קומיותקומפקטיות של עיריות ומועצות מהמדד 

3 

 מתוך אוסף רחב של מאפיינים משתנים שבעהנבחרו  2006שבוצע בבניית מדד הקומפקטיות במהלך המחקר 

, אחד דמממהתייחס ליותר יכול ל משתנהכל  ."לא קומפקטי"-" ל"קומפקטי-מ נמדדו ברצף שתניםהמ אפשריים.

ערך מדד הקומפקטיות מחושב  .ממדית כולה-קף את התופעה הרביכול לש אינו דודאבל אף משתנה ב

ערכי המדד מנורמלים לציוני תקן, כאשר . הנבחריםשתנים המ שבעתכשקלול של בשיטה של ניתוח גורמים 

 היישוב הקומפקטי ביותר מקבל את הערך המינימלי והיישוב הפחות קומפקטי מקבל את הערך המקסימלי. 

ביותר,  יישובים הקומפקטייםאת ההכולל  1אשכול בחל , הלפי ערך המדד אשכולות 10-ל היישובים מסווגים

בוצעה שווים בגודלם. החלוקה  אינםהאשכולות . קומפקטיים תפחויישובים ההאת הכולל  10אשכול ב כלהו

המדד בתוך האשכולות ולשונות מקסימלית בין  המביאה לשונות מינימלית של ערכי שיטהבאמצעות 

 האשכולות.

המרכיבים שלו,  תכל העיריות והמועצות המקומיות ואת שבע קומפקטיות עבורמציגים את מדד ה 2-ו 1לוחות 

 .(2לוח לפי סדר עולה של ערך המדד )ו (1לוח ) העיריות והמועצות המקומיותתי של שמות יב-ףדר אללפי ס

קרקע ובשכבת הבהרכב שימושי  הןשינויים רבים מתוצאה כ 2006לעומת  2018שינויים רבים חלו במדד 

 בהרכב המוניציפלי של העיריות והמועצות הן, על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה תהמעודכנ המבנים

  .או הוספת שכונות חדשות פירוק רשויות מקומיות כגון, המקומיות

 ור בהמשך.אפרסום מפורט בנושא של מדד הקומפקטיות יצא ל

עירונית. ה התפתחותההתבניות המרחביות של  פותח בתור כלי למדידת הקומפקטיות מדדכי  נדגיש כאן

מרחבית מסוימת, כגון תכונות גאוגרפיות של השטח, -עירוניתהמדד לא מתייחס לנסיבות של התפתחות 

מושכל בכלי זה כסיוע שימוש יעשה היסטוריה של הקמת היישובים, חוקיות הבנייה ועוד. אנו מקווים כי 

 .החלטותקבלת למדיניות ו לגיבוש

 לוחות

 ,, דירוג ואשכול2018מדד קומפקטיות  ביתי: ערך-סדר אלף עיריות ומועצות מקומיות לפי - 1לוח 

  ם ששימשו לחישוב המדדשתניוהמ

 ,: ערך המדד, דירוג ואשכול2018 קומפקטיותהמדד  סדר עולה של עיריות ומועצות מקומיות לפי - 2לוח 

  2006לעומת  אשכול ושינוי

https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2020/006/24_20_006t1.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/doclib/2020/006/24_20_006t2.pdf
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 עירוניהמרקם המאפיינים מרחביים של  - מרכיבי המדד

 מאפייני תצורה

 מחושב כסכום של שטח המרקם המרכזי ושטחי המרקמים המדלגים. ערך  – שטח המרקם העירוני

 ירושלים(.בקמ"ר ) 83.77ע'ג'ר( לבין בקמ"ר ) 0.23מועצות המקומיות נע בין בעיריות ובהמשתנה 

 רכי הקווים הרדיאליים היוצאים מהמרכז אומחושב כמקדם השתנות של  – מקדם השתנות של רדיאלים

הגאומטרי של המרקם המרכזי עד לקצה המרוחק ביותר במרקם העירוני בזוויות שוות של מעלה אחת. 

ערכים קטנים יותר מתקבלים  .("הבבסמ) 146.43( לבין גרביה-בבאקה אל) 13.40ערך המשתנה נע בין 

 זה.  הממד המפקטיים יותר מבחינת קוהם כן שישובים בעלי תצורה מעגלית יותר, עבור י

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

ערכים  .ירושלים(ב) 4.10( לבין באליכין) 1.27משוקלל בגודל היחסי של כל מרקם. ערך המשתנה נע בין 

הם כן שבהם היקף של כל מרקם קרוב יותר להיקף המעגל, שקטנים יותר מתקבלים עבור יישובים 

 זה.הממד הקומפקטיים יותר מבחינת 

 מאפייני ריכוז ורצף פנימי

 יישובים ב. ערך המשתנה נע בין אפס )אחוז שטח המרקמים המדלגים מתוך שטח המרקם העירוני

ערכים גדולים יותר מתקבלים עבור  .חג'אג'רה(-טבאש-כעביהב) 69.50בהם אין מרקמים מדלגים( לבין ש

 זה.הממד הפחות קומפקטיים מבחינת הם כן שיישובים בעלי שטחים מדלגים גדולים יותר, 

 מחושב כסכום המרחקים האוויריים המינימליים בין גבול  – מרחק משוקלל של המרקמים המדלגים

מרקם המדלג מתוך שטח גבול של כל מרקם מדלג, משוקלל באחוז השטח של הההמרקם המרכזי לבין 

 258.35בהם אין מרקמים מדלגים( לבין שיישובים בהמרקם העירוני. ערך המשתנה נע בין אפס )

הם כן שערכים גדולים יותר מתקבלים עבור יישובים בעלי שטחים מדלגים גדולים ומרוחקים,  .(בסמ"הב)

 זה.הממד הפחות קומפקטיים מבחינת 

  12.60. ערך המשתנה נע בין שטח הפוליגון המקיף המינימליאחוז שטח המרקם העירוני מתוך 

בהם המרקם העירוני שערכים גדולים יותר מתקבלים עבור יישובים . (גני תקווהב) 91.91בסמ"ה( לבין ב)

 זה.הממד הקומפקטיים יותר מבחינת הם כן שממלא את רוב השטח של הפוליגון המקיף, 

 100בגודל מחושבת על רשת תאי שטח  – מידת קרבה הדדית x 100  ,משיכה ה כממוצע של כוחמטר

שטח. כוח המשיכה בין זוג התאים מחושב באנלוגיה עם חוק הגרביטציה, הדדית בין כל זוג של תאי ה

בנוי בשני התאים מחולק בריבוע המרחק האווירי בין מרכזי התאים. ערך המשתנה השטח השל  הכפלמכ

ערכים גדולים יותר מתקבלים עבור יישובים בעלי ריכוז . (בני עי"שב) 9.86ושלים( לבין ירב) 0.13נע בין 

 זה.הממד הקומפקטיים יותר מבחינת הם כן שגבוה של תאי שטח בנויים, 


