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  צירתק

  

המחקר המובא כאן עוסק במדידת פריפריאליות של רשות מקומית מבחינת מיקומה הגיאוגרפי ביחס 

המחקר הוזמן על ידי משרד הפנים במשגרת פרויקט מקיף יותר לאפיון הרשויות . למרכזי פעילות כלכלית

אפיון של . שותרלוונטיות לאספקת השירותים המוניציפליים לאוכלוסיית הר, המקומיות במגוון תכונות

 המתרחשת בארץ מאפשר השוואה בין פוטנציאלים מימד הקרבה לפעילות הכלכליתרשויות מקומיות לפי 

  .  ומשמש כלי עזר להקצאת משבים, במיוחד זיהוי אזורים בעלי פוטנציאל נמוך, לפיתוח של אזורים שונים

  

 עיריות ומועצות 198: יות בישראל הרשויות המקומ252- עבודה זו מציגה את מדד הפריפריאליות הנבנה ל

לא כולל מועצה אזורית , 2004לפי מעמדן המוניציפלי המעודכן לסוף שנת ,  מועצות אזוריות54-מקומיות ו

 10-ומסווגות ל, הרשויות המקומיות מדורגות לפי המדד בסדר עולה של רמת המרכזיות. חוף עזה

 הכולל רשויות 10ועד אשכול , פריאליות ביותר הכולל רשויות מקומיות הפרי1החל מאשכול , אשכולות

ערך המדד עבור רשות מקומית נדונה מתקבל כממוצע של ציוני התקן של שני . מקומיות המרכזיות ביותר

המתבסס על גישת הגרביטציה המקובלת בעולם למדידת , מדד נגישות פוטנציאלית) 1: מרכיבים

 לכל הרשויות המקומיות בארץ לבין גודל והמשקלל בין קרבת הרשות המקומית, פריפריאליות

, המשקפת את המבנה המיוחד של מדינת ישראל, קרבה לגבול מחוז תל אביב) 2; האוכלוסייה שלהן

והמדגישה את הקרבה של הרשות המקומית לאזור המשמש כמרכז הכלכלי והעסקי של המדינה הממוקם 

ת נמדדה לפי הדרך הקצרה ביותר ברשת צירי הקרבה בין היחידות הגיאוגרפיו. קרוב למרכזה הגיאוגרפי

  . תחת האילוץ של חסימת הכבישים הסגורים מטעמי בנייה או ביטחון, התנועה

  

  

  .אפיון רשויות מקומיות, נגישות פוטנציאלית, מדד פריפריאליות,  מיקום גיאוגרפי:מילות מפתח



 

  ,לואיזה בורג מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה' אני מודה לגב

  ,היועצים לפרויקט, ערן רזין ולמר אלכס אלטר' לפרופ, כר דור ממשרד הפניםלמר ישש

  .על התמיכה והייעוץ היעיל בבניית מדד הפריפריאליות

  , ירדנה חמישה מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה' כמו כן תודתי למר אוריאל מאיר ולגב

  .על חישוב המרחקים ברשת הכבישים ועל מיפוי מדד הפריפריאליות
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  מבוא .1
  

אזורים בעלי נגישות גבוהה . מיקום גיאוגרפי של אזור כלכלי נחשב מתמיד כגורם הצלחה החשוב ביותר

לכן מצליחים יותר , תחרותיים יותר, לספקי חומרים ולשווקים משוערים ככלל להיות פרודוקטיביים יותר

שירותים פחות תלויים בהובלת גם בכלכלה מודרנית בה עסקים ו. בהשוואה לאזורים מרוחקים ומבודדים

' ביוטכנולוגיה וכו, טק כמו מחשבים-חברות היי: נשארת חשיבות של מיקום, חומרים גולמיים ומוצרים

אזורים מרוחקים . מעדיפות קרבה למרכזי אוכלוסייה בעלי תשתיות מחקר מוכנות וכוח עבודה מיומן

מהגרים אלא אם כן הם מאופיינים על ידי ממרכזי פעילות כלכלית לא נראים אטרקטיביים למשקיעים ול

או תמיכה ממשלתית    , אוכלוסייה גדולה, )כמו אוניברסיטאות(מוסדות מיוחדים , אוצרות טבע ייחודיים

)Portnov and Erell, 2001       .(  

  

כפי שצוין במחקרים . אקונומי-פריפריאליות מבחינת מיקום גורמת גם לפריפריאליות מבחינת מצב סוציו

למרות שהקשר הוא לא חד משמעי וישנם אזורים מרוחקים , אירופאים בעשרים שנים האחרונות

אזורים מרוחקים ממרכזי פעילות כלכלית מאופיינים באופן כללי על , מצליחים ואזורים מרכזיים בעיתיים

). Erkut and Özgen, 2003(רמת השכלה נמוכה , שיעור אבטלה גבוה, ידי תוצר מקומי גולמי לנפש נמוך

במיוחד מנקודת מבט של תושבים , המונח פריפריאליות עצמו הוא בעל קשר אסוציאטיבי לחיסרון, כמו כן

   ). Philip et al., 2001(המתגוררים באותם האזורים  

  

המחקר המובא כאן הוזמן על ידי משרד הפנים במשגרת פרויקט מקיף יותר לאפיון רשויות מקומיות 

המחקר עוסק במדידת . טיות לאספקת השירותים המוניציפליים לאוכלוסיית הרשותרלוונ, במגוון תכונות

מטרת . פריפריאליות של רשות מקומית מבחינת מיקומה הגיאוגרפי ביחס למרכזי פעילות כלכלית

תקף ומהימן שיבטא את המידה שבה רשות מקומית מרכזית או , המחקר הייתה לגבש מדד כמותי

מימד הקרבה אפיון של רשויות מקומיות לפי . קום כלשהוא באמצע הסולםאו נמצאת במ, פריפריאלית

במיוחד ,  המתרחשת בארץ מאפשר השוואה בין פוטנציאלים לפיתוח של אזורים שוניםלפעילות הכלכלית

  .  ומהווה כלי עזר להקצאת משבים נבונה, זיהוי אזורים בעלי פוטנציאל נמוך

  

 מדד נגישות –בישראל חושב כשקלול של שני מרכיבים מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות 

כולל את , עבודה זו מפרטת את מרכיבי מדד הפריפריאליות. פוטנציאלית וקרבה לגבול מחוז תל אביב

המחושב לפי גישת הגרביטציה והמתבסס על השיטות , תהליך הבניה של מדד הנגישות הפוטנציאלית

  .נותהתיאורטיות המיושמות בעולם בשנים האחרו
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  הגדרה פורמאלית ושיטות תיאורטיות .2

  

 - כאזור מרוחק מאזור פריפריאלי מוגדר, מנקודת מבט גיאוגרפית שכוללת בתוכה גם אספקט כלכלי

כמו (פעילויות , )כמו שווקים ומקומות עבודה(אפשרויות ) -מאופיין בנגישות נמוכה ל, במילים אחרות(

     ;Wegener et al. 2000  (כולל אזור עצמו, סים הקיימים בכל האזוריםאו נכ) פנאי, קניות, השכלה, עבודה

 Shürmann and Talaat, 2000 ; Spiekermann and Neubauer, 2002 .(פריפריאליות היא ההפך , ובכך

כולל את , המגדירה את יתרון המיקום של האזור יחסית לכל האזורים האחרים) accessibility (לנגישות

  . האזור עצמו

  

  מודל בסיסי של מדד נגישות פוטנציאלית  2.1

  

צורות רבות של מדדי נגישות קיימות בספרות כאשר את רוב המדדים ניתן להציג כהרכב של שתי 

ביחידות של (ואחרת מייצגת מאמץ , שניתן להשיג) פעילויות או אפשרויות(אחת מייצגת מטרות , פונקציות

הפונקציות מקושרות , ברוב הגישות המיושמות בעולם. ע אליהןהנדרש בשביל להגי) מרחק או עלות, זמן

  :כאשר כל אחת היא השקלול של האחרת, בצורה כפלית

)1(    )()(
1

ij

n

j
ji cfWgA ∑

=

    כאשר   =

iA  - נגישות של אזור i,  

 n        -ל אזור עצמוכול,  סך מספר האזורים,  

jW        - הפעילות אליה נגשים באזור ) היקף( עוצמתj,  

)( jWg    - פונקצית פעילות )activity function( ,  

ijc        - הגעה לאזור ) זמן, מרחק, עלות( עיכובj מאזור i,  

)( ijcf   - פונקצית עיכוב )impedance function.(  

. 2.2שיטות אפשריות למדידה של עוצמת פעילות האזור ושל עיכוב ההגעה מאזור לאזור מתוארות בסעיף 

, עלות נסיעה: ים של מדד הנגישותהנחות שונות עבור פונקצית פעילות ופונקצית עיכוב מביאות לסוגים שונ

רוב הפרויקטים המעשיים שבוצעו ). Wegener et al., 2000: ראה(נגישות פוטנציאלית , נגישות יומית

המודד את נגישות האזור לפי צורה הכי , בעולם בשנים האחרונות משתמשים במדד הנגישות הפוטנציאלית

או (היעד עולה עם גודלו ויורדת עם המרחק ממנו תחת ההנחה שאטרקטיביות של , )1(כללית של נוסחה 

)(פונקצית עיכוב . 1)או עלות הנסיעה, זמן ijcf למדד זה מוגדרת כפונקציה יורדת המתארת את קלות 

  . j לאזורiההגעה מאזור 

                                                 
: מדידת הנגישות על ידי סיכום מצטבר של הפעילויות משוקללות בקלות ההגעה אליהן מבוססת על חוק ניוטון  1

מהחוק נובע שכוח . ק ביניהםכוח משיכה בין שני גופים פרופורציונאלי לכפל המסה שלהם מחולק ברבוע המרח

תירגם את החוק  Stewart (1947) .משיכה של גוף מרוחק שווה למסה שלו משוקללת בפונקציה יורדת של המרחק

dP-כ) dאנשים במרחקPהשפעה של(למונחים של גיאוגרפיה חברתית והגדיר פוטנציאל של אוכלוסייה  מבוסס ./

לניתוח ) 1(- הגדיר נגישות כפוטנציאל של אפשרויות לאינטראקציה והשתמש בHansen (1959), על אותו רעיון
מודלים מכונים גם , אותו רעיון הביא גם למודלים של אינטראקציה מרחבית. יחסים בין נגישות והתפתחות הקרקע

 וכיוון זרימה של אנשים בין אזורים שונים על סמך גודל אוכלוסייתם בהם משתמשים לזיהוי של גודל, של גרביטציה

  ).Thomas and Huggett, 1980(ופונקציה יורדת של המרחק ביניהם 
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לכלי של כל אזור גם כפונקציה של קרבת האזור למרכזי מדד הנגישות הפוטנציאלית משקף פוטנציאל כ

 jככל שאזורים : ניתן לפרש את הנוסחה כדלקמן. פעילות אחרים וגם כפונקציה של גודל האזורים

  iנגישות של אזור כך ה, iיותר וככל שקל יותר להגיע לאזורים אלו מאזור ) פעילים, גדולים(אטרקטיביים 

  .גבוהה יותר

)( פונקצית פעילותצורה כללית של  jWgבמדד הנגישות הפוטנציאלית מוגדרת כ -λ
jW 0 עם>λ , כאשר

1>λ מבטא את השפעת הגודל )agglomeration effect ( ולוקח בחשבון אטרקטיביות יחסית הרבה יותר

מרכז קניות גדול מושך יותר לקוחות ממספר מרכזי קניות קטנים , לדוגמא. גבוהה של יעדים גדולים

  .המסתכמים לאותו גודל

מהן , ;Portnov and Erell, 2001 (Deichmann, 1996:ראה( מוצג בספרות פונקציות עיכובמספר רב של 

  :  נהוגים לשימוש מעשישני מודלים

  :Hansen (1959)הנובעת ישירות מחוק ניוטון ומוצעת על ידי , פונקצית חזקה הפכית �

)         2a(    θ−= ijij ccf )(    ;   0>θ.   

  :  כעקבית יותר להתנהגות אנושיתWilson (1967) מוצעת על ידי , פונקציה אקספוננציאלית שלילית �

)2b(    )exp()( νβ ijij ccf −=    ; 0>β  ,  0>ν.   

 משקף את נטית הפרט להימנע מנסיעות ארוכות ונקרא פרמטר הרתעה של נסיעות β או θפרמטר 

ככל ). distance sensitivity parameter( רגישות למרחק או פרמטר) distance decay parameter(ארוכות 

יחסית , )1(כך יעדים קרובים מקבלים משקל גדול יותר בנוסחת הנגישות ,  גדול יותרהפרמטרשערך 

כך התרומה שלו , ככל שאזור היעד מרוחק יותר מאזור המוצא, במילים אחרות. למשקל של יעדים רחוקים

  . ערך הפרמטרוהרגישות הזאת למרחק עולה עם , יותרלנגישות של אזור המוצא קטנה 

בעבודה .  של פונקציות עיכוב מבוססת על שימוש במודלים של אינטראקציה מרחביתאמידת הפרמטרים

  : Wang and Minor (2002)המיושמת על ידי ) commuting(הנוכחית השתמשנו  במודל היוממות 

)  3(    )( ijjiij cfMqET       כאשר=

ijT     - מספר יוממים לאזור עבודה j מאזור מגורים i,  

 q    -ערך קבוע ,  

iE        - מספר מועסקים תושבי אזור i,  

jM      - מספר מקומות עבודה באזור j ,  

)( ijcf   - פונקצית עיכוב הגעה לאזור j מאזור i.  

 כמקדמי השיפוע במודלים של רגרסיה β - וθניתן לאמוד את ,  ידועיםijc- וijT ,iE,jMאם 

  ):2b(-ו) 2a(עם פונקציות עיכוב ) 3(המתקבלים על ידי טרנספורמציה לוגריתמית של 

) 4               (






−=−

=−
=+=

−

)exp()(;ln

)(;lnln
)(lnln)/ln( νν

θ

ββ
θ

ijijij

ijijij
ijjiij ccfcq

ccfcq
cfqMET   

  . במודל האקספוננציאלי נקבע מראשν כאשר 
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  יחידות מדידה אפשריות 2.2

  

  עוצמת היעד  2.2.1

 

משתנה העוצמה אמור לייצג  שילוב אפשרויות לאספקת החומרים , בהגדרה הכי כללית של נגישות האזור

ולשקף בכך גם גורמי אספקה וגם , נגישות למידע מסחרי ולמגוון רחב של שירותים, ולשיווק התוצרים

 או על ידי גודל אוכלוסייהנמדדת לרוב על ידי ) W(עוצמת האזור ). Keeble et al., 1982(ביקוש גורמי 

. הכנסה לנפש או שיעור תעסוקה, כמו תוצר מקומי גולמי לנפש, אחד מאינדיקטורים של יעילות כלכלית

Shürmann and Talaat (2002)וטנציאלית  מדווחים על מקדמי מתאם גבוהים מאוד בין מדדי נגישות פ

מחושבים ביחס לאוכלוסייה לבין המדדים המחושבים ביחס לתוצר מקומי גולמי עבור אזורים שונים 

חשוב לציין שגודל האוכלוסייה לא רק משקף את הפוטנציאל המסחרי של האזור אלא . באיחוד האירופאי

, ים ולשווקיםכמו נגישות לשירות, גם מהווה ברוב המקרים קירוב טוב למגוון רחב של פרמטרים

  . אפשרויות תעסוקה ומאפיינים כלכליים אחרים

    

  עיכוב הגעה  2.2.2

 

ניתן להגדיר עיכוב מרחבי במונחים של , במקרה ומדד הנגישות מיועד לניתוח השפעה של מיקום בלבד

במקרה והמטרה היא לשקף השפעה גם של מיקום וגם של קלות אינטראקציה ). אווירי(מרחק איקלידי 

ומגדירים את העיכוב ) Wegener et al., 2000(יחסים לנגישות כתוצאה של רשת תחבורה מתי, מרחבית

עלות מחשבים , בתפיסה הכי כללית). network distance(המרחבי במונחים של מרחקים בתוך הרשת 

הלוקחת בחשבון גם עיכוב מרחבי וגם עיכוב , בין האזורים) generalized distance cost(מרחק מוכללת 

  : ליטי ותרבותיפו

מרחק ונוחות הנסיעה בין האזורים , של זמן) קומבינציה ליניארית( מחושב כשקלול עיכוב מרחבי �

עלות של קילומטר נסיעה ועלות של  , מקדמי השקלול הם עלות של שעת נסיעה. בכלי תחבורה מסוים

ון תקנות ואילוצים בחישוב העיכוב המרחבי לוקחים בחשב. נוחות של נסיעה בכלי התחבורה הנדון-אי

גישה לרשתות תחבורה בכל קצה , מקסימום שעות נהיגה, שיפועי דרך, שונים כמו מהירות מותרת

כך שערך , סימטרית- השפעת גורמים שונים יכולה להיות אי. 'פקקים וכו, זמן המתנה בתחנות, הדרך

  .העיכוב בין כל זוג האזורים יכול להיות תלוי בכיוון הנסיעה

כלכליים או תרבותיים המשפיעים על ,  מתייחס לקשרים ומחסומים פוליטייםחביעיכוב לא מר �

גורמים לא . ההחלטה לנסוע מאזור לאזור ובכך מגבירים או מורידים את עלות המרחק בינהם

לדוגמא ידיעת השפה של אזור אחר או חקיקות ותקנות , סימטריים-מרחביים גם כן יכולים להיות אי

 .כלכליות ופוליטיות

 Copus (1999)ונוחות וקלות " מורגשת"אלא עלות נסיעה ,  מדגיש כי לאו דווקא עלות נסיעה ממשית

ההגעה למרכזי הפעילות הכלכלית הם הגורמים המשפיעים על קבלת ההחלטות להשקיע באזור מסוים או 

התפיסות כלפי המרחק המקובלות  צריך לקחת בחשבון את) c(בבחירת משתנה העיכוב , לכן. להתיישב בו

מקובל , באמידת עיכוב מרחבי. בקרב האוכלוסייה המקומית או בקרב משקיעים ומהגרים פוטנציאליים

לחשוב על זמן הנסיעה ככלי מידה יותר מדויק מאשר מרחק בקילומטרים שלא לוקח בחשבון את מגבלות 

. ת התחבורה דורש השקעת משאבים גדולהחישוב מדויק של זמן הנסיעה בתוך רש, אולם. התנועה בדרך
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 מסיקים שאם היקף תשתיות Portnov and Erell (2001). הוא מושפע על ידי שעות היממה, כמו כן

 הוא כלי מרחק בצירי תנועה, התחבורה ואיכות שירותי הדרך הם פחות או יותר אחידים בין האזורים

  . המידה האמין ביותר לצרכי אמידת הנגישות

  

  ורהכלי תחב 2.2.3

 

  : סוגים של מדדי הנגישות3מבדילים בין 

וכמו כן עבור נסיעות פרט , רכבת או מטוס, רכב:  בנפרדכל אחד מכלי תחבורהמדדים מחושבים עבור  �

מדדים אלו מאפשרים השוואה בין כלי . או אוטובוסים ועבור תנועת סחורה במשאיות/במכוניות ו

  .תחבורה שונים

 הזמינים לנסיעה בין האזורים ונקציה של סך כלי התחבורהפמדדים מחושבים עבור איזושהי  �

מדדים אלו מאפשרים לבטא את ההשפעה הכוללת של כלי התחבורה האלטרנטיביים עבור . הנדונים

 ביותר לתנועה הכלי המהיר או את הכלי המועדףבתור הפונקציה לוקחים בדרך כלל את . האזור הנדון

רכבות ותחבורה אווירית לא רלוונטיים ). ר אזורים וכיוונים שוניםיכול להיות כלי שונה עבו(בכל כיוון 

כאשר לוקחים , תנועה בכבישיםלכן בהרבה מקרים מתבססים על . עבור רוב אזורים פריפריאליים

  . משאית ככלי רכב להעברת סחורה ומכונית ככלי רכב לנסיעה פרטית ועסקית

מדדים אלו לוקחים בחשבון חילופי כלי . ך במהלך הדרשילוב כלי תחבורהמדדים מחושבים עבור  �

) עיכוב פנימי(הם חשובים במיוחד לאמידת זמן הנסיעה בתוך האזור . תחבורה במשך נסיעה אחת

קלות ). Wegener et al., 2000(המשפיע על הפוטנציאל העצמי של האזור ובמידה רבה על נגישותו 

יות יותר חשובה בהגדרת הנגישות ההגעה מהבית או מהמשרד לתחנת הרכבת הקרובה יכולה לה

חישוב מדדים משולבים הוא תהליך מסובך המבוסס על חיפוש . מאשר מהירות הרכבת הבין אזורית

 .תחבורתית-הנתיב הקצר ביותר ברשת רב

   

  עיכוב פנימי 2.2.4

 

 המבטא את התרומה של האזור עצמו ונמדד על פוטנציאל עצמיאמידת נגישות האזור כוללת חישוב של  

בספרות מוצגות גישות שונות ). 1( בנוסחה iic: עוצמה הכלכלית של האזור משוקללת בעיכוב הפנימיהידי 

;         Shurmann and Talaat, 2000 (מזקיפה של אותו ערך ממוצע לכל אזור -לאמידת עיכוב פנימי 

Wang and Minor, 2002 (עד להגדרות מורכבות יותר .Copus (1999) מודד עיכוב פנימי על ידי שליש 

 משתמש באנלוגיה עם Stewart (1947). האורך של הציר הראשי של המלבן המינימלי המכיל את האזור

פוטנציאל חשמלי ומציע למדוד פוטנציאל עצמי של אזור בעל התפלגות אחידה של אוכלוסייה על ידי מספר 

 -היות שרדיוס העיגול מחושב כ. Sשטח התושבים מחולק בחצי הרדיוס של העיגול בעל אותו 

π/Sr π/5.0 - של האזור המחושב  כמרחק עצמיניתן למדוד את העיכוב הפנימי על ידי , = iii Sc =.  

Frost and Spence (1995)בעל  מציגים דוגמאות חשבוניות לשיטת המדידה המבוססת על רדיוס העיגול 

המשקל של הרדיוס צריך , אותו שטח ומראים שככול שאוכלוסיית האזור מרוכזת יותר סביב המרכז

על ]  0.33r , 1.00r[הם בודקים השפעת ערכים שונים של מרחק עצמי בטווח של  , כמו כן. להיות קטן יותר

 האזורים משתנה עם למרות שדירוג.  אזורים באנגליה322ערך מדד הנגישות הפוטנציאלית המחושב עבור 
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המאמר מציג גם הדגמה של . אף אזור פריפריאלי לא הופך להיות מרכזי ולהפך, שינוי ערך המרחק העצמי

אורך ממוצע של נסיעה ממרכז , טענה האומרת שתחת התפלגות אחידה של האוכלוסייה בתוך העיגול

רך ממוצע של נסיעה מכל נקודה לכל נקודה שווה       כאשר או, r66.0-העיגול לכל נקודה בעיגול שווה ל

  . r905.0-ל

  

  בנייה של מדד נגישות פוטנציאלית לרשויות מקומיות בישראל .3

  

 עיריות 198:  רשויות מקומיות בישראל252נבנה עבור , מדד הנגישות הפוטנציאלית המוצג בעבודה זו

]). 3[ראה  (2004לפי מעמדן המוניציפלי המעודכן לסוף שנת , ת מועצות אזוריו54-ומועצות מקומיות ו

חישוב ערך המדד מתבסס על . הרשויות המקומיות מדורגות לפי המדד בסדר עולה של רמת הנגישות

המהווה , עוצמת הפעילות הכלכלית של רשות מקומית נדונה נמדדה על ידי גודל אוכלוסייתה). 1(נוסחה 

רשויות . נגישות לשווקים ולשירותים ועוד, רים כלכליים כמו תעסוקהקירוב למגוון רחב של פרמט

בהתבסס על הדיון . מקומיות גדולות יותר הן בדרך כלל אטרקטיביות יותר למשקיעים ולמהגרים

, ובהתחשבות בזמינות הנתונים, התיאורטי לגבי שיטות אפשריות למדידת עיכוב ההגעה מאזור לאזור

להלן .  לרשות מקומית נמדד על ידי המרחק הקטן ביותר ברשת הכבישיםעיכוב ההגעה מרשות מקומית

  :הנוסחה הכללית לחישוב המדד

) 5(    )(
252

1
ij

j
ji dfPA ∑

=

      כאשר=

iA            - נגישות פוטנציאלית של רשות מקומית i,  

jP            -  אוכלוסייה של רשות מקומיתj,  

ijd          -עבור ji    לפי הדרך הקצרה ביותר j למרכז רשות מקומית iמרחק ממרכז רשות מקומית :  ≠

jiעבור,                   ברשת הכבישים   ,iמרחק עצמי של רשות מקומית : =

)( ijdf    -2(עבורה נבדקו מודלים ,  פונקצית מרחקa (ו-)2b ( תחת ערכים שונים שלν.  

  : iidנבדקו שתי אופציות לחישוב מרחק עצמי 

  ,המחושב באופן שונה עבור סוגים שונים של רשויות מקומיות) דיפרנציאלי(מרחק עצמי משתנה  �

 .מרחק עצמי אחיד לכל הרשויות המקומיות �

  

ושל תהליכי הבחירה של המודל הסופי מובא ) 5(תיאור מפורט של חישוב המשתנים הנכנסים לנוסחה 

  . להלן

  

  מיותהתחשבות בסוגים שונים של רשויות מקו  3.1

  

 הכוללות כל אחת עיריות ומועצות מקומיות: הרשויות המקומיות בארץ מתחלקות לשני סוגים עיקריים

לכן ישנם הבדלים  . הכוללות כל אחת מספר יישובים פזורים בשטח המועצהומועצות אזוריות, יישוב אחד

  :עבור סוגים אלו) 5(בהגדרת המשתנים הנכנסים לנוסחה 
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. 2004ו מועצה מקומית מוגדרת לפי אומדני האוכלוסייה לסוף שנת של עירייה אאוכלוסייה  �

אוכלוסייה של מועצה אזורית כוללת את אוכלוסיית היישובים והמקומות מחוץ ליישובים המקבלים 

עקב . 2004לפי אומדני אוכלוסיית היישובים והמקומות לסוף שנת , שירותים מוניציפליים מהמועצה

] 4[- לצורך חישוב של מדד הנגישות הפוטנציאלית שונה מנתון הפורסם בגודל האוכלוסייה, הגדרה זו

 .תמר ורמת נגב, במיוחד עבור מועצות אזוריות בני שמעון, עבור מספר מועצות אזוריות

מרכז של . של עירייה או מועצה מקומית מוגדר כמרכז הפוליגוןמרכז , בחישוב המרחקים בכבישים �

המרחקים ברשת הכבישים . קודי לפי מיקום משרדי המועצהמועצה אזורית מוגדר כמרכזה התפ

לפי הדרך הקצרה ביותר ברשת צירי התנועה המעודכנת , ס"גיאוגרפיה בלמ-ג"חושבו על ידי תחום ממ

 . ותחת האילוץ של חסימת כבישים הסגורים מטעמי ביטחון או בנייה6 לא כולל כביש 2006לשנת 

מקומית מחושב כפרופורציה של רדיוס העיגול בעל אותו  של עירייה או מועצה מרחק עצמי משתנה �

שטח מפותח כולל שטח בנוי ושטח ציבורי פתוח לפי השכבות של שימושי קרקע . שטח מפותח

מרחק עצמי משתנה של . 2002ס והמעודכנות לשנת "גיאוגרפיה בלמ- ג"המוגדרות על ידי תחום ממ

ובי המועצה למרכזה התפקודי או כממוצע מועצה אזורית מחושב כממוצע מרחקים אוויריים מייש

בהתאם למשמעות הפרופורציה של הרדיוס הנבחרת בתור מרחק עצמי , מרחקים בין יישובי המועצה

 ).2.2.4ראה סעיף (של עירייה או מועצה מקומית 

  

  אמידת פרמטרים 3.2

  

בהינתן   . 2.1המתוארת בסעיף ) 3(הפרמטרים של רגישות למרחק נאמדו לפי מודל אינטראקציה מרחבית 

ijT) מספר נוסעים כל יום לעבודה מרשות מקומיתiלרשות מקומית j( ,iE)  מספר מועסקים תושבי רשות

)ln/(מגדירים משתנה תלוי , )jת עבודה ברשות מקומיתמספר מקומו (jM- ו ) iמקומית jiijk METY = 

Iiכאשר K1=,Jj K1=,JIk *1K= ואומדים את הפרמטרים כמקדמי השיפוע במודלים של 

  :כדלקמן) 4(רגרסיה המתקבלים על ידי טרנספורמציה לוגריתמית 

  )6a(   kkk xaY εθ ijk   כאשר =−+ dx ln=   -עבור פונקצית חזקה הפכית  ;  

)6b(   kkk xaY εβ ν   כאשר   =−+
ijk dx    .  עבור פונקציה אקספוננציאלית שלילית-   =

  

  מקור נתונים  3.2.1

  

 המכסה כמעט את כל אוכלוסיית 1996/97סקר הרגלי נסיעה הנתונים על הנוסעים לעבודה התקבלו מ

 רשומות עבור הנסיעות 333,532קובץ נתוני הסקר כולל ]. 2[- תיאור הסקר מובא ב.  ומעלה8ישראל בגיל 

כל רשומה .  ימי חקירה5 עד 3כאשר עבור כל פרט נאספו נתונים עבור ,  נפשות בכל ימות השבוע44,156של 

, סידורים, קניות, לימודים, כמו עבודה, של הפרט לכיוון אחד למטרה מסוימתמתייחסת לנסיעה אחת 

למרות שעבור כל המועסקים בסקר ידוע גם יישוב . כולל גם החלפת רכב וחזרה הביתה', בילויים וכו

מעבר לבעיות של חוסר (קיימים שני מאפיינים עיקריים במבנה הסקר , המגורים וגם יישוב העבודה

שלא אפשרו שימוש במלוא הנתונים המתקבלים ממנו למטרות של )  נתונים לא סביריםהנתונים או של

  :עבודה זו
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חישוב מספר הנוסעים ממקום המגורים למקום העבודה דורש שקלול נתוני המדגם עבור כל זוג  .1

המקומות במקדמי הנפוח המבטאים את מספר היחידות באוכלוסייה המיוצגות על ידי יחידות 

)  תושבים ויותר50,000המונים ( הניפוח חושבו בנפרד עבור כל אחד מיישובים גדולים מקדמי. הדגימה

זאת אומרת ששקלול נסיעות . עבור יישובים קטנים יותר) לרוב לפי נפות(ולפי אזורים גיאוגרפיים 

.  במקדמי הניפוח המתאימים מביא לאומדן של מספר הנסיעות מאותו יישובמיישוב גדוללעבודה 

 במקדמי הניפוח המתאימים מביא לאומדן של מספר מיישוב קטןשקלול נסיעות לעבודה , תלעומת זא

  .כך שלא ניתן להגיע לרמת הפירוט של רשות מקומית, הנסיעות מכל הנפה אליה היישוב הקטן שייך

מספר רב של נסיעות הפרט בכיוונים שונים ולמטרות שונות לא מאפשר לזהות במאה אחוז את  .2

  :ם המגורים למקום העבודה כינסיעותיו ממקו

  , נסיעת הפרט למקום העבודה לצורך העבודה לא תמיד יוצאת ממקום המגורים של הפרט  -

  ,נסיעת הפרט לצורך העבודה לא תמיד מסתיימת במקום העבודה של הפרט  -

  ,נסיעת הפרט למקום העבודה לא תמיד מתבצעת לצורך העבודה  -

עבודה ממקום המגורים יכולה לעבור דרך מספר מקומות   נסיעת הפרט לצורך העבודה למקום ה-

  .'לימודים וכו, שונים לצרכי קניות

  :על מנת להתגבר על הבעיות אלו פעלנו כדלקמן

) 1996 תושבים ויותר בשנת 50,000המונים ( היישובים הגדולים 21ספרנו רק את המועסקים תושבי  .1

  .1996עסקים באוכלוסיית  מסך המו57%והמייצגים " משלהם"בעלי מקדמי ניפוח 

ספרנו רק את אותם המועסקים , בחישוב מספר הנוסעים לעבודה ממקום המגורים למקום העבודה  .2

. שלפחות פעם אחת נסעו לצורך עבודה מיישוב מגוריהם לרשות המקומית הרשומה כמקום עבודתם

ראה (ה -ימי עבודה אהתייחסנו רק ל, בחישוב הממוצע היומי של מספר הנוסעים מעבר לימי החקירה

 ). 'ג] 2[-הנחיות ב

  

  ניידות מועסקים 3.2.2

  

המוגדרת כתנועה בעזרת כלי רכב מנועי , הסקר כולל נתונים על ניידות של פרט באמצעות נסיעה בלבד

בין , לדוגמא, לכן לא ניתן להבדיל. לא כולל שימוש באופניים או הליכה ברגל) מסחרי או ציבורי, פרטי(

כאשר סביר ,  באף אחד מימי החקירה לבין אלה שהלכו למטרה כלשהיא ברגלאלה שלא יצאו מהבית

למרות שעקב מגבלה זו . ביצועה נסיעות הם הליכה ברגל בתוך יישוב המגורים-להניח שרוב המקרים של אי

נתוני הסקר כן מאפשרים את אמידת הפרמטרים , הסקר לא מספק תמונה מלאה של ניידות המועסקים

  .ביחס לנסיעות בכבישים של רגישות למרחק

  

ממוצע יומי לפי ( היישובים הגדולים 21יומית של מועסקים תושבי - מציג את רמת הניידות היום1לוח 

המוצג , היישובים בלוח מסודרים לפי אחוז המועסקים שעובדים מחוץ ליישוב המגורים). נתונים מנופחים

)  ויותר50%-ובבני ברק ונצרת כ,  ויותר30%-כברוב היישובים (חלק ניכר מהמועסקים . בעמודה האחרונה

חלק זה כולל גם את המועסקים שמגיעים לעבודה ברגל או . לא נוסעים למקום עבודתם מיישוב מגוריהם

גם את המועסקים תושבי היישוב שנוסעים לעבודה , )רובם בתוך יישוב המגורים, סביר להניח(באופניים 

וגם את אלה שלא מגיעים באף מימי החקירה , )ישוב עבודתםשוכרים דירה בי, לדוגמא(מיישוב אחר 

לבין ) הנוסעים לעבודה מיישוב מגוריהם ליישוב אחר(השוואה בין אחוז היוממים . לעבודה למקום עבודתם

אחוז של סך המועסקים מחוץ ליישוב מגוריהם מראה שחלק ניכר של מועסקים מחוץ ליישוב מגוריהם לא 
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ההפרש בין שתי העמודות האחרונות בלוח מראה כי . ית למקום עבודתם הרשוםנוסעים לצרכי עבודה מהב

 ממועסקים תושבי בני ברק או רמת גן מועסקים מחוץ 19%-  ממועסקים תושבי ירושלים עד ל3%-מ

, ההבדל הגדול באחוזים אלו בין היישובים כמו ירושלים. ליישוב המגורים אבל לא נוסעים לשם לעבודה

ו אשקלון לבין היישובים כמו רמת גן או בני ברק נובע במיוחד מקרבה הדדית בין יישובי באר שבע א, חיפה

  .  גוש דן המאפשרת תנועת מועסקים בין היישובים ברגל או באופניים

  

  הגדרת אינטראקציות 3.2.3

  
 Yהמשתנים המגדירים את ערך של משתנה תלוי, לצורך אמידת הפרמטרים של הרגישות למרחק

  :מחושבים מנתוני הסקר כדלקמן) 6a(-)6b(במודלים של רגרסיה 

)7      (  )/ln( jiijk METY      כאשר=

ijT - אינטראקציה בין מקום מגורים iלבין מקום עבודה j מוגדרת כמספר תושבים של יישוב גדולi  

i ,211K=i ,iJjמיישוב j לרשות מקומיתהנוסעים מדי יום לעבודה K1=)  אוסף מקומות העבודה

Kk, )אליהם נוסעים המועסקים משתנה בין מקומות המגורים K1= ,∑
=

=
21

1i
iJK ,  

iE - מספר מועסקים תושבי יישוב i,jM  -סך מספר מועסקים ברשות מקומית j.  

ום לעבודה  היישובים הגדולים נוסעים מדי י21 מועסקים תושבי 733,169לפי נתוני הסקר מתקבל כי 

ידוע סמל רשות )  איש697,332( מהם 95%כאשר עבור , מיישוב מגוריהם לרשות המקומית בה הם עובדים

  . עבור המודלים של רגרסיה )יעד- זוגות מוצא(  תצפיותK=493נתונים אלו יוצרים . מקומית של עבודתם

  

רים של רגישות למרחק על סמך נתוני למרות שלפי הספרות המקצועית מקובל לאמוד את הפרמט

לחשב את המשתנה התלוי , לצורך השוואה וגם בשל מורכבות ובעייתיות נתוני הסקר, החלטנו, הנסיעות

  :גם בלא התייחסות לנסיעות של מועסקים ממקום המגורים למקום העבודה

) 8     (  )/ln( jiijk MEEY      כאשר=

ijE -ראקציה בין מקום מגורים  אינטiלבין מקום עבודה j מוגדרת כמספר תושבים של יישוב גדולi 

  . j ,211K=i ברשות מקומיתהמועסקים

ידוע סמל רשות )  איש1,112,849 מתוך 1,055,274(לים  היישובים הגדו21 מהמועסקים תושבי 95%עבור 

  ). עבודה–זוגות מגורים( תצפיות K=551כך שמתקבלות , מקומית בה הם עובדים

אמידת הפרמטרים של רגישות למרחק על פי נתונים אלו מביאה לערכי הפרמטרים קרובים מאוד 

המועסקים מחוץ ליישוב המגורים הסיבה לכך היא שרוב ). 2 לוחראה ) (7(לתוצאות האמידה על פי הגדרה 

כך שרוב ההבדל בין שני סוגי הנתונים מתרכז באינטראקציות בתוך יישובי , נאלצים לנסוע לעבודה

  .  מסך התצפיות במודלים של הרגרסיה4% – תצפיות 21 המהוות רק המגורים
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  :חשוב לציין כאן שני דברים

במצב של , מביאות לתוצאות דומות נובע כי לצורך עדכון הפרמטרים בעתיד) 8(-ו) 7(מזה שהגדרות  �

, ))8(הגדרה (ניתן להשתמש בנתוני תעסוקה בלבד , חוסר נתונים מעודכנים עבור יוממים בישראל

  . במקרה והם נגישים ברמת הפירוט הנדרשת

רחק היא פרמטר די שרמת הרגישות של האוכלוסייה למ) וגם הספרות מעידה על כך(סביר להניח  �

, לצורך בדיקת ההשפעה של רשת הכבישים על רגישות למרחק. קבוע ולא משתנה בהרבה על פני שנים

קיבלנו אומדנים קרובים מאוד לאומדנים . אמדנו את הפרמטרים גם על סמך המרחקים האוויריים

לעומת , ישיםמשמעות הדבר היא שהתייחסות לרשת הכב). 2לוח ראה (המתבססים על רשת הכבישים 

ראה גם דיון לגבי , בהקשר זה(כמעט ולא משנה את רמת הרגישות למרחק , המרחקים האוויריים

למרות השינויים הגדולים ברשת התחבורה בישראל בעשר , לכן). 2.2.2תפיסה כלפי המרחק בסעיף 

וות  לא אמור להביא לעי1996/97שימוש בנתוני הניידות של המועסקים מסקר , שנים האחרונות

 .משמעותית באמידת הפרמטרים של הרגישות

  

  תהליך אמידה ויציבות אומדנים 3.2.4

  

]/[ תצפיות 493 מציג התפלגות של 1תרשים  jiij MET)   אינטראקציות משוקללות בין מקום מגורים לבין

כאשר מרחק עצמי של ,  ברשת הכבישיםjמקום עבודה  לi ממקום מגורים ijdלפי מרחק) מקום עבודה

π/5.0 -  מחושב כiיישוב מגורים  iii Sd התפלגות הנתונים . i מוגדר כשטח מפותח של יישוב iS-  ו=

פונקצית חזקה הפכית או לפונקציה אקספוננציאלית שלילית ומצדיקה בתרשים אכן נראית מתאימה ל

  ). 6b(- ו) 6a: (שימוש בשני המודלים של רגרסיה

  

)ln/(עם) a6( מציג את הטרנספורמציה הלוגריתמית המתאימה למודל רגרסיה 2תרשים  jiijk METY =   

ijk - ו dx ln= .מעידים על תופעה של , ם מבחנים סטטיסטייםיחד ע, התפלגות הנתונים בתרשים

כך שההנחה הרגילה , כאשר שונות השאריות משתנה עם הערכים של המשתנה המסביר, הטרוסקדסטיות

אחרי תיקון עבור הטרוסקדסטיות מתקבל האומדן  . של שונות קבועה במודל הרגרסיה לא תקפה

0051.ˆ =θ ).( 560R2 =.  

  

עם  ) b6( מציגים את הטרנספורמציה הלוגריתמית המתאימה למודל רגרסיה ' ב3-ו'  א3שימים תר

)/ln( jiijk METY ν  -  ו=
ijk dx אחרי תיקון עבור הטרוסקדסטיות .  בהתאםν=5.0- וν=2.0  עבור =

ˆ983.2: הבאיםמתקבלים אומדני הרגישות למרחק  =β )45.0( 2 =R 2.0 עבור=ν  ;564.0ˆ =β 

)50.0( 2 =R 5.0 עבור=ν .  

יורד  β̂אומדן הרגישות . 2-ו, 1, 0.7:  גדולים יותרνגם עבור ערכים של ) 6b(הרצנו את מודל הרגרסיה 

ˆν ,02.0=1עבור :  עולהν-ככל ש ≈β . ערכים גדולים שלν מגדילים הפרשים בין המרחקים ויוצרים 

  .  תצפיות חריגות
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תחת הגדרות שונות של אינטראקציות בין הרשויות  ν=2.0 המתקבלים עבור β̂ מציג אומדנים 2לוח 

מרחק אווירי או מרחק (ותחת הגדרות שונות של המרחק ביניהן ) 3.2.3סעיף , )8(-ו) 7(הגדרות (המקומיות 

נתוני הלוח מעידים על יציבות האומדנים בפני שימוש . מובאים בסוגריים 2Rערכים של ). ברשת הכבישים

ורק למרחקים בין ) 7( בהמשך העבודה נתייחס רק להגדרת האינטראקציות .בסוגי הנתונים השונים

  . הרשויות המקומיות ברשת הכבישים

  

 21אומדני הרגישות של כל האוכלוסייה למרחק במודלים השונים מתקבלים על סמך הקבוצה של 

על מנת . במיקום הגיאוגרפי ובתנאי התעסוקה, היישובים בתוך הקבוצה שונים בגודל. ם הגדוליםהיישובי

גם עבור כל אחד ) 6a(הרצנו את מודל הרגרסיה , לקבל תמונה יותר רחבה של רגישות האוכלוסייה למרחק

. רגישותהיישובים מוצגים בסדר עולה של אומדן ה.  מסכם את התוצאות3לוח .  היישובים בנפרד21-מ

.  המובאים בלוח התקבלו אחרי תיקון עבור הטרוסקדסטיות במידה והיה צורך2R- וθ̂הערכים של 

על ידי ) 5 (רעיון של שיפור נוסחת הנגישות הפוטנציאליתאומדני הרגישות השונים בין היישובים מביאים ל 

המכילות ערכים שונים של פרמטר הרגישות למרחק עבור מוצאים , תשימוש בפונקציות מרחק משתנו

)(: שונים iji df במקום )( ijdf . שיפור מסוג זה יהי אפשרי במידה והנתונים על האינטראקציות בין

  . מקומות מגורים לבין מקומות עבודה יהיו זמינים עבור כל מקומות המגורים

  

   θ̂ מציג אומדנים 4לוח . רגישות למרחק תלוי בין היתר בהגדרת מרחק עצמי של יישובי המוצאאומדן ה

ראה סעיף ( המתקבלים עבור קבוצת היישובים הגדולים תחת הגדרות שונות של מרחק עצמי משתנה β̂- ו

2.2.4. (  

  

  מטריצת מרחקים  3.3

  

טיפול בשני סוגים של יחידות המחקר גישות הפוטנציאלית ברמה של רשות מקומית דורשת בניית מדד הנ

 יישובים בודדים במעמד של עירייה או מועצות מקומיות וקבוצות היישובים במעמד של מועצה – ביחד

ת ישנן עיריו. הרשויות המקומיות בישראל לא מהוות אזורים זרים מבחינה גיאוגרפית, יתרה מכך. אזורית

כך שהמרכז התפקודי של המועצה , ומועצות מקומיות הנמצאות מבחינה גיאוגרפית בתוך מועצות אזוריות

או המרחק בין , )קצרין ומועצה אזורית גולן, לדוגמא(האזורית נמצא בתוך העירייה או המועצה המקומית 

תפקודי של מועצה יתכן מצב כאשר המרכז ה, כמו כן. המרכזים של שתי הרשויות המקומיות קטן מאוד

המקרה של (אזורית נמצא בתוך עירייה או מועצה מקומית למרות שמבחינה גיאוגרפית הם אזורים זרים 

, בשל החלוקה האדמיניסטרטיבית הלא אחידה של שטח המדינה). באר שבע ומועצה אזורית אבו בסמה

רשות מקומית למרכז של כל ממרכז של כל ) x 252 252(על מטריצת המרחקים סימטרית ) 5(הפעלת נוסחה 

ייתכן מצב כאשר מועצה אזורית בעלת : רשות מקומית מביאה לדירוג מעוות של רשויות מקומיות

אוכלוסייה קטנה ומפוזרת בשטח גדול מקבלת דירוג פריפריאלי שווה לדירוג של עירייה או מועצה מקומית 

  . גדולה בה נמצא מרכזה התפקודי

  

שמרחק ממקום המוצא  האומר  קבענו כלל,  וגם לאזן את מערכת המרחקיםעל מנת להתגבר על הבעיה זו

גדול מהמרחק  אם המרחק ליעד .למקום היעד לא יכול להיות קטן מהמרחק העצמי של מקום המוצא
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התיקון הופך את מטריצת . מקצים למרחק ליעד את ערך המרחק העצמי של המוצא, העצמי של המוצא

גם , גם בהגדרה של מרחק עצמי משתנה בין הרשויות המקומיות, המרחקים למטריצה לא סימטרית

  . בהגדרה של מרחק עצמי אחיד

  

 בחירת מודל של פונקצית מרחק   3.4
  

על מנת לבדוק את יציבות . חישבנו את מדד הנגישות הפוטנציאלית עבור שני המודלים של פונקצית מרחק

נו את החישובים גם לפי אומדני הפרמטרים ביצע, המדד לשינוי ערכי הפרמטרים של הרגישות למרחק

גם לפי ערכי הפרמטרים בטווח סביר סביב , המתקבלים על סמך מודל האינטראקציה המרחבית

 הרשויות המקומיות המתקבלים תחת 252 מציג את מקדמי המתאם בין הדירוגים של 5לוח . האומדנים

יוס של שטח מפותח של עירייה או כאשר מרחק עצמי חושב כחצי רד, הגדרה של מרחק עצמי משתנה

הדירוגים התקבלו לפי . וכמרחק אווירי ממוצע מיישובי מועצה אזורית למרכזה התפקודי, מועצה מקומית

  :שתי פונקציות המרחק עם אומדני הפרמטרים הבאים

ˆ00.1, פונקצית חזקה הפכית � =θ -מבוסס  האומדן המתקבל לפי מודל האינטראקציה המרחבית ה

  ,)3לוח ראה ( היישובים הגדולים 21על כל 

ˆ72.0, פונקצית חזקה הפכית � =θ - האומדן הנמוך בין האומדנים המתקבלים עבור כל אחד 

  , )3לוח ראה (מהיישובים הגדולים 

ˆ56.1, פונקצית חזקה הפכית � =θ - כל אחד  האומדן הגבוה בין האומדנים המתקבלים עבור

  , )3לוח ראה (מהיישובים הגדולים 

2.0,ˆ98.2, פונקציה אקספוננציאלית שלילת � == βν  - האומדן המתקבל לפי מודל האינטראקציה 

  ,)4לוח ראה ( היישובים הגדולים 21המרחבית המבוסס על כל 

5.0,ˆ56.0, פונקציה אקספוננציאלית שלילת � == βν  - מודל האינטראקציה  האומדן המתקבל לפי

  ,)4לוח ראה ( היישובים הגדולים 21המרחבית המבוסס על כל 

1,ˆ1, פונקציה אקספוננציאלית שלילת � == βν -ערך שרירותי של הפרמטר .  

מקדמי המתאם בין הדירוגים המתבססים על אומדני הפרמטרים המתקבלים ממודל האינטראקציה 

מקדמי המתאם בין דירוגים אלו לבין . גבוהים מאוד, שובים הגדולים היי21המרחבית המבוסס על כל 

שינוי של ערך הפרמטר בטווח מסוים . נמוכים, הדירוגים המתבססים על ערכי הפרמטרים שלא מהמודל

מקדם מתאם גבוה בין הדירוגים המתבססים על (לא מביא לשינויים גדולים בדירוג הרשויות המקומיות 

72.0ˆ =θ00.1-  וˆ =θ .( אומדני הפרמטרים המתקבלים מהמודל מביאים לדירוגים סבירים של הרשויות

  . כאשר ערכי הפרמטרים רחוקים מאומדנים אלה מביאים לדירוגים לא סבירים, המקומיות

  

ממוצעת מקובל לבטא את ערך מדד הנגישות הפוטנציאלית של האזור באחוז מהנגישות הפוטנציאלית ה

 4תרשים . )Furst et al; 2002, Shürmann and Talaat. ,1999(של כל האזורים משוקללת באוכלוסייתם 

כאשר , של פונקצית המרחק" טובים" מודלים 3 הרשויות המקומיות עבור 252מציג את אחוזי הנגישות של 

ורית חבל אילות עד בני ממועצה אז(הרשויות המקומיות מסודרות לפי ערך מדד הנגישות הפוטנציאלית 

ˆ00.1המתבסס על פונקצית חזקה הפכית עם ) ברק =θ . ניתן לחלק את הרשויות המקומיות לקבוצות לפי

  ):Spiekermann and Neubauer, 2002( קבוצות 6-לדוגמא ל, אחוז מהנגישות הממוצעת
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  ;נגישות נמוכה קיצונית  :  25%עד         

  ;נגישות נמוכה מאוד:    50%   - 25%

  ;נגישות נמוכה  :  75%   - 50%

  ;מתחת לממוצע, נגישות בינונית:  100%  -   75%

  ;מעל הממוצע, נגישות בינונית:  125% -  100%

 .נגישות גבוהה:  125%מעל      

.  המודלים של פונקצית המרחק3 מציג את ההתפלגות של הרשויות המקומיות לפי קבוצות אלו תחת 6לוח 

ההבדלים אלו הם , )4תרשים ראה ( המודלים 3למרות שישנם הבדלים בין הדירוגים המתקבלים עבור 

כך שרשויות מקומיות בעלות נגישות פוטנציאלית נמוכה לפי מודל אחד נשארות ברמת , "מקומיים"

ציאלית ל לגבי רשויות מקומיות בעלות נגישות פוטנ"כנ, נגישות פוטנציאלית נמוכה גם לפי מודל אחר

השוואה בין שני הדירוגים המתבססים על אומדני הפרמטרים המתקבלים ממודל האינטראקציה . גבוהה

2.0,ˆ98.2(המרחבית  == βν00.1- וˆ =θ ( מראה כי פונקצית מרחק אקספוננציאלית שלילית גורמת

במיוחד בין קבוצה של , אלית נמוכהלהבחנה יותר טובה בין רשויות מקומיות בעלות נגישות פוטנצי

שימוש בפונקצית חזקה ). 6לוח ראה גם " (נגישות נמוכה מאוד"לבין קבוצה של " נגישות נמוכה קיצונית"

ˆ72.0הפכית עם  =θתחת מודל זה, כמו כן. הבחנה בין רמות שונות של הנגישות הפוטנציאלית- גורם לאי ,

  ". נגישות נמוכה מאוד"-ו" נגישות נמוכה קיצונית"נכללות בקבוצות של מעט מדי רשויות מקומיות 

  

 בעלת צורה נבחרה פונקצית חזקה הפכית, בשל חוסר קריטריון אובייקטיבי לבחירה בין פונקציות המרחק

  . אינטואיטיבית פשוטה ותלויה רק בפרמטר אחד

  

  בחירת הגדרה של מרחק עצמי  3.5

  

 של רגישות למרחק θ רשות מקומית משפיע גם על אומדן של פרמטר אופן הגדרה של מרחק עצמי של

 המתקבלים θ מציג את אומדני 7לוח ). 5(גם על ערכי מדד הנגישות הפוטנציאלית בנוסחה , )a6(בנוסחה 

 נאמד θנזכיר כי פרמטר . אחיד ערכים של מרחק עצמי 4- ומשתנה הגדרות של מרחק עצמי 4תחת ) 6a(-מ

לכן ערכי האומדנים ועלייתם המונוטונית עם . על סמך ניידות המועסקים המתגוררים רק ביישובים גדולים

אמנם תושבי . רגישות למרחק של תושבי יישובים גדוליםהגדלת הערך של מרחק עצמי מבטאים בעצם 

  . האומדנים לא מדויקים מבחינה סטטיסטית, כלוסיית הארץיישובים אלו מהווים את רוב או

  

מרחק עצמי משתנה הביא למספר עיוותים גם בערכי המרחקים העצמיים וגם בדירוג של הרשויות 

אין דרך למדוד מרחק עצמי משתנה בצורה אמינה ואחידה עבור . המקומיות לפי רמת פריפריאליות

מתקבלים . ביחד) מועצות אזוריות(וקבוצות יישובים ) תעיריות ומועצות מקומיו(יישובים בודדים 

מרחקים עצמיים ענקיים של מועצות אזוריות מביאים . מרחקים עצמיים קטנים מדי עבור יישובים גדולים

נוצרים פערים , כללית. לפריפריאליות מוגזמת של אותן המועצות בהשוואה ליישובים עירוניים סמוכים

כמו כן מספר רשויות מקומיות מקבלות דירוג לא סביר בהשוואה לדירוג . וכיםגדולים מדי בין יישובים סמ

 לכל הרשויות מרחק עצמי אחידהוחלט להגדיר , על מנת לנטרל עיוותים אלו. של רשויות מקומיות אחרות
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ניתוח הדירוגים של הרשויות המקומיות המתקבלים תחת ערכים שונים של מרחק עצמי . 2המקומיות

מ נותן משקל גדול מדי לאוכלוסייה של יישובים " ק3-מרחק עצמי קטן מ. סכנות הבאותאחיד הביא למ

בהשוואה למשקל של אותה האוכלוסייה , גדולים בנוסחת הנגישות הפוטנציאלית עבור יישובים אלו

הדבר מביא לפערים גדולים מדי בין דירוג . בנוסחת הנגישות הפוטנציאלית עבור יישובים סמוכים קטנים

מ מביא " ק3-מרחק עצמי גדול מ. של יישובים סמוכים קטנים) נמוך(של יישובים גדולים לבין דירוג ) והגב(

 המביא לאיזון בין קרבת הדירוגים של מ" ק3נבחר מרחק עצמי של . לדירוג נמוך מדי של יישובים גדולים

  . רשויות מקומיות סמוכות לבין דירוג של ערים גדולות

  

  נגישות פוטנציאלית נוסחה סופית של מדד  3.6

  

  :מדד הנגישות הפוטנציאלית מחושב כדלקמן

)9(    ∑
=

=
252

1
19.1

j ij

j
i d

P
Aכאשר      

iA  - נגישות פוטנציאלית של רשות מקומית i,  

jP  - אוכלוסייה של רשות מקומית j,  

ijd  -ם ממרכז רשות מקומית" מרחק בקiלמרכז רשות מקומית j   

  ,          לפי הדרך הקצרה ביותר ברשת הכבישים

iid  - מרחק עצמי של רשות מקומית i ,כל רשות מקומיתמ ל" ק3-שווה ל.  

       

,  לפי ערכי מדד הנגישות הפוטנציאלית) אשכולות(ניתן לחלק את הרשויות המקומיות לקבוצות הומוגניות 

שיטת (והשונות בין הקבוצות תהי מקסימלית , כך ששונות של ערך המדד בתוך הקבוצה תהי מינימלית

Ward .( רשויות המקומיות לפי מדד הנגישות  מציג את הדירוג ואת החלוקה לאשכולות של ה11לוח

   .הפוטנציאלית

  

  חישוב של מדד פריפריאליות  .4

  

מדד : מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות בישראל חושב כממוצה ציוני התקן של שני מרכיבים

  . הנגישות הפוטנציאלית וקרבה לגבול מחוז תל אביב

  

כך שרשות מקומית , דר עולה של רמת המרכזיותהרשויות המקומיות מדורגות לפי מדד הפריפריאליות בס

הסדר הנקבע מאפשר השוואה נוחה בין ערך המדד לבין . פריפריאלית יותר מקבלת דירוג נמוך יותר

כלכלי -במיוחד הקבלה עם המדד החברתי, אקונומיים המאפיינים את הרשויות המקומיות-משתנים סוציו

כמו . המקומיות מערכו הנמוך ביותר עד ערכו הגבוה ביותרהמסדר את הרשויות ]) 1[ראה (של האוכלוסייה 

 10-הרשויות המקומיות מסווגות ל. הסדר הנקבע הוא עקבי עם הסדר של מדד הנגישות הפוטנציאלית, כן

 אשכולות 5-חלוקה ל.  של חלוקה לאשכולות הומוגנייםWardלפי שיטת , אשכולות פריפריאליות

                                                 
מתחשבת גם בזה שאספקט של פריסת השטח של רשות מקומית תטופל בנפרד על ידי בחירת מרחק עצמי אחיד   2

  . בניית מדד קומפקטיות של רשויות מקומיות
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" פריפריאלי מאוד: " רמות הפריפריאליות5- המקומיות להומוגניים מאפשרת לקבץ את הרשויות

מרכזי "- ו) 7אשכול " (מרכזי", )6- ו5אשכולות " (בינוני", )4אשכול " (פריפריאלי", )3 עד 1-אשכולות מ(

מיפוי תוצאות האפיון של הרשויות המקומיות לפי המדד מראה התאמה ). 10 עד 8-אשכולות מ" (מאוד 

ראה (כלכליים של המדינה -ליות שהתקבלו מהמדד לבין אזורים גיאוגרפייםטובה בין רמות הפריפריא

,  מציג את הדירוג ואת החלוקה לאשכולות של הרשויות המקומיות לפי מדד הפריפריאליות12לוח ). המפה

  .כולל דירוג של הרשויות המקומיות לפי כל אחד משני מרכיבי המדד

  

 רשויות מקומיות 13כולל , פנימית של מטרופולין תל אביבהמוגדר גם כגלעין והטבעת ה, מחוז תל אביב

, בני ברק, רמת גן, כפר שמריהו, הרצלייה, רמת השרון, יפו-תל אביב:  עיריות ומועצות מקומיות12מתוכן 

עקב מעמד מיוחד של מחוז תל אביב . ומועצה אזורית אפעל, אזור, בת ים, חולון, אור יהודה, קריית אונו

דרום -קרוב לאמצע ציר צפון(המתלכד עם המרכז הגיאוגרפי , כלי והעסקי של המדינההמשמש כמרכז הכל

למרות שהמרחק , 3מדד הפריפריאליות הוחלט להדגיש קרבה אליו כמרכיב נפרד של, )אילת-או מטולה

מכל רשות מקומית לרשויות המקומיות במחוז תל אביב נלקח בחשבון כבר בתוך מדד הנגישות 

  . הפוטנציאלית

  

רכיב הקרבה לגבול מחוז תל אביב נבנה כך שרשות מקומית קרובה יותר למחוז תל אביב מקבלת ערך מ

הקרבה מחושבת בקילומטרים . תוך כדי שמירה על סקלת המרחקים ועל ערכים חיוביים, גבוה יותר

לכל רשות מקומית . לכל רשות מקומית הנמצאת בתוך מחוז תל אביב מקצים ערך מרחק אפס. כדלקמן

לפי הדרך , נמצאת מחוץ למחוז תל אביב מחשבים מרחק ממרכז הרשות המקומית עד לגבול המחוזה

המרחק הגדול ביותר בין המרחקים ממרכזי הרשויות . הקצרה ביותר ברשת הכבישים הפתוחים לתנועה

לכן הקרבה של כל רשות מקומית . מ" ק321.65: המקומיות עד לגבול מחוז תל אביב הוא המרחק מאילת

 לבין המרחק ממרכז של אותה רשות מקומית עד לגבול מחוז 321.65למחוז תל אביב מתקבלת כהפרש בין 

  . תל אביב

  

  שקלול של מדד נגישות פוטנציאלית עם קרבה לגבול מחוז תל אביב 4.1

  

נבחרו משקלות שווים לפי בקשת המזמין , בשל חוסר קריטריון מדעי לקביעת משקלות לשני מרכיבים

הלך העבודה נעשו בדיקות אמפיריות של רמת הרגישות של מדד הפריפריאליות לחלופות במ. לפרויקט

 מגדיר מספר שקלולים אפשריים של מדד הנגישות הפוטנציאלית עם 8לוח . השקלול של שני המרכיבים

השוואה בין הדירוגים של הרשויות ). TA50(כולל השקלול השווה , הקרבה לגבול מחוז תל אביב

  : תקבלים לפי השקלולים השונים מביאה למסכנות הבאותהמקומיות המ

שינוי משקלות המרכיבים של מדד הפריפריאליות מביא לשינויים יחסית גדולים בדירוג של רשויות  �

 של רשות מקומית אפילו שינוי השקלול לא מביא לשינוים גדולים באשכול, יחד עם זאת. מקומיות

משקלות המרכיבים משנה גם את החלוקה לאשכולות כיוון ששינוי , כאשר הדירוג שלה משתנה

" זזים"גבולות האשכולות , במילים אחרות. הומוגניים המבוססת על שונות של ערכי המדד המשוקלל

רוב הרשויות המקומיות אשר דירוגן משתנה בצורה , לכן. יחד עם שינוי בשקלול המרכיבים

 . מקסימום באשכול אחד" זזות"לא משנות כלל את האשכול שלהן או , משמעותית

                                                 
  .המזמין לפרויקט , החלטה זו באה לקראת הבקשה של משרד הפנים  3
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שינוים גדולים בדירוג ושינוי באשכול עקב שינוים בשקלול של מרכיבי מדד הפריפריאליות מורגשים  �

  . ולהפך, כך ששינוי בשקלול לא הופך רשויות מקומיות פריפריאליות למרכזיות, בעיקר באמצע הסולם

פריפריאלי ופריפריאלי  (4 עד 1-באשכולות מTA50 כמעט כל הרשויות המקומיות הנמצאות לפי  �

  . גם כאשר שקלול המרכיבים משתנה4 עד 1-נשארות באשכולות מ) מאוד

) מרכזי ומרכזי מאוד (10 עד 7-באשכולות מTA50 כמעט כל הרשויות המקומיות הנמצאות לפי  �

  .  גם כאשר שקלול המרכיבים משתנה10 עד 7-נשארות באשכולות מ

 גם לפי השקלולים 5 נשארות באשכול 5באשכול TA50 לפי רוב הרשויות המקומיות הנמצאות  �

  .האחרים

 גם לפי השקלולים 6חלק נשארות באשכול , 6 באשכול TA50לפי בין הרשויות המקומיות הנמצאות  �

בעיקר לפי  (7חלק עולות לאשכול ,  )TA33או / וTA25בעיקר לפי  (5חלק יורדות לאשכול , האחרים

TA67או / וTA75.(   

  

  הערים הגדולות3- הקרבה למחוז תל אביב בקרבה להחלפת מרכיב  4.2

  

נביא כאן ניתוח רגישות של המדד להחלפת , בהתחשב להערות שהתקבלו אחרי פרסום מדד הפריפריאליות

. יפו וחיפה-תל אביב, ירושלים:  הערים הגדולות3- מרכיב הקרבה לגבול מחוז תל אביב במרכיב קרבה ל

המבוסס על גישת הגרביטציה המקובלת בעולם למדידת , טנציאליתנבהיר כי שקלול של מדד הנגישות הפו

עם קרבה לגבול מחוז תל אביב משקף את המבנה המיוחד של מדינת ישראל ומדגיש קרבה , פריפריאליות

 הערים 3- קרבה של כל רשות מקומית ל. של רשות מקומית נדונה למרכז הכלכלי והעסקי של המדינה

 מדד הנגישות הפוטנציאלית המשקלל בין קרבה של רשות מקומית נדונה הגדולות נלקחה בחשבון על ידי

ולכן המתחשב גם בגודל האוכלוסייה של כל , לכל הרשויות המקומיות בארץ לבין גודל האוכלוסייה שלהן

חיזוק של קרבה לעיר הגדולה הקרובה ביותר על .  הערים הגדולות ובריכוזי האוכלוסייה סביבתן3-אחת מ

:      משתי סיבות עיקריות, כמרכיב נפרד נראה פחות מוצדק מחיזוק הקרבה למחוז תל אביבידי הגדרתה 

לא נתפסות כמרכזים כלכליים ועסקיים , גם בעיני אנשי עסקים, גם בעיני תושבים, ירושלים וחיפה) 1

 הודות במידה מסוימת למיקומו, מחוז תל אביב כן משמש מרכז כזה, לעומתן. מבחינת המדינה כולה

ההבדלים בין מרכיב הקרבה לעיר הגדולה הקרובה ביותר לא לוקח בחשבון את ) 2; המרכזי במפת המדינה

 הערים 3אי הבחנה בין .  מבחינת גודל האוכלוסייה ומבחינת המיקום של העיר במפת המדינה הערים3

  . עלולה להביא לדירוג מעוות של רשויות מקומיות

  

,  הערים הגדולות כקרבה לעיר הקרובה ביותר בין הערים ירושלים3- לנגדיר קרבה של רשות מקומית נדונה

לפי , לכל רשות מקומית מחשבים מרחקים. הקרבה מחושבת בקילומטרים כדלקמן. יפו וחיפה- תל אביב

ממרכז הרשות המקומית למרכזי העיריות , הדרך הקצרה ביותר ברשת הכבישים הפתוחים לתנועה

המרחק הגדול ביותר בין המרחקים .  ובוחרים את המרחק המינימלי,יפו וחיפה-תל אביב, ירושלים

 הערים 3-לכן הקרבה של כל רשות מקומית ל. מ" ק304.4: המינימליים הוא המרחק מאילת לירושלים

 לבין המרחק ממרכז של אותה רשות מקומית למרכז העירייה 304.4הגדולות מתקבלת כהפרש בין 

  .   יפו וחיפה-תל אביב, םהקרובה אליה בין העיריות ירושלי
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של הקרבה לגבול מחוז תל ,  מציג את מקדמי המתאם בין הערכים של מדד הנגישות הפוטנציאלית9לוח 

 מציג את 10לוח .  הרשויות המקומיות252 הערים הגדולות המתקבלים עבור 3-אביב ושל הקרבה ל

 עבור מדד Wardבלים בשיטת  אשכולות הומוגניים המתק10ההתפלגות של הרשויות המקומיות לפי 

 הערים הגדולות ושני הצירופים של 3-הקרבה ל, הקרבה לגבול מחוז תל אביב, הנגישות הפוטנציאלית

 אשכולות הומוגניים המתקבלת באותה 5-מסומנת חלוקה ל, כמו כן). במשקלות שווים(המרכיבים 

  :הלוח מראה כי. השיטה

של הרשויות ) 82%( מביאה להגדרת אחוז גבוה מאוד התבססות על מדד הנגישות הפוטנציאלית בלבד �

רוב המועצות האזוריות וכמעט כל הרשויות המקומיות הלא יהודיות . 5 עד 1-המקומיות באשכולות מ

 מביאה להגדרת אחוז גבוה התבססות על הקרבה לגבול מחוז תל אביב בלבד .נמצאות באשכולות אלו

רוב המועצות האזוריות נמצאות . 10 עד 4- ת משל הרשויות המקומיות באשכולו) 93%(מאוד 

ריכוז גבוה של רשויות מקומיות לא יהודיות מוגדר ). 10 עד 5-מ(באשכולות הבינוניים והגבוהים 

 מביאה להגדרת אחוז גבוה  הערים הגדולות בלבד3-התבססות על הקרבה ל .6 עד 4-באשכולות מ

רוב המועצות האזוריות נמצאות . 10  עד6- של הרשויות המקומיות באשכולות מ) 79%(מאוד 

 .   8 עד 6-ריכוז גבוה של רשויות מקומיות לא יהודיות מוגדר באשכולות מ. 10 עד 5-באשכולות מ

) 3 עד 1-מ(אין הבדלים גדולים בין שני השקלולים של המרכיבים בהגדרת האשכולות הנמוכים  �

גם מבחינת גודל , הרשויות המקומיותגם מבחינת מספר , )10 עד 8-מ(ובהגדרת האשכולות הגבוהים 

ההבדל בין שני השקלולים מתבטא בהתפלגויות שונות של הרשויות המקומיות . האוכלוסייה

,  יחד5- ו4גם מספר הרשויות המקומיות המוגדרות באשכולות , יחד עם זאת. 7 עד 4-באשכולות מ

ת המקומיות המוגדרות מספר הרשויו, כמו כן. דומים בשני השקלולים, כ אוכלוסייה"וגם סה

 .דומים בשני השקלולים, כ אוכלוסייה"וגם סה,  יחד7- ו6באשכולות 

התפלגות של . דומה בשני השקלולים) 3 עד 1-מ(התפלגות של מועצות אזוריות באשכולות הנמוכים  �

 .זהה בשני השקלולים) 10 עד 8-מ(מועצות אזוריות באשכולות הגבוהים 

. לא כוללים רשויות מקומיות לא יהודיות לפי שני השקלולים) 10 עד 8-מ(האשכולות הגבוהים  �

, במיוחד.  שונות בין שני השקלולים7 עד 4- התפלגויות של רשויות מקומיות לא יהודיות באשכולות מ

לפי ) 6- ו5אשכולות " על חשבון ("4מספר גדול יותר של רשויות מקומיות לא יהודיות מוגדר באשכול 

 . הערים הגדולות3- מחוז תל אביב לעומת השקלול עם הקרבה להשקלול עם הקרבה לגבול

  

 3-במעבר מהשקלול של מדד הנגישות הפוטנציאלית עם הקרבה לגבול מחוז תל אביב לשקלול עם הקרבה ל

 99מתוך .  פוזיציות20-  של הרשויות המקומיות משנות את דירוגן ביותר מ50%-יותר מ, הערים הגדולות

 רשויות 82,  הערים הגדולות3-ות יותר לגבול מחוז תל אביב מאשר לאחת מרשויות מקומיות הקרוב

 152מתוך . נשארות באותה דרגה) הנמצאות במחוז המרכז ובמחוז תל אביב (15-מקומיות יורדות בדירוג ו

 רשויות 106,  הערים הגדולות מאשר לגבול מחוז תל אביב3- רשויות מקומיות הקרובות יותר לאחת מ

הרוב   .  נשארות באותה דרגה5-ו,  יורדות בדירוג ולפעמים בצורה משמעותית41, ות בדירוגמקומיות עול

, )סביב הגבול בין נפת כינרת ונפת יזרעאל( הרשויות המקומיות האחרונות נמצאות במחוז הצפון 46-מ

בעיקר באזור באר שבע ובנגב המרכזי (ובמחוז הדרום ) בחלק האמצעי של נפת חדרה(במחוז חיפה 

" עוקפות"היא עליה בדירוג של רשויות מקומיות אחרות ש" לא בכיוון"הסיבה לשינוי דרגות ). והדרומי

  .אותן עקב החלפת מרכיב הקרבה
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  כיווני עדכון ושיפור של מדד הפריפריאליות 5

  

מדד הפריפריאליות המוצג בעבודה זו מהווה את הגרסה הראשונה של המדד החדש החושב על סמך בסיס 

 אשר חלקו הייה ברשותנו בזמן התחלת המחקר ואת חלקו נבנה במהלך המחקר ובמיוחד לצרכי ,הנתונים

עדכון בסיס הנתונים עלול להשפיע על דירוג הרשויות המקומיות מתקופה לתקופה ויאפשר . המחקר

לשפר ולהרחיב את בסיס ) בינתיים באופן תיאורטי(ניתן , כמו כן. השוואה בין הדירוגים על פני הזמן

להלן . הנתונים על מנת לכלול אספקטים נוספים המשפיעים על רמת הפריפריאליות כפי שמתואר בהמשך

  . כיווני העדכון והשיפור

  עדכון אומדני אוכלוסייה �

גודל . 2004המדד הנוכחי חושב לפי מעמד המוניציפלי ואומדני האוכלוסייה המעודכנים לסוף שנת 

לכן שינויים בנתוני האוכלוסייה , דד הנגישות הפוטנציאליתאוכלוסייה מהווה מרכיב חשוב בנוסחת מ

  . עלולים לשנות את דירוג הרשויות המקומיות לפי מדד הפריפריאליות

  שיפור ועדכון נתוני הניידות   �

יומית של אוכלוסיית -אמידת הפרמטר של רגישות למרחק נעשתה על סמך הנתונים של הניידות היום

מבנה הסקר לא מאפשר להשיג את הנתונים . 1996/97גלי נסיעה המתקבלים מסקר הר, המועסקים

ולא מאפשר להבדיל בצורה הנדרשת בין מטרות , הנדרשים עבור ניידות התושבים של יישובים קטנים

יומית של אוכלוסייה יאפשר לאמוד את הפרמטר של -שיפור ועדכון הנתונים על ניידות יום. הנסיעה

  . ר ומדויקת יותררגישות למרחק בצורה אמינה יות

  הרחבת נוסחת הנגישות הפוטנציאלית   �

ניתן לבחון שיפור של נוסחת הנגישות הפוטנציאלית על ידי שימוש בפונקצית , 3.2.4כפי שצוין בסעיף 

הרחבה זו תהיה אפשרית . המכילה פרמטר של רגישות למרחק תלוי במקום המוצא, מרחק משתנה

  .כל מקומות המגורים לבין מקומות העבודהרק בהינתן מידע על אינטראקציות בין 

  עדכון מערכת צירי התנועה �

לא , 2006 המדד הנוכחי חושב לפי מרחקי נסיעה בכבישים ברשת צירי התנועה המעודכנת לשנת )א

מרחקי הנסיעה נכללים גם .  ולא כולל את צירי התנועה הסגורים מטעמי ביטחון או בנייה6כולל כביש 

התפתחות רחבה . שות למרחק וגם בחישוב של מדד הנגישות הפוטנציאליתבאמידת הפרמטר של רגי

של רשת הכבישים בארץ בשנים האחרונות יכולה להשפיע על רמת הנגישות הפוטנציאלית של 

  . והמדד המוצג כאן מאפשר ניתוח של רמת ההשפעה, הרשויות המקומיות

ות עלולה להשפיעה על רמת  התפתחות של מערכת התחבורה המסילתית בארץ בשנים האחרונ)ב

לא ניתן , למרות הצורך להתייחס לנסיעה ברכבות בחישוב המדד. הפריפריאליות של אזורים שונים

התייחסות . לעשות זאת במסגרת מדידת עיכוב ההגעה מאזור לאזור על ידי המרחקים בצירי התנועה

י תחבורה שונים במהלך דורשת מעבר לחישוב זמני הנסיעה בשילוב כל) או מטוס(לנסיעה ברכבת 

  ).   2.2.3ראה סעיף (הדרך 

  חישוב זמני נסיעה �

אמידת עיכוב ההגעה מרשות מקומית לרשות מקומית על ידי זמן הנסיעה במקום מרחק הנסיעה 

כולל הפרדה בין תחבורה פרטית , רכבת ומטוס, רכב: יאפשר להתחשב בשילוב כלי תחבורה שונים

נתונים על זמני הנסיעה ברשת צירי התנועה לא נראים לנו ). 2.2.2 ראה סעיף(לבין תחבורה ציבורית 

  . זמינים בעתיד הקרוב
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  סיכום 6

  

, עבודה זו מפרטת את תהליך הבנייה של מדד הפריפריאליות החדש של הרשויות המקומיות בישראל

המדד . ץמאפיין את המיקום הגיאוגרפי של כל רשות מקומית ביחס לכל מרכזי הפעילות הכלכלית בארה

לפי מעמדן )  מועצות אזוריות54- עיריות ומועצות מקומיות ו198( הרשויות המקומיות בישראל 252-נבנה ל

הרשויות המקומיות מדורגות לפי . לא כולל מועצה אזורית חוף עזה, 2004המוניציפלי המעודכן לסוף שנת 

 הכולל רשויות מקומיות 1כול החל מאש,  אשכולות10-המדד בסדר עולה של רמת המרכזיות ומסווגות ל

   . הכולל רשויות מקומיות המרכזיות ביותר10ועד אשכול , הפריפריאליות ביותר

  

  : המדד עבור רשות מקומית נדונה חושב כממוצע ציוני התקן של שני מרכיבים

המתבסס על גישת הגרביטציה המקובלת בעולם למדידת , מדד נגישות פוטנציאלית של רשות מקומית �

המדד משקלל בין קרבת הרשות המקומית לכל הרשויות המקומיות בארץ לבין גודל . יאליותפריפר

, גודל האוכלוסייה מהווה קירוב למגוון רחב של פרמטרים כלכליים כמו תעסוקה. האוכלוסייה שלהן

רשויות מקומיות גדולות יותר הן בדרך כלל אטרקטיביות יותר . נגישות לשווקים ולשירותים ועוד

 .עים ולמהגריםלמשקי

מחוז . המשקפת את המבנה המיוחד של מדינת ישראל, קרבה של רשות מקומית לגבול מחוז תל אביב  �

לכן הקרבה . המתלכד עם מרכזה הגיאוגרפי, תל אביב משמש כמרכז הכלכלי והעסקי של המדינה

 תל למרות שהמרחק מכל רשות מקומית לרשויות המקומיות במחוז, אליו מודגשת כמרכיב נפרד

  . אביב נלקח בחשבון גם בתוך מדד הנגישות הפוטנציאלית

הכבישים הפתוחים לתנועה הקרבה בין היחידות הגיאוגרפיות נמדדה לפי הדרך הקצרה ביותר ברשת 

  .2006המעודכנת לשנת 

  

על מנת , במהלך העבודה נעשה ניתוח והרחבה של שיטות תיאורטיות המיושמות בעולם בשנים האחרונות

תהליך בניית המדד כלל את . ותן למערכת יחידות המחקר בארץ ולאוסף הנתונים הזמיניםליישם א

  :השלבים הבאים

כולל חישוב מטריצת , ס"גיאוגרפיה בלמ-ג"בניית מערכת הנתונים בשיתוף פעולה עם תחום ממ �

  ; המרחקים בין הרשויות המקומיות ברשת צירי התנועה

  ;ק מסקר הרגלי נסיעההסקת אומדני הפרמטרים של הרגישות למרח �

על ידי השוואה בין הדירוגים של הרשויות , מחקר אמפירי לבחירת מודל של פונקצית מרחק �

  ;המקומיות המתקבלים לפי מדד הנגישות הפוטנציאלית

בדיקת ההשפעה של שיטות שונות להגדרת מרחק עצמי של רשות מקומית על דירוג הרשויות  �

 ;המקומיות לפי מדד הפריפריאליות

תוח רגישות של מדד הפריפריאליות לחלופות השקלול של מדד הנגישות הפוטנציאלית עם קרבה ני �

 ;לגבול מחוז תל אביב

ניתוח רגישות של מדד הפריפריאליות להחלפת מרכיב הקרבה לגבול מחוז תל אביב במרכיב קרבה    �

  . הערים הגדולות3-ל

, שונה עבור הרשויות המקומיות בישראלמדד הפריפריאליות המוצג בעבודה זו מהווה את גרסתו הרא

  .אותה ניתן לעדכן ולשפר בהינתן מערכת נתונים מורחבת ומעודכנת
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  רשימת ספרות  7
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  תרשימים   8
 

  מ "י המרחק ביניהם בקהתפלגות אינטראקציות משוקללות בין מקום מגורים ומקום עבודה לפ.  1תרשים 

  ) יישובים גדולים שנוסעים מדי יום לעבודה מיישוב מגוריהם21 מועסקים תושבי 697,332י נסיעות של "עפ(

  

 

 

 

 

 

 

  

  

  פונקצית חזקה הפכית): a6(מודל .  2תרשים 
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  ν=.50, פונקציה אקספוננציאלית שלילת): b6(מודל .  ' ב3תרשים 

  

  

  
  
  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

   רשויות מקומיות לפי אחוז מנגישות פוטנציאלית ממוצעת משוקללת באוכלוסייה252התפלגות של .  4תרשים 
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  לוחות   9

  רמת ניידות של מועסקים תושבי יישובים גדולים.  1לוח 

 שם יישוב המגורים
מועסקים תושבי  אחוז
 שנוסעים לעבודההיישוב 

  המגוריםמיישוב

מועסקים תושבי היישוב  אחוז
  מיישובדהשנוסעים לעבו

 ליישוב אחר המגורים

 אחוז מועסקים תושבי היישוב
 המועסקים ביישוב אחר

 6.69 3.70 67.16 ירושלים
 20.47 13.45 68.64 חיפה
 21.30 14.33 66.79 שבע באר

 26.48 20.69 68.88 אשקלון
 29.73 20.08 62.87  יפו- אביב  תל

 38.66 27.90 62.51 נתניה
 39.06 28.88 66.24 חדרה
 39.37 26.21 68.21 אשדוד
 45.38 27.70 45.89 נצרת
 48.63 35.29 66.74 תקווה פתח
 53.10 33.70 51.42 ברק בני

 53.23 38.96 63.01 רחובות
 54.98 38.97 58.57 סבא כפר

 61.40 44.26 66.61 לציון ראשון
 64.72 49.10 67.41 הרצלייה
 66.49 47.46 62.65 רמת גן
 66.90 48.41 66.62 רעננה
 68.15 54.64 71.97 חולון
 70.29 52.07 69.71 לוד

 70.39 58.49 71.67 בת ים
 70.51 52.64 69.00 רמלה

  

  ν=2.0אומדני הרגישות למרחק תחת פונקציה אקספוננציאלית שלילית עם .  2לוח 

  קומיותעבור הגדרות שונות של מרחק ושל אינטראקציות בין רשויות מ

  

  

  

  

  

  

  גישות למרחק תחת פונקצית חזקה הפכיתאומדני ר.  3לוח 

 θ̂ 2R )יעדי עבודה(מספר תצפיות  שם יישוב מגורים
 0.29 0.722 19 נצרת
 0.61 0.736 38  יפו-  אביב תל

 0.45 0.931 20 רעננה
 0.52 0.958 23  גןרמת
 0.70 0.959 17  ברקבני

 0.48 0.987 24 הרצלייה
 0.74 1.003 29  תקווהפתח
 0.56 1.005 493  היישובים21
 0.49 1.015 18 לוד

 0.37 1.020 23 רמלה
 0.45 1.105 26 רחובות

 0.39 1.162 19  יםבת
 0.55 1.230 18 חדרה
 0.67 1.254 32  לציוןראשון
 0.60 1.291 25 חולון
 0.74 1.300 21  סבאכפר
 0.53 1.327 16  שבעבאר

 0.53 1.354 22 אשקלון
 0.60 1.453 24 נתניה
 0.49 1.479 26 אשדוד
 0.59 1.549 28 חיפה

 0.61 1.555 22 ירושלים
  

  

  ברשת הכבישיםijdמרחק    אוויריijdמרחק  אינטראקציה  

 ijT 3.105 (0.46) 2.983 (0.45)מספר נוסעים לעבודה 

  ijE  3.151 (0.49)  3.056 (0.49)מספר מועסקים 
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  אומדני הפרמטרים של רגישות למרחק תחת הגדרות שונות של מרחק עצמי משתנה.   4לוח 

)(ˆ 2Rβ  מרחק עצמי של
ˆ)( יישוב 2Rθ 

5.0=ν  2.0=ν  
0.5 r 1.005 (0.56) 0.564 (0.50) 2.983 (0.45) 

0.66 r  1.058 (0.63) 0.557 (0.48) 3.030 (0.44)  

0.905 r 1.143 (0.67) 0.548 (0.45) 3.074 (0.43) 

1.0 r  1.157 (0.62) 0.545 (0.44) 3.086 (0.43) 

  
 

   בין דירוגים של רשויות מקומיות לפי מדד נגישות פוטנציאלית תחת מודלים שונים של פונקצית מרחקמקדמי מתאם.  5לוח 

11 == βν ˆ; 561.ˆ =θ 72.0ˆ =θ 56.0ˆ;5.0 == βν 98.2ˆ;2.0 == βν 001.ˆ =θ  

     1 001.ˆ =θ 

    1 0.977 98.2ˆ;2.0 == βν 

   1 0.994 0.955 56.0ˆ;5.0 == βν 
  1 0.990 0.996 0.968 72.0ˆ =θ 

 1  0.649 0.623 0.670 0.796 561.ˆ =θ 

1  0.901  0.544 0.507 0.569 0.705 11 == βν ˆ; 

  .0.95-  מודגשים באפור מקדמי מתאם גדולים מ:רה הע      

  

  , התפלגות של רשויות מקומיות לפי אחוז מנגישות פוטנציאלית ממוצעת משוקללת באוכלוסייה.  6לוח 

  תחת מודלים שונים של פונקצית מרחק

אחוז מנגישות פוטנציאלית 
ˆ72.0 ממוצעת משוקללת באוכלוסייה =θ 001.ˆ =θ 98.2ˆ;2.0 == βν 56.0ˆ;5.0 == βν 

 53 32 18 1 25%עד 

25%  - 50% 40 93 88 89 

50%  - 75%  120 90 77 49 

75%  - 100% 56 23 22 26 

100% - 125% 23 17 18 9 

 26 15 11 12 125%מעל 

  252  252  252  252  כ "סה

  

  ק עבור הגדרות שונות של מרחק עצמיאומדני הפרמטר של רגישות למרח.  7לוח 

 θ̂ מרחק עצמי 
0.5 r 1.00 

0.66 r  1.06 

0.905 r 1.14 
 משתנה

1.0 r  1.16 
  0.99  מ" ק1

  1.15 מ" ק2

 1.19 מ" ק3
  אחיד

 1.22 מ" ק4
  

  

  שקלול מרכיבי מדד הפריפריאליות.  8לוח 

שם 
קרבה משקל של מרכיב ה משמעות שקלול

 לגבול מחוז תל אביב
משקל של מרכיב 

 הנגישות הפוטנציאלית

TA25  0.75 0.25  ממשקל מרכיב הנגישות הפוטנציאלית3קטן פי משקל מרכיב הקרבה לגבול מחוז תל אביב 

TA33  0.67 0.33  ממשקל מרכיב הנגישות הפוטנציאלית2קטן פי משקל מרכיב הקרבה לגבול מחוז תל אביב 

TA50 0.50 0.50  למשקל מרכיב הנגישות הפוטנציאליתשווהרכיב הקרבה לגבול מחוז תל אביב משקל מ 

TA67  0.33 0.67 ממשקל מרכיב הנגישות הפוטנציאלית 2 גדול פימשקל מרכיב הקרבה לגבול מחוז תל אביב 

TA75   0.25 0.75  ממשקל מרכיב הנגישות הפוטנציאלית3גדול פי משקל מרכיב הקרבה לגבול מחוז תל אביב 
  

   הערים הגדולות3- קרבה לגבול מחוז תל אביב וקרבה ל, מקדמי מתאם בין מדד נגישות פוטנציאלית.  9לוח 

    מדד נגישות פוטנציאלית  קרבה לגבול מחוז תל אביב   הערים הגדולות3-קרבה ל

  מדד נגישות פוטנציאלית  1    

  קרבה לגבול מחוז תל אביב  0.727  1  

   הערים הגדולות3-לקרבה   0.611  0.743  1
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   הערים הגדולות3-וקרבה ל, קרבה לגבול מחוז תל אביב, עבור מדד נגישות פוטנציאלית, התפלגות  רשויות מקומיות לפי אשכולות.  10לוח 

  אשכול
מספר רשויות 
  מקומיות 

  כ אוכלוסייה "סה
אוכלוסייה ממוצעת 

  לרשות מקומית
  מספר מועצות אזוריות

 מספר רשויות מקומיות
  לא יהודיות

 מדד נגישות פוטנציאלית

1 57  480,723  8,434  17 19  

2 35  350,861  10,025  11 16  

3 51  820,099  16,080  6 30  

4 33  770,363  23,344  7 8  

5 30  727,625  24,254  5 6  

6  12  520,649  43,387  4  2  

7  9  572,027  63,559  2  0  

8  11  413,957  37,632  1  0  

9  8  740,610  92,576  1  0  

10  6  1,412,892  235,482  0  0  

 קרבה לגבול מחוז תל אביב

1 2  47,377  23,689  1 0  

2 8 29,264 3,658 1 5  

3 7 59,467 8,495 4 0  

4 26 227,596 8,754 3 12  

5 42 591,703 14,088 7 28  

6  42 1,146,585 27,230 9  19  

7  30 1,163,016 38,767 10  7  

8  27 532,217 19,712 7  4  

9  29 740,191 25,524 5  4  

10  39 2,272,390 58,266 7  2  

  הערים הגדולות3-קרבה ל

1 2  47,377  23,689  1 0  

2 2  6,894  3,447  1 0  

3 10  69,867  6,987  2 5  

4 19  395,978  20,841  6 7  

5 20  198,564  9,928  7 4  

6  27  387,797  14,363  10  10  

7  56  1,059,404  18,918  8  27  

8  51  899,998  17,647  10  21  

9  21  606,279  28,870  4  5  

10  44  3,137,648  71,310  5  2  

 )מדד הפריפריאליות(שקלול של מדד נגישות פוטנציאלית  עם קרבה לגבול מחוז תל אביב 

1 2  47,377  23,689  1 0  

2 8  29,264  3,658  1 5  

3 20  201,436  10,072  7 4  

4 65  756,568  11,640  12 38  

5 44  768,483  17,466  13 18  

6  45  1,227,714  27,283  8  10  

7  35  907,729  25,935  8  6  

8  19  717,733  37,775  3  0  

9  10  1,464,387  146,439  1  0  

10  4  689,115  172,279  0  0  

  הערים הגדולות3-שקלול של מדד נגישות פוטנציאלית  עם קרבה ל

1 2  47,377  23,689  1 0  

2 12  76,761  6,397 3 5  

3 28  312,633  11,165 7 9  

4 48  587,834  12,247 16 18  

5 49  828,579  16,910 10 27  

6  63  1,304,851  20,712 10  20  

7  16  512,285  32,018 3  2  

8  20  985,984  49,299 3  0  

9  9  758,019  84,224 1  0  

10  5  1,395,483  279,097 0  0  
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  ולות לפי מדד הנגישות הפוטנציאליתדירוג רשויות מקומיות וחלוקה לאשכ. 11לוח 

סמל רשות  מדד נגישות פוטנציאלית
  אוכלוסייה רשות מקומיתשם  מקומית

  אשכול דירוג ציון תקן 2004 

 1 1 1.401- 2,839 חבל אילות 10053
 1 2 1.325- 2,263 הערבה התיכונה 10054

 1 3 1.274- 4,631 מצפה רמון 99
 1 4 1.197- 44,538 אילת 2600

 1 5 1.197- 1,294 תמר 10051
 1 6 1.183- 1,803 עין קנייא 4502
 1 7 1.169- 8,633 דל שמס'מג 4201
 1 8 1.168- 5,315 בוקעאתא 4001
 1 9 1.157- 1,961 ר'ג'ע 4501
 1 10 1.154- 3,168 מסעדה 4203

 1 11 1.142- 1,490 מטולה 43
 1 12 1.089- 3,778 רמת נגב 10048

 1 13 1.066- 8,749 חםירו 831
 1 14 1.037- 1,219 יסוד המעלה 29

 1 15 1.026- 5,782 מבואות החרמון 10055
 1 16 1.016- 6,357 קצרין 4100

 1 17 1.015- 10,625 גולן 10071
 1 18 0.991- 11,659 בנגב-ערערה 1192
 1 19 0.987- 9,361 כסיפה 1059
 1 20 0.976- 23,477 ערד 2560

 1 21 0.972- 8,332 אשכול 10038
 1 22 0.958- 5,020 זנגרייה-טובא 962

 1 23 0.952- 22,006 קריית שמונה 2800
 1 24 0.948- 1,080 מנחמיה 48

 1 25 0.948- 33,676 דימונה 2200
 1 26 0.939- 12,184 הגליל העליון 10001
 1 27 0.923- 4,788 הר חברון 10078
 1 28 0.922- 824 מגילות ים המלח 10074
 1 29 0.909- 7,598 מעלה יוסף 10052

 1 30 0.909- 2,876 פסוטה 535
 1 31 0.906- 8,431 חצור הגלילית 2034

 1 32 0.905- 3,204 ערבות הירדן 10075
 1 33 0.888- 2,298 ראש פינה 26

 1 34 0.871- 2,609 )גוש חלב(ש 'ג 487
 1 35 0.847- 6,515 מיתר 1268
 1 36 0.839- 5,058 פישחור 496

 1 37 0.830- 27,327 צפת 8000
 1 38 0.824- 1,456 מעלה אפרים 3608

 1 39 0.822- 11,072 מרום הגליל 10002
 1 40 0.822- 8,791 חורה 1303

 1 41 0.819- 9,955 עמק הירדן 10006
 1 42 0.799- 2,747 יבנאל 46

 1 43 0.797- 7,569 לקיה 1060
 1 44 0.791- 6,651 ארבעקריית  3611
 1 45 0.772- 5,384 שלומי 812

 1 46 0.771- 5,905 שלום-שגב 1286
 1 47 0.771- 1,470 מגדל 65

 1 48 0.757- 9,031 בקעת בית שאן 10007
 1 49 0.754- 20,253 שומרון 10072

 1 50 0.744- 24,017 אופקים 31
 1 51 0.741- 9,837 ן'בית ג 480

 1 52 0.739- 16,039 ןבית שא 9200
 1 53 0.713- 4,925 )בוקייעה(פקיעין  536

 1 54 0.709- 5,289 להבים 1271
 1 55 0.700- 8,344 מרחבים 10042

 1 56 0.693- 2,826 כפר כמא 508
 1 57 0.692- 6,394 סמיע-כסרא 1296
 2 58 0.659- 7,492 ידאת'נוג-בועיינה 482
 2 59 0.653- 2,636 מעיליא 518

 2 60 0.647- 6,834 שדות נגב 10039
 2 61 0.647- 4,685 בני שמעון 10041

 2 62 0.646- 23,654 נתיבות 246
 2 63 0.639- 4,976 ת'ג- יאנוח 1295
 2 64 0.639- 5,406 כפר ורדים 1263
 2 65 0.630- 20,991 תרשיחא-מעלות 1063

 2 66 0.615- 8,495 הגליל התחתון 10003
 2 67 0.614- 12,495 בעתל ש 1054
 2 68 0.612- 39,944 טבריה 6700
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  )המשך(דירוג רשויות מקומיות וחלוקה לאשכולות לפי מדד הנגישות הפוטנציאלית . 11לוח 

סמל רשות  מדד נגישות פוטנציאלית
  אוכלוסייה רשות מקומיתשם  מקומית

  אשכול דירוג ציון תקן 2004 

 2 69 0.605- 3,460 ור'סאג 525
 2 70 0.581- 4,763 בית אל 3574
 2 71 0.581- 19,968 שדרות 1031

 2 72 0.580- 4,686 שער הנגב 10037
 2 73 0.577- 23,156 הגלבוע 10008

 2 74 0.576- 4,223 עיילבון 530
 2 75 0.570- 18,586 מגאר 481

 2 76 0.566- 37,382 רהט 1161
 2 77 0.558- 2,585 עמנואל 3660

 2 78 0.552- 2,375 כפר תבור 47
 2 79 0.552- 1,371 אלונה 10045

 2 80 0.540- 4,716 גנם-אל  אום-שבלי  913
 2 81 0.528- 7,409 ראמה 543
 2 82 0.520- 5,995 עומר 666

 2 83 0.519- 6,147 בטוף-אל 10065
 2 84 0.510- 5,768 שעב 538

 2 85 0.503- 6,412 לכיש 10050
 2 86 0.495- 3,010 ומיםקד 3557
 2 87 0.485- 8,294 דייר חנא 492
 2 88 0.481- 8,092 דבורייה 489

 2 89 0.480- 8,178 מגידו 10013
 2 90 0.473- 6,629 'מרג- בוסתן אל 10066
 2 91 0.467- 9,181 חוף אשקלון 10036

 2 92 0.466- 10,867 טורעאן 498
 3 93 0.435- 3,669 חריש-קציר 1247
 3 94 0.431- 12,253 ירכא 502
 3 95 0.417- 19,091 עראבה 531

 3 96 0.410- 11,411 גוש עציון 10076
 3 97 0.399- 16,414 אריאל 3570
 3 98 0.397- 7,273 אפרתה 3650
 3 99 0.390- 11,324 מעלה עירון 1327
 3 100 0.383- 14,636 כפר מנדא 510
 3 101 0.383- 5,182 ולס'ג 485

 3 102 0.380- 21,316 חוף הכרמל 10015
 3 103 0.363- 23,616 עספיא-כרמל-אל דאלית 494
 3 104 0.361- 2,712 א'היג-אל כאוכב אבו 505

 3 105 0.359- 16,924 מטה אשר 10004
 3 106 0.357- 5,997 בסמת טבעון 944
 3 107 0.349- 11,123 אבו סנאן 473
 3 108 0.345- 9,792 נחף 522

 3 109 0.338- 49,306 נהרייה 9100
 3 110 0.332- 8,201 כפר יאסיף 507
 3 111 0.323- 27,775 שגור 516
 3 112 0.322- 17,787 יקנעם עילית 240
 3 113 0.319- 9,183 כאבול 504
 3 114 0.316- 10,953 אכסאל 478
 3 115 0.310- 9,798 פוריידיס 537

 3 116 0.305- 25,324 טמרה 8900
 3 117 0.302- 23,860 נין'סח 7500
 3 118 0.297- 6,170 קרני שומרון 3640

 3 119 0.293- 35,628 מטה בנימין 10073
 3 120 0.292- 43,507 כרמיאל 1139
 3 121 0.290- 5,419 רמת ישי 122
 3 122 0.290- 3,863 רה'אג'חג-טבאש- כעביה 978

 3 123 0.289- 17,154 מכר-דיידה'ג 1292
 3 124 0.287- 10,385 עין מאהל 532

 3 125 0.283- 47,820 קריית גת 2630
 3 126 0.281- 15,659 זכרון יעקב 9300
 3 127 0.281- 13,863 כפר קרע 654

 3 128 0.280- 18,862 טירת כרמל 2100
 3 129 0.273- 6,139 זרזיר 975
 3 130 0.273- 6,863 מכסור-ביר אל 998

 3 131 0.262- 19,183 במשג 10056
 3 132 0.260- 15,248 ערערה 637

 3 133 0.250- 40,047 פחם-אום אל 2710
 3 134 0.247- 3,349 מזרעה 517

 3 135 0.244- 7,249 ה"בסמ 1326
 3 136 0.238- 13,567 קריית טבעון 2300
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  )המשך(טנציאלית דירוג רשויות מקומיות וחלוקה לאשכולות לפי מדד הנגישות הפו. 11לוח 

סמל רשות   מדד נגישות פוטנציאלית
  אוכלוסייה רשות מקומיתשם  מקומית

  אשכול דירוג ציון תקן 2004 

 3 137 0.225- 10,775 זרקא- סר א'ג 541
 3 138 0.211- 9,765 גבעת עדה-בנימינה 9800
 3 139 0.203- 17,078 כפר כנא 509

 3 140 0.198- 8,803 שפיר 10034
 3 141 0.183- 38,864 עפולה 7700
 3 142 0.182- 24,895 ביתר עילית 3780
 3 143 0.180- 5,024 זמר 1290
 4 144 0.162- 45,553 עכו 7600
 4 145 0.159- 30,213 ת'ג-באקה 6000
 4 146 0.159- 2,074 הר אדר 3769
 4 147 0.149- 24,760 מגדל העמק 874

 4 148 0.149- 12,575 מנשה 10014
 4 149 0.138- 2,612 נחל שורק 10031
 4 150 0.133- 15,772 אור עקיבא 1020
 4 151 0.123- 3,446 בית אריה 3652
 4 152 0.107- 8,272 רכסים 922
 4 153 0.107- 10,504 אעבלין 529
 4 154 0.080- 6,297 עילוט 511
 4 155 0.079- 6,599 משהד 520

 4 156 0.075- 27,838 עמק יזרעאל 10009
 4 157 0.046- 29,329 כרכור-פרדס חנה 7800
 4 158 0.005- 32,011 שפרעם 8800

 4 159 0.001- 4,510 יואב 10035
 4 160 0.002 19,391 קריית מלאכי 1034
 4 161 0.010 10,635 גבעת זאב 3730

 4 162 0.013 2,561 אליכין 41
 4 163 0.023 105,088 אשקלון 7100

 4 164 0.029 17,110 אר טוביהב 10033
 4 165 0.033 2,983 אלקנה 3560
 4 166 0.038 16,172 יפיע 499

 4 167 0.039 5,433 אלפי מנשה 3750
 4 168 0.043 27,386 מודיעין עילית 3797
 4 169 0.055 28,923 מעלה אדומים 3616
 4 170 0.088 13,970 גן יבנה 166
 4 171 0.092 15,304 ריינה 542

 4 172 0.103 2,973 קריית יערים 1137
 4 173 0.114 184,500 באר שבע 9000
 4 174 0.115 43,939 נצרת עילית 1061

 4 175 0.116 1,049 אבו בסמה 10067
 4 176 0.121 10,581 זבולון 10012

 5 177 0.150 5,479 אבו גוש 472
 5 178 0.176 11,802 כוכב יאיר 1224
 5 179 0.178 16,413 קלנסווה 638

 5 180 0.186 61,931 בית שמש 2610
 5 181 0.202 5,458 אורנית 3760
 5 182 0.215 7,659 ש"בני עי 1066
 5 183 0.228 21,174 נשר 2500
 5 184 0.230 63,770 נצרת 7300

 5 185 0.234 33,420 מטה יהודה 10026
 5 186 0.243 75,283 חדרה 6500
 5 187 0.247 32,147 טייבה 2730

 5 188 0.287 3,984 גדרות 10032
 5 189 0.297 12,351 כפר יונה 168

 5 190 0.298 53,079 רעות-מכבים-מודיעין 1200
 5 191 0.313 13,643 גדרה 2550

 5 192 0.315 4,326 חבל יבנה 10029
 5 193 0.321 48,930 קריית אתא 6800

 5 194 0.336 31,606 עמק חפר 10016
 5 195 0.337 15,709 קדימה-צורן 195
 5 196 0.375 6,073 פרדסייה 171
 5 197 0.407 8,288 תל מונד 154

 5 198 0.408 37,976 קריית ים 9600
 5 199 0.415 2,481 כפר ברא 633

 5 200 0.420 20,263 טירה 2720
 5 201 0.454 19,552 גזר 10030
 5 202 0.477 21,734 מבשרת ציון 1015

 5 203 0.479 7,822 מזכרת בתיה 28
 5 204 0.485 39,526 קריית מוצקין 8200
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  )המשך(דירוג רשויות מקומיות וחלוקה לאשכולות לפי מדד הנגישות הפוטנציאלית . 11לוח 

סמל רשות  מדד נגישות פוטנציאלית
  אוכלוסייה רשות מקומיתשם  מקומית

  אשכול דירוג ציון תקן 2004 

 5 205 0.497 8,991 אבן יהודה 182
 5 206 0.514 36,755 קריית ביאליק 9500
 6 207 0.579 16,752 כפר קאסם 634

 6 208 0.586 17,556 לב השרון 10018
 6 209 0.616 8,870 חוף השרון 10019
 6 210 0.645 17,478 שוהם 1304

 6 211 0.649 16,919 חבל מודיעין 10025
 6 212 0.671 31,830 יבנה 2660
 6 213 0.755 7,348 וליה'לג'ג 627

 6 214 0.766 5,259 ברנר 10028
 6 215 0.796 196,903 אשדוד 70

 6 216 0.800 22,600 אלעד 1309
 6 217 0.820 9,719 קריית עקרון 469

 6 218 0.878 169,415 נתניה 7400
 7 219 1.046 268,251 חיפה 4000

 7 220 1.131 20,190 דרום השרון 10020
 7 221 1.141 66,572 לוד 7000
 7 222 1.149 36,284 ראש העין 2640
 7 223 1.259 1,790 כפר שמריהו 267

 7 224 1.285 4,699 גן רווה 10027
 7 225 1.333 63,462 רמלה 8500
 7 226 1.356 101,873 רחובות 8400
 7 227 1.364 8,906 באר יעקב 2530
 8 228 1.465 70,503 רעננה 8700

 8 229 1.500 10,839 עמק לוד 10040
 8 230 1.514 79,771 כפר סבא 6900
 8 231 1.596 25,124 נווה אפרים-יהוד 9400
 8 232 1.643 41,746 הוד השרון 9700
 8 233 1.722 27,830 נס ציונה 7200
 8 234 1.726 83,638 הרצלייה 6400
 8 235 1.826 3,233 סביון 587

 8 236 1.865 30,071 אור יהודה 2400
 8 237 1.898 35,850 רמת השרון 2650
 8 238 1.898 5,352 בית דגן 466
 9 239 2.150 11,970 גני תקווה 229
 9 240 2.256 9,993 אזור 565

 9 241 2.325 217,366 ראשון לציון 8300
 9 242 2.384 130,389 בת ים 6200
 9 243 2.466 24,791 קריית אונו 2620
 9 244 2.482 176,230 פתח תקווה 7900

 9 245 2.654 4,093 אפעל 10024
 9 246 2.800 165,778 חולון 6600
 10 247 3.099 17,409 גבעת שמואל 681

 10 248 3.334 706,368 ירושלים 3000
 10 249 3.571 142,334 בני ברק 6100
 10 250 3.837 47,948 גבעתיים 6300
 10 251 3.843 371,439 יפו- ל אביב ת 5000
 10 252 4.086 127,394 רמת גן 8600

  . פלוס סמל המעמד המוניציפלי10000-סמל של מועצה אזורית מתקבל כ: הערה   
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  קרבה לגבול מחוז
 תל אביב

מדד נגישות 
סמל רשות  מדד פריפריאליות פוטנציאלית

אוכלוסייה  קומיתרשות משם  מקומית
2004  

מרחק מגבול 
מחוז תל 

  אשכול דירוג ערך  דירוג ציון תקן דירוג ציון תקן )מ"ק(אביב 

 1 1 3.011- 4 1.20- 1 4.82- 321.65 44,538 אילת 2600
 1 2 2.721- 1 1.40- 2 4.04- 280.91 2,839 חבל אילות 10053
 2 3 1.890- 2 1.32- 3 2.46- 198.64 2,263 הערבה התיכונה 10054
 2 4 1.688- 7 1.17- 4 2.21- 185.73 8,633 דל שמס'מג 4201
 2 5 1.659- 6 1.18- 5 2.14- 182.04 1,803 עין קנייא 4502
 2 6 1.634- 10 1.15- 6 2.11- 180.95 3,168 מסעדה 4203
 2 7 1.631- 8 1.17- 7 2.09- 179.93 5,315 אבוקעאת 4001

 2 8 1.618- 3 1.27- 9 1.96- 172.99 4,631 מצפה רמון 99
 2 9 1.568- 9 1.16- 8 1.98- 173.94 1,961 ר'ג'ע 4501

 2 10 1.535- 11 1.14- 10 1.93- 171.32 1,490 מטולה 43
 3 11 1.351- 23 0.95- 11 1.75- 162.04 22,006 קריית שמונה 2800

 3 12 1.338- 5 1.20- 16 1.48- 147.99 1,294 תמר 10051
 3 13 1.325- 26 0.94- 12 1.71- 159.98 12,184 הגליל העליון 10001
 3 14 1.308- 16 1.02- 13 1.60- 154.21 6,357 קצרין 4100

 3 15 1.307- 15 1.03- 15 1.59- 153.57 5,782 מבואות החרמון 10055
 3 16 1.304- 17 1.01- 14 1.59- 153.95 10,625 גולן 10071

 3 17 1.252- 14 1.04- 17 1.47- 147.39 1,219 יסוד המעלה 29
 3 18 1.137- 22 0.96- 19 1.32- 139.47 5,020 זנגרייה-טובא 962

 3 19 1.097- 37 0.83- 18 1.36- 141.96 27,327 צפת 8000
 3 20 1.086- 31 0.91- 21 1.27- 136.96 8,431 חצור הגלילית 2034
 3 21 1.073- 34 0.87- 20 1.27- 137.36 2,609 )גוש חלב(ש 'ג 487
 3 22 1.069- 30 0.91- 23 1.23- 135.01 2,876 פסוטה 535
 3 23 1.061- 33 0.89- 22 1.23- 135.23 2,298 ראש פינה 26

 3 24 1.058- 13 1.07- 30 1.05- 125.69 8,749 ירוחם 831
 3 25 1.032- 12 1.09- 36 0.97- 121.79 3,778 מת נגבר 10048
 3 26 1.032- 29 0.91- 26 1.15- 131.11 7,598 מעלה יוסף 10052
 3 27 1.025- 25 0.95- 27 1.10- 128.42 33,676 דימונה 2200

 3 28 1.017- 39 0.82- 24 1.21- 134.14 11,072 מרום הגליל 10002
 3 29 1.004- 36 0.84- 25 1.17- 131.93 5,058 חורפיש 496

 3 30 0.989- 20 0.98- 33 1.00- 123.24 23,477 ערד 2560
 4 31 0.949- 18 0.99- 42 0.91- 118.27 11,659 בנגב-ערערה 1192

 4 32 0.942- 24 0.95- 41 0.94- 119.80 1,080 מנחמיה 48
 4 33 0.906- 51 0.74- 29 1.07- 126.81 9,837 ן'בית ג 480
 4 34 0.892- 53 0.71- 28 1.07- 126.83 4,925 )בוקייעה(פקיעין  536

 4 35 0.885- 19 0.99- 50 0.78- 111.85 9,361 כסיפה 1059
 4 36 0.865- 45 0.77- 37 0.96- 120.90 5,384 שלומי 812
 4 37 0.855- 47 0.77- 39 0.94- 119.95 1,470 מגדל 65

 4 38 0.843- 59 0.65- 31 1.03- 124.87 2,636 מעיליא 518
 4 39 0.843- 57 0.69- 34 0.99- 122.75 6,394 סמיע-כסרא 1296
 4 40 0.822- 65 0.63- 32 1.01- 123.86 20,991 תרשיחא-מעלות 1063
 4 41 0.809- 64 0.64- 35 0.98- 122.08 5,406 כפר ורדים 1263

 4 42 0.807- 41 0.82- 49 0.79- 112.44 9,955 עמק הירדן 10006
 4 43 0.777- 69 0.60- 38 0.95- 120.51 3,460 ור'סאג 525

 4 44 0.772- 63 0.64- 43 0.90- 118.17 4,976 ת'ג- יאנוח 1295
 4 45 0.741- 27 0.92- 69 0.56- 100.22 4,788 הר חברון 10078
 4 46 0.734- 68 0.61- 45 0.86- 115.64 39,944 טבריה 6700
 4 47 0.733- 81 0.53- 40 0.94- 119.83 7,409 ראמה 543
 4 48 0.713- 75 0.57- 44 0.86- 115.66 18,586 מגאר 481
 4 49 0.697- 42 0.80- 66 0.59- 102.04 2,747 יבנאל 46

 4 50 0.682- 58 0.66- 57 0.70- 107.72 7,492 ידאת'נוג-בועיינה 482
 4 51 0.681- 21 0.97- 87 0.39- 91.47 8,332 אשכול 10038
 4 52 0.665- 46 0.77- 70 0.56- 100.17 5,905 שלום-שגב 1286

 4 53 0.665- 48 0.76- 68 0.57- 100.91 9,031 בקעת בית שאן 10007
 4 54 0.659- 35 0.85- 77 0.47- 95.61 6,515 מיתר 1268
 4 55 0.654- 74 0.58- 54 0.73- 109.17 4,223 עיילבון 530

 4 56 0.643- 40 0.82- 79 0.46- 95.27 8,791 חורה 1303
 4 57 0.642- 52 0.74- 72 0.54- 99.43 16,039 בית שאן 9200
 4 58 0.640- 87 0.49- 48 0.79- 112.46 8,294 דייר חנא 492

 4 59 0.611- 28 0.92- 103 0.30- 86.72 824 מגילות ים המלח 10074
 4 60 0.603- 94 0.43- 51 0.78- 111.43 12,253 ירכא 502
 4 61 0.600- 108 0.34- 46 0.86- 115.62 9,792 נחף 522
 4 62 0.580- 56 0.69- 78 0.47- 95.38 2,826 כפר כמא 508
 4 63 0.577- 84 0.51- 64 0.64- 104.63 5,768 שעב 538
 4 64 0.574- 95 0.42- 55 0.73- 109.09 19,091 עראבה 531

 4 65 0.573- 43 0.80- 100 0.35- 89.30 7,569 לקיה 1060
 4 66 0.551- 120 0.29- 47 0.81- 113.20 43,507 כרמיאל 1139
 4 67 0.547- 109 0.34- 53 0.76- 110.41 49,306 נהרייה 9100
 4 68 0.543- 101 0.38- 58 0.70- 107.66 5,182 ולס'ג 485
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  קרבה לגבול מחוז
 תל אביב

מדד נגישות 
סמל רשות  מדד פריפריאליות פוטנציאלית

אוכלוסייה  רשות מקומיתשם  מקומית
2004 

מרחק מגבול 
מחוז תל 

  אשכול דירוג ערך  דירוג ציון תקן דירוג ציון תקן )מ"ק(אביב 

 4 69 0.542- 111 0.32- 52 0.76- 110.71 27,775 שגור 516
 4 70 0.539- 67 0.61- 80 0.46- 95.23 12,495 תל שבע 1054

 4 71 0.530- 66 0.61- 81 0.44- 94.28 8,495 הגליל התחתון 10003
 4 72 0.528- 105 0.36- 59 0.70- 107.40 16,924 מטה אשר 10004

 4 73 0.528- 107 0.35- 56 0.71- 107.89 11,123 אבו סנאן 473
 4 74 0.513- 50 0.74- 108 0.28- 85.85 24,017 םאופקי 31

 4 75 0.510- 110 0.33- 61 0.69- 106.93 8,201 כפר יאסיף 507
 4 76 0.506- 92 0.47- 71 0.55- 99.55 10,867 טורעאן 498

 4 77 0.506- 44 0.79- 113 0.22- 82.61 6,651 קריית ארבע 3611
 4 78 0.505- 32 0.91- 124 0.10- 76.61 3,204 ערבות הירדן 10075
 4 79 0.500- 83 0.52- 76 0.48- 96.18 6,147 בטוף-אל 10065
 4 80 0.479- 117 0.30- 62 0.66- 105.26 23,860 נין'סח 7500
 4 81 0.477- 82 0.52- 83 0.43- 93.74 5,995 עומר 666

 4 82 0.473- 123 0.29- 63 0.66- 105.23 17,154 מכר-דיידה'ג 1292
 4 83 0.472- 134 0.25- 60 0.70- 107.33 3,349 מזרעה 517
 4 84 0.465- 78 0.55- 91 0.38- 90.77 2,375 כפר תבור 47

 4 85 0.454- 80 0.54- 94 0.37- 90.32 4,716 גנם-אל  אום-שבלי  913
 4 86 0.447- 55 0.70- 116 0.19- 81.26 8,344 מרחבים 10042

 4 87 0.442- 104 0.36- 74 0.52- 98.34 2,712 א'היג-אל כאוכב אבו 505
 4 88 0.435- 73 0.58- 105 0.29- 86.33 23,156 הגלבוע 10008
 4 89 0.433- 131 0.26- 65 0.60- 102.55 19,183 משגב 10056
 4 90 0.431- 54 0.71- 121 0.15- 79.09 5,289 להבים 1271
 4 91 0.426- 113 0.32- 73 0.53- 98.84 9,183 כאבול 504
 4 92 0.420- 88 0.48- 95 0.36- 89.82 8,092 דבורייה 489

 4 93 0.410- 116 0.31- 75 0.52- 97.93 25,324 טמרה 8900
 4 94 0.386- 100 0.38- 88 0.39- 91.36 14,636 כפר מנדא 510

 4 95 0.370- 144 0.16- 67 0.58- 101.20 45,553 עכו 7600
 5 96 0.354- 124 0.29- 85 0.42- 93.06 10,385 עין מאהל 532

 5 97 0.334- 90 0.47- 115 0.20- 81.34 6,629 'מרג- בוסתן אל 10066
 5 98 0.319- 38 0.82- 139 0.19 61.52 1,456 מעלה אפרים 3608
 5 99 0.318- 62 0.65- 129 0.01 70.74 23,654 נתיבות 246

 5 100 0.318- 76 0.57- 126 0.07- 74.84 37,382 רהט 1161
 5 101 0.316- 60 0.65- 130 0.01 70.43 6,834 שדות נגב 10039

 5 102 0.314- 139 0.20- 84 0.43- 93.29 17,078 כפר כנא 509
 5 103 0.298- 61 0.65- 132 0.05 68.62 4,685 בני שמעון 10041

 5 104 0.297- 130 0.27- 102 0.32- 87.92 6,863 מכסור-ביר אל 998
 5 105 0.293- 114 0.32- 111 0.27- 85.15 10,953 אכסאל 478
 5 106 0.286- 122 0.29- 107 0.28- 85.85 3,863 רה'אג'חג-טבאש- כעביה 978

 5 107 0.273- 49 0.75- 142 0.21 60.34 20,253 שומרון 10072
 5 108 0.272- 153 0.11- 82 0.44- 93.90 10,504 אעבלין 529
 5 109 0.258- 106 0.36- 119 0.16- 79.49 5,997 בסמת טבעון 944
 5 110 0.241- 129 0.27- 114 0.21- 82.01 6,139 זרזיר 975
 5 111 0.236- 155 0.08- 86 0.39- 91.62 6,599 משהד 520
 5 112 0.218- 154 0.08- 97 0.36- 89.64 6,297 עילוט 511

 5 113 0.217- 70 0.58- 137 0.15 63.60 4,763 בית אל 3574
 5 114 0.203- 147 0.15- 112 0.26- 84.52 24,760 מגדל העמק 874

 5 115 0.202- 89 0.48- 134 0.07 67.31 8,178 מגידו 10013
 5 116 0.200- 121 0.29- 123 0.11- 76.85 5,419 רמת ישי 122

 5 117 0.189- 72 0.58- 141 0.20 60.69 4,686 שער הנגב 10037
 5 118 0.189- 158 0.01- 93 0.37- 90.52 32,011 שפרעם 8800
 5 119 0.184- 71 0.58- 143 0.21 60.13 19,968 שדרות 1031
 5 120 0.183- 103 0.36- 128 0.00 71.38 23,616 עספיא-כרמל-אל דאלית 494

 5 121 0.159- 98 0.40- 135 0.08 67.13 7,273 אפרתה 3650
 5 122 0.159- 136 0.24- 125 0.08- 75.30 13,567 קריית טבעון 2300

 5 123 0.137- 96 0.41- 136 0.14 64.07 11,411 גוש עציון 10076
 5 124 0.132- 112 0.32- 133 0.06 68.15 17,787 יקנעם עילית 240

 5 125 0.132- 173 0.11 90 0.38- 90.80 184,500 באר שבע 9000
 5 126 0.131- 171 0.09 98 0.35- 89.61 15,304 ריינה 542

 5 127 0.131- 175 0.12 89 0.38- 90.82 1,049 אבו בסמה 10067
 5 128 0.130- 166 0.04 104 0.30- 86.62 16,172 יפיע 499
 5 129 0.128- 152 0.11- 122 0.15- 78.94 8,272 רכסים 922

 5 130 0.127- 141 0.18- 127 0.07- 74.82 38,864 עפולה 7700
 5 131 0.118- 128 0.28- 131 0.04 68.86 18,862 לטירת כרמ 2100
 5 132 0.118- 99 0.39- 138 0.15 63.16 11,324 מעלה עירון 1327

 5 133 0.116- 156 0.07- 120 0.16- 79.32 27,838 עמק יזרעאל 10009
 5 134 0.111- 174 0.12 101 0.34- 88.68 43,939 נצרת עילית 1061

 5 135 0.102- 79 0.55- 151 0.35 53.14 1,371 אלונה 10045
 5 136 0.082- 176 0.12 106 0.28- 85.97 10,581 זבולון 10012

  
  
  



- 39 - 

  )המשך (דירוג רשויות מקומיות לפי מדד הפריפריאליות ולפי כל אחד ממרכיבי המדד.  12לוח 

  קרבה לגבול מחוז
 תל אביב

מדד נגישות 
סמל רשות  מדד פריפריאליות פוטנציאלית

אוכלוסייה  רשות מקומיתשם  מקומית
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מרחק מגבול 
מחוז תל 

  אשכול דירוג ערך  דירוג ציון תקן דירוג ציון תקן )מ"ק(אביב 

 5 137 0.069- 102 0.38- 144 0.24 58.64 21,316 חוף הכרמל 10015
 5 138 0.058- 93 0.44- 148 0.32 54.59 3,669 חריש-קציר 1247

 5 139 0.048- 85 0.50- 154 0.41 50.11 6,412 לכיש 10050
 6 140 0.024- 184 0.23 109 0.28- 85.62 63,770 נצרת 7300

 6 141 0.015- 119 0.29- 147 0.26 57.55 35,628 מטה בנימין 10073
 6 142 0.004- 133 0.25- 145 0.24 58.61 40,047 פחם-אום אל 2710
 6 143 0.021 183 0.23 117 0.19- 80.87 21,174 נשר 2500
 6 144 0.025 193 0.32 110 0.27- 85.31 48,930 קריית אתא 6800
 6 145 0.025 198 0.41 96 0.36- 89.78 37,976 קריית ים 9600

 6 146 0.030 91 0.47- 162 0.53 43.78 9,181 חוף אשקלון 10036
 6 147 0.033 142 0.18- 146 0.25 58.29 24,895 ביתר עילית 3780
 6 148 0.048 132 0.26- 152 0.36 52.73 15,248 ערערה 637

 6 149 0.051 135 0.24- 150 0.35 53.25 7,249 ה"בסמ 1326
 6 150 0.054 115 0.31- 155 0.42 49.51 9,798 פוריידיס 537
 6 151 0.059 127 0.28- 153 0.40 50.41 13,863 כפר קרע 654

 6 152 0.060 77 0.56- 174 0.68 36.02 2,585 עמנואל 3660
 6 153 0.067 204 0.49 99 0.35- 89.42 39,526 קריית מוצקין 8200
 6 154 0.070 206 0.51 92 0.37- 90.59 36,755 קריית ביאליק 9500
 6 155 0.072 125 0.28- 156 0.43 49.04 47,820 קריית גת 2630
 6 156 0.080 126 0.28- 157 0.44 48.24 15,659 זכרון יעקב 9300
 6 157 0.105 86 0.49- 176 0.71 34.58 3,010 קדומים 3557
 6 158 0.122 169 0.05 140 0.19 61.34 28,923 מעלה אדומים 3616
 6 159 0.155 138 0.21- 161 0.52 44.15 9,765 גבעת עדה-בנימינה 9800
 6 160 0.167 137 0.23- 164 0.56 42.16 10,775 זרקא- סר א'ג 541

 6 161 0.169 146 0.16- 159 0.50 45.36 2,074 הר אדר 3769
 6 162 0.179 97 0.40- 180 0.76 31.94 16,414 אריאל 3570

 6 163 0.192 148 0.15- 163 0.53 43.53 12,575 מנשה 10014
 6 164 0.208 140 0.20- 171 0.61 39.29 8,803 שפיר 10034
 6 165 0.218 145 0.16- 169 0.59 40.33 30,213 ת'ג-באקה 6000
 6 166 0.246 150 0.13- 172 0.63 38.74 15,772 אור עקיבא 1020
 6 167 0.269 163 0.02 160 0.51 44.47 105,088 אשקלון 7100
 6 168 0.269 143 0.18- 178 0.72 33.91 5,024 זמר 1290
 6 169 0.270 157 0.05- 167 0.59 40.79 29,329 כרכור-פרדס חנה 7800
 6 170 0.280 118 0.30- 187 0.86 26.66 6,170 קרני שומרון 3640
 6 171 0.291 161 0.01 166 0.57 41.53 10,635 גבעת זאב 3730

 6 172 0.297 149 0.14- 179 0.73 33.20 2,612 נחל שורק 10031
 6 173 0.347 172 0.10 168 0.59 40.55 2,973 קריית יערים 1137
 6 174 0.348 160 0.00 175 0.69 35.13 19,391 קריית מלאכי 1034
 6 175 0.360 177 0.15 165 0.57 41.60 5,479 אבו גוש 472

 6 176 0.372 164 0.03 177 0.72 34.05 17,110 באר טוביה 10033
 6 177 0.399 180 0.19 170 0.61 39.41 61,931 בית שמש 2610

 6 178 0.400 162 0.01 182 0.79 30.34 2,561 אליכין 41
 6 179 0.400 159 0.00 184 0.80 29.61 4,510 יואב 10035
 6 180 0.428 151 0.12- 197 0.98 20.43 3,446 בית אריה 3652
 6 181 0.441 219 1.05 118 0.16- 79.72 268,251 חיפה 4000
 6 182 0.441 170 0.09 183 0.79 30.01 13,970 גן יבנה 166

 6 183 0.441 185 0.23 173 0.65 37.54 33,420 מטה יהודה 10026
 6 184 0.449 168 0.04 186 0.86 26.81 27,386 מודיעין עילית 3797
 7 185 0.479 202 0.48 158 0.48 46.24 21,734 מבשרת ציון 1015
 7 186 0.499 186 0.24 181 0.76 31.94 75,283 חדרה 6500
 7 187 0.526 167 0.04 199 1.01 18.66 5,433 אלפי מנשה 3750
 7 188 0.534 165 0.03 203 1.04 17.44 2,983 אלקנה 3560
 7 189 0.543 179 0.18 190 0.91 24.11 16,413 קלנסווה 638

 7 190 0.551 182 0.21 188 0.89 25.16 7,659 ש"בני עי 1066
 7 191 0.590 178 0.18 198 1.01 19.01 11,802 כוכב יאיר 1224
 7 192 0.598 190 0.30 189 0.90 24.56 53,079 רעות-מכבים-מודיעין 1200
 7 193 0.607 187 0.25 196 0.97 21.06 32,147 טייבה 2730
 7 194 0.618 189 0.30 192 0.94 22.39 12,351 כפר יונה 168

 7 195 0.622 188 0.29 195 0.96 21.56 3,984 גדרות 10032
 7 196 0.630 191 0.31 193 0.95 22.08 13,643 גדרה 2550

 7 197 0.634 192 0.32 194 0.95 21.71 4,326 חבל יבנה 10029
 7 198 0.634 194 0.34 191 0.93 22.77 31,606 עמק חפר 10016
 7 199 0.641 181 0.20 208 1.08 15.13 5,458 אורנית 3760
 7 200 0.693 196 0.37 200 1.01 18.65 6,073 פרדסייה 171
 7 201 0.695 195 0.34 205 1.05 16.55 15,709 קדימה-צורן 195

 7 202 0.740 201 0.45 202 1.03 17.94 19,552 גזר 10030
 7 203 0.747 197 0.41 209 1.09 14.81 8,288 תל מונד 154
 7 204 0.750 203 0.48 201 1.02 18.19 7,822 מזכרת בתיה 28
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מדד נגישות 
סמל רשות  מדד פריפריאליות פוטנציאלית

אוכלוסייה  רשות מקומיתשם  מקומית
2004 

מרחק מגבול 
מחוז תל 

  אשכול דירוג ערך  דירוג ציון תקן דירוג ציון תקן )מ"ק(אביב 

 7 205 0.761 199 0.41 212 1.11 13.74 2,481 כפר ברא 633
 7 206 0.767 200 0.42 213 1.11 13.34 20,263 טירה 2720
 7 207 0.796 205 0.50 211 1.09 14.41 8,991 אבן יהודה 182
 7 208 0.811 215 0.80 185 0.83 28.30 196,903 אשדוד 70

 7 209 0.859 208 0.59 214 1.13 12.50 17,556 לב השרון 10018
 7 210 0.866 207 0.58 220 1.15 11.35 16,752 כפר קאסם 634

 7 211 0.881 212 0.67 210 1.09 14.54 31,830 יבנה 2660
 7 212 0.889 210 0.65 215 1.13 12.43 17,478 שוהם 1304

 7 213 0.894 211 0.65 216 1.14 12.12 16,919 חבל מודיעין 10025
 7 214 0.919 214 0.77 207 1.07 15.53 5,259 ברנר 10028

 7 215 0.946 217 0.82 206 1.07 15.54 9,719 קריית עקרון 469
 7 216 0.953 213 0.75 219 1.15 11.40 7,348  וליה'לג'ג 627

 7 217 0.963 209 0.62 233 1.31 3.17 8,870 חוף השרון 10019
 7 218 0.964 218 0.88 204 1.05 16.64 169,415 נתניה 7400
 7 219 0.976 216 0.80 218 1.15 11.42 22,600 אלעד 1309
 8 220 1.141 221 1.14 217 1.14 12.01 66,572 לוד 7000
 8 221 1.163 222 1.15 223 1.18 10.09 36,284 ראש העין 2640

 8 222 1.184 220 1.13 227 1.24 6.93 20,190 דרום השרון 10020
 8 223 1.248 224 1.28 225 1.21 8.28 4,699 גן רווה 10027
 8 224 1.253 225 1.33 222 1.17 10.27 63,462 רמלה 8500
 8 225 1.256 226 1.36 221 1.16 11.18 101,873 רחובות 8400
 8 226 1.282 227 1.36 224 1.20 8.89 8,906 באר יעקב 2530
 8 227 1.315 223 1.26 246 1.37 0.00 1,790 כפר שמריהו 267

 8 228 1.378 230 1.51 228 1.24 6.77 79,771 כפר סבא 6900
 8 229 1.388 229 1.50 230 1.28 4.94 10,839 עמק לוד 10040
 8 230 1.395 228 1.47 234 1.33 2.39 70,503 רעננה 8700
 8 231 1.450 232 1.64 229 1.26 5.88 41,746 הוד השרון 9700
 8 232 1.470 231 1.60 237 1.34 1.43 25,124 נווה אפרים-יהוד 9400
 8 233 1.473 233 1.72 226 1.22 7.66 27,830 נס ציונה 7200
 8 234 1.549 234 1.73 246 1.37 0.00 83,638 הרצלייה 6400
 8 235 1.584 235 1.83 236 1.34 1.51 3,233 סביון 587
 8 236 1.612 238 1.90 235 1.33 2.39 5,352 בית דגן 466

 8 237 1.618 236 1.86 246 1.37 0.00 30,071 אור יהודה 2400
 8 238 1.635 237 1.90 246 1.37 0.00 35,850 רמת השרון 2650
 9 239 1.747 239 2.15 238 1.35 1.37 11,970 גני תקווה 229

 9 240 1.813 241 2.33 232 1.30 3.69 217,366 ראשון לציון 8300
 9 241 1.814 240 2.26 246 1.37 0.00 9,993 אזור 565

 9 242 1.840 248 3.33 149 0.35 53.25 706,368 רושליםי 3000
 9 243 1.878 242 2.38 246 1.37 0.00 130,389 בת ים 6200
 9 244 1.883 244 2.48 231 1.28 4.56 176,230 פתח תקווה 7900
 9 245 1.919 243 2.47 246 1.37 0.00 24,791 קריית אונו 2620

 9 246 2.013 245 2.65 246 1.37 0.00 4,093 אפעל 10024
 9 247 2.086 246 2.80 246 1.37 0.00 165,778 חולון 6600
 9 248 2.231 247 3.10 239 1.36 0.46 17,409 גבעת שמואל 681

 10 249 2.471 249 3.57 246 1.37 0.00 142,334 בני ברק 6100
 10 250 2.604 250 3.84 246 1.37 0.00 47,948 גבעתיים 6300
 10 251 2.607 251 3.84 246 1.37 0.00 371,439 יפו- ל אביב ת 5000
 10 252 2.728 252 4.09 246 1.37 0.00 127,394 רמת גן 8600
  . פלוס סמל המעמד המוניציפלי10000-סמל של מועצה אזורית מתקבל כ: הערה

  
  
  
  
  
  

  מפה   10

  

   רמות הפריפריאליות 5מפת הרשויות המקומיות לפי    )א

  הנגישות הפוטנציאלית רמות 5הרשויות המקומיות לפי מפת    )ב

  

  
  



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

ערד

אילת

ירושלים

חיפה

חדרה

ירוחם

צפת

אשקלון

יבנאל

ראשון לציון

באר שבע

נתניה

טמרה

דימונה

רהט

עכו

עומר

חולון

לוד

טייבה

אשדוד

מצפה רמון

עפולה

תל אביב - יפו

שגור

מגאר

מעלה אדומים

בית שמש

ירכא

מיתר

רחובות

תקווהפתח

זכרון יעקב

נשר

נצרת עילית

הרצליה

נצרת

שפרעם

כרמיאל

העיןראש

מכבים-רעותמודיעין

רעננה

אריאל

יבנה

טירה

מגדל

גדרה

כסיפה

ריינה

זמר

רמלה

בוקעאתא

קריית גת

ציונהנס

רמת גן

השרוןהוד

אעבלין

אום אל-פחם

קצרין
ראש פינה

טורעאן

סח'נין

פסוטה

באקה-ג'ת

מסעדה

טבריה

נהרייה

קריית אתא

גן יבנה

סבאכפר

נחף

רמת השרון

מטולה

יאנוח-ג'ת

אופקים

מג'דל שמס

פרדס חנה-כרכור

בת ים

בנימינה-גבעת עדה

אכסאלמנחמיה

כפר יונה

חורה

כפר תבור

כסרא-סמיע

כפר כנא

כאבול
שעב

לקיה

קריית שמונה

ערערה

עראבה

ערערה-בנגב

כפר מנדא

קלנסווה

דייר חנא

שוהם

משהד

ראמה

שלומי

יפיע
כפר כמא

יסוד המעלה

ברקבני

קציר-חריש

מונדתל

בית שאן

יעקבבאר

אפרתה

יהודהאבן

כפר קאסם

צורןקדימה

ג'ולס

נתיבות

דבוריה

סביון

אבו סנאן בית ג'ן

ג'דיידה-מכר

קריית טבעון

עיילבון

זרזיר

כפר קרע

עמנואל

דאלית אל כרמל-עספיא

שדרות

קריית ביאליק

מגדל העמק

עין קנייא

יקנעם עילית

בתיהמזכרת

שגב-שלום

חורפיש

עילוטעין מאהל

תל שבע

ציוןמבשרת

אזור

קריית ים

קרני שומרון

ע'ג'ר

יהודהאור

כפר ורדים

אלעד

סאג'ור

טירת כרמל

ג'ש(גוש חלב)

רכסים

בועיינה-נוג'ידאת

מעלות-תרשיחא

אור עקיבא

להבים

חצור הגלילית

אונוקריית
גבעתיים

ביתר עילית

פוריידיס

יאירכוכב

ביר אל-מכסור

קריית מוצקין

אפריםנווהיהוד

מנשהאלפי

כפר יאסיף

קדומים

קריית מלאכי

פקיעין (בוקייעה)

מעלה אפרים

אליכין

רמת ישי

גלגוליה

בסמת טבעון

אורנית

אבו גוש

גבעת זאב

שמריהוכפר

בית אל

עקרוןקריית

שמואלגבעת

מעיליא

דגןבית

עיליתמודיעין

בית אריה

פרדסיה

אלקנה

טובא-זנגריה

בסמ"ה

הר אדר

אל-היג'אכאוכב אבו

ג'סר א-זרקא מעלה עירון

בני עי"ש

מזרעה

קריית ארבע

רמת הנגב

תמר

חבל אילות

גולן

הערבה התיכונה

אשכול

לכיש

מטה יהודה

מרחבים

בני שמעון

הגלבוע

עמק יזרעאל

יואב

מגידו

גזר

שדות נגב

חוף אשקלון

עמק חפר

אשרמטה

בקעת בית שאן

שער הנגב

חוף הכרמל

משגב

העליוןהגליל

הגלילמרום

התחתוןהגליל

מנשה

באר טוביה

מודיעיןחבל

שפיר

עמק הירדן

השרוןדרום

זבולון

יוסףמעלה

השרוןלב

ברנר

גן רווה

החרמוןמבואות

השרוןחוף

יבנהחבל

לודעמק

שורקנחל

אלונה

גדרות

אפעל

אל-מרג'יבוסתאן

אל-בטוף

ים
כנרת

סוריה

לבנון

ירדן

לח
המ

ים 
לח

המ
ים 

חבל עזה

 ו ן
י כ

 ת 
  ה

 ם 
י

מפרץ אילת

מצרים

אבו בסמה

שומרון

הירדןערבות

מטה בנימין
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גוש עציון

הר חברון

רשויות מקומיות
לפי רמת פריפריאליות

2004
Local Authorities

by Peripherality Level
2004

 1:750,000 קנה מידה:
0 10 20 קילומטר30

Scale:
Kilometers

מקרא
רמת פריפריאליות

שטח ללא שיפוט

גבול עיריה/מועצה מקומית
גבול מועצה אזורית

Peripherality Level
Legend

Very Peripheral
Peripheral
Intermediate
Central
Very Central

פריפריאלי מאד
פריפריאלי

בינוני
מרכזי

מרכזי מאד

            במועצות האזוריות ביהודה ושומרון רמת הפריפריאליות אינה מאפיינת
            את היישוב אלא משקפת את רמת הפריפריאליות של המועצה כולה.

הערה:

Note: In regional councils in Judea and Samaria the peripherality         
level does not characterize the locality but reflects the         
peripherality level of the whole council.         

Boundary of Municipality/Local Council
Boundary of Regional Council
Territory without Jurisdiction

1-3
4

5-6
7

8-10
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Local Authorities

by Potential Accessibility Level
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 1:750,000 קנה מידה:
0 10 20 קילומטר30

Scale:
Kilometers

מקרא
רמת נגישות פוטנציאלית

שטח ללא שיפוט

גבול עיריה/מועצה מקומית
גבול מועצה אזורית

Potential Accessibility Level
Legend

Very Low Accessibility

Intermediate

נגישות נמוכה מאוד
נגישות נמוכה

בינוני
נגישות גבוהה

נגישות גבוהה מאוד

            במועצות האזוריות ביהודה ושומרון רמת הנגישות הפוטנציאלית אינה מאפיינת
            את היישוב אלא משקפת את רמת הנגישות הפוטנציאלית של המועצה כולה.

הערה:

Note: In regional councils in Judea and Samaria the potential accessibility         
level does not characterize the locality but reflects the         
potential accessibility level of the whole council.         

Boundary of Municipality/Local Council
Boundary of Regional Council
Territory without Jurisdiction

1
2-4
5-6
7-8
9-10

Low Accessibility

High Accessibility
Very High Accessibility



 

  

  

Abstract  

  

The study presented here deals with measuring peripherality of a local authority, meaning 

its geographical position with respect to the centers of economic activity. This study was 

commissioned by the Ministry of the Interior, in the framework of a more extensive 

project that aims to characterize the local authorities by a variety of indicators, relevant to 

providing the municipal services to the local authority population. Characterization of 

local authorities by the dimension of proximity to the economic activity in the country 

enables a comparison between development potentials of different regions, especially an 

identification of regions with low development potentials, and serves a helpful tool for 

allocation of resources.  

 

This paper presents the Peripherality Index constructed for 252 local authorities in Israel: 

198 municipalities and local councils and 54 regional councils, according to their 

municipal status at the end of 2004, not including the regional council Hof Azza. The 

local authorities are ranked by the Index in increasing order of centrality, and are 

classified into 10 clusters, starting from cluster 1 which includes the most peripheral local 

authorities, and ending in cluster 10 which includes the most central local authorities. The 

Peripherality Index value for a given local authority is calculated as the average of the 

standardized values of two components: 1) Potential Accessibility Index based on the 

gravitation concept accepted abroad for measuring peripherality, which combines the 

proximity of the local authority to all the local authorities in the country with the size of 

their population; 2) proximity to the boundary of the Tel Aviv District, which reflects the 

specific structure of the country and emphasizes the proximity of the local authority to 

the region that serves as the country’s economic and business center located close to its 

geographic center. The proximity between the geographical units is measured by the 

shortest distance in the road network, under the constraint of the roads closed due to 

construction or security reasons.     

  

  

Key words: geographic position, peripherality index, potential accessibility, 

characterization of local authorities. 
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