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  מדד הפריפריאליות .2.1

 2008הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת  ידי� עלעבור משרד הפני� בתח הפריפריאליות פ�מדד 

מתייחס לממד הקרבה למרכזי פעילות כלכלית או לאפשרויות  זה . מדד2004ומבוסס על נתוני� משנת 

פריפריאליות של רשות מקומית מבחינת מיקומה הגיאוגרפי ביחס לריכוזי הפעילות: מדובר במדידת  לש

אביב, והנגישות � המדד נבנה כממוצע של שני מרכיבי�: קרבה לגבול מחוז תל. וכלוסייההא

בי) ומחושב כשקלול בי) קרבת הרשות המקומית לכל הרשויות המקומיות  המרכיב זהפוטנציאלית (

מפה  פי�עלגודל)). ככל שרשות מקומית היא פריפריאלית יותר, הציו) שלה במדד זה יהיה נמו� יותר. 

אשכולות הפריפריאליי� ביותר ב, שמוצגת בהמש� המסמ� ,טטיסטיקהסרכזית למשכה ההלשל  1 'מס

�הנגב הדרומי והמרכזי, חלק מאזור י� המלח, רמתמבעיקר רשויות מקומיות מהערבה ו ותכללנ) 3–1( 

בעיקר רשויות מקומיות מאזור מטרופולי)  ותכללנאשכולות המרכזיי� ביותר ובהגול) והגליל העליו), 

�מדד הפריפריאליות, כמו סיווג הרשויות המקומיות לאשכולות חברתיי� 10אביב והעיר ירושלי�.� תל

 אמורלרשויות המקומיות, א� שכ ני�הניתרכיב בחישוב מענקי האיזו�  הוא, להל�שיתואר  ,כלכליי�

   מבוסס על נתוני� לא עדכניי�. הוא

  כלכלי� אשכול חברתי .2.2

� הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה גיבשה מדד לאפיו) הרשויות המקומיות בישראל לפי הרמה החברתית

של אוכלוסיית היחידות  כלכלית� החברתית רמההכלכלית של האוכלוסייה. המדד הוא כלי להשוואת 

אוגרפיות, והוא עשוי לסייע בזיהוי אזורי רווחה ואזורי מצוקה. כמו כ), המדד עשוי לסייע בשיפור יהג

המדיניות של השלטו) המרכזי כלפי הרשויות המקומיות. המדד נער� בשיתו, פעולה בי) עובדי הג, 

עד מידע במשרד הפני�, ונוהמחקר והלניתוח סטטיסטי בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לעובדי אג, 

המדד חושב על בסיס  11חלוקת מענקי� לרשויות המקומיות. �בעיקר לשמש אחד האינדיקטורי� לצור

אבטלה וגמלאות. העיריות והמועצות  ,נתוני� דמוגרפיי�, רמת חיי�, השכלה וחינו�, תעסוקה

כלכלית הנמוכה ביותר �מציי) את הרמה החברתית 1אשכול שבה� המקומיות סווגו לעשרה אשכולות, 

על סמ�  שהענהסיווג לפי אשכולות כלכלית הגבוהה ביותר. � מציי) את הרמה החברתית 10שכול וא

א� שהנתוני� אינ� עדכניי�, הסיווג עדיי� משמש לקביעת כפי שצוי� קוד� לכ�, . 2008נתוני מפקד 

בוועדת הפני� בדיו)  .רשויות המקומיות, דוגמת גובה מענקי האיזו�ה להקשר שפרמטרי� שוני� ב

גי� . נציטטיסטיקהסרכזית למשכה העלתה סוגיית עדכניות הנתוני� של הל 19�בכנסת ההגנת הסביבה ו

 כמו .כי המדד אינו מעודכ) ואינו משק, את המצב האמיתי של הרשויות טענו בדיו) של רשויות מקומיות

את חוזק האוכלוסייה  שק,מכלכלי � המדד החברתי כימרכז השלטו) המקומי  נציגימצד  טענה עלתה כ)

תלות ללא  רשותהחוזק שיבטא את  ,מסד מדד חדשהוצע לפיכ� . להרשות המקומיתאת חוזק ולא 

רשויות הלצור� תקצוב  כלכלי�חברתיהיהיה מדד אלטרנטיבי למדד ו חוזק האוכלוסייה המתגוררת בהב

                                                 
מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ראו באתר האינטרנט של חישוב המדד את אופ)  10

. דירוג 1לוח  : ש�,ישובי� ראוי. פירוט רשימת ה2015 במרס 16כניסה אחרונה:  ,2008באוגוסט  17, פיתוח חדש – 2004
  .2015 במרס 16, כניסה אחרונה: רשויות מקומיות לפי מדד הפריפריאליות ולפי כל אחד ממרכיבי המדד

בשנת  כלכלית של האוכלוסייה� לפי הרמה החברתית אפיו) יחידות גיאוגרפיות וסיווג)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  11
 .2015 במרס 11כניסה אחרונה:  ,2008
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הפני� לעדכ) בדחיפות את "כ מירי רגב, קראה בדיו) לשר הדאז, ח הוועדהיו"ר  משרדי הממשלה. ידי�על

סוגיות של אופ) העדכו) וקביעת ה לעעמדה מסמ� השלטו) המקומי להגיש מרכז המדד וביקשה מ

   12הפרמטרי� למדד.

ורמת  כלכליי��אשכולות חברתיי� פי�על בישראל שובי�ית התפלגות הישלהל) מוצג 1מפה ב

) ה) במגזר הערבי 3–1וכי� ביותר (בשלושת האשכולות הנממהרשויות  90%�כ ,המפהלפי . פריפריאליות

   13(כולל המגזר הבדואי והדרוזי).

   

                                                 
אקונומי של הרשויות � השינויי� בדרוג הסוציו, 330לדיו) שהתקיי� בנושא ראו ועדת הפני� והגנת הסביבה, פרוטוקול מס'  12

 .2015 במרס 11. כניסה אחרונה: 2014ביולי  7, המקומיות

של  2008לי כלכ �מדד חברתי � 2לוח אלפירוט רשימת הישובי� לפי אשכולות, ראו הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  13
 .2015 במרס 11. כניסה אחרונה: הרשויות המקומיות
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  פריפריאליותה ורמת האוכלוסייה של כלכלי�חברתיה אשכולה לפי מקומיות רשויות:  1מפה 
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  איתנות רשויות .2.3

2014�התשע"ד ,)135 'החוק לתיקו� פקודת העיריות (מסאישרה הכנסת את  2014בפברואר  10�ב ,

אופ) התנהלות) של שעניינ� סעיפי החוק  שונועל "עירייה איתנה" והתנאי� להכרזה  בו הוגדרוש

אפיינות בניהול יעיל תאיתנות. התיקו) לחוק נועד להבדיל בי) רשויות מקומיות הממוגדרות העיריות ה

חוק, רשויות לתיקו) י הפ�לעלרשויות מקומיות שלא מתקיימי� בה) מאפייני� אלה.  )איתנות( ותקי)

לתלות) בשלטו) המרכזי, כדי להגביר את  קשורהמקומיות שיוכרזו איתנות יזכו בהקלות מסוימות בכל 

 פי�עלרשויות מקומיות של ביזור הסמכויות בי) השלטו) המרכזי ובי) השלטו) המקומי ולעודד ניהול 

לאישור התקציב השנתי ולתפעולו, כל הקשור שתוגדר איתנה תזכה לעצמאות ברשות נהל תקי). יכללי מ

קידו� מיזמי� ל ,עשייה במקרקעי)לבנושאי� הקשורי� וכ) לאישור תקציב הפיתוח העירוני ולתפעולו, 

חתימה על חוזי� ולעניי) מחיקת חובות אבודי�. לפי התיקו), שר הפני� יכריז ל ,מת) זיכיו)לעירוניי�, 

שנת בנתוני  14א(ב).232אי� כלכליי� מסוימי�, כמפורט בסעי, על עירייה כאיתנה א� מתקיימי� בה תנ

מועצות  חמשו 16מועצות מקומיות ארבע 15עיריות, 15רשויות מקומיות הוכרזו איתנות, בה)  24 ,2015

   17אזוריות.

   

                                                 
   .2015 במרס 16כניסה אחרונה:  ,2014�התשע"ד ,)135 'חוק לתיקו) פקודת העיריות (מס 14
�לציו), רמת� העי), ראשו)� תקווה, ראש�ציונה, נשר, פתח� סבא, נס�שבע, הרצליה, חולו), חיפה, כפר�אשדוד, אשקלו), באר 15

 יפו.–אביב�ג), רעננה ותל

  .פינה�וראש עומרשמריהו, � יהודה, כפר�אב) 16
  הנגב ותמר.�רווה, דרו� השרו), רמת� טוביה, ג)�באר 17
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