הקדמה

הקדמה

אוגדן מפות זה הוא חלק מדוח פני החברה מס'  7המציג נתונים על הערים הגדולות בישראל .המפות באוגדן מכילות
נתונים חברתיים-כלכליים שונים ,והביטוי הגאוגרפי של נתונים אלה מרחיב את התמונה החברתית המוצגת בדוח.
הנושאים במפות :המפות תואמות את דוח פני החברה הן מבחינת הנושאים והן מבחינת סדר הפרקים.
סוגי מפות:
.1

מפות מדינת ישראל – דוח פני החברה מתמקד רק בערים הגדולות ,המונות  100,000תושבים ויותר ,ואילו
מפות אלו מרחיבות את היריעה וכוללות את הערים המונות  20,000תושבים ויותר בסוף שנת  ,2012שעבורן
נמסרו נתונים .במפות אלו מוצגים נושאים שונים ,בין היתר :משקי בית שמשלמים משכנתה ,תלמידי כיתות
יב הזכאים לתעודת בגרות ,נפגעים בתאונות דרכים לפי גיל ,רמת זיהום החופים ועוד.

.2

מפות עירוניות – מציגות נתונים עבור כל אחת מ 14-הערים הגדולות בישראל ,ברמה של אזור סטטיסטי.
במפות העירוניות שבאוגדן מוצגים  6נושאים :דירוג עוני ,שווי דירת מגורים ,רשומים במחלקות לשירותים
חברתיים ,סיבה שכיחה לנזקקות ,זכאים לתעודת בגרות ובעלי תואר ראשון.
במפות העירוניות משורטטים גבולות הרבעים בכל עיר (ללא מספור) ,גבולות האזורים הסטטיסטיים וכן שמות
השכונות (לצורך התמצאות כללית) .השכונות אינן חופפות לגבולות האזורים הסטטיסטיים .ראו מפות
מפתח בסוף האוגדן.
המפות העירוניות מסודרות לפי גודל האוכלוסייה ביישוב ,מהגדול לקטן.
הנושאים השונים במפות העירוניות מוצגים בשני אופנים – ברמה ארצית וברמה יישובית:
א.

דירוג ארצי (מפות אלה מופיעות הן באוגדן והן באינטרנט) :זהו דירוג אחיד לכל הערים .לכל נושא
דירוג משלו.
בדירוג זה מאפשר להשוות בין אזורים סטטיסטיים בתוך כל עיר ובין אזורים סטטיסטיים בערים
שונות.
החמישונים חושבו בהתאם לערכי המינימום והמקסימום של האזורים הסטטיסטיים בכלל המדינה.
מאחר שזהו דירוג ארצי ,ייתכן שלא לכל הקטגוריות שבמקרא יהיה ייצוג במפה.

ב.

דירוג יישובי (מפות אלה מופיעות באינטרנט בלבד) :זהו דירוג ייחודי לכל עיר בהתייחס לנושאים
השונים שנבחנו .בדירוג זה מופיע נושא נוסף  -בעלי נזקקות מוגדרת.
דירוג זה מאפשר להשוות בין אזורים סטטיסטיים שונים באותה עיר בלבד.
החמישונים חושבו בהתאם לערכי המינימום והמקסימום של האזורים הסטטיסטיים בכל עיר בנפרד.
מפות אלה מצוינות על ידי האות א הצמודה למספר המפה.

החלוקה לקטגוריות במפות :במרבית המפות נעשתה חלוקה לחמישונים המסודרים בסדר עולה .בכל
קטגוריה מספר שווה של תצפיות.
מספור המפות וסדרן :מספר המפה מציין את מספר הפרק שאליו המפה שייכת ,ואת המספר הרץ של המפה
בפרק זה .לדוגמה :מפה  2.10היא המפה העשירית בפרק .2
צבעי המפות :בכל המפות ,הערכים הנמוכים הם בצבעים בהירים והערכים הגבוהים – בצבעים כהים .לכן ,ככל
שהצבע כהה יותר ,כך ערך התצפית גבוה יותר והתופעה המוצגת שכיחה יותר .לכל נושא מדרג צבעים ייחודי
לו ,המופיע הן במפות של מדינת ישראל והן במפות העירוניות.
למידע נוסף בנושא אוגדן המפות ,ניתן לפנות למר אורן רז ,מרכז ממ"ג-כרטוגרפיה ,הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,טל'  ,02-6592161או orenr@cbs.gov.il
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