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6: אמידת קיימות עירונית טבלה 

מס' 
מדד

קשר שם המדד
להתנהגות 

הערות קישור למקורהצעות לאיסוף נתונים עצמאי של הרשות מקורות קיימים

 א. צמצום צריכה/ שינוי תרבות צריכה

צריכת חומרים 1
ברמת משק הבית 

למ"ס - סקר הוצאות משק בית, שנתי: הכנסה והוצאה ישיר
חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר נפשות 

במשק בית, לוח 5. שאלת ריהוט וציוד לבית והלבשה 
והנעלה

www.cbs.gov.il/
publications15/ 
1593/pdf/t05.pdf

היקף פסולת 2
ביתית לנפש 

למ"ס - שנתון סטטיסטי לישראל, שנתי: נתוני פסולת ישיר
 מוצקה ביתית, מסחרית וגזם, לפי מחוז ונפה

הרשות המקומית-נתוני היקף פסולת )חוק שמירת 
הניקיון מחייב את הרשויות לאסוף את המידע אודות 

כמויות והיקפים ולהעבירו למשרד להגנה"ס. יש 
 שוני באופן איסוף הנתונים בין הרשויות.(

ניתן לבצע סקר משלים בעזרת מחלקת התברואה של 
העירייה – זיהוי משקל כל רכב פינוי פסולת, לעומת 

היקף האוכלוסייה המתגוררת לאורך הקו

http://www.cbs.
gov.il/reader/
shnaton/templ_
shnaton html 
?num_tab=st27_16 
&CYear=2011

מיחזור לשנה 3
לנפש

המשרד להגנה"ס – נתונים לגבי "כמה מיחזור ישיר
מבוצע לנפש לשנה ביישוב" נאסף על־ידי המשרד 

להגנה"ס במסגרת דיווח החובה של הרשויות על־פי 
תקנות המיחזור. לא זמין ברשת, אלא רק במשרד 

)אגף פסולת(. 

צריכת חשמל ומים 4
לנפש/ למשק בית

למ"ס – סקר הוצאות משק בית, שנתי: הכנסה והוצאה ישיר
חודשית לתצרוכת למשק בית, לפי מספר נפשות 

במשק בית, לוח 5. שאלת תחזוקת הדירה ומשק הבית 
– מים, חשמל, גז ודלק לבית

www.cbs.gov.il/
publications15/ 
1593/pdf/t05.pdf

מתפרסם באופן שנתי על־
ידי הלמ"ס ומשרד הפנים 

לגבי כל הרשויות המקומיות 
)למעט מוא"ז(

מידת השימוש 5
בתחבורה ציבורית 

מסך הנסיעות 

למ"ס – מפקד האוכלוסין, 2008 )נבדק בהקשר ישיר
של שיעור המגיעים לעבודה בתח"צ(: קובץ מסוכם 

של יישובים, גיליונות ב. )טורים DI- DS בקובץ 
היישובים המסוכם(

/www.cbs.gov.ilסקר פיצול נסיעות ברשות
census/census/
pnimi_page.
html?id_topic=12

מידת ההליכה 6
והשימוש 

באופניים בקרב 
הציבור

למ"ס – מפקד האוכלוסין, 2008 )נבדק בהקשר ישיר
של שיעור המגיעים לעבודה בתח"צ(: קובץ מסוכם 

של יישובים, גיליונות ב. )טורים DI- DS בקובץ 
היישובים המסוכם(

סקר פיצול נסיעות )ספירות תנועה של אופניים 
והולכי רגל(

www.cbs.gov.il/
census/census/
pnimi_page.
html?id_topic=12

זמן הגעה 7
לעבודה/ לימודים 

בבוקר )ממוצע(

למ"ס – סקר חברתי, 2014 )שאלה wp.240 8(: עקיף
בדרך כלל, כמה זמן לוקח לך להגיע למקום עבודתך 

העיקרי?

surveys.cbs.gov.
il/survey/survey.
htm

http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t05.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t05.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t05.pdf
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st27_16&CYear=2011
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st27_16&CYear=2011
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st27_16&CYear=2011
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st27_16&CYear=2011
http://www.cbs.gov.il/reader/shnaton/templ_shnaton.html?num_tab=st27_16&CYear=2011
http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t05.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t05.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t05.pdf
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://surveys.cbs.gov.il/survey/survey.htm
http://surveys.cbs.gov.il/survey/survey.htm
http://surveys.cbs.gov.il/survey/survey.htm
http://www.ukayamut.com/indicators
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שימוש באופנים 8
אלטרנטיביים של 

צריכה

סקרים – חלופות: 1. סקר משקי בית: איזה אחוז ישיר
מן הצריכה של משק הבית מתקיים באופנים 

אלטרנטיביים של צריכה – קואופורטיבים, שיתוף 
 מוצרים, צריכת שירות במקום מוצר....

2. בקרב קואופרטיבים, חנויות יד שניה, מכבסות.. 
)מגיע לכמות משתמשים, אחוזי גידול...(. ניתן 

 להשליך מידע ביחס לאוכלוסייה הכללית.
3. אחוז השינוי במספר הרשומים לתאגידים 

 שיתופיים – מתוך סקר בקרב התאגידים עצמם. 
4. מיפוי של אתרים מרכזיים שמציג פעילות 

yad2 ,שיתופית במרחב – אגורה

 ב. מקומיות וכלכלה מקומית

אחוז האוכלוסייה 9
המועסק בתחומי 
העיר/ מטרופולין

 1. למ"ס – מפקד אוכלוסין, 2008: בתוך העיר: עקיף
אחוז בני 15 ומעלה שעבדו בשנת 2008 מחוץ ליישוב 

 המגורים
2. למ"ס – סקר כח אדם, שנתי: גיליון 31 1 – 
 אוכלוסייה באזורים מטרופולינים לפי תכונות 

כח העבודה

www.cbs.gov.il/
census/census/
pnimi_page.
html?id_topic=12

www.cbs.gov.il/reader/y_
labor/yearm_h_new.htm

אמצעי הגעה 10
לביצוע קניות 

סקר: א. באיזה אמצעי את/ה מגיע/ה בדרך כלל ישיר
לקניות? ) ברגל/ ברכב פרטי/ באוטובוס ו/או 

 רכבת/ באופניים(
ב. כמה זמן זה בדרך כלל לוקח לך?

הרגלי צריכה 11
כלליים

 סקר: היכן את/ה עורכ/ת את רב קניותייך? ישיר
)בחנויות שכונתיות ליד הבית/ בקניון/ במרכז 
העיר/ במתחמי קניות מחוץ לעיר/ באינטרנט(

סקר: איפה את/ה עורכ/ת קניות של מוצרי מזון? ישירהרגלי קניית מזון 12
)במכולת השכונתית/ בשוק/ ברשתות מזון/ 

בקואפרטיב(

הרגלי שימוש 13
בשטחים פתוחים 

באזור המגורים

סקר: כמה פעמים בחודש האחרון בילית בשטחים ישיר
פתוחים באזור מגוריך?

Wellbeing ג. איכות חיים 

שביעות רצון 14
מאיכות החיים

למ"ס – סקר חברתי, 2014 )פרק 13, שאלה 20 13(: עקיף
באופן כללי האם את.ה מרוצה מחייך? 

surveys.cbs.gov.il 
/Survey/Questi 
onnaireH/2014/
Questionnaire.pdf

מס' 
מדד

קשר שם המדד
להתנהגות 

הערות קישור למקורהצעות לאיסוף נתונים עצמאי של הרשות מקורות קיימים

http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/census/census/pnimi_page.html?id_topic=12
http://www.cbs.gov.il/reader/y_labor/yearm_h_new.htm
http://www.cbs.gov.il/reader/y_labor/yearm_h_new.htm
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
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ממוצע שעות 15
עבודה שבועי

למ"ס – סקר כח אדם, שנתי: ממוצע שעות עבודה עקיף
לשבוע למועסק ולשכיר, לפי ענף כלכלי )לוח 

)2 12,2 13,2 16,2 17

www.cbs.gov.il/
webpub/pub/
text_page.html?p
ubl=69&CYear=20
15&CMonth=4

הקדשת זמן 16
לפעילות פנאי

סקר: ממוצע זמן בשבוע האחרון ששימש לפעילות ישיר
פנאי )לבד או עם חברים ובני משפחה(

עלות המחיה של 17
משק הבית ביחס 

להכנסה למשק 
בית

1. למ"ס – סקר הוצאות משקי בית, שנתי: לוח 1 1, עקיף
 הוצאה לתצרוכת, סך הכל לפי חמישונים

2. ביטוח לאומי, 2012: הכנסה למשק בית: "שכר 
והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים" 

לוח 31 ולוח 32 

www.cbs.gov.il/
publications15/ 
1593/pdf/t01_ 
01.pdf
www.btl.gov.il/
Publications/ 
survey/Pages/ 
seker_2631026 
-6913.aspx

שביעות רצון 18
מתנאי ואיכות 

המגורים

למ"ס – סקר חברתי, 2014 )פרק 3 שאלה 120 3(: עקיף
האם את/ה מרוצה, באופן כללי, מהאזור בו את/ה 

גר/ה?(

surveys.cbs.
gov.il/ 
Survey/
QuestionnaireH/ 
2014/
Questionnaire.pdf

מידת העיסוק 19
בפעילות ספורט

למ"ס – סקר בריאות, 2009: לוח 1 25. עבור 6 הערים ישיר
הגדולות

נתוני רשות מקומית/ סקר: תושבים המדווחים כי 
עוסקים בפעילות ספורטיבית לפחות שלוש פעמים 

בשבוע

www.cbs.gov.il/
publications13/ 
health_survey09 
_1500/pdf/ 
t25_1.pdf

 ד. מגוון אנושי ואפשרויות בחירה

מגוון חברתי 20
כלכלי בשכונה

למ"ס, מפקד האוכלוסין, 2008: לוח א1. מדד חברתי עקיף
-כלכלי של הרשויות המקומיות

www.cbs.gov.il/
publications13/ 
1530/pdf/ 
tab01_01.pdf

עמדות ותפיסות 21
לגבי מגוון 

האוכלוסייה 

סקר: האם את/ה חושב/ת שהאוכלוסייה בשכונה עקיף
שלך מגוונת? )מבחינת גיל, מוצא, דת(

מס' 
מדד

קשר שם המדד
להתנהגות 

הערות קישור למקורהצעות לאיסוף נתונים עצמאי של הרשות מקורות קיימים

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2015&CMonth=4
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2015&CMonth=4
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2015&CMonth=4
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2015&CMonth=4
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=69&CYear=2015&CMonth=4
http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t01_01.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t01_01.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t01_01.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications15/1593/pdf/t01_01.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_2631026-6913.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_2631026-6913.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_2631026-6913.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_2631026-6913.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_2631026-6913.aspx
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
http://surveys.cbs.gov.il/Survey/QuestionnaireH/2014/Questionnaire.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/health_survey09_1500/pdf/t25_1.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/health_survey09_1500/pdf/t25_1.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/health_survey09_1500/pdf/t25_1.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/health_survey09_1500/pdf/t25_1.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/health_survey09_1500/pdf/t25_1.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/tab01_01.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/tab01_01.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/tab01_01.pdf
http://www.cbs.gov.il/publications13/1530/pdf/tab01_01.pdf
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שביעות 22
רצון ממגוון 
האוכלוסייה 

סקר: האם את/ה שבע/ת רצון ממגוון האוכלוסייה עקיף
בשכונה?

שביעות רצון 23
התושבים ממגוון 

האפשרויות הקיים 
באזור המגורים/ 

עיר – מבחינת 
תעסוקה, מוסדות 
חינוך, אפשרויות 

בילוי...

סקר: האם את/ה שבע/ת רצון ממגוון האפשרויות עקיף
הקיים באזור המגורים/ עיר? )מבחינת תעסוקה, 

מוסדות חינוך, אפשרויות בילוי...(

 ה. הפחתת אי שוויון וחלוקה צודקת של משאבי העיר

שביעות רצון 24
התושבים מנגישות 

לשירותים בעיר 
שמספקת העירייה 

)רווחה, חינוך, 
השכלה, בריאות( 

למ"ס – סקר חברתי, 2015: )עמודים 94-93, שאלה עקיף
 190 20( עמדות כלליות לגבי שירותי רשות מקומית 
האם לדעתך, < רשות מקומית או אזורית/ עירייה > 
 ביישובך מספקת שירותים באופן שוויוני, ללא הבדל

מין, גיל ומגזר לכל קבוצות האוכלוסייה?

www.cbs.gov.il/
skarim/social_
surv/seker2015.pdf

תמהיל גודל 25
יחידות דיור לפי 

אזורים בעיר 
)תמהיל שכונתי(

 1. רשות מקומית מתוך נתוני ארנונהעקיף
2. למ"ס – נתוני גמר בניה

נתונים מתוך אתרי נדל"ן

אחוז הוצאות על 26
דיור מתוך הכנסות 

משק הבית

1. למ"ס – סקר הוצאות משקי בית, שנתי: הוצאות על ישיר
 דיור: לוח 28 ו־29 – הוצאה לדיור

2. ביטוח לאומי, 2013: הכנסה למשק בית: "שכר 
והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים" 

לוח 31 ולוח 32

www.btl.gov.il/
Publications/
survey/Pages/
seker_2631026 
-6913.aspx

הכנסה ממוצעת 27
ביישוב ביחס 
למחיר דירה 

ממוצעת ביישוב

ביטוח לאומי, 2013: הכנסה למשק בית: "שכר עקיף
והכנסות מעבודה לפי יישוב ומשתנים כלכליים שונים" 

לוח 31 ולוח 32

.www.madlanנתוני מחיר דירה ממוצעת ביישוב
co.il/local/%D7%9
9%D7%A8%D7%95%
D7%A9%D7%9C%D
7%99%D7%9D

צורת המדידה – עשירונים. 
אם אין מידע פר עשירון/ 

ישוב, ניתן לבדוק מאפייני 
רוכשי דירות )מתפרסם לפי 

מרבית היישובים( אל מול 
מחירי דירות. לגבי שלוש 

הערים הגדולות יש "מחירי 
שכירות בישראל" במסגרת 
מדד המחירים לצרכן )למס 

או משהבש(

מס' 
מדד

קשר שם המדד
להתנהגות 

הערות קישור למקורהצעות לאיסוף נתונים עצמאי של הרשות מקורות קיימים

http://www.cbs.gov.il/skarim/social_surv/seker2015.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/social_surv/seker2015.pdf
http://www.cbs.gov.il/skarim/social_surv/seker2015.pdf
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_2631026-6913.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_2631026-6913.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_2631026-6913.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_2631026-6913.aspx
http://www.btl.gov.il/Publications/survey/Pages/seker_2631026-6913.aspx
http://www.madlan.co.il/local/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.madlan.co.il/local/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.madlan.co.il/local/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.madlan.co.il/local/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
http://www.madlan.co.il/local/%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%9C%D7%99%D7%9D
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 ו. שיתופי פעולה. שיתופיות. חיבוריות.

רשתות חברתיות 28
ככלי ליצירת 

קשרים מקומיים/ 
קהילתיים/ 

עסקיים

סקר: עד כמה בעיניך רשתות חברתיות הן כלי ישיר
ליצירת קשרים מקומיים/ קהילתיים/ עסקיים?

נכונות לשימוש 29
ביד שניה

סקר: האם את/ה מוכן/ה לקנות /לקבל מוצרים יד ישיר
שניה?

רכישת יד שניה 30
דרך האינטרנט

סקר: כמה מוצרי יד שניה קנית/ קבלת דרך ישיר
האינטרנט בשנה האחרונה?

הרשת החברתית 31
ככלי מעודד 

פעולה

סקר: לאיזה חלק מהאירועים אליהם הלכת בחצי ישיר
שנה האחרונה נחשפת דרך הרשת החברתית? 

 ז. מעורבות אזרחית ומחוייבות

מעורבות אזרחית 32
בשכונה או בעיר

סקר: כמה פעמים בחצי שנה האחרונה השתתפת ישיר
בפגישות תושבים בנושאים הקשורים בשכונה או 

בעיר?

שיעור ההשתתפות 33
בבחירות 

המקומיות 
והארציות 
)לרשויות 

וממשלה( לפי 
אזורים בעיר 

 1. למ"ס – ועדת הבחירות המרכזיתישיר
2. משרד הפנים – רשויות מקומיות 

www.votes20.
gov il

www.moin.gov.il/ 
Subjects/
Bchirot/Pages/ 
default.aspx#392; 
#Subjects/
Bchirot/Pages/ 
election-muni2.
aspx

שיעור ההורים 34
המעורבים 

בפעילות בית 
ספרית

סקר: האם היית מעורב.ת / פעיל.ה בפעילות בבית ישיר
הספר של ילדיך בשנה האחרונה?

תחושת האחריות 35
של התושבים 

לסביבתם

סקר: עד כמה את.ה מוכנ.ה לפעול למען שיפור ישיר
הסביבה הפיזית בשכונתך?

מס' 
מדד

קשר שם המדד
להתנהגות 

הערות קישור למקורהצעות לאיסוף נתונים עצמאי של הרשות מקורות קיימים

http://www.votes20.gov.il
http://www.votes20.gov.il
http://www.moin.gov.il/Subjects/Bchirot/Pages/default.aspx#392;#Subjects/Bchirot/Pages/election-muni2.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/Bchirot/Pages/default.aspx#392;#Subjects/Bchirot/Pages/election-muni2.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/Bchirot/Pages/default.aspx#392;#Subjects/Bchirot/Pages/election-muni2.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/Bchirot/Pages/default.aspx#392;#Subjects/Bchirot/Pages/election-muni2.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/Bchirot/Pages/default.aspx#392;#Subjects/Bchirot/Pages/election-muni2.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/Bchirot/Pages/default.aspx#392;#Subjects/Bchirot/Pages/election-muni2.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/Bchirot/Pages/default.aspx#392;#Subjects/Bchirot/Pages/election-muni2.aspx
http://www.moin.gov.il/Subjects/Bchirot/Pages/default.aspx#392;#Subjects/Bchirot/Pages/election-muni2.aspx
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  ח.  ניצול יעיל של חללים ומרחבים עירוניים
)מיועד לתשובה של הרשות ולא של התושבים(

פעילות במבני 36
ציבור עירוניים

סקר: מספר שעות ביום בהן יש פעילות במבני ציבור ישיר
עירוניים. רשות מקומית: דגימה של חלק ממבני 
הציבור. למשל בתי ספר: האם החצרות פתוחות 

לציבור מחוץ לשעות הלימודים? האם יש פעילות 
אחרי הצהריים בכיתות?

פעילות בשטחים 37
פתוחים בעיר

סקר: מספר שעות ביום בהן יש פעילות בשטחים ישיר
פתוחים. רשות מקומית: דגימה של תצפיות שימוש 

וסוגי פעילויות במרחבים ציבוריים פתוחים

 ט. קהילה כמניעת שינויים, חוסן קהילתי

השתתפות 38
בפעילות קהילתית 

בשכונה

סקר: כמה פעמים בחצי שנה האחרונה השתתפת ישיר
בפעילות קהילתית בשכונה שלך? )מפגשי העשרה, 

אירועים, הורים וילדים וכו'(

תחושת שייכות 39
לקהילה/ שכונה

סקר: עד כמה את/ה מרגיש/ה שייכ/ת לשכונתך?עקיף

למ"ס – סקר חברתי, 2014 ) שאלה 80 3(: האם אתה/ ישיריחסים עם השכנים40
את מרוצה מהיחסים עם שכניך?

www.cbs.gov.il/
www/skarim/
social_surv/
seker2014.pdf

למ"ס – סקר חברתי, 2014 )פרק 12, שאלה 1 20 12(: ישירשיעורי התנדבות41
שיעור העוסקים בפעילות התנדבותית כלשהי בשנה 

האחרונה )לא כולל שרות לאומי, כולל: עזרה ללא 
תשלום )לעולים, לזקנים, לילדים וכדומה, באופן פרטי 
או במסגרת של ארגון או תנועה, כגון : ויצ"ו, המשמר 

האזרחי, ועד הורים.( לא כולל : מתן תרומות, עזרה 
לבן משפחה או לחברים(

www.cbs.gov.il/
www/skarim/
social_surv/
seker2014.pdf

שימוש בשירותי 42
מרכז קהילתי/
מינהל קהילתי

סקר: האם את.ה או בני משפחתך משתמשים ישיר
בשירותי המתנ"ס/ מרכז קהילתי במקום מגוריך על 

בסיס קבוע?

מס' 
מדד

קשר שם המדד
להתנהגות 

הערות קישור למקורהצעות לאיסוף נתונים עצמאי של הרשות מקורות קיימים

http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2014.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2014.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2014.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2014.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2014.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2014.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2014.pdf
http://www.cbs.gov.il/www/skarim/social_surv/seker2014.pdf

