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 אומדן רמת המינוע ביישובים בישראל על בסיס נתוני רישום הרכב
 

 רקע
 

כלי רכב פרטיים. אוכלוסיית  246464836בארץ  2015על פי נתוני אגף מערכות המידע במשרד תחבורה היו בסוף 

. 313נפש( עמדה לפיכך על  14000מיליון נפש4 ורמת המינוע )כלי רכב פרטיים ל  8.46ישראל מנתה באותה עת 

רמת מינוע ממוצעת של  2013נרשמה בסוף ארצות הקהילייה האירופית4 בן  28ממוצע זה נמוך מאוד ביחס לממוצע 

4 כשגם בארצות עם תמ"ג לנפש נמוך ביחס לישראל )כמו יוון או פורטוגל או סלובקיה( היתה רמת המינוע גבוהה 491

 בהרבה ביחס לישראל. 

 

 אך גם לאחר שמתקנניםגילים שונה4 היש הסברים אחדים לפער זה בין ישראל לארצות הקהילייה האירופית. מבנה 

נראה שיחס זה מוסבר נהגים לרכב.  1.4יחס חריג לאירופה של עם השוואתית נמוכה בארץ זאת נותרת רמת המינוע 

בולט בחלוקת ההכנסות ומיסי שימוש גבוהים  שוויוןעל הרכב הפרטי4 שבצירוף לאי ה גבוהים יימיסי קנבעיקרו ב

 מקשה על רכישת ואחזקת רכב ע"י חלק מהאוכלוסייה. 

 

יש הבדלים ניכרים ברמת המינוע בין סוגי אוכלוסיות שונים בארץ על בסיס שיוך לעשירוני הכנסה4 אורח במצב זה 

כלכליים הגבוהים4 -שובים חילוניים הנמנים על האשכולות החברתייםיבמספר י 500חיים ועוד. רמת המינוע גבוהה מ 

 בישובים שאוכלוסייתם חרדית.בלבד  50 וכ

 

האומדן מתבסס על נתוני אגף מערכות תושבים.  104000מוצג להלן אומדן לרמת המינוע בכל היישובים בהם יותר מ 

להערכות מידע במשרד התחבורה על פריסת כלי הרכב בארץ לפי כתובת בעליו. במידע זה לא נעשה עד כה שימוש 

רכב בבעלות את כתובות משתמשי הרכב. בשל העובדה שכתובות אלו לא מייצגות בהכרח רמת המינוע ביישובים 

 כתובת מקום העבודה ולא המשתמש.  יסינג והמשמש את עובדיהן נרשם לפיבלה חברות או שנשכר על יד

 

העבודה המוצגת להלן התמודדה עם קושי זה ע"י קבלת נתונים מפורטים מכל יישוב שכללו את התפלגות כלי הרכב 

בכך ניתן היה לאתר בכל יישוב רכב שאינו משמש בהכרח את תושביו. וגיל. )חברה4 ליסינג4 פרטי( לפי סוג בעלות 

שובים שונים )כולל היישוב בו הרכב רשום( לפי מפתחות המובהרים בהמשך. עם זאת4 ירכב עודף זה הוקצה בין י

 ינג(.כיום ביחס לעבר בשל ירידה משמעותית בשיעור רכב בבעלות חברות )ישירות או בליספעולת התאמה זו קלה 

שירות למימון רכישת רכב ע"י משקי בית4 ולא ברובו כיום  המהווה ;יש לציין גם את השינוי שעבר על ענף הליסינג

 ליסינג של מקומות עבודה. 

 

 הנחות בעריכת האומדן
 

 ( משמש ביישוב בו הוא רשום. 73%כל הרכב בבעלות פרטית )מכלי הרכב 

  כלי רכב בבעלות חברת ליסינג אך בכתובות פרטיות משמש את תושבי היישוב בו הם רשומים. מדובר ברכב

שנרכש במימון ליסינג ע"י משק בית4 הכתובת היא של משק הבית4 אך הבעלים היא חברת הליסינג. צורת 

 בסקטור הערבי.  מצי הרכב בארץ ובכל סוגי היישובים4 לרבות 18-20%מימון ורישום זו נכונה כיום ל 

 בין שרשום בבעלות פרטית ובין בליסינג של תושבי יישוב ערבי משמש את תושבי המקום רכב הרשום ב

  4 גם כששיעור הליסינג עולה במקצת על הממוצעהמקום

 ( חריגה יש במרבית היישובים4  1%בממוצע ארצי4 פחות מ  4.2%ביישובים בהם חורג שיעור רכב החברות

אינו שייך בהכרח  1%בת"א4 ירושלים4 בני ברק4 לוד ועוד( כל רכב חברה שמעל החציון מהממוצע וגדולה 

 .לתושב המקום



  ישובי האזור )או יאוכלוסייה בהלפי מפתחות של היקף אוכלוסייה ואשכול חברתי של  הוקצוכלי רכב אלה

אלו מופיעות בבירור (. חריגות 19%מעבר לכך(. כנ"ל בחריגות בשיעור הליסינג4 מעבר לליסינג פרטי )כ 

 ברשימת יישובים בהם ת"א4 בני ברק4 כ"ס ועוד. 

  כלי רכב הוגדרו כלא שייכים בהכרח ליישוב בו הם רשומים והם הוקצו ליישובים מתאימים  1574000בסה"כ

  תושבים. 104000מ  בהם פחותהוקצו ליישובים כלי רכב  34000כ  )חלקית גם ביישוב בו הם רשומים(.

 משויךכלכלי נמוך. הרוב -מסווגת באשכול חברתי םליישובים שאוכלוסיית בלבדיש משקל קטן ות אלו בהקצא 

 ואילך.  6ליישובים מעשירון 

 כלכלי -בהתאם לכך יש הבדלים קטנים בלבד בין רמת המינוע ע"פ רישום ובפועל ביישובים מאשכול חברתי

 נמוך גם בסקטור היהודי.

  עיקר השינויים כלפי מטה נעשו בערים ראשיות )ת"א4 ירושלים4 חיפה( ובכמה נוספות בהן יש ריכוז חברות

 -ליסינג )בני ברק4 כ"ס4 לוד(. כלי הרכב העודפים מערים אלו הוקצו בעיקר ליישובים מאשכול חברתיורכב 

4 אך 2008נתוני רישום ומפקד ב  טבעון ועוד4 בדומה להתאמות בין רייתכלכלי גבוה כמו גבעתיים4 הרצליה4 ק

 באופן מתון יותר. 

 מחושבת ע"פ אומדן האוכלוסייה  2015טרם פורסמו. רמת המינוע ל  2015שובים בסוף ינתוני האוכלוסייה בי

 . 2012-14לסוף שנה זו לפי קצב הגידול בכל יישוב בין 

 
   תוצאות כלליות:

 
 מאוכלוסיית ישראל.  84%תושבים ויותר. הם כוללים  104000ישובים בהם י 137וח כולל נתונים עבור הנית

( ורכב כלי רכב 104000כלי רכב פרטיים4 לאחר ניכוי רכב של בתי ספר לנהיגה )כ  240584651רשומים בהם 

 של חברות השכרה. 

  224: 2008. הערך המקביל ממפקד 290רמת המינוע הממוצעת אחרי ניכוי זה לאוכלוסייה המנותחת היא .

נפש( גבוהה מזו של  104000ת המינוע ביישובים שאינם מנותחים בסקירה )שאוכלוסייתם קטנה מ רמ

 ישובים הגדולים. יהאוכלוסייה ב

  4 רכב 30.5%: 42005-09 משנות ייצור 47.9%ואילך(:  2010התפלגות הרכב לפי שנות ייצור: רכב חדש )מ

 .21.6%ישן משנות ייצור קודמות: 

 בשיעור גבוה ע"י האשכול החברתי כלכלי של היישוב. ניתוח  יםכך גיל הרכב מוסבררמת המינוע4 ויותר מ

 0.692 של 2Rישובים ברמת המינוע מוסברת כך )ימהשונות בין ה 69.2% באמצעות רגרסיות מלמד ש

חברתי כלכלי הוא משתנה מסביר יחיד(. התפלגות כלי הרכב לפי גיל מוסברת ב הברגרסיה בה האשכול 

 חברתי כלכלי הוא משתנה מסביר יחיד(.הברגרסיה בה האשכול  0.821 של 2Rבאותו אופן ) 82.1%

 
 :שובים וסוגי אוכלוסייהיברמת יהתוצאות 

 
 43בממוצע  250ל  151. רמת המינוע עלתה מ 2002מהפיכה ברמת המינוע בסקטור הערבי מאז  .1

 ישובים הערבים הגדולים בארץ. יה

כלכלי נמוך, ושאוכלוסייתם אינה -היהודי ביישובים מאשכול חברתי במגזרגידול ניכר ברמת המינוע  .2

התופעה התרחשה באופקים4 בית שאן4 נצרת עילית4 קריית מלאכי4 אור עקיבא ויישובים רבים חרדית. 

 נוספים. 

השיא . 2002רמת מינוע נמוכה ביותר, שכמעט לא גדלה מאז מאידך, האוכלוסייה החרדית מתאפיינת ב .3

 . 2008ב  439 2015ב  45שייך למודיעין עילית: רמת מינוע של השלילי 

המינוע שלהן היתה גבוהה  4 שרמתגידול קל בלבד ברמת המינוע בערים יהודיות מבוססותכצפוי4 התרחש  .4

 . 2008כבר ב 



מכלי  29%לדוגמא: רק ההבדל בין העשירונים ניכר כיום פחות בעצם הבעלות על הרכב ויותר בגילו.  .5

בסקטור היהודי )+ ישובים  50%והלאה4 מול  2010היו משנת ייצור של  2015הרכב בסקטור הערבי בסוף 

 מהרכב חדש.  2/3ומעלה  8מעורבים(. ביישובים מעשירון 

גידול  ככלל4 התופעות המוצגות לעיל אינן מפתיעות4 ונחזו במודלים של רמת מינוע המבוססים על רמת רוויה4 וקצב
4 לדוגמא4 את קצב ההתפתחות לבדה קטן והולך ככל שמתקרבים אליה. עם זאת4 אין תופעה כללית זו מסבירה

 במגזר הערבי4 שלא ניתן היה לחילוץ על פי מודל זה בלבד. 
 

תחום הסטייה מהמצב בשל גידול בחלקה של הבעלות הפרטית על כלי הרכב לבסוף4 מדובר עדיין באומדנים4 אך 
מתבררים אפילו משיעור הרכב בבעלות  2008לא יכול להיות גדול. השינויים הגדולים ברמת המינוע לעומת בפועל 

 פרטית בלבד. 
 

 מצ"ב אומדן רמת המינוע והתפלגות הרכב לפי גיל בכל היישובים שנבדקו. 

 
 



סמל 

ישוב
ישוב

2008/9 

 לפי

המפקד

אומדן רמת 

2015מינוע  

2010-

2015

2005-

2009
2004עד 

כ כלי "סה

רכב 

פרטיים

2010-

2015

2005-

2009
כ"סה2004עד 

4134333,2771,4577625,496602714100מזכרת בתיה28

1182032,0001,7531,4475,200383428100אופקים31

19821922,33215,9309,98948,251463321100אשדוד70

4064353,1511,3626815,194612613100תל מונד154

3653925,1332,3411,3248,798582715100גן יבנה166

3874235,4712,3551,3229,148602614100כפר יונה168

4324633,7131,5918226,126612613100אבן יהודה182

3934235,1682,3311,1828,681602714100צורן-קדימה195

3844163,7761,9299726,677572915100גני תקווה229

3123383,8422,1461,2397,227533017100יקנעם עילית240

1481892,3291,9281,6555,912393328100נתיבות246

2623161,2681,1859453,398373528100קריית עקרון469

2042771,0461,2571,3923,695283438100אבו סנאן473

1642671,0581,3791,2273,664293833100אכסאל478

1812611,1738889222,983393031100ן'בית ג480

1522752,0561,9441,9595,959353333100מגאר481

1292621,1189739813,072363232100אסד-דייר אל490

2463152,4101,6781,2045,292463223100*כרמל-דאלית אל494

1902611,1271,2781,0733,478323731100טורעאן498

1892681,3971,5731,9254,895293239100יפיע499

1733091,6071,9121,4955,014323830100ירכא502

1672387641,3091,0663,139244234100כאבול504

1612601,5551,8652,1215,541283438100כפר כנא509

1392421,2561,8011,4184,475284032100כפר מנדא510

1472641,3401,3161,2453,901343432100כרום-ד אל'מג516

1472386251,0511,2172,893223642100נחף522

1842791,1161,1011,3183,535323137100אעבלין529

1572741,7162,5422,3346,592263935100עראבה531

1392366571,1161,1672,940223840100עין מאהל532

2463481,6861,2981,1224,106413227100עספיא534

1402397241,0021,2312,957243442100פוריידיס537

811483756911,0002,066183348100זרקא-סר א'ג541

1922401,5981,4481,3834,429363331100ריינה542

3814092,5981,5758305,003523117100אזור565

1923139231,3131,2593,495263836100**גת במשולש628

1702712,1151,9531,8515,919363331100כפר קאסם634

1942191,2451,7602,2585,263243343100ערערה637

1272551,2271,5812,6585,466222949100קלנסווה638

2463161,7602,0461,7865,592313732100כפר קרע654

3804026,3232,5681,28010,171622513100גבעת שמואל681

2032602,6282,1391,7146,481413326100מגדל העמק874

951233664065431,315283141100רכסים922

3783995,2312,9631,5349,728543016100מבשרת ציון1015

1992811,8011,7621,2334,796383726100אור עקיבא1020

1992412,1791,9521,4345,565393526100שדרות1031

1652301,6281,9051,4274,960333829100קריית מלאכי1034

601223586641,2542,276162955100תל שבע1054

32651424086951,245113356100כסיפה1059

781592885601,0301,878153055100לקיה1060

(%)התפלגות כלי רכב לפי שנת ייצור רמת מינוע

 לפי נתוני רישום הרכב של משרד התחבורה2015 תושבים ויותר בסוף 10,000אומדן רמת מינוע בישובים בני 

אומדן כלי רכב בפועל לפי גיל

ניכוי רכבי חברות והקצאתם בין הישובים, על בסיס כתובות רישום הרכב הפרטי



סמל 

ישוב
ישוב

2008/9 

 לפי

המפקד

אומדן רמת 

2015מינוע  

2010-

2015

2005-

2009
2004עד 

כ כלי "סה

רכב 

פרטיים

2010-

2015

2005-

2009
כ"סה2004עד 

(%)התפלגות כלי רכב לפי שנת ייצור רמת מינוע אומדן כלי רכב בפועל לפי גיל

2112995,3223,7252,97912,026443125100נצרת עילית1061

2312812,2521,9871,7365,975383329100תרשיחא-מעלות1063

2482755,5944,0432,70812,345453322100כרמיאל1139

651321,8142,8213,5908,225223444100רהט1161

501013245067751,605203248100בנגב-ערערה1192

39442125,5168,4753,37737,36868239100*רעות-מכבים-מודיעין1200

1822801,5412,0202,0525,613273637100מכר-דיידה'ג1292

491003606559181,933193447100חורה1303

4164415,9202,1439308,993662410100שוהם1304

1081182,0901,7091,4835,282403228100אלעד1309

1562419941,2081,2123,414293536100מעלה עירון1327

2202651,9951,9361,1975,128393823100טירת כרמל2100

1532493,7392,8001,7418,280453421100דימונה2200

4204454,7451,9371,2697,951602416100קריית טבעון2300

2472824,0763,7622,35310,191403723100אור יהודה2400

3313624,5242,4101,5358,469532818100נשר2500

2983212,9811,9979235,901513416100באר יעקב2530

3363665,5292,4911,5709,590582616100גדרה2550

1852372,2241,7701,7995,793383131100ערד2560

2592866,0734,6073,55014,230433225100אילת2600

1281397,3084,1892,96714,464512921100בית שמש2610

42445211,0923,9752,02317,090652312100קריית אונו2620

1772124,2303,9712,70910,910393625100קריית גת2630

3373667,3434,9683,39015,701473222100ראש העין2640

48952015,2335,2632,62523,121662311100רמת השרון2650

3173507,1734,7302,89914,802483220100יבנה2660

1462453,1414,6505,08512,876243639100פחם-אום אל2710

2193212,6302,7852,5767,991333532100טירה2720

1772882,9314,2764,56911,776253639100טייבה2730

2493062,8182,4491,7857,052403525100קריית שמונה2800

16919552,86958,24057,353168,462313534100ירושלים3000

2572782,6521,4641,0945,210512821100אריאל3570

2502754,6043,5662,16210,332453521100מעלה אדומים3616

2292882,1401,5249794,643463321100גבעת זאב3730

47578698821,0542,805313138100ביתר עילית3780

39451,0397691,0562,864362737100מודיעין עילית3797

30733549,36726,72517,24293,334532918100חיפה4000

1452961,0591,0939953,147343532100דל שמס'מג4201

36639199,13344,81925,519169,471582615100יפו-תל אביב 5000

1922912,1892,9553,0478,191273637100**ת'ג-באקה6000

7512612,9925,3574,68223,031562320100בני ברק6100

22324213,16410,7817,27431,219423523100בת ים6200

44145417,0765,9383,08826,102652312100גבעתיים6300

43746425,47311,2076,01542,695602614100הרצלייה6400

29232413,1939,4726,14528,810463321100חדרה6500

31334232,98420,19211,44464,620513118100חולון6600

1922444,0453,8342,53910,418393724100טבריה6700

2722967,9645,1723,30916,445483120100קריית אתא6800

37340522,17510,9286,10339,206572816100כפר סבא6900

1972748,9126,1104,92619,948453125100לוד7000

22226414,03912,5187,98434,541413623100אשקלון7100



סמל 

ישוב
ישוב

2008/9 

 לפי

המפקד

אומדן רמת 

2015מינוע  

2010-

2015

2005-

2009
2004עד 

כ כלי "סה

רכב 

פרטיים

2010-

2015

2005-

2009
כ"סה2004עד 

(%)התפלגות כלי רכב לפי שנת ייצור רמת מינוע אומדן כלי רכב בפועל לפי גיל

36439711,1544,8432,61218,609602614100נס ציונה7200

1912947,4607,0157,82522,300333135100נצרת7300

24526926,10618,92710,89255,925473419100נתניה7400

1743122,2363,5353,3769,147243937100נין'סח7500

1742685,1394,1823,47712,798403327100עכו7600

2152825,4174,6142,66112,692433621100עפולה7700

3543807,2124,2342,99014,436502921100כרכור-פרדס חנה7800

30933540,16423,36113,89677,421523018100פתח תקווה7900

1601892,4232,0231,8636,309383230100צפת8000

3043276,6933,9972,44413,134513019100קריית מוצקין8200

34437447,95828,27315,13391,364523117100ראשון לציון8300

30634124,23912,8448,15845,241542818100רחובות8400

1982516,5236,9935,01118,527353827100רמלה8500

38241138,83315,3328,62562,790622414100רמת גן8600

42245319,2228,4414,37632,039602614100רעננה8700

1932973,3103,9384,63711,885283339100שפרעם8800

1842882,3433,5033,4849,330253837100טמרה8900

21725622,56817,99511,55852,121433522100באר שבע9000

2612987,6885,2703,20516,163483320100נהרייה9100

1642701,9001,5861,1874,673413425100בית שאן9200

3533785,0042,2531,2548,511592615100זכרון יעקב9300

3423655,2583,4651,93010,653493318100יהוד9400

3113406,9883,8452,45413,287532918100קריית ביאליק9500

2102504,4373,1512,2449,832453223100קריית ים9600

44146316,1906,6353,38826,213622513100הוד השרון9700

4284564,3811,4429116,734652114100*גבעת עדה-בנימינה9800

224290988,975630,786445,8522,065,613כ"סה  47.930.521.6100

2008עיר כרמל במפקד "דאלית אל כרמל ועוספיא נכללו יחד כ*

2008ת במשולש נכללה עם באקה אל גרבייה כישוב אחד ב 'ג **
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