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שימושי הקרקע בישראל 
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פרויקט שימושי הקרקע של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה1
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מופו 37 סוגים של שימושי קרקע וכיסויי קרקע2 לפי סדר היררכי3 בהתאם 
המרכזית  הפעילות  לפי  קרקע  שימוש  של  קוד  ניתן  במדינה  מבנה  לכל  אחיד.  ארצי  קודים  מערך  לתקן 
המתבצעת במבנה )מגורים, חינוך והשכלה, תעשייה וכדו'(. נבנתה רשת ארצית רציפה של תאי שטח שגודלם 
100×100 מטרים, ולכל תא נקבע שימוש הקרקע העיקרי בו )שימוש הקרקע ששטחו הוא הגדול ביותר מבין 

שימושי הקרקע הנמצאים בתא(. 

פרויקט שימושי הקרקע שנערך בלמ"ס מספק מידע עדכני ורציף על שימושי הקרקע במדינה4 לפי כמה 
חלוקות גאוגרפיות )ארצי, מחוזות, רשויות מקומיות5(. כדי לדעת מה גודל השטח של שימוש קרקע מסוים 

באזור נתון, נסכמו תאי השטח של אותו שימוש קרקע.

הנתונים מבוססים על מיפוי ארצי של שימושי הקרקע באמצעות מערכת המידע הגאוגרפית של הלשכה 
המרכזית לסטטיסטיקה.6 

המידע בפרויקט מעודכן לסוף שנת 2013.

1                                  דוגמה של רשת תאי שטח שגודלם 100×100 מטרים עם הערך של שימוש הקרקע העיקרי 
         בכל תא שטח,  מתוך המיפוי הארצי

להרחבה ראו: אברהם, א' )2016(. הערכת טיב המיפוי של שימושי קרקע 2014 בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סדרת ניירות עבודה מס' 100.   1
ירושלים: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

שימושי קרקע הם הדרכים שבהן האדם מנצל את הקרקע, וכיסויי קרקע הם מכלול הפרטים הפיזיים הנמצאים על פני השטח.  2
ההיררכיה נועדה לקבוע את שימוש הקרקע שימופה במקרים שבהם קיים קונפליקט בין כמה שימושי קרקע. קונפליקט כזה יכול להיווצר כאשר   3

בשטח נתון קיים יותר משימוש קרקע אחד. לדוגמה, קולנוע )שימוש קרקע "תרבות פנאי וספורט"( באזור מסחר )שימוש קרקע "מסחר ומשרדים"(. 
באזור יהודה והשומרון הופקו נתונים על שימושי הקרקע רק בתחום השטח הבנוי של עיריות ומועצות מקומיות.  4

אפשר למצוא נתונים על שימושי הקרקע בכל אחת מהרשויות )למעט מועצות אזוריות באזור יהודה והשומרון( בפרסום השנתי הרשויות המקומיות   5
בישראל בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

הנתונים התקבלו ממשרדי ממשלה, מארגונים לא ממשלתיים ומגופים פרטיים.  6
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שימושי קרקע
שימושי קרקע הם הדרכים שבהן האדם מנצל את הקרקע.1 המידע על שימושי הקרקע חיוני לצורך תכנון 
שירותים,  הסביבה, אספקת  איכות  על  תחבורה, שמירה  תכנון  ובינוי,  עיור  נושאים:  במגוון  מדיניות  וקביעת 

חקלאות ועוד. 

שימושי הקרקע במדינת ישראל
y	 ישראל הוא 22,072 קמ"ר. שימוש הקרקע העיקרי )64.7% משטח המדינה( הוא שטחי שטח מדינת 

קרקע, סלע, שיחים ושטח חפור )14,299 קמ"ר(. שטחי חקלאות הם 20.0% משטח המדינה, ושטחי יער, 
חורש ופארקים - 7.3% ממנו. 5.6% מכלל שטח המדינה הם שטח בנוי )1,228 קמ"ר(.

2                                  שימושי הקרקע בישראל, 2013

* גופי מים כוללים: מאגרי מים טבעיים )הכנרת וים המלח( ומאגרי מים מלאכותיים )כגון מאגרי טיהור שפכים(. 
** השטח החקלאי כולל: מטעים, גידולי שדה ומבנים חקלאיים. 

y	 שטחי מגורים2 הם החלק הגדול ביותר )66.0%( מתוך השטח הבנוי, ואחריהם שטחי תשתית ותחבורה
)14.3%(, שטחי ציבור וקהילה )9.4%(, שטחי תעשייה )5.6%( ושטחי מסחר ומשרדים )4.7%(.

3                                  השטח הבנוי לפי שימושי קרקע, 2013

y	 בריאות  ,30%  - וספורט  פנאי  תרבות,   ,40%  - והשכלה  חינוך  כך:  מתפלגים  והקהילה  הציבור   שטחי 
ורווחה - 7%, שירותי דת - 3%, מלונאות - 3% והשאר - 17%.

1  יצוין כי שימושי הקרקע מציגים את המצב הנוכחי, ואילו ייעודי הקרקע - את השימוש העתידי.
2  השטח הבנוי למגורים הוא השטח שמופה בשכבת שימושי קרקע כשימוש קרקע "מגורים".

אחוזיםשטחשם
14299.7664.7שיחים ושטח חפור , סלע, קרקע

4410.6820.0**שטח חקלאי
1602.677.3חורש ופארקים , יער

1228.035.6שטח בנוי 
530.862.4*גופי מים

22072100.0

2תרשים 
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אחוזים מעוגלים מתוקניםאחוזים מעוגליםאחוזיםר"שטח בקמקטגורית שימוש הקרקע
810.5966.007351228.036666מגורים

174.6214.219521228.0314.214.3תשתית ותחבורה
115.879.4354371228.039.49.4שטחי ציבור וקהילה

69.015.619571228.035.65.6תעשייה
57.944.7181261228.034.74.7מסחר ומשרדים

1228.0399.9100כ שטח"סה
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4                                  מדינת ישראל – שימושי קרקע
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*אזור יהודה והשומרון: עיריות ומועצות מקומיות

המקרא של המפות מופיע בעמוד 16 יחד עם מפתח המחוזות.
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y	 מחוז ירושלים היא יער, חורש ופארקים, ואילו 14.1% - שטח בנוי. רוב כמחצית )49.1%( משטחו של 
חקלאי,  הם שטח  מחוז המרכז  של  42.7% משטחו  בנוי.  הוא שטח   )64.2%( אביב  תל  במחוז  השטח 
מחוז חיפה הם יער, חורש ופארקים, ו-19.2% - שטח בנוי.  ו-24.4% - שטח בנוי. 30.0% משטחו של 
במחוז הצפון 38.7% מהשטח הם קרקע, סלע, שיחים ושטח חפור, ואילו רק 6.6% - שטח בנוי. 81.6% 

מכלל השטח במחוז הדרום הם שטחי קרקע, סלע, שיחים ושטח חפור.

שימושי הקרקע במחוזות
מחוזות לפי שימושי קרקע

y	 מהחלוקה של מחוז נתון לפי שימושי קרקע, עולה כי במחוז תל אביב השטח הבנוי מכלל שטח המחוז
הוא הגדול ביותר לעומת שאר המחוזות - יותר ממחצית משטח המחוז )64.2%(. במחוז ירושלים השטח 
של יער, חורש ופארקים הוא הגדול ביותר מכלל שטח המחוז )49.1%(. השטח הגדול ביותר המוקצה 

לחקלאות מכלל שטח המחוז נמצא במחוז המרכז )42.7%(.

5                                  מחוזות לפי שימושי קרקע, 2013
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 מחוזות לפי שימושי קרקע )המשך(

y	 רוב השטח הבנוי בכל המחוזות משמש למגורים. במחוזות תל אביב וירושלים אחוז השטח המוקצה
ו-13.3%, בהתאמה(,   14.3%( יחסית  גבוה  הבנוי של המחוז  ציבור וקהילה מתוך סך השטח  לשטחי 
לעומת 7.1% במחוז הצפון. שטח המסחר והמשרדים במחוז תל אביב הוא 13.2% מתוך השטח הבנוי 
במחוז, לעומת 2.1% במחוז הצפון. החלק המוקצה לתעשייה מתוך השטח הבנוי במחוז הדרום הוא 

7.7% לעומת 3.5% במחוז ירושלים.

6                                  השטח הבנוי במחוזות* לפי שימושי קרקע, 2013

 

   * האחוזים בחלק מהמחוזות אינם מסתכמים ל-100%, בשל עיגול הספרות שלאחר הנקודה העשרונית.

2013, לפי שימושי קרקע,  התפלגות השטח הבנוי במחוזות6

תשתית ותחבורה תעשייהמסחר ומשרדים שטחי ציבור וקהילה מגורים מחוז

70.113.34.23.58.9(ר" קמ92)ירושלים     
69.77.12.16.814.3(ר" קמ308)הצפון       
68.69.05.85.810.8(ר" קמ166)חיפה        
65.69.34.74.515.9(ר" קמ316)המרכז      
62.414.313.22.57.6(ר" קמ110)תל אביב   
59.99.23.67.719.6(ר" קמ237)הדרום      
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שימושי הקרקע לפי מחוזות

y	 מתוך סך השטח של יער, חורש ופארקים במדינה כמחצית )49.5%( נמצאת במחוז הצפון, ומתוך סך
השטח במדינה המוקצה לחקלאות, 44.5% נמצאים במחוז הדרום.

7                                  שימושי הקרקע לפי מחוזות,* 2013

     * האחוזים בחלק משימושי הקרקע אינם מסתכמים ל-100%, בשל עיגול הספרות שלאחר הנקודה העשרונית.
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השטח הבנוי לפי מחוזות
y	 סך השטח הבנוי במדינה הוא 1,228 קמ"ר. כרבע )25.7%( נמצא במחוז המרכז, כרבע )25.1%( - במחוז

הצפון, 19.2% - במחוז הדרום ו-13.5% - במחוז חיפה.

8                                  שימושי קרקע של השטח הבנוי לפי מחוזות,* 2013

* האחוזים בחלק משימושי הקרקע אינם מסתכמים ל-100%, בשל עיגול הספרות שלאחר הנקודה העשרונית.

y	 פריסת השטח הבנוי על פני המרחב אינה אחידה. למרות שהחלק הנמצא במחוז הצפון דומה בגודלו
לחלק הנמצא במחוז המרכז )כ-25%(, שטחו של מחוז הצפון הוא 21% משטח המדינה ואילו שטחו של 
מחוז המרכז - רק 6% משטח המדינה. שטחו של מחוז תל אביב קטן מאוד )פחות מאחוז אחד משטח 
יותר  הוא  הדרום  מחוז  זאת, שטחו של  לעומת  בו.  נמצאים  במדינה  הבנוי  אך 9% מהשטח  המדינה(, 

ממחצית משטח המדינה )65%(, אך רק 19.2% מהשטח הבנוי במדינה נמצאים בו.
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שימושי הקרקע לפי רשות מקומית, מעמד מוניציפלי של 
הרשויות המקומיות )עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות(1 

ומטרופולין2 

שטח בנוי
y	 8.6% הוא העיריות  סך השטח של  אולם,   .)48.9%( בעיריות  נמצאת  במדינה  הבנוי  כמחצית מהשטח 

בלבד מסך השטח הארצי. אחוז השטח הבנוי משטח השיפוט של הרשות המקומית נע בטווח שבין 0.1% 
במועצה האזורית רמת נגב ל-94.8% בעיריית גבעתיים. 

y	 למרות ששטחן של המטרופולינים  ,)62.2%( בארבע המטרופולינים  נמצא  בישראל  הבנוי  רוב השטח 
הוא כ-16.9% בלבד מהשטח הארצי. במטרופולין חיפה נמצאים 11.8% מהשטח הבנוי הארצי, ושטחה 
הוא 3.8% מהשטח הארצי. במטרופולין ירושלים נמצאים 7.7% מהשטח הבנוי הארצי, ושטחה הוא 2.4% 
מהשטח הארצי. במטרופולין באר שבע נמצאים 5.3% מהשטח הבנוי הארצי, ושטחה הוא 3.1% מהשטח 
הארצי. סך השטח הבנוי בשלוש המטרופולינים הללו הוא 24.8% מתוך השטח הבנוי הארצי, וסך השטח 

שלהן הוא 9.3% מסך השטח הארצי. 

y	 כ-37% מהשטח הבנוי הארצי נמצאים במטרופולין תל אביב. אולם, השטח של מטרופולין תל אביב הוא
7.6% בלבד מסך השטח הארצי. מתוך השטח הבנוי הארצי, במטרופולין תל אביב נמצא חלק גדול יותר 
בהשוואה לחלק שנמצא בשלוש המטרופולינים האחרות יחד )37.4% בהשוואה ל-24.8%, בהתאמה(. 
החלק של מטרופולין תל אביב מסך השטח הארצי דומה לחלק שמהוות שלוש המטרופולינים האחרות 

מהשטח הארצי )7.6% בהשוואה ל-9.3%, בהתאמה(.

שטח מגורים
y	 - וכ-20%  - במועצות האזוריות  )48.5%( נמצאת בעיריות, כ-30%  כמחצית משטח המגורים במדינה 

במועצות המקומיות. 

y	 מתוך שטח המגורים הארצי 37.7% נמצאים מחוץ לשטח המטרופולינים, 36.6% נמצאים במטרופולין
תל אביב, 11.7% - במטרופולין חיפה, 8.3% - במטרופולין ירושלים ו-5.7% - במטרופולין באר שבע. 

שטחי ציבור וקהילה
y	 - 11.3%-רוב שטחי הציבור והקהילה במדינה נמצאים בעיריות )64.0%(, 23.8% - במועצות האזוריות ו

במועצות המקומיות. סך השטח הגדול ביותר המוקצה לשימושי קרקע של ציבור וקהילה נמצא בירושלים 
)9.46 קמ"ר(, בתל אביב-יפו )5.71 קמ"ר( ובחיפה )4.37 קמ"ר(. 

y	 והקהילה הציבור  שטח  מתוך   .)68.8%( במטרופולינים  נמצאים  בישראל  והקהילה  הציבור  שטחי  רוב 
הארצי 41.3% מהשטח נמצאים במטרופולין תל אביב, 11.8% - במטרופולין חיפה, 10.9% - במטרופולין 

ירושלים ו-4.8% - במטרופולין באר שבע.

אפשר למצוא נתונים על שימושי הקרקע בכל אחת מהרשויות )למעט מועצות אזוריות באזור יהודה והשומרון( בפרסום השנתי הרשויות המקומיות   1
בישראל,  בהוצאת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מטרופולין: אזור עירוני הכולל כמה ערים ויישובים והמהווה ישות עירונית אחת מבחינה תפקודית. מטרופולין היא ישות לתכנון עירוני ולקידום הפיתוח   2
הכלכלי המקומי. בין היישובים במטרופולין מתקיימים קשרי גומלין רבים, המתבטאים בזרמי יוממות )נסיעות לעבודה וללימודים( ובנסיעות למטרות 

אחרות: קניות, בילויים, צריכת שירותים ותרבות. 
     המטרופולין מחולקת בהתאם למבנה הפנימי שלה לגלעין, לטבעת פנימית, לטבעת תיכונה ולטבעת חיצונית.
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שטחי מסחר ומשרדים
y	 האזוריות במועצות   -  5.2% בעיריות,  נמצא  והמשרדים  המסחר  שטחי  של   )89.7%( הגדול   הרוב 

ו-5.1% - במועצות המקומיות. סך השטח הגדול ביותר המוקצה למסחר ומשרדים נמצא בתל אביב-יפו 
)6.29 קמ"ר(, בחיפה )4.56 קמ"ר( ובירושלים )3.43 קמ"ר(. 

y	 יותר ממחצית )54.2%( משטח המסחר והמשרדים בישראל נמצאת במטרופולין תל אביב, במטרופולין
חיפה נמצאים 16.1%. בשטח שמחוץ למטרופולינים נמצאים 18.9% משטח המסחר והמשרדים בישראל.

שטחי תעשייה 
y	 במועצות  - ו-11.3%  האזוריות  במועצות   -  36.8% בעיריות,  נמצאים  הארצי  התעשייה  51.8% משטח 

המקומיות. השטח הגדול ביותר המוקצה לתעשייה נמצא בחיפה )3.21 קמ"ר( ובאשדוד )2.39 קמ"ר(.

y	 מתוך שטח התעשייה הארצי, כמחצית )44.5%( נמצאת בשטח שמחוץ למטרופולינים. 31.1% משטח
התעשייה נמצאים במטרופולין תל אביב ו-15.2% - במטרופולין חיפה.

שטחי יער, חורש ופארקים
y	 5.8%-רוב שטח היער, החורש והפארקים נמצא במועצות האזוריות )74.7%(, לעומת 9.0% בעיריות ו

במועצות המקומיות. 10.5% משטח היער, החורש והפארקים נמצאים בשטח חסר מעמד מוניציפלי. 
יותר  הוא  והפארקים  היער, החורש  יוסף שטח  ומעלה  יהודה, רכסים, חריש  ברשויות המקומיות מטה 

מ-50% משטח הרשות. 

y	 17.0% ,)62.8%( יותר ממחצית משטח היער, החורש והפארקים בישראל נמצאת מחוץ למטרופולינים
נמצאים במטרופולין חיפה ו-14.7% - במטרופולין ירושלים.

שטח חקלאי
y	.)81.3%( רובו הגדול של השטח החקלאי במדינה נמצא במועצות האזוריות

y	.רוב השטח החקלאי בישראל )71.1%( נמצא בשטח שמחוץ למטרופולינים

שימושי קרקע בערים ירושלים, תל אביב-יפו וחיפה
y	 ,47.1% משטחה של ירושלים הם שטח בנוי, 15.0% - יער, חורש ופארקים והשאר - קרקע, סלע, שיחים

שטח חפור ושטח חקלאי. השטח הבנוי בירושלים מתפלג כך: 71% - מגורים, 16% - שטחי ציבור וקהילה, 
6% - מסחר ומשרדים, 5% - תשתית ותחבורה ו-2% - תעשייה.

y	:כך מתפלג  אביב-יפו  בתל  הבנוי  השטח  בנוי.  שטח  הוא   )73.1%( אביב-יפו  תל  של  השטח   רוב 
59% - מגורים, 17% - מסחר ומשרדים, 15% - שטחי ציבור וקהילה, 8% - תשתית ותחבורה  ו-1% - תעשייה.

y	 כמחצית )55.5%( משטחה של חיפה היא שטח בנוי, 15.8% משטח העיר הם יער, חורש ופארקים והשאר
קרקע, סלע, שיחים, שטח חפור, שטח חקלאי וגופי מים. השטח הבנוי בחיפה מתפלג כך: 52% - מגורים, 

14% - תשתית ותחבורה, 13% מסחר ומשרדים, 12% - שטחי ציבור וקהילה ו-9% - תעשייה.
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9                                  שימושי קרקע במטרופולין ירושלים 

y	 44% משטחה של מטרופולין ירושלים הם יער, חורש ופארקים, 18% - שטח בנוי, 8% - שטח חקלאי
והשאר - קרקע, סלע, שיחים ושטח חפור.

y	 השטח הבנוי במטרופולין ירושלים מתפלג כך: 71% - מגורים, 13% - שטחי ציבור וקהילה, 8% - תשתית
ותחבורה, 4% - מסחר ומשרדים ו-4% - תעשייה.

גלעין
טבעת חיצונית

מטרופולין ירושלים
חלוקה לטבעות

0 5 102.5
ק"מ

גזרת יישובים ישראליים
ביהודה והשומרון

ירושלים
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10                                  שימושי קרקע במטרופולין תל אביב 

y	 40% משטחה של מטרופולין תל אביב הם שטח חקלאי, 28% - שטח בנוי, 3% - יער, חורש ופארקים
והשאר - קרקע, סלע, שיחים, שטח חפור וגופי מים.

y	 השטח הבנוי במטרופולין תל אביב מתפלג כך: 65% - מגורים, 12% - תשתית ותחבורה, 11% -  שטחי
ציבור וקהילה, 7% - מסחר ומשרדים ו-5% - תעשייה.

טבעת חיצונית

טבעת תיכונה

גלעין

טבעת פנימית

מטרופולין תל אביב
חלוקה לטבעות

0 5 102.5
ק"מ

 גזרת
יישובים ישראליים
ביהודה והשומרון

תל אביב-יפו
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11                                  שימושי קרקע במטרופולין חיפה

y	 33% משטחה של מטרופולין חיפה הם יער, חורש ופארקים, 30% - שטח חקלאי, 18% - שטח בנוי
והשאר - קרקע, סלע, שיחים, שטח חפור וגופי מים.

y	 השטח הבנוי במטרופולין חיפה מתפלג כך: 66% - מגורים, 11% - תשתית ותחבורה, 10% - שטחי ציבור
וקהילה, 7% - תעשייה ו-6% - מסחר ומשרדים.

טבעת חיצונית

גלעין

טבעת פנימית

טבעת חיצונית

מטרופולין חיפה
חלוקה לטבעות

0 5 102.5
ק"מ

חיפה
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12                                  שימושי קרקע במטרופולין באר שבע 

y	 46% משטחה של מטרופולין באר שבע הם שטח חקלאי, 10% - שטח בנוי, 5% - יער חורש ופארקים
והשאר - קרקע, סלע, שיחים ושטח חפור. 

y	 השטח הבנוי במטרופולין באר שבע מתפלג כך: 71% - מגורים, 13% - תשתית ותחבורה, 9% - שטחי
ציבור וקהילה, 4% - תעשייה ו-3% - מסחר ומשרדים.

גלעין

טבעת חיצונית

מטרופולין באר שבע
חלוקה לטבעות

0 5 102.5
ק"מ

באר שבע
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צפיפות אוכלוסייה לשטח בנוי למגורים1
טווח ערכי צפיפות האוכלוסייה נע בין 1,429 נפשות לקמ"ר במועצה המקומית סביון ל-54,075 נפשות לקמ"ר 
בעיריית בני ברק. החציון של המשתנה צפיפות אוכלוסייה הוא 6,944 נפשות לקמ"ר. ערך זה נמצא במועצה 

המקומית מצפה רמון.

13                                  הרשויות המקומיות שבהן ערכי צפיפות האוכלוסייה הגבוהים ביותר, 2013

אוכלוסייה הרשות המקומית
)אלפים(

שטח מגורים 
)קמ"ר(

צפיפות אוכלוסייה

לשטח בנוי למגורים 

)נפשות לקמ"ר(

172.53.1954,075בני ברק

42.61.1537,043אלעד

60.01.6436,585מודיעין עילית

44.91.3034,538ביתר עילית

128.93.9732,469בת ים

14                                  הרשויות המקומיות שבהן ערכי צפיפות האוכלוסייה הנמוכים ביותר, 2013

אוכלוסייה הרשות המקומית
)אלפים(

שטח מגורים 
)קמ"ר(

צפיפות אוכלוסייה

לשטח בנוי למגורים

)נפשות לקמ"ר(

3.52.451,429סביון

3.01.941,546הערבה התיכונה

1.81.131,593כפר שמריהו

6.73.621,851מבואות החרמון

1.60.851,882יסוד המעלה

צפיפות האוכלוסייה בכל רשות מקומית )נפשות לקמ"ר( חושבה באמצעות חלוקה של אוכלוסיית הרשות בסוף 2013 )נפשות( בשטח הבנוי למגורים   1
ברשות בסוף אותה שנה )קמ"ר(. השטח הבנוי למגורים הוא השטח שמופה בשכבת שימושי קרקע כשימוש קרקע "מגורים". צפיפות האוכלוסייה 

חושבה בשטח הבנוי למגורים, כיוון שהאוכלוסייה מתרכזת בו.
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info@cbs.gov.il :דוא"ל

לפניות של משתתפים בסקרי הלמ"ס

טל' 1-800-210-290
skarim-lamas@cbs.gov.il :דוא"ל
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