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 פתח דבר

ם על שכר והכנסות ועל התפלגויותיהם המחקר והתכנון מגיש לציבור פרסום נוסף המציג נתונים מקיפי מנהל

 .2019שונים בשנת  הוכלכל הלפי יישובים ולפי משתני דמוגרפי

(, והיא 316)סקר מס'  2018חוברת זו היא המשך והרחבה לקודמותיה, שהאחרונה בהן הציגה נתונים לשנת 

ל עובדים שכירים מציגה נתונים על התפלגויות שכר והכנסה לפי יישוב ולפי משתנים כלכליים שונים ש

 ועובדים עצמאיים המבוטחים במוסד לביטוח לאומי.

בעיקר  ,מדים לרשות המוסדשל קבצים מנהליים שונים העו שילובהנתונים שבפרסום זה מתקבלים לאחר 

רוב העיבודים  שכירים וקובצי הגמלאות.-כל המעסיקים, קובץ הגבייה מלאהמתקבל מי השכר דיווחקובץ 

 הבריאות, המרכז באופן שוטף פרטים אישיים שונים על כל תושבי מדינת ישראל. נעשו באמצעות קובץ

תודה גם לעובדי מחלקת יישומי הבריאות  .הפרסוםתודה רבה למרק רוזנברג על עבודתו המקצועית בהכנת 

הטל על העריכה הלשונית, -במנהל תקשוב מערכות מידע שהכינו וערכו את העיבודים הממוכנים, למיה עורב

 ירה עמיר על ההדפסה ולחיה רבין על ההבאה לדפוס.לנ

 ניצה קסיר

 מחקר ותכנון יתסמנכ"ל

  



 

 

 תקציר

סקר זה מציג נתונים על שכר והכנסה לפני מס, על תעסוקה ועל מעמד בעבודה לפי משתני דמוגרפיה 

חים . הוא עוסק באוכלוסיות העובדים השכירים והעובדים העצמאיים המבוט2019וכלכלה שונים, לשנת 

השכר שוויון בהכנסות מעבודה לפי יישוב. נתוני -עשירונים ומדד אי לפיבמוסד לביטוח לאומי וכולל מידע 

 )נתון זה אינו קיים בקבצי הביטוח הלאומי(. אינם מתוקנים לחלקיות המשרה

בור מיליון עובדים שכירים שונים שקיבלו שכר בע 4.08-לאומי כהביטוח ההיו רשומים בקובצי  2019בשנת 

 .אלף היו גם שכירים וגם עצמאים 147-כו עצמאים בהם היואלף  370.2-חודש אחד לפחות, כ

 להלן הממצאים העיקריים:

  3.1%ש"ח, עלייה נומינלית של  11,487 2019-היה בהשכר הממוצע לחודש עבודה של שכירים 

 67.9%שהם  – ש"ח 9,281 נשים ושל"ח, ש 13,664היה  לחודש עבודה הגברים. שכר 2018לעומת 

 מהשכר הממוצע של הגברים. 

  מהשכר הממוצע לחודש  84.8% –ח ”ש 9,745היה השכר הממוצע לחודש בשנה של השכירים

 עבודה, זאת משום שיש עובדים שכירים שאינם עובדים שנה שלמה.

 מראה, כי השכר הממוצע לחודש עבודה ביישובים  1התפלגות שכר השכירים לפי צורת היישוב

מהשכר הממוצע ביישובים העירוניים הלא יהודיים. השכר  45.7%-גבוה בכ היה ים היהודייםהעירוני

ש"ח(  21,557) מתן יישובהממוצע לחודש עבודה הגבוה ביותר נמדד אצל שכירים המתגוררים ב

 6,389) עלית מודיעיןש"ח( ו 5,847' )הדאג בירש"ח(, והנמוך ביותר נמדד אצל תושבי  20,494) סביוןו

 (.ש"ח

  זו הבקבוצ לראשונה השנה המופיעה, ברק בניתושבים(,  אלף 200-)יותר מ הערים הגדולותבין ,

מהשכר הממוצע במשק,  67%נמצאת בתחתית הרשימה עם שכר ממוצע לחודש עבודה ששיעורו 

 .מהשכר הממוצע 126.9% –ביותר  גבוההשכר ה נמצא. בתל אביב 83.5% – ירושליםומעליה 

  10,946הכנסתם הממוצעת לחודש בשנה  היתה 2019: בשנת של העצמאיםההכנסה הממוצעת 

ההכנסה הגבוהה ביותר בקרב מהשכר הממוצע המקביל לשכירים.  גבוה 9%-כ –ש"ח 

ש"ח(. ההכנסה הנמוכה ביותר נמצאה  17,340ש"ח( ובלהבים ) 18,488בשמשית ) היתה העצמאים

 ש"ח(. 5,173ש"ח( ועמנואל ) 4,096) תלול אבוב

 0.4713-ל 2019בקרב כלל השכירים הגיע בשנת  שוויון התחלקות ההכנסה-ד ג'יני לאימד – 

חיובי  ססטיסטי קשר גם . נמצא0.5139בקרב העצמאים המדד ו ,זעירה לעומת השנה הקודמת ירידה

מדד  ככל שרמת השכר ביישוב גבוהה יותר כך גםבין רמת השכר הממוצע ביישוב לבין מדד ג'יני: 

ממצא זה נכון הן לשכירים והן  .שוויון בהתחלקות השכר גדול יותר-, כלומר האיג'יני עולה

 לעצמאים.

 מאפשרת להשוות את הכנסתם של העולים החדשים לכלל  התפלגות ההכנסות לפי שנת עלייה

, כך הכנסתו לחודש גדולשל העולה בארץ  הוותקככל ש ,הנתוניםפי -עלהאוכלוסייה העובדת. 

השכר הממוצע לחודש עבודה של עולה שהגיע ארצה בשנים  2019-בלדוגמה, יותר.  גבוההעבודה 

                                                           

 תושבים לפחות. 2,000רק ביישובים עם  1



 

 

 0.3%-, אך נמוך ב2019-2015משכרו של מי שעלה ארצה בשנים  41.8%-היה גבוה ב 2014-1990

 מהשכר הממוצע של כל השכירים במשק.

 לא כולל משפחות של יחידים( ה של משפחהההכנס 2019-: בהכנסות של משפחות עובדים( 

ש"ח בממוצע לחודש בשנה. בין חמש הערים  23,477-הסתכמה ב ודה שכירה ועצמאיתמעב

הנמוכה ו ,ש"ח( 28,318ש"ח( ובחיפה ) 33,273בתל אביב ) היתההגדולות, ההכנסה הגבוהה ביותר 

 מהממוצע הארצי(. 50.5%-ש"ח, כ 11,854) בני ברק – ביותר ורחוקה מאוד מהממוצע הארצי

 פי מספר -על לחודש עבודה יחידים( לפי הכנסתןשל  משפחותהמשפחות )ללא  התפלגות

מהכנסתן של  22.1%-ם או יותר הכנסה זו נמוכה ביילד 4כי במשפחות שבהן  מעלה ילדיםה

לפי מהתפלגות המשפחות הללו  "ח בהתאמה(.ש 23,477ש"ח לעומת  18,285המשפחות )

ונים הראשונים נמוכה שההכנסה הממוצעת לחודש עבודה של ששת העשיר עולהעשירונים 

 מההכנסה הארצית.

 את יםתואמ םשונתה שיטת סיווג העובדים העצמאים כך שמספרם והכנסתם הממוצעת אינ 2018-בפרסום ל

 בהם מוצגשלוחות  םההשינוי מ. הלוחות שהושפעו כןשנים שלפני ב בפרסום זה סדרת הנתונים שהוצגה

 ,לשיטה החדשה לצורך מעבר חלק יותר, 2018לשנת בפרסום . (32-28, 21-17לוחות )מידע על עצמאים 

הן עם סיווג העצמאים  2017-2018לשנים  28-32-ו 17-21בצי אקסל עם לוחות והועלו לאתר האינטרנט ק

הסבר על השינוי ניתן בנספח ההגדרות. השנה מוצגים הנתונים אך ורק  בשיטה הישנה והן בשיטה החדשה.

 לפי הסיווג החדש.

 ידי חברות הביטוח-על ומדווחת המשולמתרים יהכנסה מקצבת שאו ,טעות היסטורית גם השנה תוקנה

-בחשבון. ב ולא הובאה השנהכשכר עבודה רגיל אינה מסווגת עוד  ,קצבת הביטוח הלאומי(לא ) 126בטופס 

 ע על גובה השכר הממוצע, כיווןיה השפהז המתודולוגי שינויה. אישאלף  100-מיותר  קיבלו קצבה זו 2019

 .תרים נמוכה יחסיישקצבת השא
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 לוחותנספח 

ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד שכר ממוצע חודשי  :1 לוח

 2019-2018שוויון, לפי צורת יישוב, -האי

שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד  :2לוח 

 2019-2018שוויון, לפי יישוב, -האי

ל שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד שכר ממוצע חודשי ושנתי ש :3לוח 

 2019-2018שוויון, לפי מועצה אזורית, -האי

שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד  : 4לוח 

 2019-2018שוויון, לפי מחוז ונפה, -האי

 2019-2018ל שכירים לפי מין ולפי יישוב, שכר ממוצע חודשי ושנתי ש :5לוח 

 2019-2018מועצה אזורית, לפי שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים לפי מין ו :6לוח 

 2019-2018מחוז ונפה,  ולפי שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים לפי מין :7לוח 

 2019יישוב,  ( לפי צורתעבודה קבוצת השכר של העובדים השכירים )ממוצע לחודש :8לוח 

 2019שנה( לפי צורת יישוב, חודש בקבוצת השכר של העובדים השכירים )ממוצע ל :9לוח 

 2019של העולים השכירים לפי שנת עלייה ולפי צורת יישוב,  )ש"ח( שכר חודשי ושנתי ממוצע :10לוח 

 2019-2018 וב,לפי צורת ייש, זוגות, של משפחות עובדים)ש"ח(  שכר חודשי ושנתי ממוצע :11לוח 

 2019-2018 , לפי מועצה אזורית,זוגות, של משפחות עובדים )ש"ח( שכר חודשי ושנתי ממוצע :12לוח 

 2019-2018, , לפי מחוז ונפהזוגות, של משפחות עובדים )ש"ח( שכר חודשי ושנתי ממוצע :13לוח 

 2019-2018 ,לפי צורת יישוביחידים, של  של משפחות עובדים)ש"ח( שכר חודשי ושנתי ממוצע  :14לוח 

 2019-2018 ,יחידים, לפי מועצה אזורית של של משפחות עובדים )ש"ח( שכר חודשי ושנתי ממוצע :15לוח 

 2019-2018, לפי מחוז ונפה ,יחידיםשל שכר חודשי ושנתי ממוצע של משפחות עובדים  :16לוח 

עצמאים המשתכרים עד מחצית השכר ההכנסה הממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז ה :17לוח 

  2019-2018הממוצע ומדד ג'יני, לפי צורת יישוב, 

ההכנסה הממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר  :18לוח 

 2019-2018לפי יישוב,  ,הממוצע ומדד ג'יני

ים המשתכרים עד מחצית השכר ההכנסה הממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמא :19לוח 

 2019-2018לפי מועצה אזורית,  ,הממוצע ומדד ג'יני

ההכנסה הממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר  :20לוח 

 2019-2018לפי מחוז ונפה,  ,הממוצע ומדד ג'יני

 2019, קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאיים לפי צורת יישוב :21לוח 

 2019יישוב,  צורת משך העבודה של עובדים שכירים לפי :22לוח 

 2019משך העבודה של עובדים שכירים לפי יישוב,  :23לוח 



 

 

 2019, מועצה אזוריתמשך העבודה של עובדים שכירים לפי  :24לוח 

 2019משך העבודה של עובדים שכירים לפי מחוז ונפה,  :25לוח 

 2019לפי יישוב,  יםשכיר גבריםל משך העבודה ש :26לוח 

 2019שכירות לפי יישוב,  נשיםמשך העבודה של  :27לוח 

 2019, צורת יישובסוג המבוטחים לפי  :28לוח 

 2019, ועצה אזוריתסוג המבוטחים לפי מ :29לוח 

 2019סוג המבוטחים לפי מחוז ונפה,  :30לוח 

 2019-2018, ושכר חציוני של שכיריםשכר ממוצע  :31לוח 

 2019-2018, הכנסה ממוצעת והכנסה חציונית של עצמאים :32לוח 

שנה, חודש בלפי עשירון ולפי מספר ילדים והכנסה ממוצעת ל זוגות, – התפלגות משפחות עובדים :33לוח 

2019 

חודש לפי עשירון ולפי מספר ילדים והכנסה ממוצעת ל ,ידיםיח – התפלגות משפחות עובדים :34לוח 

 2019, שנהב

 2019-1995שכר ממוצע וחציוני לחודש עבודה,  :35לוח 

 2019-ו 2000שכר ממוצע לחודש עבודה ואחוז משתכרים מתחת לשכר מינימום ,  :36לוח 

 2019לפי מין,  ,שכירים התפלגות שכר :37לוח 

 2019הכנסה עצמאים, לפי מין, התפלגות  :38לוח 
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 הגדרות 

זה נסמכות על חוק הביטוח הלאומי ותקנותיו, כפי שהדבר מיושם בעבודה  ההגדרות המופיעות בפרסום

 במערכת הביטוח ובגביית דמי הביטוח. המנהליבמסגרת הטיפול לביטוח לאומי השוטפת של המוסד 

 שכיר

 רשום במס הכנסה ובביטוח הלאומי המעסיק .מי שבינו לבין מעסיקו מתקיימים יחסי עובד ומעסיקהוא כיר ש

כל עוד משולם שכר )גם בעת היעדרות עקב מדווח על התשלום מידי חודש. ו השכר לעובדמשלם את 

מחלה, חופשה, לימודים וכו'( העובד נחשב לשכיר. גם אם השכיר היה מועסק בכמה מקומות עבודה, הוא 

נספר בעיבודים רק פעם אחת, כך שהנתונים משקפים את מספר השכירים ולא את מספר המשרות, בשונה 

הניתוח הוא בעיקרו מאחר ש ,עם זאת .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שמפרסמתהנתונים החודשיים מן 

 (מקבל קצבה או כגון עצמאי, תלמיד, מובטל)גם בסוג ביטוח נוסף  כל שכיר שנרשם במהלך השנהשנתי, 

  .סווג בעיבודים כשכיר

 ושבים שיתופיים ומועמדים לחברותקבוצות האלה: חברי קיבוצים ומהגם  שכירים הוגדרו מהעיבודים בחלק

; חיילים בשירות קבע; עובדים שפרשו מעבודתם לפני שהגיעו במשק בית ות/עובדיםהעובדים במשקיהם; 

 לגיל הפרישה.

אינם  בלי תעודת זיהוי ישראלית מחו"לועובדים  מיהודה ושומרון ומחבל עזה םכגון תושבי ,תושבים זרים

וח הלאומי אינו בודק את המעמד החוקי של העובדים המדווחים על ידי נחשבים לשכירים. יש לציין שהביט

 מעסיקיהם.

 עצמאי

בשבוע בממוצע שעות  20עבד  צמאי הוא מי שעוסק במשלח ידו שלא כעובד שכיר והוא אחד מאלה:ע

 שעות בשבוע בממוצע 12עבד לפחות מהשכר הממוצע;  50% היתה; הכנסתו החודשית הממוצעת לפחות

מתנהל תיק  עצמאיעל שמו של ה .לפחות מהשכר הממוצע 15% היתהסתו החודשית הממוצעת והכנ לפחות

 עצמו. בעבורמשלם דמי ביטוח  הואשומה במס הכנסה ובביטוח הלאומי ו

מקבלים קצבה מביטוח לאומי או בעלי הכנסה מובאים בחשבון באוכלוסיית העצמאים גם מי ש 2018-מ

 מפנסיה. 

 שכר

 שכר :שכיר במשך החודשהכל התשלומים ברוטו ששולמו לעובד  לרבותלחודש, ברוטו שכר הוא השכר 

יסוד, תוספות יוקר, תוספות ותק, מקדמות, תשלומים בעבור שעות נוספות, פרמיות, תגמולים, קצובות, 

, קצובת נסיעה, גמול 13כמו כוננויות, תורנויות, חודש  – פעמיים(-מענקים ותוספות למיניהן )שוטפים או חד

השכר ברוטו אינו כולל הוצאות נלוות  .דמי הבראהושכלה, גמול השתלמות, תשלומים בעבור החזקת רכב ה

השכר  .עודשהמעסיק מפריש לקרנות )כגון קרנות פנסיה או קופות גמל(, לביטוח הלאומי ולביטוח בריאות ו

 התייחס לתקרת השכר החייבת בדמי ביטוח לאומי.לבכללותו מבלי מחושב 

 מעסיק

 ומשלם בעבורם דמי ביטוח. עובדים תמורת שכרמי שרשום במוסד לביטוח לאומי כמעסיק של יק הוא מעס

 .עודמעסיק יכול להיות חברה בע"מ, חברה משפחתית, עמותה, עצמאי שמעסיק אחרים בשכר ו
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 מספר חודשי עבודה

 שב במספרלהתח מבלישים שבעבורם שולם השכר לעובד השכיר, דמספר החומספר חודשי עבודה הוא 

 מספר שעות העבודה ביום. של שעבד בחודש או בחלקיות המשרה במונחים של ימי עבודה או םימיה

 שכר ממוצע למשפחה

 לצורך העיבודים הוגדרו שני סוגים של משפחות: 

 כנסות בני מובאות בחשבון ה ת המשפחההכנסב בברית הזוגיות. או ידועים בציבור ,נשואים – זוגות

הכנסותיהם  ללא, וקצבאות הביטוח הלאומי , פנסיהעצמאיתעבודה  ,ה שכירהמעבוד הזוג בלבד

( או הכנסותיהם של ההורים או של בני משפחה אחרים, גם אם הם חיים בכל גילשל הילדים )

 במשק בית אחד.

 ותהכנסבחשבון מובאות הפרט  הבברית הזוגיות. בהכנס אוידוע בציבור  ,שאינו נשויכל מי  – יחידים 

 , פנסיה וקצבאות הביטוח הלאומי.עצמאיתעבודה  ,שכירה מעבודה

 הכנסה של עצמאים

הכנסת העצמאים הרשומה בקובצי  .מס הכנסהלשומה שהתקבלה מהכנסה של עצמאים נקבעת בהתאם 

)כגון הכנסה  אינה חייבת בדמי ביטוח היא גולמית", כל ההכנסה מעבודה, גם אם"המוסד היא ההכנסה ה

 .י לתשלום דמי ביטוח(הגבוהה מהסכום המרב

 חציונית הכנסה 

הנותרים  50%-נמוך ממנה, ול מהעובדים )שכירים או עצמאים( יש סכום השווה לה או 50%-רמת הכנסה של

 הכנסה גבוהה ממנה.

 מקבלי גמלאות

 גמלה להבטחת הכנסה.וקנה ושאירים, נכות כללית יקצבת ז כגוןלאומי, הביטוח מהגמלאות  מקבלי

 בביטוח הלאומי מבוטחיםהסוגי 

 ,עובד שכיר סוגי המבוטחים העיקריים הם. ויותר 18 בנילאומי מבטח את כל תושבי מדינת ישראל ההביטוח 

כגון )מקבלי קצבאות בגיל העבודה ו (מובטליםו כגון סטודנטים, תלמידי ישיבה)הכנסה  חסרי ,עובד עצמאי

 .(שאיריםגמלת  או דמי אבטלה, דמי פגיעה בעבודה, קצבת נכות כללית

בצי המוסד. המידע הדרוש לקובץ הבריאות ולמבוטחים אלו מתנהל חשבון גבייה, או חשבון קצבה, בק

הגמלאות ושכירים -השכר, הגבייה מלא צישל קוב שילוב)והכלול בעיבודים סטטיסטיים אלו( מתקבל לאחר 

 עם קובץ הבריאות.

 : קבוצות עיקריות שלושהמבוטחים לחולקו  םסוגיהבשל ריבוי 

  שהיו גם עצמאים. לרבות מי ,עובדים שבמשך השנה עבדו כשכירים –שכירים 

  עובדים שהיו רק עצמאים במשך השנה.  –עצמאים 

 מקבלי גמלאותו לא הכנסה מעבודה, כגון סטודנטיםלמבוטחים  – יםאחר.  



 3 

 שוויון )ג'יני(-מדד אי

-אי פירושו 1-שוויון מוחלט ו פירושו 0 :1-ל 0 ערכו נע ביןו שוויון בהתחלקות ההכנסות-איה ג'יני מודד אתמדד 

מחושב  , והואאוכלוסייהבמאפשר להעריך את פערי ההכנסות בין קבוצות שונות  מדד ג'ינישוויון מוחלט. 

 .בשנה פי השכר הממוצע לחודש-מיון האוכלוסייה לפי הכנסות הפרטים על באמצעות

 עשירונים

ובדים. העשירונים מדורגים לפי גובה ההכנסה, החל במשפחות ממשפחות הע 10%קבוצה הכוללת עשירון הוא 

בעלות ההכנסה הנמוכה ביותר בעשירון התחתון עד המשפחות בעלות ההכנסה הגבוהה ביותר בעשירון 

 העליון.

 יישובים

-מהיישובים שבהם יותר מוצגים בפרסום זה  .2019בסוף  הלמ"ס של פי הסיווג-הוגדרו ומוינו עלהיישובים 

פי -למקום המגורים של המבוטחים על נוגעיםבכל גודל. הנתונים  ונפות מועצות אזוריותונפשות  2,000

 הרישום במרשם התושבים.

  .באתר הלמ"סשינויים ברשימת היישובים ניתן למצוא 

 עולים

 .2019-1990מי שנכנס לישראל לפי חוק השבות בשנים הוא  עולה

  

https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/%D7%99%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C.aspx
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 חנתונים בדוה מקורות

 אוכלוסייה

 ויותר. 18מבוטחי הביטוח הלאומי בני 

 חודשי עבודהושכירים, שכר 

. 126בטופס  פעמים בשנה 3 הלאומי לביטוחהוא המעסיקים, המדווחים מקור המידע על העובדים השכירים 

וג סך השכר ששולם בתקופה, מספר חודשי העבודה בתקופה וס הנתונים מהטופס המוצגים בדוח זה הם

פדיון ימי  או שכר, כגון פיצוייםלפעמיים שאינם נחשבים -תשלומים חריגים וחד וללכ ואינ המשרה. המידע

 .מחלה

  2סוג משרה

הנתונים על . ועובדים ישראלים בחו"ל 3, פנסיהיומית, או יומית( חלקית)מלאה,  נוספת יחידה )מלאה או חלקית(,

 מי.ממערכות הביטוח הלאו עובדים במשק בית נלקחו

 הכנסת העצמאים

 לעיתים מתיק העובד המתנהל במחלקות הגבייה של המוסד. יש לזכור, כי נלקחהההכנסה הכוללת 

בשנים שלאחר  ממס הכנסה מתקבליםפי הפרשי השומה ה-הן מתוקנות עלוסופיות אינן ההכנסות הרשומות 

 .מכן

 ענף כלכלי

 לאומי במסגרת קובץ המעסיקים.הביטוח בהענף הכלכלי מועתק מתיק המעסיק המתנהל 

 פרטהמאפייני 

 פי-עללאומי הביטוח הבצי ולקהועתקו  ,ה וכתובת מגוריםיתאריך עלי, שנת לידה, מצב משפחתיהנתונים על 

 של משרד הפנים. הרישום המעודכן במרשם התושבים

 ילדיםהמספר 

לאומי, שלפיו השל הביטוח  18עד גיל הרישום בקובץ הילדים  פי-עללקובץ הבריאות  ועתקוהנתונים ה

 ות הילדים.אמשולמות קצב

                                                           

 אינה מובאת בחשבון.ומהשנה קצבת שאירים מחברת הביטוח אינה מסווגת עוד כשכר עבודה רגיל  2
 משמשת בחישוב הכנסות של משפחות בלבד ולא של שכירים או עצמאים. 3
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 חישובהעיבוד והשיטות 

 האוכלוסייה הנחקרת

פי חוק ביטוח -פי חוק הביטוח הלאומי ועל-האוכלוסייה הנחקרת כוללת את כל הבוגרים המבוטחים על

 מדגם. עלרק לא  כלומר, האוכלוסייה הנסקרת כלהעיבודים בפרסום זה מבוססים על  בריאות ממלכתי.

 מהימנות הנתונים

בצי המוסד לביטוח לאומי עד מועד וכפי שנקלטו בק 2019לשנת הנתונים מבוססים על דיווחי שכר והכנסה 

 :טעויות אפשריות בנתונים(. 2021 לייוב 1) הכנת העיבודים

  של המעסיק שגוי או לא מדויק כנראה בשל דיווח – זיהוי של העובדבטעויות. 

 משפחתי השיבוש בשנת הלידה, במצב  או כתובת מגורים שגויה למשל – יםטעויות במרשם התושב

 .ם אישיים אחריםובפרטי

 צי המוסד עד מועד ביצוע העיבודיםבובק ולא נקלט כנראה משום שחלק מהדיווחים – נתונים חסרים. 

 .נתוני שכר והכנסה חלקיים או שגויים 

 נה מלא לטעויות אפשריות אלה.תהליכי קליטת המידע ובקרתם בביטוח הלאומי נותנים מע

 תיקוני מידע

 בני זוג הגרים ביישובים שונים שויכו ליישוב של הגבר.

 שכר ממוצע לחודש עבודה ולחודש בשנה

 חושב בשתי רמות:לעובד שכיר מ השכר הממוצע

 תוצאה המתקבלת מחלוקת סך כל השכר ששולם לשכירים במשך השנה במספר  – לחודש עבודה

 דצמבר(.-בדו בשנת המס המדווחת )שנה קלנדרית ינוארחודשי העבודה שע

 12-המתקבלת מחלוקת סך כל השכר ששולם לשכירים במשך השנה ב התוצא – לחודש בשנה 

 .(חודשי עבודה אפשריים של השנה)

 בלבד.שנה עובד עצמאי מחושבת לחודש בההכנסה הממוצעת של 

 2019-ב שכר מינימום ושכר ממוצע

 ש"ח לחודש עבודה. 11,483 –שכר ממוצע  ש"ח לחודש עבודה, 5,300 –שכר מינימום 
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 עיקרי הממצאים

 שכירים

 א. כללי

 2019-בדווחו בסך הכל . השעבדו בכל השנה או בחלק - השכירים והעצמאים - מוינו כל העובדים פרסום זהב

חודשי  עבדו שנה שלמה. ממוצע בהם 65.8% ,שעבדו לפחות חודש אחד בשנה שכירים מיליון 4.08-כ

 חודשים. 10.2 היהעבודה ה

ביישובים העירוניים הלא  13.1%-השכירים התגוררו בתחומי היישובים העירוניים היהודיים וכן מ 79.4%-כ

מכלל השכירים, רובם ביישובים היהודיים )מושבים  7.2%-(. ביישובים הכפריים התגוררו כא'יהודיים )תרשים 

 . וקיבוצים(

בסך הכל  ,שכרם של השכירים בממוצע לחודש עבודה ובממוצע לחודש בשנהאת  גיםימצבנספח  7-1 לוחות

שיש משום  חודש עבודה,לנמוך במידה ניכרת מהשכר הממוצע  לחודש בשנההשכר הממוצע  ולפי מין.

 )לוח א'(. אינם עובדים שנה שלמהשעובדים שכירים 

 2019אחוזים(, שכירים לפי צורת יישוב ) :'א תרשים

 

  

יישובים עירוניים  
,  יהודיים
79.4%

יישובים עירוניים  
13.1%, לא יהודיים

יישובים כפריים  
,יהודיים
7.2%

יישובים כפריים לא  
0.3%, יהודיים
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 2019, השכר הממוצע של שכירים לפי שיטות חישוב שונות :'א וחל

 שיטת החישוב
יישובים  שכירים

 עירוניים

יישובים 

 נשים גברים לסך הכ כפריים

 ()אלפיםהשונים מספר השכירים 
4,077 2,039 2,038 3,761 303 

 (שכר ממוצע לחודש עבודה )ש"ח
11,487 13,664 9,281 11,372 13,026 

 שכר ממוצע לחודש בשנה )ש"ח(
9,745 11,666 7,822 9,655 11,006 

השכר הממוצע  .ב'(לוח ) מהשכר הממוצע לחודש עבודה 84.8% יהה 2019-ב לחודש בשנה השכר הממוצע

מאחר שמדד . 3.1% גידול נומינלי של – 2018-ש"ח ב 11,137לעומת ש"ח  11,487-הגיע ל לחודש עבודה

 .3.2%-בריאלית  עלההשכר הממוצע לחודש עבודה  ,2019-ל 2018-מ 0.1%-ירד ב המחירים לצרכן

 ,כאחוז מהשכר הממוצע לחודש עבודה לחודש בשנה: השכר הממוצע 'ב לוח

2019-2018 

 נשים גברים סך הכל שנה

2018 84.9 85.4 84.3 

2019 84.8 85.4 84.3 

-)תרשים ב'(, והחציוני ב 21.3%-ב 2019-ל 2000השכר הממוצע לחודש עבודה עלה ריאלית בין השנים 

(. היחס בין השכר החציוני הריאלי 35ואופיין בתנודות גבוהות יותר מהשכר הממוצע )תרשים ג', לוח  34.5%

על שיפור של מצב . מגמה זו מצביעה 66.3%-ל 59.8%-לשכר הממוצע הריאלי עלה באותן השנים מ

 המשתכרים שכר נמוך ביחס לכלל השכירים ומוסברת בחלקה בעליות של שכר המינימום.

 עיבודים על השכרהיש לזכור, כי חלק מן העובדים השכירים עובדים במשרה חלקית במהלך החודש. 

 נוגעים לכלל העובדים ללא קשר להיקף משרתם. הממוצע לחודש עבודה

 שובהשכר הממוצע לפי ייב. 

, 2018-, כמו ב2019-ב'(. ב-)לפי סדר א' 2)לפי צורת יישוב( ובלוח  1שכר הממוצע לפי יישוב מוצג בלוח ה

כפריים, הן ביישובים היהודיים והן יותר מאשר ביישובים הנמוך השכר הממוצע ביישובים העירוניים היה 

 בישובים הלא יהודיים )לוח ג'(.

מביישובים העירוניים הלא  45.7%-שכר הממוצע לחודש עבודה גבוה בביישובים העירוניים היהודיים היה ה

 יהודיים. פער זה נותר יציב בשנים האחרונות.

  



 8 

 2019-2000: מדד שכר ממוצע ריאלי לחודש עבודה, 'בתרשים 

 

 2019-2000: מדד שכר חציוני ריאלי לחודש עבודה, 'גתרשים 

 

  

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

90

95

100

105

110

115

120

125

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

י 
נו

שי
ה

ר 
עו

שי
)%

(

לי
א

רי
ע 

צ
מו

מ
ר 

כ
ש

ד 
ד

מ

שיעור השינוי בשכר ממוצע שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן

מדד שכר ממוצע ריאלי

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

י 
נו

שי
ה

ר 
עו

שי
)%

(

לי
א

רי
י 

ונ
צי

ח
ר 

כ
ש

ד 
ד

מ

שיעור השינוי בשכר החציוני שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן

מדד שכר חציוני ריאלי



 9 

, : השכר הממוצע ביישובים כפריים כאחוז מהשכר הממוצע ביישובים עירוניים'ג לוח

2019-2018 

 )%( לחודש בשנה )%( לחודש עבודה שנה

2018 114.8 114.3 

2019 114.5 114.0 

 .תל אביב – הערים הגדולות ששומבין  ,נמצאים מתן וסביון ביותר בראש היישובים בעלי השכר הגבוה

ביישובים ערביים קטנים השכר  .זרקא-ג'סר א-ו הם ביר הדאג' 2019-היישובים בעלי השכר הנמוך ביותר ב

 .בשנה תופעה החוזרת מדי שנה – הכלל ארצי הממוצע נמוך מהממוצע

 אזוריתה מועצהשכר הממוצע לפי ג. 

. (3)לוח  אזוריתהה מועצהלפי של כל היישובים את רמת השכר  ציגיםנתונים על המועצות האזוריות מה

מן יותר  30.1%-ש"ח, ב 16,833 – לחודש עבודה היה הגבוה ביותר השכר הממוצע גדרותמועצה האזורית ב

 16,483) דרום השרון המועצות האזוריות אחריהלו ,ש"ח( 12,937) השכר הממוצע בכלל המועצות האזוריות

 .ש"ח( 16,030) גן רווהו ש"ח(

 13,577) פתח תקוה נפתבמשולם  לחודש עבודה השכר הגבוה ביותרכי  ,עולה ונפות לפי מחוזות יתוחמנ

 4)לוח ש"ח(  9,722) עכובנפת ו( ש"ח 8,989) גולןה בנפת –הנמוך ביותר ו ,ש"ח( 13,052) רחובות נפתבו (ש"ח

 .(1פה מו

 שוויון )ג'יני(-מדד איד. 

מדד  –במשק בקרב כלל השכירים  לחודש עבודה ותות ההכנסהתחלקבשוויון -איההצטמצם מעט  2019-ב

בתל  ובין הנפות: בין הערים הגדולות ניכריםהבדלים  נמצאו .2019-ב 0.4713-ל 2018-ב 0.4720-מ ירדג'יני 

המדד ובנפות  (,3-1)לוחות  (בהתאמה 0.4075-ו 0.4708) ני ברקבמ 15.5%-ב בוהג המדד לדוגמה אביב

 (.2)מפה  (0.4048הנמוך ביותר בנפת צפת )( ו0.4640אביב )-פת תלהגבוה ביותר נרשם בנ

 0.6472מדד ג'יני הוא  במתןשוויון. כך למשל -איל מדד ג'יניממוצע לבין השכר הקשר חיובי בין  גם נמצא

את המגמה הברורה של  .ש"ח בהתאמה 5,847-ו 0.3014 ביר הדאג' , לעומתש"ח 21,557השכר הממוצע ו

 שוויון עם העלייה בשכר הממוצע ביישוב אפשר לראות בתרשים ד' להלן.-עלייה ברמת האי

 השכר הממוצע לפי מיןה. 

לחודש בשנה היה ו ,מהשכר הממוצע של גברים 67.9%השכר הממוצע לחודש עבודה של נשים היה  2019 תשנב

ח אינו מביא בחשבון הניתו .(7-5לוחות ) במשך השנה , משום שנשים עבדו פחות חודשים67.1% – נמוך אף יותר

פערי השכר הגבוהים ביותר נרשמו בכפרים את היקף המשרה, הגורם גם הוא לפערי השכר בין נשים לגברים. 

בלבד מזה של הגברים,  43.5%לדוגמה השכר הממוצע לחודש עבודה של הנשים היה ר ע'ג'הערבים. ב

 במודיעין עלית. 91%לעומת 
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2019שכירים,  – לפי נפהבשנה ממוצע לחודש הכר שה :1מפה 
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 2019 שכירים, – לפי נפה מדד ג'יני :2מפה 
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 2019 שכירים, – שובימדד ג'יני ושכר ממוצע לחודש עבודה לפי י :'דתרשים 

 

 שכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימוםו. 

ביישובים . (8)לוח  33.1% 2019-בהיה  משכר המינימום פחות עבודהלחודש  המשתכריםרים השכילקם של ח

, (33.4%) עירונייםהישובים יל הונמוך מסך כ נמוך מהממוצע הארצי – 31.5% חלקם היהעירוניים יהודיים 

 בין ולגד כלכלי פערעל  יםמצביע אלה נים. נתו44.9% – יישובים עירוניים לא יהודייםב חלקםלעומת 

 .היהודיים הלא ליישוביםהיישובים יהודיים 

עם  ,(9)לוח  משכר המינימום פחות 2019-השתכרו ב מהעובדים 39.4% ,בשנהשכר הממוצע לחודש אשר ל

 לעומתמינימום השכר מ פחותהשתכרו מהשכירים  32.8% ,למשל רחובותבנפת  :הבדלים ניכרים בין הנפות

 (.3מפה ו 4לוח ) בגולן השכיריםמן  50.4%

השתכרות של פחות משכר מינימום אינה מעידה בהכרח על עבירה על החוק משום שייתכן שמדובר 

בעובדים במשרה חלקית ולמוסד אין נתונים על חלקיות משרה. בדומה, גם השתכרות של יותר משכר 

שכר מינימום לא בהכרח מצביעה על ציות לחוק, משום שאחדים מרכיבי השכר אינם נחשבים לעניין 

 מינימום. וכך, מאחר שלמוסד אין פירוט של רכיבי השכר אין לדעת כאמור אם החוק קוים או הופר.
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 2019לפי נפה,  )אחוזים(, שכר מינימוםשכירים המשתכרים פחות מ :3מפה 
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 שכירים לפי קבוצת שכרז. 

 השתכרו פחות 33.8%-ו מינימוםהשכר מ בממוצע לחודש עבודה פחותהשתכרו  השכירים מהעובדים 33.1%

 השתכרו יותר מפי שניים מן השכר הממוצע. 11.4%. (9-8)לוחות  ממחצית השכר הממוצע

 20%-למשל, כ תל אביבב יהודיים.-ללאנמצאו בין הערים הגדולות ובין יישובים יהודיים  הבדלים ניכרים

בלבד בבני ברק )תרשים  3.3%לעומת  מהשכר הממוצע לחודש עבודהיותר מפי שניים  השתכרומהשכירים 

בעוד , לחודש בשנה יותר מפי שניים מהשכר הממוצע השתכרו 3.2% רק ביישובים עירוניים לא יהודיים .ה'(

 השתכרו פחות ממנו. 45.9%

  2019, )אחוזים( הערים הגדולות לפי קבוצת שכר בתשע: השכירים 'התרשים 

 

  4עוליםח. 

 מי . לדוגמה,(10)לוח  יותר, כך שכרו לחודש עבודה גבוה יותר רבבארץ זמן  נמצאצפוי, ככל שהעולה כ

-2019בשנים  ועמי שהגייותר מ 41.8%-ב 2019-השתכרו לחודש עבודה ב 2014-1990ארצה בשנים  והגיעש

 ש"ח(. 11,487השכירים במשק ) לכל כמו (99.7%וכמעט )ש"ח(  8,080ש"ח לעומת  11,457) 2015

השכר בתל אביב היה בין הערים הגדולות:  ניכריםהתפלגות העולים השכירים בכל יישוב חושפת הבדלים 

היה  , שםבבני ברקעומת ל ,כלל העולים של 12.5%-גבוה ב ש"ח( 12,558)של עולה  לחודש עבודה הממוצע

 .ש"ח( 8,274) כלל העוליםמ 25.9%-ב השכר נמוך
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 לפי צורת יישוב ולפי מין של השכירים התעסוקה משך ט.

תשתית התעסוקה בכל יישוב, מוינו השכירים בכל יישוב לפי משך תקופת ההעסקה לבחון לעומק את די כ

 10.2 2019-ב היהבודה הממוצע לשכיר מספר חודשי העכך,  (.27-22במהלך השנה הקלנדרית )לוחות 

 .)לוח ד'( 65.8% היה (חודשים 12) שנה שלמה מועסקיםה שיעורו

  2019, )אחוזים( : משך העבודה של השכירים לפי צורת יישוב'ד לוח

 לסך הכ משך העבודה
הערים 
  *הגדולות

 )ללא ירושלים(

יישובים 
 עירוניים יהודיים

 )סך הכל(

יישובים 
 עירוניים

 לא יהודיים
 )סך הכל(

 יישובים כפריים
 יהודיים

 100.0 99.9 100.0 100.0 100.0 סך הכל

 5.2 6.2 4.9 4.6 5.1 חודשים 2-1

 7.8 9.3 7.1 6.7 7.4 חודשים 5-3

 9.4 11.1 8.8 8.5 9.1 חודשים 8-6

 11.7 15.2 12.1 11.9 12.5 חודשים 11-9

 65.9 58.2 67.2 68.3 65.8 חודשים 12

 10.1 9.8 10.3 10.3 10.2 ממוצע

 תושבים 400,000-200,000 *

 

מהשכירים  67.2% לדוגמה יהודיים עירונייםשובים יבי :אחידה בכל היישובים לא היתה תקופת ההעסקה

 יהודיים.-ישובים העירוניים הלאיבלבד ב 58.2%עבדו שנה שלמה לעומת 

 :הגבריםמקצת יותר  משוק העבודה נעדרותכי נשים  נשים עולה,בין גברים למשך התעסוקה השוואה של מ

ניתוח מעמיק יותר מחייב נתונים על  ולוח ה'(. 27-26מהגברים )לוחות  68%חודשים לעומת  12בהן עבדו  63.6%

-(, על מספר ימי העבודה בחודש ועל מספר השכירים המועסקים בוחלקיות המשרההיקף המשרות )מידת 

 שרה אחת.זמנית ביותר ממ

  2019, )אחוזים( : משך העבודה של שכירים לפי מין'ה לוח

 נשים גברים סך הכל עבודהמשך ה

 100.0 100.0 100.0 סך הכל

 5.0 5.2 5.1 חודשים 2-1

 7.6 7.3 7.4 חודשים 5-3

 9.9 8.4 9.1 חודשים 8-6

 13.9 11.1 12.5 חודשים 11-9

 63.6 68.0 65.8 חודשים 12

 10.1 10.2 10.2 ממוצע
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 עצמאים

 א. כללי

-בהשוואה ל 2019בשנת  עובדים עצמאים מוצגים נתונים על ההכנסה הממוצעת הכוללת של 21-17לוחות ב

אלף עובדים שהיו גם  147.7-כו 2019אלף עצמאים דיווחו על הכנסתם בגין שנת  372.3-כבסך הכל  .2018

ביישובים  11.9%ביישובים העירונים היהודיים, התגוררו כלל העצמאים מ 77.8%שכירים וגם עצמאים. 

 (.'וביישובים כפריים קטנים, בעיקר מושבים )תרשים  – 10.3% –יהודיים, והיתר -העירוניים הלא

2019: עצמאים לפי צורת יישוב )אחוזים(, 'ותרשים   

 

 5הכנסה ממוצעת לפי יישוב .ב

לעומת  1.4%נומינלי של  גידול – ש"ח 10,946 2019-ב ההיתשנה של העצמאים חודש בה הממוצעת להכנסה

שובים העירוניים הלא יביבין שתי השנים ו 2.1%-בההכנסה עלתה שובים העירוניים היהודיים יבי. 2018

 12.3%-ל 2018-ב 14.2%-מ ירד לחודש בשנה הכנסהב עצמאים לשכירים הפער בין .0.7%-ב ירדהיהודיים 

 )לוח ו'(. 2019-ב

  

                                                           

 בחשבון נלקחים לא העצמאיים של הממוצעת ההכנסה בחישוב העובדים אוכלוסיית סיווג שיקולי בשל כי להדגיש חשוב 5

 ההכנסה נתון של להטיה לגרום שיכול מה. במקביל כעצמאי והן כשכיר הן שעבד מי של עצמאית מעבודה הכנסות

 .העצמאיים של הממוצעת

יישובים עירוניים יהודיים
77.8%

יישובים עירוניים  
לא יהודיים

11.9%

יישובים כפריים  
יהודיים
10.0%

יישובים כפריים  
לא יהודיים

0.2%
אוכלוסייה מחוץ  

ליישובים
0.1%
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  2019-ו 2018, שכירים לעומתעצמאים  – לחודש בשנהההכנסה הממוצעת : 'ו לוח

2019 2018  

 עצמאים ש"ח 10,794 ש"ח 10,946

 שכירים ש"ח 9,453 ש"ח 9,745

 ההכנסה הממוצעת של עצמאי כאחוז מהשכר הממוצע של שכיר 114.2% 112.3%

 ני(שוויון )ג'י-מדד איג. 

 9%-בכ – 0.5139 היה 2019-בהממוצע הארצי  :ם בכל יישובימוצג מדד ג'יני בקרב העובדים העצמא 17לוח ב

בדומה לשכירים, נמצא קשר בין גובה ההכנסה הממוצעת לבין  (.0.4713מדד ג'יני בקרב שכירים )יותר מ

בהן הכנסה השמירושלים(,  חוץ) 6ערים הגדולותב . כך לדוגמהגם בקרב עצמאים )תרשים ז'( שוויון-איה

, ותיהודי-הלא עריםה לעומת ,0.5279 – למדימדד ג'יני גבוה , ש"ח( 11,471גבוהה מהממוצע הארצי )

 .בלבד 0.4417מדד ג'יני ב , שבהן(ש"ח 8,935בהכנסה נמוכה מהממוצע הארצי ) ותמתאפיינה

 2019עצמאים,  – ש בשנה לפי יישוב': מדד ג'יני והכנסה ממוצעת לחודזתרשים 

 

 עצמאים לפי קבוצת הכנסהד. 

מחצית השכר  עד 39.3%-לו שכר המינימוםשל עד הכנסה ממוצעת  היתה 2019-ב מהעצמאים 38.6%-ל

 .ה יותר מפי שניים מן השכר הממוצעגבוה הכנסה היתה בהם 11.8%-ל. (21)לוח  הממוצע

 עדהיתה הכנסה  47.3%-ללדוגמה  ברקבבני הבדלים ניכרים בין הערים הגדולות.  על הממצאים מלמדים

יותר  היתה הכנסה של 15.3%-ל בתל אביב תל אביב.ב 36.2%-ובראשון לציון  34.5%שכר המינימום לעומת 

 .בבני ברקבלבד  6.6%מפי שניים מן השכר הממוצע לעומת 

  

                                                           

 .אלף תושבים 200-499 6
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ח"אלפי ש, הכנסה ממוצע לחודש בשנה ביישוב



 18 

 2019עצמאים,  –לפי נפה  : הכנסה ממוצעת לחודש בשנה4מפה 



 19 

 2019עצמאים,  –לפי נפה  : מדד ג'יני5מפה 
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2019נפה,  , לפי)אחוזים( בעלי הכנסה מתחת לשכר מינימום עצמאים: 6מפה 

 

 



 21 

 נתונים נוספים

 של משפחת עובדיםכנסה ממוצעת ה  א.

הכוללים הן את ההכנסות  )יחידים או זוגות( מוצע למשפחת עובדיםמוצגים נתוני השכר המ 16-11 לוחותב

 לפי צורת יישוב, מועצה אזורית, מחוז ונפה.  ,מעבודה שכירה והן את ההכנסות מעבודה עצמאית

 –ש"ח  23,477-ל 2019-ב מיליון משפחות של זוגות הגיעה 1.53-ההכנסה הממוצעת לחודש בשנה של כ

 היתה לחודש בשנה ביותר . בין הערים הגדולות, ההכנסה הגבוהה2018ומת לע 3.1%של  תנומינליעלייה 

 היתה ירושליםוב בבני ברק .ש"ח( 27,729) ובראשון לציון ש"ח( 28,318) בחיפה ,ש"ח( 33,273אביב ) בתל

 (.ש"ח בהתאמה 16,299-ו 11,854) הכנסה נמוכה מהממוצע הארצי

 העירוניים הנמוכה ביותר נרשמה ביישובים לחודש בשנה ההכנסה הממוצעת ות, גם במשפחלשכיריםבדומה 

 מהממוצע הארצי. 60.2% שהם ש"ח 14,125 :יהודיים-הלא

ש"ח  7,052-ל 2019-לחודש בשנה הגיעה ב ןוהכנסת ,הן משפחות של יחידים בישראל מיליון משפחות 1.84-כ

 שמדובר במפרנס יחידום משבין היתר  ,מוצעת של משפחות של זוגות נשואיםבלבד מההכנסה המ 30%-כ

מהשכר הממוצע  72.4%של יחיד מהווה  משפחהבלחודש בשנה ההכנסה הממוצעת  .יםפרנסלעומת שני מ

 מההכנסה הממוצעת של עובד עצמאי. 64.4%-ו יםשכירה יםעובדכלל השל 

 מבוטחים לפי צורת יישוב .ב

יישוב, מועצה אזורית, מחוז ונפה,  מוצגת התפלגות האוכלוסייה המבוטחת הבוגרת לפי צורת 30-28 לוחותב

 ווגה בקובצי המוסד לביטוח לאומי.בהתאם לסי

)תרשים ח'(,  59.5% –בירושלים בולט במיוחד בעלי הכנסה מעבודה )שכירים ועצמאים( הנמוך של  שיעורה

. קיימת שונות ניכרת בין היישובים במשקלם של (76.4%ביישובים הכפריים היהודיים ) וגבוה במיוחד

 מבוטחים ללא הכנסות מעבודה )מובטלים, תלמידים וכו'(.ה

 חציונית של שכיר ושל עצמאיהכנסה הה .ג

לייה ע – מהשכר הממוצע בשנה זו( 71.5%)ח ”ש 6,968 2019-ב היה שכירשל  לחודש בשנה שכר החציוניה

 –( מההכנסה הממוצעת של כלל העצמאים 62.1%) ח”ש 6,801עצמאי  ושל ,2018 לעומת 3.3%נומינלית של 

 (.32-31)לוחות  1.7%עלייה נומינלית של 

ההכנסות ערכי הקיצון של ההכנסות, כלומר מההכנסה הממוצעת מושפעת מ ,בניגוד להכנסה החציונית

 בין שני המדדים.הגדולים רים כן הפעולהות מאוד ומהנמוכות מאוד, הגבו
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  2019, )אחוזים( ישובי: סוגי מבוטחים לפי צורת 'חתרשים 

 

 משפחות עובדים לפי עשירונים .ד

משפחות שבהן  – ( חושבו לשני סוגים של משפחותיםעצמאושל ים שכירשל נתונים על ההכנסה מעבודה )ה

פי עשירונים לנסתן, הכהתפלגות המשפחות לפי בהם מוצגת ו ,(34 ( ומשפחות של יחידים )לוח33 זוגות )לוח

את הכנסותיהם של בני משפחה אחרים גם במשפחות של זוגות אינה כוללת ההכנסה  ים.ולפי מספר הילד

 '.זבלוח מוצגות  קריותיהתוצאות העאם הם חיים במשק בית אחד. 

מהכנסה זו  22.1%-ההכנסה לחודש בשנה נמוכה ב הנתונים מראים כי בקרב זוגות עם ארבעה ילדים או יותר

לעומת זאת, במשפחות של  ושה ילדים היתה ההכנסה הגבוהה ביותר.בכלל המשפחות, ובקרב זוגות עם של

 יחידים היתה ההכנסה הממוצעת הגבוהה ביותר בקרב משפחות עם שני ילדים.

הן בקרב זוגות והן בקרב יחידים עד העשירון השישי ההכנסה לחודש , כי עולהעשירונים מהתפלגות לפי 

ח "ש 69,724-ל 2019-זוג בעשירון העליון הגיעה ב לשקטנה מההכנסה הארצית הממוצעת. ההכנסה  בשנה

היה שוויון -איהמשפחות של יחידים ב. 19.8פער של פי  – ש"ח בעשירון התחתון 3,519לחודש בשנה לעומת 

 .115.8פי פער של  – ש"ח בעשירון התחתון 222ח בעשירון העליון לעומת "ש 25,677גדול עוד יותר: 

 

, )ש"ח( חודש בשנה של משפחות עובדים לפי מספר ילדים: ההכנסה הממוצעת ל'ז לוח

2019 

 יחידים זוגות ילדים במשפחההמספר 

 7,052 23,477 סך הכל

 6,844 23,409 ללא ילדים

 9,200 22,773 ילד אחד

 9,926 25,020 ילדים 2

 8,949 26,465 ילדים 3

 5,917 18,285 ילדים ויותר 4

70.7

59.5

70.9

70.8

68.0

76.4

29.3

40.5

29.1

29.2

32.0

23.6
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סך הכל

ירושלים

חמש הערים הגדולות

יישובים עירוניים יהודיים
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יישובים כפריים יהודיים

שכירים ועצמאים מבוטחים ללא הכנסה מעבודה
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 2019-2000 – בודהלחודש עהממוצע שינויים בשכר . ה

עולים  ,במחירים שוטפיםולפי נפות  ,2019-2000בשנים  של השכר הממוצע לחודש עבודה לאורך זמןניתוח מ

 93.2%-ב תנומינלי השכר הממוצע לחודש עבודה עלה בצפתבנפת  כך למשל, .נפותה בין פערים גדולים

בלבד  59.5%-ו 54.6%של עליות נומינליות נרשמו בירושלים וביהודה ושומרון  ןלעומת .92.1%-ב עלה ובשרון

 (.7ומפה  36)לוח בהתאמה 

 2019-2000 –בשיעור השכירים המשתכרים עד שכר המינימום שינויים ו. 

 לפי נפות, מדגיש את 2019-2000שיעור השכירים המשתכרים עד שכר המינימום בשנים של  לאורך זמןיתוח נ

נקודות האחוז, לעומת יהודה  5.1-פת אשקלון ירד שיעורם בבנ כך למשל,בין הנפות.  הניכרים ההבדלים

 (.8ומפה  36נקודות האחוז בהתאמה )לוח  5-נקודות האחוז ו 5.7ושומרון וירושלים, שבהם נרשמו עליות של 
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  2019-2000שכירים )אחוזים(,  –לפי נפה  שכר הממוצע לחודש עבודהב שינויה: 7מפה 

 



נספח לוחות



    



20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

4,077,29611,13711,4873.19,4539,7453.139.40.4713סך הכל

סך - יישובים עירוניים 

3,760,67611,02911,3723.19,3699,6553.139.60.4706הכל

יישובים עירוניים 

3,226,63711,51211,8793.29,83810,1553.237.50.4733סך הכל- יהודיים 

331,2249,2699,5973.57,7027,9903.746.20.4551מעל 500,000

499,999-200,0001,017,27111,84712,1973.010,19910,5063.036.30.4747

199,999-100,000468,39411,40011,8594.09,82210,2264.135.90.4585

99,999-50,000536,42811,86412,2903.610,14510,5123.636.30.4762

49,999-20,000608,42111,35711,7073.19,72010,0203.137.20.4662

19,999-10,00096,75412,21112,5552.810,37910,6562.736.60.4866

9,999-5,00095,94212,91913,2382.510,93411,2022.536.40.4931

4,999-2,00072,20313,17913,4372.010,88711,0891.938.80.5165

יישובים עירוניים לא 

534,0397,9258,1542.96,4856,6342.352.50.3995סך הכל- יהודיים 

99,999-50,00080,5047,6547,9013.26,1506,3252.855.10.3939

49,999-20,000186,4607,8048,0463.16,3826,5462.652.90.3964

19,999-10,000167,2427,9768,1772.56,5596,6761.852.20.3994

9,999-5,00067,7908,1908,4513.26,7516,9232.650.40.4096

4,999-2,00032,0438,3988,6523.06,9217,0872.449.10.4037

יישובים כפריים יהודיים 

292,36212,83513,2022.910,86211,1612.835.20.4741סך הכל- 

137,35812,96113,3773.211,02511,3693.134.20.4745מושבים

13,88313,31112,630-5.111,18010,468-6.440.40.5086מושבים שיתופיים

75,45512,58012,9823.210,68811,0133.034.70.4556קיבוצים

2,58110,08310,9148.27,8338,75111.742.00.4522יישובים מוסדיים יהודיים

40,51312,93013,4003.610,77711,1793.736.70.4808ישובים כפריים קהילתיים

22,57212,74813,1112.910,72611,0533.036.40.4967יישובים יהודיים קטנים

יישובים כפריים לא 

10,8928,0078,3013.76,6496,8663.347.10.3739יהודיים

אוכלוסייה מחוץ 

12,2387,5848,2649.05,5635,9837.558.60.3987ליישובים

11,0226,6986,8742.64,8444,8530.262.60.3328שבטי בדווים: מזה

1,01814,35213,250-7.711,77311,004-6.536.5כתובת לא ידועה

, שוויון-אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד האי, שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים: 1לוח 

2019-2018,             לפי צורת יישוב

צורת היישוב

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודה
השכירים % 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

27



(המשך) 1לוח 

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

4,077,29611,13711,4873.19,4539,7453.139.40.4713סך הכול

3,760,67611,02911,3723.19,3699,6553.139.60.4706כ"סה- יישובים עירוניים 
יישובים עירוניים 

3,226,63711,51211,8793.29,83810,1553.237.50.4733יהודיים סך הכול

331,2249,2699,5973.57,7027,9903.746.20.4551מעל 500,000

331,2249,2699,5973.57,7027,9903.746.20.4301ירושלים

499,999-200,0001,017,27111,84712,1973.010,19910,5063.036.30.4747

109,47610,16310,4382.78,6778,9222.840.10.4143אשדוד

109,66510,70211,0783.59,2249,5463.538.10.4214באר שבע

65,1377,4357,6913.46,2436,4693.651.90.4075בני ברק

137,44212,07012,5534.010,39510,7983.937.70.4736חיפה

103,65510,47410,8934.08,9229,2934.239.40.4283נתניה

122,52212,16612,6353.910,61611,0003.632.40.4261פתח תקוה

132,96612,20612,6783.910,64811,0593.932.20.4213ראשון לציון

236,40814,39514,5901.412,39012,5911.631.40.4708יפו-תל אביב

199,999-100,000468,39411,40011,8594.09,82210,2264.135.90.4585

69,45310,02710,3783.58,5278,8473.839.50.4035אשקלון

38,5358,7399,0053.07,0697,2993.350.20.4357בית שמש

68,8379,1699,5474.17,8988,2334.238.50.3725בת ים

96,40411,07011,5374.29,64810,0464.134.30.4100חולון

49,31414,14314,5002.512,33612,6872.831.50.4602כפר סבא

67,20012,52513,0664.310,88811,3484.233.60.4377רחובות

78,65113,48814,1414.811,74912,3395.030.20.4451רמת גן

99,999-50,000536,42811,86412,2903.610,14510,5123.636.30.4762

33,6519,87910,2874.18,3888,7454.335.50.3625אילת

16,1886,5326,6902.45,1765,3152.760.70.3818ביתר עילית

28,54215,39116,0304.213,47814,0534.327.10.4395גבעתיים

28,59615,61216,0612.913,46213,8683.031.20.4851הוד השרון

45,92014,16614,7734.312,22312,7604.432.90.4906הרצליה

48,80210,60110,9623.49,1269,4393.437.10.4079חדרה

37,4929,0719,5545.37,6918,0885.239.80.3654לוד

14,4676,1886,3893.24,9625,0922.661.90.3894מודיעין עילית

43,77016,07716,4492.313,79714,0922.130.30.4477רעות-מכבים-מודיעין

29,90711,11911,5353.79,5809,9123.536.40.4117נהריה

22,09414,98615,2751.913,12813,3331.629.80.4408נס ציונה

26,2959,5569,9193.88,1738,4503.439.60.3912עפולה

29,21910,56810,9884.09,1109,5234.536.60.4133קריית אתא

צורת היישוב

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודה
השכירים % 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

28



(המשך) 1לוח 

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

צורת היישוב

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודה
השכירים % 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

28,1368,9269,3034.27,5937,9504.740.60.3736קריית גת

29,01312,46013,0835.010,74711,2704.931.80.4154ראש העין

37,7169,0699,4474.27,7678,0944.238.30.3527רמלה

36,62014,75415,2123.112,50212,9263.434.20.4919רעננה

49,999-20,000608,42111,35711,7073.19,72010,0203.137.20.4662

14,3118,8049,2064.67,3807,7695.343.20.3806אופקים

18,9419,80910,3095.18,4848,9545.536.90.3957אור יהודה

14,5717,8948,0301.76,4166,5191.652.80.4106אלעד

10,59610,61411,0704.39,3149,6703.832.70.3839אריאל

10,78913,20313,7093.811,62512,1084.226.00.3824באר יעקב

11,98015,08215,6123.512,85913,3113.531.80.4550גבעת שמואל

12,16813,40513,6651.911,50311,7261.933.60.4317גדרה

11,99213,04113,2911.911,19211,3591.534.50.4240גן יבנה

8,75415,96716,6834.513,84814,4154.129.60.4627גני תקוה

19,34110,98811,2422.39,3369,5632.437.70.4044דימונה

10,38815,83415,9120.513,26413,3010.336.60.5229זכרון יעקב

22,3508,3848,8655.77,0417,5086.644.60.3980טבריה

11,7609,82210,4336.28,4499,0256.836.70.3889טירת כרמל

23,26011,50412,0244.510,05810,4974.432.90.4150יבנה

15,37413,13313,6413.911,40111,8373.831.80.4493יהוד

11,95612,98213,4213.411,26311,6913.832.00.4304יקנעם עילית

10,87312,67513,1653.910,93111,3213.633.80.4245כפר יונה

24,38810,60511,0173.99,0969,4493.936.30.4038כרמיאל

12,90713,86914,1381.911,92812,1481.833.70.4663מבשרת ציון

13,6799,1259,4593.77,7548,0654.040.50.3785מגדל העמק

20,37411,11311,5333.89,5989,9573.734.60.3899מעלה אדומים

11,5949,95610,2402.98,5548,7752.637.70.3795תרשיחא-מעלות

22,4409,1649,4553.27,8868,1072.840.80.3931נוף הגליל

12,52512,14612,7414.910,65711,1104.233.00.4272נשר

16,3118,5548,8903.97,0447,3945.046.10.3844נתיבות

25,4569,1079,3833.07,6577,9073.342.50.3783עכו

13,5399,3719,4801.27,9497,9620.243.70.4004ערד

18,68012,22512,6763.710,41410,8253.935.40.4439כרכור-פרדס חנה

14,7908,0218,3644.36,4416,7514.852.20.4123צפת

11,19214,49814,9653.212,27912,6923.434.00.4663צורן-קדימה

17,44516,21016,5672.214,22614,5042.028.20.4654קריית אונו

20,34711,15111,5563.69,69910,0383.535.00.4178קריית ביאליק

29



(המשך) 1לוח 

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

צורת היישוב

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודה
השכירים % 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

20,2769,4839,8213.68,1808,4853.739.80.3961קריית ים

22,26711,66012,0123.010,19510,5043.034.00.4234קריית מוצקין

12,1688,3168,7505.26,9847,3965.943.00.3623קריית מלאכי

12,6379,3389,7704.68,0378,3714.238.30.3778קריית שמונה

20,44616,44016,6511.314,25414,3480.730.90.5122רמת השרון

13,7619,4429,9195.18,0218,4255.038.60.3697שדרות

11,79516,68517,1662.914,17814,5442.631.80.4695שוהם

19,999-10,00096,75412,21112,5552.810,37910,6562.736.60.4866

6,26515,98116,4502.913,71214,0542.531.70.5020אבן יהודה

9,8339,4189,7293.38,0758,3163.038.10.3635אור עקיבא

6,08511,31511,8264.59,77710,2665.032.50.3960אזור

5,09212,46112,9273.710,26310,5983.340.10.4583אפרת

10,4029,0369,4915.07,7148,1085.138.70.3610בית שאן

6,69816,02516,4042.413,55213,9512.932.90.4873גבעת עדה-בנימינה

7,54510,76511,1303.49,1259,4213.238.80.4095גבעת זאב

4,47311,01011,1791.59,1979,2250.336.60.3737חריש

5,0909,96310,3043.48,3748,6873.738.50.3858ירוחם

7,29515,29315,6492.313,13413,5172.931.00.4510מזכרת בתיה

4,02914,58514,9952.812,59712,8442.029.30.4063צור הדסה

7,62314,38614,8203.012,28112,5982.635.70.4874קריית טבעון

5,9469,86210,2804.28,5488,8703.837.50.3848קריית עקרון

3,9546,9477,1032.25,5975,7402.657.30.4174רכסים

6,42415,94316,4193.013,41413,7882.834.60.5277תל מונד

9,999-5,00095,94212,91913,2382.510,93411,2022.536.40.4931

4,24715,34615,6171.813,18513,4251.829.60.4357אורנית

4,00713,77314,2303.312,02712,2652.030.50.4216אלפי מנשה

2,9329,5169,9534.67,5307,9886.148.20.4387בית אל

2,57412,91913,2572.611,08111,3572.531.70.3986עופרים-בית אריה

3,56211,92112,2062.410,17910,4903.134.60.4206בית דגן

3,9689,3809,6272.68,1998,4192.736.40.3581ש"בני עי

3,05614,23914,6262.711,77812,1883.535.80.4461בת חפר

2,3039,6109,9383.48,0588,2632.541.90.3842גבע בנימין

5,0468,9199,2013.27,6037,8232.942.80.3765חצור הגלילית

5,84316,04416,3221.713,43813,7222.135.10.4910כוכב יאיר

2,9537,2867,3300.65,6885,8022.057.80.4128כוכב יעקב

2,83315,82816,1351.913,25013,4911.834.00.5392כפר ורדים

2,4569,4899,8844.27,8228,0583.042.10.3744ד"כפר חב
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3,35318,55118,9272.015,66416,0352.430.50.4696להבים

4,86917,30717,6291.914,88415,2902.728.60.4393מיתר

2,7119,2159,5163.37,5827,7702.546.70.4060מצפה רמון

4,02718,47918,199-1.516,09115,739-2.229.80.4728עומר

3,65914,09914,8355.212,20212,8935.730.60.4456עתלית

3,50414,49114,9743.312,47112,9063.531.70.4566פרדסיה

2,10115,65216,2243.713,98314,5634.119.50.3629צור יצחק

2,47416,97417,3252.113,98914,4713.434.80.5248קיסריה

3,9618,7279,0643.97,2827,5673.942.10.3678קצרין

3,5318,1858,7807.36,7847,1685.746.60.3877קריית ארבע

1,6958,0278,4084.76,3946,6924.755.60.4385קריית יערים

4,15911,00311,6055.59,3509,8014.836.70.4124קרני שומרון

3,94214,58915,1954.212,62213,1464.131.60.4402רמת ישי

3,42410,51010,9644.38,8819,3385.135.80.3812שלומי

2,75213,16913,4822.411,26711,4241.433.50.4174שערי תקוה

4,999-2,00072,20313,17913,4372.010,88711,0891.938.80.5165

1,18413,72013,690-0.211,77411,686-0.731.50.3986אחוזת ברק

1,64111,89512,5215.39,45510,0816.643.60.4644אלון שבות

1,80210,47610,9144.28,8269,2835.239.20.4047אליכין

1,09612,53612,6230.710,00410,2322.341.10.4580אלעזר

1,98514,34614,6562.212,17912,2680.733.50.4581אלקנה

99617,32117,5161.114,66214,9732.128.40.4222בית חשמונאי

95216,31716,8993.614,06114,4702.930.30.4972שער חפר-בית יצחק

8719,3499,5702.47,9658,0170.743.70.3919ברכה

8588,1948,4202.86,8347,0383.043.50.3471ברקת

1,19513,17113,9896.211,34311,9785.633.10.4339גבעת אבני

1,05214,36414,9263.912,51812,8192.431.70.4416גבעת ברנר

1,61611,80112,2423.79,94810,2312.834.30.3931גן נר

8318,7929,2815.66,9677,3565.652.00.4317גני מודיעין

1,02017,12116,662-2.713,95113,522-3.136.50.4709הושעיה

1,89716,85116,9020.314,26613,957-2.233.40.4994הר אדר

68910,41810,9044.78,3078,7845.843.70.4306חספין

2,03112,66712,075-4.710,2459,738-4.945.60.5020חשמונאים

1,65311,27311,4631.79,0339,1511.345.40.4417טלמון

1,4818,5069,0436.36,9187,1683.651.80.4218יבנאל

1,54912,26612,3520.79,5039,5670.746.70.4882יד בנימין

93313,11813,4412.511,04511,3743.033.80.4224יקיר
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96910,02410,4844.67,8998,3345.546.90.4592כוכב השחר

1,85413,46513,9253.411,03011,4643.934.50.4139כפר אדומים

1,11517,44017,6111.014,28014,188-0.636.70.4798כפר האורנים

1,01015,95016,3662.613,56313,8752.333.70.4926כפר ויתקין

2,16414,74614,8720.912,46512,7582.432.30.4471כפר תבור

1,40515,92816,3993.013,00013,7105.533.70.4867לפיד

89711,10511,1800.79,1909,120-0.844.10.4621מבוא חורון

89410,63311,0714.18,9549,2333.139.90.4033מעגלים

49411,03311,5754.97,8198,71411.548.00.4286מעגן מיכאל

9659,84210,0542.27,9898,3064.042.50.4174מצפה יריחו

1,19112,46312,7302.110,18110,3701.940.60.4299מרכז שפירא

1,93620,74021,5573.917,31017,9533.735.00.6472מתן

1,09712,55512,8272.210,10210,3672.641.30.4507נווה דניאל

1,35913,57213,561-0.110,86510,8830.246.40.5121נוף איילון

1,41818,50018,7301.215,17415,7964.131.20.4826נופית

84310,87711,3594.49,1589,3912.535.00.3712נוקדים

85415,06815,7664.613,36913,5911.730.00.4416נורדיה

96611,50311,369-1.29,2489,221-0.340.80.4198ניצן

77312,64813,4886.610,97811,7667.226.80.3755נעלה

1,77620,12120,4941.916,99317,1050.731.00.5771סביון

1,74810,17610,4292.58,1338,3642.847.00.4455עלי

1,21113,68314,7537.811,94012,8297.423.70.3592עלי זהב

1,4496,6056,9855.75,2355,5415.957.60.3761עמנואל

1,59611,20711,5342.98,9089,2573.943.30.4392עפרה

90712,84513,4414.611,09311,5734.329.30.3958עץ אפרים

85513,72014,0182.211,10711,2631.439.20.4339פדואל

1,02112,71413,2394.110,87111,3844.730.80.3986צופים

1,28717,16017,3311.014,49214,5050.131.40.4624צור משה

2,12911,19811,136-0.59,2379,102-1.542.90.4390קדומים

47213,50114,1775.011,40811,9875.136.70.4377קציר

1,48311,90612,1131.79,86410,0421.842.30.4667ראש פינה

89912,26612,3460.710,0749,842-2.340.80.4221רבבה

1,4689,57410,1506.07,7838,1955.345.50.4187שילה

1,33317,94117,846-0.514,49514,424-0.537.50.4786שמשית

1,04711,66911,9222.29,96310,2032.435.10.4034שתולים

6117,0927,1901.45,5865,9446.458.90.4477תפרח

1,37510,65410,9482.88,8679,0892.540.30.3945תקוע
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יישובים עירוניים לא 

534,0397,9258,1542.96,4856,6342.352.50.3995יהודיים סך הכול

99,999-50,00080,5047,6547,9013.26,1506,3252.855.10.3939

22,1497,1727,3602.65,7515,8702.160.00.3849פחם-אום אל

36,0348,0958,3993.86,7286,9593.451.00.3914נצרת

22,3217,3737,5882.95,6055,7512.656.90.3355רהט

49,999-20,000186,4607,8048,0463.16,3826,5462.652.90.3964

15,2738,2718,5763.76,9437,1723.348.00.3720גרביה-באקה אל

9,6627,4507,7514.06,0506,2593.454.40.3712מכר-דיידה'ג

5,3827,8887,861-0.36,1966,089-1.752.60.3398חורה

19,3647,5417,8864.66,2486,5334.651.90.3726טייבה

11,3928,1138,3002.36,8516,9841.948.80.3729טירה

14,7177,2687,4722.85,9736,1222.554.50.3718טמרה

4,9827,7547,9963.16,0866,1991.951.90.3301כסיפה

9,2337,0737,2282.25,7645,8251.160.90.3899כפר כנא

7,6506,8317,0222.85,3205,3911.363.60.3650כפר מנדא

10,2957,5667,7722.76,2686,3922.051.40.3473כפר קאסם

10,0438,4788,7973.86,8597,0663.051.90.3976מגאר

14,6878,0338,2342.56,5546,7122.454.60.4000נין'סח

10,3268,2478,3531.36,4936,5581.056.40.4091עראבה

8,9098,1408,3192.26,7176,8431.950.20.3689ערערה

9,8077,9948,2423.16,6496,8082.449.10.3656קלנסווה

18,8008,1658,5024.16,8217,1064.249.60.3862שפרעם

5,9387,0857,2362.15,2535,2880.760.60.3573תל שבע

19,999-10,000167,2427,9768,1772.56,5596,6761.852.20.3994

5,8418,3058,6013.66,8747,0712.950.60.3837אבו סנאן

5,8898,1218,4504.16,7096,8412.053.60.4041אכסאל

5,4977,6817,8922.76,4566,6182.550.40.3703אעבלין

5,8398,9409,2143.17,4787,5931.552.00.4232ן'בית ג

4,2707,4637,5881.76,1056,1761.255.60.3666ה"בסמ

4,3006,9357,1813.55,6395,8303.455.70.3402וליה'לג'ג

7,1366,5276,7573.55,5955,7673.149.90.2823זרקא-סר א'ג

2,9609,1479,5434.37,6958,0694.943.40.3836ת'ג

9,6729,2859,5923.37,9668,1061.843.70.3953כרמל-דאלית אל

4,6648,3838,5462.06,9657,0381.050.50.3843דבוריה

3,4048,5199,1657.67,0017,6989.945.90.3913אסד-דייר אל

4,9108,1668,4743.86,7106,8962.852.40.3923דייר חנא
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5,6657,5837,7131.76,2756,3931.952.90.3722טורעאן

8,2107,5417,8273.86,2546,4423.053.40.3693יפיע

7,1498,4688,6992.76,9357,0852.251.70.3880ירכא

5,1727,9538,2283.46,5036,6692.652.20.3809כאבול

4,7648,6628,7831.47,1577,2641.550.40.3962כפר יאסיף

8,9178,7178,9833.17,3527,5072.146.70.3771כפר קרע

4,3277,6167,8282.85,8925,9470.956.20.3572לקיה

10,9247,3877,5782.66,0816,1421.054.10.3606כרום-ד אל'מג

4,7186,8877,1343.65,4135,5733.064.50.4265דל שמס'מג

6,2977,4807,5110.46,0096,0380.558.30.3817מעלה עירון

5,3537,7237,8601.86,2066,2260.355.30.3794נחף

5,8376,8747,0222.25,6095,6460.759.50.3512עין מאהל

4,4469,55810,1015.77,9468,5097.143.50.4097עספיא

4,8228,3018,195-1.36,0395,924-1.956.10.3535בנגב-ערערה

6,1567,3767,6443.66,1816,4003.649.60.3361פוריידיס

6,8947,6077,7521.96,2366,3241.454.50.3769ריינה

3,2097,2717,3220.75,5325,5330.056.30.3237שלום-שגב

9,999-5,00067,7908,1908,4513.26,7516,9232.650.40.4096

3,3938,3318,5923.17,1337,2942.341.90.3339אבו גוש

4897,1887,5545.15,3865,6404.755.20.3288אל סייד

4,4987,5757,7051.75,9066,0572.658.80.3815ידאת'נוג-בועיינה

2,8137,1187,3363.15,5865,8084.061.80.4250בוקעאתא

4,1697,7938,1054.06,3156,4552.252.90.3605מכסור-ביר אל

5996,1105,847-4.34,2413,721-12.376.00.3014'ביר הדאג

3,5837,4457,7434.06,3946,4911.549.90.3549בסמת טבעון

2,2406,7847,0924.55,3465,7036.760.40.3912בענה

3,2129,70010,0143.28,2618,3651.346.50.3952ולס'ג

2,9838,3388,5602.76,9327,1342.947.40.3744זמר

3,6877,6627,9013.16,3816,5132.148.70.3404זרזיר

2,80910,17510,2680.98,4708,4870.245.80.4180חורפיש

3,0087,5007,6311.86,1406,125-0.352.60.3166זנגריה-טובא

3,0939,2369,4822.77,7767,9922.845.20.3819ת'ג-יאנוח

3,6909,4649,7012.57,9668,2443.543.30.3767סמיע-כסרא

2,3947,8588,1173.36,4556,6683.348.90.3376רה'אג'חג-טבאש-כעביה

3,1557,2367,3812.05,9416,0071.156.70.3574משהד

2,6489,5689,8362.88,0938,2812.345.90.4057עיילבון

3,0707,0347,2182.65,7435,8091.256.40.3555עילוט
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(המשך) 1לוח 

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

צורת היישוב

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודה
השכירים % 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

2,5979,2939,5362.67,8928,0872.544.60.3898(בוקייעה)פקיעין 

3,8659,2359,6204.27,8157,9732.044.30.5033ראמה

2,7468,0408,2542.76,6066,7081.647.90.3465גנם-אום אל- שבלי 

3,0497,2007,5504.95,8126,0984.954.20.3423שעב

4,999-2,00032,0438,3988,6523.06,9217,0872.449.10.4037

3577,7888,0863.86,1706,004-2.754.10.3323אבו תלול

1,1406,9567,1673.05,7175,8672.652.50.3146אבטין

7726,2576,4012.34,3954,352-1.069.00.3264אום בטין

1,50110,14610,5443.98,7738,9001.437.20.3770(גוש חלב)ש 'ג

1,4668,4888,8594.47,0997,4264.648.90.3927א'היג-כאוכב אבו אל

1,5637,9698,2884.06,6176,8884.148.80.3674כפר ברא

1,6709,93410,4114.88,6969,0454.034.90.3715כפר כמא

1,1787,8217,732-1.16,5086,476-0.549.70.3507כפר מצר

1,6887,8127,9862.26,1656,3873.652.90.3629מוקייבלה

1,9947,9168,1873.46,6546,7541.550.10.3690מזרעה

8979,4319,4750.57,9727,916-0.743.70.3668מייסר

1,5277,0037,0400.55,4825,6012.263.50.4375מסעדה

1,57610,89411,3233.99,4629,6712.238.20.3986מעיליא

1,3458,3328,184-1.86,8776,776-1.547.00.3490נאעורה

2,0669,3639,7303.97,7387,9883.244.60.3772ור'סאג

1,2448,3818,6783.56,9887,0961.549.00.3886סולם

1,3977,9628,0110.66,4336,358-1.253.70.3625סלמה

1,1768,4008,7003.66,8567,0202.449.50.3758ר'ג'ע

1,2676,9367,0251.35,3855,377-0.263.10.3555עוזייר

1,2797,8668,0222.06,7406,7600.346.80.3363עין נקובא

9277,5217,5530.45,9256,1213.357.30.4160עין קנייא

1,6189,77910,2825.18,3508,5822.840.90.3819פסוטה

4597,2417,4292.65,6705,8232.753.40.2962סר-קצר א

6898,8618,9551.17,1487,1730.350.70.3907רומת הייב

1,2477,2147,4883.86,0236,2393.652.80.3389דנון' שייח

292,36212,83513,2022.910,86211,1612.835.20.4741כ"סה- יישובים כפריים 

137,35812,96113,3773.211,02511,3693.134.20.4745מושבים
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(המשך) 1לוח 

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

צורת היישוב

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודה
השכירים % 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

13,88313,31112,630-5.111,18010,468-6.440.40.5086מושבים שיתופיים

75,45512,58012,9823.210,68811,0133.034.70.4556קיבוצים

2,58110,08310,9148.27,8338,75111.742.00.4522יישובים מוסדיים יהודיים

40,51312,93013,4003.610,77711,1793.736.70.4808ישובים כפריים קהילתיים

22,57212,74813,1112.910,72611,0533.036.40.4967יישובים יהודיים קטנים

10,8928,0078,3013.76,6496,8663.347.10.3739יישובים לא יהודיים קטנים

12,2387,5848,2649.05,5635,9837.558.60.3987אוכלוסייה מחוץ ליישובים

11,0226,6986,8742.64,8444,8530.262.60.3328שבטי בדווים: מזה

1,01814,35213,250-7.711,77311,004-6.536.5כתובת לא ידועה
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לחודש עבודה

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

4,077,29611,13711,4873.19,4539,7453.139.40.4713סך הכול

3,3938,3318,5923.17,1337,2942.341.90.3339אבו גוש

5,8418,3058,6013.66,8747,0712.950.60.3837אבו סנאן

3577,7888,0863.86,1706,004-2.754.10.3323אבו תלול

1,1406,9567,1673.05,7175,8672.652.50.3146אבטין

6,26515,98116,4502.913,71214,0542.531.70.5020אבן יהודה

22,1497,1727,3602.65,7515,8702.160.00.3849פחם-אום אל

7726,2576,4012.34,3954,352-1.069.00.3264אום בטין

14,3118,8049,2064.67,3807,7695.343.20.3806אופקים

18,9419,80910,3095.18,4848,9545.536.90.3957אור יהודה

9,8339,4189,7293.38,0758,3163.038.10.3635אור עקיבא

4,24715,34615,6171.813,18513,4251.829.60.4357אורנית

6,08511,31511,8264.59,77710,2665.032.50.3960אזור

1,18413,72013,690-0.211,77411,686-0.731.50.3986אחוזת ברק

33,6519,87910,2874.18,3888,7454.335.50.3625אילת

5,8898,1218,4504.16,7096,8412.053.60.4041אכסאל

4897,1887,5545.15,3865,6404.755.20.3288אל סייד

1,64111,89512,5215.39,45510,0816.643.60.4644אלון שבות

1,80210,47610,9144.28,8269,2835.239.20.4047אליכין

14,5717,8948,0301.76,4166,5191.652.80.4106אלעד

1,09612,53612,6230.710,00410,2322.341.10.4580אלעזר

4,00713,77314,2303.312,02712,2652.030.50.4216אלפי מנשה

1,98514,34614,6562.212,17912,2680.733.50.4581אלקנה

5,4977,6817,8922.76,4566,6182.550.40.3703אעבלין

5,09212,46112,9273.710,26310,5983.340.10.4583אפרת

10,59610,61411,0704.39,3149,6703.832.70.3839אריאל

109,47610,16310,4382.78,6778,9222.840.10.4143אשדוד

69,45310,02710,3783.58,5278,8473.839.50.4035אשקלון

15,2738,2718,5763.76,9437,1723.348.00.3720גרביה-באקה אל

10,78913,20313,7093.811,62512,1084.226.00.3824באר יעקב

109,66510,70211,0783.59,2249,5463.538.10.4214באר שבע

4,4987,5757,7051.75,9066,0572.658.80.3815ידאת'נוג-בועיינה

2,8137,1187,3363.15,5865,8084.061.80.4250בוקעאתא

4,1697,7938,1054.06,3156,4552.252.90.3605מכסור-ביר אל

5996,1105,847-4.34,2413,721-12.376.00.3014'ביר הדאג

2,9329,5169,9534.67,5307,9886.148.20.4387בית אל

, שוויון-אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד האי, שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים: 2לוח 

2019-2018,             לפי יישוב

היישובים לפי

'ב-'סדר א

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנה
 %

השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)
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לחודש עבודה

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

2,57412,91913,2572.611,08111,3572.531.70.3986עופרים-בית אריה

5,8398,9409,2143.17,4787,5931.552.00.4232ן'בית ג

3,56211,92112,2062.410,17910,4903.134.60.4206בית דגן

99617,32117,5161.114,66214,9732.128.40.4222בית חשמונאי

95216,31716,8993.614,06114,4702.930.30.4972שער חפר-בית יצחק

10,4029,0369,4915.07,7148,1085.138.70.3610בית שאן

38,5358,7399,0053.07,0697,2993.350.20.4357בית שמש

16,1886,5326,6902.45,1765,3152.760.70.3818ביתר עילית

65,1377,4357,6913.46,2436,4693.651.90.4075בני ברק

3,9689,3809,6272.68,1998,4192.736.40.3581ש"בני עי

6,69816,02516,4042.413,55213,9512.932.90.4873גבעת עדה-בנימינה

4,2707,4637,5881.76,1056,1761.255.60.3666ה"בסמ

3,5837,4457,7434.06,3946,4911.549.90.3549בסמת טבעון

2,2406,7847,0924.55,3465,7036.760.40.3912בענה

8719,3499,5702.47,9658,0170.743.70.3919ברכה

8588,1948,4202.86,8347,0383.043.50.3471ברקת

3,05614,23914,6262.711,77812,1883.535.80.4461בת חפר

68,8379,1699,5474.17,8988,2334.238.50.3725בת ים

9,6627,4507,7514.06,0506,2593.454.40.3712מכר-דיידה'ג

3,2129,70010,0143.28,2618,3651.346.50.3952ולס'ג

4,3006,9357,1813.55,6395,8303.455.70.3402וליה'לג'ג

7,1366,5276,7573.55,5955,7673.149.90.2823זרקא-סר א'ג

1,50110,14610,5443.98,7738,9001.437.20.3770(גוש חלב)ש 'ג

2,9609,1479,5434.37,6958,0694.943.40.3836ת'ג

2,3039,6109,9383.48,0588,2632.541.90.3842גבע בנימין

1,19513,17113,9896.211,34311,9785.633.10.4339גבעת אבני

1,05214,36414,9263.912,51812,8192.431.70.4416גבעת ברנר

7,54510,76511,1303.49,1259,4213.238.80.4095גבעת זאב

11,98015,08215,6123.512,85913,3113.531.80.4550גבעת שמואל

28,54215,39116,0304.213,47814,0534.327.10.4395גבעתיים

12,16813,40513,6651.911,50311,7261.933.60.4317גדרה

11,99213,04113,2911.911,19211,3591.534.50.4240גן יבנה

1,61611,80112,2423.79,94810,2312.834.30.3931גן נר

8318,7929,2815.66,9677,3565.652.00.4317גני מודיעין

8,75415,96716,6834.513,84814,4154.129.60.4627גני תקוה

9,6729,2859,5923.37,9668,1061.843.70.3953כרמל-דאלית אל

4,6648,3838,5462.06,9657,0381.050.50.3843דבוריה

3,4048,5199,1657.67,0017,6989.945.90.3913אסד-דייר אל

(המשך) 2לוח 

היישובים לפי

'ב-'סדר א

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנה
 %

השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)
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לחודש עבודה

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

(המשך) 2לוח 

היישובים לפי

'ב-'סדר א

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנה
 %

השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

4,9108,1668,4743.86,7106,8962.852.40.3923דייר חנא

19,34110,98811,2422.39,3369,5632.437.70.4044דימונה

28,59615,61216,0612.913,46213,8683.031.20.4851הוד השרון

1,02017,12116,662-2.713,95113,522-3.136.50.4709הושעיה

1,89716,85116,9020.314,26613,957-2.233.40.4994הר אדר

45,92014,16614,7734.312,22312,7604.432.90.4906הרצליה

10,38815,83415,9120.513,26413,3010.336.60.5229זכרון יעקב

2,9838,3388,5602.76,9327,1342.947.40.3744זמר

3,6877,6627,9013.16,3816,5132.148.70.3404זרזיר

48,80210,60110,9623.49,1269,4393.437.10.4079חדרה

96,40411,07011,5374.29,64810,0464.134.30.4100חולון

5,3827,8887,861-0.36,1966,089-1.752.60.3398חורה

2,80910,17510,2680.98,4708,4870.245.80.4180חורפיש

137,44212,07012,5534.010,39510,7983.937.70.4736חיפה

68910,41810,9044.78,3078,7845.843.70.4306חספין

5,0468,9199,2013.27,6037,8232.942.80.3765חצור הגלילית

4,47311,01011,1791.59,1979,2250.336.60.3737חריש

2,03112,66712,075-4.710,2459,738-4.945.60.5020חשמונאים

22,3508,3848,8655.77,0417,5086.644.60.3980טבריה

3,0087,5007,6311.86,1406,125-0.352.60.3166זנגריה-טובא

5,6657,5837,7131.76,2756,3931.952.90.3722טורעאן

19,3647,5417,8864.66,2486,5334.651.90.3726טייבה

11,3928,1138,3002.36,8516,9841.948.80.3729טירה

11,7609,82210,4336.28,4499,0256.836.70.3889טירת כרמל

1,65311,27311,4631.79,0339,1511.345.40.4417טלמון

14,7177,2687,4722.85,9736,1222.554.50.3718טמרה

3,0939,2369,4822.77,7767,9922.845.20.3819ת'ג-יאנוח

1,4818,5069,0436.36,9187,1683.651.80.4218יבנאל

23,26011,50412,0244.510,05810,4974.432.90.4150יבנה

1,54912,26612,3520.79,5039,5670.746.70.4882יד בנימין

15,37413,13313,6413.911,40111,8373.831.80.4493יהוד

8,2107,5417,8273.86,2546,4423.053.40.3693יפיע

93313,11813,4412.511,04511,3743.033.80.4224יקיר

11,95612,98213,4213.411,26311,6913.832.00.4304יקנעם עילית

5,0909,96310,3043.48,3748,6873.738.50.3858ירוחם

331,2249,2699,5973.57,7027,9903.746.20.4301ירושלים

7,1498,4688,6992.76,9357,0852.251.70.3880ירכא

5,1727,9538,2283.46,5036,6692.652.20.3809כאבול
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לחודש עבודה

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

(המשך) 2לוח 

היישובים לפי

'ב-'סדר א

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנה
 %

השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

1,4668,4888,8594.47,0997,4264.648.90.3927א'היג-כאוכב אבו אל

96910,02410,4844.67,8998,3345.546.90.4592כוכב השחר

5,84316,04416,3221.713,43813,7222.135.10.4910כוכב יאיר

2,9537,2867,3300.65,6885,8022.057.80.4128כוכב יעקב

4,9827,7547,9963.16,0866,1991.951.90.3301כסיפה

3,6909,4649,7012.57,9668,2443.543.30.3767סמיע-כסרא

2,3947,8588,1173.36,4556,6683.348.90.3376רה'אג'חג-טבאש-כעביה

1,85413,46513,9253.411,03011,4643.934.50.4139כפר אדומים

1,5637,9698,2884.06,6176,8884.148.80.3674כפר ברא

1,11517,44017,6111.014,28014,188-0.636.70.4798כפר האורנים

1,01015,95016,3662.613,56313,8752.333.70.4926כפר ויתקין

2,83315,82816,1351.913,25013,4911.834.00.5392כפר ורדים

2,4569,4899,8844.27,8228,0583.042.10.3744ד"כפר חב

4,7648,6628,7831.47,1577,2641.550.40.3962כפר יאסיף

10,87312,67513,1653.910,93111,3213.633.80.4245כפר יונה

1,6709,93410,4114.88,6969,0454.034.90.3715כפר כמא

9,2337,0737,2282.25,7645,8251.160.90.3899כפר כנא

7,6506,8317,0222.85,3205,3911.363.60.3650כפר מנדא

1,1787,8217,732-1.16,5086,476-0.549.70.3507כפר מצר

49,31414,14314,5002.512,33612,6872.831.50.4602כפר סבא

10,2957,5667,7722.76,2686,3922.051.40.3473כפר קאסם

8,9178,7178,9833.17,3527,5072.146.70.3771כפר קרע

2,16414,74614,8720.912,46512,7582.432.30.4471כפר תבור

24,38810,60511,0173.99,0969,4493.936.30.4038כרמיאל

3,35318,55118,9272.015,66416,0352.430.50.4696להבים

37,4929,0719,5545.37,6918,0885.239.80.3654לוד

1,40515,92816,3993.013,00013,7105.533.70.4867לפיד

4,3277,6167,8282.85,8925,9470.956.20.3572לקיה

89711,10511,1800.79,1909,120-0.844.10.4621מבוא חורון

12,90713,86914,1381.911,92812,1481.833.70.4663מבשרת ציון

10,9247,3877,5782.66,0816,1421.054.10.3606כרום-ד אל'מג

4,7186,8877,1343.65,4135,5733.064.50.4265דל שמס'מג

10,0438,4788,7973.86,8597,0663.051.90.3976מגאר

13,6799,1259,4593.77,7548,0654.040.50.3785מגדל העמק

14,4676,1886,3893.24,9625,0922.661.90.3894מודיעין עילית

43,77016,07716,4492.313,79714,0922.130.30.4477רעות-מכבים-מודיעין

1,6887,8127,9862.26,1656,3873.652.90.3629מוקייבלה

7,29515,29315,6492.313,13413,5172.931.00.4510מזכרת בתיה
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לחודש עבודה

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

(המשך) 2לוח 

היישובים לפי

'ב-'סדר א

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנה
 %

השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

1,9947,9168,1873.46,6546,7541.550.10.3690מזרעה

8979,4319,4750.57,9727,916-0.743.70.3668מייסר

4,86917,30717,6291.914,88415,2902.728.60.4393מיתר

1,5277,0037,0400.55,4825,6012.263.50.4375מסעדה

89410,63311,0714.18,9549,2333.139.90.4033מעגלים

49411,03311,5754.97,8198,71411.548.00.4286מעגן מיכאל

1,57610,89411,3233.99,4629,6712.238.20.3986מעיליא

20,37411,11311,5333.89,5989,9573.734.60.3899מעלה אדומים

6,2977,4807,5110.46,0096,0380.558.30.3817מעלה עירון

11,5949,95610,2402.98,5548,7752.637.70.3795תרשיחא-מעלות

9659,84210,0542.27,9898,3064.042.50.4174מצפה יריחו

2,7119,2159,5163.37,5827,7702.546.70.4060מצפה רמון

1,19112,46312,7302.110,18110,3701.940.60.4299מרכז שפירא

3,1557,2367,3812.05,9416,0071.156.70.3574משהד

1,93620,74021,5573.917,31017,9533.735.00.6472מתן

1,3458,3328,184-1.86,8776,776-1.547.00.3490נאעורה

29,90711,11911,5353.79,5809,9123.536.40.4117נהריה

1,09712,55512,8272.210,10210,3672.641.30.4507נווה דניאל

1,35913,57213,561-0.110,86510,8830.246.40.5121נוף איילון

22,4409,1649,4553.27,8868,1072.840.80.3931נוף הגליל

1,41818,50018,7301.215,17415,7964.131.20.4826נופית

84310,87711,3594.49,1589,3912.535.00.3712נוקדים

85415,06815,7664.613,36913,5911.730.00.4416נורדיה

5,3537,7237,8601.86,2066,2260.355.30.3794נחף

96611,50311,369-1.29,2489,221-0.340.80.4198ניצן

22,09414,98615,2751.913,12813,3331.629.80.4408נס ציונה

77312,64813,4886.610,97811,7667.226.80.3755נעלה

36,0348,0958,3993.86,7286,9593.451.00.3914נצרת

12,52512,14612,7414.910,65711,1104.233.00.4272נשר

16,3118,5548,8903.97,0447,3945.046.10.3844נתיבות

103,65510,47410,8934.08,9229,2934.239.40.4283נתניה

2,0669,3639,7303.97,7387,9883.244.60.3772ור'סאג

1,77620,12120,4941.916,99317,1050.731.00.5771סביון

1,2448,3818,6783.56,9887,0961.549.00.3886סולם

14,6878,0338,2342.56,5546,7122.454.60.4000נין'סח

1,3977,9628,0110.66,4336,358-1.253.70.3625סלמה

1,1768,4008,7003.66,8567,0202.449.50.3758ר'ג'ע

1,2676,9367,0251.35,3855,377-0.263.10.3555עוזייר
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לחודש עבודה

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

(המשך) 2לוח 

היישובים לפי

'ב-'סדר א

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנה
 %

השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

4,02718,47918,199-1.516,09115,739-2.229.80.4728עומר

2,6489,5689,8362.88,0938,2812.345.90.4057עיילבון

3,0707,0347,2182.65,7435,8091.256.40.3555עילוט

5,8376,8747,0222.25,6095,6460.759.50.3512עין מאהל

1,2797,8668,0222.06,7406,7600.346.80.3363עין נקובא

9277,5217,5530.45,9256,1213.357.30.4160עין קנייא

25,4569,1079,3833.07,6577,9073.342.50.3783עכו

1,74810,17610,4292.58,1338,3642.847.00.4455עלי

1,21113,68314,7537.811,94012,8297.423.70.3592עלי זהב

1,4496,6056,9855.75,2355,5415.957.60.3761עמנואל

4,4469,55810,1015.77,9468,5097.143.50.4097עספיא

26,2959,5569,9193.88,1738,4503.439.60.3912עפולה

1,59611,20711,5342.98,9089,2573.943.30.4392עפרה

90712,84513,4414.611,09311,5734.329.30.3958עץ אפרים

10,3268,2478,3531.36,4936,5581.056.40.4091עראבה

13,5399,3719,4801.27,9497,9620.243.70.4004ערד

8,9098,1408,3192.26,7176,8431.950.20.3689ערערה

4,8228,3018,195-1.36,0395,924-1.956.10.3535בנגב-ערערה

3,65914,09914,8355.212,20212,8935.730.60.4456עתלית

85513,72014,0182.211,10711,2631.439.20.4339פדואל

6,1567,3767,6443.66,1816,4003.649.60.3361פוריידיס

1,6189,77910,2825.18,3508,5822.840.90.3819פסוטה

2,5979,2939,5362.67,8928,0872.544.60.3898(בוקייעה)פקיעין 

18,68012,22512,6763.710,41410,8253.935.40.4439כרכור-פרדס חנה

3,50414,49114,9743.312,47112,9063.531.70.4566פרדסיה

122,52212,16612,6353.910,61611,0003.632.40.4261פתח תקוה

1,02112,71413,2394.110,87111,3844.730.80.3986צופים

4,02914,58514,9952.812,59712,8442.029.30.4063צור הדסה

2,10115,65216,2243.713,98314,5634.119.50.3629צור יצחק

1,28717,16017,3311.014,49214,5050.131.40.4624צור משה

14,7908,0218,3644.36,4416,7514.852.20.4123צפת

2,12911,19811,136-0.59,2379,102-1.542.90.4390קדומים

11,19214,49814,9653.212,27912,6923.434.00.4663צורן-קדימה

2,47416,97417,3252.113,98914,4713.434.80.5248קיסריה

9,8077,9948,2423.16,6496,8082.449.10.3656קלנסווה

47213,50114,1775.011,40811,9875.136.70.4377קציר

4597,2417,4292.65,6705,8232.753.40.2962סר-קצר א

3,9618,7279,0643.97,2827,5673.942.10.3678קצרין
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לחודש עבודה

20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

(המשך) 2לוח 

היישובים לפי

'ב-'סדר א

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנה
 %

השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

17,44516,21016,5672.214,22614,5042.028.20.4654קריית אונו

3,5318,1858,7807.36,7847,1685.746.60.3877קריית ארבע

29,21910,56810,9884.09,1109,5234.536.60.4133קריית אתא

20,34711,15111,5563.69,69910,0383.535.00.4178קריית ביאליק

28,1368,9269,3034.27,5937,9504.740.60.3736קריית גת

7,62314,38614,8203.012,28112,5982.635.70.4874קריית טבעון

20,2769,4839,8213.68,1808,4853.739.80.3961קריית ים

1,6958,0278,4084.76,3946,6924.755.60.4385קריית יערים

22,26711,66012,0123.010,19510,5043.034.00.4234קריית מוצקין

12,1688,3168,7505.26,9847,3965.943.00.3623קריית מלאכי

5,9469,86210,2804.28,5488,8703.837.50.3848קריית עקרון

12,6379,3389,7704.68,0378,3714.238.30.3778קריית שמונה

4,15911,00311,6055.59,3509,8014.836.70.4124קרני שומרון

3,8659,2359,6204.27,8157,9732.044.30.5033ראמה

29,01312,46013,0835.010,74711,2704.931.80.4154ראש העין

1,48311,90612,1131.79,86410,0421.842.30.4667ראש פינה

132,96612,20612,6783.910,64811,0593.932.20.4213ראשון לציון

89912,26612,3460.710,0749,842-2.340.80.4221רבבה

22,3217,3737,5882.95,6055,7512.656.90.3355רהט

6898,8618,9551.17,1487,1730.350.70.3907רומת הייב

67,20012,52513,0664.310,88811,3484.233.60.4377רחובות

6,8947,6077,7521.96,2366,3241.454.50.3769ריינה

3,9546,9477,1032.25,5975,7402.657.30.4174רכסים

37,7169,0699,4474.27,7678,0944.238.30.3527רמלה

78,65113,48814,1414.811,74912,3395.030.20.4451רמת גן

20,44616,44016,6511.314,25414,3480.730.90.5122רמת השרון

3,94214,58915,1954.212,62213,1464.131.60.4402רמת ישי

36,62014,75415,2123.112,50212,9263.434.20.4919רעננה

2,7468,0408,2542.76,6066,7081.647.90.3465גנם-אום אל- שבלי 

3,2097,2717,3220.75,5325,5330.056.30.3237שלום-שגב

13,7619,4429,9195.18,0218,4255.038.60.3697שדרות

11,79516,68517,1662.914,17814,5442.631.80.4695שוהם

1,2477,2147,4883.86,0236,2393.652.80.3389דנון' שייח

1,4689,57410,1506.07,7838,1955.345.50.4187שילה
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לחודש עבודה

אחוז השינוי20182019אחוז השינוי20182019

397,57512,56412,9373.010,56110,8672.936.70.4474סך הכל

2,1647,2277,5534.55,4355,5772.657.20.3399אל קסום

3,2267,4577,6202.26,0126,0771.156.50.3644בטוף-אל

87813,81514,3333.711,63911,9292.536.20.4859אלונה

5,98911,44411,8683.79,5619,9604.235.10.3957אשכול

10,88513,03413,4233.011,17711,4932.833.20.4364באר טוביה

3,5378,1138,2211.36,8236,8690.747.60.3621'מרג-אל-בוסתן

4,40014,41614,7522.312,42112,4800.531.90.4202בני שמעון

3,45215,09415,5533.012,95713,3973.431.00.4431ברנר

2,31416,39116,8332.713,85814,1662.231.80.4712גדרות

7,82510,71611,1404.08,8799,2664.438.70.4040גולן

9,88511,39211,7953.59,2979,6543.840.90.4330גוש עציון

12,57514,41814,8793.212,29912,6633.032.20.4465גזר

3,02015,30916,0304.712,97513,6355.131.40.4549גן רווה

14,45515,89616,4833.713,63014,1063.530.40.4940דרום השרון

13,75710,27910,4812.08,6018,7591.840.90.4047הגלבוע

8,12611,26211,6663.69,5559,9033.637.10.4129הגליל העליון

5,47612,51512,9833.710,66311,0683.834.10.4208הגליל התחתון

1,54110,33510,8094.68,5078,8263.840.30.3826הערבה התיכונה

3,87110,68611,1554.48,8669,2364.240.00.4080הר חברון

5,80012,27812,6342.910,07810,4934.140.90.4791זבולון

1,75311,48111,8923.69,1189,5795.139.90.4026חבל אילות

2,44912,91613,1752.010,73910,9151.638.30.4521חבל יבנה

10,60813,76814,3344.111,64712,1844.633.60.4628חבל מודיעין

7,94012,44312,8363.210,50910,8443.234.90.4193חוף אשקלון

13,27814,28614,8183.711,99112,5434.634.30.4766חוף הכרמל

5,12415,08515,5222.912,70713,1153.232.80.5140חוף השרון

3,81314,58714,8201.612,53312,6240.731.80.4345יואב

, שוויון-אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד האי, שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים: 3לוח 

2019-2018,             לפי מועצה אזורית

מועצה אזורית

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

השכירים % 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

לחודש בשנה
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לחודש עבודה

אחוז השינוי20182019אחוז השינוי20182019

10,29414,32514,4991.212,10712,1830.634.70.4710לב השרון

5,36512,04512,5374.110,16610,5543.834.70.3970לכיש

3,55311,27611,6743.59,6209,8652.637.30.4110מבואות החרמון

5,27812,86713,1752.410,86411,1002.235.70.4558מגידו

94111,27711,6843.69,86910,1372.730.10.3551מגילות

12,66412,52612,8932.910,72211,0352.935.30.4255מטה אשר

30,69011,06411,032-0.39,0298,994-0.444.10.4477מטה בנימין

24,42212,66413,0863.310,80211,1613.334.10.4343מטה יהודה

7,45113,07313,3842.411,05711,3252.435.60.4417מנשה

4,97711,82812,0181.610,07110,1691.035.60.3967מעלה יוסף

6,3619,81410,2324.38,2088,5113.741.60.3944מרום הגליל

5,98211,45111,8413.49,72010,1644.635.60.4036מרחבים

13,60413,87114,3683.611,46811,8643.539.00.4712משגב

1,6397,3757,296-1.15,6435,242-7.161.00.3244נווה מדבר

3,34211,46611,7102.19,2799,3981.343.60.4570נחל שורק

6,06910,59210,9233.19,0869,2942.337.20.3986עמק הירדן

6,16010,73611,0643.19,0849,4464.036.50.3951עמק המעיינות

18,53014,38614,8323.112,17912,5723.233.70.4651עמק חפר

18,00614,68115,0902.812,45412,7792.633.50.4610עמק יזרעאל

2,52810,91910,9350.19,1199,1970.935.50.3717ערבות הירדן

2,95612,59612,7030.910,35110,4470.936.40.3946רמת נגב

6,25511,60712,2225.39,74310,2625.337.20.4464שדות דן

4,70011,16811,5773.79,4059,7243.436.80.4005שדות נגב

18,06411,87712,3053.610,02610,3323.136.10.4132שומרון

3,85912,83213,1572.510,91911,1822.433.60.4020שער הנגב

5,12810,89411,2523.39,1269,4253.339.70.4112שפיר

61610,80211,3435.08,9649,4255.134.70.3546תמר

(המשך) 3לוח 

מועצה אזורית

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנה
השכירים % 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)
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20182019
אחוז 

השינוי
20182019

אחוז 

השינוי

4,077,29611,13711,4873.19,4539,7453.139.40.4713סך הכול

412,1819,5739,8893.37,9578,2333.545.50.4362ירושלים

412,1819,5739,8893.37,9578,2333.545.50.4362ירושלים

679,3139,4319,7253.17,8888,1082.845.30.4157הצפון

57,3469,4829,8263.67,9438,2023.343.40.4048צפת

52,8269,4399,8113.97,9188,2344.043.60.4120כנרת

244,3199,4739,7543.07,9618,1662.645.00.4182יזרעאל

301,8759,4399,7223.07,8758,0832.645.90.4159עכו

22,9478,7088,9893.27,0567,3033.550.40.4193גולן

487,79611,00411,3703.39,3899,6943.239.80.4489חיפה

285,24011,41511,8593.99,83210,2133.937.60.4516חיפה

202,55610,40110,6642.58,7558,9622.442.80.4420חדרה

1,051,98412,48612,9073.410,73211,0883.334.90.4498המרכז

220,97811,28211,6633.49,5629,8833.439.60.4566השרון

359,28213,14113,5773.311,31711,6863.333.90.4617פתח תקוה

169,32612,43812,8253.110,63010,9583.134.60.4407רמלה

302,39812,60213,0523.610,95011,3313.532.80.4314רחובות

683,99512,63913,0042.910,90911,2383.034.30.4640אביב-תל

683,99512,63913,0042.910,90911,2383.034.30.4640אביב-תל

590,76010,16210,4973.38,5348,8213.440.90.4117הדרום

269,98410,21210,5503.38,6928,9943.539.30.4088אשקלון

320,77610,11810,4513.38,4008,6753.342.20.4141באר שבע

170,24010,52210,8172.88,7598,9782.542.60.4341יהודה ושומרון

, שוויון-אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד האי, שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים: 4לוח 

2019-2018,             לפי מחוז ונפה

מחוז ונפה

מספר 

השכירים  

(2019)

2019(ח"ש)השכר הממוצע 

 %

השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

מדד 

שוויון -האי

(יני'ג)

לחודש בשנהלחודש עבודה
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20182019201820192018201920182019

2,039,07013,27313,66411,33711,6662,038,2268,9649,2817,5607,822סך הכול

- יישובים עירוניים 

1,879,30413,13213,50911,22411,5421,881,3728,8979,2107,5117,770כ"סה

יישובים עירוניים 

1,576,27313,85914,25211,89312,2411,650,3649,2529,5917,8748,162יהודיים סך הכול

176,70010,23410,6188,5698,914154,5248,1478,4096,7116,935מעל 500,000

499,999-200,000490,85714,40114,72312,44712,736526,4149,4479,8228,1038,426

199,999-100,000223,50813,77914,34111,92112,416244,8869,2049,5767,9008,227

99,999-50,000259,59514,40214,89412,38312,818276,8339,4629,8198,0508,350

49,999-20,000296,22013,82114,21911,87612,227312,2019,0009,3027,6747,926

19,999-10,00047,05814,96715,33512,77313,06249,6969,5749,9048,1078,377

9,999-5,00046,94115,77716,10813,37713,69549,00110,15510,4628,5798,813

4,999-2,00035,39416,35316,59713,57213,75336,80910,09810,3738,3058,528

יישובים עירוניים לא 

303,0319,2229,5147,7177,903231,0086,0876,2814,8304,969יהודיים סך הכול

99,999-50,00046,6878,6898,9977,1427,35133,8176,0936,3124,7354,907

49,999-20,000105,1078,9969,2917,4907,69281,3536,1696,3724,9245,066

19,999-10,00094,4349,3629,6317,8748,02572,8086,0306,1994,8084,925

9,999-5,00038,6829,76610,1298,3028,54429,1085,8766,0614,6364,770

4,999-2,00018,1219,85210,1648,3288,54013,9226,3396,5635,0445,195

- יישובים כפריים 

144,16315,68516,10213,38813,731148,19910,00510,3328,3958,661כ"סה

67,54415,88216,33413,62614,00169,81410,07910,4688,5018,823מושבים

6,62116,35915,69813,83313,1547,26210,2369,7738,5398,018מושבים שיתופיים

37,33215,31215,78413,15013,54838,1239,85510,1738,2848,531קיבוצים

1,39710,98512,1128,6639,7471,1848,9809,4896,8537,577יישובים מוסדיים יהודיים

20,14215,85216,39713,31113,77720,37110,00710,3948,2818,610ישובים כפריים קהילתיים

11,12715,53615,95013,13513,46011,44510,01210,3468,3858,714יישובים יהודיים קטנים

יישובים לא יהודיים 

6,4149,2109,6227,8838,1814,4786,0626,2754,8044,982קטנים

אוכלוסייה מחוץ 

8,5988,2958,9456,2946,6893,6405,4386,4603,6244,314ליישובים

8,0067,3537,5185,5145,5133,0164,5404,8932,9393,101שבטי בדווים: מזה

51618,30716,01415,81613,5575029,43810,2947,2848,378כתובת לא ידועה

2019-2018, שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים לפי מין ולפי יישוב: 5לוח 

לחודש בשנהלחודש בשנהלחודש עבודה

(ח"ש)השכר הממוצע 
צורת היישוב

נשיםגברים

מספר

השכירים

(2019)

(ח"ש)השכר הממוצע 
מספר

השכירים

(2019)

לחודש עבודה
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20182019201820192018201920182019

2,039,07013,27313,66411,33711,6662,038,2268,9649,2817,5607,822סך הכול
- יישובים עירוניים 

1,879,30413,13213,50911,22411,5421,881,3728,8979,2107,5117,770כ"סה
יישובים עירוניים 

1,576,27313,85914,25211,89312,2411,650,3649,2529,5917,8748,162יהודיים סך הכול

176,70010,23410,6188,5698,914154,5248,1478,4096,7116,935מעל 500,000

176,70010,23410,6188,5698,914154,5248,1478,4096,7116,935ירושלים

499,999-200,000490,85714,40114,72312,44712,736526,4149,4479,8228,1038,426

52,63912,50412,83310,73511,01856,8377,9548,2016,7566,982אשדוד

54,36713,04513,44011,24611,61055,2988,4188,7447,2547,517באר שבע

25,3058,1628,3536,8066,97239,8326,9837,2755,8906,149בני ברק

67,18114,76315,37712,76313,28070,2619,4769,8328,1318,425חיפה

49,97812,62513,10510,76611,18853,6778,4738,8327,2107,529נתניה

58,76514,57315,10212,76313,18363,7579,93610,3508,6408,988פתח תקוה

64,55814,66215,19612,81113,29368,4089,89310,2898,6178,950ראשון לציון

118,06417,38617,30115,09315,075118,34411,34011,8329,67510,113יפו-תל אביב

199,999-100,000223,50813,77914,34111,92112,416244,8869,2049,5767,9008,227

34,04112,29112,70610,50510,88035,4127,8148,1206,6146,894אשקלון

17,53310,85811,2338,8849,16521,0026,9147,1225,5385,741בית שמש

32,71710,78911,2519,2729,67936,1207,7108,0116,6556,924בת ים

45,55513,20713,80211,50712,02750,8499,1579,5067,9838,272חולון

23,63217,35117,72115,24215,61525,68211,13511,4959,6489,993כפר סבא

32,37315,26415,88813,35913,88234,8279,95210,4128,5978,993רחובות

37,65716,12516,94514,13314,90140,99411,01611,5279,5419,985רמת גן

99,999-50,000259,59514,40214,89412,38312,818276,8339,4629,8198,0508,350

17,44611,32211,8199,57110,00516,2058,3368,6527,1127,390אילת

6,7547,7467,9396,1716,3099,4345,6545,7954,4634,603ביתר עילית

13,61218,43819,14516,33016,97014,93012,58713,12910,90911,393גבעתיים

13,78019,39119,81216,84417,29614,81612,07612,49610,34210,679הוד השרון

22,26717,17817,87014,89315,55223,65311,30011,8149,70710,132הרצליה

23,57012,88813,31411,13411,52425,2328,4458,7437,2467,492חדרה

18,85610,71711,2739,1189,57018,6367,3847,8046,2396,589לוד

4,6516,7746,8105,3205,2549,8165,9186,1984,7925,016מודיעין עילית

21,34919,88920,20017,10817,37422,42112,43712,85010,65010,967רעות-מכבים-מודיעין

14,93913,56614,01811,78112,16914,9688,6439,0067,3877,661נהריה

10,70018,37918,66116,17916,41611,39411,78012,04610,27210,438נס ציונה

12,88411,38111,8619,78310,16713,4117,7808,0306,6226,801עפולה

14,22912,99513,52111,27511,78314,9908,2388,5587,0587,378קריית אתא

(המשך) 5לוח 

מספר

השכירים

(2019)

לחודש בשנה

(ח"ש)השכר הממוצע 
צורת היישוב

גברים

מספר

השכירים

(2019)

(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש עבודה

נשים
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20182019201820192018201920182019

(המשך) 5לוח 

מספר

השכירים

(2019)

לחודש בשנה

(ח"ש)השכר הממוצע 
צורת היישוב

גברים

מספר

השכירים

(2019)

(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש עבודה

נשים

13,92910,72911,1649,2669,63514,2077,1267,4435,9716,298קריית גת

13,89114,96815,72212,92613,58615,12210,15510,6448,7489,141ראש העין

18,72310,68011,1399,1909,60018,9937,4487,7596,3486,610רמלה

18,01518,10118,67215,45416,01818,60511,46911,7979,6499,931רעננה

49,999-20,000296,22013,82114,21911,87612,227312,2019,0009,3027,6747,926

6,71610,80811,4129,1289,7477,5956,9647,2115,7976,020אופקים

9,06711,57812,1459,98110,5339,8748,1948,6287,1097,504אור יהודה

6,0689,3999,6197,6407,7578,5036,7976,9085,5245,635אלעד

5,18912,72813,21611,25611,5805,4078,5678,9997,4627,837אריאל

5,16216,15916,77214,43814,9365,62710,42110,8559,0509,513באר יעקב

5,75518,09218,69415,50416,0576,22512,24912,72210,39410,773גבעת שמואל

5,87716,48116,71714,20614,3956,29110,52510,7958,9939,234גדרה

5,86216,27616,54013,97214,1796,1309,94510,1668,5328,662גן יבנה

4,13619,46720,16116,96317,5874,61812,82013,51211,07311,575גני תקוה

10,04913,95214,17911,99912,2079,2927,7587,9856,5056,704דימונה

5,03219,97820,18716,75617,0205,35611,83711,8289,9049,807זכרון יעקב

10,82310,08910,6648,4549,05111,5276,7747,1685,7026,059טבריה

5,70112,01912,75510,34811,0386,0597,7388,2466,6517,131טירת כרמל

11,39114,14914,72412,48812,93811,8698,9329,3997,7398,154יבנה

7,38015,88616,46313,88514,3657,99410,59411,0089,1399,504יהוד

5,92216,26916,77514,16414,6946,0349,81410,0938,4878,744יקנעם עילית

5,26215,67116,20313,59813,9715,6119,85410,3018,4498,835כפר יונה

12,06712,83713,37511,02811,50812,3218,4088,6927,1997,431כרמיאל

6,35016,33916,55213,98614,1936,55711,48211,8099,92010,167מבשרת ציון

6,72811,07411,4979,4559,8596,9517,2107,4646,0996,329מגדל העמק

9,71113,14113,65111,28811,75310,6639,2989,6158,0708,321מעלה אדומים

5,86711,82812,15610,22910,5375,7277,9568,2316,7896,969תרשיחא-מעלות

10,94610,94811,3259,4289,75411,4947,4557,6586,4106,539נוף הגליל

6,18514,89515,60513,11513,6966,3409,4349,9108,2498,587נשר

7,75310,20610,6918,4088,9008,5587,0667,2555,8166,029נתיבות

12,83910,90911,2379,2259,55712,6177,2277,4606,0416,228עכו

6,82611,67911,55210,0129,7916,7137,1147,3335,9736,102ערד

9,10315,33915,78313,20413,5689,5779,2509,6847,8038,217כרכור-פרדס חנה

7,0389,3009,7397,4767,9017,7526,8397,1045,4865,707צפת

5,41217,91818,52315,21215,7365,78011,25211,6229,5099,843צורן-קדימה

8,25719,48919,90917,22217,5259,18813,18413,53311,49611,790קריית אונו

9,91613,74214,18512,00712,39610,4318,6749,0277,5137,796קריית ביאליק
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20182019201820192018201920182019

(המשך) 5לוח 

מספר

השכירים

(2019)

לחודש בשנה

(ח"ש)השכר הממוצע 
צורת היישוב

גברים

מספר

השכירים

(2019)

(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש עבודה

נשים

10,01411,56511,9909,98110,34710,2627,4497,7096,4236,669קריית ים

10,74814,46414,85712,70013,04211,5199,0329,3377,8668,136קריית מוצקין

6,17310,04610,5708,5358,9945,9956,5066,8505,4005,751קריית מלאכי

6,33011,19311,7499,68310,0996,3077,4537,7716,3816,636קריית שמונה

9,81320,08120,15217,55817,48510,63312,98513,37611,16911,453רמת השרון

7,03311,38311,9909,70210,2726,7287,4137,7156,2746,493שדרות

5,71920,34520,82517,16617,5526,07613,29613,75811,37311,713שוהם

19,999-10,00047,05814,96715,33512,77313,06249,6969,5749,9048,1078,377

3,11219,78820,23617,17617,4933,15312,17212,62510,32510,660אבן יהודה

4,69011,26511,6309,6389,8355,1437,7298,0306,6406,930אור עקיבא

2,91813,40813,91511,56812,0913,1679,3849,8978,1208,585אזור

2,56115,34015,88712,55013,0122,5319,5989,9387,9588,155אפרת

5,30610,75711,3299,2389,7285,0967,2137,5576,1196,421בית שאן

3,31520,33020,54717,41817,5703,38311,73712,3019,79910,406גבעת עדה-בנימינה

3,48412,52312,96710,61510,9574,0619,2559,5597,8478,103גבעת זאב

2,17913,65913,76611,73911,8702,2948,2128,4966,6636,713חריש

2,67911,89812,29510,04710,4642,4117,8068,0476,5276,712ירוחם

3,52919,09319,37016,52516,8563,76611,67712,1129,95510,388מזכרת בתיה

1,96317,45118,05615,20615,6702,06611,83112,01210,13310,158צור הדסה

3,73517,99518,57115,49315,9483,88810,82111,1449,1629,380קריית טבעון

2,82911,74512,30010,17910,5593,1178,1378,4657,0547,337קריית עקרון

1,5988,0488,1126,3916,3392,3566,2166,4565,0575,334רכסים

3,16020,01120,36716,75817,0093,26412,00912,63810,15110,669תל מונד

9,999-5,00046,94115,77716,10813,37713,69549,00110,15510,4628,5798,813

2,06818,77218,96316,21116,4952,17912,07712,36710,32510,512אורנית

1,99216,57217,09514,43114,8372,01511,04411,3599,6709,723אלפי מנשה

1,46311,30811,9049,0289,5381,4697,6908,0166,0306,445בית אל

1,24615,32315,87013,13413,5401,32810,56710,8259,0699,309עופרים-בית אריה

1,70314,47414,71312,18712,5331,8599,6329,9488,3298,618בית דגן

1,93911,24611,4819,8309,9782,0297,6117,8766,6546,929ש"בני עי

1,46917,55517,96214,26114,8761,58711,24511,5749,4579,699בת חפר

1,14311,31911,7589,4439,7881,1607,9368,1406,6896,760גבע בנימין

2,49910,82411,1259,3349,5972,5477,0137,2595,9106,083חצור הגלילית

2,89719,73919,99616,56416,9222,94612,40912,66210,37310,575כוכב יאיר

1,3018,9198,9006,9687,0871,6525,9266,0804,6224,789כוכב יעקב

1,38519,99220,44616,88717,1241,44811,73011,9989,73410,016כפר ורדים

1,14310,75511,0738,9369,1071,3138,3698,8316,8517,144ד"כפר חב
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20182019201820192018201920182019

(המשך) 5לוח 

מספר

השכירים

(2019)

לחודש בשנה

(ח"ש)השכר הממוצע 
צורת היישוב

גברים

מספר

השכירים

(2019)

(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש עבודה

נשים

1,65222,57522,79518,96719,2781,70114,70115,18412,47212,886להבים

2,45821,15821,45418,21118,7502,41113,28013,66911,41211,762מיתר

1,38511,19711,4379,2709,3981,3267,0637,4845,7736,069מצפה רמון

2,07022,30821,40819,30718,5291,95714,58914,79912,78212,789עומר

1,73817,72418,67515,44016,4191,92110,70611,2839,2109,703עתלית

1,73517,72718,20315,26915,6211,76911,31311,8359,72710,243פרדסיה

98419,95620,46018,28218,8171,11711,72412,31710,24210,815צור יצחק

1,23920,89621,65717,41618,4101,23512,77212,82210,40210,519קיסריה

1,88810,30810,5798,5288,7812,0737,3137,6996,1516,461קצרין

1,7899,52410,3117,7968,3641,7426,8937,2295,7845,940קריית ארבע

6499,0879,6707,2207,7041,0467,3337,6245,8516,064קריית יערים

2,11813,41814,21611,43312,0962,0418,4898,8537,1957,419קרני שומרון

1,94018,23518,91915,92116,6112,00211,02611,4789,4569,787רמת ישי

1,71612,72613,31110,90511,4211,7088,1558,5716,7927,245שלומי

1,33215,81815,87313,56013,5521,42010,62011,2079,0689,429שערי תקוה

4,999-2,00035,39416,35316,59713,57213,75336,80910,09810,3738,3058,528

57716,29816,10013,93213,67560711,36211,4219,7849,795אחוזת ברק

83514,50015,30711,60812,5138069,1239,5447,1977,561אלון שבות

84212,52612,96810,50611,0119608,7269,1197,3797,768אליכין

51015,70315,55412,65812,5105869,82110,1097,7728,250אלעזר

97218,08518,24415,48715,4491,01310,77911,1359,0779,217אלקנה

48321,11621,21818,21618,45451313,44613,91111,16711,696בית חשמונאי

48420,71821,02417,98618,15346811,91712,56010,19410,661שער חפר-בית יצחק

44211,53111,82710,22510,1734296,9577,1155,6835,797ברכה

4029,87810,2578,3428,5184566,6756,8215,5055,734ברקת

59215,62016,63013,39113,93160310,91611,5049,44110,061גבעת אבני

52216,82217,82714,99715,14353011,90012,13010,14310,530גבעת ברנר

78514,40714,71012,01812,2188319,4639,9388,0538,355גן נר

37610,76111,6358,4219,2144557,1317,3395,7115,820גני מודיעין

50922,23421,32018,16117,43851112,15811,9499,8859,622הושעיה

91320,02420,13816,97616,51998413,97713,93911,81711,580הר אדר

34812,35913,4179,56710,5353418,4688,4686,9626,998חספין

98516,21915,41513,21712,5361,0469,0668,8787,2777,104חשמונאים

82014,39614,34911,44311,3158338,3268,6916,7237,021טלמון

72410,08410,5768,1488,3287577,0227,5955,7466,059יבנאל

75015,92315,87212,56512,3617998,6999,0136,6226,944יד בנימין

45416,29417,14914,05514,4204799,9059,9698,1438,486יקיר
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(המשך) 5לוח 

מספר

השכירים

(2019)

לחודש בשנה

(ח"ש)השכר הממוצע 
צורת היישוב
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השכירים
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(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש עבודה

נשים

49612,48912,8959,80310,1824737,5697,9905,9886,397כוכב השחר

90916,48817,11613,69814,22694510,48610,7988,4738,808כפר אדומים

53521,26920,76717,30916,35158013,93014,82411,47012,192כפר האורנים

48519,54220,41216,62717,52552512,33812,53610,48610,502כפר ויתקין

1,03818,36218,34115,73715,9291,12611,11311,5979,2679,835כפר תבור

69019,05919,56215,17716,15171513,14413,42010,97111,354לפיד

44614,50314,35312,17511,7844517,6258,0026,2206,486מבוא חורון

44412,74312,98110,40310,6204508,7059,2567,5477,864מעגלים

25013,29213,7609,24010,6412448,8769,2106,4096,741מעגן מיכאל

50011,39011,9829,3249,9294658,0947,9696,5086,561מצפה יריחו

59114,66015,06111,78612,16260010,37710,4738,6078,605מרכז שפירא

93829,62530,55824,57725,04199812,72113,35610,67711,291מתן

53015,38215,76512,43412,7045679,86310,0967,9018,182נווה דניאל

66917,22117,17913,61113,64269010,20410,1258,2668,207נוף איילון

72922,24822,34818,27418,99168914,51414,84111,88612,416נופית

44313,01513,64111,14811,3934008,4178,7776,9507,174נוקדים

44818,17418,65616,16816,18240611,59312,53610,25410,732נורדיה

48313,86213,45410,99810,8864839,1809,2947,4797,556ניצן

38215,20716,25013,28414,16939110,15610,7928,7609,419נעלה

93124,01324,30020,62220,66384515,41416,13212,76213,184סביון

90612,46713,08210,10910,7438427,4627,4285,8645,804עלי

59517,73119,14616,05517,4086169,32710,1127,8328,405עלי זהב

6677,9168,2646,2426,5287825,4435,9024,3344,700עמנואל

75514,00714,49611,16911,5658418,7098,9046,9027,186עפרה

46215,70816,11013,50214,1194459,94810,5688,6328,929עץ אפרים

41017,13417,36414,13514,32244510,52610,7748,3768,444פדואל

48215,67816,02313,55814,0505399,89510,6548,3709,000צופים

62721,50921,45418,41917,93066013,12213,42510,94111,252צור משה

1,01513,98613,90611,71711,6101,1148,4238,5076,8446,816קדומים

23317,68017,92415,27115,4562399,55110,3787,9088,605קציר

72814,52214,64512,06612,3647559,2899,5827,6757,803ראש פינה

43915,77615,61012,94912,4584608,9899,2257,3867,346רבבה

72412,08212,75610,12810,5517447,1267,4895,6265,903שילה

67323,11622,49218,85018,09466012,85413,15310,29210,681שמשית

51414,40914,78711,98712,4525339,1059,2457,9708,035שתולים

2167,4747,7135,6816,2943956,8926,9105,5335,752תפרח

68612,93013,17610,99211,2716898,3068,5916,7666,916תקוע
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20182019201820192018201920182019

(המשך) 5לוח 

מספר

השכירים

(2019)

לחודש בשנה

(ח"ש)השכר הממוצע 
צורת היישוב

גברים
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השכירים
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(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש עבודה

נשים

יישובים עירוניים לא 

303,0319,2229,5147,7177,903231,0086,0876,2814,8304,969יהודיים סך הכול

99,999-50,00046,6878,6898,9977,1427,35133,8176,0936,3124,7354,907

13,4518,1738,4486,6956,8918,6985,4375,5774,2054,291פחם-אום אל

20,2329,1559,5077,7017,97215,8026,6526,9415,4405,663נצרת

13,0048,4688,7396,7256,8629,3175,6565,8364,0304,201רהט

49,999-20,000105,1078,9969,2917,4907,69281,3536,1696,3724,9245,066

8,7869,6209,9978,2378,5326,4876,3016,5565,1425,331גרביה-באקה אל

5,2658,7859,0717,2457,4574,3975,7906,1064,6144,824מכר-דיידה'ג

3,5278,7388,6996,9876,9031,8556,2196,1504,7214,540חורה

10,1758,6168,9077,1497,4149,1896,3336,7435,2385,558טייבה

5,9199,3029,4867,7877,9275,4736,8607,0365,8465,965טירה

7,9158,5068,7757,1047,3026,8025,7275,9054,6154,750טמרה

3,2518,6338,7967,1097,1051,7315,9366,2964,2464,496כסיפה

5,4477,8038,0116,5346,6103,7865,9046,0334,6144,695כפר כנא

4,9237,5757,8256,1786,2582,7275,2865,3893,7633,825כפר מנדא

5,5398,7849,0107,3457,4774,7566,0816,3024,9815,129כפר קאסם

5,83310,27810,6908,6619,0124,2105,5785,8414,2394,369מגאר

8,1079,3739,6657,8168,0256,5806,2566,3964,9625,093נין'סח

5,7109,2869,5507,4967,6464,6166,8146,8055,1895,213עראבה

4,9959,2879,5537,7947,9513,9146,5696,7005,3005,430ערערה

5,5129,2389,6197,8278,0864,2956,2696,4025,0865,168קלנסווה

10,5939,57810,0518,1668,5598,2076,2216,4145,0575,230שפרעם

3,6108,0588,2176,1346,1532,3285,4005,6153,8313,947תל שבע

19,999-10,00094,4349,3629,6317,8748,02572,8086,0306,1994,8084,925

3,2749,76710,1958,2708,5932,5676,3206,4475,0775,130אבו סנאן

3,5279,4479,8217,9948,1392,3625,8846,2784,6754,903אכסאל

3,0348,9209,1727,6667,8662,4636,0556,2334,9465,080אעבלין

3,10011,82712,23410,25210,3862,7395,3505,5684,2884,432ן'בית ג

2,5908,5748,7577,1867,3001,6805,6125,6704,4134,443ה"בסמ

2,3257,8608,1196,3856,5711,9755,8176,0844,7354,957וליה'לג'ג

3,6727,6947,8466,6936,7143,4645,2575,5954,4364,763זרקא-סר א'ג

1,54110,57011,1699,0379,6461,4197,3617,6976,0696,357ת'ג

5,21011,82612,19410,34310,5144,4626,1006,4185,1115,295כרמל-דאלית אל

2,6249,6419,9398,0938,2382,0406,6766,7285,4725,494דבוריה

1,8829,83510,7278,2879,1231,5226,7027,1785,3275,935אסד-דייר אל

2,6739,53210,0538,0378,3812,2376,3926,4825,0845,122דייר חנא

3,3288,4588,6397,2947,4462,3376,1366,2604,7614,894טורעאן
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20182019201820192018201920182019

(המשך) 5לוח 

מספר

השכירים

(2019)

לחודש בשנה

(ח"ש)השכר הממוצע 
צורת היישוב

גברים

מספר

השכירים
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(ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש עבודה

נשים

4,8428,5238,8697,2577,4663,3685,9886,2434,7714,971יפיע

4,00710,40310,7448,7098,9803,1425,7715,9294,5874,668ירכא

2,9489,2239,5737,7357,9972,2246,1116,3124,8214,910כאבול

2,4129,79510,0318,1588,2682,3527,4537,5116,1066,234כפר יאסיף

4,77810,29810,5828,7158,9114,1396,8617,1075,7645,886כפר קרע

2,6328,4898,6876,7196,7721,6956,1696,4024,6024,668לקיה

6,0498,7118,8927,3587,3664,8755,6085,8644,4634,623כרום-ד אל'מג

2,5978,2048,5866,5346,7742,1215,1905,3164,0124,103דל שמס'מג

3,7538,6128,7207,1267,2312,5445,5845,5814,2774,278מעלה עירון

3,1138,8719,1167,3737,4852,2405,8965,9544,5014,478נחף

3,5547,7487,9736,5836,5732,2835,3405,4434,0754,203עין מאהל

2,29212,45213,25810,54311,3532,1546,2476,6255,0885,483עספיא

3,0539,5889,4997,3917,2841,7695,4605,5283,5353,577בנגב-ערערה

3,4638,7049,0367,4887,7312,6935,5085,7624,4534,689פוריידיס

4,1828,6378,8787,2517,4092,7125,8495,9094,6124,649ריינה

1,9798,1078,1556,3586,3011,2305,8345,9004,2214,297שלום-שגב

9,999-5,00038,6829,76610,1298,3028,54429,1085,8766,0614,6364,770

1,9629,3449,6398,0658,2161,4316,9087,1415,8506,030אבו גוש

3328,1488,4966,4976,8111574,5235,0202,9043,163אל סייד

2,6348,7849,0117,0137,2471,8645,7395,7534,3214,376ידאת'נוג-בועיינה

1,6468,6699,0797,0327,3351,1674,5774,7523,4103,653בוקעאתא

2,4969,3939,8407,9378,1851,6734,9795,2103,7653,874מכסור-ביר אל

3986,8846,4654,8404,2362014,1984,5092,8242,703'ביר הדאג

1,9109,0319,3357,9357,9651,6735,5135,8554,6084,809בסמת טבעון

1,1987,8128,2846,3186,7271,0425,4855,6924,1874,525בענה

1,77412,52113,00010,99511,2841,4385,7525,9934,7014,765ולס'ג

1,7029,78310,0558,3078,5061,2816,3306,5025,1155,311זמר

2,1748,9649,2867,7497,9491,5135,5765,7144,3854,450זרזיר

1,60012,92213,12411,32211,3791,2095,8726,0274,5334,659חורפיש

1,5649,0119,2197,6267,7031,4445,7395,7584,5274,416זנגריה-טובא

1,73011,82312,20110,29610,6381,3635,6265,7484,5264,633ת'ג-יאנוח

2,12911,88712,18510,60910,9701,5615,6225,7964,3414,527סמיע-כסרא

1,3599,3509,6117,9568,1601,0355,6925,9954,4534,709רה'אג'חג-טבאש-כעביה

1,8898,1608,3426,9857,1031,2665,5865,7684,2754,372משהד

1,43411,40211,7439,7839,9971,2147,3267,5276,0906,255עיילבון

2,0158,2408,5017,0677,1341,0554,2244,4363,1013,279עילוט

1,41511,18911,6269,75410,1121,1826,7996,8895,5845,663(בוקייעה)פקיעין 
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השכירים
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש עבודה

נשים

2,06410,79611,3779,2369,5271,8017,3477,5616,1376,192ראמה

1,4759,4929,7757,9598,1241,2716,2426,3995,0045,065גנם-אום אל- שבלי 

1,7828,0788,4866,7537,0771,2675,8286,1264,4644,720שעב

4,999-2,00018,1219,85210,1648,3288,54013,9226,3396,5635,0445,195

2568,7499,0566,9776,9221015,2555,3514,0923,678אבו תלול

6598,2178,3906,8716,9614815,0795,4384,0704,368אבטין

4496,9546,9194,9854,7373235,2255,6693,5643,816אום בטין

74311,59312,10010,01210,3267588,7078,9847,5387,502(גוש חלב)ש 'ג

77510,07110,4208,4728,7766916,6207,0915,4995,912א'היג-כאוכב אבו אל

8819,3909,7627,8438,2656826,0956,3015,0215,109כפר ברא

89911,71512,24510,56610,7117717,8608,2416,6517,103כפר כמא

7039,0609,0057,9327,8934755,5325,6164,2184,380כפר מצר

9609,0959,2077,4297,6097285,9456,2464,4704,777מוקייבלה

1,0859,4499,7168,0388,0949095,9866,3224,9575,153מזרעה

52810,89211,1169,6029,5323696,8396,9705,3885,604מייסר

8608,4038,4986,8436,9956674,9135,0043,6353,804מסעדה

78912,42912,96510,70410,9827879,4179,7038,2478,357מעיליא

8309,8509,5288,5798,2755155,4115,7174,0584,360נאעורה

1,15511,71212,2079,82610,2949116,1996,3895,0225,064ור'סאג

7289,5249,8808,2268,2885166,6456,8715,2655,413סולם

8059,8519,8318,2328,0445925,2465,3484,0454,067סלמה

68210,61711,0139,2819,6314944,6564,7873,4183,416ר'ג'ע

8027,9818,0726,4546,4234654,7705,0083,4213,571עוזייר

7729,2449,5838,1198,3765075,3655,4084,4034,298עין נקובא

5299,2119,3477,6597,9013984,7714,9153,4623,755עין קנייא

83711,60312,33410,12010,4827817,7797,9986,4926,545פסוטה

2938,1768,2916,8116,7991665,2045,6953,6044,100סר-קצר א

41210,62910,9398,9829,3532775,4755,4544,0643,930רומת הייב

6898,6168,9527,3697,6575585,3475,5684,3264,487דנון' שייח
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20182019201820192018201920182019

198,27915,25715,69812,94513,310199,2969,81110,1388,1698,436סך הכל

1,4128,0618,3876,3046,3937525,3965,8313,7414,045אל קסום

1,9548,7788,9737,3497,4351,2725,1295,3223,8833,991בטוף-אל

43517,52317,91515,10715,16644310,22610,6948,4308,751אלונה

2,95713,97914,43711,67012,1643,0328,9819,3427,5097,810אשכול

5,33315,86016,38713,64714,1215,55210,25810,5398,7678,969באר טוביה

2,0869,2689,4168,1038,1531,4516,2136,3424,9175,023'מרג-אל-בוסתן

2,12917,71418,01815,38515,4392,27111,23311,6129,6069,705בני שמעון

1,73718,64119,06016,27216,5021,71511,42111,9659,64010,253ברנר

1,17220,34720,85517,36017,8091,14212,42312,58010,41010,427גדרות

3,82213,01013,46510,84611,2744,0038,4838,8916,9877,349גולן

4,88813,80714,25211,37211,7734,9978,9989,3487,2787,582גוש עציון

6,26017,56318,11015,11615,5276,31511,23111,6299,4969,824גזר

1,54218,78719,41016,23016,5211,47811,74512,4999,76410,624גן רווה

7,12520,02420,64717,37117,8047,33011,85312,37410,04910,512דרום השרון

7,20912,14212,31810,26910,4256,5488,1758,4036,7596,924הגלבוע

3,93913,39213,99911,45311,9974,1879,1849,4307,7337,932הגליל העליון

2,73815,29515,92113,05313,6052,7389,76310,0308,3048,530הגליל התחתון

71112,63013,08510,10410,5628308,4458,9007,1207,339הערבה התיכונה

1,99512,95013,34010,76311,0601,8768,3408,8256,9077,295הר חברון

3,03914,46214,96211,99612,5682,7619,72910,0107,8898,209זבולון

88213,52914,01510,77311,2938719,4549,7407,4897,844חבל אילות

1,17016,00116,20913,37213,6261,27910,02010,3218,2928,435חבל יבנה

5,19216,73517,52114,14914,8935,41610,91011,2799,2349,587חבל מודיעין

3,90715,17515,69012,83413,2894,0339,75810,0588,2308,475חוף אשקלון

6,50017,72018,43115,04615,7826,77810,86611,2749,0189,438חוף הכרמל

2,52218,54219,11915,95516,3862,60211,59911,9369,5679,944חוף השרון

1,91318,03818,24515,66415,7971,90011,10711,2559,4449,429יואב

5,04617,59017,61614,96414,8435,24811,14111,4869,3569,625לב השרון

2,70814,55415,06012,41012,8422,6579,4519,8997,8928,223לכיש

2019-2018, שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים לפי מין ולפי מועצה אזורית: 6לוח 

מועצה אזורית

נשיםגברים

מספר

השכירים

(2019)

(ח"ש)השכר הממוצע  (ח"ש)השכר הממוצע 

לחודש בשנהלחודש עבודה

מספר

השכירים

(2019)

לחודש בשנהלחודש עבודה
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1,74313,38913,76411,47211,7871,8109,2669,6087,8738,015מבואות החרמון

2,56316,10516,42813,62813,9432,7159,70910,0608,1798,416מגידו

45213,58014,00211,89512,2444899,1149,5087,9698,189מגילות

6,32515,24215,71613,26213,6166,3399,71910,0078,1828,459מטה אשר

14,79913,52113,55311,08111,09515,8918,6648,6657,0417,037מטה בנימין

12,11615,14515,60413,05213,43412,30610,15410,5608,5738,924מטה יהודה

3,77316,15616,45313,96814,1543,6789,67910,1277,9968,424מנשה

2,50614,40514,60612,50712,5952,4719,1019,2907,5947,709מעלה יוסף

3,22711,84412,32810,02610,3873,1347,6668,0156,3316,579מרום הגליל

2,84114,10514,51612,03912,6513,1419,0279,3507,6247,915מרחבים

6,97216,86017,47614,18414,6106,63210,60311,0178,6048,978משגב

1,1058,3108,1836,5266,0915345,1245,2413,6923,487נווה מדבר

1,60114,36914,54011,76211,7901,7418,6889,0556,9567,198נחל שורק

2,94612,64412,93310,80511,0693,1238,6249,0057,4257,619עמק הירדן

3,12512,98113,31511,04711,4603,0358,4358,7077,0967,371עמק המעיינות

9,19317,65218,14115,06715,4899,33711,11211,5269,3329,700עמק חפר

8,89618,28618,75415,71816,1079,11011,06511,4099,2639,528עמק יזרעאל

1,27313,04213,01811,03911,1151,2558,7068,7577,1707,252ערבות הירדן

1,47115,49115,47212,96812,8021,4859,6059,9277,7468,114רמת נגב

3,02314,01414,81711,86412,5933,2329,3389,7377,7778,083שדות דן

2,31413,62214,01111,43311,7862,3868,8249,2097,4547,724שדות נגב

8,90014,56215,02312,44912,8079,1649,1989,5847,6687,928שומרון

1,97015,36515,71813,23013,4931,88910,11510,4318,4988,771שער הנגב

2,50013,00513,52210,89711,3592,6288,9059,0807,4577,585שפיר

32212,39313,04710,31711,1972949,0689,3437,5007,484תמר

נשים

לחודש בשנה

מספר

השכירים

(2019)

(המשך)  6לוח 

לחודש בשנה

(ח"ש)השכר הממוצע 
מועצה אזורית

לחודש עבודהלחודש עבודה

(ח"ש)השכר הממוצע 

גברים

מספר

השכירים

(2019)
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20182019201820192018201920182019

2,039,07013,27313,66411,33711,6662,038,2268,9649,2817,5607,822סך הכול

215,31210,75311,1229,0099,334196,8698,2598,5176,8067,028ירושלים

215,31210,75311,1229,0099,334196,8698,2598,5176,8067,028ירושלים

358,82411,12611,5009,4399,724320,4897,4477,6776,1276,298הצפון

28,20611,27611,7009,5169,86529,1407,7077,9766,4106,593צפת

26,92511,34311,7689,6039,99225,9017,3967,7266,1446,405כנרת

130,77011,04411,4009,4079,670113,5497,5857,8046,2726,433יזרעאל

160,89911,18611,5589,4929,766140,9767,3397,5516,0026,161עכו

12,02410,36610,7208,5268,82410,9236,7877,0315,4075,630גולן

245,42713,31513,76011,43811,810242,3698,6198,9167,3037,550חיפה

139,79414,02014,57312,13112,608145,4468,8849,2277,6177,911חיפה

105,63312,35212,66510,50710,75496,9238,1998,4356,8207,009חדרה

512,84615,12215,59113,05113,448539,1389,95910,3348,5278,843המרכז

109,45813,58213,98911,54611,884111,5209,0119,3687,6147,920השרון

173,21415,95916,45613,81614,239186,06810,49010,8708,9919,309פתח תקוה

83,42715,01615,44112,87713,24285,8999,91110,2668,4438,739רמלה

146,74715,32515,82513,37413,798155,65110,02410,4148,6759,004רחובות

325,85615,29915,60513,26613,558358,13910,18910,6148,7579,126אביב-תל

325,85615,29915,60513,26613,558358,13910,18910,6148,7579,126אביב-תל

300,82512,16512,56310,26610,608289,9358,0508,3326,7266,967הדרום

132,14612,47512,88210,68711,045137,8388,0078,2906,7737,029אשקלון

168,67911,91412,3069,93410,267152,0978,0908,3726,6836,910באר שבע

79,45912,89413,24410,77411,03490,7818,4318,6776,9957,178יהודה ושומרון

לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

2019-2018, שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים לפי מין ולפי מחוז ונפה: 7לוח 

מחוז ונפה

נשיםגברים

מספר

השכירים

(2019)

(ח"ש)השכר הממוצע 
מספר

השכירים

(2019)

(ח"ש)השכר הממוצע 
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

4,077,296100.033.10.719.113.622.16.72.52.1סך הכול
- יישובים עירוניים 

3,760,676100.033.40.719.313.621.96.52.52.1כ"סה
יישובים עירוניים 

3,226,637100.031.50.618.813.822.87.22.82.4יהודיים סך הכול

331,224100.039.70.821.412.518.64.31.41.2מעל 500,000

499,999-200,0001,017,271100.030.40.618.514.023.17.83.12.6

199,999-100,000468,394100.030.00.619.114.523.67.42.72.1

99,999-50,000536,428100.030.30.618.514.023.27.63.12.7

49,999-20,000608,421100.031.30.619.014.123.27.02.62.1

19,999-10,00096,754100.030.40.617.713.923.57.73.23.0

9,999-5,00095,942100.030.60.516.512.623.89.03.63.3

4,999-2,00072,203100.033.00.514.712.223.98.83.63.3
יישובים עירוניים לא 

534,039100.044.91.022.412.416.12.40.50.4יהודיים סך הכול

99,999-50,00080,504100.046.61.123.611.514.32.00.50.4

49,999-20,000186,460100.045.41.022.412.315.82.20.50.4

19,999-10,000167,242100.044.81.022.412.416.02.50.50.4

9,999-5,00067,790100.043.31.021.212.918.12.60.50.4

4,999-2,00032,043100.041.80.921.913.418.22.80.60.4

292,362100.028.90.516.213.325.98.93.52.9כ"סה- יישובים כפריים 

137,358100.028.00.516.413.426.09.03.53.2מושבים

13,883100.034.50.614.712.423.48.03.43.1מושבים שיתופיים

75,455100.028.00.516.413.726.89.03.42.3קיבוצים

2,581100.035.30.517.614.523.95.11.71.4יישובים מוסדיים יהודיים

40,513100.030.70.514.912.325.59.43.72.9ישובים כפריים קהילתיים

22,572100.030.00.516.713.324.48.43.43.3יישובים יהודיים קטנים
יישובים לא יהודיים 

10,892100.039.80.924.414.318.01.90.40.2קטנים
אוכלוסייה מחוץ 

12,238100.045.71.225.712.810.32.81.10.4ליישובים

11,022100.048.91.327.612.98.30.70.10.1שבטי בדווים: מזה

1,018100.030.01.014.813.226.18.63.62.7כתובת לא ידועה

2019, לפי צורת יישוב (ממוצע לחודש עבודה)קבוצת השכר של העובדים השכירים : 8לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

4,077,296100.033.10.719.113.622.16.72.52.1סך הכול

- יישובים עירוניים 

3,760,676100.033.40.719.313.621.96.52.52.1כ"סה

יישובים עירוניים 

3,226,637100.031.50.618.813.822.87.22.82.4יהודיים סך הכול

331,224100.039.70.821.412.518.64.31.41.2מעל 500,000

331,224100.039.70.821.412.518.64.31.41.2ירושלים

499,999-200,0001,017,271100.030.40.618.514.023.17.83.12.6

109,476100.034.00.720.514.521.75.61.81.1אשדוד

109,665100.032.50.719.514.322.96.62.11.5באר שבע

65,137100.046.10.821.913.114.72.40.60.4בני ברק

137,442100.032.30.617.813.021.47.83.53.5חיפה

103,655100.033.20.720.314.321.46.22.21.6נתניה

122,522100.026.80.518.015.125.48.63.22.3פתח תקוה

132,966100.026.30.618.214.926.08.63.12.3ראשון לציון

236,408100.025.20.516.013.125.210.44.84.7יפו-תל אביב

199,999-100,000468,394100.030.00.619.114.523.67.42.72.1

69,453100.033.50.720.514.522.85.61.40.9אשקלון

38,535100.043.90.920.312.417.03.51.11.0בית שמש

68,837100.031.50.824.117.120.93.91.10.6בת ים

96,404100.028.30.719.815.424.87.12.31.6חולון

49,314100.026.10.516.012.924.110.65.24.5כפר סבא

67,200100.028.50.516.413.525.29.63.62.7רחובות

78,651100.024.40.516.113.726.710.64.43.6רמת גן

99,999-50,000536,428100.030.30.618.514.023.27.63.12.7

33,651100.027.40.823.419.123.14.11.21.0אילת

16,188100.054.70.920.611.211.31.10.20.1ביתר עילית

28,542100.021.80.413.312.128.113.25.95.1גבעתיים

28,596100.025.80.514.211.223.811.96.16.4הוד השרון

45,920100.027.20.515.512.223.710.45.15.5הרצליה

48,802100.031.00.620.215.523.36.22.11.2חדרה

37,492100.032.80.823.616.321.23.91.00.5לוד

14,467100.055.90.920.511.010.31.10.20.1מודיעין עילית

43,770100.025.10.412.111.225.813.66.65.3רעות-מכבים-מודיעין

29,907100.030.80.618.013.826.07.41.91.5נהריה

22,094100.024.80.513.912.026.612.15.84.3נס ציונה

26,295100.033.50.721.015.623.04.31.10.9עפולה

29,219100.031.10.720.414.823.56.22.01.3קריית אתא

28,136100.034.10.823.815.620.63.90.80.4קריית גת

(המשך) 8לוח  

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 8לוח  

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

29,013100.025.60.517.114.527.79.13.32.2ראש העין

37,716100.031.30.824.117.022.23.40.80.4רמלה

36,620100.028.70.514.311.622.910.45.65.9רעננה

49,999-20,000608,421100.031.30.619.014.123.27.02.62.1

14,311100.037.00.721.614.321.63.70.80.3אופקים

18,941100.030.20.823.016.421.95.11.51.1אור יהודה

14,571100.047.20.920.112.615.42.80.60.3אלעד

10,596100.027.00.520.816.326.36.51.70.9אריאל

10,789100.020.40.616.514.532.110.83.22.0באר יעקב

11,980100.026.50.513.011.525.812.25.65.0גבעת שמואל

12,168100.027.90.515.912.725.710.54.22.7גדרה

11,992100.028.70.416.112.825.910.23.82.2גן יבנה

8,754100.024.00.513.610.925.112.67.16.3גני תקוה

19,341100.031.40.720.314.622.47.52.01.0דימונה

10,388100.030.80.614.310.919.910.15.38.2זכרון יעקב

22,350100.038.80.822.114.819.03.20.80.5טבריה

11,760100.031.10.721.615.423.35.51.40.9טירת כרמל

23,260100.027.60.519.014.526.57.62.51.8יבנה

15,374100.026.20.516.813.925.69.53.93.5יהוד

11,956100.026.50.516.913.825.99.64.02.8יקנעם עילית

10,873100.027.80.617.013.525.39.93.82.2כפר יונה

24,388100.031.00.619.515.024.56.41.61.3כרמיאל

12,907100.027.90.615.712.824.99.34.54.4מבשרת ציון

13,679100.034.70.722.215.721.24.31.00.4מגדל העמק

20,374100.029.10.517.514.528.67.01.71.1מעלה אדומים

11,594100.031.20.921.115.624.84.51.10.7תרשיחא-מעלות

22,440100.035.10.822.515.620.43.91.00.8נוף הגליל

12,525100.027.80.618.413.725.08.83.42.4נשר

16,311100.039.80.820.114.221.03.30.50.3נתיבות

25,456100.036.10.821.315.121.63.80.80.5עכו

13,539100.036.70.721.915.419.43.71.30.9ערד

18,680100.029.20.618.113.723.98.43.22.9כרכור-פרדס חנה

14,790100.045.90.720.012.516.53.10.70.5צפת

11,192100.027.80.515.312.023.210.65.45.1צורן-קדימה

17,445100.023.10.413.511.325.313.66.56.2קריית אונו

20,347100.029.50.719.714.824.17.02.41.8קריית ביאליק

20,276100.034.00.821.915.321.34.51.30.9קריית ים
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 8לוח  

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

22,267100.029.00.618.614.324.97.92.91.9קריית מוצקין

12,168100.036.00.924.115.619.63.10.50.3קריית מלאכי

12,637100.032.40.822.316.222.14.70.90.6קריית שמונה

20,446100.025.10.514.411.123.511.35.98.3רמת השרון

13,761100.032.30.621.715.823.64.80.90.4שדרות

11,795100.026.40.312.110.123.713.57.06.9שוהם

19,999-10,00096,754100.030.40.617.713.923.57.73.23.0

6,265100.025.80.414.011.623.810.66.17.7אבן יהודה

9,833100.031.00.722.618.022.04.20.90.5אור עקיבא

6,085100.025.70.520.715.526.47.42.31.5אזור

5,092100.034.80.313.311.525.68.63.52.5אפרת

10,402100.032.60.622.616.722.34.10.60.4בית שאן

6,698100.027.30.413.211.422.511.46.97.0גבעת עדה-בנימינה

7,545100.032.30.518.713.225.86.61.71.3גבעת זאב

4,473100.027.50.621.016.625.56.41.50.8חריש

5,090100.032.30.819.316.324.15.01.40.7ירוחם

7,295100.025.80.413.711.624.912.85.95.0מזכרת בתיה

4,029100.023.80.413.012.431.111.94.43.1צור הדסה

7,623100.030.30.713.911.822.610.05.35.4קריית טבעון

5,946100.031.30.720.915.824.25.31.30.7קריית עקרון

3,954100.052.10.820.211.712.91.50.50.3רכסים

6,424100.028.20.614.710.720.811.25.88.0תל מונד

9,999-5,00095,942100.030.60.516.512.623.89.03.63.3

4,247100.024.20.413.012.426.913.25.64.3אורנית

4,007100.025.60.315.413.127.011.54.13.0אלפי מנשה

2,932100.043.10.416.011.422.14.71.60.7בית אל

2,574100.024.70.716.114.529.39.63.21.9עופרים-בית אריה

3,562100.028.00.919.015.224.17.63.12.0בית דגן

3,968100.030.70.723.216.823.14.31.00.2ש"בני עי

3,056100.029.50.614.711.224.111.44.93.6בת חפר

2,303100.036.00.519.514.423.54.81.00.4גבע בנימין

5,046100.036.70.721.415.021.43.90.60.3חצור הגלילית

5,843100.029.10.413.110.222.212.06.56.5כוכב יאיר

2,953100.051.50.820.710.913.32.30.40.1כוכב יעקב

2,833100.028.50.412.810.124.013.45.25.6כפר ורדים

2,456100.036.20.519.115.422.94.41.00.4ד"כפר חב

3,353100.025.60.211.17.723.214.97.69.7להבים

62



סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 8לוח  

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

4,869100.023.70.310.59.128.014.57.16.7מיתר

2,711100.040.20.919.112.721.04.80.70.7מצפה רמון

4,027100.025.00.311.79.422.814.27.19.4עומר

3,659100.024.80.515.613.325.610.75.04.6עתלית

3,504100.025.50.515.512.525.210.75.15.0פרדסיה

2,101100.014.00.312.214.134.516.85.03.1צור יצחק

2,474100.028.60.413.49.822.69.85.99.6קיסריה

3,961100.035.50.923.116.619.53.20.80.4קצרין

3,531100.041.60.920.813.019.83.00.70.3קריית ארבע

1,695100.047.70.820.211.115.23.21.10.7קריית יערים

4,159100.030.80.417.714.825.67.42.11.3קרני שומרון

3,942100.026.60.313.711.225.812.95.53.9רמת ישי

3,424100.030.40.719.614.725.86.61.20.9שלומי

2,752100.026.50.316.313.726.910.83.02.5שערי תקוה

4,999-2,00072,203100.033.00.514.712.223.98.83.63.3

1,184100.025.70.415.512.330.310.72.92.1אחוזת ברק

1,641100.038.80.212.410.325.27.13.72.1אלון שבות

1,802100.032.90.817.915.124.45.72.11.3אליכין

1,096100.035.80.512.710.626.68.52.92.5אלעזר

1,985100.028.40.212.613.725.69.95.44.2אלקנה

996100.022.00.710.810.228.513.67.56.6בית חשמונאי

952100.022.70.513.713.423.413.06.07.2שער חפר-בית יצחק

871100.037.40.820.212.523.05.30.50.3ברכה

858100.038.50.722.616.818.42.70.20.1ברקת

1,195100.027.00.416.212.826.110.04.43.0גבעת אבני

1,052100.024.80.514.612.826.111.35.14.7גבעת ברנר

1,616100.027.10.517.716.526.68.21.81.5גן נר

831100.044.81.119.011.817.83.41.70.5גני מודיעין

1,020100.031.00.48.510.026.211.86.35.9הושעיה

1,897100.027.20.511.511.323.612.96.16.9הר אדר

689100.038.916.712.322.87.01.31.0חספין

2,031100.039.30.815.311.519.48.12.33.4חשמונאים

1,653100.040.70.412.611.124.17.42.71.0טלמון

1,481100.044.40.719.512.217.73.70.90.8יבנאל

1,549100.041.60.413.011.320.57.03.42.8יד בנימין

933100.029.30.313.013.726.411.73.52.1יקיר

969100.041.50.313.614.122.15.21.81.4כוכב השחר
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 8לוח  

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

1,854100.028.60.514.012.427.611.23.81.9כפר אדומים

1,115100.030.40.411.39.419.813.26.88.6כפר האורנים

1,010100.027.60.514.110.322.711.16.86.9כפר ויתקין

2,164100.027.20.512.811.827.911.04.24.6כפר תבור

1,405100.027.60.213.711.522.411.96.56.2לפיד

897100.039.90.613.511.525.25.22.91.2מבוא חורון

894100.034.00.416.714.525.86.01.60.9מעגלים

494100.035.00.421.314.017.87.52.41.6מעגן מיכאל

965100.037.30.417.314.224.44.51.00.9מצפה יריחו

1,191100.035.20.313.411.725.09.73.41.4מרכז שפירא

1,936100.028.90.312.911.221.812.55.96.5מתן

1,097100.037.10.212.610.025.89.02.92.4נווה דניאל

1,359100.041.60.511.59.120.68.23.74.8נוף איילון

1,418100.025.70.111.39.722.912.87.69.9נופית

843100.027.81.118.715.728.65.71.70.8נוקדים

854100.023.50.614.311.925.912.55.65.6נורדיה

966100.035.90.318.112.323.76.42.11.1ניצן

773100.022.60.115.314.231.012.52.61.6נעלה

1,776100.024.90.511.48.223.310.26.215.3סביון

1,748100.040.00.517.113.619.85.33.00.7עלי

1,211100.017.50.214.516.332.713.04.11.7עלי זהב

1,449100.050.80.622.811.213.11.20.10.1עמנואל

1,596100.037.30.715.612.422.67.52.71.3עפרה

907100.024.80.615.513.330.111.12.61.9עץ אפרים

855100.033.30.213.110.923.912.54.21.9פדואל

1,021100.025.60.516.115.726.311.33.11.5צופים

1,287100.026.10.411.311.624.211.07.87.5צור משה

2,129100.037.50.615.112.125.65.72.11.4קדומים

472100.030.30.214.211.424.611.94.23.2קציר

1,483100.036.50.515.213.321.28.02.33.0ראש פינה

899100.036.60.411.012.227.59.02.21.0רבבה

1,468100.039.90.316.912.322.55.42.10.5שילה

1,333100.031.90.39.38.721.412.86.49.2שמשית

1,047100.029.30.517.415.326.37.92.21.1שתולים

611100.054.30.317.58.816.91.30.70.2תפרח

1,375100.032.90.617.214.825.96.21.70.7תקוע

יישובים עירוניים לא 

534,039100.044.91.022.412.416.12.40.50.4יהודיים סך הכול
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 8לוח  

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

99,999-50,00080,504100.046.61.123.611.514.32.00.50.4

22,149100.052.01.122.39.712.21.90.50.3פחם-אום אל

36,034100.043.31.123.711.916.22.60.70.6נצרת

22,321100.046.41.224.812.713.31.30.20.2רהט

49,999-20,000186,460100.045.41.022.412.315.82.20.50.4

15,273100.040.61.222.413.818.32.80.50.4גרביה-באקה אל

9,662100.046.30.923.212.714.41.70.40.4מכר-דיידה'ג

5,382100.042.01.127.014.013.91.50.30.2חורה

19,364100.044.91.023.512.315.71.90.50.3טייבה

11,392100.041.60.925.112.815.92.70.50.4טירה

14,717100.048.00.922.312.414.31.50.40.2טמרה

4,982100.042.40.824.414.416.21.60.10.1כסיפה

9,233100.053.31.121.89.411.81.80.40.4כפר כנא

7,650100.056.30.919.29.412.51.20.20.1כפר מנדא

10,295100.043.31.025.313.214.91.50.40.3כפר קאסם

10,043100.045.11.018.112.119.53.30.60.4מגאר

14,687100.047.21.120.310.916.72.80.60.4נין'סח

10,326100.047.61.220.310.816.12.90.80.4עראבה

8,909100.043.11.022.412.717.62.40.30.4ערערה

9,807100.042.20.923.114.216.52.30.40.3קלנסווה

18,800100.043.11.022.112.917.12.60.60.6שפרעם

5,938100.050.91.123.611.311.51.20.30.2תל שבע

19,999-10,000167,242100.044.81.022.412.416.02.50.50.4

5,841100.043.10.921.813.217.22.40.50.9אבו סנאן

5,889100.045.41.221.910.816.33.10.80.5אכסאל

5,497100.043.81.224.013.514.42.20.50.4אעבלין

5,839100.047.10.615.010.420.75.00.70.4ן'בית ג

4,270100.048.11.021.512.514.61.90.20.2ה"בסמ

4,300100.047.91.125.911.811.71.40.20.1וליה'לג'ג

7,136100.043.91.429.215.99.10.40.10.0זרקא-סר א'ג

2,960100.037.20.420.714.022.34.00.70.7ת'ג

9,672100.037.61.020.712.722.34.21.00.6כרמל-דאלית אל

4,664100.042.81.120.813.217.83.30.60.3דבוריה

3,404100.039.10.820.214.720.93.10.60.8אסד-דייר אל

4,910100.044.31.120.211.419.52.60.50.4דייר חנא

5,665100.045.71.024.911.014.92.10.20.3טורעאן

8,210100.045.41.025.011.014.62.20.60.2יפיע
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 8לוח  

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

7,149100.044.20.720.012.718.33.20.40.5ירכא

5,172100.045.10.821.312.517.42.10.50.3כאבול

4,764100.043.80.919.912.118.73.40.40.7כפר יאסיף

8,917100.039.50.921.913.319.83.30.70.5כפר קרע

4,327100.045.61.224.212.314.61.40.20.4לקיה

10,924100.047.00.922.813.113.91.70.30.2כרום-ד אל'מג

4,718100.057.91.117.29.111.82.00.50.4דל שמס'מג

6,297100.050.21.321.710.313.72.20.50.2מעלה עירון

5,353100.048.51.020.313.114.22.20.50.2נחף

5,837100.052.41.323.59.611.51.30.30.2עין מאהל

4,446100.037.40.720.411.922.74.01.61.2עספיא

4,822100.043.91.023.214.714.62.00.30.2בנגב-ערערה

6,156100.042.91.024.514.914.71.30.40.2פוריידיס

6,894100.045.51.225.711.113.32.30.60.3ריינה

3,209100.045.31.428.612.510.41.40.30.1שלום-שגב

9,999-5,00067,790100.043.31.021.212.918.12.60.50.4

3,393100.035.10.825.316.219.91.90.60.2אבו גוש

489100.041.71.229.914.710.41.40.40.2אל סייד

4,498100.049.91.721.910.013.82.00.50.3ידאת'נוג-בועיינה

2,813100.055.80.817.89.213.62.00.50.3בוקעאתא

4,169100.045.20.819.613.818.31.70.40.2מכסור-ביר אל

599100.061.61.025.56.84.30.7'ביר הדאג

3,583100.043.91.223.214.315.41.30.40.3בסמת טבעון

2,240100.053.50.820.010.413.21.60.40.2בענה

3,212100.041.10.714.811.125.55.80.50.5ולס'ג

2,983100.039.51.023.515.017.52.30.70.6זמר

3,687100.041.41.025.713.816.21.50.30.1זרזיר

2,809100.041.30.813.212.324.45.91.40.6חורפיש

3,008100.043.71.023.615.515.20.80.20.1זנגריה-טובא

3,093100.039.90.616.013.225.53.80.70.4ת'ג-יאנוח

3,690100.038.80.514.015.426.43.70.60.5סמיע-כסרא

2,394100.041.41.222.814.617.81.70.50.1רה'אג'חג-טבאש-כעביה

3,155100.048.61.423.711.812.31.70.40.2משהד

2,648100.039.60.719.011.123.34.41.00.9עיילבון

3,070100.045.61.430.410.19.91.90.60.2עילוט

2,597100.038.81.017.113.724.14.00.80.5(בוקייעה)פקיעין 

3,865100.038.10.921.212.721.44.10.80.8ראמה
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 8לוח  

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

2,746100.041.01.223.214.217.62.20.30.3גנם-אום אל- שבלי 

3,049100.045.01.125.613.312.81.60.40.1שעב

4,999-2,00032,043100.041.80.921.913.418.22.80.60.4

357100.041.21.724.614.616.02.0אבו תלול

1,140100.043.51.028.913.611.81.10.1אבטין

772100.054.91.426.98.96.70.90.1אום בטין

1,501100.031.80.721.114.324.06.21.40.5(גוש חלב)ש 'ג

1,466100.042.60.319.612.621.02.60.60.6א'היג-כאוכב אבו אל

1,563100.041.11.025.812.516.42.10.40.6כפר ברא

1,670100.028.90.821.416.524.85.41.50.8כפר כמא

1,178100.043.80.920.716.616.31.30.20.3כפר מצר

1,688100.044.90.922.312.716.52.00.30.2מוקייבלה

1,994100.043.20.722.314.416.32.10.50.5מזרעה

897100.034.80.823.713.721.64.00.90.4מייסר

1,527100.057.80.918.58.511.51.60.70.5מסעדה

1,576100.032.20.817.412.328.95.81.31.3מעיליא

1,345100.040.41.023.715.816.22.20.30.4נאעורה

2,066100.036.71.021.713.322.04.20.60.5ור'סאג

1,244100.042.00.821.714.316.63.10.80.6סולם

1,397100.044.90.622.513.016.22.20.20.3סלמה

1,176100.042.90.722.312.217.92.90.80.4ר'ג'ע

1,267100.054.41.420.011.710.81.40.10.2עוזייר

1,279100.040.81.325.313.317.61.20.30.3עין נקובא

927100.052.00.217.011.816.81.20.40.5עין קנייא

1,618100.034.80.518.415.124.74.81.10.6פסוטה

459100.041.81.124.418.513.50.7סר-קצר א

689100.043.31.021.010.918.74.10.60.4רומת הייב

1,247100.045.80.923.213.615.11.30.2דנון' שייח
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

4,077,296100.039.40.616.312.220.76.42.42.0סך הכול

- יישובים עירוניים 

3,760,676100.039.60.616.512.320.56.22.32.0כ"סה

יישובים עירוניים 

3,226,637100.037.50.616.312.521.46.92.72.2יהודיים סך הכול

331,224100.046.20.718.011.317.44.01.41.1מעל 500,000

499,999-200,0001,017,271100.036.30.516.212.621.77.32.92.5

199,999-100,000468,394100.035.90.616.713.122.27.02.62.0

99,999-50,000536,428100.036.30.516.012.621.87.23.02.5

49,999-20,000608,421100.037.20.516.512.721.96.72.42.0

19,999-10,00096,754100.036.60.515.312.422.17.33.02.8

9,999-5,00095,942100.036.40.414.211.222.58.63.53.1

4,999-2,00072,203100.038.80.412.610.622.68.43.43.2

יישובים עירוניים לא 

534,039100.052.50.717.711.015.02.30.50.4יהודיים סך הכול

99,999-50,00080,504100.055.10.818.010.113.21.90.50.4

49,999-20,000186,460100.052.90.717.711.014.72.10.50.3

19,999-10,000167,242100.052.20.817.811.115.02.40.50.4

9,999-5,00067,790100.050.40.716.911.517.12.50.50.3

4,999-2,00032,043100.049.10.617.711.817.12.70.60.4

- יישובים כפריים 

292,362100.035.20.513.911.724.18.53.32.7כ"סה

137,358100.034.20.514.211.924.38.63.33.0מושבים

13,883100.040.40.512.810.821.67.73.23.0מושבים שיתופיים

75,455100.034.70.514.112.024.88.53.22.1קיבוצים

2,581100.042.00.514.512.922.44.91.51.4יישובים מוסדיים יהודיים

40,513100.036.70.412.911.023.79.03.52.8ישובים כפריים קהילתיים

22,572100.036.40.414.211.722.98.13.13.1יישובים יהודיים קטנים

יישובים לא יהודיים 

10,892100.047.10.720.112.716.91.90.40.2קטנים

אוכלוסייה מחוץ 

12,238100.058.60.817.210.29.22.61.00.4ליישובים

11,022100.062.60.818.110.37.40.60.10.1שבטי בדווים: מזה

1,018100.036.50.812.311.124.88.43.52.6כתובת לא ידועה

2019, לפי צורת יישוב (ממוצע לחודש בשנה)קבוצת השכר של העובדים השכירים : 9לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

4,077,296100.039.40.616.312.220.76.42.42.0סך הכול

- יישובים עירוניים 

3,760,676100.039.60.616.512.320.56.22.32.0כ"סה

יישובים עירוניים 

3,226,637100.037.50.616.312.521.46.92.72.2יהודיים סך הכול

331,224100.046.20.718.011.317.44.01.41.1מעל 500,000

331,224100.046.20.718.011.317.44.01.41.1ירושלים

499,999-200,0001,017,271100.036.30.516.212.621.77.32.92.5

109,476100.040.10.617.713.120.45.41.71.1אשדוד

109,665100.038.10.617.013.021.66.32.11.4באר שבע

65,137100.051.90.819.011.713.52.20.50.3בני ברק

137,442100.037.70.515.611.820.27.53.33.3חיפה

103,655100.039.40.617.512.920.15.92.11.5נתניה

122,522100.032.40.516.113.524.08.23.12.2פתח תקוה

132,966100.032.20.516.013.424.58.23.02.2ראשון לציון

236,408100.031.40.514.311.923.39.74.54.4יפו-תל אביב

199,999-100,000468,394100.035.90.616.713.122.27.02.62.0

69,453100.039.50.617.813.021.65.31.40.9אשקלון

38,535100.050.20.717.011.015.83.31.10.9בית שמש

68,837100.038.50.720.715.319.63.71.00.5בת ים

96,404100.034.30.617.314.123.36.72.21.5חולון

49,314100.031.50.414.411.822.610.24.94.2כפר סבא

67,200100.033.60.514.612.423.89.13.42.6רחובות

78,651100.030.20.514.412.425.010.04.13.4רמת גן

99,999-50,000536,428100.036.30.516.012.621.87.23.02.5

33,651100.035.50.620.116.521.33.91.10.9אילת

16,188100.060.70.817.39.710.31.00.20.1ביתר עילית

28,542100.027.10.412.111.326.212.45.64.8גבעתיים

28,596100.031.20.412.510.222.411.35.96.1הוד השרון

45,920100.032.90.513.811.022.19.84.85.2הרצליה

48,802100.037.10.517.414.121.85.92.01.1חדרה

37,492100.039.80.620.014.619.93.80.90.4לוד

14,467100.061.90.817.59.59.20.90.20.1מודיעין עילית

43,770100.030.30.410.410.024.613.06.35.0רעות-מכבים-מודיעין

29,907100.036.40.515.712.524.67.01.91.4נהריה

22,094100.029.80.412.411.025.311.55.64.0נס ציונה

26,295100.039.60.518.314.021.74.11.00.8עפולה

29,219100.036.60.617.913.622.35.92.01.3קריית אתא

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

(המשך) 9לוח 
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

(המשך) 9לוח 

28,136100.040.60.720.513.919.43.80.80.4קריית גת

29,013100.031.80.414.913.225.98.63.12.1ראש העין

37,716100.038.30.720.415.420.93.30.70.4רמלה

36,620100.034.20.512.710.421.59.95.35.5רעננה

49,999-20,000608,421100.037.20.516.512.721.96.72.42.0

14,311100.043.20.618.313.020.33.60.70.3אופקים

18,941100.036.90.619.814.820.54.91.41.1אור יהודה

14,571100.052.80.717.411.314.42.60.60.3אלעד

10,596100.032.70.618.514.824.86.21.60.8אריאל

10,789100.026.00.515.113.529.710.23.01.9באר יעקב

11,980100.031.80.411.710.324.011.65.44.8גבעת שמואל

12,168100.033.60.313.711.324.410.14.02.6גדרה

11,992100.034.50.413.511.524.59.83.62.2גן יבנה

8,754100.029.60.411.99.823.612.06.66.0גני תקוה

19,341100.037.70.617.312.921.27.42.00.9דימונה

10,388100.036.60.512.39.518.69.85.07.7זכרון יעקב

22,350100.044.60.719.213.417.83.10.70.5טבריה

11,760100.036.70.619.114.122.15.31.30.9טירת כרמל

23,260100.032.90.517.213.025.07.32.41.6יבנה

15,374100.031.80.514.712.624.49.03.73.2יהוד

11,956100.032.00.514.712.524.59.23.82.8יקנעם עילית

10,873100.033.80.614.512.123.99.43.62.1כפר יונה

24,388100.036.30.617.113.823.26.11.61.2כרמיאל

12,907100.033.70.513.511.323.68.94.34.1מבשרת ציון

13,679100.040.50.519.314.220.24.01.00.3מגדל העמק

20,374100.034.60.515.213.127.26.71.71.0מעלה אדומים

11,594100.037.70.617.914.023.74.31.10.7תרשיחא-מעלות

22,440100.040.80.619.714.219.33.70.90.8נוף הגליל

12,525100.033.00.516.312.323.88.53.32.3נשר

16,311100.046.10.717.212.519.63.20.50.3נתיבות

25,456100.042.50.618.213.520.43.60.80.4עכו

13,539100.043.70.718.013.718.23.51.30.8ערד

18,680100.035.40.515.812.322.57.93.02.7כרכור-פרדס חנה

14,790100.052.20.516.311.415.53.00.60.4צפת

11,192100.034.00.513.110.921.510.25.24.8צורן-קדימה

17,445100.028.20.412.010.424.012.96.25.9קריית אונו

20,347100.035.00.617.513.522.86.72.31.6קריית ביאליק
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

(המשך) 9לוח 

20,276100.039.80.718.814.220.14.31.30.8קריית ים

22,267100.034.00.516.513.323.77.62.71.8קריית מוצקין

12,168100.043.00.720.513.918.32.90.40.3קריית מלאכי

12,637100.038.30.719.415.021.04.20.90.5קריית שמונה

20,446100.030.90.412.59.822.310.65.77.9רמת השרון

13,761100.038.60.618.814.022.24.50.80.4שדרות

11,795100.031.80.310.28.922.612.96.66.7שוהם

19,999-10,00096,754100.036.60.515.312.422.17.33.02.8

6,265100.031.70.412.310.122.59.95.77.5אבן יהודה

9,833100.038.10.719.416.220.44.00.90.4אור עקיבא

6,085100.032.50.417.713.825.07.02.11.4אזור

5,092100.040.10.411.410.823.68.03.32.4אפרת

10,402100.038.70.519.615.421.03.90.60.3בית שאן

6,698100.032.90.411.410.021.410.76.66.6גבעת עדה-בנימינה

7,545100.038.80.416.111.923.86.21.51.3גבעת זאב

4,473100.036.60.617.314.223.25.91.50.7חריש

5,090100.038.50.816.514.722.64.81.30.7ירוחם

7,295100.031.00.412.110.223.712.35.64.7מזכרת בתיה

4,029100.029.30.511.611.029.111.34.32.9צור הדסה

7,623100.035.70.512.010.821.29.55.15.2קריית טבעון

5,946100.037.50.618.213.922.95.11.20.7קריית עקרון

3,954100.057.30.817.610.411.91.30.50.3רכסים

6,424100.034.60.511.99.419.910.65.57.6תל מונד

9,999-5,00095,942100.036.40.414.211.222.58.63.53.1

4,247100.029.60.411.511.425.412.45.24.1אורנית

4,007100.030.50.313.712.025.711.04.02.8אלפי מנשה

2,932100.048.20.513.99.920.74.61.50.6בית אל

2,574100.031.70.514.112.727.29.13.01.9עופרים-בית אריה

3,562100.034.60.816.313.522.67.42.91.9בית דגן

3,968100.036.40.520.814.922.24.10.90.2ש"בני עי

3,056100.035.80.411.610.223.010.94.73.5בת חפר

2,303100.041.90.616.412.522.74.61.00.3גבע בנימין

5,046100.042.80.518.413.320.33.80.60.3חצור הגלילית

5,843100.035.10.311.08.721.211.36.16.2כוכב יאיר

2,953100.057.80.616.710.012.42.20.30.1כוכב יעקב

2,833100.034.00.511.18.222.912.95.05.3כפר ורדים

2,456100.042.10.417.413.920.84.11.00.2ד"כפר חב
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

(המשך) 9לוח 

3,353100.030.50.49.26.822.214.37.39.4להבים

4,869100.028.60.29.38.026.414.16.96.5מיתר

2,711100.046.70.716.010.920.04.40.70.6מצפה רמון

4,027100.029.80.210.18.222.113.76.98.8עומר

3,659100.030.60.213.612.223.910.44.84.4עתלית

3,504100.031.70.413.311.123.610.35.04.6פרדסיה

2,101100.019.50.211.712.633.115.34.63.0צור יצחק

2,474100.034.80.610.59.120.99.25.59.2קיסריה

3,961100.042.10.619.715.118.33.10.80.3קצרין

3,531100.046.60.918.611.518.62.90.70.2קריית ארבע

1,695100.055.60.616.19.613.23.11.10.6קריית יערים

4,159100.036.70.315.613.224.26.92.11.2קרני שומרון

3,942100.031.60.412.19.924.812.15.43.8רמת ישי

3,424100.035.80.517.313.824.26.31.10.9שלומי

2,752100.033.50.313.112.125.610.13.02.3שערי תקוה

4,999-2,00072,203100.038.80.412.610.622.68.43.43.2

1,184100.031.50.312.911.328.810.42.62.1אחוזת ברק

1,641100.043.60.210.79.423.56.93.62.1אלון שבות

1,802100.039.20.415.013.223.65.51.91.2אליכין

1,096100.041.10.211.78.925.08.32.62.3אלעזר

1,985100.033.50.411.412.224.19.35.23.8אלקנה

996100.028.40.68.99.126.313.27.06.4בית חשמונאי

952100.030.30.411.110.722.712.55.17.1שער חפר-בית יצחק

871100.043.71.315.611.721.85.20.30.3ברכה

858100.043.50.320.915.716.82.40.20.1ברקת

1,195100.033.10.214.310.525.09.94.32.8גבעת אבני

1,052100.031.70.412.410.924.510.84.84.5גבעת ברנר

1,616100.034.30.215.014.324.98.01.71.5גן נר

831100.052.01.314.810.516.03.41.70.4גני מודיעין

1,020100.036.56.98.924.711.56.05.6הושעיה

1,897100.033.40.49.510.022.612.25.56.4הר אדר

689100.043.714.211.621.36.81.50.9חספין

2,031100.045.60.912.89.518.27.52.33.2חשמונאים

1,653100.045.40.210.99.523.27.22.60.9טלמון

1,481100.051.80.315.511.016.53.40.90.7יבנאל

1,549100.046.70.311.410.118.96.63.42.6יד בנימין

933100.033.80.212.512.325.310.63.22.0יקיר
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

(המשך) 9לוח 

969100.046.90.313.512.119.24.91.81.4כוכב השחר

1,854100.034.50.411.710.926.410.63.61.9כפר אדומים

1,115100.036.70.48.07.920.712.06.77.5כפר האורנים

1,010100.033.70.111.99.322.010.16.46.5כפר ויתקין

2,164100.032.30.412.110.226.010.74.14.3כפר תבור

1,405100.033.70.112.09.521.511.06.35.9לפיד

897100.044.10.312.69.823.75.22.91.2מבוא חורון

894100.039.90.314.513.024.05.71.60.9מעגלים

494100.048.00.414.69.917.45.92.41.4מעגן מיכאל

965100.042.50.615.512.722.54.41.00.7מצפה יריחו

1,191100.040.60.310.710.723.89.43.21.4מרכז שפירא

1,936100.035.00.310.59.021.312.25.46.3מתן

1,097100.041.30.111.79.124.48.32.92.2נווה דניאל

1,359100.046.40.29.18.219.78.13.54.8נוף איילון

1,418100.031.20.29.68.021.911.87.59.8נופית

843100.035.00.717.212.526.95.21.70.8נוקדים

854100.030.00.212.510.824.611.75.05.2נורדיה

966100.040.80.316.010.822.86.31.91.1ניצן

773100.026.80.314.214.229.011.82.31.4נעלה

1,776100.031.00.49.57.022.19.75.914.4סביון

1,748100.047.00.514.311.318.45.12.70.7עלי

1,211100.023.70.614.213.729.712.63.91.7עלי זהב

1,449100.057.60.617.810.312.41.20.10.1עמנואל

1,596100.043.30.413.410.721.27.22.61.2עפרה

907100.029.30.416.011.228.010.92.31.8עץ אפרים

855100.039.20.110.99.222.612.04.21.8פדואל

1,021100.030.80.514.614.723.911.32.81.5צופים

1,287100.031.40.511.09.422.410.97.56.9צור משה

2,129100.042.90.613.210.723.85.71.91.3קדומים

472100.036.70.411.79.323.511.24.42.8קציר

1,483100.042.30.313.611.419.47.92.22.8ראש פינה

899100.040.80.610.310.925.78.52.21.0רבבה

1,468100.045.50.714.210.821.15.41.80.4שילה

1,333100.037.50.27.66.820.612.66.28.7שמשית

1,047100.035.10.416.312.225.17.72.01.1שתולים

611100.058.90.314.78.015.91.30.70.2תפרח

1,375100.040.30.714.012.924.35.61.60.7תקוע
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

(המשך) 9לוח 

יישובים עירוניים לא 

534,039100.052.50.717.711.015.02.30.50.4יהודיים סך הכול

99,999-50,00080,504100.055.10.818.010.113.21.90.50.4

22,149100.060.00.816.98.511.21.80.40.3פחם-אום אל

36,034100.051.00.818.710.715.02.50.70.6נצרת

22,321100.056.90.717.810.912.11.20.20.2רהט

49,999-20,000186,460100.052.90.717.711.014.72.10.50.3

15,273100.048.00.917.912.517.22.60.50.4גרביה-באקה אל

9,662100.054.40.718.011.313.31.60.40.4מכר-דיידה'ג

5,382100.052.60.620.212.112.51.40.30.2חורה

19,364100.051.90.819.310.914.71.80.50.3טייבה

11,392100.048.80.720.611.614.72.60.50.4טירה

14,717100.054.50.818.011.213.51.50.30.2טמרה

4,982100.051.90.518.412.614.71.60.10.1כסיפה

9,233100.060.90.816.18.611.01.70.40.3כפר כנא

7,650100.063.60.714.28.411.71.20.20.1כפר מנדא

10,295100.051.41.020.211.713.61.50.40.3כפר קאסם

10,043100.051.90.814.310.318.73.20.60.3מגאר

14,687100.054.60.715.89.715.62.70.60.4נין'סח

10,326100.056.40.714.79.614.72.80.80.3עראבה

8,909100.050.20.818.311.416.42.30.30.4ערערה

9,807100.049.10.819.212.615.42.20.40.3קלנסווה

18,800100.049.60.618.211.816.12.50.60.6שפרעם

5,938100.060.60.617.29.510.51.20.30.1תל שבע

19,999-10,000167,242100.052.20.817.811.115.02.40.50.4

5,841100.050.60.617.212.016.12.30.50.8אבו סנאן

5,889100.053.60.816.99.614.92.90.80.5אכסאל

5,497100.050.41.120.211.813.62.00.50.4אעבלין

5,839100.052.00.512.19.519.94.90.70.4ן'בית ג

4,270100.055.60.716.810.913.81.80.20.2ה"בסמ

4,300100.055.70.620.610.610.91.30.20.1וליה'לג'ג

7,136100.049.91.125.014.98.60.40.10.0זרקא-סר א'ג

2,960100.043.40.716.513.420.73.90.70.6ת'ג

9,672100.043.70.817.511.321.14.11.00.5כרמל-דאלית אל

4,664100.050.50.916.311.716.73.10.60.3דבוריה

3,404100.045.90.516.513.519.52.80.60.8אסד-דייר אל

4,910100.052.40.915.99.717.82.50.40.4דייר חנא

5,665100.052.90.819.99.814.02.00.20.3טורעאן
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

(המשך) 9לוח 

8,210100.053.40.819.59.713.72.10.60.2יפיע

7,149100.051.70.515.311.217.43.00.40.5ירכא

5,172100.052.20.616.511.216.62.10.50.3כאבול

4,764100.050.40.815.910.717.93.20.40.6כפר יאסיף

8,917100.046.70.717.912.218.33.20.60.5כפר קרע

4,327100.056.20.617.510.613.21.40.20.4לקיה

10,924100.054.10.718.411.812.91.60.30.2כרום-ד אל'מג

4,718100.064.50.813.08.210.81.80.40.4דל שמס'מג

6,297100.058.31.016.88.712.52.10.40.2מעלה עירון

5,353100.055.30.716.011.813.52.10.40.2נחף

5,837100.059.51.018.19.010.81.10.30.2עין מאהל

4,446100.043.50.716.710.921.43.91.61.2עספיא

4,822100.056.10.716.711.312.82.00.30.2בנגב-ערערה

6,156100.049.60.820.413.913.61.30.40.1פוריידיס

6,894100.054.50.819.79.612.32.10.60.3ריינה

3,209100.056.30.920.910.89.51.20.30.1שלום-שגב

9,999-5,00067,790100.050.40.716.911.517.12.50.50.3

3,393100.041.90.721.215.118.61.70.60.2אבו גוש

489100.055.20.620.911.010.41.20.40.2אל סייד

4,498100.058.81.215.58.913.01.90.50.3ידאת'נוג-בועיינה

2,813100.061.80.714.67.312.82.00.40.3בוקעאתא

4,169100.052.90.615.411.917.01.70.40.2מכסור-ביר אל

599100.076.00.513.05.84.00.7'ביר הדאג

3,583100.049.90.819.813.214.51.30.30.3בסמת טבעון

2,240100.060.40.516.19.111.91.50.40.2בענה

3,212100.046.50.312.59.524.85.50.50.5ולס'ג

2,983100.047.40.719.113.216.02.30.60.5זמר

3,687100.048.70.820.912.115.61.50.30.1זרזיר

2,809100.045.80.611.610.923.65.71.30.5חורפיש

3,008100.052.60.618.313.314.20.80.20.1זנגריה-טובא

3,093100.045.20.413.311.824.73.60.70.3ת'ג-יאנוח

3,690100.043.30.211.514.625.73.60.60.5סמיע-כסרא

2,394100.048.90.618.313.516.81.60.4רה'אג'חג-טבאש-כעביה

3,155100.056.70.818.310.511.61.60.40.2משהד

2,648100.045.90.615.110.621.84.21.00.8עיילבון

3,070100.056.41.422.68.38.71.70.60.2עילוט

2,597100.044.60.814.312.322.83.90.80.5(בוקייעה)פקיעין 
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סך הכל
עד שכר 

מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

(המשך) 9לוח 

3,865100.044.30.917.811.619.94.00.80.6ראמה

2,746100.047.91.019.413.116.22.00.20.2גנם-אום אל- שבלי 

3,049100.054.20.819.411.612.11.50.40.1שעב

4,999-2,00032,043100.049.10.617.711.817.12.70.60.4

357100.054.10.816.811.814.81.7אבו תלול

1,140100.052.51.322.212.410.41.10.1אבטין

772100.069.00.815.97.36.10.80.1אום בטין

1,501100.037.20.618.512.923.25.91.30.5(גוש חלב)ש 'ג

1,466100.048.90.416.011.219.72.70.50.6א'היג-כאוכב אבו אל

1,563100.048.80.721.210.715.52.00.40.6כפר ברא

1,670100.034.90.719.314.323.65.11.50.7כפר כמא

1,178100.049.70.417.115.615.51.20.20.3כפר מצר

1,688100.052.90.617.511.215.41.90.30.2מוקייבלה

1,994100.050.10.518.512.715.52.00.50.5מזרעה

897100.043.70.418.412.320.23.70.90.4מייסר

1,527100.063.50.714.87.211.31.40.70.5מסעדה

1,576100.038.20.715.210.727.15.61.31.3מעיליא

1,345100.047.00.920.214.015.22.20.30.3נאעורה

2,066100.044.60.517.411.920.44.00.70.4ור'סאג

1,244100.049.00.617.713.115.23.00.80.6סולם

1,397100.053.70.417.311.314.72.10.20.3סלמה

1,176100.049.50.418.410.517.12.90.90.3ר'ג'ע

1,267100.063.10.715.09.510.11.30.10.2עוזייר

1,279100.046.81.321.312.416.41.20.30.3עין נקובא

927100.057.30.413.911.115.21.10.40.5עין קנייא

1,618100.040.90.515.712.923.94.51.10.6פסוטה

459100.053.40.217.615.512.60.7סר-קצר א

689100.050.71.217.48.417.63.80.60.4רומת הייב

1,247100.052.80.718.312.514.21.30.2דנון' שייח
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סך הכל

1990 - 

2014

 2015 - 

סך הכל2019

1990 - 

2014

 2015 - 

סך הכל2019

1990 - 

2014

 2015 - 

2019

638,274571,88266,39211,16011,4578,0809,82010,2616,017סך הכול

- יישובים עירוניים 

622,291558,49963,79211,13211,4208,1149,80310,2306,068כ"סה

יישובים עירוניים 

621,718557,93663,78211,13511,4238,1149,80610,2336,069יהודיים סך הכול

35,95829,3686,59010,94211,5537,5739,29710,1755,388מעל 500,000

499,999-200,000233,866207,36926,49711,23611,5328,4769,88710,3356,380

199,999-100,000109,73399,8539,88011,07811,3218,2019,79510,1446,274

99,999-50,00096,69287,0049,68811,29311,5608,4299,96810,3746,319

49,999-20,000117,470108,1979,27310,62810,8886,9729,4339,7955,205

19,999-10,00011,78511,07670912,10212,2369,48510,62210,8716,740

9,999-5,00010,81410,17464012,16412,4307,12710,80111,1445,353

4,999-2,0005,4004,89550513,33013,7248,36611,32811,9215,584

- יישובים כפריים 

15,72713,1282,59912,24513,0067,14110,42211,5404,772כ"סה

4,2713,98029112,86113,0719,23111,15911,5036,453מושבים

6705858511,42911,9846,1839,67810,5113,946מושבים שיתופיים

5,5644,2381,32611,60012,7017,0479,74511,2804,838קיבוצים

8383105288,71311,7246,0526,20610,5903,632יישובים מוסדיים יהודיים

3,0372,80023713,40713,8007,58711,82112,3635,426ישובים כפריים קהילתיים

1,3471,21513212,41712,8366,92610,71611,4114,324יישובים יהודיים קטנים

אוכלוסייה מחוץ 

11911917,20817,20815,78615,786ליישובים

117116111,44911,4641,78310,31510,402297כתובת לא ידועה

2019, של העולים השכירים לפי שנת עליה ולפי צורת יישוב (ח"ש)שכר חודשי ושנתי ממוצע : 10לוח 

צורת היישוב
שכר ממוצע לחודש בשנהשכר ממוצע לחודש עבודהמספר עולים שכירים
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(המשך) 10לוח 

סך הכל

1990 - 

2008

 2009 - 

סך הכל2019

1990 - 

2008

 2009 - 

סך הכל2019

1990 - 

2008

 2009 - 

2019

638,274571,88266,39211,16011,4578,0809,82010,2616,017סך הכול
- יישובים עירוניים 

622,291558,49963,79211,13211,4208,1149,80310,2306,068כ"סה
יישובים עירוניים 

621,718557,93663,78211,13511,4238,1149,80610,2336,069יהודיים סך הכול

35,95829,3686,59010,94211,5537,5739,29710,1755,388מעל 500,000

35,95829,3686,59010,94211,5537,5739,29710,1755,388ירושלים

499,999-200,000233,866207,36926,49711,23611,5328,4769,88710,3356,380

37,94134,9522,98910,83711,0737,6059,6409,9645,853אשדוד

31,34628,7312,61510,84411,1427,0459,64910,0295,469באר שבע

3,5913,1884038,2748,4606,5307,0767,3654,791בני ברק

37,65331,7505,90310,68711,2816,8119,33610,1335,048חיפה

32,05727,6594,39810,61510,9717,8679,1699,7235,682נתניה

28,88526,9881,89711,79012,0048,28910,57010,8536,546פתח תקוה

29,55927,2882,27111,88312,1607,96210,60110,9756,101ראשון לציון

32,83426,8136,02112,55812,66811,97910,79711,1989,012יפו-תל אביב

199,999-100,000109,73399,8539,88011,07811,3218,2019,79510,1446,274

22,92320,8102,1139,91110,1537,1428,7019,0305,458אשקלון

9,0868,18789910,90310,9999,8979,2009,3997,383בית שמש

26,72623,7282,9989,4319,6527,3998,3118,6435,687בת ים

19,99618,9041,09211,10411,2757,5319,93410,1825,636חולון

6,6696,22244714,48514,8289,01913,12313,5497,193כפר סבא

13,55512,91663912,90413,0509,38111,67311,8957,177רחובות

10,7789,0861,69213,20013,7419,80711,63012,3877,568רמת גן

99,999-50,00096,69287,0049,68811,29311,5608,4299,96810,3746,319

8,0236,2901,7339,1079,5057,4427,7568,3345,656אילת

1,1309801507,7498,0145,7606,3906,7244,211ביתר עילית

2,5492,20734215,08415,72310,27613,28214,1157,907גבעתיים

1,8871,73715015,62515,99810,50613,97114,4848,032הוד השרון

5,1944,45573913,37113,8009,96411,61012,4086,800הרצליה

14,43013,66976110,56510,7277,0869,4359,6645,321חדרה

9,8659,53533010,19610,2946,7909,1609,3005,120לוד

1,029932976,9827,1015,6885,7025,8634,149מודיעין עילית

4,7984,37042818,51918,88914,05016,70317,27310,879רעות-מכבים-מודיעין

7,2815,9491,33211,00611,8336,5739,75810,8215,011נהריה

1,6631,6144914,39314,5189,20013,08713,2826,666נס ציונה

6,9206,3086129,94610,2056,8888,8409,1725,410עפולה

5,6905,4762149,3389,4476,1708,3708,5074,868קריית אתא

7,9297,5453849,6599,7677,2568,5858,7295,748קריית גת

צורת היישוב
שכר ממוצע לשנהשכר ממוצע לחודשמספר עולים שכירים
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(המשך) 10לוח 

סך הכל

1990 - 

2008

 2009 - 

סך הכל2019

1990 - 

2008

 2009 - 

סך הכל2019

1990 - 

2008

 2009 - 

2019

צורת היישוב
שכר ממוצע לשנהשכר ממוצע לחודשמספר עולים שכירים

2,2282,1309814,71714,8959,95813,30913,5817,392ראש העין

9,2568,6376199,98210,1307,5548,9839,2075,854רמלה

6,8205,1701,65014,04914,80411,19511,56612,7147,969רעננה

49,999-20,000117,470108,1979,27310,62810,8886,9729,4339,7955,205

3,3873,2751129,2459,3216,3768,0768,2054,326אופקים

3,2893,202879,6289,6717,7628,6348,7115,829אור יהודה

532490429,1819,3567,0217,8228,0055,684אלעד

4,2994,06923011,76411,9836,91010,62710,9425,048אריאל

1,5081,4396913,55813,7648,34712,03412,3166,150באר יעקב

1,22587135414,91015,63712,75812,60213,8989,412גבעת שמואל

1,1471,1281912,02112,0996,94510,89310,9805,696גדרה

1,2031,1564714,72814,9268,25313,24613,5565,634גן יבנה

4724393317,91018,35210,63016,20616,8337,865גני תקוה

3,1863,08610010,22510,3057,3299,1079,2225,558דימונה

7947157918,37518,93712,06215,63416,4308,435זכרון יעקב

3,1652,8283378,3518,5826,0787,2877,6074,602טבריה

2,3022,2049810,44810,5298,2429,2509,3936,034טירת כרמל

2,9292,8804910,83710,8837,7389,7739,8356,132יבנה

1,0049752912,81012,86710,52411,68411,7928,044יהוד

2,9572,79516213,57213,9076,91812,36712,7645,516יקנעם עילית

1,0841,0315313,91714,1308,79512,45612,7666,416כפר יונה

9,6858,5361,14910,68011,0916,7879,45610,0784,836כרמיאל

1,2541,15110312,62913,0506,90311,01211,5485,026מבשרת ציון

3,9403,4694719,5689,9606,3078,5158,9885,035מגדל העמק

3,3063,09920711,84112,0807,68210,53510,8435,926מעלה אדומים

3,6723,49317910,83910,9927,1359,80410,0385,239תרשיחא-מעלות

9,0838,3287559,0039,2246,1318,0248,3264,698נוף הגליל

3,8053,58422113,27513,6196,31112,05812,5154,638נשר

2,5452,448979,0319,1405,5207,9258,0873,832נתיבות

5,4184,4819379,0749,5236,5757,8828,4785,031עכו

4,5184,2742449,7109,8646,4708,6118,8274,828ערד

2,8392,7588110,69710,7578,1359,6109,7215,842כרכור-פרדס חנה

2,2001,6325688,0878,6016,3856,7267,4064,773צפת

7687501814,94715,0738,02713,46813,6595,500צורן-קדימה

1,2961,2296718,06618,4229,77816,32616,8337,029קריית אונו

5,1794,8952849,99310,1666,4028,8679,1064,757קריית ביאליק

8,2917,1251,1669,2919,6696,5128,1888,7284,891קריית ים

5,8655,42643910,85211,1706,0939,75310,1724,572קריית מוצקין
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(המשך) 10לוח 

סך הכל

1990 - 

2008

 2009 - 

סך הכל2019

1990 - 

2008

 2009 - 

סך הכל2019

1990 - 

2008

 2009 - 

2019

צורת היישוב
שכר ממוצע לשנהשכר ממוצע לחודשמספר עולים שכירים

2,3012,247548,1968,1888,6077,1517,1716,283קריית מלאכי

1,8991,829709,6369,7366,4448,6188,7664,741קריית שמונה

74964610314,44415,0549,27112,42113,4266,113רמת השרון

4,0313,8831489,4539,5486,5568,3008,4264,994שדרות

3433311219,28719,7025,81917,69418,1704,566שוהם

19,999-10,00011,78511,07670912,10212,2369,48510,62210,8716,740

2692452418,17418,59811,34216,10217,0356,577אבן יהודה

3,6203,50611410,23210,3177,2189,1439,2565,651אור עקיבא

7607223811,57011,7018,84710,34910,5127,237אזור

1,12099412614,30914,51512,47511,90412,2379,282אפרת

547499488,6578,7975,9637,3937,8292,868בית שאן

3633441916,65617,0027,95714,88215,4165,200גבעת עדה-בנימינה

6395677211,24611,6547,1619,3869,9654,824גבעת זאב

91280011211,18611,6007,5999,49010,0585,434חריש

8257972810,23010,2828,6309,0799,1487,089ירוחם

492483916,10216,14513,20214,50414,5999,413מזכרת בתיה

5585372116,58016,69012,85014,94115,1808,821צור הדסה

3933553814,28814,8357,19112,60913,4564,699קריית טבעון

8298131610,06410,05011,0958,9548,9946,934קריית עקרון

1039589,8839,46416,2888,4688,25211,029רכסים

3553193620,13220,35617,84017,59418,03313,710תל מונד

9,999-5,00010,81410,17464012,16412,4307,12710,80111,1445,353

191183816,14616,5256,64515,04715,4565,676אורנית

3493321716,97217,2279,31115,76516,2805,705אלפי מנשה

2782651310,05210,2765,0618,7028,9314,023בית אל

171169215,23215,2946,68513,52513,6423,621עופרים-בית אריה

1601451513,25813,8716,41811,83512,5395,027בית דגן

1,8841,8503410,28710,3506,0759,3259,4134,497ש"בני עי

125123216,47516,56610,51515,41015,5119,201בת חפר

3052871810,80711,0965,7519,6059,9144,686גבע בנימין

393378158,9209,0395,1287,9208,0903,618חצור הגלילית

307299818,76218,87213,06117,24417,4738,707כוכב יאיר

566495718,2968,5346,3956,9457,2584,759כוכב יעקב

1861761018,40518,9165,27616,50017,2513,298כפר ורדים

109911810,30711,0834,3128,4639,6522,455ד"כפר חב

136133323,58723,8207,68721,98322,3734,697להבים

2952851020,18220,4518,84718,44318,8965,529מיתר

508466429,94010,0878,0358,7178,9516,122מצפה רמון
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(המשך) 10לוח 

סך הכל

1990 - 

2008

 2009 - 

סך הכל2019

1990 - 

2008

 2009 - 

סך הכל2019

1990 - 

2008

 2009 - 

2019

צורת היישוב
שכר ממוצע לשנהשכר ממוצע לחודשמספר עולים שכירים

172169321,95622,1275,93120,21120,5123,295עומר

2862761016,72317,0156,78115,02715,3914,973עתלית

8078218,35518,42915,36916,59616,67613,447פרדסיה

249247217,53517,6621,56416,32016,4401,433צור יצחק

1611392213,91114,06012,78311,54211,9359,055קיסריה

1,2811,1091728,6508,9026,9267,4297,7065,648קצרין

745702437,9558,0885,2866,9167,1083,780קריית ארבע

283241429,4789,7817,3708,0368,5165,279קריית יערים

6215922912,43112,53010,11410,91411,0667,818קרני שומרון

167164317,15217,2625,70315,31215,5432,693רמת ישי

6336161711,72511,8536,75110,69610,8335,725שלומי

173164913,82814,0308,75212,23612,5975,673שערי תקוה

4,999-2,0005,4004,89550513,33013,7248,36611,32811,9215,584

136133317,35717,4596,45316,20916,5182,510אחוזת ברק

3012722912,90413,4475,60010,68611,4703,331אלון שבות

6059112,34412,3589,59110,33810,4732,398אליכין

1211061513,06613,7207,06711,25712,1674,829אלעזר

5953611,22010,98113,8349,8419,8249,991אלקנה

414118,23818,23816,34716,347בית חשמונאי

2120121,89322,00710916,76717,6059שער חפר-בית יצחק

6055511,03211,3643,2299,0259,7281,292ברכה

778,6048,6046,6586,658ברקת

3130120,41720,8777,37319,31919,7177,373גבעת אבני

5451314,69015,0199,20213,64813,9398,691גבעת ברנר

7876213,36613,4677,02311,82312,0343,804גן נר

77641311,89912,5627,9758,8219,5855,061גני מודיעין

191917,38817,38816,09216,092הושעיה

83711215,42716,3499,77813,47614,3538,284הר אדר

63638,7858,7857,1937,193חספין

4073743315,52515,74812,43812,65413,0258,449חשמונאים

106100613,02713,17010,30811,67511,8868,160טלמון

463796,3546,7564,4064,7085,1582,856יבנאל

1971801717,40417,62314,66913,20813,5529,563יד בנימין

49272215,35419,4979,21612,50817,2106,738יקיר

9892611,70511,9067,3619,4669,8034,294כוכב השחר

167158912,03912,3095,43210,73611,1473,521כפר אדומים

232318,72618,72616,55516,555כפר האורנים

161614,37414,37413,02613,026כפר ויתקין
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(המשך) 10לוח 

סך הכל

1990 - 

2008

 2009 - 

סך הכל2019

1990 - 

2008

 2009 - 

סך הכל2019

1990 - 

2008

 2009 - 

2019

צורת היישוב
שכר ממוצע לשנהשכר ממוצע לחודשמספר עולים שכירים

124120416,61116,7796,14214,82515,2302,687כפר תבור

3532318,13018,5848,84316,66217,8094,421לפיד

3835315,74416,4026,22714,39715,2314,670מבוא חורון

10107,7387,7385,6755,675מעגלים

12331928,57612,5736,6535,93811,2214,158מעגן מיכאל

9487710,63710,60011,2408,7428,8647,226מצפה יריחו

2420410,71311,1356,6598,2969,3722,913מרכז שפירא

6361218,86219,3374,89017,44017,8584,686מתן

2602342614,76614,82014,15612,22012,5149,574נווה דניאל

9996316,76517,0594,94713,37813,6983,160נוף איילון

3736123,50123,5369,29921,43622,010775נופית

1991841510,23210,5375,5238,5968,9913,743נוקדים

2321213,74214,2138,21912,04912,5776,507נורדיה

746779,0309,2295,8098,0238,5293,181ניצן

7574116,09716,1883,43815,11415,2951,719נעלה

5648816,51017,3999,09414,22515,6175,873סביון

271253189,9169,9988,4958,3838,5595,899עלי

6966312,93513,1438,65311,51411,6668,172עלי זהב

636128,5568,6435,2587,0177,1323,505עמנואל

178166129,5929,8125,4688,1598,4973,494עפרה

109106317,00817,01716,56815,40915,54510,585עץ אפרים

55352013,31614,9449,95311,37913,5217,631פדואל

9591414,70015,0714,86513,48813,9113,851צופים

3634218,03318,3839,54515,82116,4015,965צור משה

21320769,5479,6645,5168,4458,5484,903קדומים

7470414,94215,4865,82313,46113,9195,460קציר

6058214,08914,11513,45712,27012,22913,457ראש פינה

49341515,02517,7865,78812,21416,0433,537רבבה

11811089,2279,4375,9707,5537,7854,353שילה

2625118,43218,8226,18917,25117,7554,642שמשית

4342114,33614,36666812,69712,99856שתולים

17177,8547,8546,8146,814תפרח

2702373311,46611,8558,04010,01510,5965,847תקוע
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

1,530,31224,61022,77325,37023,477סך הכול

1,424,46424,28222,45225,02623,140כ"סה- יישובים עירוניים 

1,202,74625,91324,08226,67224,802יישובים עירוניים יהודיים סך הכול

141,30517,35215,67618,00716,299מעל 500,000

499,999-200,000370,62426,57424,72527,36825,488

199,999-100,000180,39626,16724,41827,25425,470

99,999-50,000205,03127,60725,68828,51026,542

49,999-20,000211,94626,33824,67026,93825,218

19,999-10,00034,21929,12527,25929,62927,697

9,999-5,00032,35431,05129,17831,46929,561

4,999-2,00026,87131,10029,05031,69929,582

221,71815,18413,65815,76214,125יישובים עירוניים לא יהודיים סך הכול

99,999-50,00035,78314,66812,95815,31813,498

49,999-20,00078,53315,03913,51915,64014,018

19,999-10,00066,29815,25113,76915,77414,183

9,999-5,00027,99615,51414,09316,18314,620

4,999-2,00013,10816,24214,74116,70015,129

97,26130,22628,44031,00629,162כ"סה- יישובים כפריים 

46,74330,94729,32531,75230,092מושבים

4,86730,56028,56828,64626,494מושבים שיתופיים

22,25228,33126,49729,05727,173קיבוצים

60622,21219,69124,00421,808יישובים מוסדיים יהודיים

15,63329,79627,75430,46828,353ישובים כפריים קהילתיים

7,16032,53630,65835,41133,471יישובים יהודיים קטנים

4,43014,72813,33015,33613,895יישובים לא יהודיים קטנים

3,46212,18010,27416,12813,476אוכלוסייה מחוץ ליישובים

2,9119,6738,06710,0398,155שבטי בדווים: מזה

60631,62729,64233,57531,596כתובת לא ידועה

2019-2018, לפי צורת יישוב, זוגות, של משפחת עובדים (ח"ש)שכר חודשי ושנתי ממוצע : 11לוח 

צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

1,530,31224,61022,77325,37023,477סך הכול

1,424,46424,28222,45225,02623,140כ"סה- יישובים עירוניים 

1,202,74625,91324,08226,67224,802יישובים עירוניים יהודיים סך הכול

141,30517,35215,67618,00716,299מעל 500,000

141,30517,35215,67618,00716,299ירושלים

499,999-200,000370,62426,57424,72527,36825,488

35,61622,04620,43322,65221,045אשדוד

43,51124,96923,38425,45823,770באר שבע

36,90012,80911,38413,28611,854בני ברק

47,60629,30527,46630,22728,318חיפה

40,22323,73021,97524,69922,942נתניה

49,83827,83426,16428,90927,179פתח תקוה

52,47228,42426,77029,41727,729ראשון לציון

64,45834,59232,26735,59633,273יפו-תל אביב

199,999-100,000180,39626,16724,41827,25425,470

26,26622,47920,88023,32321,676אשקלון

15,28217,81315,92218,29216,334בית שמש

22,02819,41618,00820,12718,679בת ים

36,29124,74023,24725,83224,287חולון

19,69734,11632,28534,35232,602כפר סבא

28,65828,76926,99230,18328,379רחובות

32,17432,38130,43233,87631,931רמת גן

99,999-50,000205,03127,60725,68828,51026,542

8,46023,56421,87124,48022,696אילת

9,25911,5139,92311,92710,342ביתר עילית

9,48336,74734,72838,26736,180גבעתיים

12,98740,41438,21541,71439,537הוד השרון

17,11335,76033,74337,52935,425הרצליה

17,15524,07822,56624,87523,292חדרה

13,62318,99817,39920,21618,542לוד

9,6199,9058,59510,3179,003מודיעין עילית

13,73041,16039,43642,29140,525רעות-מכבים-מודיעין

11,95225,00823,42525,93124,303נהריה

8,29636,47334,72837,11435,307נס ציונה

10,40721,83320,33422,41120,765עפולה

10,86124,02722,61425,03223,540קריית אתא

10,02319,73018,30620,44218,958קריית גת

9,32829,63627,94230,61028,890ראש העין

צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 11לוח 
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 11לוח 

16,05319,55618,00120,42418,831רמלה

16,68235,97833,60437,09134,718רעננה

49,999-20,000211,94626,33824,67026,93825,218

4,10018,18916,73318,95017,418אופקים

6,03821,97520,61422,99421,683אור יהודה

5,59815,64414,11916,12414,549אלעד

3,44023,24022,01524,30922,913אריאל

3,67529,56427,94730,39828,756באר יעקב

3,56437,63335,62738,84636,748גבעת שמואל

4,10432,79031,16533,66332,046גדרה

3,89231,60230,06932,40230,890גן יבנה

2,66839,01137,20940,74438,862גני תקוה

6,32324,10222,64024,24322,697דימונה

4,71039,06536,63239,87237,347זכרון יעקב

8,68818,83717,30319,61518,039טבריה

3,57721,45720,19722,73421,395טירת כרמל

8,12727,29825,77128,54127,056יבנה

6,74631,85630,08633,40531,637יהוד

3,52830,18728,78831,03729,637יקנעם עילית

3,15829,49828,09730,27628,765כפר יונה

8,03523,61422,19124,36922,926כרמיאל

3,69636,28734,53736,94235,151מבשרת ציון

4,24220,16018,86320,89919,562מגדל העמק

7,72825,25923,88526,42124,973מעלה אדומים

4,01821,21119,92021,83720,470תרשיחא-מעלות

6,86020,75519,35221,09619,625נוף הגליל

3,82527,98526,64029,00427,525נשר

5,31217,76816,17518,34116,792נתיבות

9,63019,28617,75819,82218,222עכו

5,36218,63916,99817,91716,136ערד

7,74628,49926,81129,38227,625כרכור-פרדס חנה

6,86616,72014,69917,55515,612צפת

3,40636,17234,44136,96935,015צורן-קדימה

5,87739,90238,04841,17039,306קריית אונו

8,28625,96624,56227,06625,561קריית ביאליק

8,17321,38519,96122,14420,597קריית ים

8,30627,46326,01928,15026,697קריית מוצקין

3,99518,52017,08019,54418,014קריית מלאכי
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 11לוח 

4,12221,04719,78621,98720,609קריית שמונה

6,56243,45341,26343,37641,237רמת השרון

4,36820,33918,91621,30419,822שדרות

3,59545,35143,71345,78943,960שוהם

19,999-10,00034,21929,12527,25929,62927,697

1,91342,02539,70342,25540,109אבן יהודה

2,94220,28019,00421,02119,571אור עקיבא

1,69125,82524,21326,27824,659אזור

2,32529,05126,76930,24227,963אפרת

4,36820,26318,88921,07319,563בית שאן

3,16340,25338,09141,48239,457גבעת עדה-בנימינה

3,69322,60520,65823,37721,382גבעת זאב

1,55823,43821,49723,32021,094חריש

1,55221,33019,91821,75520,205ירוחם

2,04939,33637,54240,11838,503מזכרת בתיה

1,29935,87734,51236,11434,462צור הדסה

2,64436,40534,67536,73534,943קריית טבעון

1,56823,46122,24324,35823,053קריית עקרון

1,61312,54111,14012,96511,625רכסים

1,84143,64441,61246,99044,733תל מונד

9,999-5,00032,35431,05129,17831,46929,561

1,59336,25634,47536,78334,896אורנית

1,34532,94331,59433,55931,983אלפי מנשה

1,15620,68318,67321,58619,584בית אל

88929,98428,51331,22929,485עופרים-בית אריה

93729,12927,65329,09127,808בית דגן

1,26520,26219,16121,06719,866ש"בני עי

93535,70834,25437,04935,640בת חפר

1,00820,74119,14521,43919,763גבע בנימין

1,80419,23617,76519,46617,944חצור הגלילית

1,85844,38942,60745,44443,573כוכב יאיר

1,50713,91012,22714,42512,852כוכב יעקב

99143,78241,94746,77044,627כפר ורדים

88320,57419,13721,14319,419ד"כפר חב

1,07352,63750,64153,08750,977להבים

1,64443,53341,80744,09642,402מיתר

63520,76719,04321,46519,903מצפה רמון

1,17551,54949,50951,02948,973עומר
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 11לוח 

1,06233,37531,36634,03332,374עתלית

1,01037,25335,65838,10736,426פרדסיה

79232,72630,87233,74831,828צור יצחק

72145,65343,27644,99043,058קיסריה

1,38819,66118,33120,73519,312קצרין

1,31517,88316,36018,98117,271קריית ארבע

66815,60513,74515,83913,957קריית יערים

1,61924,27522,65525,46223,632קרני שומרון

1,10236,56734,93237,29935,850רמת ישי

1,00023,38022,04223,89222,660שלומי

97930,58728,85331,67129,803שערי תקוה

4,999-2,00026,87131,10029,05031,69929,582

40332,84831,62333,14531,795אחוזת ברק

68227,73825,48829,13627,002אלון שבות

47824,84723,49326,02324,788אליכין

46830,19127,61331,72429,482אלעזר

80434,24632,36735,10332,672אלקנה

32140,58139,00942,10740,551בית חשמונאי

35040,02838,15539,10537,460שער חפר-בית יצחק

41018,32516,67119,53317,475ברכה

27218,62617,32519,38117,974ברקת

36334,95833,63636,93535,440גבעת אבני

25934,87633,09934,49232,542גבעת ברנר

51629,12627,70730,39228,993גן נר

43218,89016,91920,27418,105גני מודיעין

37441,60239,67642,06739,957הושעיה

84743,91141,84746,98044,585הר אדר

29423,43121,63624,55022,755חספין

81829,89727,41428,81826,235חשמונאים

71824,20622,61325,50123,751טלמון

49516,84115,06218,25216,294יבנאל

45528,64226,37630,54627,954יד בנימין

41129,28027,54030,42427,868יקיר

38721,73819,83524,22121,836כוכב השחר

84831,27929,23432,42230,386כפר אדומים

40248,04345,99549,42747,089כפר האורנים

29242,05240,66241,96940,123כפר ויתקין

64237,27535,80337,70936,098כפר תבור
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 11לוח 

42344,35542,36047,40745,349לפיד

38925,09323,20825,52423,763מבוא חורון

33926,99025,67327,39425,892מעגלים

15019,51216,35521,16418,632מעגן מיכאל

42321,00219,27421,56319,814מצפה יריחו

40530,89628,96830,78429,273מרכז שפירא

55042,81941,31344,40242,770מתן

49830,04727,68730,36228,377נווה דניאל

43537,11234,94737,99135,951נוף איילון

45050,30047,95952,03750,148נופית

40422,49220,65124,05522,147נוקדים

30536,08334,40236,23534,222נורדיה

25728,27126,38127,70726,120ניצן

31927,85926,47129,13427,669נעלה

51367,79365,41567,61564,680סביון

83420,44218,38821,53419,366עלי

56328,68726,89230,38328,594עלי זהב

67412,13810,41912,93411,284עמנואל

64625,74124,16926,49224,672עפרה

38629,30027,85529,95428,024עץ אפרים

37831,00828,91431,89929,241פדואל

40127,76925,94929,73727,899צופים

42841,61540,07643,00541,492צור משה

76426,05924,41025,82624,111קדומים

10929,71127,90731,88330,054קציר

36130,29528,55129,46328,129ראש פינה

39626,38124,60026,91824,812רבבה

67820,52618,65821,39919,521שילה

39849,98148,08051,05949,446שמשית

36428,64527,28528,67127,229שתולים

25711,57010,00511,66710,378תפרח

63322,68320,89022,79321,070תקוע

221,71815,18413,65815,76214,125יישובים עירוניים לא יהודיים סך הכול

99,999-50,00035,78314,66812,95815,31813,498

10,17313,08711,54213,61311,964פחם-אום אל

16,52116,35414,72617,09815,347נצרת

9,08913,40511,46913,87911,855רהט

49,999-20,00078,53315,03913,51915,64014,018
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 11לוח 

7,28515,90314,61216,93515,528גרביה-באקה אל

3,71815,15013,53215,61513,893מכר-דיידה'ג

2,68112,93311,13912,98811,151חורה

8,17014,97413,54415,74014,260טייבה

3,94016,63315,32717,22115,781טירה

6,74214,26112,77014,67613,185טמרה

1,78112,91511,40613,70411,939כסיפה

3,82413,38011,92013,85412,242כפר כנא

3,54712,34910,67812,74110,866כפר מנדא

4,06714,61813,26615,35513,773כפר קאסם

4,04216,13214,67916,74915,201מגאר

6,69915,99414,36216,43614,711נין'סח

4,37815,83913,96016,33314,399עראבה

3,11415,41914,02916,04814,574ערערה

3,74015,41314,04315,97414,593קלנסווה

8,36316,05514,64116,76315,267שפרעם

2,44212,04710,13512,41510,362תל שבע

19,999-10,00066,29815,25113,76915,77414,183

2,13615,77814,40216,57115,064אבו סנאן

2,46515,51914,10216,25814,642אכסאל

2,09014,82613,46615,31513,941אעבלין

2,29318,06716,93118,66917,433ן'בית ג

1,72013,68012,14914,31612,643ה"בסמ

1,42013,24611,75814,03412,544וליה'לג'ג

2,34512,65411,56813,13012,014זרקא-סר א'ג

83219,24717,80319,06617,664ת'ג

3,79018,24417,04318,88617,549כרמל-דאלית אל

1,78016,05714,71516,32914,882דבוריה

1,21916,66714,94718,08916,198אסד-דייר אל

1,76716,40514,72517,15915,251דייר חנא

2,48214,11112,87014,47613,261טורעאן

2,96013,77912,45714,33312,840יפיע

3,18116,78715,31617,26815,702ירכא

2,04414,84813,30415,33613,728כאבול

1,86718,03716,50918,71517,113כפר יאסיף

3,45117,88716,40318,49016,800כפר קרע

1,69513,10511,21913,34711,384לקיה

4,27114,67913,30515,44213,974כרום-ד אל'מג
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 11לוח 

2,06413,36111,95413,93012,519דל שמס'מג

2,61413,83712,14514,36112,616מעלה עירון

2,19513,80412,36614,59312,959נחף

2,42712,13510,77112,42410,792עין מאהל

2,32619,13617,61920,17018,698עספיא

2,19613,42511,33813,43711,261בנגב-ערערה

2,38713,82612,58814,56513,240פוריידיס

2,80813,44311,94614,01312,375ריינה

1,47312,06510,31212,05210,142שלום-שגב

9,999-5,00027,99615,51414,09316,18314,620

1,22115,86914,56516,21014,884אבו גוש

27011,89810,22012,81810,974אל סייד

1,66714,01012,17914,65612,874ידאת'נוג-בועיינה

1,26913,11911,66613,95412,440בוקעאתא

1,80513,83612,46514,53412,757מכסור-ביר אל

4118,5386,5758,3796,116'ביר הדאג

1,28313,92112,98014,66713,408בסמת טבעון

74013,56911,96613,99812,256בענה

1,30219,31118,23920,18418,771ולס'ג

1,17316,49515,10216,83215,299זמר

1,44614,01812,67414,56513,178זרזיר

1,33118,76817,57819,70518,476חורפיש

1,02815,04713,50115,37513,700זנגריה-טובא

1,36518,21617,05918,58817,334ת'ג-יאנוח

1,84817,11915,94217,46116,337סמיע-כסרא

1,00914,76813,26215,05613,598רה'אג'חג-טבאש-כעביה

1,12113,36711,94613,63412,163משהד

1,10020,23618,62920,86019,187עיילבון

1,33211,92110,57712,45710,814עילוט

1,28917,25716,29218,06016,988(בוקייעה)פקיעין 

1,57818,63317,24219,59017,974ראמה

1,17515,46014,21015,84514,391גנם-אום אל- שבלי 

1,23312,84011,33613,97912,258שעב

4,999-2,00013,10816,24214,74116,70015,129

17811,3709,76912,29210,408אבו תלול

40312,40311,10312,81411,230אבטין

41210,9918,88510,8678,493אום בטין

51222,58821,20722,86621,402(גוש חלב)ש 'ג
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 11לוח 

48017,86116,52019,14417,697א'היג-כאוכב אבו אל

58516,20014,78617,11415,793כפר ברא

69620,55619,51021,61220,421כפר כמא

42414,39413,24014,27313,301כפר מצר

64414,93113,37515,22413,663מוקייבלה

73615,47214,22616,09714,648מזרעה

33317,67016,36218,00516,576מייסר

80512,68911,21513,12111,707מסעדה

59525,78624,17225,74124,165מעיליא

71814,48913,24214,33312,966נאעורה

84518,52817,03118,87717,249ור'סאג

44816,21014,75616,36714,882סולם

58315,34013,85915,91214,210סלמה

52415,19913,75615,55614,041ר'ג'ע

54812,60610,95412,86210,989עוזייר

47214,28213,26414,35013,170עין נקובא

44613,91212,30214,33012,843עין קנייא

65120,02318,74620,68519,383פסוטה

24010,8879,42011,1119,487סר-קצר א

33516,29514,89216,58815,288רומת הייב

49514,46713,17714,96513,763דנון' שייח
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

138,34728,85526,98929,66727,740סך הכל

1,15811,86410,09212,31110,229אל קסום

1,41413,64912,15214,02412,408בטוף-אל

29831,88430,21232,14430,534אלונה

2,10926,86124,84027,63125,777אשכול

3,88831,68629,91332,49030,738באר טוביה

1,23615,14813,84115,32014,105'מרג-אל-בוסתן

1,37732,93831,43534,19732,475בני שמעון

1,08436,56834,99537,19335,493ברנר

76640,87439,30942,53140,673גדרות

3,24524,04522,38624,80823,013גולן

4,47425,65923,53626,54124,490גוש עציון

4,15634,62932,76035,55633,684גזר

91737,84235,90839,79237,919גן רווה

4,42937,09035,32437,94536,149דרום השרון

4,86221,88920,37922,18920,551הגלבוע

2,20225,60123,90026,42024,748הגליל העליון

1,83628,93327,49930,14428,655הגליל התחתון

61828,41726,77330,43229,073הערבה התיכונה

1,67023,10921,26524,30222,198הר חברון

1,80128,30625,94729,00826,463זבולון

43625,12122,53426,64624,477חבל אילות

83130,37128,03330,15227,991חבל יבנה

3,25933,84032,14735,48033,751חבל מודיעין

2,52428,75727,07429,55927,843חוף אשקלון

4,02134,67432,56935,09133,257חוף הכרמל

1,62642,50940,31550,10147,380חוף השרון

1,23233,83832,26534,02832,163יואב

3,55934,98133,29935,71933,871לב השרון

1,77728,94927,13029,81828,130לכיש

2019-2018, לפי מועצה אזורית, זוגות, של משפחת עובדים (ח"ש)שכר חודשי ושנתי ממוצע : 12לוח 

מועצה אזורית
מספר המשפחות 

(2019)

20182019
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

1,18327,02725,72828,04726,592מבואות החרמון

1,72130,31928,32730,98429,018מגידו

35225,52024,11925,93824,181מגילות

4,10327,72626,17428,21926,658מטה אשר

13,06624,43522,45924,68522,660מטה בנימין

7,42430,03728,46830,73229,014מטה יהודה

2,44028,10226,38328,82526,875מנשה

1,84826,25325,03126,69725,347מעלה יוסף

2,39122,09520,72522,75921,401מרום הגליל

2,27526,06424,48526,89825,350מרחבים

4,70932,66530,64333,67631,580משגב

95310,8099,00410,5438,413נווה מדבר

1,12526,19424,20727,43625,286נחל שורק

1,69224,61622,98325,08023,355עמק הירדן

1,89524,10422,44624,63723,032עמק המעיינות

6,02035,40233,68336,26234,553עמק חפר

5,87236,59634,72937,35735,537עמק יזרעאל

1,07025,05723,09925,34123,402ערבות הירדן

95428,98426,84630,74928,608רמת נגב

2,06026,22424,54826,63224,878שדות דן

1,87125,80624,19126,59524,978שדות נגב

7,56325,88024,00626,81124,757שומרון

1,02229,40327,32030,00428,259שער הנגב

1,72424,82323,18325,20123,567שפיר

20926,53224,81628,72326,498תמר

(המשך) 12לוח 

מועצה אזורית
מספר המשפחות 

(2019)

שכר ממוצע של משפחה

20182019
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

1,530,31224,61022,77325,37023,477סך הכול

169,59618,45716,71819,02417,250ירושלים

169,59618,45716,71819,02417,250ירושלים

260,51419,76018,14020,32318,614הצפון

20,59420,76219,05321,31119,590צפת

19,44520,48818,92421,04519,416כנרת

91,81819,93018,30020,43518,693יזרעאל

118,91619,48117,87620,08318,384עכו

9,74117,93416,33018,65017,002גולן

180,74025,02023,30525,79123,994חיפה

102,78526,67225,02627,55925,840חיפה

77,95522,77921,01023,41721,559חדרה

396,40429,36127,54430,28728,436המרכז

80,18125,82324,02426,72824,885השרון

141,35531,29429,39232,27230,338פתח תקוה

59,41029,09627,25529,62227,744רמלה

115,45829,63027,94130,64528,931רחובות

238,93828,45226,46429,39627,388אביב-תל

238,93828,45226,46429,39627,388אביב-תל

207,88422,36820,57623,08021,230הדרום

92,43522,74021,13323,44221,814אשקלון

115,44922,05920,12122,78320,762באר שבע

75,62622,03520,10822,70520,717יהודה ושומרון

2019-2018, לפי מחוז ונפה, זוגות, של משפחת עובדים (ח"ש)שכר חודשי ושנתי ממוצע : 13לוח 

מחוז ונפה
מספר המשפחות 

(2019)

20182019
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

1,840,8608,4766,8128,7467,052סך הכול

1,701,6008,4616,8238,7267,058כ"סה- יישובים עירוניים 

1,479,6208,7827,1259,0707,386יישובים עירוניים יהודיים סך הכול

143,5407,2945,7127,5435,929מעל 500,000

499,999-200,000494,6639,6408,0029,8488,202

199,999-100,000219,7818,7577,2439,1257,575

99,999-50,000243,9238,7387,0729,1257,414

49,999-20,000268,7748,1616,5468,4666,822

19,999-10,00041,2298,2796,5058,6396,808

9,999-5,00040,2258,5626,5658,8956,855

4,999-2,00027,4857,7545,4558,0715,739

221,9806,1714,7686,3094,866יישובים עירוניים לא יהודיים סך הכול

99,999-50,00034,9326,0784,6586,1894,743

49,999-20,00077,1396,0964,6896,2524,811

19,999-10,00069,8476,1794,8036,3094,894

9,999-5,00026,7456,3284,9126,4875,019

4,999-2,00013,3176,4435,0026,5885,059

128,5598,8906,9019,1937,172כ"סה- יישובים כפריים 

61,3129,1357,1649,4987,486מושבים

5,0698,5366,2458,2795,994מושבים שיתופיים

35,3008,6546,8659,0387,193קיבוצים

1,1647,8125,2107,9675,553יישובים מוסדיים יהודיים

15,3178,0615,8518,6166,331ישובים כפריים קהילתיים

10,3979,6317,4729,2477,241יישובים יהודיים קטנים

4,7526,5905,2256,7015,312יישובים לא יהודיים קטנים

5,4925,7673,8615,9943,909אוכלוסייה מחוץ ליישובים

5,2205,5623,7045,6183,627שבטי בדווים: מזה

4298,4635,5298,3676,074כתובת לא ידועה

 2019-2018, לפי צורת יישוב, יחידים, של משפחת עובדים (ח"ש)שכר חודשי ושנתי ממוצע : 14לוח 

צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

1,840,8608,4766,8128,7467,052סך הכול

1,701,6008,4616,8238,7267,058כ"סה- יישובים עירוניים 

1,479,6208,7827,1259,0707,386יישובים עירוניים יהודיים סך הכול

143,5407,2945,7127,5435,929מעל 500,000

143,5407,2945,7127,5435,929ירושלים

499,999-200,000494,6639,6408,0029,8488,202

46,2637,7186,2227,9256,424אשדוד

49,7267,6916,2938,0126,576באר שבע

18,1625,7324,3905,8874,507בני ברק

66,4278,7407,2359,1627,597חיפה

48,7167,8626,4208,1746,690נתניה

52,9508,8277,2879,2027,599פתח תקוה

62,0359,1137,5729,5337,959ראשון לציון

150,38412,64810,82112,56410,801יפו-תל אביב

199,999-100,000219,7818,7577,2439,1257,575

31,5477,5216,0697,8066,351אשקלון

13,9346,3314,6006,5434,801בית שמש

35,3667,8436,6108,1216,874בת ים

45,6158,6577,2668,9727,543חולון

22,2609,8468,17610,2528,564כפר סבא

28,8568,8237,2629,2497,605רחובות

42,20310,6089,00511,1379,484רמת גן

99,999-50,000243,9238,7387,0729,1257,414

20,4228,3967,0268,7487,342אילת

4,2134,2462,8044,3192,914ביתר עילית

15,45412,16710,38312,67910,888גבעתיים

13,22110,3938,38110,7848,768הוד השרון

23,18210,2228,47810,8349,030הרצליה

23,0557,8816,5008,2006,777חדרה

16,9427,3805,9907,6556,219לוד

3,3333,7152,4233,8682,486מודיעין עילית

18,3959,8087,41610,3027,843רעות-מכבים-מודיעין

13,7058,4936,9328,7457,135נהריה

9,4329,3447,5759,7457,913נס ציונה

11,8907,3195,9677,5436,162עפולה

12,9457,7036,2608,0036,588קריית אתא

11,9306,8955,6177,2455,905קריית גת

12,3968,7376,9839,1577,347ראש העין

צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 14לוח 
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 14לוח 

16,4877,3146,0077,6066,266רמלה

16,92110,1077,97010,6248,444רעננה

49,999-20,000268,7748,1616,5468,4666,822

6,1707,0445,5937,2835,857אופקים

8,4777,7436,3828,1036,690אור יהודה

4,4054,6493,1184,7243,223אלעד

4,5418,2426,8348,5617,099אריאל

3,4419,0177,3019,3447,658באר יעקב

4,7529,6017,3529,9967,736גבעת שמואל

5,3008,4636,5688,6786,746גדרה

5,1508,2246,3138,4216,481גן יבנה

3,54111,0128,77911,1898,839גני תקוה

9,0047,9536,3358,1166,480דימונה

4,8359,6777,3409,9147,595זכרון יעקב

10,4626,7175,4397,1015,830טבריה

5,3217,6476,2427,9976,592טירת כרמל

9,5118,0276,6298,4286,914יבנה

7,0589,2637,5289,6367,883יהוד

4,9108,6036,7588,9097,073יקנעם עילית

4,6768,5586,8749,0587,281כפר יונה

10,7887,8656,2988,1256,545כרמיאל

5,8709,7117,77710,0788,120מבשרת ציון

6,0057,0235,6447,1855,779מגדל העמק

8,6937,8226,1498,1026,414מעלה אדומים

4,8137,7736,1897,8816,302תרשיחא-מעלות

10,4766,9905,7667,2335,973נוף הגליל

5,7838,8077,2799,3257,730נשר

6,5176,5605,0126,8975,340נתיבות

11,5037,3515,8837,5406,096עכו

6,0997,5776,2097,7546,303ערד

9,1348,5776,9349,0477,374כרכור-פרדס חנה

6,4056,2084,7216,4954,993צפת

5,1869,1086,9939,6277,525צורן-קדימה

7,58011,2269,21511,5799,522קריית אונו

9,5798,2446,8308,5547,103קריית ביאליק

9,7167,3006,0577,5766,331קריית ים

10,1278,3656,9618,6917,233קריית מוצקין

5,4236,4985,2086,8055,526קריית מלאכי
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 14לוח 

6,0717,4076,0967,6976,314קריית שמונה

10,10811,6359,58412,0379,866רמת השרון

6,1007,7076,2028,1446,573שדרות

5,2449,3976,8949,8717,292שוהם

19,999-10,00041,2298,2796,5058,6396,808

2,85210,0948,02610,4688,294אבן יהודה

4,5287,3906,0687,5276,172אור עקיבא

2,8838,9127,3999,4377,922אזור

1,7276,5004,4187,1454,884אפרת

4,4106,9555,5817,4145,954בית שאן

3,0399,3447,1289,8677,655גבעת עדה-בנימינה

2,8027,8056,1488,2016,447גבעת זאב

1,4868,3096,4938,5416,716חריש

2,0937,5645,8197,9326,188ירוחם

2,9588,7196,6619,1037,079מזכרת בתיה

1,4959,1656,9179,5027,108צור הדסה

3,8949,7737,8699,9997,989קריית טבעון

2,9497,4756,2507,9126,576קריית עקרון

1,2115,2263,6385,1693,683רכסים

2,9029,1506,7999,5707,154תל מונד

9,999-5,00040,2258,5626,5658,8956,855

1,8049,6727,50510,1737,979אורנית

1,8049,5057,65610,0787,953אלפי מנשה

9455,1383,1865,4283,559בית אל

1,0969,0507,0689,5167,486עופרים-בית אריה

1,7178,2346,5638,6686,987בית דגן

1,7257,5056,1577,7136,361ש"בני עי

1,5768,5726,2088,8956,605בת חפר

9256,7945,1287,0565,267גבע בנימין

2,1326,9925,7087,2945,957חצור הגלילית

2,7099,4867,0209,8667,441כוכב יאיר

9734,5953,0044,7163,158כוכב יעקב

1,3789,7777,24110,2017,727כפר ורדים

6365,6693,6165,7523,603ד"כפר חב

1,3959,9017,13810,4657,639להבים

1,7879,7187,19810,1397,643מיתר

1,3757,3065,7497,5345,888מצפה רמון

1,60310,4038,13410,3898,052עומר
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 14לוח 

1,4449,5877,78310,4208,489עתלית

1,6219,4337,4899,7097,786פרדסיה

54212,16610,29612,49410,704צור יצחק

1,37011,5068,66211,8229,179קיסריה

1,9257,3055,7557,5895,997קצרין

1,4375,8704,3356,1784,505קריית ארבע

4665,3773,7595,7674,063קריית יערים

1,4377,3975,6457,7265,852קרני שומרון

1,6819,1277,2909,6227,665רמת ישי

1,5498,3676,5638,5726,739שלומי

1,1738,8066,9208,9376,901שערי תקוה

4,999-2,00027,4857,7545,4558,0715,739

4628,0925,8118,5646,286אחוזת ברק

5506,0593,7965,9783,867אלון שבות

8637,3455,7037,7176,048אליכין

3535,8833,4165,7383,556אלעזר

5347,5775,3448,0685,531אלקנה

3709,5416,5539,7527,128בית חשמונאי

44510,8018,70311,8269,621שער חפר-בית יצחק

1695,0673,6214,8603,345ברכה

3236,1514,5186,2514,628ברקת

5458,0016,2848,9406,936גבעת אבני

5199,5997,95710,1388,160גבעת ברנר

7527,6945,7548,2856,132גן נר

3045,4923,8805,8394,210גני מודיעין

3196,5433,6626,6913,865הושעיה

8579,5427,0449,7017,040הר אדר

2184,6262,7645,4273,323חספין

7766,6514,5877,0244,959חשמונאים

5344,1632,2204,3352,441טלמון

6426,5865,1676,9935,322יבנאל

5065,0352,7575,4153,128יד בנימין

2335,4493,5505,7183,995יקיר

3025,7423,4275,6023,524כוכב השחר

6067,0224,4758,0285,215כפר אדומים

5638,7126,0379,2866,359כפר האורנים

5429,9487,78710,5228,410כפר ויתקין

9319,5967,0969,6777,539כפר תבור
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 14לוח 

7208,8176,2359,8517,396לפיד

2794,7673,0255,1543,225מבוא חורון

3786,1504,4766,2734,675מעגלים

3088,2725,4778,7846,162מעגן מיכאל

2935,5993,6655,8273,910מצפה יריחו

4155,8403,8196,4374,222מרכז שפירא

9549,0256,5699,2436,742מתן

4046,5634,3247,0654,608נווה דניאל

5355,8333,7055,8313,762נוף איילון

63210,6707,52310,5817,696נופית

2397,6865,7087,5725,295נוקדים

35910,2678,74211,1809,050נורדיה

3805,5063,4866,0374,045ניצן

2859,1517,0209,6457,560נעלה

83212,7019,37912,7759,562סביון

4615,8973,5806,0563,816עלי

1867,8615,7667,2735,201עלי זהב

4775,1053,7465,5264,045עמנואל

5645,9593,6966,1883,898עפרה

2837,5115,5238,2046,214עץ אפרים

2304,7022,5194,9142,672פדואל

3628,1076,1738,5266,533צופים

5589,9257,19110,0837,282צור משה

7065,6483,7815,9653,982קדומים

2329,2047,4979,5517,750קציר

8477,8316,2768,3926,787ראש פינה

2425,1022,8234,4802,361רבבה

3845,2903,4175,8023,824שילה

6829,3046,1259,2326,264שמשית

4407,5855,7507,5725,821שתולים

1855,0883,4744,9503,640תפרח

4157,3015,5477,3015,412תקוע

221,9806,1714,7686,3094,866יישובים עירוניים לא יהודיים סך הכול

99,999-50,00034,9326,0784,6586,1894,743

9,4385,5714,2365,6764,309פחם-אום אל

16,2246,3705,1176,5495,272נצרת

9,2706,0374,2676,0354,258רהט

49,999-20,00077,1396,0964,6896,2524,811
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 14לוח 

6,4076,3645,0176,5115,145גרביה-באקה אל

4,2976,1294,7526,3274,905מכר-דיידה'ג

2,1466,1634,4226,2464,441חורה

8,1065,9074,6566,1644,864טייבה

5,2766,3495,0936,5285,264טירה

5,8495,7224,4145,8844,528טמרה

2,1556,1054,3966,1754,401כסיפה

3,7095,4844,2125,5114,202כפר כנא

2,7755,5824,0675,8224,233כפר מנדא

4,4836,0774,7836,2204,911כפר קאסם

3,9826,6955,0646,8265,129מגאר

5,4995,9994,5196,0904,648נין'סח

4,0156,2294,4746,3384,556עראבה

3,8676,3524,9336,4134,992ערערה

4,1886,1264,8526,3725,021קלנסווה

8,0546,2904,9986,4675,172שפרעם

2,3315,6213,7215,6843,751תל שבע

19,999-10,00069,8476,1794,8036,3094,894

2,3266,6755,1846,7005,169אבו סנאן

2,4836,1384,8066,4164,939אכסאל

2,3366,1634,9686,2685,015אעבלין

2,2376,0964,7036,4724,899ן'בית ג

1,8455,8264,5605,9774,666ה"בסמ

2,1525,9524,6896,2074,918וליה'לג'ג

3,0916,0114,9486,1465,041זרקא-סר א'ג

1,1546,7895,3566,9325,520ת'ג

3,5546,6935,4166,8765,475כרמל-דאלית אל

1,9406,4145,0326,5365,109דבוריה

1,1016,7275,1937,0875,725אסד-דייר אל

1,9746,0864,7436,2874,881דייר חנא

2,3476,1164,8266,0904,817טורעאן

3,5935,9614,7546,1924,922יפיע

2,7886,2334,6626,4054,854ירכא

1,9075,9784,5096,1844,646כאבול

2,0426,6345,1576,6385,195כפר יאסיף

3,8256,5035,2306,7205,375כפר קרע

1,8096,1094,3986,1474,309לקיה

5,0285,9434,6226,1524,737כרום-ד אל'מג
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 14לוח 

2,3185,4254,1245,6254,274דל שמס'מג

2,6185,6974,4025,7264,455מעלה עירון

2,2116,1374,6056,0754,521נחף

2,3955,5724,3295,7684,468עין מאהל

1,5826,8115,3037,0745,571עספיא

2,1446,3334,1566,2274,161בנגב-ערערה

2,5106,0464,8606,2405,027פוריידיס

3,0206,1424,8726,2404,972ריינה

1,5176,0564,2676,1184,371שלום-שגב

9,999-5,00026,7456,3284,9126,4875,019

1,4536,6965,5176,9535,676אבו גוש

2576,8555,1726,9395,209אל סייד

1,9015,8254,2235,7924,243ידאת'נוג-בועיינה

1,1365,0123,7085,1833,888בוקעאתא

1,5546,2914,7516,5034,871מכסור-ביר אל

2234,5332,7134,4452,501'ביר הדאג

1,5716,3405,2326,4905,294בסמת טבעון

8415,6544,2395,8944,572בענה

1,1356,9605,4527,1835,502ולס'ג

1,3076,6125,2656,7375,420זמר

1,3766,4035,0146,6525,168זרזיר

9346,8235,0436,7854,918חורפיש

1,3476,3014,9856,3194,860זנגריה-טובא

1,0476,5124,8186,7775,165ת'ג-יאנוח

1,1056,5595,0666,6125,128סמיע-כסרא

9896,6245,1986,7915,326רה'אג'חג-טבאש-כעביה

1,4745,8544,6915,8604,689משהד

1,0087,2415,7667,2785,749עיילבון

1,2676,0304,8806,0724,936עילוט

8306,5954,9746,5875,060(בוקייעה)פקיעין 

1,6206,5905,2307,1045,469ראמה

1,0836,6785,0646,9785,240גנם-אום אל- שבלי 

1,2875,9704,6826,2154,869שעב

4,999-2,00013,3176,4435,0026,5885,059

1215,7314,0085,9623,685אבו תלול

4815,9674,6886,3505,132אבטין

3434,8553,1605,1303,189אום בטין

6927,8616,5538,3366,638(גוש חלב)ש 'ג
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה
צורת היישוב

מספר 

המשפחות 

(2019)

20182019

(המשך) 14לוח 

5905,9034,5415,9514,637א'היג-כאוכב אבו אל

7426,1064,7916,4465,077כפר ברא

5476,5665,3986,9005,380כפר כמא

5336,3145,0216,4075,044כפר מצר

7646,2954,6806,3924,765מוקייבלה

8336,6355,2696,6965,221מזרעה

3476,8595,4046,7705,339מייסר

7005,3394,0775,3214,146מסעדה

5957,4445,8937,8786,042מעיליא

5306,8765,3676,7975,465נאעורה

7967,1645,4837,3185,547ור'סאג

5936,8685,5096,8525,365סולם

5816,3524,7516,3654,593סלמה

4405,8914,6476,1434,754ר'ג'ע

4845,6834,1825,5053,952עוזייר

5436,0564,9436,1454,954עין נקובא

4036,0824,6135,9884,680עין קנייא

6747,7186,1867,8225,932פסוטה

1685,3543,8465,7414,121סר-קצר א

2917,0255,3056,5514,902רומת הייב

5265,8374,5675,9294,624דנון' שייח
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

168,9298,5576,5348,8636,804סך הכל

9876,0114,3076,1934,351אל קסום

1,3056,2934,8096,0124,552בטוף-אל

4718,8986,9659,7097,658אלונה

2,7109,2397,1969,2717,262אשכול

4,7458,8766,9889,1767,248באר טוביה

1,6606,6395,3726,6485,297'מרג-אל-בוסתן

1,7588,9086,7709,5727,126בני שמעון

1,5129,5357,50010,0677,960ברנר

1,06010,1477,70410,8118,243גדרות

3,4277,6885,9078,2356,391גולן

3,2356,6014,4926,8244,676גוש עציון

5,20511,1628,5939,8187,585גזר

1,39510,0067,78910,5368,230גן רווה

6,73210,3198,17110,6508,463דרום השרון

6,2787,5605,8857,7986,118הגלבוע

4,1228,0846,5128,5316,926הגליל העליון

2,2318,0846,1628,6016,620הגליל התחתון

7488,7626,7519,2156,899הערבה התיכונה

1,1315,9053,9986,2734,312הר חברון

2,5438,4196,3238,6066,638זבולון

9388,4376,0858,7066,441חבל אילות

7416,9904,7457,1554,893חבל יבנה

4,7679,4147,2229,8897,683חבל מודיעין

3,3708,6486,5739,0876,992חוף אשקלון

6,4179,9397,76410,4068,226חוף הכרמל

2,66010,5538,28211,2398,998חוף השרון

1,5438,9946,8449,2757,092יואב

4,8389,2577,1089,6497,446לב השרון

2,0638,3396,3698,9506,818לכיש

2019-2018, לפי מועצה אזורית, יחידים, של משפחת עובדים (ח"ש)שכר חודשי ושנתי ממוצע : 15לוח 

מועצה אזורית
מספר המשפחות 

(2019)

20182019
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

1,8428,4316,8248,7176,982מבואות החרמון

2,5278,7416,9528,9427,028מגידו

3888,6827,0079,2777,538מגילות

5,7608,5036,7428,8567,069מטה אשר

10,5176,5264,4136,6574,545מטה בנימין

10,6058,7006,8179,0547,143מטה יהודה

3,3408,8496,9339,1927,275מנשה

2,3059,3647,4149,5287,578מעלה יוסף

2,7507,3015,7017,7836,042מרום הגליל

2,3898,0106,1818,3426,592מרחבים

6,0558,2406,0568,9396,600משגב

5895,5583,7905,4603,463נווה מדבר

1,0185,7753,5655,8453,652נחל שורק

3,1008,0556,6318,1446,699עמק הירדן

2,5747,4965,8327,7926,239עמק המעיינות

9,0339,4857,4029,9367,838עמק חפר

7,8809,0596,9249,4277,232עמק יזרעאל

8978,9936,8179,2067,093ערבות הירדן

1,3218,7586,4589,0576,662רמת נגב

2,1698,0305,8818,4766,249שדות דן

1,7026,9325,1207,1355,246שדות נגב

5,5197,4195,3507,6535,518שומרון

1,9239,6597,75310,1358,064שער הנגב

1,8086,7274,9427,2495,392שפיר

3269,2187,4499,5067,619תמר

(המשך) 15לוח 

מועצה אזורית
מספר המשפחות 

(2019)

20182019
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לחודש בשנהלחודש עבודהלחודש בשנהלחודש עבודה

1,840,8608,4766,8128,7467,052סך הכול

175,8687,3875,7587,6385,979ירושלים

175,8687,3875,7587,6385,979ירושלים

293,9827,0775,5777,3025,763הצפון

26,7207,2525,7897,5706,032צפת

23,5017,1675,7057,4445,952כנרת

106,8437,0045,5667,2135,738יזרעאל

126,5697,1275,5607,3315,730עכו

10,3496,5565,0316,8355,281גולן

223,6998,0486,5328,3636,811חיפה

132,6378,3506,8638,7127,185חיפה

91,0627,5816,0387,8396,266חדרה

465,2848,7507,0429,1057,354המרכז

102,1218,0266,4178,3726,722השרון

156,9349,2107,4229,5727,741פתח תקוה

72,1638,5606,7318,8186,974רמלה

134,0668,8607,2419,2617,585רחובות

360,00110,7379,04810,9339,245אביב-תל

360,00110,7379,04810,9339,245אביב-תל

263,0007,5916,0117,8686,254הדרום

116,7157,6336,1257,9236,394אשקלון

146,2857,5565,9197,8226,142באר שבע

58,5937,0975,1797,3435,367יהודה ושומרון

2019-2018, לפי מחוז ונפה, יחידים, של משפחת עובדים (ח"ש)שכר חודשי ושנתי ממוצע : 16לוח 

מחוז ונפה
מספר המשפחות 

(2019)

20182019
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20182019אחוז השינוי20182019

372,35210,79410,9461.440.239.30.5139סך הכול

334,02110,72210,8531.240.439.50.5119כ"סה- יישובים עירוניים 

יישובים עירוניים יהודיים 

289,65110,98811,1471.440.439.40.5195סך הכול

27,4729,5009,6191.347.746.10.5278מעל 500,000

499,999-200,00094,61811,30811,4711.440.139.10.5279

199,999-100,00044,35810,75411,0382.640.138.90.5138

99,999-50,00048,77111,27811,4421.438.937.80.5126

49,999-20,00049,34610,84510,9941.439.939.00.5088

19,999-10,0009,34311,38911,4340.437.937.70.5118

9,999-5,0009,06611,49911,442-0.537.737.20.5092

4,999-2,0006,67711,58411,7331.339.238.10.5243

יישובים עירוניים לא 

44,3708,9968,935-0.740.940.20.4417יהודיים סך הכול

99,999-50,0006,2609,7669,511-2.639.438.70.4513

49,999-20,00015,5859,0559,0800.339.939.30.4436

19,999-10,00014,5098,7698,748-0.241.140.00.4308

9,999-5,0005,2538,4858,408-0.944.643.60.4463

4,999-2,0002,7639,1658,792-4.142.142.80.4475

37,24211,45711,8083.138.537.60.5299כ"סה- יישובים כפריים 

24,16611,53211,5530.237.737.10.5146מושבים

1,25511,35511,050-2.738.740.90.5136מושבים שיתופיים

5,08810,68911,0953.839.637.90.5036קיבוצים

1239,36311,82826.348.843.10.5631יישובים מוסדיים יהודיים

3,83210,84810,658-1.741.439.60.5051ישובים כפריים קהילתיים

2,77813,06717,26132.138.937.40.6721יישובים יהודיים קטנים

6249,5769,6931.239.341.30.4447יישובים לא יהודיים קטנים

38010,0539,163-8.945.143.20.4785אוכלוסייה מחוץ ליישובים

30610,0908,996-10.845.643.80.4607שבטי בדווים: מזה

6712,29313,66511.242.947.8כתובת לא ידועה

אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע, הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים: 17לוח 

2019-2018, לפי  צורת יישוב, יני'            ומדד ג

צורת היישוב

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019
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20182019אחוז השינוי20182019

372,35210,79410,9461.440.239.30.5139סך הכול

334,02110,72210,8531.240.439.50.5119כ"סה- יישובים עירוניים 

יישובים עירוניים יהודיים 

289,65110,98811,1471.440.439.40.5195סך הכול

27,4729,5009,6191.347.746.10.5278מעל 500,000

27,4729,5009,6191.347.746.10.5246ירושלים

499,999-200,00094,61811,30811,4711.440.139.10.5279

7,4549,5599,7381.943.942.80.4882אשדוד

6,0139,99810,4975.044.241.80.5144באר שבע

4,2898,5458,5970.648.548.40.4888בני ברק

11,62110,98311,0290.442.942.20.5378חיפה

9,8149,81910,1383.243.441.40.5017נתניה

10,41111,32411,8324.538.537.20.5151פתח תקוה

12,34211,68911,7580.636.435.20.4984ראשון לציון

32,67412,68212,7570.637.336.70.5430יפו-תל אביב

199,999-100,00044,35810,75411,0382.640.138.90.5138

5,0449,6089,7771.844.442.20.4968אשקלון

2,9548,8248,8250.047.746.90.4802בית שמש

5,8729,0099,1902.045.343.10.4812בת ים

9,98410,39010,7493.538.737.30.4902חולון

5,51312,20312,2600.536.536.40.5179כפר סבא

5,56411,11411,8736.838.637.00.5151רחובות

9,42712,36912,6572.336.836.40.5348רמת גן

99,999-50,00048,77111,27811,4421.438.937.80.5126

2,88811,10411,2761.630.731.10.4467אילת

1,0427,3577,135-3.050.949.30.4047ביתר עילית

3,60113,14613,3011.234.333.70.5224גבעתיים

3,63213,06013,4412.935.333.70.5199הוד השרון

5,97812,06612,5814.338.836.90.5422הרצליה

4,1579,5689,7131.541.641.80.4820חדרה

2,2558,9539,1882.643.141.10.4548לוד

1,1736,0585,868-3.165.965.00.3635מודיעין עילית

3,87413,35413,283-0.534.233.20.5117רעות-מכבים-מודיעין

2,27610,69710,9952.841.440.00.5140נהריה

2,20712,96413,0971.033.932.30.5004נס ציונה

1,7189,4789,6271.644.844.90.5106עפולה

2,0629,6719,9082.441.138.60.4709קריית אתא

1,7239,6909,8611.841.439.40.4636קריית גת

2,49811,20311,080-1.137.137.10.4918ראש העין

2,9019,8329,9230.938.337.80.4526רמלה

4,78612,79413,0191.838.736.60.5443רעננה

49,999-20,00049,34610,84510,9941.439.939.00.5088

(המשך) 17לוח 

צורת היישוב

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019
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20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 17לוח 

צורת היישוב

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

8229,5669,8713.239.440.00.4702אופקים

1,92010,07710,2842.139.636.60.4735אור יהודה

1,1668,1168,054-0.849.144.70.4332אלעד

6579,4889,9514.943.341.60.4821אריאל

1,03212,46512,9133.629.229.00.4546באר יעקב

1,16014,31713,834-3.433.836.60.5506גבעת שמואל

1,07011,53311,496-0.333.134.60.4728גדרה

1,00211,16611,066-0.935.135.60.4767גן יבנה

1,05215,32714,689-4.231.334.40.5456גני תקוה

8359,3839,7063.447.246.50.5010דימונה

1,28711,38111,7493.240.040.20.5380זכרון יעקב

1,7428,0798,5125.448.546.10.4735טבריה

7509,1058,893-2.343.243.70.4668טירת כרמל

1,94411,30011,5912.635.733.80.4884יבנה

1,64512,21412,3441.136.036.30.5192יהוד

69911,48911,419-0.633.236.10.4905יקנעם עילית

1,23111,32711,9775.736.932.70.4912כפר יונה

1,6379,0608,967-1.045.945.30.4850כרמיאל

1,31812,53812,5610.236.137.10.5189מבשרת ציון

7298,4918,8564.347.647.50.4848מגדל העמק

1,20910,58410,435-1.436.738.50.4849מעלה אדומים

7519,7099,574-1.441.641.50.4694תרשיחא-מעלות

1,2919,3839,346-0.443.643.80.4781נוף הגליל

91510,07710,8477.642.041.60.5123נשר

1,0119,8339,807-0.341.439.60.4625נתיבות

1,6749,4459,7473.242.339.50.4685עכו

9268,0537,826-2.852.751.70.4999ערד

2,52810,48310,338-1.441.240.70.4977כרכור-פרדס חנה

1,1917,7568,1675.354.350.00.4698צפת

1,33412,81012,9300.933.231.30.4920צורן-קדימה

1,96613,43713,9133.533.333.10.5219קריית אונו

1,45010,22110,3251.042.439.70.4957קריית ביאליק

1,2628,3748,4070.448.447.00.4755קריית ים

1,51210,29510,9546.442.640.10.5064קריית מוצקין

8199,0399,6216.441.937.50.4510קריית מלאכי

7819,4549,5751.343.842.60.4874קריית שמונה

3,15513,57114,3315.637.535.40.5631רמת השרון

84310,59710,7081.036.635.60.4455שדרות

1,03014,73014,585-1.029.028.80.5095שוהם

19,999-10,0009,34311,38911,4340.437.937.70.5118

89912,62312,517-0.835.536.40.5242אבן יהודה

7898,7308,8080.940.337.50.4154אור עקיבא
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20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 17לוח 

צורת היישוב

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

75311,73711,9431.835.932.40.4826אזור

41013,58214,7438.638.338.30.6002אפרת

6109,64910,0033.741.739.00.4572בית שאן

93613,06213,010-0.434.835.50.5292גבעת עדה-בנימינה

71510,1079,998-1.140.642.00.5101גבעת זאב

3768,8678,395-5.341.747.30.4680חריש

2138,5958,9213.848.343.70.4677ירוחם

65112,71912,9511.834.432.30.4970מזכרת בתיה

36814,37413,808-3.928.030.20.4937צור הדסה

1,02410,87810,793-0.842.142.30.5225קריית טבעון

5259,86810,3144.536.533.70.4400קריית עקרון

2576,7546,629-1.955.757.60.4430רכסים

81713,65513,9792.433.133.80.5154תל מונד

9,999-5,0009,06611,49911,442-0.537.737.20.5092

58111,44511,5210.738.037.30.4898אורנית

45512,02312,6685.433.433.40.4776אלפי מנשה

1388,5138,6912.153.351.40.5015בית אל

24912,20713,52810.833.529.70.4991עופרים-בית אריה

39411,70111,8010.931.531.70.4728בית דגן

2157,6058,54112.347.442.80.4612ש"בני עי

36911,83812,0541.830.634.70.4879בת חפר

1618,4138,290-1.542.041.00.4203גבע בנימין

3528,7448,460-3.340.841.50.4446חצור הגלילית

71614,74214,559-1.232.531.80.5289כוכב יאיר

2107,6007,264-4.452.251.90.4504כוכב יעקב

3369,6819,7580.844.441.10.4918כפר ורדים

23210,4839,236-11.939.035.80.4343ד"כפר חב

24917,44017,340-0.630.929.30.5598להבים

37413,64613,071-4.235.433.40.5049מיתר

2009,1639,6655.548.641.50.4463מצפה רמון

40215,42114,223-7.831.836.80.5705עומר

37411,37311,055-2.835.237.40.4945עתלית

41611,19311,115-0.735.435.80.4793פרדסיה

23611,93911,551-3.325.833.10.4617צור יצחק

44112,47112,7302.137.638.80.5427קיסריה

3168,8149,95613.050.542.10.5095קצרין

1798,9768,464-5.749.147.50.4914קריית ארבע

19210,3788,930-13.945.540.60.4697קריית יערים

3128,9789,2593.142.741.30.4673קרני שומרון

35010,85912,37313.939.234.60.5097רמת ישי

27312,68811,004-13.339.239.20.5029שלומי

34410,69610,277-3.934.534.90.4584שערי תקוה
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20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 17לוח 

צורת היישוב

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

4,999-2,0006,67711,58411,7331.339.238.10.5243

7412,04211,016-8.529.131.10.4046אחוזת ברק

11711,01511,8497.640.938.50.5066אלון שבות

2159,42710,38210.134.033.50.4342אליכין

8812,33513,4429.043.537.50.5665אלעזר

14513,72013,371-2.544.540.00.5840אלקנה

10813,61014,9359.728.425.00.4519בית חשמונאי

20411,12811,8486.545.748.50.6148שער חפר-בית יצחק

407,3718,46114.848.940.00.4040ברכה

4810,36110,6182.532.735.40.4351ברקת

9911,30214,44627.836.729.30.4748גבעת אבני

7810,32611,3339.737.035.90.5051גבעת ברנר

13712,48213,6499.437.533.60.4611גן נר

779,32710,1498.843.045.50.4690גני מודיעין

7911,09712,51212.737.836.70.5367הושעיה

22515,22914,682-3.631.638.70.5798הר אדר

458,0369,32116.044.451.10.5550חספין

14110,1679,549-6.154.048.90.5466חשמונאים

838,9169,6097.845.037.30.4437טלמון

2087,4197,360-0.855.750.50.4997יבנאל

12111,19310,100-9.842.951.20.5433יד בנימין

6212,51115,57624.539.027.40.5318יקיר

6810,1149,349-7.634.738.20.4615כוכב השחר

18911,50312,4758.432.235.40.5143כפר אדומים

12014,72915,7436.922.120.80.4663כפר האורנים

20412,94012,276-5.134.331.90.4869כפר ויתקין

25512,97513,1281.237.235.70.5304כפר תבור

14714,40614,6431.626.132.00.4757לפיד

5511,82414,06719.034.032.70.5257מבוא חורון

7915,34711,832-22.931.329.10.4703מעגלים

188,97910,89121.356.344.40.4907מעגן מיכאל

717,8377,656-2.345.945.10.4583מצפה יריחו

6511,41010,679-6.443.341.50.5470מרכז שפירא

17514,75213,395-9.226.629.70.4655מתן

10314,97213,245-11.541.839.80.5850נווה דניאל

6512,50713,6829.443.940.00.5505נוף איילון

13315,03414,705-2.232.639.10.5665נופית

6310,4488,689-16.856.146.00.4877נוקדים

12011,35811,130-2.043.942.50.5315נורדיה

938,9339,7128.743.043.00.4732ניצן

7012,36311,947-3.432.335.70.5226נעלה

25316,94216,092-5.034.931.20.5606סביון
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20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 17לוח 

צורת היישוב

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

1137,4548,48113.850.942.50.4291עלי

8813,15713,6043.425.029.50.4651עלי זהב

905,0575,82315.171.863.30.3888עמנואל

11610,29510,012-2.738.842.20.5151עפרה

9010,88710,559-3.028.226.70.4179עץ אפרים

5113,50614,8479.934.731.40.5275פדואל

11010,19511,24010.231.827.30.4146צופים

18811,74813,35713.736.432.40.4904צור משה

16110,9129,843-9.843.342.20.4912קדומים

917,7659,88727.343.628.60.4106קציר

2787,4597,7083.355.252.20.5166ראש פינה

4112,56412,6210.530.024.40.4089רבבה

1328,8818,862-0.242.540.20.4618שילה

10216,85518,4889.724.525.50.5640שמשית

8012,04110,500-12.832.537.50.4673שתולים

345,8875,378-8.650.064.70.3512תפרח

1729,1039,1540.650.343.60.4933תקוע
יישובים עירוניים לא 

44,3708,9968,935-0.740.940.20.4417יהודיים סך הכול

99,999-50,0006,2609,7669,511-2.639.438.70.4513

1,9188,8788,8830.140.740.40.4348פחם-אום אל

3,3569,9099,596-3.239.338.60.4547נצרת

98611,05310,446-5.536.836.10.4389רהט

49,999-20,00015,5859,0559,0800.339.939.30.4436

1,4529,4529,399-0.639.438.50.4499גרביה-באקה אל

7319,2619,194-0.737.937.20.4302מכר-דיידה'ג

2739,28611,01618.645.239.90.4846חורה

1,7638,3918,4781.043.242.90.4403טייבה

1,1638,6058,7211.339.738.30.4176טירה

1,1779,5319,353-1.935.235.30.4127טמרה

1449,39210,76314.643.442.40.4960כסיפה

7969,4139,257-1.739.537.60.4299כפר כנא

6939,65610,1945.642.342.10.4982כפר מנדא

1,0598,1298,3392.639.837.40.3926כפר קאסם

8888,7158,513-2.343.544.10.4480מגאר

1,2918,9038,628-3.138.940.00.4228נין'סח

93910,03010,0990.736.837.60.4480עראבה

6618,2278,044-2.241.444.00.4397ערערה

8808,4128,8455.238.737.70.4186קלנסווה

1,4639,4989,126-3.940.237.70.4284שפרעם

21213,10012,196-6.936.638.70.5064תל שבע

19,999-10,00014,5098,7698,748-0.241.140.00.4308
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20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 17לוח 

צורת היישוב

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

6268,4448,4570.145.241.70.4200אבו סנאן

72610,81610,689-1.229.932.00.4327אכסאל

5038,2707,891-4.641.942.30.3926אעבלין

4006,1226,6789.157.059.30.4515ן'בית ג

3128,4718,4760.139.840.10.4076ה"בסמ

3837,7778,3006.743.541.00.4068וליה'לג'ג

1327,4678,67216.152.244.70.4564זרקא-סר א'ג

3478,3218,5412.645.541.50.4533ת'ג

1,1087,9988,0771.047.547.80.4401כרמל-דאלית אל

5119,5839,066-5.434.337.80.4183דבוריה

3159,2839,9677.437.735.90.4266אסד-דייר אל

3668,6568,7280.844.538.80.4214דייר חנא

65211,72410,839-7.629.631.30.4304טורעאן

6959,2469,4912.636.132.50.3953יפיע

7098,6368,041-6.944.544.10.4394ירכא

4077,7567,8160.842.841.80.3941כאבול

6298,4378,5921.845.244.70.4560כפר יאסיף

8238,9779,2863.435.734.30.4095כפר קרע

17310,8249,789-9.636.435.80.4283לקיה

8109,1479,098-0.536.135.10.3944כרום-ד אל'מג

8637,6487,8242.343.240.40.4077דל שמס'מג

4929,4229,8044.036.533.30.4232מעלה עירון

4527,6817,7601.051.247.10.4284נחף

3328,1577,514-7.938.543.40.3867עין מאהל

4187,8407,276-7.248.547.40.4067עספיא

15711,46110,247-10.633.633.80.4228בנגב-ערערה

4548,1748,4313.144.343.20.4288פוריידיס

6129,4159,295-1.336.834.30.4063ריינה

1029,2069,6164.546.447.10.4830שלום-שגב

9,999-5,0005,2538,4858,408-0.944.643.60.4463

15110,80310,065-6.836.140.40.4705אבו גוש

5311,59011,283-2.725.034.00.4085אל סייד

2538,4348,5791.745.845.50.4441ידאת'נוג-בועיינה

3416,9657,2924.747.645.50.3990בוקעאתא

2248,8278,204-7.143.844.60.4229מכסור-ביר אל

115,8217,49428.760.045.50.4026'ביר הדאג

2258,9108,308-6.839.339.60.3988בסמת טבעון

2059,1419,8457.734.633.70.4049בענה

1975,8736,0152.463.559.90.4566ולס'ג

3478,1558,1800.345.645.20.4307זמר

1779,2549,9988.042.340.10.4926זרזיר

2785,8666,94818.462.954.30.4377חורפיש

113



20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 17לוח 

צורת היישוב

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

1519,7639,032-7.544.243.70.4685זנגריה-טובא

2047,0807,1030.351.549.00.4113ת'ג-יאנוח

2897,1836,726-6.456.857.80.5034סמיע-כסרא

1208,5287,326-14.135.841.70.3955רה'אג'חג-טבאש-כעביה

27610,2879,458-8.131.431.50.3768משהד

2458,9139,1773.044.740.80.4576עיילבון

25511,90911,326-4.927.424.70.3788עילוט

3657,4377,7023.650.952.60.4691(בוקייעה)פקיעין 

4137,9868,0761.146.342.90.4415ראמה

24610,01210,0950.833.329.70.3861גנם-אום אל- שבלי 

2277,6978,1515.952.246.30.4522שעב

4,999-2,0002,7639,1658,792-4.142.142.80.4475

74,2574,096-3.881.885.70.5172אבו תלול

569,9839,010-9.839.241.10.4030אבטין

166,7505,173-23.468.681.30.3628אום בטין

22111,22910,272-8.534.638.50.4713(גוש חלב)ש 'ג

1208,2767,410-10.532.240.00.3380א'היג-כאוכב אבו אל

1809,42510,0326.433.526.70.3678כפר ברא

1339,2279,5623.638.342.10.4532כפר כמא

919,0818,830-2.839.137.40.4592כפר מצר

1499,5149,7022.039.336.90.4277מוקייבלה

1678,2037,429-9.445.049.70.3984מזרעה

599,7698,403-14.038.349.20.4431מייסר

2717,2637,138-1.752.952.40.4157מסעדה

16711,05410,388-6.036.838.90.4973מעיליא

13710,91511,0040.834.032.80.4695נאעורה

1446,2436,161-1.361.159.00.4072ור'סאג

9910,9629,472-13.634.137.40.4394סולם

407,5608,98818.946.540.00.4219סלמה

776,9408,31219.852.242.90.4012ר'ג'ע

7010,1637,275-28.441.042.90.3868עוזייר

709,3927,636-18.739.755.70.4267עין נקובא

1207,0736,861-3.041.446.70.3507עין קנייא

2239,9149,459-4.648.945.30.4876פסוטה

185,4776,60420.681.355.60.4628סר-קצר א

4013,88610,373-25.323.835.00.4474רומת הייב

8810,29710,7064.031.134.10.4248דנון' שייח
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20182019אחוז השינוי20182019

372,35210,79410,9461.440.239.30.5139סך הכול

15110,80310,065-6.836.140.40.4705אבו גוש

6268,4448,4570.145.241.70.4200אבו סנאן

74,2574,096-3.881.885.70.5172אבו תלול

569,9839,010-9.839.241.10.4030אבטין

89912,62312,517-0.835.536.40.5242אבן יהודה

1,9188,8788,8830.140.740.40.4348פחם-אום אל

166,7505,173-23.468.681.30.3628אום בטין

8229,5669,8713.239.440.00.4702אופקים

1,92010,07710,2842.139.636.60.4735אור יהודה

7898,7308,8080.940.337.50.4154אור עקיבא

58111,44511,5210.738.037.30.4898אורנית

75311,73711,9431.835.932.40.4826אזור

7412,04211,016-8.529.131.10.4046אחוזת ברק

2,88811,10411,2761.630.731.10.4467אילת

72610,81610,689-1.229.932.00.4327אכסאל

5311,59011,283-2.725.034.00.4085אל סייד

11711,01511,8497.640.938.50.5066אלון שבות

2159,42710,38210.134.033.50.4342אליכין

1,1668,1168,054-0.849.144.70.4332אלעד

8812,33513,4429.043.537.50.5665אלעזר

45512,02312,6685.433.433.40.4776אלפי מנשה

14513,72013,371-2.544.540.00.5840אלקנה

5038,2707,891-4.641.942.30.3926אעבלין

41013,58214,7438.638.338.30.6002אפרת

6579,4889,9514.943.341.60.4821אריאל

7,4549,5599,7381.943.942.80.4882אשדוד

5,0449,6089,7771.844.442.20.4968אשקלון

1,4529,4529,399-0.639.438.50.4499גרביה-באקה אל

1,03212,46512,9133.629.229.00.4546באר יעקב

6,0139,99810,4975.044.241.80.5144באר שבע

2538,4348,5791.745.845.50.4441ידאת'נוג-בועיינה

3416,9657,2924.747.645.50.3990בוקעאתא

2248,8278,204-7.143.844.60.4229מכסור-ביר אל

115,8217,49428.760.045.50.4026'ביר הדאג

1388,5138,6912.153.351.40.5015בית אל

24912,20713,52810.833.529.70.4991עופרים-בית אריה

4006,1226,6789.157.059.30.4515ן'בית ג

אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע, הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים: 18לוח 

2019-2018, לפי יישוב, יני'              ומדד ג

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019
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20182019אחוז השינוי20182019

39411,70111,8010.931.531.70.4728בית דגן

10813,61014,9359.728.425.00.4519בית חשמונאי

20411,12811,8486.545.748.50.6148שער חפר-בית יצחק

6109,64910,0033.741.739.00.4572בית שאן

2,9548,8248,8250.047.746.90.4802בית שמש

1,0427,3577,135-3.050.949.30.4047ביתר עילית

4,2898,5458,5970.648.548.40.4888בני ברק

2157,6058,54112.347.442.80.4612ש"בני עי

93613,06213,010-0.434.835.50.5292גבעת עדה-בנימינה

3128,4718,4760.139.840.10.4076ה"בסמ

2258,9108,308-6.839.339.60.3988בסמת טבעון

2059,1419,8457.734.633.70.4049בענה

407,3718,46114.848.940.00.4040ברכה

4810,36110,6182.532.735.40.4351ברקת

36911,83812,0541.830.634.70.4879בת חפר

5,8729,0099,1902.045.343.10.4812בת ים

7319,2619,194-0.737.937.20.4302מכר-דיידה'ג

1975,8736,0152.463.559.90.4566ולס'ג

3837,7778,3006.743.541.00.4068וליה'לג'ג

1327,4678,67216.152.244.70.4564זרקא-סר א'ג

22111,22910,272-8.534.638.50.4713(גוש חלב)ש 'ג

3478,3218,5412.645.541.50.4533ת'ג

1618,4138,290-1.542.041.00.4203גבע בנימין

9911,30214,44627.836.729.30.4748גבעת אבני

7810,32611,3339.737.035.90.5051גבעת ברנר

71510,1079,998-1.140.642.00.5101גבעת זאב

1,16014,31713,834-3.433.836.60.5506גבעת שמואל

3,60113,14613,3011.234.333.70.5224גבעתיים

1,07011,53311,496-0.333.134.60.4728גדרה

1,00211,16611,066-0.935.135.60.4767גן יבנה

13712,48213,6499.437.533.60.4611גן נר

779,32710,1498.843.045.50.4690גני מודיעין

1,05215,32714,689-4.231.334.40.5456גני תקוה

1,1087,9988,0771.047.547.80.4401כרמל-דאלית אל

5119,5839,066-5.434.337.80.4183דבוריה

3159,2839,9677.437.735.90.4266אסד-דייר אל

3668,6568,7280.844.538.80.4214דייר חנא

8359,3839,7063.447.246.50.5010דימונה

(המשך) 18לוח 

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
אחוז העצמאים המשתכרים 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019
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20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 18לוח 

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
אחוז העצמאים המשתכרים 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

3,63213,06013,4412.935.333.70.5199הוד השרון

7911,09712,51212.737.836.70.5367הושעיה

22515,22914,682-3.631.638.70.5798הר אדר

5,97812,06612,5814.338.836.90.5422הרצליה

1,28711,38111,7493.240.040.20.5380זכרון יעקב

3478,1558,1800.345.645.20.4307זמר

1779,2549,9988.042.340.10.4926זרזיר

4,1579,5689,7131.541.641.80.4820חדרה

9,98410,39010,7493.538.737.30.4902חולון

2739,28611,01618.645.239.90.4846חורה

2785,8666,94818.462.954.30.4377חורפיש

11,62110,98311,0290.442.942.20.5378חיפה

458,0369,32116.044.451.10.5550חספין

3528,7448,460-3.340.841.50.4446חצור הגלילית

3768,8678,395-5.341.747.30.4680חריש

14110,1679,549-6.154.048.90.5466חשמונאים

1,7428,0798,5125.448.546.10.4735טבריה

1519,7639,032-7.544.243.70.4685זנגריה-טובא

65211,72410,839-7.629.631.30.4304טורעאן

1,7638,3918,4781.043.242.90.4403טייבה

1,1638,6058,7211.339.738.30.4176טירה

7509,1058,893-2.343.243.70.4668טירת כרמל

838,9169,6097.845.037.30.4437טלמון

1,1779,5319,353-1.935.235.30.4127טמרה

2047,0807,1030.351.549.00.4113ת'ג-יאנוח

2087,4197,360-0.855.750.50.4997יבנאל

1,94411,30011,5912.635.733.80.4884יבנה

12111,19310,100-9.842.951.20.5433יד בנימין

1,64512,21412,3441.136.036.30.5192יהוד

6959,2469,4912.636.132.50.3953יפיע

6212,51115,57624.539.027.40.5318יקיר

69911,48911,419-0.633.236.10.4905יקנעם עילית

2138,5958,9213.848.343.70.4677ירוחם

27,4729,5009,6191.347.746.10.5246ירושלים

7098,6368,041-6.944.544.10.4394ירכא

4077,7567,8160.842.841.80.3941כאבול

1208,2767,410-10.532.240.00.3380א'היג-כאוכב אבו אל

6810,1149,349-7.634.738.20.4615כוכב השחר
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20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 18לוח 

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
אחוז העצמאים המשתכרים 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

71614,74214,559-1.232.531.80.5289כוכב יאיר

2107,6007,264-4.452.251.90.4504כוכב יעקב

1449,39210,76314.643.442.40.4960כסיפה

2897,1836,726-6.456.857.80.5034סמיע-כסרא

1208,5287,326-14.135.841.70.3955רה'אג'חג-טבאש-כעביה

18911,50312,4758.432.235.40.5143כפר אדומים

1809,42510,0326.433.526.70.3678כפר ברא

12014,72915,7436.922.120.80.4663כפר האורנים

20412,94012,276-5.134.331.90.4869כפר ויתקין

3369,6819,7580.844.441.10.4918כפר ורדים

23210,4839,236-11.939.035.80.4343ד"כפר חב

6298,4378,5921.845.244.70.4560כפר יאסיף

1,23111,32711,9775.736.932.70.4912כפר יונה

1339,2279,5623.638.342.10.4532כפר כמא

7969,4139,257-1.739.537.60.4299כפר כנא

6939,65610,1945.642.342.10.4982כפר מנדא

919,0818,830-2.839.137.40.4592כפר מצר

5,51312,20312,2600.536.536.40.5179כפר סבא

1,0598,1298,3392.639.837.40.3926כפר קאסם

8238,9779,2863.435.734.30.4095כפר קרע

25512,97513,1281.237.235.70.5304כפר תבור

1,6379,0608,967-1.045.945.30.4850כרמיאל

24917,44017,340-0.630.929.30.5598להבים

2,2558,9539,1882.643.141.10.4548לוד

14714,40614,6431.626.132.00.4757לפיד

17310,8249,789-9.636.435.80.4283לקיה

5511,82414,06719.034.032.70.5257מבוא חורון

1,31812,53812,5610.236.137.10.5189מבשרת ציון

8109,1479,098-0.536.135.10.3944כרום-ד אל'מג

8637,6487,8242.343.240.40.4077דל שמס'מג

8888,7158,513-2.343.544.10.4480מגאר

7298,4918,8564.347.647.50.4848מגדל העמק

1,1736,0585,868-3.165.965.00.3635מודיעין עילית

3,87413,35413,283-0.534.233.20.5117רעות-מכבים-מודיעין

1499,5149,7022.039.336.90.4277מוקייבלה

65112,71912,9511.834.432.30.4970מזכרת בתיה

1678,2037,429-9.445.049.70.3984מזרעה

599,7698,403-14.038.349.20.4431מייסר
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20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 18לוח 

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
אחוז העצמאים המשתכרים 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

37413,64613,071-4.235.433.40.5049מיתר

2717,2637,138-1.752.952.40.4157מסעדה

7915,34711,832-22.931.329.10.4703מעגלים

188,97910,89121.356.344.40.4907מעגן מיכאל

16711,05410,388-6.036.838.90.4973מעיליא

1,20910,58410,435-1.436.738.50.4849מעלה אדומים

4929,4229,8044.036.533.30.4232מעלה עירון

7519,7099,574-1.441.641.50.4694תרשיחא-מעלות

717,8377,656-2.345.945.10.4583מצפה יריחו

2009,1639,6655.548.641.50.4463מצפה רמון

6511,41010,679-6.443.341.50.5470מרכז שפירא

27610,2879,458-8.131.431.50.3768משהד

17514,75213,395-9.226.629.70.4655מתן

13710,91511,0040.834.032.80.4695נאעורה

2,27610,69710,9952.841.440.00.5140נהריה

10314,97213,245-11.541.839.80.5850נווה דניאל

6512,50713,6829.443.940.00.5505נוף איילון

1,2919,3839,346-0.443.643.80.4781נוף הגליל

13315,03414,705-2.232.639.10.5665נופית

6310,4488,689-16.856.146.00.4877נוקדים

12011,35811,130-2.043.942.50.5315נורדיה

4527,6817,7601.051.247.10.4284נחף

938,9339,7128.743.043.00.4732ניצן

2,20712,96413,0971.033.932.30.5004נס ציונה

7012,36311,947-3.432.335.70.5226נעלה

3,3569,9099,596-3.239.338.60.4547נצרת

91510,07710,8477.642.041.60.5123נשר

1,0119,8339,807-0.341.439.60.4625נתיבות

9,8149,81910,1383.243.441.40.5017נתניה

1446,2436,161-1.361.159.00.4072ור'סאג

25316,94216,092-5.034.931.20.5606סביון

9910,9629,472-13.634.137.40.4394סולם

1,2918,9038,628-3.138.940.00.4228נין'סח

407,5608,98818.946.540.00.4219סלמה

776,9408,31219.852.242.90.4012ר'ג'ע

7010,1637,275-28.441.042.90.3868עוזייר

40215,42114,223-7.831.836.80.5705עומר

2458,9139,1773.044.740.80.4576עיילבון
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20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 18לוח 

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
אחוז העצמאים המשתכרים 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

25511,90911,326-4.927.424.70.3788עילוט

3328,1577,514-7.938.543.40.3867עין מאהל

709,3927,636-18.739.755.70.4267עין נקובא

1207,0736,861-3.041.446.70.3507עין קנייא

1,6749,4459,7473.242.339.50.4685עכו

1137,4548,48113.850.942.50.4291עלי

8813,15713,6043.425.029.50.4651עלי זהב

905,0575,82315.171.863.30.3888עמנואל

4187,8407,276-7.248.547.40.4067עספיא

1,7189,4789,6271.644.844.90.5106עפולה

11610,29510,012-2.738.842.20.5151עפרה

9010,88710,559-3.028.226.70.4179עץ אפרים

93910,03010,0990.736.837.60.4480עראבה

9268,0537,826-2.852.751.70.4999ערד

6618,2278,044-2.241.444.00.4397ערערה

15711,46110,247-10.633.633.80.4228בנגב-ערערה

37411,37311,055-2.835.237.40.4945עתלית

5113,50614,8479.934.731.40.5275פדואל

4548,1748,4313.144.343.20.4288פוריידיס

2239,9149,459-4.648.945.30.4876פסוטה

3657,4377,7023.650.952.60.4691(בוקייעה)פקיעין 

2,52810,48310,338-1.441.240.70.4977כרכור-פרדס חנה

41611,19311,115-0.735.435.80.4793פרדסיה

10,41111,32411,8324.538.537.20.5151פתח תקוה

11010,19511,24010.231.827.30.4146צופים

36814,37413,808-3.928.030.20.4937צור הדסה

23611,93911,551-3.325.833.10.4617צור יצחק

18811,74813,35713.736.432.40.4904צור משה

1,1917,7568,1675.354.350.00.4698צפת

16110,9129,843-9.843.342.20.4912קדומים

1,33412,81012,9300.933.231.30.4920צורן-קדימה

44112,47112,7302.137.638.80.5427קיסריה

8808,4128,8455.238.737.70.4186קלנסווה

917,7659,88727.343.628.60.4106קציר

185,4776,60420.681.355.60.4628סר-קצר א

3168,8149,95613.050.542.10.5095קצרין

1,96613,43713,9133.533.333.10.5219קריית אונו

1798,9768,464-5.749.147.50.4914קריית ארבע

120



20182019אחוז השינוי20182019

(המשך) 18לוח 

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
אחוז העצמאים המשתכרים 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

2,0629,6719,9082.441.138.60.4709קריית אתא

1,45010,22110,3251.042.439.70.4957קריית ביאליק

1,7239,6909,8611.841.439.40.4636קריית גת

1,02410,87810,793-0.842.142.30.5225קריית טבעון

1,2628,3748,4070.448.447.00.4755קריית ים

19210,3788,930-13.945.540.60.4697קריית יערים

1,51210,29510,9546.442.640.10.5064קריית מוצקין

8199,0399,6216.441.937.50.4510קריית מלאכי

5259,86810,3144.536.533.70.4400קריית עקרון

7819,4549,5751.343.842.60.4874קריית שמונה

3128,9789,2593.142.741.30.4673קרני שומרון

4137,9868,0761.146.342.90.4415ראמה

2,49811,20311,080-1.137.137.10.4918ראש העין

2787,4597,7083.355.252.20.5166ראש פינה

12,34211,68911,7580.636.435.20.4984ראשון לציון

4112,56412,6210.530.024.40.4089רבבה

98611,05310,446-5.536.836.10.4389רהט

4013,88610,373-25.323.835.00.4474רומת הייב

5,56411,11411,8736.838.637.00.5151רחובות

6129,4159,295-1.336.834.30.4063ריינה

2576,7546,629-1.955.757.60.4430רכסים

2,9019,8329,9230.938.337.80.4526רמלה

9,42712,36912,6572.336.836.40.5348רמת גן

3,15513,57114,3315.637.535.40.5631רמת השרון

35010,85912,37313.939.234.60.5097רמת ישי

4,78612,79413,0191.838.736.60.5443רעננה

24610,01210,0950.833.329.70.3861גנם-אום אל- שבלי 

1029,2069,6164.546.447.10.4830שלום-שגב

84310,59710,7081.036.635.60.4455שדרות

1,03014,73014,585-1.029.028.80.5095שוהם

8810,29710,7064.031.134.10.4248דנון' שייח

1328,8818,862-0.242.540.20.4618שילה
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20182019אחוז השינוי20182019

45,92211,39611,6852.538.137.50.5211סך הכל

9910,1239,650-4.736.541.40.4334אל קסום

17810,0867,925-21.438.044.40.4187בטוף-אל

2469,0078,779-2.546.347.20.5216אלונה

77816,60315,469-6.830.631.70.5213אשכול

1,50412,98912,713-2.133.832.30.5018באר טוביה

2509,8539,232-6.337.636.80.4425'מרג-אל-בוסתן

28113,18013,126-0.431.029.90.4856בני שמעון

44310,97912,44613.438.538.40.5650ברנר

34811,82111,587-2.035.837.10.4898גדרות

1,1319,0459,3763.742.642.10.4800גולן

81610,56510,9013.246.940.30.5273גוש עציון

1,55312,56512,7771.734.133.40.5012גזר

45212,15912,125-0.338.537.20.5213גן רווה

2,16112,33312,053-2.334.634.40.5009דרום השרון

1,50810,34910,5241.740.339.90.4882הגלבוע

5599,4529,4520.044.139.20.4522הגליל העליון

6589,1539,9188.444.544.40.5134הגליל התחתון

47413,73415,64813.931.330.00.5241הערבה התיכונה

1869,7099,313-4.141.744.60.4862הר חברון

38511,35711,5021.337.140.00.5240זבולון

1019,88712,12922.743.630.70.4664חבל אילות

17613,52612,797-5.436.535.20.5133חבל יבנה

1,54012,53612,6831.232.631.90.4804חבל מודיעין

80311,65911,560-0.936.234.70.4782חוף אשקלון

1,88011,46111,5260.638.138.90.5204חוף הכרמל

96916,94328,57368.639.138.80.7995חוף השרון

34711,56512,1344.934.733.10.4922יואב

1,79211,50411,6421.239.037.80.5162לב השרון

67415,02815,4362.735.132.90.5666לכיש

6899,2118,882-3.643.045.30.5094מבואות החרמון

אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע, הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים: 19לוח 

2019-2018, לפי  מועצה אזורית, יני'             ומדד ג

מועצה אזורית

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019
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20182019אחוז השינוי20182019

44610,29710,146-1.542.439.50.4771מגידו

6612,75710,219-19.949.154.50.5841מגילות

1,31110,45810,7562.940.939.20.4938מטה אשר

2,29510,45210,264-1.839.640.30.4966מטה בנימין

2,75711,55911,7551.738.137.90.5136מטה יהודה

8759,8139,9431.341.942.70.5014מנשה

1,30210,0849,955-1.334.832.90.4248מעלה יוסף

1,3958,3558,5872.842.741.50.4463מרום הגליל

70911,66311,338-2.834.732.60.4743מרחבים

1,20910,48310,5400.643.341.20.5045משגב

436,7277,3258.964.051.20.4526נווה מדבר

29511,35011,302-0.438.239.70.5078נחל שורק

59410,0879,836-2.538.637.90.4706עמק הירדן

4649,7869,634-1.539.238.80.4590עמק המעיינות

2,97411,43111,7152.538.838.30.5299עמק חפר

1,91611,90911,682-1.941.339.30.5385עמק יזרעאל

38314,10014,2941.434.035.20.5412ערבות הירדן

27411,64611,625-0.237.440.50.5270רמת נגב

76512,18410,830-11.133.836.70.4788שדות דן

45811,77111,138-5.434.536.00.4835שדות נגב

1,53310,29810,6903.836.234.30.4614שומרון

26311,84212,5666.129.627.40.4372שער הנגב

49311,06610,590-4.334.035.90.4713שפיר

12115,72518,03114.738.137.20.6373תמר

(המשך) 19לוח 

מועצה אזורית

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד האי

 (יני'ג)שוויון 

2019

123



20182019אחוז השינוי20182019

372,35210,79410,9461.440.239.30.5139סך הכול

34,8449,7439,8300.946.445.10.5216ירושלים

34,8449,7439,8300.946.445.10.5216ירושלים

58,7319,4209,412-0.142.041.00.4681הצפון

5,7038,8998,9320.445.744.50.4822צפת

4,8328,9179,1232.344.743.70.4815כנרת

19,39910,0829,952-1.339.238.80.4696יזרעאל

25,6789,2839,2800.042.441.10.4617עכו

3,1198,1208,4604.245.243.10.4511גולן

42,42110,09110,1830.941.941.40.5022חיפה

22,75610,28310,3911.143.342.30.5169חיפה

19,6659,8709,9410.740.440.20.4839חדרה

103,77811,55011,8412.537.536.50.5131המרכז

24,58510,65211,3796.840.339.00.5303השרון

37,21112,00312,1651.337.336.40.5187פתח תקוה

14,62011,83411,793-0.435.234.70.4890רמלה

27,36211,59411,8412.136.535.40.5012רחובות

79,81211,84112,0511.838.537.60.5313אביב-תל

79,81211,84112,0511.838.537.60.5313אביב-תל

39,60810,59010,7041.140.539.20.4965הדרום

19,96710,24410,3841.441.539.80.4925אשקלון

19,64110,94711,0290.739.538.50.4996באר שבע

13,09110,08810,1450.643.042.30.5016יהודה ושומרון

אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע, הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים: 20לוח 

2019-2018, לפי מחוז ונפה, יני'              ומדד ג

מחוז ונפה

מספר 

העצמאים 

(2019)

(ח"ש)ממוצע לחודש בשנה 
העצמאים המשתכרים % 

עד מחצית השכר הממוצע
-מדד אי

 (יני'ג)שוויון 

2019
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סך הכל
עד שכר 

 מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

372,352100.038.60.717.910.520.66.52.62.7סך הכול
- יישובים עירוניים 

334,021100.038.70.718.110.520.36.42.52.7כ"סה
יישובים עירוניים 

289,651100.038.60.717.910.120.26.72.73.0יהודיים סך הכול

27,472100.045.30.819.19.216.34.91.92.4מעל 500,000

499,999-200,00094,618100.038.30.717.710.120.26.82.83.4

199,999-100,00044,358100.038.20.718.010.420.66.62.62.9

99,999-50,00048,771100.037.10.717.610.521.07.12.93.0

49,999-20,00049,346100.038.20.818.010.220.66.82.72.8

19,999-10,0009,343100.037.10.617.410.221.47.42.92.9

9,999-5,0009,066100.036.60.617.79.922.16.93.23.1

4,999-2,0006,677100.037.50.517.09.920.87.73.13.4
יישובים עירוניים לא 

44,370100.039.50.719.313.021.14.21.20.9יהודיים סך הכול

99,999-50,0006,260100.038.10.717.813.122.64.91.71.1

49,999-20,00015,585100.038.60.719.413.321.54.31.30.9

19,999-10,00014,509100.039.30.720.213.320.74.11.00.8

9,999-5,0005,253100.042.90.719.211.620.23.51.10.8

4,999-2,0002,763100.042.20.617.712.820.14.51.40.7

37,242100.037.00.616.310.422.47.62.92.8כ"סה- יישובים כפריים 

24,166100.036.40.616.010.522.97.73.02.9מושבים

1,255100.040.20.716.78.520.78.02.22.9מושבים שיתופיים

5,088100.037.30.616.811.022.07.32.62.4קיבוצים

123100.043.115.49.817.96.53.34.1יישובים מוסדיים יהודיים

3,832100.039.00.618.29.720.76.92.52.5ישובים כפריים קהילתיים

2,778100.036.80.615.710.222.57.53.43.2יישובים יהודיים קטנים
יישובים לא יהודיים 

624100.040.41.015.49.624.76.11.81.1קטנים
אוכלוסייה מחוץ 

380100.042.40.814.210.022.97.61.80.3ליישובים

306100.042.81.013.49.824.27.51.3שבטי בדווים: מזה

67100.046.31.54.56.020.97.59.04.5כתובת לא ידועה

2019, קבוצת ההכנסה של העובדים העצמאים לפי צורת יישוב: 21לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 
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סך הכל
עד שכר 

 מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

372,352100.038.60.717.910.520.66.52.62.7סך הכול
- יישובים עירוניים 

334,021100.038.70.718.110.520.36.42.52.7כ"סה
יישובים עירוניים 

289,651100.038.60.717.910.120.26.72.73.0יהודיים סך הכול

27,472100.045.30.819.19.216.34.91.92.4מעל 500,000

27,472100.045.30.819.19.216.34.91.92.4ירושלים

499,999-200,00094,618100.038.30.717.710.120.26.82.83.4

7,454100.042.00.818.910.918.25.22.12.0אשדוד

6,013100.041.10.717.69.619.66.72.12.6באר שבע

4,289100.047.31.121.58.814.63.31.51.8בני ברק

11,621100.041.40.717.39.518.56.52.73.5חיפה

9,814100.040.60.718.410.519.65.62.22.3נתניה

10,411100.036.30.917.89.521.87.33.03.4פתח תקוה

12,342100.034.50.818.011.121.97.72.93.3ראשון לציון

32,674100.036.20.616.710.021.27.63.34.4יפו-תל אביב

199,999-100,00044,358100.038.20.718.010.420.66.62.62.9

5,044100.041.50.719.310.718.65.51.91.8אשקלון

2,954100.046.00.922.08.914.83.81.91.6בית שמש

5,872100.042.30.718.711.119.05.01.61.6בת ים

9,984100.036.70.618.611.321.86.32.32.4חולון

5,513100.035.50.916.310.021.68.53.63.6כפר סבא

5,564100.036.20.817.69.821.47.23.33.6רחובות

9,427100.035.80.616.210.122.07.83.44.1רמת גן

99,999-50,00048,771100.037.10.717.610.521.07.12.93.0

2,888100.030.40.617.013.527.27.02.71.5אילת

1,042100.048.80.527.58.511.01.81.20.6ביתר עילית

3,601100.033.20.515.110.622.79.24.34.3גבעתיים

3,632100.032.90.816.39.722.48.94.54.5הוד השרון

5,978100.036.30.617.210.120.87.33.14.6הרצליה

4,157100.040.90.919.49.819.55.72.11.7חדרה

2,255100.040.20.920.212.018.95.11.21.6לוד

1,173100.063.31.620.64.67.41.40.70.3מודיעין עילית

3,874100.032.60.616.610.621.99.14.54.2רעות-מכבים-מודיעין

2,276100.039.20.818.49.419.77.62.62.3נהריה

2,207100.031.70.615.910.724.88.93.04.3נס ציונה

1,718100.044.20.616.010.719.74.91.72.1עפולה

2,062100.037.90.719.111.121.75.92.11.6קריית אתא

1,723100.038.80.619.810.020.37.02.11.3קריית גת

(המשך) 21לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 
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סך הכל
עד שכר 

 מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 21לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

2,498100.036.50.617.811.121.17.72.82.5ראש העין

2,901100.037.20.718.513.022.45.21.81.2רמלה

4,786100.036.10.615.710.420.68.13.94.6רעננה

49,999-20,00049,346100.038.20.818.010.220.66.82.72.8

822100.039.11.018.711.221.74.91.52.1אופקים

1,920100.035.70.920.912.120.35.72.12.2אור יהודה

1,166100.042.91.827.38.813.44.20.90.8אלעד

657100.040.51.119.29.118.77.32.61.5אריאל

1,032100.028.20.815.211.627.910.13.13.1באר יעקב

1,160100.035.31.215.39.720.08.64.15.9גבעת שמואל

1,070100.033.80.717.212.021.98.73.52.2גדרה

1,002100.034.70.915.812.924.07.52.12.2גן יבנה

1,052100.033.80.614.210.221.18.55.16.6גני תקוה

835100.045.31.217.08.617.06.71.72.5דימונה

1,287100.039.90.316.79.417.97.54.24.2זכרון יעקב

1,742100.045.20.919.19.318.84.81.20.7טבריה

750100.042.90.819.212.716.75.50.91.3טירת כרמל

1,944100.033.10.818.811.723.46.72.92.6יבנה

1,645100.035.21.116.510.421.38.43.43.6יהוד

699100.035.60.417.510.621.68.33.42.6יקנעם עילית

1,231100.032.30.420.410.921.68.63.02.8כפר יונה

1,637100.044.11.219.09.318.25.61.21.3כרמיאל

1,318100.036.30.814.910.022.86.93.25.2מבשרת ציון

729100.046.51.017.87.518.95.51.51.2מגדל העמק

1,209100.037.61.020.19.920.06.72.62.2מעלה אדומים

751100.041.30.318.211.220.24.52.81.5תרשיחא-מעלות

1,291100.043.10.617.810.120.04.91.71.8נוף הגליל

915100.040.90.818.08.719.56.03.42.7נשר

1,011100.038.70.919.410.021.17.01.91.1נתיבות

1,674100.038.60.819.411.120.55.62.11.7עכו

926100.051.10.619.78.114.04.01.21.3ערד

2,528100.039.71.017.910.220.55.92.62.2כרכור-פרדס חנה

1,191100.049.40.618.08.816.94.01.60.8צפת

1,334100.030.40.918.210.323.69.04.13.4צורן-קדימה

1,966100.032.50.614.910.222.39.94.45.2קריית אונו

1,450100.039.10.618.89.621.06.32.62.1קריית ביאליק

1,262100.046.01.020.08.218.84.30.90.9קריית ים
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סך הכל
עד שכר 

 מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 21לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

1,512100.039.11.116.910.320.37.12.13.2קריית מוצקין

819100.036.60.922.110.621.65.41.31.5קריית מלאכי

781100.042.10.517.49.320.16.52.41.5קריית שמונה

3,155100.034.80.614.89.722.07.94.16.0רמת השרון

843100.034.90.716.110.725.78.42.50.9שדרות

1,030100.028.60.217.310.422.710.14.56.2שוהם

19,999-10,0009,343100.037.10.617.410.221.47.42.92.9

899100.035.41.016.49.122.08.63.44.1אבן יהודה

789100.036.90.620.014.322.24.71.00.3אור עקיבא

753100.031.90.519.710.024.09.01.73.2אזור

410100.037.60.715.69.319.39.33.25.1אפרת

610100.038.70.316.110.523.97.42.11.0בית שאן

936100.035.30.214.910.422.37.54.15.4גבעת עדה-בנימינה

715100.041.30.722.810.115.06.21.42.7גבעת זאב

376100.046.80.519.48.817.34.02.11.1חריש

213100.043.20.519.79.420.24.21.41.4ירוחם

651100.031.80.517.59.823.38.93.84.3מזכרת בתיה

368100.029.11.114.112.225.89.04.64.1צור הדסה

1,024100.041.60.715.59.819.36.73.62.7קריית טבעון

525100.033.00.820.812.224.06.91.31.1קריית עקרון

257100.056.80.821.45.810.93.50.8רכסים

817100.033.50.213.28.723.710.66.43.5תל מונד

9,999-5,0009,066100.036.60.617.79.922.16.93.23.1

581100.037.00.316.09.123.17.63.63.3אורנית

455100.032.70.714.910.525.19.04.03.1אלפי מנשה

138100.049.32.214.58.018.15.11.41.4בית אל

249100.028.90.816.910.427.79.22.83.2עופרים-בית אריה

394100.031.20.517.315.223.65.64.62.0בית דגן

215100.042.30.520.010.220.53.71.90.9ש"בני עי

369100.033.90.818.28.724.96.82.74.1בת חפר

161100.039.81.228.08.116.85.00.60.6גבע בנימין

352100.040.90.619.97.725.33.72.0חצור הגלילית

716100.031.30.615.48.723.69.45.45.7כוכב יאיר

210100.051.40.525.26.711.41.91.91.0כוכב יעקב

336100.041.116.111.022.35.72.41.5כפר ורדים

232100.034.90.925.012.119.05.61.70.9ד"כפר חב

249100.028.90.414.911.622.18.03.610.4להבים
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סך הכל
עד שכר 

 מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 21לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

374100.032.90.516.07.824.98.84.84.3מיתר

200100.040.01.516.510.521.55.53.51.0מצפה רמון

402100.036.60.215.99.716.411.24.06.0עומר

374100.037.20.316.69.423.38.32.42.7עתלית

416100.035.60.216.310.824.87.52.62.2פרדסיה

236100.032.20.818.69.326.37.23.42.1צור יצחק

441100.037.90.913.68.222.97.53.95.2קיסריה

316100.041.10.917.111.720.63.52.22.8קצרין

179100.046.41.118.48.918.44.51.11.1קריית ארבע

192100.040.628.612.512.02.61.02.6קריית יערים

312100.040.70.618.910.919.65.82.61.0קרני שומרון

350100.033.41.117.110.622.96.04.34.6רמת ישי

273100.038.80.419.88.120.17.34.01.5שלומי

344100.034.920.611.022.77.61.71.5שערי תקוה

4,999-2,0006,677100.037.50.517.09.920.87.73.13.4

74100.031.112.213.529.712.21.4אחוזת ברק

117100.036.81.723.16.016.27.73.45.1אלון שבות

215100.032.60.919.511.624.77.02.80.9אליכין

88100.036.41.115.99.121.68.01.16.8אלעזר

145100.040.016.66.219.36.94.86.2אלקנה

108100.025.011.113.030.610.25.64.6בית חשמונאי

204100.048.00.512.38.816.26.92.54.9שער חפר-בית יצחק

40100.040.022.510.022.55.0ברכה

48100.035.416.712.522.910.42.1ברקת

99100.028.31.014.19.122.215.24.06.1גבעת אבני

78100.035.915.412.823.17.71.33.8גבעת ברנר

137100.032.11.512.48.025.510.95.83.6גן נר

77100.044.21.314.311.716.96.53.91.3גני מודיעין

79100.035.41.312.711.422.87.65.13.8הושעיה

225100.038.712.410.220.08.03.17.6הר אדר

45100.051.117.88.913.32.22.24.4חספין

141100.048.919.15.716.35.02.12.8חשמונאים

83100.037.324.18.419.37.23.6טלמון

208100.050.519.77.215.95.31.4יבנאל

121100.049.61.714.95.814.97.42.53.3יד בנימין

62100.027.416.117.719.49.71.68.1יקיר

68100.038.223.511.819.17.4כוכב השחר
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סך הכל
עד שכר 

 מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 21לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

189100.034.90.515.912.722.28.52.13.2כפר אדומים

120100.019.21.722.56.726.714.23.35.8כפר האורנים

204100.030.91.017.610.325.09.32.53.4כפר ויתקין

255100.035.713.711.820.810.24.33.5כפר תבור

147100.030.61.48.810.223.815.06.83.4לפיד

55100.032.723.67.318.27.31.89.1מבוא חורון

79100.029.116.516.529.12.52.53.8מעגלים

18100.044.45.611.127.85.65.6מעגן מיכאל

71100.043.71.426.89.912.74.21.4מצפה יריחו

65100.041.518.59.220.06.23.11.5מרכז שפירא

175100.029.715.49.727.48.65.73.4מתן

103100.038.81.013.615.520.41.91.96.8נווה דניאל

65100.040.012.36.223.110.81.56.2נוף איילון

133100.039.111.311.315.87.57.57.5נופית

63100.046.023.87.915.94.81.6נוקדים

120100.041.70.814.27.519.210.04.22.5נורדיה

93100.040.92.214.011.824.71.14.31.1ניצן

70100.035.714.312.927.15.71.42.9נעלה

253100.031.215.811.119.48.74.09.9סביון

113100.041.60.923.94.423.04.41.8עלי

88100.029.513.614.822.79.18.02.3עלי זהב

90100.063.323.34.45.62.21.1עמנואל

116100.041.40.914.712.119.86.02.62.6עפרה

90100.025.61.130.07.824.47.83.3עץ אפרים

51100.031.417.69.817.611.83.97.8פדואל

110100.027.319.112.730.07.31.81.8צופים

188100.031.90.514.98.021.315.44.33.7צור משה

161100.040.41.920.58.718.64.32.53.1קדומים

91100.028.629.711.016.514.3קציר

278100.052.216.98.615.15.41.10.7ראש פינה

41100.024.414.617.124.414.64.9רבבה

132100.039.40.818.912.922.03.01.51.5שילה

102100.025.515.74.931.48.84.98.8שמשית

80100.036.31.313.815.021.38.82.51.3שתולים

34100.064.717.68.88.8תפרח

172100.042.41.222.78.718.64.70.61.2תקוע
יישובים עירוניים לא 

44,370100.039.50.719.313.021.14.21.20.9יהודיים סך הכול
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סך הכל
עד שכר 

 מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 21לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

99,999-50,0006,260100.038.10.717.813.122.64.91.71.1

1,918100.039.80.618.114.321.43.81.00.9פחם-אום אל

3,356100.037.90.718.412.322.55.01.91.3נצרת

986100.035.40.715.313.025.56.72.50.9רהט

49,999-20,00015,585100.038.60.719.413.321.54.31.30.9

1,452100.037.41.119.513.621.94.11.11.3גרביה-באקה אל

731100.036.50.720.013.321.65.61.60.7מכר-דיידה'ג

273100.039.60.414.310.320.58.84.81.5חורה

1,763100.042.20.719.913.418.43.11.11.1טייבה

1,163100.037.01.320.315.121.23.41.00.7טירה

1,177100.034.80.519.514.125.03.81.30.9טמרה

144100.041.70.712.511.818.111.12.81.4כסיפה

796100.037.10.520.712.923.13.31.41.0כפר כנא

693100.042.00.118.211.319.63.82.92.2כפר מנדא

1,059100.036.40.923.215.220.22.70.70.6כפר קאסם

888100.043.70.515.511.322.75.30.30.7מגאר

1,291100.039.30.718.613.522.44.01.00.5נין'סח

939100.037.30.316.411.725.06.21.91.2עראבה

661100.043.90.218.613.819.52.60.90.6ערערה

880100.036.51.321.115.320.54.00.90.5קלנסווה

1,463100.037.30.420.913.120.85.61.00.8שפרעם

212100.037.31.414.27.522.210.44.22.8תל שבע

19,999-10,00014,509100.039.30.720.213.320.74.11.00.8

626100.041.20.521.912.018.84.00.80.8אבו סנאן

726100.031.50.414.915.728.55.91.71.4אכסאל

503100.041.90.425.612.516.32.20.40.6אעבלין

400100.058.50.814.811.311.81.80.80.5ן'בית ג

312100.038.51.618.912.523.14.80.6ה"בסמ

383100.039.91.018.317.518.83.40.50.5וליה'לג'ג

132100.042.42.314.415.918.23.02.31.5זרקא-סר א'ג

347100.041.20.323.110.718.73.70.91.4ת'ג

1,108100.046.71.217.911.218.13.60.80.6כרמל-דאלית אל

511100.037.40.417.813.524.94.10.81.2דבוריה

315100.034.91.020.011.423.56.01.91.3אסד-דייר אל

366100.038.823.810.121.64.60.50.5דייר חנא

652100.030.70.616.117.224.56.92.61.4טורעאן

695100.031.90.622.213.725.24.91.20.4יפיע
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סך הכל
עד שכר 

 מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 21לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

709100.043.60.621.212.118.53.20.30.6ירכא

407100.040.81.026.812.814.73.20.20.5כאבול

629100.043.61.118.812.617.24.81.01.1כפר יאסיף

823100.033.80.520.415.823.24.51.10.7כפר קרע

173100.035.30.617.913.323.18.11.20.6לקיה

810100.034.11.021.415.223.13.50.91.0כרום-ד אל'מג

863100.039.70.723.313.019.43.40.50.1דל שמס'מג

492100.032.90.420.515.023.43.92.41.4מעלה עירון

452100.046.01.121.511.316.82.00.90.4נחף

332100.042.21.221.113.619.32.10.6עין מאהל

418100.047.10.220.112.017.03.10.5עספיא

157100.032.51.317.215.324.27.01.31.3בנגב-ערערה

454100.043.00.220.79.920.34.01.30.7פוריידיס

612100.033.50.821.615.423.73.40.80.8ריינה

102100.047.111.89.816.711.81.02.0שלום-שגב

9,999-5,0005,253100.042.90.719.211.620.23.51.10.8

151100.039.70.717.211.921.25.31.32.6אבו גוש

53100.032.11.99.415.128.39.43.8אל סייד

253100.044.70.816.211.519.06.30.80.8ידאת'נוג-בועיינה

341100.044.01.518.815.217.32.60.6בוקעאתא

224100.044.20.418.312.119.25.40.4מכסור-ביר אל

11100.045.527.39.118.2'ביר הדאג

225100.038.70.919.616.420.42.71.3בסמת טבעון

205100.033.717.114.128.34.41.51.0בענה

197100.059.917.37.614.21.0ולס'ג

347100.045.00.316.711.223.12.01.20.6זמר

177100.039.50.619.214.116.95.62.31.7זרזיר

278100.053.21.118.36.518.31.40.70.4חורפיש

151100.043.715.216.616.63.32.62.0זנגריה-טובא

204100.048.01.022.510.814.72.00.50.5ת'ג-יאנוח

289100.057.10.719.08.012.51.40.31.0סמיע-כסרא

120100.041.720.814.220.82.5רה'אג'חג-טבאש-כעביה

276100.030.80.720.314.527.54.71.10.4משהד

245100.040.00.820.411.820.44.10.81.6עיילבון

255100.024.30.414.913.737.36.72.40.4עילוט

365100.052.10.523.35.213.73.80.50.8(בוקייעה)פקיעין 
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סך הכל
עד שכר 

 מינימום

עד 

מחצית 

השכר 

הממוצע

 75%עד 

מהשכר 

הממוצע

עד 

השכר 

הממוצע

עד 

פעמיים 

השכר 

הממוצע

 3עד  

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4עד 

פעמים 

השכר 

הממוצע

 4-יותר מ

פעמים 

השכר 

הממוצע

(המשך) 21לוח 

צורת היישוב
סך הכל 

(מספרים)

(אחוזים)קבוצת הכנסה 

413100.042.40.522.810.418.43.41.90.2ראמה

246100.028.51.220.711.830.15.31.21.2גנם-אום אל- שבלי 

227100.044.91.321.612.315.01.31.81.8שעב

4,999-2,0002,763100.042.20.617.712.820.14.51.40.7

7100.085.714.3אבו תלול

56100.041.114.316.121.43.63.6אבטין

16100.081.36.312.5אום בטין

221100.038.00.518.110.422.66.32.31.8(גוש חלב)ש 'ג

120100.040.025.014.219.21.7א'היג-כאוכב אבו אל

180100.026.718.919.429.43.31.70.6כפר ברא

133100.040.61.516.510.521.84.53.80.8כפר כמא

91100.037.424.215.416.54.41.11.1כפר מצר

149100.036.20.722.812.816.87.42.70.7מוקייבלה

167100.049.10.612.617.417.43.0מזרעה

59100.049.215.36.823.73.41.7מייסר

271100.051.70.719.29.615.12.21.5מסעדה

167100.038.912.612.024.09.01.81.8מעיליא

137100.032.816.813.927.75.82.9נאעורה

144100.058.30.713.29.717.40.7ור'סאג

99100.037.420.212.121.27.12.0סולם

40100.040.015.012.525.05.02.5סלמה

77100.041.61.318.214.319.53.91.3ר'ג'ע

70100.041.41.414.318.622.91.4עוזייר

70100.054.31.47.115.718.61.41.4עין נקובא

120100.045.01.721.715.814.21.7עין קנייא

223100.044.40.921.19.415.26.71.30.9פסוטה

18100.055.616.727.8סר-קצר א

40100.035.012.517.522.510.02.5רומת הייב

88100.033.01.120.512.520.59.12.31.1דנון' שייח
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2019, משך העבודה של עובדים שכירים לפי צורת יישוב: 22לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

4,077,29610.2100.05.17.49.112.565.8סך הכול

3,760,67610.2100.05.17.49.112.565.9כ"סה- יישובים עירוניים 

יישובים עירוניים יהודיים סך 

3,226,63710.3100.04.97.18.812.167.2הכול

331,22410.0100.05.98.19.613.962.5מעל 500,000

499,999-200,0001,017,27110.3100.04.66.78.511.968.3

199,999-100,000468,39410.3100.04.56.88.411.668.7

99,999-50,000536,42810.3100.04.87.18.812.167.1

49,999-20,000608,42110.3100.04.97.08.811.767.6

19,999-10,00096,75410.2100.05.27.59.012.166.3

9,999-5,00095,94210.2100.05.57.68.911.666.4

4,999-2,00072,2039.9100.06.48.99.911.963.0

יישובים עירוניים לא יהודיים 

534,0399.8100.06.29.311.115.258.2סך הכול

99,999-50,00080,5049.6100.06.610.011.916.355.2

49,999-20,000186,4609.8100.06.29.311.015.358.1

19,999-10,000167,2429.8100.06.19.211.015.058.7

9,999-5,00067,7909.8100.06.19.110.614.359.9

4,999-2,00032,0439.8100.06.19.110.814.259.8

292,36210.1100.05.27.89.411.765.9כ"סה- יישובים כפריים 

137,35810.2100.05.17.68.911.367.0מושבים

13,8839.9100.06.28.39.912.862.8מושבים שיתופיים

75,45510.2100.04.77.79.911.865.9קיבוצים

2,5819.6100.05.912.011.512.158.4יישובים מוסדיים יהודיים

40,51310.0100.05.98.29.712.064.1ישובים כפריים קהילתיים

22,57210.1100.05.77.49.412.165.4יישובים יהודיים קטנים

10,8929.9100.05.98.410.114.661.0יישובים לא יהודיים קטנים

12,2388.7100.010.814.114.716.444.2אוכלוסייה מחוץ ליישובים

11,0228.5100.011.514.915.517.240.8שבטי בדווים: מזה

1,01810.0100.06.38.69.911.663.6כתובת לא ידועה

צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

134



 (המשך)  22לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

4,077,29610.2100.05.17.49.112.565.8סך הכול

3,760,67610.2100.05.17.49.112.565.9כ"סה- יישובים עירוניים 

יישובים עירוניים יהודיים סך 

3,226,63710.3100.04.97.18.812.167.2הכול

331,22410.0100.05.98.19.613.962.5מעל 500,000

331,22410.0100.05.98.19.613.962.5ירושלים

499,999-200,0001,017,27110.3100.04.66.78.511.968.3

109,47610.3100.05.07.08.712.566.9אשדוד

109,66510.3100.04.76.68.411.968.4באר שבע

65,13710.1100.05.56.99.217.061.4בני ברק

137,44210.3100.04.96.88.211.069.0חיפה

103,65510.2100.05.07.28.912.366.6נתניה

122,52210.4100.04.36.28.111.070.4פתח תקוה

132,96610.5100.04.16.38.010.970.7ראשון לציון

236,40810.4100.04.36.88.711.868.5יפו-תל אביב

199,999-100,000468,39410.3100.04.56.88.411.668.7

69,45310.2100.05.07.19.012.266.7אשקלון

38,5359.7100.07.09.110.415.158.4בית שמש

68,83710.3100.04.56.88.511.868.4בת ים

96,40410.4100.04.16.48.111.070.3חולון

49,31410.5100.03.96.28.110.571.3כפר סבא

67,20010.4100.04.36.58.011.270.0רחובות

78,65110.5100.04.16.47.910.970.8רמת גן

99,999-50,000536,42810.3100.04.87.18.812.167.1

33,65110.2100.04.67.19.515.063.8אילת

16,1889.5100.07.99.310.718.753.4ביתר עילית

28,54210.5100.03.76.28.210.771.3גבעתיים

28,59610.4100.04.56.98.310.669.7הוד השרון

45,92010.4100.04.47.18.110.969.5הרצליה

48,80210.3100.04.46.98.911.768.1חדרה

37,49210.2100.05.17.59.413.065.1לוד

14,4679.6100.07.58.710.921.351.5מודיעין עילית

43,77010.3100.05.07.28.510.468.9רעות-מכבים-מודיעין

29,90710.3100.04.96.98.410.869.0נהריה

22,09410.5100.04.06.57.910.771.0נס ציונה

היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 
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 (המשך)  22לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

26,29510.2100.04.97.29.212.766.1עפולה

29,21910.4100.04.66.58.110.969.9קריית אתא

28,13610.3100.04.66.99.412.966.2קריית גת

29,01310.3100.04.66.58.911.668.3ראש העין

37,71610.3100.04.97.08.512.667.1רמלה

36,62010.2100.05.27.69.010.767.5רעננה

49,999-20,000608,42110.3100.04.97.08.811.767.6

14,31110.1100.05.47.09.814.063.9אופקים

18,94110.4100.03.96.48.512.568.6אור יהודה

14,5719.7100.07.47.811.016.757.1אלעד

10,59610.5100.03.76.58.211.370.4אריאל

10,78910.6100.03.45.68.011.072.0באר יעקב

11,98010.2100.05.37.38.510.968.0גבעת שמואל

12,16810.3100.04.97.28.510.868.7גדרה

11,99210.3100.05.07.28.910.968.0גן יבנה

8,75410.4100.04.96.78.19.770.6גני תקוה

19,34110.2100.05.37.09.111.866.7דימונה

10,38810.0100.05.68.89.610.765.3זכרון יעקב

22,35010.2100.05.07.29.913.264.7טבריה

11,76010.4100.04.66.58.211.369.4טירת כרמל

23,26010.5100.03.96.18.411.270.4יבנה

15,37410.4100.04.46.68.110.570.4יהוד

11,95610.5100.04.46.57.510.571.0יקנעם עילית

10,87310.3100.04.56.98.811.268.5כפר יונה

24,38810.3100.05.27.07.910.869.1כרמיאל

12,90710.3100.04.86.79.111.068.5מבשרת ציון

13,67910.2100.05.17.18.612.466.7מגדל העמק

20,37410.4100.04.56.88.211.569.0מעלה אדומים

11,59410.3100.04.77.68.311.568.0תרשיחא-מעלות

22,44010.3100.04.77.18.511.967.8נוף הגליל

12,52510.5100.04.36.57.410.271.5נשר

16,31110.0100.05.68.010.415.061.1נתיבות

25,45610.1100.05.67.69.012.665.1עכו

13,53910.1100.05.47.89.614.163.1ערד
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 (המשך)  22לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

18,68010.2100.04.57.49.411.467.2כרכור-פרדס חנה

14,7909.7100.07.09.311.015.257.5צפת

11,19210.2100.05.37.59.211.366.7צורן-קדימה

17,44510.5100.04.06.27.99.772.2קריית אונו

20,34710.4100.04.66.48.010.171.0קריית ביאליק

20,27610.4100.04.76.88.010.869.7קריית ים

22,26710.5100.04.26.17.710.371.7קריית מוצקין

12,16810.1100.05.07.59.913.863.9קריית מלאכי

12,63710.3100.04.86.69.112.966.6קריית שמונה

20,44610.3100.04.77.18.210.070.0רמת השרון

13,76110.2100.04.97.59.412.865.5שדרות

11,79510.2100.05.47.79.210.467.4שוהם

19,999-10,00096,75410.2100.05.27.59.012.166.3

6,26510.3100.05.07.68.89.868.9אבן יהודה

9,83310.3100.04.77.48.812.366.9אור עקיבא

6,08510.4100.04.16.18.812.268.8אזור

5,0929.8100.06.510.09.611.362.7אפרת

10,40210.3100.05.06.79.412.766.2בית שאן

6,69810.2100.05.17.49.410.967.3גבעת עדה-בנימינה

7,54510.2100.05.47.09.213.664.8גבעת זאב

4,4739.9100.05.18.711.614.859.8חריש

5,09010.1100.05.57.88.912.865.0ירוחם

7,29510.4100.04.46.98.510.569.7מזכרת בתיה

4,02910.3100.04.97.48.610.768.5צור הדסה

7,62310.2100.05.47.78.310.667.9קריית טבעון

5,94610.4100.04.36.98.212.767.8קריית עקרון

3,9549.7100.07.98.19.817.956.3רכסים

6,42410.1100.06.38.18.510.666.6תל מונד

9,999-5,00095,94210.2100.05.57.68.911.666.4

4,24710.3100.05.16.98.310.869.0אורנית

4,00710.3100.04.77.28.29.770.2אלפי מנשה

2,9329.6100.08.09.510.912.059.5בית אל

2,57410.3100.05.17.08.611.567.8עופרים-בית אריה

3,56210.3100.04.86.98.710.768.9בית דגן
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 (המשך)  22לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

3,96810.5100.04.16.27.811.370.6ש"בני עי

3,05610.0100.06.38.59.111.364.8בת חפר

2,30310.0100.05.68.510.013.562.4גבע בנימין

5,04610.2100.04.77.79.412.765.6חצור הגלילית

5,84310.1100.05.58.19.411.465.4כוכב יאיר

2,9539.5100.07.610.710.417.354.0כוכב יעקב

2,83310.0100.07.26.99.98.967.1כפר ורדים

2,4569.8100.07.97.810.113.560.7ד"כפר חב

3,35310.2100.05.57.58.910.667.6להבים

4,86910.4100.04.66.87.410.470.8מיתר

2,7119.8100.06.78.511.313.560.0מצפה רמון

4,02710.4100.04.96.87.59.571.3עומר

3,65910.4100.04.46.87.510.171.1עתלית

3,50410.3100.04.76.78.212.068.5פרדסיה

2,10110.8100.02.65.07.99.475.1צור יצחק

2,47410.0100.06.19.18.29.966.7קיסריה

3,96110.0100.05.88.29.813.063.3קצרין

3,5319.8100.07.19.39.314.060.3קריית ארבע

1,6959.6100.07.99.310.517.854.5קריית יערים

4,15910.1100.05.67.58.713.265.1קרני שומרון

3,94210.4100.04.46.48.910.969.5רמת ישי

3,42410.2100.05.86.59.49.868.5שלומי

2,75210.2100.05.28.18.811.066.9שערי תקוה

4,999-2,00072,2039.9100.06.48.99.911.963.0

1,18410.2100.05.27.48.78.969.8אחוזת ברק

1,6419.7100.07.610.310.411.260.6אלון שבות

1,80210.2100.04.97.78.812.066.6אליכין

1,0969.7100.07.29.610.811.261.2אלעזר

1,98510.0100.06.37.99.510.266.1אלקנה

99610.3100.04.38.48.910.667.7בית חשמונאי

95210.3100.05.67.67.19.570.3שער חפר-בית יצחק

87110.1100.04.87.711.115.061.3ברכה

85810.0100.06.17.89.214.662.4ברקת

1,19510.3100.05.27.28.210.568.9גבעת אבני
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 (המשך)  22לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

1,05210.3100.04.77.38.710.968.4גבעת ברנר

1,61610.0100.05.58.410.311.564.4גן נר

8319.5100.07.211.311.114.755.7גני מודיעין

1,0209.7100.08.09.49.39.563.7הושעיה

1,8979.9100.06.19.410.010.564.0הר אדר

6899.7100.08.09.69.713.659.1חספין

2,0319.7100.07.48.911.713.358.6חשמונאים

1,6539.6100.08.110.99.212.259.5טלמון

1,4819.5100.07.311.111.813.456.4יבנאל

1,5499.3100.010.511.39.012.656.6יד בנימין

93310.2100.05.37.59.013.664.6יקיר

9699.5100.07.210.011.616.954.3כוכב השחר

1,8549.9100.06.89.97.812.063.5כפר אדומים

1,1159.7100.06.911.010.210.461.4כפר האורנים

1,01010.2100.05.08.88.99.467.9כפר ויתקין

2,16410.3100.04.07.89.510.668.1כפר תבור

1,40510.0100.06.07.79.612.264.6לפיד

8979.8100.08.08.69.112.062.2מבוא חורון

89410.0100.06.58.19.410.665.4מעגלים

4949.0100.010.310.515.411.752.0מעגן מיכאל

9659.9100.05.78.810.613.062.0מצפה יריחו

1,1919.8100.07.79.29.610.563.1מרכז שפירא

1,93610.0100.05.78.510.710.264.8מתן

1,0979.7100.07.69.610.310.961.6נווה דניאל

1,3599.6100.08.09.810.112.359.8נוף איילון

1,41810.1100.04.710.08.19.068.2נופית

8439.9100.06.38.410.012.562.9נוקדים

85410.3100.03.78.08.511.068.7נורדיה

9669.7100.07.99.38.913.760.2ניצן

77310.5100.03.95.89.79.870.8נעלה

1,77610.0100.07.18.38.37.568.8סביון

1,7489.6100.07.39.811.015.456.5עלי

1,21110.4100.03.75.810.312.667.5עלי זהב

1,4499.5100.07.39.712.217.253.6עמנואל
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 (המשך)  22לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

1,5969.6100.07.610.310.013.059.1עפרה

90710.3100.03.57.68.912.867.1עץ אפרים

8559.6100.07.710.510.610.460.7פדואל

1,02110.3100.04.47.19.411.068.1צופים

1,28710.0100.06.47.510.19.666.5צור משה

2,1299.8100.06.59.710.012.261.6קדומים

47210.1100.05.55.911.911.065.7קציר

1,4839.9100.05.98.410.812.262.6ראש פינה

8999.6100.09.09.79.712.659.1רבבה

1,4689.7100.06.111.39.513.659.5שילה

1,3339.7100.07.110.99.810.262.0שמשית

1,04710.3100.05.17.18.112.467.3שתולים

6119.9100.05.27.710.820.356.0תפרח

1,37510.0100.05.57.812.013.860.9תקוע
יישובים עירוניים לא יהודיים 

534,0399.8100.06.29.311.115.258.2סך הכול

99,999-50,00080,5049.6100.06.610.011.916.355.2

22,1499.6100.06.710.112.216.254.7פחם-אום אל

36,0349.9100.05.38.510.515.760.0נצרת

22,3219.1100.08.712.113.817.348.1רהט

49,999-20,000186,4609.8100.06.29.311.015.358.1

15,27310.0100.05.38.29.913.962.7גרביה-באקה אל

9,6629.7100.06.29.711.615.856.6מכר-דיידה'ג

5,3829.3100.08.211.012.517.051.3חורה

19,3649.9100.05.78.79.914.461.3טייבה

11,39210.1100.05.27.99.513.763.6טירה

14,7179.8100.06.58.510.614.759.7טמרה

4,9829.3100.08.110.812.917.450.7כסיפה

9,2339.7100.06.29.711.916.455.8כפר כנא

7,6509.2100.08.111.813.517.049.6כפר מנדא

10,2959.9100.05.58.910.815.858.9כפר קאסם

10,0439.6100.06.710.111.515.456.3מגאר

14,6879.8100.05.79.611.216.057.6נין'סח

10,3269.4100.07.010.913.316.352.5עראבה

8,9099.9100.06.18.510.615.359.6ערערה
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 (המשך)  22לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

9,8079.9100.05.68.710.215.659.8קלנסווה

18,80010.0100.05.28.210.114.062.4שפרעם

5,9388.8100.011.313.013.517.245.0תל שבע

19,999-10,000167,2429.8100.06.19.211.015.058.7

5,8419.9100.06.09.210.713.061.1אבו סנאן

5,8899.7100.06.79.011.615.357.4אכסאל

5,49710.1100.05.38.19.014.662.9אעבלין

5,8399.9100.06.28.510.712.861.8ן'בית ג

4,2709.8100.06.18.811.916.157.1ה"בסמ

4,3009.7100.06.49.710.915.157.9וליה'לג'ג

7,13610.2100.04.06.810.315.663.3זרקא-סר א'ג

2,96010.1100.05.07.59.213.764.7ת'ג

9,67210.1100.05.18.48.712.065.8כרמל-דאלית אל

4,6649.9100.06.08.610.914.160.4דבוריה

3,40410.1100.05.47.98.815.662.2אסד-דייר אל

4,9109.8100.05.49.611.917.255.9דייר חנא

5,6659.9100.05.78.010.814.760.7טורעאן

8,2109.9100.05.48.811.216.158.5יפיע

7,1499.8100.06.29.410.914.559.0ירכא

5,1729.7100.05.910.111.415.257.5כאבול

4,7649.9100.05.39.110.114.660.9כפר יאסיף

8,91710.0100.05.18.010.414.861.6כפר קרע

4,3279.1100.08.911.913.716.948.6לקיה

10,9249.7100.06.59.410.816.456.9כרום-ד אל'מג

4,7189.4100.07.411.213.315.852.3דל שמס'מג

6,2979.6100.06.69.012.717.054.8מעלה עירון

5,3539.5100.07.110.512.614.655.2נחף

5,8379.6100.06.010.511.516.655.4עין מאהל

4,44610.1100.05.78.09.210.766.4עספיא

4,8228.7100.011.214.113.916.444.4בנגב-ערערה

6,15610.0100.05.27.810.114.762.3פוריידיס

6,8949.8100.05.19.512.016.856.6ריינה

3,2099.1100.09.013.512.415.050.1שלום-שגב

9,999-5,00067,7909.8100.06.19.110.614.359.9
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 (המשך)  22לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

3,39310.2100.05.26.69.313.865.0אבו גוש

4899.0100.09.411.514.919.045.2אל סייד

4,4989.4100.06.511.113.516.952.0ידאת'נוג-בועיינה

2,8139.5100.06.411.412.415.554.2בוקעאתא

4,1699.6100.07.210.211.415.455.7מכסור-ביר אל

5997.6100.018.418.512.517.433.2'ביר הדאג

3,58310.1100.05.87.39.613.863.5בסמת טבעון

2,2409.6100.06.49.412.017.654.6בענה

3,21210.0100.05.59.48.211.865.2ולס'ג

2,98310.0100.05.48.410.113.662.5זמר

3,6879.9100.06.28.510.114.760.5זרזיר

2,8099.9100.07.08.78.112.463.8חורפיש

3,0089.6100.06.49.811.917.254.8זנגריה-טובא

3,09310.1100.05.57.98.912.565.3ת'ג-יאנוח

3,69010.2100.05.27.68.811.267.2סמיע-כסרא

2,3949.9100.05.89.510.314.060.4רה'אג'חג-טבאש-כעביה

3,1559.8100.06.79.010.316.257.8משהד

2,64810.1100.04.98.19.913.563.7עיילבון

3,0709.7100.05.810.412.117.254.7עילוט

2,59710.2100.05.37.99.49.468.0(בוקייעה)פקיעין 

3,8659.9100.05.98.110.512.463.1ראמה

2,7469.8100.06.98.811.213.959.1גנם-אום אל- שבלי 

3,0499.7100.05.99.413.015.855.9שעב

4,999-2,00032,0439.8100.06.19.110.814.259.8

3578.9100.010.112.314.815.447.3אבו תלול

1,1409.8100.05.49.211.815.758.0אבטין

7728.2100.013.716.815.417.636.4אום בטין

1,50110.1100.05.17.810.410.166.6(גוש חלב)ש 'ג

1,46610.1100.05.38.39.015.562.0א'היג-כאוכב אבו אל

1,56310.0100.05.38.110.416.160.2כפר ברא

1,67010.4100.04.75.77.711.770.1כפר כמא

1,17810.1100.05.08.110.713.262.9כפר מצר

1,6889.6100.07.59.911.314.556.9מוקייבלה

1,9949.9100.06.29.49.612.662.3מזרעה
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 (המשך)  22לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

89710.0100.06.58.18.212.864.3מייסר

1,5279.5100.06.89.313.617.652.7מסעדה

1,57610.3100.05.67.28.110.768.5מעיליא

1,3459.9100.06.88.09.213.762.3נאעורה

2,0669.9100.06.38.711.113.160.7ור'סאג

1,2449.8100.05.410.511.212.260.7סולם

1,3979.5100.06.211.013.714.854.3סלמה

1,1769.7100.05.810.611.116.256.2ר'ג'ע

1,2679.2100.06.912.115.218.946.8עוזייר

1,27910.1100.05.97.48.814.763.3עין נקובא

9279.7100.05.59.412.117.755.3עין קנייא

1,61810.0100.05.39.39.211.664.6פסוטה

4599.4100.07.211.112.617.951.2סר-קצר א

6899.6100.07.48.013.118.053.6רומת הייב

1,24710.0100.05.18.710.513.462.3דנון' שייח
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2019, משך העבודה של עובדים שכירים לפי יישוב: 23לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

4,077,29610.2100.05.17.49.112.565.8סך הכול

3,39310.2100.05.26.69.313.865.0אבו גוש

5,8419.9100.06.09.210.713.061.1אבו סנאן

3578.9100.010.112.314.815.447.3אבו תלול

1,1409.8100.05.49.211.815.758.0אבטין

6,26510.3100.05.07.68.89.868.9אבן יהודה

22,1499.6100.06.710.112.216.254.7פחם-אום אל

7728.2100.013.716.815.417.636.4אום בטין

14,31110.1100.05.47.09.814.063.9אופקים

18,94110.4100.03.96.48.512.568.6אור יהודה

9,83310.3100.04.77.48.812.366.9אור עקיבא

4,24710.3100.05.16.98.310.869.0אורנית

6,08510.4100.04.16.18.812.268.8אזור

1,18410.2100.05.27.48.78.969.8אחוזת ברק

33,65110.2100.04.67.19.515.063.8אילת

5,8899.7100.06.79.011.615.357.4אכסאל

4899.0100.09.411.514.919.045.2אל סייד

1,6419.7100.07.610.310.411.260.6אלון שבות

1,80210.2100.04.97.78.812.066.6אליכין

14,5719.7100.07.47.811.016.757.1אלעד

1,0969.7100.07.29.610.811.261.2אלעזר

4,00710.3100.04.77.28.29.770.2אלפי מנשה

1,98510.0100.06.37.99.510.266.1אלקנה

5,49710.1100.05.38.19.014.662.9אעבלין

5,0929.8100.06.510.09.611.362.7אפרת

10,59610.5100.03.76.58.211.370.4אריאל

109,47610.3100.05.07.08.712.566.9אשדוד

69,45310.2100.05.07.19.012.266.7אשקלון

15,27310.0100.05.38.29.913.962.7גרביה-באקה אל

10,78910.6100.03.45.68.011.072.0באר יעקב

109,66510.3100.04.76.68.411.968.4באר שבע

4,4989.4100.06.511.113.516.952.0ידאת'נוג-בועיינה

2,8139.5100.06.411.412.415.554.2בוקעאתא

4,1699.6100.07.210.211.415.455.7מכסור-ביר אל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 
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 (המשך)  23לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

5997.6100.018.418.512.517.433.2'ביר הדאג

2,9329.6100.08.09.510.912.059.5בית אל

2,57410.3100.05.17.08.611.567.8עופרים-בית אריה

5,8399.9100.06.28.510.712.861.8ן'בית ג

3,56210.3100.04.86.98.710.768.9בית דגן

99610.3100.04.38.48.910.667.7בית חשמונאי

95210.3100.05.67.67.19.570.3שער חפר-בית יצחק

10,40210.3100.05.06.79.412.766.2בית שאן

38,5359.7100.07.09.110.415.158.4בית שמש

16,1889.5100.07.99.310.718.753.4ביתר עילית

65,13710.1100.05.56.99.217.061.4בני ברק

3,96810.5100.04.16.27.811.370.6ש"בני עי

6,69810.2100.05.17.49.410.967.3גבעת עדה-בנימינה

4,2709.8100.06.18.811.916.157.1ה"בסמ

3,58310.1100.05.87.39.613.863.5בסמת טבעון

2,2409.6100.06.49.412.017.654.6בענה

87110.1100.04.87.711.115.061.3ברכה

85810.0100.06.17.89.214.662.4ברקת

3,05610.0100.06.38.59.111.364.8בת חפר

68,83710.3100.04.56.88.511.868.4בת ים

9,6629.7100.06.29.711.615.856.6מכר-דיידה'ג

3,21210.0100.05.59.48.211.865.2ולס'ג

4,3009.7100.06.49.710.915.157.9וליה'לג'ג

7,13610.2100.04.06.810.315.663.3זרקא-סר א'ג

1,50110.1100.05.17.810.410.166.6(גוש חלב)ש 'ג

2,96010.1100.05.07.59.213.764.7ת'ג

2,30310.0100.05.68.510.013.562.4גבע בנימין

1,19510.3100.05.27.28.210.568.9גבעת אבני

1,05210.3100.04.77.38.710.968.4גבעת ברנר

7,54510.2100.05.47.09.213.664.8גבעת זאב

11,98010.2100.05.37.38.510.968.0גבעת שמואל

28,54210.5100.03.76.28.210.771.3גבעתיים

12,16810.3100.04.97.28.510.868.7גדרה

11,99210.3100.05.07.28.910.968.0גן יבנה

1,61610.0100.05.58.410.311.564.4גן נר

היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 
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 (המשך)  23לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

8319.5100.07.211.311.114.755.7גני מודיעין

8,75410.4100.04.96.78.19.770.6גני תקוה

9,67210.1100.05.18.48.712.065.8כרמל-דאלית אל

4,6649.9100.06.08.610.914.160.4דבוריה

3,40410.1100.05.47.98.815.662.2אסד-דייר אל

4,9109.8100.05.49.611.917.255.9דייר חנא

19,34110.2100.05.37.09.111.866.7דימונה

28,59610.4100.04.56.98.310.669.7הוד השרון

1,0209.7100.08.09.49.39.563.7הושעיה

1,8979.9100.06.19.410.010.564.0הר אדר

45,92010.4100.04.47.18.110.969.5הרצליה

10,38810.0100.05.68.89.610.765.3זכרון יעקב

2,98310.0100.05.48.410.113.662.5זמר

3,6879.9100.06.28.510.114.760.5זרזיר

48,80210.3100.04.46.98.911.768.1חדרה

96,40410.4100.04.16.48.111.070.3חולון

5,3829.3100.08.211.012.517.051.3חורה

2,8099.9100.07.08.78.112.463.8חורפיש

137,44210.3100.04.96.88.211.069.0חיפה

6899.7100.08.09.69.713.659.1חספין

5,04610.2100.04.77.79.412.765.6חצור הגלילית

4,4739.9100.05.18.711.614.859.8חריש

2,0319.7100.07.48.911.713.358.6חשמונאים

22,35010.2100.05.07.29.913.264.7טבריה

3,0089.6100.06.49.811.917.254.8זנגריה-טובא

5,6659.9100.05.78.010.814.760.7טורעאן

19,3649.9100.05.78.79.914.461.3טייבה

11,39210.1100.05.27.99.513.763.6טירה

11,76010.4100.04.66.58.211.369.4טירת כרמל

1,6539.6100.08.110.99.212.259.5טלמון

14,7179.8100.06.58.510.614.759.7טמרה

3,09310.1100.05.57.98.912.565.3ת'ג-יאנוח

1,4819.5100.07.311.111.813.456.4יבנאל

23,26010.5100.03.96.18.411.270.4יבנה

1,5499.3100.010.511.39.012.656.6יד בנימין
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 (המשך)  23לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

15,37410.4100.04.46.68.110.570.4יהוד

8,2109.9100.05.48.811.216.158.5יפיע

93310.2100.05.37.59.013.664.6יקיר

11,95610.5100.04.46.57.510.571.0יקנעם עילית

5,09010.1100.05.57.88.912.865.0ירוחם

331,22410.0100.05.98.19.613.962.5ירושלים

7,1499.8100.06.29.410.914.559.0ירכא

5,1729.7100.05.910.111.415.257.5כאבול

1,46610.1100.05.38.39.015.562.0א'היג-כאוכב אבו אל

9699.5100.07.210.011.616.954.3כוכב השחר

5,84310.1100.05.58.19.411.465.4כוכב יאיר

2,9539.5100.07.610.710.417.354.0כוכב יעקב

4,9829.3100.08.110.812.917.450.7כסיפה

3,69010.2100.05.27.68.811.267.2סמיע-כסרא

2,3949.9100.05.89.510.314.060.4רה'אג'חג-טבאש-כעביה

1,8549.9100.06.89.97.812.063.5כפר אדומים

1,56310.0100.05.38.110.416.160.2כפר ברא

1,1159.7100.06.911.010.210.461.4כפר האורנים

1,01010.2100.05.08.88.99.467.9כפר ויתקין

2,83310.0100.07.26.99.98.967.1כפר ורדים

2,4569.8100.07.97.810.113.560.7ד"כפר חב

4,7649.9100.05.39.110.114.660.9כפר יאסיף

10,87310.3100.04.56.98.811.268.5כפר יונה

1,67010.4100.04.75.77.711.770.1כפר כמא

9,2339.7100.06.29.711.916.455.8כפר כנא

7,6509.2100.08.111.813.517.049.6כפר מנדא

1,17810.1100.05.08.110.713.262.9כפר מצר

49,31410.5100.03.96.28.110.571.3כפר סבא

10,2959.9100.05.58.910.815.858.9כפר קאסם

8,91710.0100.05.18.010.414.861.6כפר קרע

2,16410.3100.04.07.89.510.668.1כפר תבור

24,38810.3100.05.27.07.910.869.1כרמיאל

3,35310.2100.05.57.58.910.667.6להבים

37,49210.2100.05.17.59.413.065.1לוד

1,40510.0100.06.07.79.612.264.6לפיד
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 (המשך)  23לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

4,3279.1100.08.911.913.716.948.6לקיה

8979.8100.08.08.69.112.062.2מבוא חורון

12,90710.3100.04.86.79.111.068.5מבשרת ציון

10,9249.7100.06.59.410.816.456.9כרום-ד אל'מג

4,7189.4100.07.411.213.315.852.3דל שמס'מג

10,0439.6100.06.710.111.515.456.3מגאר

13,67910.2100.05.17.18.612.466.7מגדל העמק

14,4679.6100.07.58.710.921.351.5מודיעין עילית

43,77010.3100.05.07.28.510.468.9רעות-מכבים-מודיעין

1,6889.6100.07.59.911.314.556.9מוקייבלה

7,29510.4100.04.46.98.510.569.7מזכרת בתיה

1,9949.9100.06.29.49.612.662.3מזרעה

89710.0100.06.58.18.212.864.3מייסר

4,86910.4100.04.66.87.410.470.8מיתר

1,5279.5100.06.89.313.617.652.7מסעדה

89410.0100.06.58.19.410.665.4מעגלים

4949.0100.010.310.515.411.752.0מעגן מיכאל

1,57610.3100.05.67.28.110.768.5מעיליא

20,37410.4100.04.56.88.211.569.0מעלה אדומים

6,2979.6100.06.69.012.717.054.8מעלה עירון

11,59410.3100.04.77.68.311.568.0תרשיחא-מעלות

9659.9100.05.78.810.613.062.0מצפה יריחו

2,7119.8100.06.78.511.313.560.0מצפה רמון

1,1919.8100.07.79.29.610.563.1מרכז שפירא

3,1559.8100.06.79.010.316.257.8משהד

1,93610.0100.05.78.510.710.264.8מתן

1,3459.9100.06.88.09.213.762.3נאעורה

29,90710.3100.04.96.98.410.869.0נהריה

1,0979.7100.07.69.610.310.961.6נווה דניאל

1,3599.6100.08.09.810.112.359.8נוף איילון

22,44010.3100.04.77.18.511.967.8נוף הגליל

1,41810.1100.04.710.08.19.068.2נופית

8439.9100.06.38.410.012.562.9נוקדים

85410.3100.03.78.08.511.068.7נורדיה

5,3539.5100.07.110.512.614.655.2נחף
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 (המשך)  23לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

9669.7100.07.99.38.913.760.2ניצן

22,09410.5100.04.06.57.910.771.0נס ציונה

77310.5100.03.95.89.79.870.8נעלה

36,0349.9100.05.38.510.515.760.0נצרת

12,52510.5100.04.36.57.410.271.5נשר

16,31110.0100.05.68.010.415.061.1נתיבות

103,65510.2100.05.07.28.912.366.6נתניה

2,0669.9100.06.38.711.113.160.7ור'סאג

1,77610.0100.07.18.38.37.568.8סביון

1,2449.8100.05.410.511.212.260.7סולם

14,6879.8100.05.79.611.216.057.6נין'סח

1,3979.5100.06.211.013.714.854.3סלמה

1,1769.7100.05.810.611.116.256.2ר'ג'ע

1,2679.2100.06.912.115.218.946.8עוזייר

4,02710.4100.04.96.87.59.571.3עומר

2,64810.1100.04.98.19.913.563.7עיילבון

3,0709.7100.05.810.412.117.254.7עילוט

5,8379.6100.06.010.511.516.655.4עין מאהל

1,27910.1100.05.97.48.814.763.3עין נקובא

9279.7100.05.59.412.117.755.3עין קנייא

25,45610.1100.05.67.69.012.665.1עכו

1,7489.6100.07.39.811.015.456.5עלי

1,21110.4100.03.75.810.312.667.5עלי זהב

1,4499.5100.07.39.712.217.253.6עמנואל

4,44610.1100.05.78.09.210.766.4עספיא

26,29510.2100.04.97.29.212.766.1עפולה

1,5969.6100.07.610.310.013.059.1עפרה

90710.3100.03.57.68.912.867.1עץ אפרים

10,3269.4100.07.010.913.316.352.5עראבה

13,53910.1100.05.47.89.614.163.1ערד

8,9099.9100.06.18.510.615.359.6ערערה

4,8228.7100.011.214.113.916.444.4בנגב-ערערה

3,65910.4100.04.46.87.510.171.1עתלית

8559.6100.07.710.510.610.460.7פדואל

6,15610.0100.05.27.810.114.762.3פוריידיס
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 (המשך)  23לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

1,61810.0100.05.39.39.211.664.6פסוטה

2,59710.2100.05.37.99.49.468.0(בוקייעה)פקיעין 

18,68010.2100.04.57.49.411.467.2כרכור-פרדס חנה

3,50410.3100.04.76.78.212.068.5פרדסיה

122,52210.4100.04.36.28.111.070.4פתח תקוה

1,02110.3100.04.47.19.411.068.1צופים

4,02910.3100.04.97.48.610.768.5צור הדסה

2,10110.8100.02.65.07.99.475.1צור יצחק

1,28710.0100.06.47.510.19.666.5צור משה

14,7909.7100.07.09.311.015.257.5צפת

2,1299.8100.06.59.710.012.261.6קדומים

11,19210.2100.05.37.59.211.366.7צורן-קדימה

2,47410.0100.06.19.18.29.966.7קיסריה

9,8079.9100.05.68.710.215.659.8קלנסווה

47210.1100.05.55.911.911.065.7קציר

4599.4100.07.211.112.617.951.2סר-קצר א

3,96110.0100.05.88.29.813.063.3קצרין

17,44510.5100.04.06.27.99.772.2קריית אונו

3,5319.8100.07.19.39.314.060.3קריית ארבע

29,21910.4100.04.66.58.110.969.9קריית אתא

20,34710.4100.04.66.48.010.171.0קריית ביאליק

28,13610.3100.04.66.99.412.966.2קריית גת

7,62310.2100.05.47.78.310.667.9קריית טבעון

20,27610.4100.04.76.88.010.869.7קריית ים

1,6959.6100.07.99.310.517.854.5קריית יערים

22,26710.5100.04.26.17.710.371.7קריית מוצקין

12,16810.1100.05.07.59.913.863.9קריית מלאכי

5,94610.4100.04.36.98.212.767.8קריית עקרון

12,63710.3100.04.86.69.112.966.6קריית שמונה

4,15910.1100.05.67.58.713.265.1קרני שומרון

3,8659.9100.05.98.110.512.463.1ראמה

29,01310.3100.04.66.58.911.668.3ראש העין

1,4839.9100.05.98.410.812.262.6ראש פינה

132,96610.5100.04.16.38.010.970.7ראשון לציון

8999.6100.09.09.79.712.659.1רבבה
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 (המשך)  23לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל
היישובים לפי צורת היישוב

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

22,3219.1100.08.712.113.817.348.1רהט

6899.6100.07.48.013.118.053.6רומת הייב

67,20010.4100.04.36.58.011.270.0רחובות

6,8949.8100.05.19.512.016.856.6ריינה

3,9549.7100.07.98.19.817.956.3רכסים

37,71610.3100.04.97.08.512.667.1רמלה

78,65110.5100.04.16.47.910.970.8רמת גן

20,44610.3100.04.77.18.210.070.0רמת השרון

3,94210.4100.04.46.48.910.969.5רמת ישי

36,62010.2100.05.27.69.010.767.5רעננה

2,7469.8100.06.98.811.213.959.1גנם-אום אל- שבלי 

3,2099.1100.09.013.512.415.050.1שלום-שגב

13,76110.2100.04.97.59.412.865.5שדרות

11,79510.2100.05.47.79.210.467.4שוהם

1,24710.0100.05.18.710.513.462.3דנון' שייח

1,4689.7100.06.111.39.513.659.5שילה
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2019, משך העבודה של עובדים שכירים לפי מועצה אזורית: 24לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

397,57510.1100.05.58.19.511.965.0סך הכל

2,1648.9100.010.513.014.016.645.9אל קסום

3,2269.6100.06.69.412.918.252.9בטוף-אל

87810.0100.05.58.310.513.062.8אלונה

5,98910.1100.05.18.310.312.264.2אשכול

10,88510.3100.04.97.08.911.467.8באר טוביה

3,53710.0100.04.98.610.513.362.7'מרג-אל-בוסתן

4,40010.2100.05.58.08.311.466.7בני שמעון

3,45210.3100.04.57.48.310.169.8ברנר

2,31410.1100.05.48.68.99.867.3גדרות

7,82510.0100.05.58.211.013.262.1גולן

9,8859.8100.06.79.110.512.461.4גוש עציון

12,57510.2100.05.17.88.610.867.7גזר

3,02010.2100.04.48.68.910.068.0גן רווה

14,45510.3100.05.17.38.610.268.9דרום השרון

13,75710.0100.05.78.110.012.863.5הגלבוע

8,12610.2100.04.67.310.312.965.0הגליל העליון

5,47610.2100.05.27.28.811.667.3הגליל התחתון

1,5419.8100.06.29.111.713.659.4הערבה התיכונה

3,8719.9100.06.58.210.012.962.4הר חברון

5,80010.0100.05.39.410.011.863.4זבולון

1,7539.7100.06.610.311.613.158.5חבל אילות

2,4499.9100.06.19.19.212.762.9חבל יבנה

10,60810.2100.05.37.48.611.966.8חבל מודיעין

7,94010.1100.05.47.49.611.865.8חוף אשקלון

13,27810.2100.05.18.09.210.966.7חוף הכרמל

5,12410.1100.05.87.88.910.167.4חוף השרון

3,81310.2100.04.57.99.99.768.0יואב

10,29410.1100.05.58.09.711.065.8לב השרון

5,36510.1100.05.67.59.412.265.2לכיש

מועצה אזורית

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 
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(המשך)  24לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

3,55310.1100.05.08.09.013.364.7מבואות החרמון

5,27810.1100.05.57.59.712.564.8מגידו

94110.4100.03.56.69.812.068.1מגילות

12,66410.3100.04.67.29.511.367.6מטה אשר

30,6909.8100.06.89.49.913.660.3מטה בנימין

24,42210.2100.05.17.38.711.267.7מטה יהודה

7,45110.2100.05.07.99.411.466.3מנשה

4,97710.2100.05.27.89.311.066.7מעלה יוסף

6,36110.0100.05.88.59.912.563.3מרום הגליל

5,98210.3100.04.77.08.511.967.9מרחבים

13,6049.9100.06.09.110.211.363.3משגב

1,6398.6100.012.314.113.116.843.7נווה מדבר

3,3429.6100.08.49.78.913.959.1נחל שורק

6,06910.2100.04.67.010.412.965.1עמק הירדן

6,16010.2100.04.47.29.811.866.8עמק המעיינות

18,53010.2100.05.27.88.911.166.9עמק חפר

18,00610.2100.05.18.19.210.966.8עמק יזרעאל

2,52810.1100.05.28.29.412.764.6ערבות הירדן

2,9569.9100.06.29.110.612.461.7רמת נגב

6,25510.1100.06.27.39.212.464.9שדות דן

4,70010.1100.06.07.59.511.565.5שדות נגב

18,06410.1100.05.57.89.613.064.0שומרון

3,85910.2100.04.48.19.711.766.1שער הנגב

5,12810.1100.05.58.39.412.564.3שפיר

61610.0100.05.210.28.813.562.3תמר

מועצה אזורית

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 
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 2019, משך העבודה של עובדים שכירים לפי מחוז ונפה: 25לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

4,077,29610.2100.05.17.49.112.565.8סך הכול

412,18110.0100.06.08.19.613.862.6ירושלים

412,18110.0100.06.08.19.613.862.6ירושלים

679,31310.0100.05.68.310.013.562.7הצפון

57,34610.0100.05.68.010.113.662.7צפת

52,82610.1100.05.37.810.113.363.5כנרת

244,31910.0100.05.38.19.913.763.0יזרעאל

301,87510.0100.05.78.410.013.262.6עכו

22,9479.7100.06.19.511.714.658.1גולן

487,79610.2100.05.07.38.911.967.0חיפה

285,24010.3100.04.86.88.211.069.2חיפה

202,55610.1100.05.27.99.913.163.9חדרה

1,051,98410.3100.04.77.08.611.568.3המרכז

220,97810.2100.05.27.69.112.365.8השרון

359,28210.3100.04.76.88.611.268.7פתח תקוה

169,32610.3100.05.07.28.811.767.4רמלה

302,39810.4100.04.36.68.111.070.0רחובות

683,99510.4100.04.46.78.411.968.7אביב-תל

683,99510.4100.04.46.78.411.968.7אביב-תל

590,76010.1100.05.57.79.613.064.2הדרום

269,98410.2100.04.97.29.012.466.5אשקלון

320,77610.0100.06.08.210.013.662.2באר שבע

170,24010.0100.06.18.39.613.862.2יהודה ושומרון

מחוז ונפה

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 
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 2019, משך העבודה של גברים שכירים לפי יישוב: 26לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

2,039,07010.2100.05.27.38.411.168.0סך הכול

1,96210.2100.05.56.19.312.866.4אבו גוש

3,27410.1100.05.57.89.512.265.0אבו סנאן

2569.2100.09.810.914.812.152.3אבו תלול

65910.0100.03.69.112.716.458.1אבטין

3,11210.4100.04.57.57.68.971.5אבן יהודה

13,4519.8100.05.69.311.616.457.1פחם-אום אל

4498.2100.013.417.614.316.338.5אום בטין

6,71610.2100.05.96.68.49.969.3אופקים

9,06710.4100.04.56.48.111.469.5אור יהודה

4,69010.1100.05.27.89.111.466.3אור עקיבא

2,06810.4100.05.16.47.09.671.9אורנית

2,91810.4100.04.76.17.610.970.6אזור

57710.2100.05.77.88.08.769.8אחוזת ברק

17,44610.2100.04.97.39.514.563.7אילת

3,5279.9100.05.08.411.814.959.9אכסאל

3329.6100.04.88.116.919.350.9אל סייד

8359.8100.07.79.59.58.365.1אלון שבות

84210.2100.05.28.08.410.368.1אליכין

6,0689.7100.09.88.09.110.662.6אלעד

5109.7100.09.29.89.07.364.7אלעזר

1,99210.4100.04.86.67.59.371.7אלפי מנשה

97210.2100.06.48.56.96.571.7אלקנה

3,03410.3100.04.07.68.414.165.9אעבלין

2,5619.8100.07.110.08.99.664.3אפרת

5,18910.5100.04.26.17.59.872.4אריאל

52,63910.3100.05.17.08.010.569.2אשדוד

34,04110.3100.05.17.18.211.168.5אשקלון

8,78610.2100.04.77.19.013.465.8גרביה-באקה אל

5,16210.7100.04.15.06.58.875.6באר יעקב

54,36710.4100.04.96.67.910.869.8באר שבע

2,6349.7100.05.710.112.517.154.6ידאת'נוג-בועיינה

1,6469.7100.05.610.511.915.156.9בוקעאתא

2,49610.0100.04.88.510.815.660.3מכסור-ביר אל

3987.9100.017.317.312.616.636.2'ביר הדאג

1,4639.6100.010.08.69.29.063.2בית אל

1,24610.2100.05.37.88.310.068.7עופרים-בית אריה

3,10010.2100.06.27.58.08.469.9ן'בית ג

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדים 

השכירים

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 
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 (המשך) 26לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

1,70310.2100.05.87.28.210.368.5בית דגן

48310.4100.04.37.27.98.971.6בית חשמונאי

48410.4100.05.87.06.09.172.1שער חפר-בית יצחק

5,30610.3100.05.06.98.710.568.9בית שאן

17,5339.8100.07.98.99.210.663.4בית שמש

6,7549.5100.09.710.28.710.460.9ביתר עילית

25,30510.0100.07.37.78.49.467.2בני ברק

1,93910.4100.04.76.77.69.771.2ש"בני עי

3,31510.3100.05.57.47.99.469.8גבעת עדה-בנימינה

2,59010.0100.04.78.310.916.159.9ה"בסמ

1,91010.2100.04.87.08.713.865.7בסמת טבעון

1,1989.7100.05.79.211.817.955.5בענה

44210.3100.05.46.38.49.770.1ברכה

40210.0100.08.08.77.010.765.7ברקת

1,4699.9100.06.99.18.410.365.4בת חפר

32,71710.3100.04.76.98.411.668.4בת ים

5,2659.9100.05.88.810.615.958.9מכר-דיידה'ג

1,77410.4100.04.77.46.28.972.8ולס'ג

2,3259.7100.06.59.811.415.457.0וליה'לג'ג

3,67210.3100.04.16.510.614.764.2זרקא-סר א'ג

74310.2100.04.67.39.311.367.6(גוש חלב)ש 'ג

1,54110.4100.03.57.68.612.168.3ת'ג

1,14310.0100.06.28.19.911.564.2גבע בנימין

59210.1100.05.69.08.311.365.9גבעת אבני

52210.2100.06.17.77.78.869.7גבעת ברנר

3,48410.1100.06.57.18.110.367.9גבעת זאב

5,75510.3100.05.67.27.29.470.6גבעת שמואל

13,61210.6100.03.65.97.09.174.5גבעתיים

5,87710.3100.05.07.07.99.870.2גדרה

5,86210.3100.05.56.78.39.969.6גן יבנה

78510.0100.06.18.49.911.164.5גן נר

3769.5100.08.010.911.710.459.0גני מודיעין

4,13610.5100.04.96.37.38.073.5גני תקוה

5,21010.3100.04.77.47.610.769.6כרמל-דאלית אל

2,6249.9100.05.78.410.614.261.1דבוריה

1,88210.2100.04.67.68.615.863.4אסד-דייר אל

2,67310.0100.04.78.011.516.459.4דייר חנא

10,04910.3100.05.36.77.910.569.7דימונה

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 
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 (המשך) 26לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

13,78010.5100.04.46.67.19.472.5הוד השרון

5099.8100.09.28.47.57.967.0הושעיה

9139.8100.06.79.59.910.064.0הר אדר

22,26710.4100.04.56.77.29.871.7הרצליה

5,03210.1100.05.78.68.39.567.9זכרון יעקב

1,70210.2100.05.37.39.412.765.2זמר

2,17410.3100.04.47.19.214.464.9זרזיר

23,57010.4100.04.66.88.010.770.0חדרה

45,55510.5100.04.36.67.510.471.2חולון

3,5279.5100.07.310.012.216.054.4חורה

1,60010.4100.05.96.45.99.372.4חורפיש

67,18110.4100.05.16.87.59.970.7חיפה

3489.4100.010.311.87.88.661.5חספין

2,49910.4100.04.76.88.210.969.3חצור הגלילית

2,17910.3100.04.46.88.711.268.9חריש

9859.8100.08.58.39.710.263.2חשמונאים

10,82310.2100.05.37.19.511.766.4טבריה

1,56410.0100.05.47.510.415.760.9זנגריה-טובא

3,32810.3100.04.06.49.813.366.5טורעאן

10,17510.0100.05.48.510.014.861.3טייבה

5,91910.0100.05.57.910.414.361.9טירה

5,70110.4100.04.96.57.710.370.5טירת כרמל

8209.5100.010.210.48.311.060.1טלמון

7,91510.0100.05.97.810.314.061.9טמרה

1,73010.5100.05.16.36.49.872.4ת'ג-יאנוח

7249.4100.08.611.310.811.957.5יבנאל

11,39110.5100.04.25.77.49.972.7יבנה

7509.3100.012.110.37.19.760.8יד בנימין

7,38010.5100.04.76.07.59.372.5יהוד

4,84210.1100.04.57.510.716.460.8יפיע

45410.1100.07.37.97.08.469.4יקיר

5,92210.5100.04.76.26.59.373.2יקנעם עילית

2,67910.2100.06.07.47.311.068.3ירוחם

176,70010.1100.06.17.99.011.665.5ירושלים

4,00710.0100.05.28.59.913.562.9ירכא

2,94810.0100.04.88.610.215.161.3כאבול

77510.1100.05.57.58.914.663.5א'היג-כאוכב אבו אל

4969.5100.09.99.110.910.559.7כוכב השחר
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 (המשך) 26לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

2,89710.2100.05.77.78.910.367.4כוכב יאיר

1,3019.6100.09.110.38.911.860.0כוכב יעקב

3,2519.7100.06.39.112.316.855.5כסיפה

2,12910.8100.03.84.85.48.577.5סמיע-כסרא

1,35910.2100.04.17.89.914.363.8רה'אג'חג-טבאש-כעביה

90910.0100.07.39.85.510.167.3כפר אדומים

88110.2100.04.17.011.115.262.5כפר ברא

5359.4100.07.912.99.910.159.3כפר האורנים

48510.3100.04.58.57.88.570.7כפר ויתקין

1,38510.0100.07.76.39.87.668.7כפר ורדים

1,1439.9100.09.27.18.18.966.7ד"כפר חב

2,4129.9100.05.59.59.913.861.3כפר יאסיף

5,26210.3100.04.86.88.49.970.0כפר יונה

89910.5100.05.15.76.010.672.6כפר כמא

5,4479.9100.05.08.511.716.957.9כפר כנא

4,9239.6100.05.810.612.816.953.9כפר מנדא

70310.5100.03.46.77.412.570.0כפר מצר

23,63210.6100.04.15.97.19.773.3כפר סבא

5,53910.0100.05.08.810.815.460.0כפר קאסם

4,77810.1100.05.07.610.014.263.1כפר קרע

1,03810.4100.03.48.08.97.971.9כפר תבור

12,06710.3100.05.86.96.99.371.1כרמיאל

1,65210.1100.05.87.68.79.568.4להבים

18,85610.2100.05.27.68.911.866.5לוד

6909.9100.06.29.69.310.464.5לפיד

2,6329.4100.08.210.613.215.452.6לקיה

4469.9100.07.69.48.77.466.8מבוא חורון

6,35010.3100.05.26.78.610.669.0מבשרת ציון

6,0499.9100.05.38.710.615.759.7כרום-ד אל'מג

2,5979.5100.07.010.713.115.853.3דל שמס'מג

5,83310.1100.05.17.89.813.563.9מגאר

6,72810.3100.05.37.18.010.369.3מגדל העמק

4,6519.3100.011.311.19.410.557.7מודיעין עילית

21,34910.3100.05.17.27.79.370.6רעות-מכבים-מודיעין

9609.9100.05.98.211.913.460.5מוקייבלה

3,52910.4100.04.76.67.38.872.5מזכרת בתיה

1,08510.0100.05.78.89.713.162.7מזרעה

52810.3100.05.37.27.212.567.8מייסר
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 (המשך) 26לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

2,45810.5100.04.76.76.49.073.3מיתר

8609.9100.05.87.212.717.357.0מסעדה

4449.8100.09.27.98.39.964.6מעגלים

2509.3100.011.29.211.210.857.6מעגן מיכאל

78910.2100.05.47.59.510.167.4מעיליא

9,71110.3100.05.17.07.610.170.2מעלה אדומים

3,75310.0100.04.78.411.817.058.1מעלה עירון

5,86710.4100.04.47.27.79.771.0תרשיחא-מעלות

5009.9100.06.69.09.49.265.8מצפה יריחו

1,3859.9100.06.88.010.513.161.7מצפה רמון

5919.7100.08.010.79.17.464.8מרכז שפירא

1,88910.2100.03.97.210.116.562.4משהד

9389.8100.06.510.39.39.664.3מתן

83010.4100.05.35.27.612.869.2נאעורה

14,93910.4100.04.96.37.89.471.6נהריה

5309.7100.010.09.67.56.866.0נווה דניאל

6699.5100.09.79.310.88.861.4נוף איילון

10,94610.3100.04.77.17.910.969.3נוף הגליל

72910.2100.05.68.87.38.070.4נופית

44310.0100.08.17.07.49.567.9נוקדים

44810.4100.03.87.67.810.570.3נורדיה

3,1139.9100.05.98.911.113.860.3נחף

4839.7100.07.710.48.113.760.2ניצן

10,70010.6100.04.06.27.09.873.0נס ציונה

38210.5100.04.26.09.48.472.0נעלה

20,23210.1100.04.87.910.116.161.0נצרת

6,18510.5100.04.46.46.29.673.4נשר

7,75310.0100.06.48.39.211.364.8נתיבות

49,97810.2100.05.27.48.411.168.0נתניה

1,15510.1100.06.37.49.58.568.2ור'סאג

93110.2100.06.87.86.46.172.8סביון

72810.1100.04.110.39.511.864.3סולם

8,10710.0100.04.99.010.515.560.1נין'סח

8059.8100.05.69.112.016.057.3סלמה

68210.5100.03.25.99.212.369.4ר'ג'ע

8029.5100.06.110.114.018.151.7עוזייר

2,07010.4100.04.87.17.18.372.7עומר

1,43410.2100.04.67.39.313.765.1עיילבון
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 (המשך) 26לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

2,01510.1100.03.88.711.017.259.4עילוט

3,5549.9100.05.28.811.116.558.4עין מאהל

77210.5100.03.86.17.315.867.1עין נקובא

52910.1100.04.37.98.917.061.8עין קנייא

12,83910.2100.05.57.18.711.567.2עכו

9069.9100.07.28.99.112.462.5עלי

59510.9100.03.94.44.27.680.0עלי זהב

6679.5100.09.09.711.511.458.3עמנואל

2,29210.3100.05.37.08.59.769.5עספיא

12,88410.3100.05.26.98.211.168.6עפולה

7559.6100.010.19.09.110.161.7עפרה

46210.5100.05.05.85.210.873.2עץ אפרים

5,7109.6100.06.210.112.616.754.4עראבה

6,82610.2100.05.47.59.112.166.0ערד

4,99510.0100.05.68.39.814.961.4ערערה

3,0539.2100.08.511.913.414.751.5בנגב-ערערה

1,73810.6100.04.56.16.78.274.5עתלית

4109.9100.010.07.37.16.669.0פדואל

3,46310.3100.04.26.69.814.165.3פוריידיס

83710.2100.05.48.17.510.968.1פסוטה

1,41510.4100.04.56.97.78.872.2(בוקייעה)פקיעין 

9,10310.3100.04.67.38.69.869.7כרכור-פרדס חנה

1,73510.3100.05.16.88.011.468.7פרדסיה

58,76510.5100.04.76.17.29.672.3פתח תקוה

48210.5100.03.77.17.58.773.0צופים

1,96310.4100.05.07.07.57.772.7צור הדסה

98411.0100.02.63.85.27.381.1צור יצחק

62710.0100.07.27.78.68.967.6צור משה

7,0389.7100.07.39.410.012.261.0צפת

1,01510.0100.07.28.28.08.867.9קדומים

5,41210.2100.05.77.58.79.968.2צורן-קדימה

1,23910.2100.05.18.58.28.969.4קיסריה

5,51210.1100.05.07.99.615.562.0קלנסווה

23310.3100.04.36.910.36.472.1קציר

2939.8100.06.18.511.615.758.0סר-קצר א

1,88810.0100.06.58.78.812.263.7קצרין

8,25710.6100.04.16.26.78.974.0קריית אונו

1,7899.7100.08.49.18.712.361.5קריית ארבע
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 (המשך) 26לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

14,22910.5100.04.76.37.39.871.9קריית אתא

9,91610.5100.04.46.27.69.572.2קריית ביאליק

13,92910.4100.04.76.58.511.568.8קריית גת

3,73510.3100.05.37.27.510.070.0קריית טבעון

10,01410.4100.04.96.87.710.770.0קריית ים

6499.6100.011.68.28.09.462.9קריית יערים

10,74810.5100.04.36.17.09.473.3קריית מוצקין

6,17310.2100.05.46.99.211.966.6קריית מלאכי

2,82910.3100.04.37.58.311.668.3קריית עקרון

6,33010.3100.05.26.78.111.169.0קריית שמונה

2,11810.2100.06.46.97.510.169.1קרני שומרון

2,06410.0100.05.97.59.912.064.7ראמה

13,89110.4100.05.26.57.99.870.7ראש העין

72810.1100.05.97.39.511.366.1ראש פינה

64,55810.5100.04.26.37.410.172.0ראשון לציון

4399.6100.011.29.16.88.964.0רבבה

13,0049.4100.07.410.812.815.953.1רהט

41210.3100.04.66.19.017.762.6רומת הייב

32,37310.5100.04.46.47.29.472.5רחובות

4,18210.0100.03.98.611.417.059.0ריינה

1,5989.4100.012.09.58.39.460.7רכסים

18,72310.3100.04.96.77.911.768.8רמלה

37,65710.6100.04.16.26.99.473.3רמת גן

9,81310.4100.04.96.87.58.472.4רמת השרון

1,94010.5100.04.26.16.810.072.9רמת ישי

18,01510.3100.05.27.28.19.669.9רעננה

1,47510.0100.06.47.910.212.962.6גנם-אום אל- שבלי 

1,9799.3100.08.712.011.813.454.0שלום-שגב

7,03310.3100.04.97.18.711.567.8שדרות

5,71910.1100.05.98.08.99.268.0שוהם

68910.3100.04.88.07.811.068.4דנון' שייח

7249.9100.07.39.96.48.168.2שילה
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 2019, משך העבודה של נשים שכירות לפי יישוב: 27לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

2,038,22610.1100.05.07.69.913.963.6סך הכול

1,43110.1100.05.07.39.415.263.2אבו גוש

2,5679.5100.06.810.912.213.956.2אבו סנאן

1018.2100.010.915.814.923.834.7אבו תלול

4819.6100.07.79.410.414.857.8אבטין

3,15310.1100.05.47.710.010.766.3אבן יהודה

8,6989.2100.08.511.513.116.051.0פחם-אום אל

3238.1100.014.215.817.019.533.4אום בטין

7,59510.0100.05.07.311.117.559.2אופקים

9,87410.4100.03.46.48.913.667.8אור יהודה

5,14310.4100.04.26.98.413.167.4אור עקיבא

2,17910.2100.05.07.39.511.966.3אורנית

3,16710.4100.03.56.09.913.467.2אזור

60710.3100.04.87.19.49.169.7אחוזת ברק

16,20510.2100.04.26.99.615.463.9אילת

2,3629.4100.09.19.811.316.053.7אכסאל

1577.6100.019.118.510.818.533.1אל סייד

8069.5100.07.411.211.314.355.8אלון שבות

96010.2100.04.67.59.213.465.3אליכין

8,5039.8100.05.67.712.321.153.2אלעד

5869.8100.05.59.412.314.758.2אלעזר

2,01510.3100.04.77.88.810.168.6אלפי מנשה

1,0139.9100.06.27.312.013.760.7אלקנה

2,4639.8100.07.08.89.715.359.2אעבלין

2,5319.8100.05.810.010.212.961.0אפרת

5,40710.5100.03.16.98.912.768.4אריאל

56,83710.2100.04.87.09.214.264.7אשדוד

35,41210.2100.04.87.29.813.464.9אשקלון

6,4879.8100.06.09.711.014.758.5גרביה-באקה אל

5,62710.5100.02.86.09.413.268.6באר יעקב

55,29810.3100.04.66.59.012.967.0באר שבע

1,8649.1100.07.812.514.816.648.4ידאת'נוג-בועיינה

1,1679.2100.07.612.713.116.050.6בוקעאתא

1,6738.9100.010.712.712.415.249.0מכסור-ביר אל

2017.2100.020.420.912.418.927.4'ביר הדאג

1,4699.6100.06.010.312.715.155.9בית אל

1,32810.3100.04.86.39.012.967.0עופרים-בית אריה

2,7399.6100.06.29.713.717.952.6ן'בית ג

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 
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 (המשך) 27לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

1,85910.4100.03.96.79.211.069.2בית דגן

51310.1100.04.39.69.912.363.9בית חשמונאי

46810.2100.05.38.18.39.868.4שער חפר-בית יצחק

5,09610.2100.04.96.510.114.963.5בית שאן

21,0029.7100.06.39.211.318.954.3בית שמש

9,4349.5100.06.78.712.124.647.9ביתר עילית

39,83210.1100.04.36.49.821.857.7בני ברק

2,02910.6100.03.45.77.912.970.1ש"בני עי

3,38310.2100.04.77.410.812.364.8גבעת עדה-בנימינה

1,6809.4100.08.29.713.316.052.8ה"בסמ

1,6739.9100.06.97.710.613.961.0בסמת טבעון

1,0429.5100.07.29.712.317.453.5בענה

4299.8100.04.29.114.020.552.2ברכה

45610.1100.04.47.011.218.059.4ברקת

1,58710.1100.05.78.09.712.264.3בת חפר

36,12010.4100.04.36.68.612.068.4בת ים

4,3979.5100.06.810.912.715.753.9מכר-דיידה'ג

1,4389.5100.06.511.810.615.455.8ולס'ג

1,9759.8100.06.49.610.314.858.9וליה'לג'ג

3,46410.2100.04.07.010.116.662.3זרקא-סר א'ג

75810.0100.05.78.311.58.865.7(גוש חלב)ש 'ג

1,4199.9100.06.67.49.815.560.7ת'ג

1,16010.0100.05.18.810.215.460.5גבע בנימין

60310.5100.04.85.58.19.871.8גבעת אבני

53010.4100.03.27.09.613.067.2גבעת ברנר

4,06110.2100.04.46.810.216.462.2גבעת זאב

6,22510.2100.05.07.49.712.365.5גבעת שמואל

14,93010.4100.03.86.59.212.168.4גבעתיים

6,29110.3100.04.77.39.011.867.3גדרה

6,13010.2100.04.67.69.411.966.5גן יבנה

83110.1100.04.98.310.611.964.3גן נר

4559.5100.06.611.610.518.253.0גני מודיעין

4,61810.3100.04.97.18.811.367.9גני תקוה

4,4629.9100.05.69.610.113.461.3כרמל-דאלית אל

2,0409.8100.06.38.811.314.159.5דבוריה

1,5229.9100.06.48.39.215.460.7אסד-דייר אל

2,2379.5100.06.211.512.318.251.8דייר חנא

9,29210.1100.05.37.410.513.363.5דימונה

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 
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 (המשך) 27לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

14,81610.3100.04.67.19.411.767.2הוד השרון

5119.7100.06.810.411.211.260.5הושעיה

98410.0100.05.59.310.111.164.0הר אדר

23,65310.3100.04.37.48.912.067.4הרצליה

5,3569.9100.05.59.010.911.862.8זכרון יעקב

1,2819.8100.05.59.811.014.858.9זמר

1,5139.3100.08.810.611.515.154.1זרזיר

25,23210.3100.04.37.09.712.766.4חדרה

50,84910.4100.03.96.38.611.669.5חולון

1,8558.9100.010.113.013.018.745.2חורה

1,2099.3100.08.511.710.916.452.4חורפיש

70,26110.3100.04.86.88.812.167.4חיפה

3419.9100.05.67.311.718.856.6חספין

2,54710.1100.04.78.510.414.462.0חצור הגלילית

2,2949.5100.05.810.514.418.251.1חריש

1,0469.6100.06.39.513.616.354.3חשמונאים

11,52710.1100.04.77.310.214.563.2טבריה

1,4449.2100.07.412.313.418.748.1זנגריה-טובא

2,3379.4100.08.310.312.216.752.5טורעאן

9,1899.9100.06.09.09.814.061.2טייבה

5,47310.2100.05.07.98.613.065.5טירה

6,05910.4100.04.36.58.712.268.4טירת כרמל

8339.7100.06.011.510.113.458.9טלמון

6,8029.7100.07.29.310.915.457.1טמרה

1,3639.7100.05.99.912.015.856.3ת'ג-יאנוח

7579.6100.06.111.012.814.855.4יבנאל

11,86910.4100.03.66.59.312.468.2יבנה

7999.2100.08.912.310.915.352.7יד בנימין

7,99410.4100.04.17.18.611.768.5יהוד

3,3689.6100.06.610.711.815.655.3יפיע

47910.2100.03.37.110.918.660.1יקיר

6,03410.4100.04.06.98.511.768.9יקנעם עילית

2,41110.0100.05.08.210.714.861.3ירוחם

154,5249.9100.05.88.310.316.659.0ירושלים

3,1429.4100.07.410.612.215.953.9ירכא

2,2249.3100.07.212.112.915.352.5כאבול

69110.0100.04.99.19.116.560.3א'היג-כאוכב אבו אל

4739.6100.04.411.012.323.748.6כוכב השחר
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 (המשך) 27לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

2,94610.0100.05.38.610.012.663.5כוכב יאיר

1,6529.5100.06.511.011.521.649.4כוכב יעקב

1,7318.6100.011.714.013.918.541.8כסיפה

1,5619.4100.07.111.513.414.953.1סמיע-כסרא

1,0359.4100.07.911.710.713.656.0רה'אג'חג-טבאש-כעביה

9459.8100.06.310.110.113.859.8כפר אדומים

6829.7100.06.99.49.417.257.2כפר ברא

5809.9100.06.09.310.510.763.4כפר האורנים

52510.1100.05.39.19.910.365.3כפר ויתקין

1,44810.0100.06.87.59.910.265.6כפר ורדים

1,3139.7100.06.98.511.817.455.4ד"כפר חב

2,35210.0100.05.08.810.315.560.5כפר יאסיף

5,61110.3100.04.27.09.212.467.1כפר יונה

77110.3100.04.35.89.613.167.2כפר כמא

3,7869.3100.07.811.412.215.752.8כפר כנא

2,7278.5100.012.114.014.717.242.0כפר מנדא

4759.4100.07.410.315.614.352.4כפר מצר

25,68210.4100.03.86.49.011.269.5כפר סבא

4,7569.8100.06.19.110.816.357.7כפר קאסם

4,1399.9100.05.38.410.815.659.9כפר קרע

1,12610.2100.04.67.510.013.164.7כפר תבור

12,32110.3100.04.77.19.012.267.0כרמיאל

1,70110.2100.05.27.59.111.666.7להבים

18,63610.1100.05.07.49.914.263.6לוד

71510.2100.05.75.99.913.864.6לפיד

1,6958.7100.010.014.014.319.342.4לקיה

4519.7100.08.47.89.516.657.6מבוא חורון

6,55710.3100.04.46.79.511.468.0מבשרת ציון

4,8759.5100.07.910.311.217.253.4כרום-ד אל'מג

2,1219.3100.07.811.813.515.751.2דל שמס'מג

4,2109.0100.09.013.213.918.145.9מגאר

6,95110.2100.05.07.29.214.464.2מגדל העמק

9,8169.7100.05.77.611.726.548.5מודיעין עילית

22,42110.2100.04.87.29.311.467.3רעות-מכבים-מודיעין

7289.2100.09.512.110.615.852.1מוקייבלה

3,76610.3100.04.07.19.612.167.1מזכרת בתיה

9099.8100.06.710.09.512.061.8מזרעה

3699.6100.08.19.59.813.359.3מייסר
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 (המשך) 27לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

2,41110.3100.04.66.98.411.968.3מיתר

6679.1100.08.112.014.818.047.1מסעדה

45010.2100.03.88.210.411.366.2מעגלים

2448.8100.09.411.919.712.746.3מעגן מיכאל

78710.3100.05.76.96.611.269.6מעיליא

10,66310.4100.04.06.68.712.967.8מעלה אדומים

2,5449.2100.09.39.814.017.149.8מעלה עירון

5,72710.2100.04.98.08.813.464.9תרשיחא-מעלות

4659.9100.04.78.611.817.057.8מצפה יריחו

1,3269.7100.06.69.012.114.058.3מצפה רמון

6009.9100.07.57.710.013.561.3מרכז שפירא

1,2669.1100.010.711.810.715.851.0משהד

99810.1100.05.06.712.110.865.3מתן

5159.2100.09.312.411.815.151.3נאעורה

14,96810.2100.04.97.49.112.266.4נהריה

5679.7100.05.39.512.914.857.5נווה דניאל

6909.7100.06.410.39.415.758.3נוף איילון

11,49410.2100.04.77.19.112.866.3נוף הגליל

68910.0100.03.811.39.010.065.9נופית

4009.8100.04.310.012.815.857.3נוקדים

40610.3100.03.78.49.411.667.0נורדיה

2,2409.0100.08.812.714.715.748.1נחף

4839.8100.08.18.39.713.760.2ניצן

11,39410.4100.03.96.88.711.569.1נס ציונה

39110.5100.03.65.610.011.369.6נעלה

15,8029.8100.06.09.311.015.058.7נצרת

6,34010.4100.04.26.68.510.969.7נשר

8,55810.0100.04.97.611.518.457.6נתיבות

53,67710.2100.04.77.09.413.465.4נתניה

9119.5100.06.410.313.218.951.3ור'סאג

8459.8100.07.58.910.39.164.3סביון

5169.5100.07.210.913.612.855.6סולם

6,5809.6100.06.710.312.116.654.4נין'סח

5929.1100.07.113.515.913.250.3סלמה

4948.6100.09.317.213.821.738.1ר'ג'ע

4658.6100.08.415.517.420.438.3עוזייר

1,95710.4100.05.06.47.910.969.9עומר

1,21410.0100.05.29.110.513.262.0עיילבון
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 (המשך) 27לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

1,0558.9100.09.613.614.117.145.7עילוט

2,2839.3100.07.313.312.116.850.5עין מאהל

5079.5100.09.19.511.013.057.4עין נקובא

3989.2100.07.011.316.318.646.7עין קנייא

12,61710.0100.05.88.19.413.762.9עכו

8429.4100.07.410.713.218.850.0עלי

61610.0100.03.67.116.217.555.5עלי זהב

7829.6100.05.99.712.822.149.5עמנואל

2,1549.9100.06.19.110.011.763.2עספיא

13,41110.2100.04.67.510.114.263.6עפולה

8419.7100.05.411.510.815.656.7עפרה

44510.1100.02.09.412.814.860.9עץ אפרים

4,6169.2100.08.011.914.115.750.3עראבה

6,71310.0100.05.48.010.216.260.2ערד

3,9149.7100.06.68.711.615.857.2ערערה

1,7697.8100.015.817.814.819.332.3בנגב-ערערה

1,92110.3100.04.37.58.211.968.1עתלית

4459.4100.05.613.513.913.953.0פדואל

2,6939.8100.06.59.210.415.458.4פוריידיס

7819.8100.05.110.511.012.460.9פסוטה

1,1829.9100.06.39.111.310.263.1(בוקייעה)פקיעין 

9,57710.2100.04.47.610.312.864.9כרכור-פרדס חנה

1,76910.4100.04.26.78.312.668.2פרדסיה

63,75710.4100.04.06.38.912.268.7פתח תקוה

53910.1100.05.07.211.113.063.6צופים

2,06610.1100.04.77.89.513.564.5צור הדסה

1,11710.5100.02.66.110.311.369.7צור יצחק

66010.1100.05.67.311.510.265.5צור משה

7,7529.6100.06.69.211.917.954.4צפת

1,1149.6100.05.911.111.815.355.8קדומים

5,78010.2100.04.97.69.712.665.3צורן-קדימה

1,2359.8100.07.19.88.310.963.9קיסריה

4,2959.7100.06.39.811.115.757.1קלנסווה

2399.9100.06.75.013.415.559.4קציר

1668.6100.09.015.714.521.739.2סר-קצר א

2,07310.1100.05.17.710.613.762.9קצרין

9,18810.5100.04.06.38.910.470.5קריית אונו

1,7429.9100.05.79.59.915.859.1קריית ארבע
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 (המשך) 27לוח 

 חודשים12 חודשים11-9 חודשים8-6 חודשים5-3 חודשים2-1סך הכל

'ב-'היישובים לפי סדר א

מספר 

העובדות 

השכירות

ממוצע 

חודשי 

עבודה

(אחוזים)משך העבודה 

14,99010.3100.04.56.68.812.068.1קריית אתא

10,43110.4100.04.76.68.310.669.8קריית ביאליק

14,20710.2100.04.67.410.314.263.6קריית גת

3,88810.1100.05.58.39.211.165.9קריית טבעון

10,26210.4100.04.56.88.410.969.5קריית ים

1,0469.5100.05.69.912.023.049.3קריית יערים

11,51910.5100.04.16.18.411.170.2קריית מוצקין

5,99510.1100.04.58.110.615.861.1קריית מלאכי

3,11710.4100.04.26.48.113.867.4קריית עקרון

6,30710.2100.04.46.610.114.664.3קריית שמונה

2,04110.1100.04.78.19.816.461.0קרני שומרון

1,8019.8100.05.98.811.212.961.2ראמה

15,12210.3100.04.16.69.813.366.2ראש העין

7559.8100.06.09.512.113.159.3ראש פינה

68,40810.4100.03.96.38.611.869.4ראשון לציון

4609.6100.07.010.212.416.154.3רבבה

9,3178.6100.010.514.015.319.141.2רהט

2778.6100.011.610.819.118.440.1רומת הייב

34,82710.4100.04.26.78.712.867.7רחובות

2,7129.4100.07.011.012.816.352.8ריינה

2,3569.9100.05.27.110.923.653.3רכסים

18,99310.2100.04.87.29.113.565.4רמלה

40,99410.4100.04.06.58.812.268.5רמת גן

10,63310.3100.04.67.48.811.567.8רמת השרון

2,00210.2100.04.56.610.811.866.1רמת ישי

18,60510.1100.05.28.19.911.765.2רעננה

1,2719.5100.07.610.012.415.055.0גנם-אום אל- שבלי 

1,2308.7100.09.415.813.417.643.8שלום-שגב

6,72810.1100.04.97.810.014.163.1שדרות

6,07610.2100.04.97.39.511.566.9שוהם

5589.7100.05.49.713.816.354.8דנון' שייח

7449100.05.012.612.618.850.9שילה
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2019, סוג המבוטחים לפי צורת יישוב: 28לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

6,293,0794,077,296147,691372,3521,843,431100.064.82.35.929.3סך הכול

- יישובים עירוניים 

5,816,0273,760,676130,132334,0211,721,330100.064.72.25.729.6כ"סה

יישובים עירוניים 

4,965,1833,226,637112,050289,6511,448,895100.065.02.35.829.2יהודיים סך הכול

603,706331,22410,68727,472245,010100.054.91.84.640.6מעל 500,000

499,999-200,0001,568,0741,017,27137,46894,618456,185100.064.92.46.029.1

199,999-100,000719,604468,39415,64444,358206,852100.065.12.26.228.7

99,999-50,000796,429536,42818,23248,771211,230100.067.42.36.126.5

49,999-20,000901,794608,42118,62849,346244,027100.067.52.15.527.1

19,999-10,000140,07596,7543,8749,34333,978100.069.12.86.724.3

9,999-5,000136,09895,9424,0509,06631,090100.070.53.06.722.8

4,999-2,00099,40372,2033,4676,67720,523100.072.63.56.720.6

יישובים עירוניים לא 

850,844534,03918,08244,370272,435100.062.82.15.232.0יהודיים סך הכול

99,999-50,000132,04780,5042,6216,26045,283100.061.02.04.734.3

49,999-20,000296,785186,4606,32515,58594,740100.062.82.15.331.9

19,999-10,000264,637167,2425,74714,50982,886100.063.22.25.531.3

9,999-5,000107,07567,7902,2315,25334,032100.063.32.14.931.8

4,999-2,00050,30032,0431,1582,76315,494100.063.72.35.530.8
- יישובים כפריים 

430,990292,36217,04137,242101,386100.067.84.08.623.5כ"סה

201,221137,3589,44424,16639,697100.068.34.712.019.7מושבים

20,95713,8836821,2555,819100.066.23.36.027.8מושבים שיתופיים

119,02175,4553,3845,08838,478100.063.42.84.332.3קיבוצים

3,4242,58178123720100.075.42.33.621.0יישובים מוסדיים יהודיים

53,34740,5132,1673,8329,002100.075.94.17.216.9ישובים כפריים קהילתיים

33,02022,5721,2862,7787,670100.068.43.98.423.2יישובים יהודיים קטנים
יישובים לא יהודיים 

16,90110,8922836245,385100.064.41.73.731.9קטנים
אוכלוסייה מחוץ 

26,46712,23817538013,849100.046.20.71.452.3ליישובים

25,00911,02213030613,681100.044.10.51.254.7שבטי בדווים: מזה

2,5021,01851671,417100.040.72.02.756.6כתובת לא ידועה

סך הכל

שכיריםשכירים
צורת היישוב

סך הכל

אחוזיםמספרים

עצמאים אחראחרעצמאים
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(המשך) 28לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

6,293,0794,077,296147,691372,3521,843,431100.064.82.35.929.3סך הכול

- יישובים עירוניים 

5,816,0273,760,676130,132334,0211,721,330100.064.72.25.729.6כ"סה

יישובים עירוניים 

4,965,1833,226,637112,050289,6511,448,895100.065.02.35.829.2יהודיים סך הכול

603,706331,22410,68727,472245,010100.054.91.84.640.6מעל 500,000

603,706331,22410,68727,472245,010100.054.91.84.640.6ירושלים

499,999-200,0001,568,0741,017,27137,46894,618456,185100.064.92.46.029.1

166,956109,4762,7737,45450,026100.065.61.74.530.0אשדוד

164,234109,6652,5016,01348,556100.066.81.53.729.6באר שבע

111,74565,1371,8244,28942,319100.058.31.63.837.9בני ברק

223,490137,4424,93611,62174,427100.061.52.25.233.3חיפה

163,651103,6553,1579,81450,182100.063.31.96.030.7נתניה

178,877122,5223,81510,41145,944100.068.52.15.825.7פתח תקוה

194,093132,9664,18912,34248,785100.068.52.26.425.1ראשון לציון

365,028236,40814,27332,67495,946100.064.83.99.026.3יפו-תל אביב

199,999-100,000719,604468,39415,64444,358206,852100.065.12.26.228.7

105,39069,4531,7435,04430,893100.065.91.74.829.3אשקלון

63,30238,5351,2072,95421,813100.060.91.94.734.5בית שמש

109,94868,8371,7135,87235,239100.062.61.65.332.1בת ים

146,91696,4042,9399,98440,528100.065.62.06.827.6חולון

74,87449,3142,1325,51320,047100.065.92.87.426.8כפר סבא

98,87667,2002,2925,56426,112100.068.02.35.626.4רחובות

120,29878,6513,6189,42732,220100.065.43.07.826.8רמת גן

99,999-50,000796,429536,42818,23248,771211,230100.067.42.36.126.5

45,86033,6511,2332,8889,321100.073.42.76.320.3אילת

25,68616,1884811,0428,456100.063.01.94.132.9ביתר עילית

43,39528,5421,4873,60111,252100.065.83.48.325.9גבעתיים

41,78728,5961,3513,6329,559100.068.43.28.722.9הוד השרון

72,95445,9202,1375,97821,056100.062.92.98.228.9הרצליה

72,18648,8021,3734,15719,227100.067.61.95.826.6חדרה

55,02937,4928332,25515,282100.068.11.54.127.8לוד

25,38114,4674721,1739,741100.057.01.94.638.4מודיעין עילית

59,20843,7701,8233,87411,564100.073.93.16.519.5רעות-מכבים-מודיעין

46,47529,9077732,27614,292100.064.41.74.930.8נהריה

שכירים

עצמאיםאחר סך הכלעצמאים

שכירים
 צורת היישוב

אחוזיםמספרים

אחרסך הכל
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(המשך) 28לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

שכירים

עצמאיםאחר סך הכלעצמאים

שכירים
 צורת היישוב

אחוזיםמספרים

אחרסך הכל

31,24822,0948112,2076,947100.070.72.67.122.2נס ציונה

39,43526,2956231,71811,422100.066.71.64.429.0עפולה

44,35329,2196792,06213,072100.065.91.54.629.5קריית אתא

40,83528,1366001,72310,976100.068.91.54.226.9קריית גת

38,99729,0139492,4987,486100.074.42.46.419.2ראש העין

54,74537,7168812,90114,128100.068.91.65.325.8רמלה

58,85536,6201,7264,78617,449100.062.22.98.129.6רעננה

49,999-20,000901,794608,42118,62849,346244,027100.067.52.15.527.1

21,62714,3113018226,494100.066.21.43.830.0אופקים

27,05918,9415651,9206,198100.070.02.17.122.9אור יהודה

21,32414,5714481,1665,587100.068.32.15.526.2אלעד

14,23910,5962866572,986100.074.42.04.621.0אריאל

14,12110,7893431,0322,300100.076.42.47.316.3באר יעקב

17,28711,9805061,1604,147100.069.32.96.724.0גבעת שמואל

16,77912,1684011,0703,541100.072.52.46.421.1גדרה

15,83411,9923821,0022,840100.075.72.46.317.9גן יבנה

13,1348,7543891,0523,328100.066.73.08.025.3גני תקוה

29,01019,3413368358,834100.066.71.22.930.5דימונה

16,18110,3885061,2874,506100.064.23.18.027.8זכרון יעקב

34,88822,3505421,74210,796100.064.11.65.030.9טבריה

17,57511,7602227505,065100.066.91.34.328.8טירת כרמל

31,82823,2606571,9446,624100.073.12.16.120.8יבנה

22,23315,3745501,6455,214100.069.12.57.423.5יהוד

16,25211,9562956993,597100.073.61.84.322.1יקנעם עילית

15,05010,8734151,2312,946100.072.22.88.219.6כפר יונה

37,45724,3885991,63711,432100.065.11.64.430.5כרמיאל

19,07212,9076281,3184,847100.067.73.36.925.4מבשרת ציון

20,61713,6792827296,209100.066.31.43.530.1מגדל העמק

26,82820,3745021,2095,245100.075.91.94.519.6מעלה אדומים

17,40311,5943767515,058100.066.62.24.329.1תרשיחא-מעלות

35,48622,4406091,29111,755100.063.21.73.633.1נוף הגליל

18,34612,5253289154,906100.068.31.85.026.7נשר

23,22216,3114231,0115,900100.070.21.84.425.4נתיבות
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(המשך) 28לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

שכירים

עצמאיםאחר סך הכלעצמאים

שכירים
 צורת היישוב

אחוזיםמספרים

אחרסך הכל

39,99725,4566621,67412,867100.063.61.74.232.2עכו

22,21713,5394299267,752100.060.91.94.234.9ערד

28,05318,6808442,5286,845100.066.63.09.024.4כרכור-פרדס חנה

24,24314,7904571,1918,262100.061.01.94.934.1צפת

15,35711,1925251,3342,831100.072.93.48.718.4צורן-קדימה

25,94417,4458601,9666,533100.067.23.37.625.2קריית אונו

31,90320,3475001,45010,106100.063.81.64.531.7קריית ביאליק

33,10220,2763621,26211,564100.061.31.13.834.9קריית ים

34,86422,2674711,51211,085100.063.91.44.331.8קריית מוצקין

17,31512,1682578194,328100.070.31.54.725.0קריית מלאכי

18,16812,6373567814,750100.069.62.04.326.1קריית שמונה

33,29720,4461,2133,1559,696100.061.43.69.529.1רמת השרון

19,00813,7613668434,404100.072.41.94.423.2שדרות

15,47411,7954351,0302,649100.076.22.86.717.1שוהם

19,999-10,000140,07596,7543,8749,34333,978100.069.12.86.724.3

9,3646,2653218992,200100.066.93.49.623.5אבן יהודה

14,4989,8332557893,876100.067.81.85.426.7אור עקיבא

8,8976,0852167532,059100.068.42.48.523.1אזור

7,0025,0922584101,500100.072.73.75.921.4אפרת

14,69510,4022416103,683100.070.81.64.225.1בית שאן

9,8626,6983859362,228100.067.93.99.522.6גבעת עדה-בנימינה

10,9527,5452887152,692100.068.92.66.524.6גבעת זאב

5,8664,4732113761,017100.076.33.66.417.3חריש

7,4845,0901302132,181100.068.01.72.829.1ירוחם

9,7587,2953176511,812100.074.83.26.718.6מזכרת בתיה

5,2764,029204368879100.076.43.97.016.7צור הדסה

12,4177,6234861,0243,770100.061.43.98.230.4קריית טבעון

8,3925,9461565251,921100.070.91.96.322.9קריית עקרון

6,4763,9541222572,265100.061.11.94.035.0רכסים

9,1366,4242848171,895100.070.33.18.920.7תל מונד

9,999-5,000136,09895,9424,0509,06631,090100.070.53.06.722.8

5,8334,2471805811,005100.072.83.110.017.2אורנית

5,4394,007163455977100.073.73.08.418.0אלפי מנשה
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(המשך) 28לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

שכירים

עצמאיםאחר סך הכלעצמאים

שכירים
 צורת היישוב

אחוזיםמספרים

אחרסך הכל

3,7552,932126138685100.078.13.43.718.2בית אל

3,3852,57497249562100.076.02.97.416.6עופרים-בית אריה

4,9963,5621323941,040100.071.32.67.920.8בית דגן

5,6483,968882151,465100.070.31.63.825.9ש"בני עי

4,0563,056123369631100.075.33.09.115.6בת חפר

2,9452,30371161481100.078.22.45.516.3גבע בנימין

7,4465,0461413522,048100.067.81.94.727.5חצור הגלילית

8,2225,8433277161,663100.071.14.08.720.2כוכב יאיר

4,2172,9531092101,054100.070.02.65.025.0כוכב יעקב

4,3722,8331733361,203100.064.84.07.727.5כפר ורדים

3,6422,456118232954100.067.43.26.426.2ד"כפר חב

4,7183,3531622491,116100.071.13.45.323.7להבים

6,6044,8692243741,361100.073.73.45.720.6מיתר

4,0852,7111262001,174100.066.43.14.928.7מצפה רמון

6,4074,0272294021,978100.062.93.66.330.9עומר

5,2793,6591613741,246100.069.33.07.123.6עתלית

4,8623,504153416942100.072.13.18.619.4פרדסיה

2,5982,10197236261100.080.93.79.110.0צור יצחק

4,2272,4741534411,312100.058.53.610.431.0קיסריה

5,8683,9611503161,591100.067.52.65.427.1קצרין

4,8683,5311121791,158100.072.52.33.723.8קריית ארבע

2,8691,69591192982100.059.13.26.734.2קריית יערים

5,4764,1591703121,005100.075.93.15.718.4קרני שומרון

5,5493,9421593501,257100.071.02.96.322.7רמת ישי

4,9403,424952731,243100.069.31.95.525.2שלומי

3,7922,752120344696100.072.63.29.118.4שערי תקוה

4,999-2,00099,40372,2033,4676,67720,523100.072.63.56.720.6

1,4921,1845074234100.079.43.45.015.7אחוזת ברק

2,3351,64182117577100.070.33.55.024.7אלון שבות

2,5841,80251215567100.069.72.08.321.9אליכין

1,4361,0964788252100.076.33.36.117.5אלעזר

2,6991,98587145569100.073.53.25.421.1אלקנה

1,32799630108223100.075.12.38.116.8בית חשמונאי
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(המשך) 28לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

שכירים

עצמאיםאחר סך הכלעצמאים

שכירים
 צורת היישוב

אחוזיםמספרים

אחרסך הכל

1,53995289204383100.061.95.813.324.9שער חפר-בית יצחק

1,1418714340230100.076.33.83.520.2ברכה

1,1168581948210100.076.91.74.318.8ברקת

1,6271,1953699333100.073.42.26.120.5גבעת אבני

1,5181,0524778388100.069.33.15.125.6גבעת ברנר

2,0631,61659137310100.078.32.96.615.0גן נר

1,1808312677272100.070.42.26.523.1גני מודיעין

1,3401,0205379241100.076.14.05.918.0הושעיה

2,7551,897119225633100.068.94.38.223.0הר אדר

8486892845114100.081.33.35.313.4חספין

2,9462,03175141774100.068.92.54.826.3חשמונאים

1,9791,6536883243100.083.53.44.212.3טלמון

2,4811,48160208792100.059.72.48.431.9יבנאל

2,0591,54993121389100.075.24.55.918.9יד בנימין

1,1309334962135100.082.64.35.511.9יקיר

1,2419695068204100.078.14.05.516.4כוכב השחר

2,3661,854137189323100.078.45.88.013.7כפר אדומים

1,4831,11563120248100.075.24.28.116.7כפר האורנים

1,5241,01072204310100.066.34.713.420.3כפר ויתקין

3,0992,164124255680100.069.84.08.221.9כפר תבור

1,8481,40550147296100.076.02.78.016.0לפיד

1,1148974555162100.080.54.04.914.5מבוא חורון

1,1488942179175100.077.91.86.915.2מעגלים

1,52049410181,008100.032.50.71.266.3מעגן מיכאל

1,2599653571223100.076.62.85.617.7מצפה יריחו

1,5191,1913665263100.078.42.44.317.3מרכז שפירא

2,5091,93688175398100.077.23.57.015.9מתן

1,5091,09756103309100.072.73.76.820.5נווה דניאל

1,7261,3594665302100.078.72.73.817.5נוף איילון

2,0021,41866133451100.070.83.36.622.5נופית

1,0848435663178100.077.85.25.816.4נוקדים

1,47285452120498100.058.03.58.233.8נורדיה

1,2859664493226100.075.23.47.217.6ניצן
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(המשך) 28לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

שכירים

עצמאיםאחר סך הכלעצמאים

שכירים
 צורת היישוב

אחוזיםמספרים

אחרסך הכל

9987732870155100.077.52.87.015.5נעלה

3,0321,7761162531,003100.058.63.88.333.1סביון

2,2021,74884113341100.079.43.85.115.5עלי

1,4001,2114788101100.086.53.46.37.2עלי זהב

2,2421,4495890703100.064.62.64.031.4עמנואל

2,0161,59668116304100.079.23.45.815.1עפרה

1,1449073590147100.079.33.17.912.8עץ אפרים

1,0448554851138100.081.94.64.913.2פדואל

1,2901,02139110159100.079.13.08.512.3צופים

1,7821,28787188307100.072.24.910.517.2צור משה

2,8222,129106161532100.075.43.85.718.9קדומים

6964723491133100.067.84.913.119.1קציר

2,3541,483101278593100.063.04.311.825.2ראש פינה

1,0638995041123100.084.64.73.911.6רבבה

1,8761,46886132276100.078.34.67.014.7שילה

1,7441,33365102309100.076.43.75.817.7שמשית

1,3891,0472780262100.075.41.95.818.9שתולים

1,1306111434485100.054.11.23.042.9תפרח

1,8761,375112172329100.073.36.09.217.5תקוע
יישובים עירוניים לא 

850,844534,03918,08244,370272,435100.062.82.15.232.0יהודיים סך הכול

99,999-50,000132,04780,5042,6216,26045,283100.061.02.04.734.3

37,00822,1497381,91812,941100.059.82.05.235.0פחם-אום אל

58,91636,0341,3653,35619,526100.061.22.35.733.1נצרת

36,12322,32151898612,816100.061.81.42.735.5רהט

49,999-20,000296,785186,4606,32515,58594,740100.062.82.15.331.9

23,68315,2736031,4526,958100.064.52.56.129.4גרביה-באקה אל

14,6619,6623547314,268100.065.92.45.029.1מכר-דיידה'ג

9,9575,3821072734,302100.054.11.12.743.2חורה

29,41419,3645931,7638,287100.065.82.06.028.2טייבה

17,12211,3924151,1634,567100.066.52.46.826.7טירה

23,40614,7174381,1777,512100.062.91.95.032.1טמרה

9,2904,9821021444,164100.053.61.11.644.8כסיפה

15,0409,2333127965,011100.061.42.15.333.3כפר כנא
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(המשך) 28לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

שכירים

עצמאיםאחר סך הכלעצמאים

שכירים
 צורת היישוב

אחוזיםמספרים

אחרסך הכל

13,0047,6503006934,661100.058.82.35.335.8כפר מנדא

15,60710,2953861,0594,253100.066.02.56.827.3כפר קאסם

16,55310,0433878885,622100.060.72.35.434.0מגאר

22,83814,6875591,2916,860100.064.32.45.730.0נין'סח

17,08110,3264249395,816100.060.52.55.534.0עראבה

13,6298,9093056614,059100.065.42.24.829.8ערערה

14,8829,8073088804,195100.065.92.15.928.2קלנסווה

29,66818,8006481,4639,405100.063.42.24.931.7שפרעם

10,9505,938842124,800100.054.20.81.943.8תל שבע

19,999-10,000264,637167,2425,74714,50982,886100.063.22.25.531.3

9,5505,8412506263,083100.061.22.66.632.3אבו סנאן

9,8705,8892527263,255100.059.72.67.433.0אכסאל

8,6675,4972005032,667100.063.42.35.830.8אעבלין

8,9725,8391664002,733100.065.11.94.530.5ן'בית ג

6,6464,2701593122,064100.064.22.44.731.1ה"בסמ

6,6334,3001353831,950100.064.82.05.829.4וליה'לג'ג

9,2557,136991321,987100.077.11.11.421.5זרקא-סר א'ג

4,5132,9601143471,206100.065.62.57.726.7ת'ג

15,0049,6723181,1084,224100.064.52.17.428.2כרמל-דאלית אל

7,4764,6641755112,301100.062.42.36.830.8דבוריה

5,3873,4041333151,668100.063.22.55.831.0אסד-דייר אל

7,4884,9101523662,212100.065.62.04.929.5דייר חנא

9,3315,6652206523,014100.060.72.47.032.3טורעאן

13,0718,2102846954,166100.062.82.25.331.9יפיע

11,6197,1493127093,761100.061.52.76.132.4ירכא

8,3545,1721814072,775100.061.92.24.933.2כאבול

7,6234,7642236292,230100.062.52.98.329.3כפר יאסיף

13,0348,9173548233,294100.068.42.76.325.3כפר קרע

7,6764,327911733,176100.056.41.22.341.4לקיה

16,03310,9243888104,299100.068.12.45.126.8כרום-ד אל'מג

8,1844,7183208632,603100.057.63.910.531.8דל שמס'מג

10,1426,2972284923,353100.062.12.24.933.1מעלה עירון

8,6125,3531914522,807100.062.22.25.232.6נחף
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(המשך) 28לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

שכירים

עצמאיםאחר סך הכלעצמאים

שכירים
 צורת היישוב

אחוזיםמספרים

אחרסך הכל

9,2465,8371513323,077100.063.11.63.633.3עין מאהל

7,1574,4461504182,293100.062.12.15.832.0עספיא

9,2784,822901574,299100.052.01.01.746.3בנגב-ערערה

8,7876,1561764542,177100.070.12.05.224.8פוריידיס

11,4166,8942006123,910100.060.41.85.434.3ריינה

5,6133,209351022,302100.057.20.61.841.0שלום-שגב

9,999-5,000107,07567,7902,2315,25334,032100.063.32.14.931.8

5,2713,393851511,727100.064.41.62.932.8אבו גוש

8294891953287100.059.02.36.434.6אל סייד

6,7454,4981122531,994100.066.71.73.829.6ידאת'נוג-בועיינה

4,7472,8131523411,593100.059.33.27.233.6בוקעאתא

6,6934,169812242,300100.062.31.23.334.4מכסור-ביר אל

1,565599511955100.038.30.30.761.0'ביר הדאג

5,3773,583982251,569100.066.61.84.229.2בסמת טבעון

3,7212,240932051,276100.060.22.55.534.3בענה

4,7763,2121021971,367100.067.32.14.128.6ולס'ג

4,5482,9831343471,218100.065.62.97.626.8זמר

5,6293,687741771,765100.065.51.33.131.4זרזיר

4,4582,8091532781,371100.063.03.46.230.8חורפיש

4,2183,008941511,059100.071.32.23.625.1זנגריה-טובא

4,5483,093922041,251100.068.02.04.527.5ת'ג-יאנוח

5,8613,6901072891,882100.063.01.84.932.1סמיע-כסרא

3,5662,394711201,052100.067.12.03.429.5רה'אג'חג-טבאש-כעביה

5,1803,155662761,749100.060.91.35.333.8משהד

4,0752,6481552451,182100.065.03.86.029.0עיילבון

5,3673,070802552,042100.057.21.54.838.0עילוט

4,3312,5971213651,369100.060.02.88.431.6(בוקייעה)פקיעין 

6,3883,8651614132,110100.060.52.56.533.0ראמה

4,2562,746592461,264100.064.51.45.829.7גנם-אום אל- שבלי 

4,9263,0491172271,650100.061.92.44.633.5שעב

4,999-2,00050,30032,0431,1582,76315,494100.063.72.35.530.8

64435767280100.055.40.91.143.5אבו תלול

1,8521,1402256656100.061.61.23.035.4אבטין
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(המשך) 28לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

שכירים

עצמאיםאחר סך הכלעצמאים

שכירים
 צורת היישוב

אחוזיםמספרים

אחרסך הכל

1,370772716582100.056.40.51.242.5אום בטין

2,3111,50189221589100.065.03.99.625.5(גוש חלב)ש 'ג

2,2441,46659120658100.065.32.65.329.3א'היג-כאוכב אבו אל

2,3521,56374180609100.066.53.17.725.9כפר ברא

2,6021,67035133799100.064.21.35.130.7כפר כמא

1,7971,1782891528100.065.61.65.129.4כפר מצר

2,6411,68857149804100.063.92.25.630.4מוקייבלה

2,8791,99469167718100.069.32.45.824.9מזרעה

1,3238972659367100.067.82.04.527.7מייסר

2,7141,52786271916100.056.33.210.033.8מסעדה

2,4081,57698167665100.065.44.16.927.6מעיליא

2,2371,34543137755100.060.11.96.133.8נאעורה

3,0982,06663144888100.066.72.04.628.7ור'סאג

2,0221,2444399679100.061.52.14.933.6סולם

2,1041,3972840667100.066.41.31.931.7סלמה

1,7131,1765577460100.068.73.24.526.9ר'ג'ע

2,1291,2673570792100.059.51.63.337.2עוזייר

1,8741,2793770525100.068.22.03.728.0עין נקובא

1,52292750120475100.060.93.37.931.2עין קנייא

2,5541,61881223713100.063.43.28.727.9פסוטה

850459718373100.054.00.82.143.9סר-קצר א

1,1976892040468100.057.61.73.339.1רומת הייב

1,8631,2474088528100.066.92.14.728.3דנון' שייח
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2019, סוג המבוטחים לפי מועצה אזורית: 29לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

579,796397,57521,31845,922136,299100.068.63.77.923.5סך הכל

3,8332,16445991,570100.056.51.22.641.0אל קסום

5,1693,226831781,765100.062.41.63.434.1בטוף-אל

1,39787876246273100.062.85.417.619.5אלונה

9,5555,9893927782,788100.062.74.18.129.2אשכול

15,47810,8855761,5043,089100.070.33.79.720.0באר טוביה

5,5803,5371032501,793100.063.41.84.532.1'מרג-אל-בוסתן

6,3404,4002032811,659100.069.43.24.426.2בני שמעון

5,0313,4521934431,136100.068.63.88.822.6ברנר

3,4962,314133348834100.066.23.810.023.9גדרות

10,7767,8256441,1311,820100.072.66.010.516.9גולן

13,2339,8855418162,532100.074.74.16.219.1גוש עציון

18,02412,5755911,5533,896100.069.83.38.621.6גזר

4,3943,020182452922100.068.74.110.321.0גן רווה

20,95914,4558472,1614,343100.069.04.010.320.7דרום השרון

21,67613,7576481,5086,411100.063.53.07.029.6הגלבוע

12,6288,1264285593,943100.064.33.44.431.2הגליל העליון

7,8745,4762996581,740100.069.53.88.422.1הגליל התחתון

2,2981,541352474283100.067.115.320.612.3הערבה התיכונה

4,6183,871206186561100.083.84.54.012.1הר חברון

9,2945,8001913853,109100.062.42.14.133.5זבולון

2,8301,75384101976100.061.93.03.634.5חבל אילות

3,5792,449102176954100.068.42.84.926.7חבל יבנה

15,09410,6085251,5402,946100.070.33.510.219.5חבל מודיעין

11,0907,9403678032,347100.071.63.37.221.2חוף אשקלון

21,04113,2787341,8805,883100.063.13.58.928.0חוף הכרמל

8,4925,1243319692,399100.060.33.911.428.3חוף השרון

5,4343,8131943471,274100.070.23.66.423.4יואב

15,39210,2946931,7923,306100.066.94.511.621.5לב השרון

אחרעצמאים
מועצה אזורית

אחוזיםמספרים

סך הכל

שכירים

עצמאים

שכירים

סך הכלאחר
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(המשך)  29לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

7,4755,3652906741,436100.071.83.99.019.2לכיש

5,1723,553270689930100.068.75.213.318.0מבואות החרמון

8,7975,2782454463,073100.060.02.85.134.9מגידו

1,1179415266110100.084.24.75.99.8מגילות

19,43312,6645821,3115,458100.065.23.06.728.1מטה אשר

41,20830,6901,3242,2958,223100.074.53.25.620.0מטה בנימין

35,17824,4221,3082,7577,999100.069.43.77.822.7מטה יהודה

11,4817,4513848753,155100.064.93.37.627.5מנשה

7,5814,9775851,3021,302100.065.77.717.217.2מעלה יוסף

9,6806,3615361,3951,924100.065.75.514.419.9מרום הגליל

8,4485,9822507091,757100.070.83.08.420.8מרחבים

18,97113,6046331,2094,158100.071.73.36.421.9משגב

3,4251,63921431,743100.047.90.61.350.9נווה מדבר

4,4923,342191295855100.074.44.36.619.0נחל שורק

9,7546,0692785943,091100.062.22.96.131.7עמק הירדן

9,1306,1602214642,506100.067.52.45.127.4עמק המעיינות

27,92518,5301,2142,9746,421100.066.44.310.623.0עמק חפר

25,67018,0069991,9165,748100.070.13.97.522.4עמק יזרעאל

3,5322,528235383621100.071.66.710.817.6ערבות הירדן

4,3062,9561942741,076100.068.64.56.425.0רמת נגב

9,1676,2552827652,147100.068.23.18.323.4שדות דן

6,5334,7002124581,375100.071.93.27.021.0שדות נגב

22,89018,0648331,5333,293100.078.93.66.714.4שומרון

5,4863,8591572631,364100.070.32.94.824.9שער הנגב

7,3615,1281904931,740100.069.72.66.723.6שפיר

97961669121242100.062.97.012.424.7תמר

אחר סך הכל

שכירים

עצמאים
מועצה אזורית

אחוזיםמספרים

סך הכל

שכירים

אחרעצמאים
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2019, סוג המבוטחים לפי  מחוז ונפה: 30לוח 

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

סך הכל

: מזה

שכירים 

ועצמאים

6,293,0794,077,296147,691372,3521,843,431100.064.82.35.929.3סך הכול

729,405412,18114,00634,844282,380100.056.51.94.838.7ירושלים

729,405412,18114,00634,844282,380100.056.51.94.838.7ירושלים

1,054,178679,31324,80258,731316,134100.064.42.45.630.0הצפון

86,88257,3462,5195,70323,833100.066.02.96.627.4צפת

82,88152,8261,8924,83225,223100.063.72.35.830.4כנרת

378,540244,3198,06119,399114,822100.064.52.15.130.3יזרעאל

470,351301,87510,87325,678142,798100.064.22.35.530.4עכו

35,52422,9471,4573,1199,458100.064.64.18.826.6גולן

761,103487,79616,30442,421230,886100.064.12.15.630.3חיפה

453,828285,2408,75922,756145,832100.062.91.95.032.1חיפה

307,275202,5567,54519,66585,054100.065.92.56.427.7חדרה

1,540,9291,051,98438,276103,778385,167100.068.32.56.725.0המרכז

337,448220,9788,58624,58591,885100.065.52.57.327.2השרון

530,407359,28213,95837,211133,914100.067.72.67.025.2פתח תקוה

238,247169,3265,57814,62054,301100.071.12.36.122.8רמלה

434,827302,39810,15427,362105,067100.069.52.36.324.2רחובות

1,067,598683,99530,91779,812303,791100.064.12.97.528.5אביב-תל

1,067,598683,99530,91779,812303,791100.064.12.97.528.5אביב-תל

899,900590,76016,59239,608269,532100.065.61.84.430.0הדרום

401,828269,9847,51319,967111,877100.067.21.95.027.8אשקלון

498,072320,7769,07919,641157,655100.064.41.83.931.7באר שבע

237,453170,2406,74213,09154,122100.071.72.85.522.8יהודה ושומרון

שכירים

אחרעצמאים
מחוז ונפה

אחוזיםמספרים

סך הכל

שכירים

סך הכלאחרעצמאים
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(ח"ש)שכר חציוני (ח"ש)שכר ממוצע שנה
שכר חציוני כאחוז מהשכר 

הממוצע

20189,4536,74471.1

20199,7456,96871.5

201811,1377,36167.5

201911,4877,61166.3

(ח"ש)הכנסה חציונית  (ח"ש)הכנסה ממוצעת שנה
הכנסה חציונית כאחוז 

מההכנסה הממוצעת

201810,7946,68962.0

201910,9466,80162.1

2019-2018, של עצמאים (לחודש בשנה)הכנסה ממוצעת והכנסה חציונית : 32לוח 

2019-2018, שכר ממוצע ושכר חציוני של שכירים: 31לוח 

לחודש בשנה

לחודש עבודה
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יני'מדד גשכר חציונישכר ממוצעשנה

19954,810

19965,181

19975,867

19986,279

19996,494

20007,1884,296

20017,6044,685

20027,6194,686

20037,4584,427

20047,5644,557

20057,7714,626

20067,6074,548

20078,1655,125

20088,5185,310

20098,5625,340

20109,0135,518

20119,4615,831

20129,5146,0000.4757

20139,7086,2490.4709

20149,9396,4260.4716

201510,4186,7160.4727

201610,4886,8090.4723

201710,5937,1050.4763

2018*11,1377,3610.4720

2019*11,4877,6110.4713

שינוי מתודולוגי ראה תקציר ופר הגדרות* 

   2019-1995, שכר ממוצע וחציוני לחודש עבודה: 35לוח 
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2019- ו2000, שכר ממוצע לחודש עבודה ואחוז משתכרים מתחת לשכר מינימום : 36לוח 

האחוז' שינוי בנק2000*2019אחוז השינוי2000*2019

11,4876,49476.939.440.0-0.6סך הכל

9,8896,39554.645.540.64.9ירושלים

9,8896,39554.645.540.64.9ירושלים

9,7255,26884.645.343.22.1הצפון

9,8265,08593.243.440.23.2  צפת

9,8115,26986.243.641.12.5  כינרת

9,7545,17488.545.041.93.1  יזרעאל

9,7225,41579.545.945.40.5  עכו

8,9895,04978.050.446.73.7  גולן

11,3706,50074.939.841.7-1.9חיפה

11,8596,88772.237.640.4-2.8  חיפה

10,6645,64488.942.844.5-1.7  חדרה

12,9077,08782.134.937.3-2.4המרכז

11,6636,07292.139.642.4-2.8  השרון

13,5777,58878.933.935.5-1.6  פתח תקוה

12,8256,78089.234.636.1-1.5  רמלה

13,0527,28279.232.836.8-4.0  רחובות

13,0047,04384.634.337.9-3.6תל אביב

13,0047,04384.634.337.9-3.6תל אביב

10,4975,88878.340.943.1-2.2הדרום

10,5505,65086.739.344.4-5.1  אשקלון

10,4516,10171.342.241.90.3  באר שבע

10,8176,78259.542.636.95.7יהודה ושומרון

מחוז ונפה

השכירים המשתכרים עד שכר המינימום% (ח"ש)השכר הממוצע לחודש עבודה 
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17,340). The lowest incomes were found in Abu Talul (NIS 4,096) and 
Emanuel (NIS 5,173).  
 
The Gini Index for measuring income inequality among all employees 
reached 0.4713 in 2019, a slight increase compared to the previous year. 
Among self-employed workers, the Gini index in 2019 was 0.5139. a positive 
correlation was found between the average wage rate in a locality and the 
Gini Index: the higher wages rate are in the locality, the more the Gini Index 
rises, in other words, the deeper inequality in wage distribution becomes. This 
finding is true regarding both salaried employees and the self-employed. 
 
Another chapter in the publication deals with the incomes of workers’ 
families. In 2019, family income from work – both employee and self-
employed – was NIS 25,370, on a monthly average for the year. Of the eight, 
large cities, over 200,000 inhabitants, the highest such income was found in 
Tel Aviv (NIS 33,273), followed by Haifa (NIS 28,318) and Rishon LeZion (NIS 
27,729). In Bnei Brak, meanwhile, the average family income (NIS 11,854) 
was lower than the national average.  
 
The distribution of families (non including single parents) according 
to level of income – classified by deciles and by number of children – 
shows that the average income for a month of work of the first seven deciles 
is lower than the average national income. The average monthly income of 
families with four or more children is about 22.1% lower than the average of 
all families. 
 
 
 
 

 
 
 



Abstract 
 
This publication presents statistical data on wages and income before tax in 
Israel, on employment and on work status, according to various economic, 
geographic and demographic variables, for 2018. The data relates to 
employees and the self-employed insured at the National Insurance Institute 
of Israel. Moreover, the publication includes data on deciles and measures of 
inequality in income from work, according to locality. The wage data are not 
adjusted for part-time work. 
 
In 2019, about 3.93 million employees who received wages for at least one 
month and about 372.3 thousand self-employed workers were registered in 
the Institute’s database, and some other 147.7 thousand workers who were 
both employees and self-employed during the course of the year.  
 
Following are the main findings: 
 
The average wage per month of work for employees in 2019 was NIS 
11,487, an increase of approximately 3.1% in comparison to 2018. The 
monthly average wage of women (NIS 9,281) represents about 67.9% of 
men’s average wage (NIS 13,664). 
 
The average monthly wage per year for employees was NIS 9,745 – 
84.8% of the average wage per month of work, since there are salaried 
workers who do not work for a full year.   
 
Of the major cities (those with over 200,000 residents), Bnei-Brak was at 
the bottom of the list, with an average employee wage per month of 67% of 
the national average wage, followed by Jerusalem with 83.5%. Residents of 
Haifa, Petah Tikva, Rishon LeZion, and Tel Aviv, on the other hand, earned 
higher than the national average wage – 109.3%, 110%, 110.4%, and 127%, 
respectively.  
 
A distribution of employees according to type of locality shows that 
the average wage in Jewish urban localities was about 45.7% higher than that 
in the non-Jewish urban localities. The highest average wages measured were 
those for residents of Matan (NIS 21,557) and Savyon (NIS 20,494). The 
lowest average wages measured were those for residents of Bir Hadagh (NIS 
5,847) Modiin Ilit (NIS 6,389).  
 
The publication also presents data on the average incomes of the self-
employed. In 2019, the monthly average income per year of self-employed 
workers in Israel amounted to NIS 10,946, 12.3% higher than the parallel 
average wage of salaried employees. The highest average incomes of the 
self-employed were found in Shimshit (NIS 18,488) and Lehavim (NIS 
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