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 פתח דבר

 

 

 

מינהל המחקר והתכנון מגיש לציבור חוברת המציגה את הפריסה הגיאוגרפית של מקבלי גמלאות מן 

 .המוסד לביטוח לאומי ושל ממוצעי שכר והכנסה

 

פי נתוני הביטוח הלאומי על מקבלי גמלאות -פרסום זה מאפיין כל יישוב מבחינה דמוגרפית וכלכלית על

העומדים לרשות שהם נתוני השכר האחרונים , 2007ר והכנסה בשנת  ועל פי ממוצעי שכ2009בשנת 

ראשי רשויות , נהל כראשי עריםי אני מקווה כי החוברת תהיה לעזר רב לאנשי מ.המוסד לביטוח לאומי

הזקוקים בעבודתם למידע בסיסי ומקיף זה , הרווחה ועוד, וכן לאנשי מקצוע בתחום המחקר,  ועודמקומיות

בבואם לתכנן ולשפר את שירותי הרווחה ולהעמיק את , על המצב החברתי והכלכלי של היישובים בארץ

 .הידע לגביהם

 

הטל                -מיה עורב, י' גרגשרה, מירי אנדבלד, ק בנדלק'אני מודה לשאול נמרודי על הכנת החוברת וכן לז

 .וחיה רבין על סיועם למשימה

 

 

 

 

 ר דניאל גוטליב"ד

 ל מחקר ותכנון"סמנכ





 

 תמצית

 

 . תושבים2,000-כלכליים שונים על ישובים עירוניים בישראל שבהם מעל ל-פרסום זה מציג נתונים סוציו

 

ביישובים , 2009בשנת מקבלי גמלאות מהמוסד לביטוח לאומי מספר  נתונים על  מציגהראשון קפרה

 ביחס לכלל מקבלי  ואת שיעורם, תושבים ובמועצות אזוריות2,000-עירוניים בארץ המונים למעלה מ

  .הגמלה בארץ וביחס לכלל התושבים ביישוב

 

 ערים ,למשל. נתח קצבאות הזקנה המופנה אליהם גדול יותר, בהם שיעור הקשישים גבוהשיישובים 

 מכלל התשלומים לקצבאות 15%- מקבלות כ, מן האוכלוסייה9%- המהוות כ,ותיקות כמו חיפה ותל אביב

או /תושבים בגבעתיים  ומכלל התושבים בבת ים הם מקבלי קצבת זקנה ן מכלל ה19%- כ.זקנה ושאירים

מתשלומי קצבאות אליו הנתח שיופנה  –רבים בו ילדים שישוב י.  10%שאירים בעוד שהממוצע הארצי הוא 

, גדול בדרך כלל משקלם של הילדים והצעירים,  ביישובים חדשים ופחות מפותחים.הילדים גדול יותר

, )61.8%( בערים כמו ביתר עלית  נמצאשיעור גבוה של ילדים. קשישים קטן יחסיתבעוד משקלם של ה

 .  בהתאמה,7%-ו, 3.6%, 0.6%: קשישים בערים אלה ה שיעור.)46%(בני ברק ו)  51.6%(בית שמש 

 

  ביחס להבטחת הכנסהה של מקבלי גמלגבוה בהם רמה כלכלית נמוכה מתאפיינים בשיעור ששובים יי

 .בהם שיעור מקבלי דמי אבטלה גבוהים ביותרשיישובים כ גם יישובים מוכי אבטלה יתוארו .לממוצע הארצי

 

בחלק מהערים  את שיעור הנפשות עניות מציג  "תחולת העוני"תרשים : מוצגים שני תרשימים שני הפרקב

כמה הם  עד (עיר הצבם של מי שמוגדרים עניים באות  מ מבטא את"יחס פער העוני"תרשים ו, הגדולות

 .2008התרשימים מתייחסים לשנת ). רחוקים מקו העוני

 

 ביישובים 2007נתוני שכר והכנסה לשנת מוצגים בו .  יישובבשכר והכנסה לפי עוסק השלישי הפרק

 לפי –  השכר וההכנסהמוצגים בו נתונים מפורטים על התפלגויות, כן-כמו  . תושבים2,000עירוניים מעל 

 השכירים והעובדים העצמאיים המבוטחים : של אוכלוסיית העובדים–  שוניםיישוב ומשתנים כלכליים

 .2007נתוני שכר אחרונים העומדים לרשות הביטוח הלאומי מתייחסים לשנת  .במוסד לביטוח לאומי

 

  שכר הנשים לחודש עבודה .ח"ש  8,165 היה   2007- ב השכר הממוצע לחודש עבודה של השכירים

 בשנההשכר הממוצע לחודש  ).ח" ש9,810( מהשכר הממוצע של הגברים 35%-ך בכהיה נמו) ח" ש6,458(

זאת משום שיש עובדים ;  מהשכר הממוצע לחודש עבודה82%-כ, ח” ש6,743 היה 2007-ב של השכירים

 .שכירים שאינם עובדים שנה שלמה

 

תית הרשימה עם נמצאת בתח ירושלים, ) תושבים200,000-יותר מ ( הערים הגדולותחמשבין מנמצא ש 

,   חיפה,ראשון לציון, אשדוד ב. מהשכר הממוצע במשק88%-כבשיעור של ממוצע לחודש עבודה שכר 

,  מהשכר הממוצע118%- ו110%, 109% ,89%  – יותר השתכרו שכר גבוה ,לעומת זאת, ותל אביב

 .בהתאמה

 

 בקווים גם אם,  כדי להעידםיש בה, בפרסום זהובתרשימים כפי שהם מוצגים בלוחות , נתונים אלה ועוד

 .יישוב  ה שלחברתי-על מצבו הכלכלי,  בלבדכלליים

 





 תוכן העניינים

 

 

 1 2009 –מקבלי גמלאות לפי ישוב 

 3 כללי

 5 לוחות

 6  תושבים ומקבלי גמלאות לפי יישוב– 1לוח 

 24  בארץהחס לכלל מקבלי הגמלי שיעור מקבלי הגמלאות ביישובים ב– 2לוח 

 42 חס לכלל התושבים ביישובי שיעור מקבלי הגמלאות ביישובים ב– 3לוח 

 58  תושבים ומקבלי גמלאות לפי מועצה אזורית– 4לוח 

 62  שיעור מקבלי הגמלה במועצה אשורית ביחס לכלל התושבים במועצה אזורית– 5לוח 

 66  2008 , האוכלוסייה בגיל העבודה בערים הגדולות– 6לוח 

  

 69 2008 –  לפי יישוברמת חיים

 71 כללי

 73 תרשים תחולת העוני

 74 תרשים יחס פער העוני

  

 75 2007 –שכר והכנסה לפי יישוב ממוצעי 

 77 כללי

 79 לוחות

 81 לפי צורת יישוב ולפי יישוב,  שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים– 7לוח 

 90 שוב הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של עצמאים לפי צורת יישוב ולפי יי– 8לוח 
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 כללי

 

הצרכים החומריים . כלכליים-מגוונת ובעלת שונות רבה מבחינת מאפייניה הסוציוהאוכלוסייה הישראלית 

, הרפואי, רפי מהמבנה הדמוגוהחברתיים ושירותי הרווחה הנדרשים לכל קבוצת אוכלוסיה שונים ונובעים

לכן איתור הצרכים של כל קבוצה באוכלוסייה חיוני לשם תכנון מערך שירותים . הכלכלי והחברתי שלה

ערכית -ות הביטוח הלאומי אינה יכולה להגדיר חדאהפריסה הגיאוגרפית של גמל. ההולמים צרכים אלה

  כך ,ולט מן הממוצע הארציאך מאפשרת לאתר תופעות ששכיחותן חורגות באופן ב, את צורכי האוכלוסייה

כך . שיש בהן כדי להעיד במידה מסוימת על המאפיינים הכלכליים של היישוב ועל הצרכים הנגזרים מהם

בפיתוח שירותים ריכוז גדול במיוחד של קשישים באזור עירוני מסוים יכול להעיד על הצורך , למשל

 אם למשל היישוב מוכה אבטלה או שיש –ר במקרים אחרים יידרשו פתרונות מסוג אח .לקשישים באזור זה

פי ההגדרות המקובלות בלשכה -ההתפלגות לפי צורת יישוב נעשתה על .בו משפחות רבות מרובות ילדים

המידע על . המביאות בחשבון את גודל היישוב במונחים של מספר תושבים, המרכזית לסטטיסטיקה

גם , ביטוח לאומי ושיש בהן כדי להעידוסד להמ לגמלאות העיקריות שמשלם נוגעמספר מקבלי קצבאות 

 . של היישובחברתי-על מצבו הכלכלי,  בקווים כללייםאם

 

המאפיינות כל אוכלוסייה ,  קבוצות עיקריותחמשאת גמלאות המוסד לביטוח לאומי אפשר לחלק ל

 . זיקתה לשוק העבודה ומבחינת מצבה הכלכלימבחינת

 

התאלמנות או אובדן , נכות,  שיצאו ממעגל העבודה מטעמי גיל משולמות למי– גמלאות ארוכות מועד .1

 . זיקנה ושאיריםאיהגמלאות העיקריות בתחום זה האחת ). חלקי או מלא(כושר ההשתכרות מעבודה 

 

שבשל סיבות זמניות ,  משולמות למבוטחים בגיל העבודה ובעלי כושר עבודה– גמלאות מחליפות שכר .2

 אלו גמלאות. בודה וזקוקים לפיכך להגנה זמנית על רמת חייהםאינם יכולים להפיק הכנסה מע

 . לפרק זמן מוגבל למובטלים שאיבדו את מקום עבודתם ולמשרתים במילואיםמשולמות

 

טיפול , התאלמנות,  משולמת למשפחות שמטעמי זיקנה– גמלה להבטחת הכנסת מינימום לקיום .3

 כולל –מוך חסרות מקורות הכנסה או שהכנסתן תעסוקה או שכר נ-אי, נכות, מחלה, בילדים קטנים

 .מאוד נמוכה  -קצבת ביטוח לאומי

 

ות הילדים אקצב.  משולמות למשפחות עם ילדים ומשלימות את הכנסתן הכלכלית– ות ילדיםאקצב .4

  ואשר,1975המירו את הזיכויים והניכויים שהיו נהוגים במערכת המס עד לרפורמה במס הישיר בשנת 

 .נועדו להתחשב בגודל המשפחה בקביעת גובה המס

 
 במידה רבה את ההתחלקות ים של האוכלוסייה ביישובים השונים מגדירםיי הדמוגרפהמאפיינים

בהם רמה כלכלית ששובים יי, למשל. ידי המוסד לביטוח לאומיבהגיאוגרפית של הקצבאות המשולמות 

גם יישובים . לממוצע הארצי  ביחס בטחת הכנסהלהה של מקבלי גמלגבוה נמוכה מתאפיינים בשיעור 

 .בהם שיעור מקבלי דמי אבטלה גבוהים ביותרשיישובים כמוכי אבטלה יתוארו 
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בעוד משקלם של ,  של הילדים והצעיריםםגדול בדרך כלל משקל, מפותחיםפחות ביישובים חדשים ו

 ,פחות קצבאות זיקנה ושאיריםלכן ביישובים אלה ישולמו יותר קצבאות ילדים ו. הקשישים קטן יחסית

שירותי הרווחה והקהילה ישימו דגש מיוחד על פיתוח מערך החינוך ועל שירותים משלימים למשפחה ו

 תמונהה,  ההתיישבות הוותיקהםשלרוב נמנים ע, ביישובים מבוססים יותר מבחינה כלכלית. ולילדים

שמבחינת העדיפויות בפיתוח שירותי רווחה ברור . שיעור גבוה של קשישים ושיעור נמוך של ילדים: כההפו

שירותי סיעוד קהילתיים , כגון מרכזי יום לקשישים, בחברה יודגשו ביישובים אלה השירותים לקשישים

  .מוסדות סיעודו

 

ערים הגדולות והוותיקות מאופיינות בדרך כלל בשיעור גבוה מאוד של קשישים ושיעור קטן למדי לק מהח

 שיעור גבוה זהו. ים ובתחיפה , גבעתיים מכלל תושבי  19%-כמהווים הקשישים  , למשל,כך. של ילדים

-כ הוא לעומת זאת אחוז הילדים ביישובים אלה . 10% –  שהואשל קשישים לעומת הממוצע הארציביותר 

נתון בולט נוסף הוא שיעורם הגבוה של .  בממוצע ארצי33%- מכלל האוכלוסייה לעומת כ23%-22%

 של  הנמוך ושיעורם) 46%( בני ברק  ,)51.6%(בית שמש , )61.8%(ביתר עלית   כמוהילדים  בערים

 .  בהתאמה,7%-ו, 3.6%,   0.6%: שישים בערים אלהק

 
חשב  ניתן ל. תושבים20,000בערים מעל  ,מציג נתונים על אוכלוסיה בגיל העבודה לפי יישוב 6לוח 

הבטחת הכנסה ואבטלה לבין מספר , ות כלליתנכ:  את היחס בין מספר מקבלי גמלאות כמובאמצעותו

 ולקבל תמונה מדויקת יותר על חלקם של מקבלי הגמלאות ביישוב מתוך התושבים בגיל העבודה ביישוב

 .סך כל התושבים בגיל העבודה ביישוב
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 לוחות
 



7,473,000750,518188,541646,331136,875203,042סך הכול

6,842,600704,579185,728604,175129,165193,465יישובים עירוניים - סה"כ

1,872,200221,58749,305192,05237,34047,149מעל 200,000

773,80064,75611,34955,17010,49815,058  ירושלים

393,90059,3118,94451,02310,88212,962  תל אביב -יפו

265,60048,93111,88542,9406,3648,777  חיפה

211,30023,47611,20920,8665,8694,831  אשדוד

227,60025,1135,91822,0533,7275,521  ראשון לציון

יישובים עירוניים

- סה"כ  יהודיים
3,938,300438,904123,212383,42083,304117,308

199,999 - 100,0001,380,300192,55954,400167,83338,76246,558

111,70014,9497,37913,1493,8484,217  אשקלון

187,90024,65511,16121,1225,4678,120  באר שבע

155,60010,9831,8319,0311,8393,697  בני ברק

128,90025,5438,34922,1435,2485,887  בת ים

172,40027,5505,60324,0706,1386,205  חולון

181,20025,0137,99122,0565,8136,505  נתניה

197,80026,3166,45823,2363,8415,700  פתח תקווה

109,50014,0843,19912,6722,8112,800  רחובות

135,30023,4662,42920,3543,7573,427  רמת גן

99,999 - 50,000759,70067,36916,32459,05010,41617,246

78,7002,8821,1662,4816481,543  בית שמש

50,6009,4595878,2691,267981  גבעתיים

85,30012,4901,40111,1121,4411,962  הרצלייה

79,20010,5273,5859,3792,4052,728  חדרה

83,70010,5271,6289,4491,3252,073  כפר סבא

67,9007,6353,0596,4331,4112,579  לוד

73,0002,4033302,137204596  מודיעין-מכבים-רעות

51,8006,9632,0636,1288901,589  נהרייה

50,2006,5702,1575,6271,3442,151  קריית אתא

65,9006,7352,3185,4981,3392,830  רמלה

לוח 1 -  יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (במספרים מוחלטים) - 2009

היישובים לפי

צורת יישוב

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

מספר 

תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

(2009

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

קצבת נכות

כללית
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סך הכול
מזה: משפחות

עם +4 ילדים

סך הכול40,0481,021,742174,5932,441,806112,70979,102

35,669940,744160,7662,243,884106,05374,108
יישובים עירוניים -

סה"כ

מעל 8,654240,97142,896576,86420,70216,222200,000

  ירושלים2,431105,14532,124307,6655,0833,160

  תל אביב -יפו1,81146,2722,62485,3173,8714,874

  חיפה1,77431,1961,91258,8515,5752,797

  אשדוד1,27728,0754,73867,2174,0712,702

  ראשון לציון1,36130,2831,49857,8142,1022,689

22,195540,41973,4291,222,17053,82949,835
יישובים עירוניים

 יהודיים - סה"כ

8,268187,55223,909411,23919,69816,654199,999 - 100,000

  אשקלון85114,7521,49530,1932,8261,578

  באר שבע1,55229,3124,24366,7215,9842,460

  בני ברק25920,5968,41071,5981,342928

  בת ים90516,45990129,5471,9651,673

  חולון1,10023,0171,34043,8561,4111,852

  נתניה1,11124,2862,70350,9152,9082,446

  פתח תקווה1,19426,6222,53854,8001,3092,671

  רחובות59815,3811,64532,6331,3051,372

  רמת גן69817,12763430,9766481,674

3,57091,75112,342208,5585,9257,87599,999 - 50,000

  בית שמש21911,6265,03640,614508699

  גבעתיים2556,71112711,651138663

  הרצלייה47010,61344519,9122521,058

  חדרה51310,54986321,2631,1101,274

  כפר סבא43910,68950420,356299924

  לוד43010,2401,76924,3061,292962

  מודיעין-מכבים-רעות18011,5571,18426,60867759

  נהרייה5167,30340214,2051,313720

  קריית אתא3986,53147012,7701,170691

  רמלה5019,8551,37122,100963767

היישובים לפי

צורת יישוב

גמלה 

להבטחת

הכנסה

דמי אבטלה

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

כלל המשפחות

עם ילדים
כלל

הילדים
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73,4007,2077746,4337531,346  רעננה

49,999 - 20,0001,177,800133,57042,006116,68325,63039,548

24,8002,3611,2921,985765897  אופקים

32,8003,1698102,6139201,454  אור יהודה

46,5003,1107342,7153061,134  אילת

35,3002823823839352  אלעד

36,4002204316233297  ביתר עילית

20,8001,6442091,458242341  גבעת שמואל

33,7003,8061,8073,0459151,470  דימונה

47,7004,1205563,624455945  הוד השרון

39,4004,6201,3533,9739742,355  טבריה

32,6002,5657262,176732939  יבנה

26,5002,7173812,307415624  יהוד

44,8005,6763,0165,1309221,379  כרמיאל

23,7002,1261551,957252385  מבשרת ציון

24,8002,9481,3132,6359041,417  מגדל העמק

44,9002084017031271  מודיעין עילית

34,6001,7756101,583289513  מעלה אדומים

21,5002,2521,2491,984284607  מעלות-תרשיחא

35,5003,3185032,894653723  נס ציונה

42,4007,1183,9226,4261,4501,824  נצרת עילית

21,7002,6471,0102,387414610  נשר

26,6001,6198351,367491734  נתיבות

46,5005,6102,1694,5827712,073  עכו

40,0005,1002,2074,5151,1432,279  עפולה

23,4003,5661,9263,208667919  ערד

31,8003,3408892,973758963  פרדס חנה-כרכור

28,4002,7831,0052,4506191,384  צפת

29,5003,9164573,485686640  קריית אונו

36,3006,3581,5625,5581,1421,498  קריית ביאליק

לוח 1 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (במספרים מוחלטים) - 2009 (המשך)

קצבת זקנה ו/או שאירים

היישובים לפי

צורת יישוב

מספר 

תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

(2009

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית
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סך הכול
מזה: משפחות

עם +4 ילדים

  רעננה3029,31976819,194121712

7,106172,18924,346392,77222,45817,60649,999 - 20,000

  אופקים1193,5178049,176940500

  אור יהודה1295,00238710,445327470

  אילת3196,57745412,903714596

  אלעד265,0552,63718,92293325

  ביתר עילית165,2813,02522,515149202

  גבעת שמואל823,0104537,04655216

  דימונה3205,5861,01913,6001,653633

  הוד השרון2246,74428113,52990542

  טבריה2976,01881313,1931,296646

  יבנה2424,79448610,037518434

  יהוד1923,6352097,394103372

  כרמיאל2545,80733211,019920805

  מבשרת ציון1223,1783346,921235168

  מגדל העמק1303,4344257,271646527

  מודיעין עילית135,6833,28323,91271353

  מעלה אדומים1444,93071811,562189346

  מעלות-תרשיחא1122,8702985,997572422

  נס ציונה2014,7132739,594229415

  נצרת עילית2115,3272549,6181,461912

  נשר1173,018975,501315266

  נתיבות1523,9691,25311,798552388

  עכו3656,88564913,9422,355805

  עפולה3085,28348310,542975682

  ערד1913,96799210,910699418

  פרדס חנה-כרכור1764,2953538,937250456

  צפת1394,4101,22312,498828288

  קריית אונו1323,9551337,56771380

  קריית ביאליק3484,4521527,969638489

כלל המשפחות

עם ילדים

קצבת ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

גמלה 

להבטחת

הכנסה
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לוח 1 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (במספרים מוחלטים) - 2009 (המשך)

קצבת זקנה ו/או שאירים

היישובים לפי

צורת יישוב

מספר 

תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

(2009

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

47,9005,5232,7094,7821,5821,794  קריית גת

36,5006,9112,7656,0931,6081,905  קריית ים

39,7006,4611,6235,6411,2591,404  קריית מוצקין

22,2002,2627731,9646111,105  קריית שמונה

39,1002,7594272,454434838  ראש העין

39,4006,2953575,711495684  רמת השרון

20,1005311846638134  שוהם

19,999 - 10,000344,50027,1637,01223,7565,5578,704

10,80092656814186177  אבן יהודה

15,9001,9679501,720580658  אור עקיבא

10,6001,1561871,006268308  אזור

16,8001,4518111,329148391  אריאל

10,70063814454778276  באר יעקב

16,9001,4403661,183402836  בית שאן

12,00081597709180211  בנימינה-גבעת עדה

11,3005446248969187  גבעת זאב

19,1001,3682911,223286319  גדרה

18,800822112718173285  גן יבנה

13,2001,2511141,108180253  גני תקווה

19,1001,3471051,187199279  זכרון יעקב

18,8002,3946772,0103861,061  טירת כרמל

18,7001,4415901,282304445  יקנעם עילית

11,7004142835921103  כוכב יאיר

17,000851141722154343  כפר יונה

10,30048814042987154  מזכרת בתיה

17,600857144747159272  קדימה-צורן

14,7002,0752151,849242316  קריית טבעון

19,8001,7116301,473559791  קריית מלאכי

10,4001,000207889282302  קריית עקרון
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סך הכול
מזה: משפחות

עם +4 ילדים

כלל המשפחות

עם ילדים

קצבת ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  קריית גת3286,93790015,0681,653983

  קריית ים2924,6972178,3881,247609

  קריית מוצקין3194,7761458,582690541

  קריית שמונה1513,1792826,344431398

  ראש העין1896,01263413,240188495

  רמת השרון1754,9612049,45752386

  שוהם632,7962866,6956210

1,94747,9684,929104,7903,8574,65019,999 - 10,000

  אבן יהודה631,292832,66424123

  אור עקיבא1112,2032144,460285416

  אזור711,283912,56359104

  אריאל892,3291194,383116333

  באר יעקב511,1531592,6008897

  בית שאן1242,6043805,779426312

  בנימינה-גבעת עדה511,7411393,75150139

  גבעת זאב631,4732333,5503298

  גדרה972,8993046,536119224

  גן יבנה982,4022595,45097234

  גני תקווה761,7501423,75829156

  זכרון יעקב772,5193495,90640197

  טירת כרמל1432,5601574,944527257

  יקנעם עילית1063,0041816,417230302

  כוכב יאיר98..381,2831102,821

  כפר יונה832,3552125,04597230

  מזכרת בתיה471,2641032,75748107

  קדימה-צורן802,4901805,63654201

  קריית טבעון971,743733,41266113

  קריית מלאכי1613,1505717,432777276

  קריית עקרון911,4081472,984134140
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לוח 1 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (במספרים מוחלטים) - 2009 (המשך)

קצבת זקנה ו/או שאירים

היישובים לפי

צורת יישוב

מספר 

תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

(2009

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

19,5002,0841,0581,829685869  שדרות

10,80062552545135216  תל מונד

9,999 - 2,000276,00018,2433,47016,0982,9395,252

6,600242102021686  אורנית

3,400124131171525  אלון שבות

2,9003022127510463  אליכין

6,9002512421018102  אלפי מנשה

22..187..3,200202  אלקנה

8,300232252023477  אפרתה

34..5,60012613115  בית אל

40..86..3,900108  בית אריה

6,4005103944789161  בית דגן

7,600993604910296166  בני עי"ש

53..5,60013719110  בת חפר

3,9006419541155  גבע בנימין

34..74..2,40083  גבעת אבני

34..37..2,80051  גן נר

26..125..3,400135  הר אדר

8,700843238736195385  חצור הגלילית

761334..2,70089  חשמונאים

..........2,700  טלמון

3,1003074726363111  יבנאל

13..16..3,20022  יד בנימין

8,600773379642194356  ירוחם

6,1006426531257  כוכב יעקב

16..36..2,80042  כפר אדומים

....18..2,20024  כפר האורנים

3502952..5,800383  כפר ורדים

5,500217121953175  כפר חב"ד

1232153..2,800139  כפר תבור
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סך הכול
מזה: משפחות

עם +4 ילדים

כלל המשפחות

עם ילדים

קצבת ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  שדרות1462,9663296,222657394

  תל מונד561,4851223,33043111

1,30440,9597,903104,8111,8913,0509,999 - 2,000

  אורנית78..28789681,668

  אלון שבות15..4832081,584..

  אליכין25444531,0221740

  אלפי מנשה82..32904551,849

  אלקנה25..114491131,127

  אפרתה50..1,1713573,336..

  בית אל31..118003632,784

  בית אריה49..21546481,202

  בית דגן37836771,8064668

  בני עי"ש29877751,76478122

  בת חפר72..24930702,266

  גבע בנימין155521261,5092948

  גבעת אבני20..25230586..

  גן נר26..1540838953

  הר אדר20..30829711..

  חצור הגלילית621,2752463,189168105

  חשמונאים30..4771661,398..

  טלמון19..3422341,528..

  יבנאל134671331,3416941

  יד בנימין17..3021261,015..

  ירוחם571,3013613,603288111

  כוכב יעקב9534603,4125250..

  כפר אדומים13..4471131,227..

  כפר האורנים15..32331839..

  כפר ורדים70..31633411,384

  כפר חב"ד35..6652592,249..

  כפר תבור27..1631520679
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לוח 1 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (במספרים מוחלטים) - 2009 (המשך)

קצבת זקנה ו/או שאירים

היישובים לפי

צורת יישוב

מספר 

תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

(2009

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

3121853..5,900349  להבים

....34..2,40041  לפיד

4783774..7,400521  מיתר

4,50039620435470146  מצפה רמון

31..58..3,10064  מרכז שפירא

13..3,400761068  מתן

....11..2,50015  נוף איילון

17..53..2,70059  נופית

2146921..2,200242  נורדייה

941714..2,100101  נחלים

........2,50012  ניצן ב'

5213050..3,400569  סביון

6,8009683189698110  עומר

2,9005424471120  עלי

88..2,900912073  עמנואל

25..63..2,80070  עפרה

5,20052071457110147  עתלית

6,300238192102683  פרדסייה

4,800137131231135  צור הדסה

1021225..2,600109  צור משה

3,50011226941040  קדומים

2912438..4,900320  קיסריה

4,000154681412266  קציר-חריש

6,600670376608132238  קצרין

7,30045721441386144  קריית ארבע

481235..3,40061  קריית יערים

6,6002878525132109  קרני שומרון

2,600208131672372  ראש פינה

9,1003575730845158  רכסים

3,0007222063019221  רמת אפעל
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סך הכול
מזה: משפחות

עם +4 ילדים

כלל המשפחות

עם ילדים

קצבת ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  להבים34..43584541,330

  לפיד25..1039429980

  מיתר58..538101061,894

  מצפה רמון228671602,14815258

  מרכז שפירא14..279105863..

  מתן38..546451,311..

  נוף איילון11..161102668..

  נופית21..33422761..

  נורדייה21..1218511381

  נחלים....17455487..

  ניצן ב'20..58..31..

  סביון17..1333522702

  עומר617251401,9651451

  עלי4991451,4231518..

  עמנואל4722071,6524123..

  עפרה15..4461881,438..

  עתלית36622341,1806447

  פרדסייה29711531,4501271

  צור הדסה35..14604681,465

  צור משה18..42018962..

  קדומים26..5191891,593..

  קיסריה43..1945545969

  קציר-חריש21494721,1732651

  קצרין39880941,78512283

  קריית ארבע179343012,8017155

  קריית יערים11..3781821,386..

  קרני שומרון259291762,2352154

  ראש פינה13297256314023

  רכסים111,2425384,4818575

  רמת אפעל....1326912543
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לוח 1 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (במספרים מוחלטים) - 2009 (המשך)

קצבת זקנה ו/או שאירים

היישובים לפי

צורת יישוב

מספר 

תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

(2009

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

6,6003191526852127  רמת ישי

26..18..2,40024  שילה

5,70051820346054186  שלומי

10..20..2,60022  שמשית

2062239..4,200231  שערי תקווה

יישובים עירוניים

 לא יהודיים סה"כ
1,032,10044,08813,21128,7038,52129,008

99,999 - 50,00066,9004,7671,4583,1168022,457

66,9004,7671,4583,1168022,457  נצרת

49,999 - 20,000349,10015,0894,5329,6622,9179,833

45,3001,6014109733291,373  אום אל-פחם

33,6001,529254954330906  באקה-ג'ת

36,1001,8314901,2594361,129  טייבה

22,2001,242431804261802  טירה

28,3001,226419732197884  טמרה

26,1001,059381688212651  סח'נין

55,8001,4943591,006290864עיר כרמל - שגור

21,500814250518159556  עראבה

44,9001,195694719207859  רהט

35,3001,8865431,224265995  שפרעם

19,999 - 10,000381,00012,9723,8688,2482,5729,581

12,1005479435576385  אבו סנאן

12,300412143247100322  אכסאל

11,50049617430772337  אעבלין

10,60057497388131291  בית ג'ן

18,400826203506113568  ג'דיידה-מכר

12,2003465020062490  ג'סר א-זרקא

12,10021211012139167  חורה

12,000502154315107277  טורעאן

17,700705240428130426  יפיע

13,40065411543948424  ירכא

16



סך הכול
מזה: משפחות

עם +4 ילדים

כלל המשפחות

עם ילדים

קצבת ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  רמת ישי43755501,5031882

  שילה11..3531241,083..

  שלומי35883571,842148137

  שמשית25..379411,035..

  שערי תקווה48..20550621,251

4,820159,35444,441444,85031,5228,051
יישובים עירוניים

 לא יהודיים סה"כ

53810,9892,34827,7571,45764099,999 - 50,000

  נצרת53810,9892,34827,7571,457640

1,59155,69515,241154,87511,3692,77949,999 - 20,000

  אום אל-פחם1797,3992,25021,0041,979396

  באקה-ג'ת1755,2781,43414,291266247

  טייבה1655,7701,47415,5511,275268

  טירה863,4906278,53114862

  טמרה1194,6791,01611,8251,210258

  סח'נין1354,35391911,1201,151290

עיר כרמל - שגור1754,1063188,499366257

  עראבה803,3901,0379,672821183

  רהט1216,8323,66027,0072,008265

  שפרעם2065,5721,13514,0581,329328

1,51753,80516,844157,10911,2402,66619,999 - 10,000

  אבו סנאן621,7773784,494397112

  אכסאל721,9885695,49035590

  אעבלין551,7073644,410393107

  בית ג'ן321,6882593,94517859

  ג'דיידה-מכר1062,7876417,244853193

  ג'סר א-זרקא191,8066795,742156115

  חורה221,5229196,72357839

  טורעאן301,8855735,26339184

  יפיע1212,5666236,763409142

  ירכא852,2215385,76024098
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לוח 1 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (במספרים מוחלטים) - 2009 (המשך)

קצבת זקנה ו/או שאירים

היישובים לפי

צורת יישוב

מספר 

תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

(2009

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

10,20038315621262304  כאבול

11,50024615614537147  כסיפה

19,200645238410153433  כפר כנא

16,200487185316107399  כפר מנדא

18,900653232403152592  כפר קאסם

15,400650133436146396  כפר קרע

10,0002121311394998  לקיה

19,800808230535173776  מגאר

12,500460103306106321  מעלה עירון

11,0003598723469326  נחף

11,40036414421779311  עין מאהל

17,000814187572211490  ערערה

13,80021913412037111  ערערה-בנגב

11,00043311131497289  פוריידיס

18,700659197406174686  קלנסווה

17,100553151351119396  ריינה

15,00034820017734221  תל שבע

9,999 - 2,000235,10011,2603,3537,6772,2307,137

6,3002506816987219  אבו גוש

2,3009642701762  אבטין

8,20022411212846255  בועיינה-נוג'ידאת

5,90030286218112141  בוקעאתא

7,70028614618740247  ביר אל-מכסור

8,3002426717458154  בסמ"ה

6,6002929220447176  בסמת טבעון

5,6002893820836148  ג'ולס

8,3003199921549255  ג'לג'וליה

2,800289632395076  ג'ש (גוש חלב)

8,900410136278109232  דבורייה

9,10039016225690293  דייר חנא
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סך הכול
מזה: משפחות

עם +4 ילדים

כלל המשפחות

עם ילדים

קצבת ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  כאבול571,6543594,260419118

  כסיפה201,3937145,37071737

  כפר כנא762,9379768,448849153

  כפר מנדא572,6388967,743587179

  כפר קאסם1093,0948868,6574898

  כפר קרע762,3605936,227103125

  לקיה131,0525774,31863244

  מגאר883,1536918,004984118

  מעלה עירון661,9586465,654446136

  נחף371,6616315,08428679

  עין מאהל371,7685464,96432798

  ערערה782,4927296,982165141

  ערערה-בנגב161,4788736,54871044

  פוריידיס601,7383994,43415094

  קלנסווה932,9039338,430586154

  ריינה862,1105535,671380111

  תל שבע142,1751,2359,05995260

1,17438,86510,008105,1097,4561,9669,999 - 2,000

  אבו גוש188832102,28812737

  אבטין3671251,06610327..

  בועיינה-נוג'ידאת531,2954013,65630157

  בוקעאתא159581172,17322449

  ביר אל-מכסור371,2853433,52524184

  בסמ"ה291,2394293,68913573

  בסמת טבעון261,0052992,80818962

  ג'ולס268621281,9979192

  ג'לג'וליה291,3464163,8342921

  ג'ש (גוש חלב)24394619282026

  דבורייה411,4253483,70920664

  דייר חנא601,4712743,611368121
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לוח 1 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (במספרים מוחלטים) - 2009 (המשך)

קצבת זקנה ו/או שאירים

היישובים לפי

צורת יישוב

מספר 

תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

(2009

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

5,5002594819857126  זמר

6,9002056713336153  זרזיר

5,5002656119335137  חורפיש

5,6001757011836203  טובא-זנגרייה

5,6002023312942155  יאנוח-ג'ת

3,000156891093265  כאוכב אבו אל-היג'א

7,2002694818842214  כסרא-סמיע

4,4001695510637117  כעביה-טבאש- חג'אג'רה

2,9008627482081  כפר ברא

8,8006239641172383  כפר יאסיף

3,0002404016143108  כפר כמא

2,4008424552457  כפר מצר

9,400490187320145309  מג'דל שמס

3,3009531582492  מוקייבלה

3,500199401322098  מזרעה

3,500143521035087  מסעדה

2,800387663253462  מעיליא

7,3002647515359196  משהד

3,800121178331111  סאג'ור

2,500106326622146  סולם

2,20077184817102  סלמה

37..2,200503430  ע'ג'ר

2,7006834511572  עוזייר

4,8002998621088195  עיילבון

7,0002056114145200  עילוט

331444..2,20054  עין נקובא

3,000270512014665  פסוטה

5,2003498127040123  פקיעין (בוקייעה)

7,700673134465121263  ראמה

5,3002328714643138  שבלי - אום אל-גנם
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סך הכול
מזה: משפחות

עם +4 ילדים

כלל המשפחות

עם ילדים

קצבת ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  זמר228312302,24710030

  זרזיר171,0613463,07617367

  חורפיש139051442,1607835

  טובא-זנגרייה368242382,34318965

  יאנוח-ג'ת378702062,2309134

  כאוכב אבו אל-היג'א164681071,18914445

  כסרא-סמיע371,1773303,22016740

  כעביה-טבאש- חג'אג'רה136662332,01812240

  כפר ברא154571691,4141112

  כפר יאסיף551,3821763,11025381

  כפר כמא23444419223034

  כפר מצר3561331,0853116..

  מג'דל שמס251,5401793,40927538

  מוקייבלה155411801,58312917

  מזרעה26545761,23912417

  מסעדה11541721,26112718

  מעיליא21397248442126

  משהד341,0524233,32724838

  סאג'ור135891291,4855829

  סולם203639699612116

  סלמה4441511,2726717..

  ע'ג'ר346939427222..

  עוזייר..3991681,298122..

  עיילבון296661081,55410830

  עילוט611,0193673,08824467

  עין נקובא....29296852..

  פסוטה27418469266943

  פקיעין (בוקייעה)29832931,8617033

  ראמה391,1492132,80818041

  שבלי - אום אל-גנם198382292,29012533
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לוח 1 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (במספרים מוחלטים) - 2009 (המשך)

קצבת זקנה ו/או שאירים

היישובים לפי

צורת יישוב

מספר 

תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

(2009

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

7,30013181742269  שגב-שלום

2,4009220631081  שייח' דנון

6,20023810515947188  שעב

630,00044,5712,02741,3617,5199,087יישובים כפריים - סה"כ
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סך הכול
מזה: משפחות

עם +4 ילדים

כלל המשפחות

עם ילדים

קצבת ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  שגב-שלום8734963,65942724..

  שייח' דנון113761011,0209125

  שעב469682282,51929848

יישובים כפריים - סה"כ2,71974,59811,215175,8182,4734,851
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100.0100.0100.0100.0100.0100.0סך הכול

יישובים עירוניים -

סה"כ
91.693.998.593.594.495.3

25.129.526.229.727.323.2מעל 200,000

10.48.66.08.57.77.4  ירושלים

5.37.94.77.98.06.4  תל אביב -יפו

3.66.56.36.64.64.3  חיפה

2.83.15.93.24.32.4  אשדוד

3.03.33.13.42.72.7  ראשון לציון

יישובים עירוניים

 יהודיים סה"כ
52.758.565.459.360.957.8

199,999 - 100,00018.525.728.926.028.322.9

1.52.03.92.02.82.1  אשקלון

2.53.35.93.34.04.0  באר שבע

2.11.51.01.41.31.8  בני ברק

1.73.44.43.43.82.9  בת ים

2.33.73.03.74.53.1  חולון

2.43.34.23.44.23.2  נתניה

2.63.53.43.62.82.8  פתח תקווה

1.51.91.72.02.11.4  רחובות

1.83.11.33.12.71.7  רמת גן

99,999 - 50,00010.29.08.79.17.68.5

1.10.40.60.40.50.8  בית שמש

0.71.30.31.30.90.5  גבעתיים

1.11.70.71.71.11.0  הרצלייה

1.11.41.91.51.81.3  חדרה

1.11.40.91.51.01.0  כפר סבא

0.91.01.61.01.01.3  לוד

1.00.30.20.30.10.3  מודיעין-מכבים-רעות

0.70.91.10.90.70.8  נהרייה

0.70.91.10.91.01.1  קריית אתא

0.90.91.20.91.01.4  רמלה

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

התושבים ומקבלי הגמלאות (באחוזים) מכלל מקבלי הגמלה בארץ - 2,000 תושבים: 2 - יישובים מעל לוח

2009

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

היישובים לפי

צורת יישוב

שיעור 

התושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

(2009
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סך הכול
מזה: משפחות

עם +4 ילדים

סך הכול100.0100.0100.0100.0100.0100.0

89.192.192.191.994.193.7
 - יישובים עירוניים

סה"כ

מעל 21.623.624.623.618.420.5200,000

  ירושלים6.110.318.412.64.54.0

  תל אביב -יפו4.54.51.53.53.46.2

  חיפה4.43.11.12.44.93.5

  אשדוד3.22.72.72.83.63.4

  ראשון לציון3.43.00.92.41.93.4

55.452.942.150.147.863.0
יישובים עירוניים

 יהודיים סה"כ

20.618.413.716.817.521.1199,999 - 100,000

  אשקלון2.11.40.91.22.52.0

  באר שבע3.92.92.42.75.33.1

  בני ברק0.62.04.82.91.21.2

  בת ים2.31.60.51.21.72.1

  חולון2.72.30.81.81.32.3

  נתניה2.82.41.52.12.63.1

  פתח תקווה3.02.61.52.21.23.4

  רחובות1.51.50.91.31.21.7

  רמת גן1.71.70.41.30.62.1

8.99.07.18.55.310.099,999 - 50,000

  בית שמש0.51.12.91.70.50.9

  גבעתיים0.60.70.10.50.10.8

  הרצלייה1.21.00.30.80.21.3

  חדרה1.31.00.50.91.01.6

  כפר סבא1.11.00.30.80.31.2

  לוד1.11.01.01.01.11.2

  מודיעין-מכבים-רעות0.41.10.71.10.11.0

  נהרייה1.30.70.20.61.20.9

  קריית אתא1.00.60.30.51.00.9

  רמלה1.31.00.80.90.91.0

היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות עם ילדים
כלל

הילדים

דמי אבטלה

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה
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1.01.00.41.00.60.7  רעננה

49,999 - 20,00015.817.822.318.118.719.5

0.30.30.70.30.60.4  אופקים

0.40.40.40.40.70.7  אור יהודה

0.60.40.40.40.20.6  אילת

0.50.00.00.00.00.2  אלעד

0.50.00.00.00.00.1  ביתר עילית

0.30.20.10.20.20.2  גבעת שמואל

0.50.51.00.50.70.7  דימונה

0.60.50.30.60.30.5  הוד השרון

0.50.60.70.60.71.2  טבריה

0.40.30.40.30.50.5  יבנה

0.40.40.20.40.30.3  יהוד

0.60.81.60.80.70.7  כרמיאל

0.30.30.10.30.20.2  מבשרת ציון

0.30.40.70.40.70.7  מגדל העמק

0.60.00.00.00.00.1  מודיעין עילית

0.50.20.30.20.20.3  מעלה אדומים

0.30.30.70.30.20.3  מעלות-תרשיחא

0.50.40.30.40.50.4  נס ציונה

0.60.92.11.01.10.9  נצרת עילית

0.30.40.50.40.30.3  נשר

0.40.20.40.20.40.4  נתיבות

0.60.71.20.70.61.0  עכו

0.50.71.20.70.81.1  עפולה

0.30.51.00.50.50.5  ערד

0.40.40.50.50.60.5  פרדס חנה-כרכור

0.40.40.50.40.50.7  צפת

0.40.50.20.50.50.3  קריית אונו

0.50.80.80.90.80.7  קריית ביאליק

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

היישובים לפי

צורת יישוב

שיעור תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

( 2009

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

לוח 2 - יישובים מעל 2,000 תושבים: התושבים ומקבלי הגמלאות (באחוזים) מכלל מקבלי הגמלה בארץ - 

2009 (המשך)
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

  רעננה0.80.90.40.80.10.9

17.716.913.916.119.922.349,999 - 20,000

  אופקים0.30.30.50.40.80.6

  אור יהודה0.30.50.20.40.30.6

  אילת0.80.60.30.50.60.8

  אלעד0.10.51.50.80.10.4

  ביתר עילית0.00.51.70.90.10.3

  גבעת שמואל0.20.30.30.30.00.3

  דימונה0.80.50.60.61.50.8

  הוד השרון0.60.70.20.60.10.7

  טבריה0.70.60.50.51.10.8

  יבנה0.60.50.30.40.50.5

  יהוד0.50.40.10.30.10.5

  כרמיאל0.60.60.20.50.81.0

  מבשרת ציון0.30.30.20.30.20.2

  מגדל העמק0.30.30.20.30.60.7

  מודיעין עילית0.00.61.91.00.10.4

  מעלה אדומים0.40.50.40.50.20.4

  מעלות-תרשיחא0.30.30.20.20.50.5

  נס ציונה0.50.50.20.40.20.5

  נצרת עילית0.50.50.10.41.31.2

  נשר0.30.30.10.20.30.3

  נתיבות0.40.40.70.50.50.5

  עכו0.90.70.40.62.11.0

  עפולה0.80.50.30.40.90.9

  ערד0.50.40.60.40.60.5

  פרדס חנה-כרכור0.40.40.20.40.20.6

  צפת0.30.40.70.50.70.4

  קריית אונו0.30.40.10.30.10.5

  קריית ביאליק0.90.40.10.30.60.6

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות עם ילדים

כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה
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סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

היישובים לפי

צורת יישוב

שיעור תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

( 2009

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

לוח 2 - יישובים מעל 2,000 תושבים: התושבים ומקבלי הגמלאות (באחוזים) מכלל מקבלי הגמלה בארץ - 

2009 (המשך)

0.60.71.40.71.20.9  קריית גת

0.50.91.50.91.20.9  קריית ים

0.50.90.90.90.90.7  קריית מוצקין

0.30.30.40.30.40.5  קריית שמונה

0.50.40.20.40.30.4  ראש העין

0.50.80.20.90.40.3  רמת השרון

0.30.10.00.10.00.1  שוהם

19,999 - 10,0004.63.63.73.74.14.3

0.10.10.00.10.10.1  אבן יהודה

0.20.30.50.30.40.3  אור עקיבא

0.10.20.10.20.20.2  אזור

0.20.20.40.20.10.2  אריאל

0.10.10.10.10.10.1  באר יעקב

0.20.20.20.20.30.4  בית שאן

0.20.10.10.10.10.1  בנימינה-גבעת עדה

0.20.10.00.10.10.1  גבעת זאב

0.30.20.20.20.20.2  גדרה

0.30.10.10.10.10.1  גן יבנה

0.20.20.10.20.10.1  גני תקווה

0.30.20.10.20.10.1  זכרון יעקב

0.30.30.40.30.30.5  טירת כרמל

0.30.20.30.20.20.2  יקנעם עילית

0.20.10.00.10.00.1  כוכב יאיר

0.20.10.10.10.10.2  כפר יונה

0.10.10.10.10.10.1  מזכרת בתיה

0.20.10.10.10.10.1  קדימה-צורן

0.20.30.10.30.20.2  קריית טבעון

0.30.20.30.20.40.4  קריית מלאכי

0.10.10.10.10.20.1  קריית עקרון
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות עם ילדים

כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  קריית גת0.80.70.50.61.51.2

  קריית ים0.70.50.10.31.10.8

  קריית מוצקין0.80.50.10.40.60.7

  קריית שמונה0.40.30.20.30.40.5

  ראש העין0.50.60.40.50.20.6

  רמת השרון0.40.50.10.40.00.5

  שוהם0.20.30.20.30.00.3

4.94.72.84.33.45.919,999 - 10,000

  אבן יהודה0.20.10.00.10.00.2

  אור עקיבא0.30.20.10.20.30.5

  אזור0.20.10.10.10.10.1

  אריאל0.20.20.10.20.10.4

  באר יעקב0.10.10.10.10.10.1

  בית שאן0.30.30.20.20.40.4

  בנימינה-גבעת עדה0.10.20.10.20.00.2

  גבעת זאב0.20.10.10.10.00.1

  גדרה0.20.30.20.30.10.3

  גן יבנה0.20.20.10.20.10.3

  גני תקווה0.20.20.10.20.00.2

  זכרון יעקב0.20.20.20.20.00.2

  טירת כרמל0.40.30.10.20.50.3

  יקנעם עילית0.30.30.10.30.20.4

  כוכב יאיר0.10.10.10.10.00.1

  כפר יונה0.20.20.10.20.10.3

  מזכרת בתיה0.10.10.10.10.00.1

  קדימה-צורן0.20.20.10.20.00.3

  קריית טבעון0.20.20.00.10.10.1

  קריית מלאכי0.40.30.30.30.70.3

  קריית עקרון0.20.10.10.10.10.2

29



סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

היישובים לפי

צורת יישוב

שיעור תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

( 2009

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

לוח 2 - יישובים מעל 2,000 תושבים: התושבים ומקבלי הגמלאות (באחוזים) מכלל מקבלי הגמלה בארץ - 

2009 (המשך)

0.30.30.60.30.50.4  שדרות

0.10.10.00.10.10.1  תל מונד

9,999 - 2,0003.72.41.82.52.12.6

0.10.00.00.00.00.0  אורנית

0.00.00.00.00.00.0  אלון שבות

0.00.00.00.00.10.0  אליכין

0.10.00.00.00.00.1  אלפי מנשה

0.00.00.00.00.00.0  אלקנה

0.10.00.00.00.00.0  אפרתה

0.10.00.00.00.00.0  בית אל

0.10.00.00.00.00.0  בית אריה

0.10.10.00.10.10.1  בית דגן

0.10.10.30.10.20.1  בני עי"ש

0.10.00.00.00.00.0  בת חפר

0.10.00.00.00.00.0  גבע בנימין

0.00.00.00.00.00.0  גבעת אבני

0.00.00.00.00.00.0  גן נר

0.00.00.00.00.00.0  הר אדר

0.10.10.10.10.10.2  חצור הגלילית

0.00.00.00.00.00.0  חשמונאים

0.00.00.00.00.00.0  טלמון

0.00.00.00.00.00.1  יבנאל

0.00.00.00.00.00.0  יד בנימין

0.10.10.20.10.10.2  ירוחם

0.10.00.00.00.00.0  כוכב יעקב

0.00.00.00.00.00.0  כפר אדומים

0.00.00.00.00.00.0  כפר האורנים

0.10.10.00.10.00.0  כפר ורדים

0.10.00.00.00.00.0  כפר חב"ד

0.00.00.00.00.00.0  כפר תבור
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות עם ילדים

כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  שדרות0.40.30.20.30.60.5

  תל מונד0.10.10.10.10.00.1

3.34.04.54.31.73.99,999 - 2,000

  אורנית0.10.10.00.10.00.1

  אלון שבות0.00.00.10.10.00.0

  אליכין0.10.00.00.00.00.1

  אלפי מנשה0.10.10.00.10.00.1

  אלקנה0.00.00.10.00.00.0

  אפרתה0.00.10.20.10.00.1

  בית אל0.00.10.20.10.00.0

  בית אריה0.10.10.00.00.00.1

  בית דגן0.10.10.00.10.00.1

  בני עי"ש0.10.10.00.10.10.2

  בת חפר0.10.10.00.10.00.1

  גבע בנימין0.00.10.10.10.00.1

  גבעת אבני0.00.00.00.00.00.0

  גן נר0.00.00.00.00.00.0

  הר אדר0.00.00.00.00.00.0

  חצור הגלילית0.20.10.10.10.10.1

  חשמונאים0.00.00.10.10.00.0

  טלמון0.00.00.10.10.00.0

  יבנאל0.00.00.10.10.10.1

  יד בנימין0.00.00.10.00.00.0

  ירוחם0.10.10.20.10.30.1

  כוכב יעקב0.00.10.30.10.00.1

  כפר אדומים0.00.00.10.10.00.0

  כפר האורנים0.00.00.00.00.00.0

  כפר ורדים0.10.10.00.10.00.1

  כפר חב"ד0.00.10.10.10.00.0

  כפר תבור0.00.00.00.00.00.0
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סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

היישובים לפי

צורת יישוב

שיעור תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

( 2009

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

לוח 2 - יישובים מעל 2,000 תושבים: התושבים ומקבלי הגמלאות (באחוזים) מכלל מקבלי הגמלה בארץ - 

2009 (המשך)

0.10.00.00.00.00.0  להבים

0.00.00.00.00.00.0  לפיד

0.10.10.00.10.00.0  מיתר

0.10.10.10.10.10.1  מצפה רמון

0.00.00.00.00.00.0  מרכז שפירא

0.00.00.00.00.00.0  מתן

0.00.00.00.00.00.0  נוף איילון

0.00.00.00.00.00.0  נופית

0.00.00.00.00.10.0  נורדייה

0.00.00.00.00.00.0  נחלים

0.00.00.00.00.00.0  ניצן ב'

0.00.10.00.10.00.0  סביון

0.10.10.00.10.10.1  עומר

0.00.00.00.00.00.0  עלי

0.00.00.00.00.00.0  עמנואל

0.00.00.00.00.00.0  עפרה

0.10.10.00.10.10.1  עתלית

0.10.00.00.00.00.0  פרדסייה

0.10.00.00.00.00.0  צור הדסה

0.00.00.00.00.00.0  צור משה

0.00.00.00.00.00.0  קדומים

0.10.00.00.00.00.0  קיסריה

0.10.00.00.00.00.0  קציר-חריש

0.10.10.20.10.10.1  קצרין

0.10.10.10.10.10.1  קריית ארבע

0.00.00.00.00.00.0  קריית יערים

0.10.00.00.00.00.1  קרני שומרון

0.00.00.00.00.00.0  ראש פינה

0.10.00.00.00.00.1  רכסים

0.00.10.00.10.10.0  רמת אפעל

0.10.00.00.00.00.1  רמת ישי
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות עם ילדים

כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  להבים0.10.10.00.10.00.0

  לפיד0.00.00.00.00.00.0

  מיתר0.10.10.10.10.00.1

  מצפה רמון0.10.10.10.10.10.1

  מרכז שפירא0.00.00.10.00.00.0

  מתן0.00.10.00.10.00.0

  נוף איילון0.00.00.10.00.00.0

  נופית0.00.00.00.00.00.0

  נורדייה0.00.00.00.00.00.0

  נחלים0.00.00.00.00.00.0

  ניצן ב'0.00.00.00.00.00.0

  סביון0.00.00.00.00.00.0

  עומר0.20.10.10.10.00.1

  עלי0.00.00.10.10.00.0

  עמנואל0.00.00.10.10.00.0

  עפרה0.00.00.10.10.00.0

  עתלית0.10.10.00.00.10.1

  פרדסייה0.10.10.00.10.00.1

  צור הדסה0.00.10.00.10.00.0

  צור משה0.00.00.00.00.00.0

  קדומים0.00.10.10.10.00.0

  קיסריה0.00.00.00.00.00.1

  קציר-חריש0.10.00.00.00.00.1

  קצרין0.10.10.10.10.10.1

  קריית ארבע0.00.10.20.10.10.1

  קריית יערים0.00.00.10.10.00.0

  קרני שומרון0.10.10.10.10.00.1

  ראש פינה0.00.00.00.00.00.0

  רכסים0.00.10.30.20.10.1

  רמת אפעל0.00.00.00.00.00.0

  רמת ישי0.10.10.00.10.00.1
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סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

היישובים לפי

צורת יישוב

שיעור תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

( 2009

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

לוח 2 - יישובים מעל 2,000 תושבים: התושבים ומקבלי הגמלאות (באחוזים) מכלל מקבלי הגמלה בארץ - 

2009 (המשך)

0.00.00.00.00.00.0  שילה

0.10.10.10.10.00.1  שלומי

0.00.00.00.00.00.0  שמשית

0.10.00.00.00.00.0  שערי תקווה

יישובים עירוניים

 לא יהודיים סה"כ
13.85.97.04.46.214.3

99,999 - 50,0000.90.60.80.50.61.2

0.90.60.80.50.61.2  נצרת

49,999 - 20,0004.72.02.41.52.14.8

0.60.20.20.20.20.7  אום אל-פחם

0.40.20.10.10.20.4  באקה-ג'ת

0.50.20.30.20.30.6  טייבה

0.30.20.20.10.20.4  טירה

0.40.20.20.10.10.4  טמרה

0.30.10.20.10.20.3  סח'נין

0.70.20.20.20.20.4עיר כרמל - שגור

0.30.10.10.10.10.3  עראבה

0.60.20.40.10.20.4  רהט

0.50.30.30.20.20.5  שפרעם

19,999 - 10,0005.11.72.11.31.94.7

0.20.10.00.10.10.2  אבו סנאן

0.20.10.10.00.10.2  אכסאל

0.20.10.10.00.10.2  אעבלין

0.10.10.10.10.10.1  בית ג'ן

0.20.10.10.10.10.3  ג'דיידה-מכר

0.20.00.00.00.00.2  ג'סר א-זרקא

0.20.00.10.00.00.1  חורה

0.20.10.10.00.10.1  טורעאן

0.20.10.10.10.10.2  יפיע

0.20.10.10.10.00.2  ירכא

0.10.10.10.00.00.1  כאבול
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות עם ילדים

כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  שילה0.00.00.10.00.00.0

  שלומי0.10.10.00.10.10.2

  שמשית0.00.00.00.00.00.0

  שערי תקווה0.00.10.00.10.00.1

12.015.625.518.228.010.2
יישובים עירוניים

 לא יהודיים סה"כ

1.31.11.31.11.30.899,999 - 50,000

  נצרת1.31.11.31.11.30.8

4.05.58.76.310.13.549,999 - 20,000

  אום אל-פחם0.40.71.30.91.80.5

  באקה-ג'ת0.40.50.80.60.20.3

  טייבה0.40.60.80.61.10.3

  טירה0.20.30.40.30.10.1

  טמרה0.30.50.60.51.10.3

  סח'נין0.30.40.50.51.00.4

עיר כרמל - שגור0.40.40.20.30.30.3

  עראבה0.20.30.60.40.70.2

  רהט0.30.72.11.11.80.3

  שפרעם0.50.50.70.61.20.4

3.85.39.66.410.03.419,999 - 10,000

  אבו סנאן0.20.20.20.20.40.1

  אכסאל0.20.20.30.20.30.1

  אעבלין0.10.20.20.20.30.1

  בית ג'ן0.10.20.10.20.20.1

  ג'דיידה-מכר0.30.30.40.30.80.2

  ג'סר א-זרקא0.00.20.40.20.10.1

  חורה0.10.10.50.30.50.0

  טורעאן0.10.20.30.20.30.1

  יפיע0.30.30.40.30.40.2

  ירכא0.20.20.30.20.20.1

  כאבול0.10.20.20.20.40.1
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סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

היישובים לפי

צורת יישוב

שיעור תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

( 2009

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

לוח 2 - יישובים מעל 2,000 תושבים: התושבים ומקבלי הגמלאות (באחוזים) מכלל מקבלי הגמלה בארץ - 

2009 (המשך)

0.20.00.10.00.00.1  כסיפה

0.30.10.10.10.10.2  כפר כנא

0.20.10.10.00.10.2  כפר מנדא

0.30.10.10.10.10.3  כפר קאסם

0.20.10.10.10.10.2  כפר קרע

0.10.00.10.00.00.0  לקיה

0.30.10.10.10.10.4  מגאר

0.20.10.10.00.10.2  מעלה עירון

0.10.00.00.00.10.2  נחף

0.20.00.10.00.10.2  עין מאהל

0.20.10.10.10.20.2  ערערה

0.20.00.10.00.00.1  ערערה-בנגב

0.10.10.10.00.10.1  פוריידיס

0.30.10.10.10.10.3  קלנסווה

0.20.10.10.10.10.2  ריינה

0.20.00.10.00.00.1  תל שבע

9,999 - 2,0003.11.51.81.21.63.5

0.080.030.040.030.060.11  אבו גוש

0.030.010.020.010.010.03  אבטין

0.110.030.060.020.030.13  בועיינה-נוג'ידאת

0.080.040.050.030.080.07  בוקעאתא

0.100.040.080.030.030.12  ביר אל-מכסור

0.110.030.040.030.040.08  בסמ"ה

0.090.040.050.030.030.09  בסמת טבעון

0.070.040.020.030.030.07  ג'ולס

0.110.040.050.030.040.13  ג'לג'וליה

0.040.040.030.040.040.04  ג'ש (גוש חלב)

0.120.050.070.040.080.11  דבורייה

0.120.050.090.040.070.14  דייר חנא

0.070.030.030.030.040.06  זמר
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות עם ילדים

כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  כסיפה0.00.10.40.20.60.0

  כפר כנא0.20.30.60.30.80.2

  כפר מנדא0.10.30.50.30.50.2

  כפר קאסם0.30.30.50.40.00.1

  כפר קרע0.20.20.30.30.10.2

  לקיה0.00.10.30.20.60.1

  מגאר0.20.30.40.30.90.1

  מעלה עירון0.20.20.40.20.40.2

  נחף0.10.20.40.20.30.1

  עין מאהל0.10.20.30.20.30.1

  ערערה0.20.20.40.30.10.2

  ערערה-בנגב0.00.10.50.30.60.1

  פוריידיס0.10.20.20.20.10.1

  קלנסווה0.20.30.50.30.50.2

  ריינה0.20.20.30.20.30.1

  תל שבע0.00.20.70.40.80.1

2.93.85.74.36.62.59,999 - 2,000

  אבו גוש0.040.090.120.090.110.05

  אבטין0.020.040.070.040.090.03

  בועיינה-נוג'ידאת0.130.130.230.150.270.07

  בוקעאתא0.040.090.070.090.200.06

  ביר אל-מכסור0.090.130.200.140.210.11

  בסמ"ה0.070.120.250.150.120.09

  בסמת טבעון0.060.100.170.110.170.08

  ג'ולס0.060.080.070.080.080.12

  ג'לג'וליה0.070.130.240.160.030.03

  ג'ש (גוש חלב)0.060.040.030.040.020.03

  דבורייה0.100.140.200.150.180.08

  דייר חנא0.150.140.160.150.330.15

  זמר0.050.080.130.090.090.04
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סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

היישובים לפי

צורת יישוב

שיעור תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

( 2009

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

לוח 2 - יישובים מעל 2,000 תושבים: התושבים ומקבלי הגמלאות (באחוזים) מכלל מקבלי הגמלה בארץ - 

2009 (המשך)

0.090.030.040.020.030.08  זרזיר

0.070.040.030.030.030.07  חורפיש

0.070.020.040.020.030.10  טובא-זנגרייה

0.070.030.020.020.030.08  יאנוח-ג'ת

0.040.020.050.020.020.03  כאוכב אבו אל-היג'א

0.100.040.030.030.030.11  כסרא-סמיע

  כעביה-טבאש-

חג'אג'רה
0.060.020.030.020.030.06

0.040.010.010.010.010.04  כפר ברא

0.120.080.050.060.050.19  כפר יאסיף

0.040.030.020.020.030.05  כפר כמא

0.030.010.010.010.020.03  כפר מצר

0.130.070.100.050.110.15  מג'דל שמס

0.040.010.020.010.020.05  מוקייבלה

0.050.030.020.020.010.05  מזרעה

0.050.020.030.020.040.04  מסעדה

0.040.050.040.050.020.03  מעיליא

0.100.040.040.020.040.10  משהד

0.050.020.010.010.020.05  סאג'ור

0.030.010.020.010.020.07  סולם

0.030.010.010.010.010.05  סלמה

0.030.010.020.000.010.02  ע'ג'ר

0.040.010.020.010.010.04  עוזייר

0.060.040.050.030.060.10  עיילבון

0.090.030.030.020.030.10  עילוט

0.030.010.000.010.010.02  עין נקובא

0.040.040.030.030.030.03  פסוטה

0.070.050.040.040.030.06  פקיעין (בוקייעה)

0.100.090.070.070.090.13  ראמה

0.070.030.050.020.030.07  שבלי - אום אל-גנם

0.100.020.040.010.020.03  שגב-שלום
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות עם ילדים

כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  זרזיר0.040.100.200.130.150.08

  חורפיש0.030.090.080.090.070.04

  טובא-זנגרייה0.090.080.140.100.170.08

  יאנוח-ג'ת0.090.090.120.090.080.04

  כאוכב אבו אל-היג'א0.040.050.060.050.130.06

  כסרא-סמיע0.090.120.190.130.150.05

0.030.070.130.080.110.05
  כעביה-טבאש-

חג'אג'רה

  כפר ברא0.040.040.100.060.010.02

  כפר יאסיף0.140.140.100.130.220.10

  כפר כמא0.060.040.020.040.030.04

  כפר מצר0.010.030.080.040.030.02

  מג'דל שמס0.060.150.100.140.240.05

  מוקייבלה0.040.050.100.060.110.02

  מזרעה0.060.050.040.050.110.02

  מסעדה0.030.050.040.050.110.02

  מעיליא0.050.040.010.030.020.03

  משהד0.080.100.240.140.220.05

  סאג'ור0.030.060.070.060.050.04

  סולם0.050.040.050.040.110.02

  סלמה0.010.040.090.050.060.02

  ע'ג'ר0.010.030.050.040.060.03

  עוזייר0.020.040.100.050.110.01

  עיילבון0.070.070.060.060.100.04

  עילוט0.150.100.210.130.220.08

  עין נקובא0.010.030.050.030.010.01

  פסוטה0.070.040.030.040.060.05

  פקיעין (בוקייעה)0.070.080.050.080.060.04

  ראמה0.100.110.120.110.160.05

  שבלי - אום אל-גנם0.050.080.130.090.110.04

  שגב-שלום0.010.090.280.150.380.03
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סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

היישובים לפי

צורת יישוב

שיעור תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים 

מהלמ"ס לשנת 

( 2009

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

לוח 2 - יישובים מעל 2,000 תושבים: התושבים ומקבלי הגמלאות (באחוזים) מכלל מקבלי הגמלה בארץ - 

2009 (המשך)

0.030.010.010.010.010.04  שייח' דנון

0.080.030.060.020.030.09  שעב

8.45.91.16.45.54.5יישובים כפריים - סה"כ
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות עם ילדים

כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

  שייח' דנון0.030.040.060.040.080.03

  שעב0.110.090.130.100.260.06

יישובים כפריים - סה"כ6.87.36.47.22.26.1
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100.010.02.58.61.82.7סך הכול

100.010.32.78.81.92.8יישובים עירוניים - סה"כ

100.011.82.610.32.02.5מעל 200,000

100.08.41.57.11.41.9  ירושלים

100.015.12.313.02.83.3  תל אביב -יפו

100.018.44.516.22.43.3  חיפה

100.011.15.39.92.82.3  אשדוד

100.011.02.69.71.62.4  ראשון לציון

יישובים עירוניים

 יהודיים סה"כ
100.011.13.19.72.13.0

199,999 - 100,000100.014.03.912.22.83.4

100.013.46.611.83.43.8  אשקלון

100.013.15.911.22.94.3  באר שבע

100.07.11.25.81.22.4  בני ברק

100.019.86.517.24.14.6  בת ים

100.016.03.314.03.63.6  חולון

100.013.84.412.23.23.6  נתניה

100.013.33.311.71.92.9  פתח תקווה

100.012.92.911.62.62.6  רחובות

100.017.31.815.02.82.5  רמת גן

99,999 - 50,000100.08.92.17.81.42.3

100.03.71.53.20.82.0  בית שמש

100.018.71.216.32.51.9  גבעתיים

100.014.61.613.01.72.3  הרצלייה

100.013.34.511.83.03.4  חדרה

100.012.61.911.31.62.5  כפר סבא

100.011.24.59.52.13.8  לוד

100.03.30.52.90.30.8  מודיעין-מכבים-רעות

100.013.44.011.81.73.1  נהרייה

100.013.14.311.22.74.3  קריית אתא

100.010.23.58.32.04.3  רמלה

* מאחר שנתוני כלל המשפחות (הכוללים גם את המשפחות ללא ילדים) לפי יישוב אינם זמינים, היחס חושב לפי מספר התושבים ביישוב. במקרה זה 

ייתכנו הטיות של הנתונים ויש להתיחס אליהם בזהירות.

קצבת זקנה ו/או שאירים

 

קצבת

זקנה

בלבד

2009 מכלל התושבים ביישוב - (באחוזים) תושבים ומקבלי גמלאות 2,000 תושבים: לוח 3 - יישובים מעל

היישובים לפי

צורת יישוב

 תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים מהלמ"ס 

לשנת 2009 )

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

סך הכול0.513.72.332.71.51.1

יישובים עירוניים - סה"כ0.513.72.332.81.51.1

מעל 0.512.92.330.81.10.9200,000

  ירושלים0.313.64.239.80.70.4

  תל אביב -יפו0.511.70.721.71.01.2

  חיפה0.711.70.722.22.11.1

  אשדוד0.613.32.231.81.91.3

  ראשון לציון0.613.30.725.40.91.2

0.613.71.931.01.41.3
יישובים עירוניים

 יהודיים סה"כ

0.613.61.729.81.41.2199,999 - 100,000

  אשקלון0.813.21.327.02.51.4

  באר שבע0.815.62.335.53.21.3

  בני ברק0.213.25.446.00.90.6

  בת ים0.712.80.722.91.51.3

  חולון0.613.40.825.40.81.1

  נתניה0.613.41.528.11.61.3

  פתח תקווה0.613.51.327.70.71.4

  רחובות0.514.01.529.81.21.3

  רמת גן0.512.70.522.90.51.2

0.512.11.627.50.81.099,999 - 50,000

  בית שמש0.314.86.451.60.60.9

  גבעתיים0.513.30.323.00.31.3

  הרצלייה0.612.40.523.30.31.2

  חדרה0.613.31.126.81.41.6

  כפר סבא0.512.80.624.30.41.1

  לוד0.615.12.635.81.91.4

  מודיעין-מכבים-רעות0.215.81.636.40.11.0

  נהרייה1.014.10.827.42.51.4

  קריית אתא0.813.00.925.42.31.4

  רמלה0.815.02.133.51.51.2

גמלה 

להבטחת

הכנסה *

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות

עם ילדים *
כלל

הילדים

קצבת ילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים
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100.09.81.18.81.01.8  רעננה

49,999 - 20,000100.011.33.69.92.23.4

100.09.55.28.03.13.6  אופקים

100.09.72.58.02.84.4  אור יהודה

100.06.71.65.80.72.4  אילת

100.00.80.10.70.11.0  אלעד

100.00.60.10.40.10.8  ביתר עילית

100.07.91.07.01.21.6  גבעת שמואל

100.011.35.49.02.74.4  דימונה

100.08.61.27.61.02.0  הוד השרון

100.011.73.410.12.56.0  טבריה

100.07.92.26.72.22.9  יבנה

100.010.31.48.71.62.4  יהוד

100.012.76.711.52.13.1  כרמיאל

100.09.00.78.31.11.6  מבשרת ציון

100.011.95.310.63.65.7  מגדל העמק

100.00.50.10.40.10.6  מודיעין עילית

100.05.11.84.60.81.5  מעלה אדומים

100.010.55.89.21.32.8  מעלות-תרשיחא

100.09.31.48.21.82.0  נס ציונה

100.016.89.315.23.44.3  נצרת עילית

100.012.24.711.01.92.8  נשר

100.06.13.15.11.82.8  נתיבות

100.012.14.79.91.74.5  עכו

100.012.85.511.32.95.7  עפולה

100.015.28.213.72.93.9  ערד

100.010.52.89.32.43.0  פרדס חנה-כרכור

100.09.83.58.62.24.9  צפת

100.013.31.511.82.32.2  קריית אונו

100.017.54.315.33.14.1  קריית ביאליק

100.011.55.710.03.33.7  קריית גת

* מאחר שנתוני כלל המשפחות (הכוללים גם את המשפחות ללא ילדים) לפי יישוב אינם זמינים, היחס חושב לפי מספר התושבים ביישוב. במקרה זה 

ייתכנו הטיות של הנתונים ויש להתיחס אליהם בזהירות.

גמלת

סעוד

היישובים לפי

צורת יישוב

 תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים מהלמ"ס 

לשנת 2009 )

קצבת זקנה ו/או שאירים

לוח 3 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (באחוזים) מכלל התושבים ביישוב - 2009

(המשך)

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

קצבת נכות

כללית
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

  רעננה0.412.71.026.10.21.0

0.614.62.133.31.91.549,999 - 20,000

  אופקים0.514.23.237.03.82.0

  אור יהודה0.415.31.231.81.01.4

  אילת0.714.11.027.71.51.3

  אלעד0.114.37.553.60.30.9

  ביתר עילית0.014.58.361.90.40.6

  גבעת שמואל0.414.52.233.90.31.0

  דימונה0.916.63.040.44.91.9

  הוד השרון0.514.10.628.40.21.1

  טבריה0.815.32.133.53.31.6

  יבנה0.714.71.530.81.61.3

  יהוד0.713.70.827.90.41.4

  כרמיאל0.613.00.724.62.11.8

  מבשרת ציון0.513.41.429.21.00.7

  מגדל העמק0.513.81.729.32.62.1

  מודיעין עילית0.012.77.353.30.20.8

  מעלה אדומים0.414.22.133.40.51.0

  מעלות-תרשיחא0.513.31.427.92.72.0

  נס ציונה0.613.30.827.00.61.2

  נצרת עילית0.512.60.622.73.42.2

  נשר0.513.90.425.41.51.2

  נתיבות0.614.94.744.42.11.5

  עכו0.814.81.430.05.11.7

  עפולה0.813.21.226.42.41.7

  ערד0.817.04.246.63.01.8

  פרדס חנה-כרכור0.613.51.128.10.81.4

  צפת0.515.54.344.02.91.0

  קריית אונו0.413.40.525.70.21.3

  קריית ביאליק1.012.30.422.01.81.3

  קריית גת0.714.51.931.53.52.1

גמלה 

להבטחת

הכנסה *

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות

עם ילדים *
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים
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גמלת

סעוד

היישובים לפי

צורת יישוב

 תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים מהלמ"ס 

לשנת 2009 )

קצבת זקנה ו/או שאירים

לוח 3 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (באחוזים) מכלל התושבים ביישוב - 2009

(המשך)

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

קצבת נכות

כללית

100.018.97.616.74.45.2  קריית ים

100.016.34.114.23.23.5  קריית מוצקין

100.010.23.58.82.85.0  קריית שמונה

100.07.11.16.31.12.1  ראש העין

100.016.00.914.51.31.7  רמת השרון

100.02.60.12.30.20.7  שוהם

19,999 - 10,000100.07.92.06.91.62.5

100.08.60.57.51.71.6  אבן יהודה

100.012.46.010.83.64.1  אור עקיבא

100.010.91.89.52.52.9  אזור

100.08.64.87.90.92.3  אריאל

100.06.01.35.10.72.6  באר יעקב

100.08.52.27.02.44.9  בית שאן

100.06.80.85.91.51.8  בנימינה-גבעת עדה

100.04.80.54.30.61.7  גבעת זאב

100.07.21.56.41.51.7  גדרה

100.04.40.63.80.91.5  גן יבנה

100.09.50.98.41.41.9  גני תקווה

100.07.10.56.21.01.5  זכרון יעקב

100.012.73.610.72.15.6  טירת כרמל

100.07.73.26.91.62.4  יקנעם עילית

100.03.50.23.10.20.9  כוכב יאיר

100.05.00.84.20.92.0  כפר יונה

100.04.71.44.20.81.5  מזכרת בתיה

100.04.90.84.20.91.5  קדימה-צורן

100.014.11.512.61.62.1  קריית טבעון

100.08.63.27.42.84.0  קריית מלאכי

100.09.62.08.52.72.9  קריית עקרון

100.010.75.49.43.54.5  שדרות

100.05.80.55.01.32.0  תל מונד

* מאחר שנתוני כלל המשפחות (הכוללים גם את המשפחות ללא ילדים) לפי יישוב אינם זמינים, היחס חושב לפי מספר התושבים ביישוב. במקרה זה 

ייתכנו הטיות של הנתונים ויש להתיחס אליהם בזהירות.
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה *

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות

עם ילדים *
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

  קריית ים0.812.90.623.03.41.7

  קריית מוצקין0.812.00.421.61.71.4

  קריית שמונה0.714.31.328.61.91.8

  ראש העין0.515.41.633.90.51.3

  רמת השרון0.412.60.524.00.11.0

  שוהם0.313.91.433.30.01.0

0.613.91.430.41.11.319,999 - 10,000

  אבן יהודה0.612.00.824.70.21.1

  אור עקיבא0.713.91.328.11.82.6

  אזור0.712.10.924.20.61.0

  אריאל0.513.90.726.10.72.0

  באר יעקב0.510.81.524.30.80.9

  בית שאן0.715.42.234.22.51.8

  בנימינה-גבעת עדה0.414.51.231.30.41.2

  גבעת זאב0.613.02.131.40.30.9

  גדרה0.515.21.634.20.61.2

  גן יבנה0.512.81.429.00.51.2

  גני תקווה0.613.31.128.50.21.2

  זכרון יעקב0.413.21.830.90.21.0

  טירת כרמל0.813.60.826.32.81.4

  יקנעם עילית0.616.11.034.31.21.6

  כוכב יאיר0.311.00.924.10.00.8

  כפר יונה0.513.91.229.70.61.4

  מזכרת בתיה0.512.31.026.80.51.0

  קדימה-צורן0.514.11.032.00.31.1

  קריית טבעון0.711.90.523.20.40.8

  קריית מלאכי0.815.92.937.53.91.4

  קריית עקרון0.913.51.428.71.31.3

  שדרות0.715.21.731.93.42.0

  תל מונד0.513.81.130.80.41.0
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גמלת

סעוד

היישובים לפי

צורת יישוב

 תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים מהלמ"ס 

לשנת 2009 )

קצבת זקנה ו/או שאירים

לוח 3 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (באחוזים) מכלל התושבים ביישוב - 2009

(המשך)

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

קצבת נכות

כללית

9,999 - 2,000100.06.61.35.81.11.9

100.03.70.23.10.21.3  אורנית

100.03.60.43.40.40.7  אלון שבות

100.010.40.79.53.62.2  אליכין

100.03.60.33.00.31.5  אלפי מנשה

0.7..5.8..100.06.3  אלקנה

100.02.80.32.40.40.9  אפרתה

0.6..100.02.30.22.1  בית אל

1.0..2.2..100.02.8  בית אריה

100.08.00.67.01.42.5  בית דגן

100.013.17.912.03.92.2  בני עי"ש

0.9..100.02.40.32.0  בת חפר

100.01.60.51.40.31.4  גבע בנימין

1.4..3.1..100.03.5  גבעת אבני

1.2..1.3..100.01.8  גן נר

0.8..3.7..100.04.0  הר אדר

100.09.72.78.52.24.4  חצור הגלילית

2.80.51.3..100.03.3  חשמונאים

........100.00.3  טלמון

100.09.91.58.52.03.6  יבנאל

0.4..0.5..100.00.7  יד בנימין

100.09.04.47.52.34.1  ירוחם

100.01.00.40.90.20.9  כוכב יעקב

0.6..1.3..100.01.5  כפר אדומים

....0.8..100.01.1  כפר האורנים

6.00.50.9..100.06.6  כפר ורדים

100.03.90.23.50.61.4  כפר חב"ד

4.40.81.9..100.05.0  כפר תבור

5.30.30.9..100.05.9  להבים

....1.4..100.01.7  לפיד

6.50.51.0..100.07.0  מיתר

לפי יישוב אינם זמינים, היחס חושב לפי מספר התושבים ביישוב. במקרה זה  * מאחר שנתוני כלל המשפחות (הכוללים גם את המשפחות ללא ילדים)

ייתכנו הטיות של הנתונים ויש להתיחס אליהם בזהירות.
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה *

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות

עם ילדים *
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

0.514.82.938.00.71.19,999 - 2,000

  אורנית1.2..0.412.01.025.3

  אלון שבות0.4..14.26.146.6..

  אליכין0.915.31.835.20.61.4

  אלפי מנשה1.2..0.513.10.826.8

  אלקנה0.8..0.314.03.535.2

  אפרתה0.6..14.14.340.2..

  בית אל0.6..0.214.36.549.7

  בית אריה1.3..0.514.01.230.8

  בית דגן0.613.11.228.20.71.1

  בני עי"ש0.411.51.023.21.01.6

  בת חפר1.3..0.416.61.340.5

  גבע בנימין0.414.23.238.70.71.2

  גבעת אבני0.8..10.51.324.4..

  גן נר0.9..0.514.61.434.0

  הר אדר0.6..9.10.920.9..

  חצור הגלילית0.714.72.836.71.91.2

  חשמונאים1.1..17.76.151.8..

  טלמון0.7..12.78.756.6..

  יבנאל0.415.14.343.32.21.3

  יד בנימין0.5..9.43.931.7..

  ירוחם0.715.14.241.93.31.3

  כוכב יעקב15.67.555.90.90.8..

  כפר אדומים0.5..16.04.043.8..

  כפר האורנים0.7..14.71.438.1..

  כפר ורדים1.2..0.510.90.723.9

  כפר חב"ד0.6..12.14.740.9..

  כפר תבור1.0..0.611.30.724.3

  להבים0.6..0.79.90.922.5

  לפיד1.0..0.416.41.240.8

  מיתר0.8..0.710.91.425.6
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גמלת

סעוד

היישובים לפי

צורת יישוב

 תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים מהלמ"ס 

לשנת 2009 )

קצבת זקנה ו/או שאירים

לוח 3 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (באחוזים) מכלל התושבים ביישוב - 2009

(המשך)

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

קצבת נכות

כללית

100.08.84.57.91.63.2  מצפה רמון

1.0..1.9..100.02.1  מרכז שפירא

0.4..100.02.20.32.0  מתן

....0.4..100.00.6  נוף איילון

0.6..2.0..100.02.2  נופית

9.73.11.0..100.011.0  נורדייה

4.50.80.7..100.04.8  נחלים

........100.00.5  ניצן ב'

15.30.91.5..100.016.7  סביון

100.014.20.513.21.41.6  עומר

100.01.90.81.60.40.7  עלי

3.0..100.03.10.72.5  עמנואל

0.9..2.3..100.02.5  עפרה

100.010.01.48.82.12.8  עתלית

100.03.80.33.30.41.3  פרדסייה

100.02.90.32.60.20.7  צור הדסה

3.90.51.0..100.04.2  צור משה

100.03.20.72.70.31.1  קדומים

5.90.50.8..100.06.5  קיסריה

100.03.91.73.50.61.7  קציר-חריש

100.010.25.79.22.03.6  קצרין

100.06.32.95.71.22.0  קריית ארבע

1.40.41.0..100.01.8  קריית יערים

100.04.31.33.80.51.7  קרני שומרון

100.08.00.56.40.92.8  ראש פינה

100.03.90.63.40.51.7  רכסים

100.024.10.721.06.40.7  רמת אפעל

100.04.80.24.10.81.9  רמת ישי

1.1..0.8..100.01.0  שילה

100.09.13.68.10.93.3  שלומי

0.4..0.8..100.00.8  שמשית

* מאחר שנתוני כלל המשפחות (הכוללים גם את המשפחות ללא ילדים) לפי יישוב אינם זמינים, היחס חושב לפי מספר התושבים ביישוב. במקרה זה 

ייתכנו הטיות של הנתונים ויש להתיחס אליהם בזהירות.
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה *

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות

עם ילדים *
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

  מצפה רמון0.519.33.647.73.41.3

  מרכז שפירא0.5..9.03.427.8..

  מתן1.1..16.11.338.6..

  נוף איילון0.4..6.44.126.7..

  נופית0.8..12.40.828.2..

  נורדייה1.0..0.58.40.517.3

  נחלים0.4..8.32.623.2..

  ניצן ב'0.8..1.20.22.3..

  סביון0.5..0.49.90.620.6

  עומר0.910.72.128.90.20.8

  עלי17.25.049.10.50.6..

  עמנואל16.37.157.01.40.8..

  עפרה0.5..15.96.751.4..

  עתלית0.712.00.722.71.20.9

  פרדסייה0.511.30.823.00.21.1

  צור הדסה0.7..0.312.61.430.5

  צור משה0.7..16.20.737.0..

  קדומים0.7..14.85.445.5..

  קיסריה0.9..0.49.30.919.8

  קציר-חריש0.512.41.829.30.71.3

  קצרין0.613.31.427.01.81.3

  קריית ארבע0.212.84.138.41.00.8

  קריית יערים0.3..11.15.440.8..

  קרני שומרון0.414.12.733.90.30.8

  ראש פינה0.511.41.024.31.50.9

  רכסים0.113.65.949.20.90.8

  רמת אפעל0.2..0.49.00.418.1

  רמת ישי0.711.40.822.80.31.2

  שילה0.5..14.75.245.1..

  שלומי0.615.51.032.32.62.4

  שמשית1.0..14.61.639.8..
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גמלת

סעוד

היישובים לפי

צורת יישוב

 תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים מהלמ"ס 

לשנת 2009 )

קצבת זקנה ו/או שאירים

לוח 3 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (באחוזים) מכלל התושבים ביישוב - 2009

(המשך)

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

קצבת נכות

כללית

4.90.50.9..100.05.5  שערי תקווה

יישובים עירוניים

לא יהודיים - סה"כ
100.04.31.32.80.82.8

99,999 - 50,000100.07.12.24.71.23.7

100.07.12.24.71.23.7  נצרת

49,999 - 20,000100.04.31.32.80.82.8

100.03.50.92.10.73.0  אום אל-פחם

100.04.60.82.81.02.7  באקה-ג'ת

100.05.11.43.51.23.1  טייבה

100.05.61.93.61.23.6  טירה

100.04.31.52.60.73.1  טמרה

100.04.11.52.60.82.5  סח'נין

100.02.70.61.80.51.5עיר כרמל - שגור

100.03.81.22.40.72.6  עראבה

100.02.71.51.60.51.9  רהט

100.05.31.53.50.82.8  שפרעם

19,999 - 10,000100.03.41.02.20.72.5

100.04.50.82.90.63.2  אבו סנאן

100.03.31.22.00.82.6  אכסאל

100.04.31.52.70.62.9  אעבלין

100.05.40.93.71.22.7  בית ג'ן

100.04.51.12.80.63.1  ג'דיידה-מכר

100.02.80.41.60.54.0  ג'סר א-זרקא

100.01.80.91.00.31.4  חורה

100.04.21.32.60.92.3  טורעאן

100.04.01.42.40.72.4  יפיע

100.04.90.93.30.43.2  ירכא

100.03.81.52.10.63.0  כאבול

100.02.11.41.30.31.3  כסיפה

100.03.41.22.10.82.3  כפר כנא

100.03.01.12.00.72.5  כפר מנדא

100.03.51.22.10.83.1  כפר קאסם

* מאחר שנתוני כלל המשפחות (הכוללים גם את המשפחות ללא ילדים) לפי יישוב אינם זמינים, היחס חושב לפי מספר התושבים ביישוב. במקרה זה 

ייתכנו הטיות של הנתונים ויש להתיחס אליהם בזהירות.
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה *

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות

עם ילדים *
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

  שערי תקווה1.1..0.513.11.529.8

0.515.44.343.13.10.8
יישובים עירוניים

לא יהודיים - סה"כ

0.816.43.541.52.21.099,999 - 50,000

  נצרת0.816.43.541.52.21.0

0.516.04.444.43.30.849,999 - 20,000

  אום אל-פחם0.416.35.046.44.40.9

  באקה-ג'ת0.515.74.342.50.80.7

  טייבה0.516.04.143.13.50.7

  טירה0.415.72.838.40.70.3

  טמרה0.416.53.641.84.30.9

  סח'נין0.516.73.542.64.41.1

עיר כרמל - שגור0.37.40.615.20.70.5

  עראבה0.415.84.845.03.80.9

  רהט0.315.28.260.14.50.6

  שפרעם0.615.83.239.83.80.9

0.414.14.441.23.00.719,999 - 10,000

  אבו סנאן0.514.73.137.13.30.9

  אכסאל0.616.24.644.62.90.7

  אעבלין0.514.83.238.33.40.9

  בית ג'ן0.315.92.437.21.70.6

  ג'דיידה-מכר0.615.13.539.44.61.0

  ג'סר א-זרקא0.214.85.647.11.30.9

  חורה0.212.67.655.64.80.3

  טורעאן0.315.74.843.93.30.7

  יפיע0.714.53.538.22.30.8

  ירכא0.616.64.043.01.80.7

  כאבול0.616.23.541.84.11.2

  כסיפה0.212.16.246.76.20.3

  כפר כנא0.415.35.144.04.40.8

  כפר מנדא0.416.35.547.83.61.1

  כפר קאסם0.616.44.745.80.30.5
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גמלת

סעוד

היישובים לפי

צורת יישוב

 תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים מהלמ"ס 

לשנת 2009 )

קצבת זקנה ו/או שאירים

לוח 3 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (באחוזים) מכלל התושבים ביישוב - 2009

(המשך)

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

קצבת נכות

כללית

100.04.20.92.80.92.6  כפר קרע

100.02.11.31.40.51.0  לקיה

100.04.11.22.70.93.9  מגאר

100.03.70.82.40.82.6  מעלה עירון

100.03.30.82.10.63.0  נחף

100.03.21.31.90.72.7  עין מאהל

100.04.81.13.41.22.9  ערערה

100.01.61.00.90.30.8  ערערה-בנגב

100.03.91.02.90.92.6  פוריידיס

100.03.51.12.20.93.7  קלנסווה

100.03.20.92.10.72.3  ריינה

100.02.31.31.20.21.5  תל שבע

9,999 - 2,000100.04.81.43.30.93.0

100.04.01.12.71.43.5  אבו גוש

100.04.21.83.00.72.7  אבטין

100.02.71.41.60.63.1  בועיינה-נוג'ידאת

100.05.11.53.71.92.4  בוקעאתא

100.03.71.92.40.53.2  ביר אל-מכסור

100.02.90.82.10.71.9  בסמ"ה

100.04.41.43.10.72.7  בסמת טבעון

100.05.20.73.70.62.6  ג'ולס

100.03.81.22.60.63.1  ג'לג'וליה

100.010.32.38.51.82.7  ג'ש (גוש חלב)

100.04.61.53.11.22.6  דבורייה

100.04.31.82.81.03.2  דייר חנא

100.04.70.93.61.02.3  זמר

100.03.01.01.90.52.2  זרזיר

100.04.81.13.50.62.5  חורפיש

100.03.11.32.10.63.6  טובא-זנגרייה

100.03.60.62.30.82.8  יאנוח-ג'ת

100.05.23.03.61.12.2  כאוכב אבו אל-היג'א

100.03.70.72.60.63.0  כסרא-סמיע

* מאחר שנתוני כלל המשפחות (הכוללים גם את המשפחות ללא ילדים) לפי יישוב אינם זמינים, היחס חושב לפי מספר התושבים ביישוב. במקרה זה 

ייתכנו הטיות של הנתונים ויש להתיחס אליהם בזהירות.
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה *

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות

עם ילדים *
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

  כפר קרע0.515.33.940.40.70.8

  לקיה0.110.55.843.26.30.4

  מגאר0.415.93.540.45.00.6

  מעלה עירון0.515.75.245.23.61.1

  נחף0.315.15.746.22.60.7

  עין מאהל0.315.54.843.52.90.9

  ערערה0.514.74.341.11.00.8

  ערערה-בנגב0.110.76.347.45.10.3

  פוריידיס0.515.83.640.31.40.9

  קלנסווה0.515.55.045.13.10.8

  ריינה0.512.33.233.22.20.6

  תל שבע0.114.58.260.46.30.4

0.516.54.344.73.20.89,999 - 2,000

  אבו גוש0.314.03.336.32.00.6

  אבטין16.05.446.34.51.2..

  בועיינה-נוג'ידאת0.615.84.944.63.70.7

  בוקעאתא0.316.22.036.83.80.8

  ביר אל-מכסור0.516.74.545.83.11.1

  בסמ"ה0.314.95.244.41.60.9

  בסמת טבעון0.415.24.542.52.90.9

  ג'ולס0.515.42.335.71.61.6

  ג'לג'וליה0.316.25.046.20.30.3

  ג'ש (גוש חלב)0.914.12.233.10.70.9

  דבורייה0.516.03.941.72.30.7

  דייר חנא0.716.23.039.74.01.3

  זמר0.415.14.240.91.80.5

  זרזיר0.215.45.044.62.51.0

  חורפיש0.216.52.639.31.40.6

  טובא-זנגרייה0.614.74.341.83.41.2

  יאנוח-ג'ת0.715.53.739.81.60.6

  כאוכב אבו אל-היג'א0.515.63.639.64.81.5

  כסרא-סמיע0.516.34.644.72.30.6
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גמלת

סעוד

היישובים לפי

צורת יישוב

 תושבים
(עפ"י נתונים 

ארעיים מהלמ"ס 

לשנת 2009 )

קצבת זקנה ו/או שאירים

לוח 3 - יישובים מעל 2,000 תושבים: תושבים ומקבלי גמלאות (באחוזים) מכלל התושבים ביישוב - 2009

(המשך)

סך הכול

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

קצבת נכות

כללית

100.03.81.32.40.82.7  כעביה-טבאש- חג'אג'רה

100.03.00.91.70.72.8  כפר ברא

100.07.11.14.70.84.4  כפר יאסיף

100.08.01.35.41.43.6  כפר כמא

100.03.51.02.31.02.4  כפר מצר

100.05.22.03.41.53.3  מג'דל שמס

100.02.90.91.80.72.8  מוקייבלה

100.05.71.13.80.62.8  מזרעה

100.04.11.52.91.42.5  מסעדה

100.013.82.411.61.22.2  מעיליא

100.03.61.02.10.82.7  משהד

100.03.20.42.20.82.9  סאג'ור

100.04.21.32.60.95.8  סולם

100.03.50.82.20.84.6  סלמה

1.7..100.02.31.51.4  ע'ג'ר

100.02.51.31.90.62.7  עוזייר

100.06.21.84.41.84.1  עיילבון

100.02.90.92.00.62.9  עילוט

1.50.62.0..100.02.5  עין נקובא

100.09.01.76.71.52.2  פסוטה

100.06.71.65.20.82.4  פקיעין (בוקייעה)

100.08.71.76.01.63.4  ראמה

100.04.41.62.80.82.6  שבלי - אום אל-גנם

100.01.81.11.00.30.9  שגב-שלום

100.03.80.82.60.43.4  שייח' דנון

100.03.81.72.60.83.0  שעב

100.07.10.36.61.21.4יישובים כפריים - סה"כ

* מאחר שנתוני כלל המשפחות (הכוללים גם את המשפחות ללא ילדים) לפי יישוב אינם זמינים, היחס חושב לפי מספר התושבים ביישוב. במקרה זה 

ייתכנו הטיות של הנתונים ויש להתיחס אליהם בזהירות.
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סך הכול

מזה: 

המשפחות 

עם +4 ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה *

דמי אבטלה
היישובים לפי

צורת יישוב

כלל המשפחות

עם ילדים *
כלל

הילדים

קצבת

נכות מעבודה

ותלויים

קצבת ילדים

  כעביה-טבאש- חג'אג'רה0.315.15.345.92.80.9

  כפר ברא0.515.85.848.80.40.4

  כפר יאסיף0.615.72.035.32.90.9

  כפר כמא0.814.81.430.71.01.1

  כפר מצר14.85.545.21.30.7..

  מג'דל שמס0.316.41.936.32.90.4

  מוקייבלה0.516.45.548.03.90.5

  מזרעה0.715.62.235.43.50.5

  מסעדה0.315.52.136.03.60.5

  מעיליא0.814.20.930.10.80.9

  משהד0.514.45.845.63.40.5

  סאג'ור0.315.53.439.11.50.8

  סולם0.814.53.839.84.80.6

  סלמה20.26.957.83.00.8..

  ע'ג'ר15.74.242.83.31.0..

  עוזייר..14.86.248.14.5..

  עיילבון0.613.92.332.42.30.6

  עילוט0.914.65.244.13.51.0

  עין נקובא....13.34.438.7..

  פסוטה0.913.91.530.92.31.4

  פקיעין (בוקייעה)0.616.01.835.81.30.6

  ראמה0.514.92.836.52.30.5

  שבלי - אום אל-גנם0.415.84.343.22.40.6

  שגב-שלום12.06.850.15.80.3..

  שייח' דנון0.515.74.242.53.81.0

  שעב0.715.63.740.64.80.8

יישובים כפריים - סה"כ0.411.81.827.90.40.8
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....1310..3,60022  אבו בסמה

6,700213991324515225  אל-בטוף

73131410..1,70083  אלונה

4,300970338432993524  אפעל

10,1009546889913214460  אשכול

19,1001,647491,553365257140  באר טוביה

7,200310992117528133  בוסתן-אל-מרג'

12,00062827590718628  בני שמעון

10,2001,258351,17023829759  בקעת בית שאן

5651018727..6,400589  ברנר

4,40046210442944515  גדרות

12,200239231852614847  גולן

6,000309642783811016  גוש עציון

22,0001,508261,406263318139  גזר

436495024..5,100459  גן רווה

22,9001,821361,693194261116  דרום השרון

26,0002,0981611,916387705153  הגלבוע

13,0001,936541,85722028750  הגליל העליון

9,700610145619113853  הגליל התחתון

2018..65..2,70072  הערבה התיכונה

3612..30..6,00054  הר חברון

11,9008335777112117539  זבולון

..23..66..3,40080  חבל אילות

359894715..5,000380  חבל יבנה

18,9001,149401,05321927295  חבל מודיעין

13,1009617189322523071  חוף אשקלון

24,3002,1181001,949387387100  חוף הכרמל

10,7001,0102594613413636  חוף השרון

5,300533185031098930  יואב

20,5001,484451,389317291109  לב השרון

7,8007724473019619755  לכיש

לוח 4 - אוכלוסיה ומקבלי גמלאות לפי מועצות אזוריות - 2009

סך הכל

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

מועצה אזורית
תושבים

 (נתוני הלמ"ס 
דצמבר 2008)

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

קצבת

נכות

מעבודה 

ותלויים
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כלל

המשפחות

מזה: 

משפחות עם 

+4 ילדים

  אבו בסמה1226150111216..

  אל-בטוף9943873,08926124..

  אלונה22..25817551..

  אפעל....40919814..

  אשכול181,4131663,1371975

  באר טוביה2,5792705,77464169..

  בוסתן-אל-מרג'1,0253403,01725453..

  בני שמעון47..8111211,973..

  בקעת בית שאן111,4022083,1564393

  ברנר58..773431,634..

  גדרות37..542441,168..

  גולן161,7572904,15721112

  גוש עציון362,1107996,5672381

  גזר2,9803746,74733184..

  גן רווה39..709521,487..

  דרום השרון3,2252056,89310214..

  הגלבוע153,6026909,021518216

  הגליל העליון131,7241063,35996101

  הגליל התחתון1,2012182,9232286..

  הערבה התיכונה26..34045822..

  הר חברון37..317862802,496

  זבולון1,3322073,16713371..

  חבל אילות11..463511,039..

  חבל יבנה16..5621631,550..

  חבל מודיעין162,6893926,40921192

  חוף אשקלון391,5032433,61864118

  חוף הכרמל172,8312045,80282190

  חוף השרון1,327642,6991167..

  יואב687551,4541768..

  לב השרון142,7462236,14128185

  לכיש101,1751912,88976107

כלל

הילדים

מועצה אזורית

קצבת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

אבטלה

כלל המשפחות עם ילדים
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3717811932..6,200418  מבואות החרמון

9,0001,296521,23122320256  מגידו

..10......1,00010  מגילות

19,6002,2871222,135306442103  מטה אשר

45,60079016167110241195  מטה בנימין

37,4002,6741102,466510633173  מטה יהודה

13,6001,089641,01115925154  מנשה

8,600583115276516854  מעלה יוסף

11,9007286163817033254  מרום הגליל

9,8006393659715319355  מרחבים

22,600505593934826251  משגב

..1695855..5,400183  נחל שורק

10,3001,457591,37119329665  עמק הירדן

35,0003,327833,108539446189  עמק חפר

31,5002,391552,244321366113  עמק יזרעאל

12,4008835479012918643  עמק לוד

4122..59..3,50078  ערבות הירדן

217153513..6,300232  רמת נגב

7,5007092167117914945  שדות נגב

23,6006941266155124786  שומרון

5,000754387191237124  שער הנגב

9,9007413968320822754  שפיר

..10..72..2,30082  תמר

לוח 4 - אוכלוסיה ומקבלי גמלאות לפי מועצות אזוריות - 2009 (המשך)

מועצה אזורית
תושבים

 (נתוני הלמ"ס 
דצמבר 2008)

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד סך הכל

 עם

השלמת

הכנסה

 

קצבת

זקנה

בלבד

קצבת נכות

כללית

קצבת

נכות

מעבודה 

ותלויים
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כלל

המשפחות

מזה: 

משפחות עם 

+4 ילדים

  מבואות החרמון11834751,7111955

  מגידו1,136642,3291255..

  מגילות....356..172..

  מטה אשר182,5542785,522188207

  מטה בנימין1237,1272,59222,580125345

  מטה יהודה515,30176012,38085328

  מנשה1,6161933,61299107..

  מעלה יוסף121,1781042,4806794

  מרום הגליל181,7233934,480100104

  מרחבים1,3482833,62643107..

  משגב102,7735086,891130194

  נחל שורק39..6482572,133..

  עמק הירדן1,307872,55447103..

  עמק חפר214,6762809,97247316

  עמק יזרעאל153,8564328,63253240

  עמק לוד1,6813994,60123110..

  ערבות הירדן41..135321021,297

  רמת נגב656791,4743831..

  שדות נגב189582832,6972571

  שומרון743,5741,02610,26885266

  שער הנגב630371,2834748..

  שפיר121,1533353,2647292

  תמר....13315286..

קצבת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה

מועצה אזוריתאבטלה

כלל המשפחות עם ילדים

כלל

הילדים
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2009 - אחוז מקבלי הגמלה מסך כל התושבים במועצה האזורית לוח 5 -

....0.40.3..100.00.6  אבו בסמה

100.03.21.52.00.72.30.4  אל-בטוף

4.30.80.80.6..100.04.9  אלונה

100.022.60.819.67.00.80.6  אפעל

100.09.40.78.91.31.40.6  אשכול

100.08.60.38.11.91.30.7  באר טוביה

100.04.31.42.91.03.90.5  בוסתן-אל-מרג'

100.05.20.24.90.60.70.2  בני שמעון

100.012.30.311.52.32.90.6  בקעת בית שאן

8.81.61.40.4..100.09.2  ברנר

100.010.50.210.02.11.00.3  גדרות

100.02.00.21.50.21.20.4  גולן

100.05.21.14.60.61.80.3  גוש עציון

100.06.90.16.41.21.40.6  גזר

8.51.01.00.5..100.09.0  גן רווה

100.08.00.27.40.81.10.5  דרום השרון

100.08.10.67.41.52.70.6  הגלבוע

100.014.90.414.31.72.20.4  הגליל העליון

100.06.30.15.80.91.40.5  הגליל התחתון

0.70.7..2.4..100.02.7  הערבה התיכונה

0.60.2..0.5..100.00.9  הר חברון

100.07.00.56.51.01.50.3  זבולון

..0.7..1.9..100.02.4  חבל אילות

7.21.80.90.3..100.07.6  חבל יבנה

100.06.10.25.61.21.40.5  חבל מודיעין

100.07.30.56.81.71.80.5  חוף אשקלון

100.08.70.48.01.61.60.4  חוף הכרמל

100.09.40.28.81.31.30.3  חוף השרון

100.010.10.39.52.11.70.6  יואב

100.07.20.26.81.51.40.5  לב השרון

100.09.90.69.42.52.50.7  לכיש

קצבת

זקנה

בלבד

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

קצבת

נכות

מעבודה 

ותלויים

מועצה אזורית

תושבים

 (נתוני 
הלמ"ס 

דצמבר 2008)

קצבת זקנה ו/או שאירים

סך הכל

 עם

השלמת

הכנסה

* מאחר שנתוני כלל המשפחות (הכוללים גם את המשפחות ללא ילדים) לפי יישוב אינם זמינים, היחס חושב לפי מספר התושבים ביישוב. 

במקרה זה ייתכנו הטיות של הנתונים ויש להתיחס אליהם בזהירות.
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כלל

המשפחות

מזה: 

משפחות עם 

+4 ילדים

  אבו בסמה3.41.713.93.10.4..

  אל-בטוף14.85.846.13.90.4..

  אלונה1.3..15.21.032.4..

  אפעל....9.50.418.9..

  אשכול0.214.01.631.10.20.7

  באר טוביה13.51.430.20.30.9..

  בוסתן-אל-מרג'14.24.741.93.50.7..

  בני שמעון0.4..6.81.016.4..

  בקעת בית שאן0.113.72.030.90.40.9

  ברנר0.9..12.10.725.5..

  גדרות0.8..12.31.026.5..

  גולן0.114.42.434.10.20.9

  גוש עציון0.635.213.3109.50.41.4

  גזר13.51.730.70.20.8..

  גן רווה0.8..13.91.029.2..

  דרום השרון14.10.930.10.00.9..

  הגלבוע0.113.92.734.72.00.8

  הגליל העליון0.113.30.825.80.70.8

  הגליל התחתון12.42.230.10.20.9..

  הערבה התיכונה1.0..12.61.730.4..

  הר חברון0.6..0.513.14.741.6

  זבולון11.21.726.61.10.6..

  חבל אילות0.3..13.61.530.6..

  חבל יבנה0.3..11.23.331.0..

  חבל מודיעין0.114.22.133.90.11.0

  חוף אשקלון0.311.51.927.60.50.9

  חוף הכרמל0.111.70.823.90.30.8

  חוף השרון12.40.625.20.10.6..

  יואב13.01.027.40.31.3..

  לב השרון0.113.41.130.00.10.9

  לכיש0.115.12.437.01.01.4

קצבת ילדים
קצבת

נכות

ותלויים

מאיבה

מועצה אזורית

גמלה 

להבטחת

הכנסה *

אבטלה
כלל המשפחות עם ילדים *

כלל

הילדים
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לוח 5 - אחוז מקבלי הגמלה מסך כל התושבים במועצה האזורית - 2009 (המשך)

6.01.31.90.5..100.06.7  מבואות החרמון

100.014.40.613.72.52.20.6  מגידו

..1.0......100.01.0  מגילות

100.011.70.610.91.62.30.5  מטה אשר

100.01.70.41.50.20.90.2  מטה בנימין

100.07.10.36.61.41.70.5  מטה יהודה

100.08.00.57.41.21.80.4  מנשה

100.06.80.16.10.82.00.6  מעלה יוסף

100.06.10.55.41.42.80.5  מרום הגליל

100.06.50.46.11.62.00.6  מרחבים

100.02.20.31.70.21.20.2  משגב

..3.11.11.0..100.03.4  נחל שורק

100.014.10.613.31.92.90.6  עמק הירדן

100.09.50.28.91.51.30.5  עמק חפר

100.07.60.27.11.01.20.4  עמק יזרעאל

100.07.10.46.41.01.50.3  עמק לוד

1.20.6..1.7..100.02.2  ערבות הירדן

3.40.20.60.2..100.03.7  רמת נגב

100.09.50.38.92.42.00.6  שדות נגב

100.02.90.52.60.21.00.4  שומרון

100.015.10.814.42.51.40.5  שער הנגב

100.07.50.46.92.12.30.5  שפיר

..0.4..3.1..100.03.6  תמר

* מאחר שנתוני כלל המשפחות (הכוללים גם את המשפחות ללא ילדים) לפי יישוב אינם זמינים, היחס חושב לפי מספר התושבים ביישוב. 

במקרה זה ייתכנו הטיות של הנתונים ויש להתיחס אליהם בזהירות.

מועצה אזורית

תושבים

 (נתוני 
הלמ"ס 

דצמבר 2008)

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

קצבת נכות

כללית

קצבת

נכות

מעבודה 

ותלויים
סך הכל

 עם

השלמת

הכנסה

קצבת

זקנה

בלבד
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כלל

המשפחות

מזה: 

משפחות עם 

+4 ילדים

  מבואות החרמון0.213.51.227.60.30.9

  מגידו12.60.725.90.10.6..

  מגילות....35.6..17.2..

  מטה אשר0.113.01.428.21.01.1

  מטה בנימין0.315.65.749.50.30.8

  מטה יהודה0.114.22.033.10.20.9

  מנשה11.91.426.60.70.8..

  מעלה יוסף0.113.71.228.80.81.1

  מרום הגליל0.214.53.337.60.80.9

  מרחבים13.82.937.00.41.1..

  משגב0.012.32.230.50.60.9

  נחל שורק0.7..12.04.839.5..

  עמק הירדן12.70.824.80.51.0..

  עמק חפר0.113.40.828.50.10.9

  עמק יזרעאל0.012.21.427.40.20.8

  עמק לוד13.63.237.10.20.9..

  ערבות הירדן1.2..0.415.22.937.1

  רמת נגב10.41.323.40.60.5..

  שדות נגב0.212.83.836.00.30.9

  שומרון0.315.14.343.50.41.1

  שער הנגב12.60.725.70.91.0..

  שפיר0.111.63.433.00.70.9

  תמר....5.80.712.4..

מועצה אזורית
כלל המשפחות עם ילדים *

כלל

הילדים

קצבת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

גמלה 

להבטחת

הכנסה *

אבטלה
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האוכלוסייה בגיל העבודה בערים הגדולות - 2008 - 6  לוח

סך הכולצורת יישוב
אוכלוסייה

 בגיל העבודה

7,308,8003,933,900סך כולל

6,701,2003,619,500יישובים עירוניים

1,845,1001,009,200מעל 200,000

755,600359,500   ירושלים

391,300249,700   תל אביב-יפו

264,900151,700   חיפה

225,200137,000   ראשון לציון

208,100111,100   אשדוד

199,999-100,0001,357,400753,600

109,70061,300   אשקלון

186,700108,500   באר שבע

152,10064,100   בני ברק

129,00074,500   בת ים

169,70098,500   חולון

177,70098,000   נתניה

191,400109,100   פתח תקווה

107,30060,500   רחובות

133,80079,000   רמת גן

99,999-50,000710,200390,400

74,30031,600בית שמש

84,30050,700הרצלייה

77,70044,700חדרה

82,30048,800כפר סבא

67,30035,900לוד

68,90036,700מודיעין - מכבים - רעות

51,30029,400נהרייה

66,00032,800נצרת

65,20036,600רמלה

73,10043,300רעננה

49,999-20,0001,573,900845,400

43,90020,300אום אל-פחם

24,80012,900אופקים

32,40018,600אור יהודה

46,70029,300אילת

32,60012,900אלעד

32,80015,900באקה-ג'ת

33,50011,700ביתר עילית
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- 2008 (המשך) לוח 6 - אוכלוסיה בגיל העבודה

סך הכולצורת יישוב
אוכלוסייה

 בגיל העבודה

49,80029,400גבעתיים

20,10011,100גבעת שמואל

33,60018,900דימונה

46,30027,000הוד השרון

39,70022,200טבריה

35,10017,000טייבה

21,70011,100טירה

27,60013,500טמרה

32,30019,400יבנה

26,00015,200יהוד

44,50026,400כרמיאל

23,60013,700מבשרת ציון

24,80013,700מגדל העמק

40,00014,800מודיעין עילית

33,40018,200מעלה אדומים

21,30012,100מעלות-תרשיחא

33,30019,500נס ציונה

42,90025,100נצרת עלית

21,40013,000נשר

25,90012,400נתיבות

25,30012,700סח'נין

25,10014,200עיר כרמל

46,10026,000עכו

39,40022,600עפולה

20,8009,800עראבה

23,30012,800ערד

30,90017,200פרדס חנה-כרכור

28,60013,300צפת

28,10016,000קריית אונו

49,80029,300קריית אתא

36,30021,900קרית ביאליק

47,80026,500קריית גת

36,60021,500קריית ים

39,60023,500קריית מוצקין

22,10013,400קריית שמונה

38,30021,300ראש העין
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- 2008 (המשך) לוח 6 - אוכלוסיה בגיל העבודה

סך הכולצורת יישוב
אוכלוסייה

 בגיל העבודה

43,00014,600רהט

38,00021,300רמת השרון

30,20014,600שגור

34,50017,600שפרעם
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    2008 –  לפי יישוב,רמת חיים

 
  מאת
 לדבמירי אנד
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71

 כללי

 

הנתונים מבוססים על סקרי . שני התרשימים שלהלן מציגים מדדי עוני מקובלים בפילוח לפי ערים בישראל

מאחר . הכנסות שנתיים שעורכת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והם כוללים מדגם מייצג של משפחות

לפיכך הובאו רק יישובים שבהם היה מספר . לא תמיד יש מספיק תצפיות ברמת היישוב, גםשמדובר במד

 .תצפיות שניתן היה לבסס עליו אומדן סטטיסטי

 

נתוני העוני בישראל מחושבים על פי הגישה היחסית שלפיה עני הוא מי שרמת חייו רחוקה במידה ניכרת 

 . 1מרמת החיים המאפיינת את החברה

 

 "יחס פער העוני"תרשים ו, 2008 בשנת  העוני מציג את שיעור הנפשות העניות ביישובתחולתתרשים 

 . עד כמה רחוקה הכנסתם מקו העוני שנקבע: מי שמוגדרים עניים באותו יישובעומק העוני של מבטא את 

 מראה כי בראש המדרג נמצאות הערים ירושלים ובני ברק עם שיעורי  המציג את תחולת העוניתרשיםה

ת "פ, ראשון לציון(ובסוף המדרג ערים מאזור המרכז מהנפשות באותו יישוב  40%-עוני של יותר מ

 .10%-עם שיעור עוני הנמוך מ) והרצליה

 

ור העניים ביישוב בדיקת רמת החיים של העניים ביישובים המוצגים מעלה כי קיים מתאם גבוה בין שיע

 –) אשדוד, בני ברק, ירושלים(בערים המתאפיינות בשיעורי עוני גבוהים : לבין רמת החיים של העניים בו

, הכנסת העניים בעיר ירושלים רחוקה, למשל,  כך.גם עומק העוני של העניים גבוה יותר מהממוצע

 . מהכנסת קו העוני45%-בכ, בממוצע

                                                 

 ובנספח 2בפרק , ורט של הגישה שבה נמדד העוני בישראל מובא בסקירות השנתיות של המוסדתיאור מפ 1

 .שבסקירה" מדידת העוני ומקורות הנתונים"
 



 

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73

תחולת עוני של נפשות, ערים שונות, 2008 (אחוזים)
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יחס פער העוני, ערים שונות, 2008 (אחוזים)
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 2007 – לפי יישוב ,ממוצעי שכר והכנסה
 

 מאת

 ק בנדלק'שאול נמרודי וז
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 כללי
 

 

 שונים שקיבלו שכר  מיליון עובדים שכירים2.8-כ היו רשומים בקובצי המוסד לביטוח לאומי 2007 בשנת

ם וגם עצמאים  עובדים שהיו גם שכיריף אל36-ים וכי אלף עובדים עצמא247-כ, בעבור חודש אחד לפחות

 .במהלך השנה

 

 :להלן הממצאים העיקריים

 

  שכר הנשים לחודש עבודה .ח"ש  8,165 היה   2007- ב השכר הממוצע לחודש עבודה של השכירים

  ).ח" ש9,810( מהשכר הממוצע של הגברים 35%-היה נמוך בכ) ח" ש6,458(

 

 מהשכר הממוצע לחודש 82%-כ, ח” ש6,743 היה 2007-ב  של השכיריםבשנההשכר הממוצע לחודש 

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

   

נמצאת בתחתית הרשימה עם  ירושלים, ) תושבים200,000-יותר מ ( הערים הגדולותחמשבין מנמצא ש

,   חיפה,ראשון לציון, אשדוד ב. מהשכר הממוצע במשק88%-כבשיעור של ממוצע לחודש עבודה שכר 

 . בהתאמה118%- ו110%, 109% ,89%  –  השתכרו שכר גבוה מהשכר הממוצע,לעומת זאת, תל אביבו

 

הלא יהודיים העירוניים ישובים יכי השכר הממוצע ב,  מראהישוביהשכירים לפי צורת השכר התפלגות 

 . מהשכר הממוצע בישובים היהודיים32%-כנמוך בהוא 

 

 .)ח" ש14,826 (קיסריהב ו)ח" ש16,581(השכר הממוצע הגבוה ביותר נמדד לשכירים המתגוררים בסביון 

) ח" ש4,462(ביתר עילית , )ח" ש4,202(מודיעין עילית השכר הנמוך ביותר נמדד אצל השכירים תושבי 

 .)ח" ש4,512 (דל שמס'גמו

 

 הסתכמה ההכנסה 2007 בשנת. ההכנסה הממוצעת של העצמאים מפורטים נתונים על  גםבסקר

 יותר מהשכר 10%-הכנסה הגבוהה ב, ח" ש7,396-הממוצעת לחודש בשנה של העובדים העצמאיים ב

 .שכיריםהמקביל להממוצע 

 

). ח" ש14,602( ובנופית )ח" ש16,341(סביון נרשמה ב ההכנסה הגבוהה ביותר בקרב העצמאים

 .)ח" ש3,679(ור 'וסג) ח" ש3,554(נמצאה בעמנואל ביותר  הנמוכה ההכנסה

 

בדומה , 0.4754- הגיע ל2007 בקרב כלל השכירים בשנת שוויון התחלקות ההכנסה-יני לאי'מדד ג

 .2007 בשנת 0.5315-  ל1.7%-ביני 'געלה מדד בקרב העובדים העצמאיים . לשנה הקודמת
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20062007
אחוז 

השינוי
20062007

אחוז 

השינוי

2,837,0627,6078,1657.36,0986,74310.640.90.4754סך הכול

יישובים עירוניים -

2,602,1797,5878,1397.36,0676,71010.641.50.4762 סך הכול

697,9557,9968,4535.76,4436,9978.640.90.4882יותר מ-200,000

200,4887,0537,1711.75,6025,8003.547.00.4717ירושלים

194,5589,5889,6520.77,7868,0283.137.00.5025תל אביב-יפו

111,6807,9589,01313.36,4697,53716.541.20.4778חיפה

82,8926,1097,25918.84,8325,99124.042.70.4183אשדוד

108,3378,1718,9259.26,6987,57413.135.10.4318ראשון לציון

יישובים עירוניים יהודיים -

1,634,3097,7768,3877.96,2506,96711.539.90.4774 סך הכול

199,000-100,000581,0357,0067,76710.95,6646,46914.241.20.4582

99,999-50,000273,9518,6629,1275.46,9807,6329.337.60.4900

49,999-20,000513,0237,5298,0797.36,0036,66611.041.10.4731

19,999-10,000146,2658,5729,2768.26,9207,75012.036.80.4854

9,999-2,000120,0359,6459,9333.07,7128,1936.237.40.5052

יישובים עירוניים  לא

269,9155,2605,6677.73,9984,41510.452.90.3668יהודיים - סך הכול

99,999-50,00021,0765,4875,7504.84,2994,5886.751.70.3848

49,999-20,00090,6105,2495,6908.43,9784,42611.353.00.3635

19,999-10,00087,8365,1775,5557.33,9304,33110.253.00.3593

9,999-2,00070,3935,3035,7518.54,0144,45511.053.00.3739

- סך יישובים כפריים

226,8877,9148,5538.16,5427,21710.333.20.4685הכול

95,1788,8679,3755.77,0987,7529.236.80.4802מושבים

7,7008,0388,99111.96,6697,58413.733.90.4882מושבים שיתופיים

66,7256,1406,90612.55,4876,19712.922.40.3882קיבוצים

1,1546,7348,14320.95,3396,70125.539.20.4413יישובים מוסדיים יהודיים

47,9399,5179,8413.47,4627,9817.038.40.5023יישובים יהודיים קטנים

8,1915,2525,6988.54,0904,55211.348.60.3512יישובים לא יהודיים קטנים

7,6824,8825,2026.63,3893,79512.054.90.3075שבטי בדווים ואוכלוסיה מחוץ

..475,3987,08031.23,6814,11811.961.7כתובת לא ידועה

לוח 7 - שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד אי-השוויון, לפי 

צורת יישוב - 2006, 2007

צורת היישוב

מספר 

השכירים  

(2007)

2007השכר הממוצע (ש"ח)

במשך השנהלחודש עבודה

% השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

אי-השוויון 

(ג'יני)
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במשך השנהלחודש עבודה

20062007
אחוז 

השינוי
20062007

אחוז 

השינוי

2,837,0627,6078,1657.36,0986,74310.640.90.4754סך הכול

1,7125,5945,7512.84,3124,5936.546.80.3406  אבו גוש

3,2815,1995,6017.73,9624,37010.354.00.3610  אבו סנאן

6284,3924,86410.73,3253,72011.956.80.2940  אבטין

4,63311,71011,8651.39,55110,0525.232.10.5002  אבן יהודה

10,0564,7695,45214.33,5794,16116.359.10.3410  אום אל-פחם

8,5425,4915,9358.14,2004,65910.949.00.3580  אופקים

14,3326,7407,3849.65,4886,16012.242.40.4151  אור יהודה

7,8925,6036,16110.04,3815,04515.245.10.3568  אור עקיבא

2,80410,64511,5028.08,5529,72413.730.60.4500  אורנית

4,7467,5188,2309.56,1416,90712.537.20.4202  אזור

25,8666,6957,0004.54,9455,52111.642.80.3729  אילת

2,9345,5075,8035.44,3454,6046.051.10.3655  אכסאל

1,1038,6878,8722.16,8847,1493.943.50.4893  אלון שבות

1,3056,9147,71111.55,6996,41612.639.50.3917  אליכין

7,6795,2905,7739.13,9804,48912.855.40.3993  אלעד

3,2559,38510,1798.57,6978,68612.929.50.4059  אלפי מנשה

1,42811,00611,1561.48,4729,0296.636.70.4687  אלקנה

3,1325,2035,4745.24,0844,4218.249.60.3325  אעבלין

2,8579,7469,733-0.17,7937,8711.040.50.4699  אפרתה

8,7796,7127,3709.85,5086,26213.735.20.3612  אריאל

82,8926,1097,25918.84,8325,99124.042.70.4183  אשדוד

46,6645,8576,66213.74,5395,38418.647.60.4160  אשקלון

9,6675,6685,9705.34,3774,7438.348.50.3506  באקה-ג'ת

3,7407,1898,08412.55,8096,77716.737.20.4102  באר יעקב

80,1746,6847,35910.15,3046,02013.544.50.4306  באר שבע

2,0165,0705,2924.43,5563,96411.557.60.3277  בועיינה-נוג'ידאת

1,5964,8275,0454.53,5283,6974.863.20.3416  בוקעאתא

2,1754,6825,28712.93,4053,96916.556.90.3218  ביר אל-מכסור

1,7887,1557,029-1.85,4235,4310.151.10.4589  בית אל

לוח 7 - שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד אי-השוויון, לפי 

יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי

סדר א'-ב'

מספר 

השכירים  

(2007)

2007השכר הממוצע (ש"ח)

% השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

אי-השוויון 

(ג'יני)

82



במשך השנהלחודש עבודה

20062007
אחוז 

השינוי
20062007

אחוז 

השינוי

לוח 7 - שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד אי-השוויון, לפי 

יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי

סדר א'-ב'

מספר 

השכירים  

(2007)

2007השכר הממוצע (ש"ח)

% השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

אי-השוויון 

(ג'יני)

1,6748,7539,79711.97,1588,40917.529.00.3963  בית אריה

3,2165,4076,18814.43,9044,64318.958.70.4093  בית ג'ן

2,6908,2149,16411.66,7027,72715.334.60.4243  בית דגן

7,5725,8026,2798.24,5205,07012.244.70.3559  בית שאן

19,2576,5296,8625.15,0915,5058.147.30.4230  בית שמש

5,5314,4354,4620.63,2703,3843.565.90.3759  ביתר עילית

35,5475,4695,6673.64,3754,5574.254.70.4243  בני ברק

3,4896,1236,77210.65,0585,88316.337.40.3551  בני עי"ש

4,77810,78311,7398.98,8899,92911.731.20.4802  בנימינה-גבעת עדה

2,0415,2495,4533.93,9374,1796.255.90.3276  בסמ"ה

2,0165,1696,02816.64,0964,79417.053.50.3582  בסמת טבעון

2,17910,34711,1728.08,6939,57410.127.60.4037  בת חפר

61,1085,7676,44011.74,6905,35114.143.10.3729  בת ים

5,0964,8445,46912.93,6614,20614.956.10.3360  ג'דיידה-מכר

1,8145,7576,36010.54,3845,06715.651.40.3947  ג'ולס

2,0655,1575,1740.33,6653,8815.958.50.3200  ג'לג'וליה

4,2524,2325,05419.43,2844,17027.056.10.2664  ג'סר א-זרקא

1,0836,0916,5026.74,8935,2807.946.40.3809  ג'ש (גוש חלב)

1,3986,9977,1812.65,5425,8726.041.30.3718  גבע בנימין

8969,84810,3375.08,1008,7377.933.00.4189  גבעת אבני

4,6918,8118,8961.07,1677,4193.536.90.4254  גבעת זאב

8,71610,95111,4384.49,0379,7077.430.80.4565  גבעת שמואל

22,93910,58311,0074.08,8769,4596.629.50.4495  גבעתיים

7,3918,4889,59713.16,8118,07918.633.90.4333  גדרה

7,3558,4539,85816.66,8258,28121.332.50.4079  גן יבנה

1,0728,4789,1888.46,8497,82214.231.30.3906  גן נר

5,68811,18311,7294.99,17810,0139.131.10.4714  גני תקוה

8,1375,7676,87219.24,4565,43321.950.20.4025  דאלית אל כרמל

2,2895,2805,6006.14,1414,4086.551.60.3499  דבוריה

2,5315,0755,4998.33,7594,18611.453.00.3260  דייר חנא

13,8256,8117,78114.25,3116,22917.344.60.4306  דימונה
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במשך השנהלחודש עבודה

20062007
אחוז 

השינוי
20062007

אחוז 

השינוי

לוח 7 - שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד אי-השוויון, לפי 

יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי

סדר א'-ב'

מספר 

השכירים  

(2007)

2007השכר הממוצע (ש"ח)

% השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

אי-השוויון 

(ג'יני)

21,02611,67911,8581.59,62410,1445.430.50.4809  הוד השרון

1,35614,67213,977-4.712,35012,022-2.725.10.4510  הר אדר

39,51110,63910,464-1.68,7138,8731.835.20.4963  הרצליה

6,97711,74912,4445.99,62410,4528.633.60.5157  זכרון יעקב

1,5845,5716,0488.64,4394,8238.647.20.3375  זמר

1,7234,9115,52812.63,6094,27318.453.00.3218  זרזיר

37,1946,6767,35410.25,3426,11114.442.00.4100  חדרה

78,9337,0797,82310.55,8246,60013.338.20.4129  חולון

1,7325,5285,8335.54,2574,5216.246.50.2999  חורה

1,5216,0326,73111.64,4615,04213.051.90.3938  חורפיש

111,6807,9589,01313.36,4697,53716.541.20.4778  חיפה

3,5715,5065,8325.94,2854,6869.451.10.3810  חצור הגלילית

92711,76311,284-4.18,7238,9142.240.70.5261  חשמונאים

16,4825,4795,8015.94,2424,6479.550.60.3882  טבריה

1,8934,7245,0096.03,3163,80114.657.70.2944  טובא-זנגריה

2,8775,0155,2294.33,9674,2467.051.40.3390  טורעאן

10,1215,2745,86811.33,9944,61815.652.10.3417  טייבה

6,4965,4155,9089.14,1614,72913.749.60.3407  טירה

8,1355,6786,55015.44,5625,36117.546.60.3932  טירת כרמל

7077,6498,0134.86,2376,5655.243.10.4312  טלמון

7,3714,8175,0665.23,6863,9547.355.50.3260  טמרה

1,6625,7736,88819.34,3335,24121.047.10.3568  יאנוח-ג'ת

9396,2586,3641.74,6565,0117.652.90.4559  יבנאל

15,1777,7318,53210.46,1277,06515.340.40.4588  יבנה

6757,8949,06714.95,3506,90729.145.00.4475  יד בנימין

12,3619,5879,9934.27,8928,4787.433.00.4571  יהוד

4,5215,2385,5135.34,1254,4678.349.70.3385  יפיע

8,6627,9829,05613.56,6837,81316.931.50.4064  יקנעם עילית

3,2916,8006,9111.65,3735,5022.444.80.3966  ירוחם

200,4887,0537,1711.75,6025,8003.547.00.4717  ירושלים

3,3635,6395,9956.34,1834,5889.751.80.3628  ירכא
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במשך השנהלחודש עבודה

20062007
אחוז 

השינוי
20062007

אחוז 

השינוי

לוח 7 - שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד אי-השוויון, לפי 

יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי

סדר א'-ב'

מספר 

השכירים  

(2007)

2007השכר הממוצע (ש"ח)

% השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

אי-השוויון 

(ג'יני)

2,6375,3375,5494.04,0004,2095.255.90.3379  כאבול

1,0185,6755,9074.14,3544,7519.148.70.3469  כאוכב אבו אל-היג'א

4,58013,73213,641-0.711,06611,4203.229.60.4712  כוכב יאיר

1,3175,0875,2132.53,5763,8517.762.00.4015  כוכב יעקב

2,0335,2595,4954.53,7974,1368.951.20.3032  כסיפה

2,0645,3406,95030.24,0045,47836.845.40.3553  כסרא-סמיע

1,3634,8235,2569.03,5904,07813.654.40.3054  כעביה-טבאש-חג'אג'רה

1,0378,9989,3483.97,2207,5935.236.00.3972  כפר אדומים

7286,1566,139-0.34,9904,867-2.549.20.3689  כפר ברא

77915,75115,628-0.813,64213,7871.118.20.4104  כפר האורנים

2,48312,60812,9682.910,18710,8716.729.50.4419  כפר ורדים

1,2325,9636,4297.84,6404,8564.650.40.3845  כפר חב"ד

2,9825,3425,7237.14,1814,60810.252.10.3733  כפר יאסיף

7,1298,2909,18610.86,6857,72615.634.70.4219  כפר יונה

1,0756,1046,93113.54,9185,65315.043.20.3758  כפר כמא

4,4204,7345,0085.83,6153,9017.958.60.3482  כפר כנא

3,4964,6404,8464.43,4183,5152.862.80.3234  כפר מנדא

6255,4985,7644.84,6734,7692.144.80.3279  כפר מצר

39,9139,22810,16710.27,5378,62514.434.70.4655  כפר סבא

4,8135,3305,6445.94,0164,44510.750.10.3253  כפר קאסם

4,9965,8436,0483.54,5194,8707.847.80.3510  כפר קרע

1,25010,91111,0080.99,0749,1831.233.80.4385  כפר תבור

21,5467,0827,5126.15,7016,26910.039.40.4069  כרמיאל

2,65713,98914,4012.911,45312,2486.926.40.4523  להבים

28,0155,8496,64713.64,6275,44817.742.70.3660  לוד

92012,76513,4515.410,67911,77610.322.70.4226  לפיד

1,8285,3655,6134.63,8804,1978.252.80.3212  לקיה

10,29911,51511,087-3.79,3569,180-1.935.40.4798  מבשרת ציון

8,2665,0725,2673.93,8214,1077.553.00.3238  מג'ד אל-כרום

2,7184,2144,5127.12,9883,2548.967.60.3304  מג'דל שמס

4,8175,3325,87410.23,9534,45312.754.00.3823  מגאר
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במשך השנהלחודש עבודה

20062007
אחוז 

השינוי
20062007

אחוז 

השינוי

לוח 7 - שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד אי-השוויון, לפי 

יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי

סדר א'-ב'

מספר 

השכירים  

(2007)

2007השכר הממוצע (ש"ח)

% השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

אי-השוויון 

(ג'יני)

10,4795,9686,4167.54,7575,2219.745.60.3781  מגדל העמק

6,6583,9934,2025.22,9713,1636.569.30.3913  מודיעין עילית

28,75011,63412,2545.39,65910,5489.225.60.4284  מודיעין-מכבים-רעות

8045,5015,9578.34,2384,5657.750.50.3339  מוקייבלה

4,44010,43011,3859.28,3219,58015.132.00.4511  מזכרת בתיה

1,1625,2845,6416.84,1304,4628.054.60.3699  מזרעה

3,16212,06112,8906.99,97110,9249.628.60.4408  מיתר

1,0374,5414,7113.73,1643,3696.566.30.3525  מסעדה

1,0936,9767,5768.65,5496,13410.542.40.3898  מעיליא

14,7267,7738,1845.36,3966,9158.134.30.3780  מעלה אדומים

2,9095,1965,4074.13,8634,1597.653.90.3191  מעלה עירון

9,3536,3356,8558.25,0975,66711.239.50.3595  מעלות-תרשיחא

1,7686,4186,6603.84,9395,3017.348.00.4146  מצפה רמון

7548,8679,6799.26,9797,78911.637.40.4298  מרכז שפירא

1,5674,8565,1856.83,7544,0277.354.70.3338  משהד

1,31012,49613,2586.110,77011,6508.220.50.4021  מתן

23,6917,4618,24810.56,0146,92815.237.30.4136  נהריה

70411,65812,4006.49,55810,2977.733.70.4774  נוף איילון

1,17513,91814,5734.711,72412,6057.524.90.4478  נופית

8229,27010,39112.17,6598,74114.135.20.4906  נורדיה

4369,3999,9756.17,5608,1888.337.40.4862  נחלים

2,8225,1405,2071.33,9203,9240.156.80.3316  נחף

9166,2806,253-0.43,8094,1839.859.20.3927  ניצן ב'

15,9289,49810,58611.47,8409,04615.432.00.4461  נס ציונה

21,0765,4875,7504.84,2994,5886.751.70.3698  נצרת

19,6366,0396,4667.14,8375,39911.641.60.3664  נצרת עילית

10,2677,1998,45317.45,9077,20321.937.80.4297  נשר

8,5435,2165,6528.33,8464,32212.453.70.3726  נתיבות

77,7406,7487,43110.15,3826,14114.142.90.4279  נתניה

1,2165,1816,01416.13,8304,62520.750.60.3703  סאג'ור

1,35423,71516,581-30.119,88214,000-29.627.30.5548  סביון
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במשך השנהלחודש עבודה

20062007
אחוז 

השינוי
20062007

אחוז 

השינוי

לוח 7 - שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד אי-השוויון, לפי 

יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי

סדר א'-ב'

מספר 

השכירים  

(2007)

2007השכר הממוצע (ש"ח)

% השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

אי-השוויון 

(ג'יני)

7355,2885,4513.14,0654,3216.351.60.3528  סולם

7,0325,1675,3593.73,8394,0154.656.80.3261  סח'נין

6604,8215,47913.73,4554,06517.657.60.3410  סלמה

5515,7626,2799.04,4725,00712.045.20.3328  ע'ג'ר

5254,6515,13810.53,2223,62112.460.20.3235  עוזייר

3,19514,97814,634-2.312,45312,414-0.326.80.4509  עומר

1,6235,7876,3539.84,5425,05411.349.00.3900  עיילבון

1,4014,6564,9366.03,6003,8186.155.40.3197  עילוט

2,7844,8184,9592.93,7933,8902.657.10.3252  עין מאהל

6015,7816,48112.14,5495,34317.446.40.3475  עין נקובא

18,8385,6066,44314.94,3375,15418.846.90.3703  עכו

9185,8905,9150.44,1084,3165.160.90.4621  עלי

7054,9954,707-5.83,5873,322-7.469.90.4598  עמנואל

18,0216,2076,7428.64,9015,54613.243.30.3915  עפולה

1,0237,6127,9123.95,8696,3368.042.50.4249  עפרה

5,1245,1795,3894.13,8504,1768.553.20.3329  עראבה

10,7196,5407,27711.35,0846,00618.142.50.4343  ערד

4,7025,5375,8385.54,2114,64910.449.60.3325  ערערה

1,7345,4545,8637.53,9264,2859.149.40.3012  ערערה-בנגב

2,1398,3739,22410.26,7937,63312.440.60.4736  עתלית

3,4494,9845,57611.93,8394,43615.552.60.3184  פוריידיס

1,1145,7376,1657.54,4085,01713.849.60.3615  פסוטה

1,6806,0566,6249.44,7745,30011.047.60.3771  פקיעין (בוקייעה)

13,2727,3548,13810.75,8966,75414.539.30.4306  פרדס חנה-כרכור

2,85310,53210,9534.08,5619,0295.536.20.4821  פרדסיה

90,6687,6408,55211.96,2657,28216.235.70.4266  פתח תקוה

1,83410,95211,5355.39,1449,9438.726.10.3865  צור הדסה

1,03312,19213,2298.510,31511,57712.220.30.4168  צור משה

9,0085,5705,8905.74,2724,5917.554.90.4285  צפת

1,3767,2827,6985.75,5466,0178.547.20.4479  קדומים

6,95210,71511,4366.78,8529,74710.130.30.4589  קדימה-צורן
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במשך השנהלחודש עבודה

20062007
אחוז 

השינוי
20062007

אחוז 

השינוי

לוח 7 - שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד אי-השוויון, לפי 

יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי

סדר א'-ב'

מספר 

השכירים  

(2007)

2007השכר הממוצע (ש"ח)

% השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

אי-השוויון 

(ג'יני)

1,59616,83614,826-11.913,47312,181-9.630.40.5255  קיסריה

4,6735,3125,8399.94,0524,61513.948.10.3263  קלנסווה

1,4158,1148,6446.56,4177,16111.636.60.4229  קציר-חריש

3,1775,6206,0768.14,3944,85210.449.60.3924  קצרין

13,27910,94011,5145.29,1519,8958.129.90.4653  קרית אונו

2,2955,4235,6564.34,1534,3805.554.00.3932  קרית ארבע

21,9716,6757,55413.25,3746,26916.742.30.4259  קרית אתא

17,2047,2608,35415.15,9166,98918.139.20.4303  קרית ביאליק

20,4225,3455,95411.44,1454,81616.248.30.3853  קרית גת

6,34310,30711,0677.48,4539,2279.236.10.4834  קרית טבעון

16,7055,8666,81416.24,7115,63519.644.40.4011  קרית ים

6016,1046,071-0.54,5024,6072.357.70.4648  קרית יערים

18,1397,4358,54114.96,0737,22519.038.20.4338  קרית מוצקין

8,2945,1615,6228.93,8564,36813.352.90.3612  קרית מלאכי

4,4246,3977,25513.45,0806,04719.042.90.3931  קרית עקרון

10,6646,0576,5077.44,7835,30911.043.40.3782  קרית שמונה

2,8157,1797,7247.65,4636,15912.743.50.4391  קרני שומרון

2,4325,8906,1444.34,6194,8745.550.40.3818  ראמה

16,5368,6879,2706.77,0257,76810.636.30.4453  ראש העין

1,0968,6658,9963.86,7437,2908.140.70.4607  ראש פינה

108,3378,1718,9259.26,6987,57413.135.10.4318ראשון לציון

8,2764,9635,2135.13,4993,7838.157.40.3041  רהט

49,2098,0009,08913.66,4657,64118.238.30.4514  רחובות

3,6535,1025,4166.13,8344,1227.552.90.3295  ריינה

2,0724,6465,11610.13,6113,99610.760.10.4224  רכסים

26,1675,6266,20810.34,4285,06114.345.30.3569  רמלה

60,9928,9609,6647.97,4428,21910.434.00.4546  רמת גן

17,05012,94712,360-4.510,69710,506-1.831.20.5100  רמת השרון

2,9299,79510,92711.67,8439,24517.932.00.4356  רמת ישי

31,45312,22111,745-3.99,8599,8640.133.50.4989  רעננה

1,4855,3575,6735.94,1744,4606.849.20.3098  שבלי - אום אל-גנם
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במשך השנהלחודש עבודה

20062007
אחוז 

השינוי
20062007

אחוז 

השינוי

לוח 7 - שכר ממוצע חודשי ושנתי של שכירים, אחוז השכירים ששכרם אינו גבוה משכר המינימום ומדד אי-השוויון, לפי 

יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי

סדר א'-ב'

מספר 

השכירים  

(2007)

2007השכר הממוצע (ש"ח)

% השכירים 

המשתכרים 

עד שכר 

המינימום

מדד 

אי-השוויון 

(ג'יני)

1,1244,8595,2427.93,5563,8157.356.40.2991  שגב-שלום

9,5015,6206,1429.34,3875,00714.144.80.3548  שדרות

7,66013,99214,2151.611,81112,3664.722.80.4301  שוהם

6764,8245,44212.83,9054,34011.149.60.3442  שייח' דנון

7625,8686,1294.53,9374,2878.960.90.4565  שילה

2,7916,4197,0239.45,0345,73213.940.50.3640  שלומי

88613,77314,8788.011,97413,0989.418.60.3908  שמשית

1,5205,2275,3652.63,9524,2156.751.80.2919  שעב

1,8028,7859,68610.37,1038,04413.333.60.4178  שערי תקוה

10,0645,5585,8906.04,4084,7317.348.80.3601  שפרעם

194,5589,5889,6520.77,7868,0283.137.00.5025  תל אביב -יפו

4,42812,36112,9534.810,14911,0709.129.50.4903  תל מונד

2,1314,9165,56113.13,4114,07219.454.70.3510  תל שבע
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20062007
אחוז 

השינוי
20062007

246,9707,1827,3963.043.146.10.5315סך הכול

219,1107,2027,4303.243.145.80.5307יישובים עירוניים - סך הכול

63,5647,6867,8762.543.546.60.5546יותר מ-200,000

19,0126,4366,5101.252.755.50.5721ירושלים

22,5419,0219,3273.437.140.50.5569תל אביב-יפו

8,3568,1457,655-6.040.448.10.5248חיפה

4,9655,6696,1117.851.752.50.4970אשדוד

8,6907,8018,3216.737.538.70.4980ראשון לציון
סך  יישובים עירוניים יהודיים -

126,5057,4017,6553.441.544.20.5248הכול

199,000-100,00044,2016,9157,1203.042.845.70.5148

99,999-50,00022,5148,0248,3373.939.741.90.5329

49,999-20,00037,6057,2637,5223.642.245.20.5274

19,999-10,00011,9097,6388,1456.639.541.00.5140

9,999-2,00010,2768,2458,3791.639.742.40.5365
 - יישובים עירוניים לא יהודיים

29,0415,3535,4772.349.251.50.4699סך הכול

99,999-50,0002,5716,8146,757-0.840.644.50.4930

49,999-20,00010,3425,2065,4364.449.550.70.4565

19,999-10,0008,8585,3375,5193.449.951.10.4753

9,999-2,0007,2705,0775,030-0.951.055.60.4648

27,5097,0397,1401.442.847.90.5385יישובים כפריים - סך הכול

19,9506,9646,9810.243.049.40.5448מושבים

5357,6018,3499.943.144.30.5566מושבים שיתופיים

1,6836,7577,1025.143.943.90.4938קיבוצים

336,5077,32912.645.054.50.4974יישובים מוסדיים יהודיים

4,6887,5487,8614.241.042.90.5217יישובים יהודיים קטנים

6205,6605,8623.647.250.30.4852יישובים לא יהודיים קטנים

3415,2305,77010.349.949.60.4723אוכלוסיה מחוץ ליישובים

..15,381942-82.566.7100.0כתובת לא ידועה

לוח 8 - הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע ומדד 

ג'יני, לפי  צורת יישוב - 2006, 2007

צורת היישוב

מספר 

העצמאים 

(2007)

ממוצע לשנה (ש"ח)
% העצמאים המשתכרים 

מדד אי-עד מחצית השכר הממוצע

השוויון 

(ג'יני) 2007

90



20062007
אחוז 

השינוי
20062007

246,9707,1827,3963.043.146.10.5315סך הכול

1275,2605,6367.252.456.70.4898  אבו גוש

3905,5105,6071.751.951.50.4768  אבו סנאן

367,8075,239-32.940.672.20.5855  אבטין

5389,2319,7165.338.138.10.5452  אבן יהודה

1,3225,1715,4134.752.752.60.4384  אום אל-פחם

3695,9645,862-1.748.450.70.4592  אופקים

1,4347,0807,3724.138.142.20.4935  אור יהודה

4565,0975,3645.350.951.10.4387  אור עקיבא

3477,6858,2897.938.042.10.5034  אורנית

5067,5448,0146.236.138.50.4711  אזור

2,0576,5867,0346.840.941.90.4775  אילת

4477,3127,240-1.033.235.80.4370  אכסאל

639,6759,9833.232.738.10.5507  אלון שבות

1217,0816,859-3.132.437.20.4450  אליכין

5374,3824,119-6.060.464.10.4490  אלעד

3867,1827,92910.439.640.90.5009  אלפי מנשה

9611,3879,858-13.434.536.50.5630  אלקנה

3625,1234,902-4.351.355.50.4524  אעבלין

23710,85310,8860.329.035.90.5331  אפרתה

4135,3975,8969.249.849.90.4729  אריאל

4,9655,6696,1117.851.752.50.4970  אשדוד

3,2156,0866,2122.147.550.60.4966  אשקלון

1,3395,0315,4818.948.949.40.4422  באקה-ג'ת

3238,0347,420-7.634.142.40.4791  באר יעקב

3,7786,1736,2931.947.950.90.5087  באר שבע

1486,1585,504-10.644.052.00.4803  בועיינה-נוג'ידאת

לוח 8 -  הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע ומדד 

ג'יני, לפי  יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי סדר א'-ב'

מספר 

העצמאים 

(2007)

ממוצע לשנה (ש"ח)
% העצמאים המשתכרים 

מדד אי-עד מחצית השכר הממוצע

השוויון 

(ג'יני) 2007
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20062007
אחוז 

השינוי
20062007

לוח 8 -  הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע ומדד 

ג'יני, לפי  יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי סדר א'-ב'

מספר 

העצמאים 

(2007)

ממוצע לשנה (ש"ח)
% העצמאים המשתכרים 

מדד אי-עד מחצית השכר הממוצע

השוויון 

(ג'יני) 2007

2384,1223,323-19.457.074.80.4671  בוקעאתא

1145,0965,75312.949.644.70.4186  ביר אל-מכסור

807,5577,9975.841.541.30.5099  בית אל

1567,0387,1972.344.035.90.4569  בית אריה

2324,4224,6455.155.757.30.4548  בית ג'ן

3127,3927,7424.733.934.90.4478  בית דגן

4416,3466,7676.645.945.60.4917  בית שאן

1,1976,2146,6316.747.549.50.5242  בית שמש

2444,6665,0187.558.260.20.4735  ביתר עילית

2,3276,4046,259-2.349.054.00.5447  בני ברק

1484,5754,9057.253.258.80.4095  בני עי"ש

6027,6868,4509.941.040.50.5193  בנימינה-גבעת עדה

1994,3274,5815.960.057.80.4256  בסמ"ה

1505,1565,2161.242.651.30.4073  בסמת טבעון

2506,3727,21513.243.142.80.4791  בת חפר

4,7665,5985,7382.546.751.30.4644  בת ים

4824,9504,9740.547.253.50.4152  ג'דיידה-מכר

1283,8633,452-10.660.373.40.3827  ג'ולס

2984,5444,7935.555.054.40.4477  ג'לג'וליה

1405,4595,5261.256.257.10.5119  ג'סר א-זרקא

1885,7806,3209.350.654.30.5129  ג'ש (גוש חלב)

1044,4464,8749.659.451.90.4173  גבע בנימין

916,2386,5925.738.849.50.4735  גבעת אבני

4016,9087,5379.139.639.90.4673  גבעת זאב

73510,31710,138-1.730.936.10.5378  גבעת שמואל

2,4809,4009,5872.032.838.40.5464  גבעתיים

5997,3408,0129.240.040.60.5042  גדרה
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20062007
אחוז 

השינוי
20062007

לוח 8 -  הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע ומדד 

ג'יני, לפי  יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי סדר א'-ב'

מספר 

העצמאים 

(2007)

ממוצע לשנה (ש"ח)
% העצמאים המשתכרים 

מדד אי-עד מחצית השכר הממוצע

השוויון 

(ג'יני) 2007

6737,4527,9466.637.738.60.4812  גן יבנה

1128,5918,6550.733.035.70.4861  גן נר

5499,1529,057-1.033.438.10.5102  גני תקוה

9594,5744,558-0.454.057.20.4451  דאלית אל כרמל

3775,2615,3030.845.552.50.4405  דבוריה

2274,9715,0601.846.048.50.4111  דייר חנא

5505,5375,5961.149.852.20.4580  דימונה

2,2399,1489,5374.337.037.00.5276  הוד השרון

14410,63712,07913.628.531.90.5397  הר אדר

4,4569,6869,7600.835.839.10.5511  הרצליה

8547,9029,24617.042.742.00.5458  זכרון יעקב

2815,0124,865-2.947.451.60.3903  זמר

866,2965,445-13.539.346.50.4297  זרזיר

2,4126,2596,8279.144.145.00.4863  חדרה

7,6766,8917,1463.740.442.80.4887  חולון

855,1405,2181.548.358.80.5250  חורה

1864,3254,239-2.067.769.40.5041  חורפיש

8,3568,1457,655-6.040.448.10.5248  חיפה

2274,9725,2174.950.950.20.4196  חצור הגלילית

699,24810,51213.744.240.60.5883  חשמונאים

1,3785,3885,039-6.550.256.20.4794  טבריה

876,8646,9601.439.342.50.4895  טובא-זנגריה

4647,4508,54814.727.328.40.4367  טורעאן

1,2004,4024,92311.856.856.00.4627  טייבה

1,0494,4594,92510.552.752.20.4250  טירה

4605,6965,613-1.547.252.40.4684  טירת כרמל

266,5277,87120.635.330.80.3438  טלמון

93



20062007
אחוז 

השינוי
20062007

לוח 8 -  הכנסה ממוצעת לחודש בשנה של העצמאים, אחוז העצמאים המשתכרים עד מחצית השכר הממוצע ומדד 

ג'יני, לפי  יישוב - 2006, 2007 (המשך)

היישובים לפי סדר א'-ב'

מספר 

העצמאים 

(2007)

ממוצע לשנה (ש"ח)
% העצמאים המשתכרים 

מדד אי-עד מחצית השכר הממוצע

השוויון 

(ג'יני) 2007

6865,3285,5293.847.147.80.4330  טמרה

1314,2404,144-2.361.664.10.4854  יאנוח-ג'ת

1476,6055,937-10.147.258.50.5316  יבנאל

1,1687,3057,8577.640.441.90.4997  יבנה

605,6295,345-5.155.155.00.5129  יד בנימין

1,1808,4368,7984.337.539.10.5238  יהוד

4836,3026,022-4.541.544.90.4418  יפיע

4676,8247,4549.242.442.40.5023  יקנעם עילית

1187,3657,9497.941.443.20.5308  ירוחם

19,0126,4366,5101.252.755.50.5721  ירושלים

4304,3894,3930.156.259.10.4505  ירכא

2174,3194,7489.950.752.10.3710  כאבול

774,1164,55210.653.659.70.3958  כאוכב אבו אל-היג'א

5199,86610,7258.733.832.40.5093  כוכב יאיר

546,6846,456-3.450.055.60.5593  כוכב יעקב

924,5454,8376.459.157.60.5024  כסיפה

1723,9503,819-3.370.974.40.5480  כסרא-סמיע

586,1317,01914.544.450.00.5216  כעביה-טבאש-חג'אג'רה

999,4069,5081.133.739.40.5395  כפר אדומים

1035,1435,74611.743.146.60.4363  כפר ברא

1077,5539,35623.934.029.00.4597  כפר האורנים

2208,2937,805-5.940.445.90.5370  כפר ורדים

1075,4626,40217.245.249.50.5141  כפר חב"ד

4694,9484,868-1.651.656.30.4372  כפר יאסיף

6526,4016,9368.340.141.40.4583  כפר יונה

945,0454,595-8.947.557.40.4035  כפר כמא

5206,6336,202-6.541.446.30.4786  כפר כנא
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20062007
אחוז 

השינוי
20062007
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3766,3406,4201.345.748.70.4932  כפר מנדא

595,0264,766-5.250.049.20.3910  כפר מצר

3,5338,7398,9041.935.739.40.5226  כפר סבא

5553,5934,09313.967.464.10.4456  כפר קאסם

5244,8145,1737.451.851.70.4523  כפר קרע

1518,5478,6260.937.747.70.5681  כפר תבור

1,1146,4206,4290.145.651.00.5044  כרמיאל

13911,58912,1364.721.825.20.4893  להבים

1,5595,2995,6687.051.452.40.4819  לוד

1038,2929,59015.734.023.30.4374  לפיד

1074,8425,44512.554.153.30.4603  לקיה

92610,33810,5672.230.433.60.5366  מבשרת ציון

7825,5875,8955.541.442.30.4241  מג'ד אל-כרום

5444,6314,204-9.245.457.20.3879  מג'דל שמס

5344,4854,7185.253.455.10.4496  מגאר

5125,5375,379-2.950.353.90.4769  מגדל העמק

4293,4843,7106.569.271.60.4763  מודיעין עילית

2,3447,9508,6448.739.239.20.5078  מודיעין-מכבים-רעות

805,5714,610-17.358.758.80.4584  מוקייבלה

3718,7749,2675.635.638.80.5006  מזכרת בתיה

1335,6236,27711.653.853.40.5238  מזרעה

1928,5869,3378.738.942.20.5364  מיתר

1584,1513,782-8.952.666.50.4443  מסעדה

1516,2316,203-0.546.253.00.5166  מעיליא

9066,7447,2337.241.742.30.4963  מעלה אדומים

3395,7366,2909.750.651.60.5251  מעלה עירון

5386,4646,426-0.649.049.60.5082  מעלות-תרשיחא
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934,0654,89620.459.660.20.4973  מצפה רמון

519,3459,070-2.928.939.20.5298  מרכז שפירא

2036,4936,6372.238.935.50.4134  משהד

1527,4588,41312.832.233.60.4690  מתן

1,6058,1408,063-1.039.545.20.5432  נהריה

4112,51313,0874.642.551.20.6608  נוף איילון

10912,55014,06212.133.628.40.5485  נופית

7710,57410,212-3.437.848.10.6269  נורדיה

6113,90411,095-20.231.442.60.5988  נחלים

2724,3414,247-2.262.666.90.4657  נחף

914,3444,3961.268.974.70.5844  ניצן ב'

1,2587,9959,16514.635.637.00.5134  נס ציונה

2,5716,8146,757-0.840.644.50.4894  נצרת

9866,4576,7254.246.348.60.5121  נצרת עילית

5846,2086,4804.443.247.30.4774  נשר

5145,6855,8222.445.551.00.4691  נתיבות

5,9626,6106,8053.043.446.00.5022  נתניה

553,0793,67919.572.165.50.4121  סאג'ור

18216,39916,341-0.433.535.70.6199  סביון

636,0995,907-3.147.747.60.4237  סולם

7605,8355,453-6.540.147.40.4226  סח'נין

326,5926,585-0.150.062.50.5352  סלמה

527,0036,943-0.941.748.10.5320  ע'ג'ר

465,5135,033-8.747.545.70.3836  עוזייר

24812,29712,4321.127.031.90.5521  עומר

1765,0754,623-8.954.959.10.4444  עיילבון

1167,8548,4067.033.032.80.4698  עילוט
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2226,6496,395-3.837.340.10.4251  עין מאהל

313,3852,628-22.373.174.20.4925  עין נקובא

1,1966,1186,082-0.646.550.70.4909  עכו

354,8014,9573.353.654.30.4605  עלי

423,5603,554-0.269.076.20.3659  עמנואל

1,0496,1375,967-2.847.552.00.4976  עפולה

547,8958,5258.037.035.20.4886  עפרה

6525,3215,306-0.353.555.70.4719  עראבה

5276,0876,2693.040.943.60.4721  ערד

4444,4834,7075.058.956.80.4690  ערערה

736,4217,09010.445.245.20.5081  ערערה-בנגב

1746,7797,76414.543.048.90.5683  עתלית

3164,8325,39311.654.052.20.4566  פוריידיס

1536,1756,093-1.350.756.20.5282  פסוטה

2273,8784,27410.266.565.60.4472  פקיעין (בוקייעה)

1,3296,1106,5957.946.446.90.4955  פרדס חנה-כרכור

2858,1298,2851.938.033.30.4640  פרדסיה

6,6597,3297,6364.241.743.20.5180  פתח תקוה

1869,91710,7558.528.833.90.5154  צור הדסה

1368,5147,566-11.145.548.50.5271  צור משה

7005,0835,0920.254.560.00.4858  צפת

776,4735,738-11.344.646.80.4316  קדומים

8188,1418,7056.934.835.90.4959  קדימה-צורן

24010,62610,527-0.940.143.30.5578  קיסריה

6154,0884,3797.157.056.30.4115  קלנסווה

1365,4236,11712.850.448.50.4726  קציר-חריש

2045,5715,389-3.353.259.30.5473  קצרין
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1,3159,97710,3593.833.037.20.5587  קרית אונו

1235,8505,544-5.250.548.80.4671  קרית ארבע

1,5426,8816,815-1.043.047.50.5001  קרית אתא

1,0597,0536,764-4.142.949.30.5093  קרית ביאליק

1,2206,1466,4755.444.847.50.4826  קרית גת

7148,0977,880-2.741.246.60.5479  קרית טבעון

8475,6165,335-5.048.653.40.4433  קרית ים

706,0048,50541.655.448.60.5899  קרית יערים

1,0667,2217,4292.939.746.50.5268  קרית מוצקין

4976,3076,7326.737.640.40.4439  קרית מלאכי

3356,5176,397-1.839.346.60.4706  קרית עקרון

6026,7406,617-1.844.752.70.5288  קרית שמונה

1816,9907,1081.744.945.90.5058  קרני שומרון

3325,3345,198-2.547.753.90.4598  ראמה

1,4337,1518,00812.044.041.10.5186  ראש העין

1785,9385,477-7.846.655.10.4962  ראש פינה

8,6907,8018,3216.737.538.70.4980ראשון לציון

5366,2256,6186.345.344.80.4853  רהט

3,3757,5947,8383.240.842.50.5152  רחובות

3516,1266,1750.847.545.90.4795  ריינה

1064,8954,577-6.559.066.00.4872  רכסים

2,0835,4695,7855.846.147.10.4366  רמלה

6,4438,5738,7422.036.440.50.5390  רמת גן

2,31710,51110,7912.734.837.10.5646  רמת השרון

2237,3647,091-3.742.543.50.4906  רמת ישי

3,3259,85310,3024.633.935.50.5434  רעננה

1316,2205,845-6.035.642.70.3781  שבלי - אום אל-גנם
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385,6486,1058.144.144.70.4714  שגב-שלום

4536,3747,32214.948.545.90.5161  שדרות

76510,43511,50710.330.330.50.5122  שוהם

615,2784,927-6.645.549.20.3346  שייח' דנון

345,3804,786-11.042.958.80.4712  שילה

1786,5786,8604.345.947.80.4974  שלומי

869,3939,7393.740.833.70.4677  שמשית

1314,1324,3545.464.259.50.4451  שעב

2037,0336,903-1.943.846.30.4784  שערי תקוה

1,0576,3186,3610.744.447.00.4840  שפרעם

22,5419,0219,3273.437.140.50.5569  תל אביב -יפו

5228,9029,6758.732.635.20.5358  תל מונד

1106,5436,9836.742.237.30.4260  תל שבע
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Abstract 
 

 

 

This publication presents various socio-economic data on urban localities in Israel in which 

there are over 2,000 inhabitants.  

 

The first chapter presents data on recipients of benefits from the National Insurance Institute 

of Israel (NII) in 2009, in cities numbering over 2,000 inhabitants, and in regional councils, as 

well as their rate relative to the total number of recipients of that benefit in Israel and relative 

to the total number of inhabitants in the city.    

 

In cities with a high rate of elderly inhabitants, the share of recipients of old-age pensions is, 

as expected, relatively high. For example, the inhabitants of the veteran cities Haifa and Tel 

Aviv constitute about 9% of the total population of the country, but they receive about 15% of 

old-age and survivor pension payments. About 19% of the residents of Givatayim and Bat 

Yam receive old-age and/or survivors’ pensions, while the national average of recipients of 

these pensions is 10%. On the other hand, a town with a high proportion of children receives, 

as expected, a large share of the country’s child allowance payments. New and less developed 

towns generally have a relatively large share of children and youth and a relatively small 

share of elderly. A high rate of children is found, for example, in Beitar Ilit (61.8%), in Beit 

Shemesh (51.6%) and in Bnei Brak (46%), whereas the rate of the elderly in these cities is 

0.6%, 3.6% and 7%, respectively. 

 

Cities with a low economic level are usually characterized by a high rate of income support 

benefit recipients, relative to the national average. Unemployment-ridden towns can be seen 

as those who have the highest rate of unemployment benefit recipients.  

 

The second chapter is composed of two graphs: a poverty incidence graph, which shows the 

rate of poor persons in some of the large cities in Israel, and a poverty gap ratio graph, which 

indicates the situation of those defined as poor in the specific city (how far they are from the 

poverty line). Both graphs refer to the year 2008.  

 

The third chapter of the report deals with wages and income by locality. Wage and income 

data for 2007 are presented in urban localities of over 2,000 inhabitants. In addition, detailed 

data are presented on the distribution of wages and income by locality and by various 

economic variables for the working population – salaried and self-employed workers insured 

in the NII. (The latest wage data available to the NII is for 2007.) 

 

The average wage for monthly work of salaried employees in 2007 was NIS 8,165. The 

average monthly wage of women (NIS 6,458) was about 35% lower than that of men (NIS 

9,810). The average monthly wage of employees in a year, for 2007, was NIS 6,743 – about 

82% of the average wage for monthly work, since there are employees who do not work for 

the full year.  

 

It was found that out of the five large cities (those numbering over 2,000 inhabitants), 

Jerusalem is at the bottom of the list with an average wage for monthly work of about 88% of 

the average wage in the economy. In the other large cities – Ashdod, Rishon LeZion, Haifa 

and Tel Aviv – average earnings were higher: 89%, 109%, 110% and 118% of the average 

wage, respectively.  

 

These and other data presented in this publication give a general picture of the socio-

economic situation of the large urban localities in Israel.  
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