
מקבץ נתונים  

15-ערי  פורום העל 



מבט על

2017נתוני 

סוג רשותמחוזשם  הרשות

שנת 

קבלת 

מעמד

תושבים 

באלפים

 אוכלוסיה %

 מכלל

 אוכלוסיית

ישראל

אשכול 

סוציואקונומי

שטח שיפוט 

בקמ"ר

צפיפות 

אוכלוסייה 

לקמ"ר

גרעון שוטף 

אלש"ח

2,76831.7%56877,898סה"כ

19682232.6%5464,7933,133עירייההדרוםאשדוד

18772082.4%51171,7671,786עירייההדרוםבאר שבע

1959600.7%8318,352-625עירייהתל אביבגבעתיים

1960941.1%8224,33032,122עירייהתל אביבהרצלייה

1952941.1%6511,8551,055עירייהחיפהחדרה

19501932.2%71910,1083,355עירייהתל אביבחולון

18772813.2%7654,35410,205עירייהחיפהחיפה

19631001.1%8156,9052,701עירייההמרכזכפר סבא

19482142.5%6296,913750עירייההמרכזנתניה

19372402.8%7366,744734עירייההמרכזפתח תקווה

19502502.9%7594,21618,329עירייההמרכזראשון לציון

19501381.6%7245,826408עירייההמרכזרחובות

19501561.8%8169,533516עירייהתל אביברמת גן

1982730.8%8154,901-4,989עירייההמרכזרעננה

19344445.1%8528,5728,418עירייהתל אביבתל אביב -יפו



תושבי ישראל' חלוקת מס

15פורום ה  שאר הרשויות

2,767.5, 15-פורום ה

32%, אלף תושבים
,  שאר  הרשויות

אלף 5,964.3

68%, תושבים



חלוקת משקי הבית בישראל

15פורום ה  שאר הרשויות

15-הפורום 

,  ביתמשקי 993,774

39.6%

,  שאר  הרשויות

1,516,516 , ביתמשקי

60.4%



15-מאפיינים פיזיים של ערי פורום ה

טמפ 

ממוצעות 

בינואר 

)מעלות 

צלסיוס( 

1964-1974

טמפ 

ממוצעות 

בינואר 

)מעלות 

צלסיוס( 

1964-1974

טמפ 

ממוצעות 

באוגוסט 

)מעלות 

צלסיוס( 

1964-1974

טמפ 

ממוצעות 

באוגוסט 

)מעלות 

צלסיוס( 

-1964

1974

גובה מינימום 

מעל פני הים 

במטרים

גובה 

מקסימום 

מעל פני הים 

במטרים

נתוןנתוןממוצע ארצינתוןממוצע ארצינתוןשם רשות

13.0011.3327.0026.42-347אשדוד

11.0011.3327.0026.42219376באר שבע

13.0011.3327.0026.42581גבעתיים

13.0011.3327.0026.42-482הרצליה

13.0011.3325.0026.42-346חדרה

13.0011.3327.0026.421555חולון

13.0011.3329.0026.42-45480חיפה

13.0011.3327.0026.423080כפר סבא

13.0011.3327.0026.42-450נתניה

13.0011.3327.0026.421091פתח תקווה

13.0011.3327.0026.42-281ראשון לציון

13.0011.3327.0026.422080רחובות

13.0011.3327.0026.42471רמת גן

13.0011.3327.0026.423070רעננה

13.0011.3327.0026.42-362תל אביב -יפו



ריבוי טבעי

ריבוי טבעי %סה"כ ריבוי טבעיפטירותמספר לידות חיישוב

 ממוצע 

ארצי %

47,76219,55928,2031.4%0.39%סה"כ

4,4191,4372,9822.2%0.39%אשדוד

3,6251,5272,0981.5%0.39%באר שבע

1,1034126910.5%0.39%גבעתיים

1,2736426310.5%0.39%הרצליה

1,6896521,0370.8%0.39%חדרה

3,0141,4751,5391.1%0.39%חולון

4,2422,5301,7121.3%0.39%חיפה

1,6356789570.7%0.39%כפר סבא

3,8861,6452,2411.7%0.39%נתניה

4,5351,4053,1302.3%0.39%פתח תקווה

3,9491,4912,4581.8%0.39%ראשון לציון

2,7387871,9511.4%0.39%רחובות

2,4191,2551,1640.9%0.39%רמת גן

1,0014025990.4%0.39%רעננה

8,2343,2215,0133.7%0.39%תל אביב -יפו

2017נתוני 



2017נתוני 

פילוח גילאים

15-ערי פורום ה כל הרשויות

36.1%

52.3%

11.6%

0-19 20-64 65+

28.1%

55.3%

16.5%

0-19 20-64 65+



שכר חודשי ממוצע

ממוצע ארצי לשכיר לשכיר15ממוצע פורום ה 

ממוצע לעצמאי

2016נתוני 
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ממוצע שכירים נשים גברים
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15הכנסה ממוצעת לחודש לעצמאי פורום ה 

הכנסה ממוצעת לחודש לעצמאי ארצי



מקבלי קצבאות מהמדינה

שם הרשות

מקבלי 

קצבאות 

ושאירים

מקבלי 

גמלת 

הבטחת 

הכנסה 

)נפשות, 

במשך 

השנה(

מקבלי 

גמלאות 

סיעוד )סוף 

שנה(

מקבלי 

גמלאות 

נכות 

מעבודה 

ותלויים 

)סוף שנה(

מקבלי 

גמלאות 

נכות כללית 

)סוף שנה(

מקבלי 

גמלאות 

ניידות )סוף 

שנה(

אחוז מקבלי 

השלמת 

הכנסה מבין 

מקבלי 

קצבאות 

זקנה 

ושאירים

434,73050,89173,50712,55082,95712,742260.3סה"כ

30,4606,4466,5661,1885,88781435.6אשדוד

29,6628,7216,0431,37610,3111,18934.7באר שבע

9,4032291,5182161,1182275גבעתיים

16,5444111,8884072,2804167.8הרצלייה

14,0432,4592,7524472,98746725חדרה

33,6722,4827,3989106,1481,05517.3חולון

54,2748,9947,4801,48810,0711,48022.8חיפה

16,7864732,1203832,40346510.1כפר סבא

33,2124,8526,0929037,1521,01924.2נתניה

35,9182,7595,6621,0506,4221,05617.7פתח תקווה

38,4103,0545,8291,2316,2601,21816.8ראשון לציון

19,4692,5013,3155633,46056315.9רחובות

25,8831,1724,7066003,7707298.9רמת גן

11,3892071,1022781,5133696.1רעננה

65,6056,13111,0361,51013,1751,67512.4תל אביב -יפו



15-ערי פורום ה-הכנסות מארנונה 
2017נתוני ₪ באלפי 

שם הרשות

סה"כ חיוב 

ארנונה 

למגורים

גבייה בפועל 

ארנונה 

למגורים

סה"כ חיוב 

ארנונה 

אחרת

גבייה בפועל 

ארנונה 

אחרת

סה"כ חיוב 

)סך לגבייה(

גבייה בפועל 

סה"כ גבייה

% גבייה 

משוטף

גביה פר 

קפיטה בש"ח

5,322,0274,572,3179,699,5017,101,98522,086,41311,674,30292.7%3,928סה"כ

267,367246,262562,070497,525995,973743,78794.8%3,337אשדוד

278,011262,787521,710470,3401,240,944733,12794.3%3,531באר שבע

129,619122,40788,30572,681268,478195,08891.4%3,279גבעתיים

229,754198,151455,076307,721817,502505,87287.7%5,382הרצליה

184,137128,460267,466199,765628,683328,22592.3%3,492חדרה

296,130258,695308,883286,345959,995545,04095.8%2,830חולון

695,595496,3101,862,690836,3913,924,0661,332,70188.9%4,741חיפה

200,213188,649185,448161,053501,586349,70295.9%3,497כפר סבא

447,289365,335462,647305,1501,375,178670,48592.8%3,132נתניה

432,180397,414644,032580,8751,413,264978,28993.4%4,069פתח תקווה

478,143403,100502,307478,0831,600,957881,18393.6%3,526ראשון לציון

240,322223,841323,035199,199834,817423,04088.4%3,057רחובות

328,409292,876433,161341,4671,025,473634,34391.8%4,058רמת גן

165,000159,880161,753139,027423,345298,90796.5%4,106רעננה

949,859828,1502,920,9182,226,3636,076,1523,054,51392.9%6,881תל אביב -יפו



5.7, למגורים

8.5, למגורים

8.2, עסקית ואחרת

7.8, עסקית ואחרת
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15-פורום ה שאר הרשויות

16.3

13.9

בישראל2017חיובי ארנונה בשנת 
₪במיליארדי 



ביצוע בתקציב ההכנסות15-פורום ה
2012נתוני דוחות 

סכום הכנסות 

עצמיות

סכום 

השתתפות 

משרד 

החינוך

סכום 

מענקים

סכום 

השתתפות 

משרד 

הרווחה

סכום 

השתתפות 

משרדי 

ממשלה 

אחרים

סה"כ הכנסות

16,701,0163,876,331529,7841,734,896181,35023,023,377סה"כ

1,065,569320,1515,403167,14716,5611,574,831אשדוד                    

1,121,924312,2926,032164,74328,9561,633,947באר שבע                  

293,24471,12239224,2351,510390,503גבעתיים                  

683,739156,2723,68454,7033,921902,319הרצליה                   

459,38289,5047,09772,0815,568633,632חדרה                     

795,699294,881677118,1358,6941,218,086חולון                    

2,174,842295,6022,156195,04311,0622,678,705חיפה                     

537,413178,77044,72949,88110,266821,059כפר סבא                  

1,029,755345,3476,850141,40113,9071,537,260נתניה                    

1,281,209331,1475,216127,50720,9681,766,047פתח תקווה                

1,193,123401,763617129,54013,2301,738,273ראשון לציון              

629,286220,8583,10979,97310,242943,468רחובות                   

892,720242,7437,81477,8462,3481,223,471רמת גן                   

553,009132,45613,76639,6666,040744,937רעננה                    

3,990,102483,423422,242292,99528,0775,216,839תל אביב -יפו             



התפלגות ההכנסות בתקציב הרגיל  
2017נתוני דוחות 

15-ערי פורום ה כל הרשויות

27.5%

72.5%

הכנסות ממשלה הכנסות עצמיות

40.3%

59.7%

הכנסות ממשלה הכנסות עצמיות

הנתונים אינם כוללים הכנסות אחרות*



התפלגות ההוצאות בתקציב הרגיל  
2012נתוני דוחות 

15-ערי פורום ה הרשויותכל

שכר
38%

פעולות
58%

מימון
4%

כיסוי גרעון מצטבר
0%

שכר
41%

פעולות
55%

מימון
4%



ביצוע בתקציב ההוצאות15-פורום ה
2012נתוני דוחות 

סה"כ תשלומיםהוצאות מימוןהוצאות לפעולותהוצאות שכררשות

9,370,42112,636,081938,97722,945,479סה"כ

538,173947,32886,1971,571,698אשדוד

609,491958,19564,4751,632,161באר שבע

158,390223,5089,230391,128גבעתיים

354,851485,54629,800870,197הרצליה

249,830347,21635,531632,577חדרה

369,761821,51723,4531,214,731חולון

1,022,2771,475,961170,2622,668,500חיפה

358,973438,78720,598818,358כפר סבא

584,462878,95073,0981,536,510נתניה

799,293933,69632,3241,765,313פתח תקווה

887,745786,92645,2731,719,944ראשון לציון

406,434512,12724,499943,060רחובות

539,555631,59151,8091,222,955רמת גן

383,47733755928,890749,926רעננה

2,107,7092,857,174243,5385,208,421תל אביב -יפו



ביצוע בתקציב ההוצאות  15-פורום ה
נושאיםלפי 
2017דוחות נתוני 

משכורות ושכר כללי
22%

פעולות כלליות
23%

שכר חינוך
17%

פעולות חינוך
13%

שכר רווחה
2%

פעולות רווחה
9%

פרעון מלוות
4%

מימון
1%

…חד  

הנחות 
בארנונה

6%




