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מקבץ נתונים על ערי   

 15 -פורום ה

 :  ניתוח ועריכה

 היחידה הכלכלית

 היחידה הכלכלית

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית



 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית
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 מבט על

סוג רשותמחוזשם רשות

שנת קבלת 

מעמד

תושבים 

באלפים

% אוכלוסיה 

מכלל 

אוכלוסיית 

ישראל

אשכול 

סוציואקונומי

שטח שיפוט 

בקמ"ר

נפשות 

לקמ"ר

גרעון שוטף 

אלש"ח

4985,190109,895-2,58232.72%-סה"כ

19682152.71%5474,5493,187עירייההדרוםאשדוד

18771972.49%5533,7291,506עירייההדרוםבאר שבע

1959560.70%8317,1602,154עירייהתל אביבגבעתיים

1960891.12%8224,13216,799עירייהתל אביבהרצליה

1952841.06%5491,704-12,875עירייהחיפהחדרה

19501852.34%5199,7902,211עירייהתל אביבחולון

18772723.43%7644,2758,881עירייהחיפהחיפה

1963891.12%8146,2952,713עירייההמרכזכפר סבא

19481922.42%5296,638-10,404עירייההמרכזנתניה

19372142.70%6365,96436עירייההמרכזפתח תקווה

19502352.96%6594,00511,260עירייההמרכזראשון לציון

19501211.52%6235,247-11,966עירייההמרכזרחובות

19501481.87%71311,21821,854עירייהתל אביברמת גן

1982690.87%8154,6511,726עירייההמרכזרעננה

19344155.23%8528,00615,189עירייהתל אביבתל אביב-יפו

 2012נתוני 
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 תושבי ישראל' חלוקת מס

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית

, 15-פורום ה

אלף   2,582.2

 33%, תושבים

,  הרשויות  שאר

אלף   5,348.1

 67%, תושבים
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 חלוקת משקי הבית בישראל

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית

, 15-פורום ה

משקי   990,359

,  הרשויות  שאר 41.1%, בית

משקי   1,418,837

 58.9%, בית
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 15-מאפיינים פיזיים של ערי פורום ה
טמפ 

ממוצעות 

בינואר 

)מעלות 

צלסיוס( 

4791-4691

טמפ 

ממוצעות 

בינואר 

)מעלות 

צלסיוס( 

4791-4691

טמפ 

ממוצעות 

באוגוסט 

)מעלות 

צלסיוס( 

4791-4691

טמפ ממוצעות 

באוגוסט )מעלות 

צלסיוס( 4691-

4791

כמות 

משקעים 

ממוצעת 

במ"מ 

-0691(

)0991

כמות 

משקעים 

ממוצעת 

במ"מ 

-0691(

)0991

גובה 

מינימום 

במטרים

גובה 

מינימום 

במטרים

גובה 

מקסימום 

במטרים

גובה מקסימום 

במטרים

ממוצע ארצינתוןממוצע ארצינתוןממוצע ארצינתוןממוצע ארצינתוןממוצע ארצינתוןשם רשות

13.0011.3327.0026.42500.00571.29-12.30122.5051.10369.30אשדוד

11.0011.3327.0026.42200.00571.29219.80122.50410.50369.30באר שבע

13.0011.3327.0026.42550.00571.291.20122.5080.90369.30גבעתיים

13.0011.3327.0026.42600.00571.29-0.50122.5080.10369.30הרצליה

13.0011.3325.0026.42600.00571.29-1.80122.5050.00369.30חדרה

13.0011.3327.0026.42550.00571.2918.90122.5060.90369.30חולון

13.0011.3329.0026.42600.00571.29-17.20122.50482.50369.30חיפה

13.0011.3327.0026.42650.00571.2932.20122.5080.00369.30כפר סבא

13.0011.3327.0026.42600.00571.29-2.60122.5052.30369.30נתניה

13.0011.3327.0026.42650.00571.299.80122.5090.40369.30פתח תקווה

13.0011.3327.0026.42600.00571.291.70122.5080.40369.30ראשון לציון

13.0011.3327.0026.42550.00571.2920.00122.5081.10369.30רחובות

13.0011.3327.0026.42550.00571.290.00122.5065.30369.30רמת גן

13.0011.3327.0026.42600.00571.2922.90122.5070.40369.30רעננה

13.0011.3327.0026.42550.00571.29-3.60122.5060.10369.30תל אביב -יפו

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית
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 ריבוי טבעי

ארצי %ריבוי טבעי %סה"כ ריבוי טבעיפטירותמספר לידות חיישוב

34,92317,54317,3800.76%1.50%סה"כ

3,8191,0772,7421.51%1.50%אשדוד

2,8701,1711,6990.96%1.50%באר שבע

6844642200.47%1.50%גבעתיים

1,1255445810.70%1.50%הרצליה

1,0665185480.75%1.50%חדרה

2,3511,2591,0920.66%1.50%חולון

3,4092,6177920.29%1.50%חיפה

1,0434765670.74%1.50%כפר סבא

2,5511,3161,2350.75%1.50%נתניה

2,8531,1511,7021.00%1.50%פתח תקווה

3,0441,0282,0160.97%1.50%ראשון לציון

1,6766799971.03%1.50%רחובות

1,8201,2255950.45%1.50%רמת גן

9152716440.96%1.50%רעננה

5,6973,7471,9500.54%1.50%תל אביב -יפו

 2012נתוני 
 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית
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 2012נתוני 

 פילוח גילאים
 כל הרשויות 15 -ערי פורום ה

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית
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 שכר חודשי ממוצע
 לשכיר 15ממוצע פורום ה  ממוצע ארצי לשכיר

 ממוצע לעצמאי

 2012נתוני 
 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית
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 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

369,84764,44467,90914,03477,94512,386309סה"כ

25,4938,9336,1081,3105,22577144אשדוד

25,37811,8335,9861,4838,8261,09141באר שבע

9,1732671,3592501,0742376גבעתיים

13,6604241,7904682,19140910הרצליה

11,3052,6052,5544872,92747531חדרה

29,2812,9046,7591,0206,2381,07619חולון

49,17611,2636,8091,6859,2381,45524חיפה

12,6565821,7704342,20144813כפר סבא

27,0146,1706,2251,0207,00198129נתניה

28,9923,1884,6141,1546,02299521פתח תקווה

29,1544,0834,4141,3645,8911,18921ראשון לציון

15,4163,0842,8806333,07651820רחובות

24,2621,2114,4356753,62770910רמת גן

8,5732369203001,3683568רעננה

60,3147,66111,2861,75113,0401,67614תל אביב-יפו

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית
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  15-ערי פורום ה -הכנסות מארנונה 
 2012נתוני ₪ 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

4,640,1613,782,4748,916,2906,019,50619,983,4979,801,98090.5%3,456סה"כ

310,637216,190462,863397,4421,040,372613,63292.6%2,593אשדוד

257,151222,191447,920377,2101,557,459599,40191.5%2,914באר שבע

121,680106,87579,91268,151261,553175,02693.4%3,050גבעתיים

174,794167,100311,432251,851681,749418,95185.7%4,244הרצליה

154,57693,186426,380179,149599,276272,33583.2%3,045חדרה

250,981217,738350,031235,016845,146452,75491.3%2,253חולון

607,514439,4971,723,934756,3763,481,6581,195,87387.0%3,901חיפה

163,220144,545147,254115,690386,826260,23594.1%2,756כפר סבא

339,496288,654438,431246,1001,066,526534,75490.7%2,501נתניה

342,936303,860645,996452,8591,375,905756,71987.0%3,340פתח תקווה

450,849366,771415,743364,0841,341,557730,85586.3%2,931ראשון לציון

218,578151,120253,049176,247659,132327,36785.8%2,562רחובות

317,873245,886438,715293,620957,827539,50690.4%3,489רמת גן

140,688132,699139,137120,551376,756253,25095.5%3,080רעננה

789,188686,1622,635,4931,985,1605,351,7552,671,32294.5%5,433תל אביב -יפו

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית
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,  למגורים
4.4 

,  למגורים
4.5 

עסקית  
6.2, ואחרת  

עסקית  
5.6, ואחרת  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

 שאר הרשויות 15-פורום ה

10.6 
10.1 

 הכנסות מארנונה בישראל
 ח"במיליארדי ש

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית
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 ביצוע בתקציב ההכנסות 15 -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

13,727,8772,479,736385,1081,300,668118,30818,011,697סה"כ

835,749238,1411,500113,43116,7901,205,611אשדוד                    

818,030205,4092,940124,15412,7941,163,327באר שבע                  

257,49237,995018,3102,518316,315גבעתיים                  

585,535112,04449644,7671,570744,412הרצליה                   

374,25549,9851,49352,5955,655483,983חדרה                     

684,718190,94031781,8606,798964,633חולון                    

1,528,385213,559366,116164,4913,5182,276,069חיפה                     

468,266109,87460840,0233,455622,226כפר סבא                  

809,528225,472700105,9898,6261,150,315נתניה                    

1,017,668174,42343095,99415,3731,303,888פתח תקווה                

1,051,567276,0291,47794,1564,9981,428,227ראשון לציון              

548,914111,64757257,7767,955726,864רחובות                   

786,254157,8455,45458,7875391,008,879רמת גן                   

476,63091,33546327,3802,996598,804רעננה                    

3,484,886285,0382,542220,95524,7234,018,144תל אביב -יפו             

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית
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  התפלגות ההכנסות בתקציב הרגיל
 2012נתוני דוחות 

 כל הרשויות 15 -ערי פורום ה

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית

24% 

76% 

 הכנסות ממשלה

 הכנסות עצמיות

36% 

64% 

 הכנסות ממשלה

 הכנסות עצמיות
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 התפלגות ההוצאות בתקציב הרגיל 
 2012נתוני דוחות 

 כל הרשויות 15 -ערי פורום ה

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית

41% 

1% 

58% 

 שכר

 מימון

 פעולות

37% 

62% 

1% 0% 
 שכר

 פעולות

 מימון

 כיסוי גרעון



 ביצוע בתקציב ההוצאות 15 -פורום ה
 2012נתוני דוחות 

סה"כ תשלומיםהוצאות מימוןהוצאות לפעולותהוצאות שכררשות

7,345,7649,439,9231,173,73917,959,426סה"כ

413,137734,85254,4351,202,424אשדוד

447,475646,10768,2391,161,821באר שבע

137,125161,39515,641314,161גבעתיים

274,391408,37444,848727,613הרצליה

195,324265,92435,610496,858חדרה

318,993615,03728,392962,422חולון

824,6691,245,847196,6722,267,188חיפה

247,916291,01980,578619,513כפר סבא

431,941656,19772,5811,160,719נתניה

579,715669,23954,8981,303,852פתח תקווה

716,463662,61937,8851,416,967ראשון לציון

277,600419,10842,122738,830רחובות

436,276500,97149,778987,025רמת גן

292,225261,43943,414597,078רעננה

1,752,5141,901,795348,6464,002,955תל אביב -יפו

 מרכז השלטון המקומי 15

 היחידה הכלכלית



16 

 ביצוע בתקציב ההוצאות לפי נושאים
 2012נתוני דוחות  

 מרכז השלטון המקומי

 היחידה הכלכלית

 משכורות ושכר כללי
24% 

 פעולות כלליות
24% 

 מים
0% 

 שכר חינוך
14% 

 פעולות חינוך
12% 

 שכר רווחה
2% 

 פעולות רווחה
9% 

 פרעון מלוות
6% 

 מימון
1% 

 חד פעמיות
הנחות   2%

מארנונה  
 הוצאות

6% 



 מרכז השלטון המקומי 17

 היחידה הכלכלית


