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 מנהלים תקציר

 רקע

 זה במסמך. העניים מתמודדים איתם הבעיות את מעצימה מצומצם גיאוגרפי באזור עניים של גבוהה ריכוזיות
 שכונות שיקום מדיניות יעדי וקביעת מחקר, מעקב לצורך, בישראל עוני מתחמי של עדכנית רשימה תוצג

 של שכונות שיקום פרויקט כיום מתקיים בהם מתחמים רשימת גם תוצג, השוואה לצורך. העוני וביעור המצוקה
 .הבינוי משרד

 רשימות המתחמים

 מהווה מהם אחד שכל שלמים ישובים הינם 42 מתוכם, מתחמים 195 מכילה( 1 נספח) העוני מתחמי רשימת
 כשני אלו במתחמים התגוררו, 2013 לשנת נכון. סטטיסטים אזורים 524-מ מורכבים המתחמים. בודד מתחם
 311-מ מורכבים המתחמים. מתחמים 95 מכילה( 2 נספח) שכונות שיקום מתחמי רשימת. נפשות מיליון

 .נפשות כמיליון אלו במתחמים התגוררו, 2013 לשנת נכון. סטטיסטים אזורים

 לנפש חציוני שכר, בית משקי, נפשות: מתחם כל עבור שונים נתונים כוללים זה למסמך המצורפים הנספחים
 בלבד העוני מתחמי רשימת עבור. בבעלות בדירה הגרים בית משקי שיעור, עניים בית משקי שיעור, תקנית

 .השטח מתוך המגורים תכסית שיעור וגם המתחם שטח גם יעויופ

 עקרי הממצאים

 באוכלוסייה משיעורם שניים ופי שלושה פי: העוני מתחמי באוכלוסיית משמעותי יתר ייצוג וחרדים לערבים
 ממחצית ביותר נמוכה העוני שכונות אוכלוסיית מתוך חרדים שאינם יהודים של שיעורם. בהתאמה הכללית

 לזו יותר דומה האוכלוסיה התפלגות שכונות שיקום מתחמי אוכלוסיית בקרב. הכללית באוכלוסייה משיעורם
 .הכללית שבאוכלוסייה

 17% לעומת המתחמים מאוכלוסיית 28% עם, המתחמים במספר משמעותי יתר ייצוג קיים צפון למחוז
 בלבד כמחצית מהווה מרכז במחוז המתחמים אוכלוסיית: חסר ייצוג המרכז למחוז. הכללית מהאוכלוסייה

 חסר וייצוג דרום למחוז יתר ייצוג יש שכונות שיקום במתחמי, זאת לעומת. הכללית באוכלוסייה משיעורה
 .ש"ויו ויהודה ירושלים למחוזות

 העשירונים שארבעת בעוד, העוני מתחמי מאוכלוסיית בלבד 14% מהווים העליונים העשירונים ארבעת
 שיקום מתחמי מאוכלוסיית התחתונים העשירונים ארבעת שיעור. מהאוכלוסייה 68% מהווים התחתונים

 .העוני מתחמי של מאוכלוסייה פחות הרבה אך, הכללית באוכלוסיה היחסי מחלקם יותר - 52% הוא שכונות

 טובים נתונים שכונות שיקום אוכלוסיית בקרב. נמוכים ותעסוקה השכלה נתוני העוני מתחמי אוכלוסיית בקרב
 .הכללית האוכלוסיה של באלו נמוכים עדין אך, יותר
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 מבוא

 מטרת המסמך

ואת המאפיינים המרכזיים של השכונות  מסמך זה בא להציג רשימה עדכנית של כל מתחמי העוני בישראל
 לטיפולמתחמי העוני בישראל נדרשת לצורך קביעת צעדי מדיניות  של ומעודכנת ברורההגדרה  .ותושביהן
יכולים להיות חידוש לשיפור מצבן של השכונות ת בהן. צעדי מדיניות אפשריים ובאוכלוסיות המתגורר בשכונות

מתן העדפה לשכונות עוני בתכניות לקידום ו עם כלים חדשים ורלוונטיים של תכנית שיקום שכונות ועדכון
 .שתקדם הממשלה התחדשות עירונית במרכזי הערים

 ות של העוניממדי-רבההשפעות ה

נוטים להתרכז באזורים ושכונות ספציפיים ולא להתפזר באופן  מסיבות כלכליות וחברתיות משקי בית עניים
. ריכוזיות עוני גבוהה במרחב מוגדר מעצימה את הבעיות הנובעות מהתמודדות הפרט או העירוני שווה במרחב

ורמת לבעיות חדשות שאינן מתרחשות כאשר משק הבית עם עוני כלכלי )הכנסה נמוכה או עוני נכסי( ואף ג
 העוני אינו מרוכז.

השפעות סביבתיות מעצימות את המצוקה בשל רמת פשיעה מוגברת, מחסור בהזדמנויות, היעדר דמויות 
האפשריים  סוקר במאמרו את המנגנונים גלאסטר  חיקוי חיוביות עבור ילדים ונוער, ועוד.

 יים של תושבי השכונות ניתן למצוא. בין הגורמים הנמנים במאמר המשפיעים על סיכויי החאלולהשלכות 
וגורמים  איכות מבנים ירודה(גורמים חברתיים )סגרגציה, חיברות(, גורמים סביבתיים )חשיפה לאלימות, 

 גיאוגרפים )נגישות סביבתית, שירותים ציבוריים(.

", ניסוי רחב היקף "-ורים על המוביליות החברתית ניתן ללמוד מהשפעת המגלדוגמה 
בארה"ב במסגרתו קיבלו משפחות מעוטות יכולת משכונות מצוקה סיוע בשכ"ד  90-שהתקיים בשנות ה

ראה כי הכנסתם העתידית של ה מחקר עדכני שניתח את הממצאים. עבר דירה מחוץ לשיכוני עוניהמותנה במ
הייתה גבוהה משמעותית מהכנסתם של ילדים דומים שנשארו בשכונה  13ילדי המשפחות שעברו עד גיל 

. 

 מיפוי מתחמי עוני בעולם

שימוש במדד הנקרא  בריטניהשה בלצורך קביעת צעדי מדיניות ויעדים הנוגעים לשיקום מתחמי עוני, נע
בגרסתו המעודכנת  ממדי. מדד -לבחינת עוני רבשטח -(. זהו מדד מבוסס) 

ממדים שונים:  7-אינדיקטורים המשמשים למתן ציון לכל מתחם בכל אחד מ 38-ב( עושה שימוש 2010ביותר )
נוך והכשרה, נגישות לדיור ושירותים, פשע, סביבה. לכל יחידת שטח הכנסה, תעסוקה, בריאות ומוגבלות, חי

מקבילה לאזור סטטיסטי בישראל( נקבע ערך במדד המורכב משקלול כל הממדים שהוזכרוהמורחבת )
רכים לכל . המדד עבור כל מתחם, וכן הע

 הממדים השונים המרכיבים את המדד, נגישים למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב.

ופעלה במשך  1998-הוכרזה באנגליה בש, תכנית לשיקום שכונות עוני תכנית 
הפערים בין שכונות המצוקה לשאר המדינה. בחירת המתחמים בהם תפעל התכנית  את םעשור במטרה לצמצ

 שהוזכר לעיל, כמו כן גם קביעת יעדי התכנית ומדידת השפעתה. נעשתה באמצעות מדד 

( מוגדרים כ"איזורי עוני", כאשר שיעור משקי הבית בארצות הברית, "אזורים סטטיסטים" )
מסך האוכלוסיה בשכונה.  (40%-ל 20%אחוז מסוים )בין העניים, לפי ההגדרה הפדרלית לקו העוני, עולה על 

נתונים עבור האזורים הסטטיסטים מתעדכנים וה 1970ההגדרה קיימת מאז  .
 תקופתית.
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 מתחמי עוני בישראל

עליו שיקום שכונות, בם של תושבי השכונות הוא פרויקט היוזמה המשמעותית ביותר בישראל לשיפור מצ
אזורי מצוקה ברחבי הארץ.  160מנחם בגין. התכנית כללה  ו שלממשלת ישראל בראשות 1977הכריזה בשנת 

ממדי של אזורי המצוקה: שיקום פיזי, שכלל הרחבת דירות, חידוש מבנים, -הפרויקט היה שיקום רב מטרת
יפור יכול השתכרות של שיקום חברתי, שכלל חינוך לגיל הרך וש שיפוץ דירות קשישים ושיפור תשתיות

מבוגרים. השפעת התכנית הייתה חלקית: חלק מתושבי השכונות יצאו ממנו נשכרים, אך השפעתו על קידומם 
 .(2009מרכז המחקר והמידע,  -)הכנסת  החברתי כלכלי של רוב תושבי השכונות מוגבלת ביותר

פסיקת בג"צ קבעה כי  2001עדוף ואפליה תקציבית. בשנת ירות לתעם זאת היו מספר בעיות בתכנית הקשו
 מתחמים חדשיםהפרויקט מפלה לרעה ישובים ערבים וכי יש להקצות להם חמישית מהתקציב. מאז, לא נוספו 

, (2012בישראל, )האגודה לזכויות האזרח לתכנית. במרוצת השנים, תקציבה של התכנית עבר קיצוצים רבים 
 הנכללים בתכנית. תר ואף מושהה לחלוטין ברבים מהמתחמיםוכיום פעילותה מוגבל ביו

הועדה למלחמה בעוני.  של המלצותמסגרת הדיונים והמחדש אשתקד ב סוגיית שיקום שכונות העוני עלתה
ע שיקום פיזי של "שכונה שווה". במסגרת התכנית, יבוצ שתיקרא תכנית תחילתה של הועדה המליצה על

מבנים ותשתיות ציבוריות בשכונות בעלות עתודות קרקע, זאת כדי לתמרץ יזמים לבנות יחידות דיור בשכונה 
ו תבוצע מהלכפיילוט ב הועדה המליצה עלובכך למשוך לשכונה אוכלוסיות חזקות שיסייעו בשיקום השכונה. 

 .(2014)הועדה למלחמה בעוני בישראל,  בחרוישנים בעשר שכונות מתאימות שי 3התכנית למשך 

של מתחמי עוני ואין למרות התכניות שנסקרו בסעיף זה, אין בישראל כיום קריטריונים ברורים לקביעה 
 . מדיניות מכוונת לטיפול ממוקד בשכונות אלה

 איתור, מדידה ומעקב

ורטו לעיל, אנו סבורים כי התוויית מדיניות אפקטיבית בשל המנגנונים השונים הקשורים בריכוזיות עוני שפ
לביעור העוני חייבת לכלול התמקדות ספציפית בשכונות המצוקה. מדיניות שכזו צריכה לכלול שימוש 
בקריטריונים אובייקטיבים לקביעת המתחמים אותם יש לשקם. שיטת פעולה זו תאפשר איתור המתחמים 

רבה ביותר, וכן תמנע תיעדוף מתחמי מסוימים על פני אחרים בהם פעולת השיקום תוביל לתועלת ה
הנתונים משיקולים פוליטיים )דוגמת פסיקת בג"צ בנושא פרויקט שיקום שכונות שתוארה לעיל(. בנוסף, 

הוות מדד לאפקטיביות התכנית, בדומה לתכנית יכולים ל הנכללים בקריטריונים
 .לעיל שהוזכרה 
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 ונתונים מתודולוגיה

 משקי ביתהכנסת 

משתנה , האחרון שבוצע בישראל. 2008לצורך מסמך זה נבדקו נתוני מיקרו של מפקד האוכלוסין משנת 
סך כל ההכנסות הכספיות  –ההכנסה בו נעשה שימוש הוא "הכנסה כספית חודשית ברוטו למשק בית" 

הושמטו משקי בית אחרות, לפני תשלומי החובה. השוטפות ברוטו של משק הבית מעבודה, תמיכות והכנסות 
 .3וכן ומשקי בית ללא הכנסה כלל 2משקי בית עם נתון חסר מעבודת שכיר, 1הכוללים עובדים עצמאיים

 וסיווג מתחמי עוני חלוקה גאוגרפית

אזורים סטטיסטים מהווים את יחידת השטח הקטנה ביותר עליה קיימים נתונים זמינים, ועל כן החלוקה 
תחמי עוני במסמך זה מבוססת עליהם: המתחמים מורכבים מהחלוקה המרחבית של הלשכה המרכזית למ

 .4, כך שכל מתחם מורכב מאזור סטטיסטי אחד או יותר2008לסטטיסטיקה לאזורים סטטיסטים משנת 

מההכנסה  80%ההכנסה החציונית לנפש תקנית במתחם אינה עולה על  אזור סטטיסטי יוגדר כ"עני" אם
. מספר אזורים סטטיסטים יאוחדו ל"מתחם עוני" כאשר מתקיים אחד 5החציונית לנפש תקנית בישראל

 מהתנאים הבאים:

x  2008בהתאם לאיחודי האזורים הסטטיסטים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לצורך מפקד .
ורים הסטטיסטים שאוחדו בדרך זו מייצג שטח המכיל כולו אזור עם מספר במקרים בהם אחד מהאז

 זניח של יחידות דיור, לדוגמה איזור תעשייה, האזור הסטטיסטי יושמט מהאיחוד.
x  תרבותית ומרחבית. למשל, כאשר שני אזורים סטטיסטים או יותר הינם סמוכים זה לזה ובעלי זיקה

אם קיימת הגדרה מוניציפלית לשכונות או  אליו כ"שכונה".חלקים שונים של אזור שנהוג להתייחס 
רבעים, האיחוד יתבצע בהתאם לכך.-לתתי

x  כאשר כל האזורים הסטטיסטים בישוב הוגדרו כ"עניים", הישוב כולו יחשב למתחם עוני אחד. כאשר
מאוד ו שהי בודדיםמרבית האזורים הסטטיסטים ביישוב הוגדרו כ"עניים", וקיימים אזורים סטטיסטים 

להגדרתם כ"עניים", היישוב כולו יחשב למתחם עוני אחד. קרובים

 אזור סטטיסטי שהוגדר כ"עני" ולא אוחד עם אזורים סטטיסטים אחרים, יחשב כ"מתחם עוני" בפני עצמו.

 מתחמי "שיקום שכונות"

ונות", יצרנו מתחמי העוני שהתקבלו למקומות בהם מתקיים פרויקט "שיקום שכ של לצורך השוואת הנתונים
רשימת מתחמים נוספת. כל מתחם ברשימה מורכב מאזור סטטיסטי אחד או יותר המכיל אזור שבו מתקיים 

האזורים בהם מתקיים שיקום פעיל מתוך רשימת השכונות  רוכזושיקום פעיל )פיזי ו/או חברתי(. לצורך כך, 
ית. איתור האזורים שנמצאו כחלק מתוך , וכן מתוך שיחות עם נציגים אזוריים של התכנ6באתר משרד הבינוי

 אזורים סטטיסטים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בוצע באופן ידני.

בשל כך, חלק גדול מאוכלוסיית  האזור הסטטיסטי יחשב כמתחם גם אם שיקום מקיים רק בחלק משטחו.
. אם זאת, אוכלוסיה זו ידינו כמתחמי שיקום שכונות אינה נכללת כלל בתכנית השיקום-המתחמים שהוגדרו על

 חייה בקרבה גיאוגרפית לאזורי השיקום הפעיל.

 נתוני מתחמים

 .מהכנסה עצמאית נחשבים לא אמינים  נתוני עבודה 
 מוגדר כשכיר ומועסק, אך הכנסתו מעבודה מדווחת כחסרה או כאפס, הושמט. משק בית בו אחד הפרטים 
אין זה סביר כי קיימים משקי בית ללא הכנסה, בהינתן שמשתנה ההכנסה כולל גם תמיכות וקצבאות. 
 גם נכללו לא, כן-כמו. סטטיסטים אזורים לפי מפולחים אינם ירושלים מזרח נתוני שכן, ירושלים מזרח את כוללים לא הנתונים 

 .מפולחים אינם הם גם שכן תושבים 10,000-ל מתחת המכילות מקומיות מועצות
 .לפי הגדרת "איזור הכנסה נמוכה"  
 .2015.  אוחזר ביולי  
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 יוצגו הנתונים הבאים: וסיווג מתחמי עוני" חלוקה גאוגרפית" עבור כל מתחם שהוגדר לפי הסעיף

x .סה"כ שטח המתחם בדונמים
x  שיעור שטח התכסית למגורים, או לשימושים אחרים בנוסף למגורים, מתוך סה"כ שטח המתחם. מתוך

.7קובץ רצף מגרשים של רשות מקרקעי ישראל
x  2008מספר משקי הבית במתחם לפי מפקד.
x 20138-מספר הנפשות במתחם, נכון ל.
x תו החציונית לנפש , כאשר משק בית יוגדר כעני כאשר הכנסשיעור משקי הבית העניים במתחם

מההכנסה החציונית לנפש תקנית. 2/39-תקנית נמוכה מ
x 2008תחם המתגוררים ביחידת דיור הנמצאת בבעלותם, לפי מפקד משיעור משקי הבית ב.
x 201510במחירי , 2008לנפש תקנית למשק בית, לפי מפקד  ברוטו ההכנסה החציונית.

כונות" יוצגו אותם נתונים, למעט נתוני שטח המתחמים עבור כל מתחם שהוגדר לפי הסעיף "מתחמי שיקום ש
 ושיעור התכסית למגורים.

 פילוח נתונים

לצורך פילוח נתוני  פרט שויך לאחת מקבוצות האוכלוסיה הבאות: יהודים, ערבים, אחר.כל  2008במפקד 
 המתחמים שויך כל משק בית לאחת מקבוצות האוכלוסיה, כאשר:

x  אוכלוסיה כאשר פרט אחד או יותר ממשק הבית שויך לקבוצת האוכלוסיה משק בית ישויך לקבוצת
.2008לפי מפקד 

x  קבוצת האוכלוסיה "יהודים" חולקה לשתי קבוצות אוכלוסיה: "חרדים" ו"יהודים שאינם חרדים". משק
מפרטיו לומד או למד בעבר בישיבה גבוהה, כאשר שאר משקי הבית היהודים בית יחשב חרדי אם אחד 

לקבוצת "יהודים שאינם חרדים". שויכו

פים לאזורים , או מקובץ נתונים דמוגר2008פרק "פילוח נתונים" נלקחו מפקד ההנתונים המובאים תחת  יתר
 .2013סטטיסטים לשנת 

 .המידע חופש לחוק בהתאם ישראל מקרקעי מרשות בקשה בעקבות 14.01.2015 בתאריך והתקבל הרחב לציבור פורסם לא הקובץ 
 .2013-עם נתונים דמוגרפים ל 2011של הלשכה  המרכזית לסטטיסטיקה: אזורים סטטיסטים  50502מספר  קובץ  
 . מדד  הגדרת לפי נעשתה הבית ממשקי מההכנסה החציונית 2/3 לפי כעני הגדרת משק בית 

 .18.06.2015בהצמדה למדד המחירים לצרכן לתאריך  
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 פילוח נתונים

. שכל אחד מהם מהווה מתחם בודד הינם ישובים שלמים 42מתחמים, מתוכם  195רשימת מתחמי העוני מכילה 
 512 ,לפי הקריטריונים המפורטים תחת סעיף "מתודולוגיה"אזורים סטטיסטים.  524-המתחמים מורכבים מ

אזורים סטטיסטים נוספו לרשימה אף שאינם עונים להגדרה, במקרים  12אזורים סטטיסטים הוגדרו כעניים. 
רובו המכריע ונמצאים בישוב ש)כלומר, קרוב לסף ההכנסה כדי להיחשב מתחם עוני(,  "גבולי" והינ האזורבהם 

אזורים  311-מתחמים, המורכבים מ 95רשימת מתחמי "שיקום שכונות" מכילה  עוני. ממתחמימורכב 
 סטטיסטים.

על כשני מליון  2013עמדה בשנת  האוכלוסיה במתחמי העוני
ליון נפשות. זאת מתוך ינפשות, ובמתחמי שיקום שכונות על כמ

 מליון נפשות 8-שעמדה על כ של מדינת ישראל האוכלוסיה הכללית
 .2014נכון לסוף שנת 

  גיאוגרפית חלוקה

הצפון הוא בעל יצוג היתר הגדול ביותר לאוכלוסית מתחמי  מחוז
מתושבי מתחמי העוני,  28% -העוני לעומת האוכלוסייה הכללית 

)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מהאוכלוסיה הכללית  17%לעומת 
 12%. מחוז מרכז הוא בעל יצוג החסר הגדול ביותר, עם (2013

מהאוכלוסיה הכללית,  24%בד, לעומת מאוכלוסיות המתחמים בל
 .2013נכון לשנת 

 הכנסה

במתחמים נמנים על יותר ממחצית ממשקי הבית כצפוי, למרבית משקי הבית במתחמים הכנסה נמוכה. 
 .2008, נכון לשנת ממשקי הבית במתחמים נמנים על העשירון העליון 1.4%. רק שלושת העשירונים התחתונים

(, וייצוג חסר של 1-4בקרב אוכלוסיית מתחמי העוני קיים ייצוג יתר משמעותי עבור העשירונים התחתונים )
 מתחמי שיקום שכונות, אך במידה פחותה. העשירונים העליונים(. הדבר מתקיים גם עבור אוכלוסיית

 

 

  2015: הכנסה חציונית לנפש תקנית, במחירי יוני 2תרשים 

 

. עיבוד המכון לרפורמות מבניות.2008מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 2,954  

 3,931  

 5,079  

 מתחמי עוני

 שיקום שכונות

 אוכלוסיה כללית

 *: התפלגות משקי הבית לפי חמישוני הכנסה3תרשים 

 

 בדיוק לכל חמישון 20%*עבור האוכלוסיה הכללית, התפלגות משקי הבית היא 

. עיבוד המכון לרפורמות מבניות.2008מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

39.4% 

25.4% 

29.2% 

26.9% 

17.2% 

22.5% 

10.1% 

16.9% 8.4% 

 מתחמי עוני

 שיקום שכונות

1 2 3 4 5 

: התפלגות האוכלוסיה 1תרשים 
2013, במתחמים לפי מחוז

א"ת  
12% 

 מרכז
12% 

 חיפה
13% 

 צפון
28% 

 דרום
18% 

ם-י  
13% 

ש”יו  
5% 
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 אוכלוסיה קבוצות

למיעוטים ייצוג יתר באוכלוסיית המתחמים: שיעורן של האוכלוסיות החרדית כפולה ושל הערבית משולשת 
ייצוג היתר עבור מגזרים אלו בקרב אוכלוסיית שיקום  .2008הכללית בישראל, נכון לשנת  סיהמשיעורן באוכלו

 שכונות הינו נמוך בהרבה.

 

 השכלה ותעסוקה

מתוך  10.9%ועומד על  ראשון נמוך במתחמים ביותר ממחצית לעומת האוכלוסייה הכללית שיעור בעלי תואר
נקודות אחוז  19-שיעור בעלי תעודות בגרות נמוך בכ. באוכלוסיה הכללית 22.9%-אוכלוסיית המתחם, יחסית ל

וסיה ודות אחוז מאשר באוכלנק 15-שיעור ההשתתפות בכוח העבודה נמוך בלעומת האוכלוסיה הכללית ו
משמעותית מאז  יש לציין כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב האוכלוסייה הכללית השתפר .הכללית

במדדים אלו לעומת  י מתחמי שיקום שכונות ירוד גם הואמצבם של תושב. 64.2%על  2015ועמד ביוני  2008
 האוכלוסיה הכללית, אך במידה פחותה.

   

 

בנוסף, בדקנו את מאפייני ההשכלה והתעסוקה בפילוח לפי קבוצות האוכלוסיה השונות )חרדים, ערבים 
מלבד הפער בין מתחמי העוני לאוכלוסיה הכללית, קיים גם פער ויהודים שאינם חרדים(. מבדיקה שעשינו עולה 

 : התפלגות משקי הבית לפי קבוצות אוכלוסיה4תרשים 

 

 . עיבוד המכון לרפורמות מבניות.2008מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

28.0% 

62.8% 

69.0% 

23.9% 

12.4% 

10.5% 

44.9% 

18.8% 

15.9% 

 מתחמי עוני

 שיקום שכונות

 אוכלוסיה כללית

 אחר ערבים חרדים יהודים שאינם חרדים

 +15, בני ובעלי תואר ראשון ומעלה בגרות ומעלה: שיעור בעלי תעודת 5תרשים 

 

 תיכונית -*בעלי תעודת בגרות או תעודה על

. עיבוד המכון לרפורמות מבניות.2008מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

10.9% 

12.8% 

22.9% 

28.4% 

32.6% 

35.0% 

 מתחמי עוני

 שיקום שכונות

 אוכלוסיה כללית

 *תעודת בגרות תואר ראשון

 +15: השתתפות בכוח העבודה, בני 6תרשים 

 

מבניות.. עיבוד המכון לרפורמות 2008מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

44.6% 

54.8% 

59.7% 

 מתחמי עוני

 שיקום שכונות

 אוכלוסיה כללית
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ינם חרדים יש יתרון על חרדים וערבים בין קבוצות האוכלוסיה השונות בתוך מתחמי העוני, כאשר ליהודים שא
 בכל שלושת הפרמטרים של השכלה ותעסוקה שנבדקו כאן.

 גיל

הגיל  2008-. בבאופן משמעותי ביחס לאוכלוסייה הכללית מתחמי העוני היא אוכלוסיה צעירהאוכלוסיית 
-באוכלוסיית מתחמי שיקום שכונות ו 28.7 בלבד, זאת לעומת 23.3החציוני באוכלוסיית מתחמי העוני עמד על 

, וייצוג 14נקודות אחוז לילדים עד גיל  9ייצוג יתר של  העוני קיים. באוכלוסיית מתחמי באוכלוסיה הכללית 29.9
 ניתן לייחס חלקית את העובדה ומעלה, בהשוואה לאוכלוסיה הכללית. 50נקודות אחוז לבני  8חסר של 

 ישיעורהמאופיינים ב הייצוג הגבוה למגזר החרדי והערביבשל  הינה צעירה יותר שהאוכלוסייה במתחמי העוני
. התפלגות הגילאים בקרב אוכלוסיית מתחמי שיקום שכונות הינה קרובה לזו יותר גבוה ספר ילדיםומ פריון

 הכללית. שבאוכלוסייה

שיעור בעלי תעודת בגרות ומעלה, בעלי תואר ראשון ומעלה, והשתתפות בכוח : 7תרשים 
 , מתוך אוכלוסיית מתחמי העוני+15העבודה, בני 

 

המכון לרפורמות מבניות.. עיבוד 2008מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 

48.6% 

14.9% 

51.4% 

38.8% 

7.2% 

41.8% 

33.0% 

8.5% 

39.4% 

 תעודת בגרות ומעלה

 תואר ראשון ומעלה

 השתתפות בכוח העבודה

 ערבים חרדים יהודים שאינם חרדים

 ת המתחמים מול האוכלוסיה הכללית: התפלגות לפי קבוצות גיל באוכלוסיי8תרשים 

 

. עיבוד המכון לרפורמות מבניות.2008מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 

 

5.7% 

12.1% 

15.3% 

13.8% 

17.3% 

35.8% 

7.7% 

16.7% 

16.9% 

13.9% 

17.1% 

27.7% 

7.8% 

17.5% 

17.5% 

15.0% 

15.5% 

26.7% 

70+ 

50-69 

35-49 

25-34 

15-24 

0-14 

 אוכלוסיה כללית שיקום שכונות מתחמי עוני
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 שכונות עוני והתחדשות עירונית

 העוני שכונות תופעת ומיגור להתמודדות בעולם והחשובים המרכזיים הכלים אחד הינה עירונית התחדשות
 כאשר, דרכים במספר עירונית והתחדשות שכונות שיקום עם המדינה התמודדה הקמתה מאז, בישראל. בערים

 שהוכרז בגין ממשלת של שכונות שיקום פרויקט(, 1965) שיקום אזורי של ובינוי פינוי חוק היו שבהן המרכזיות
 השונים ועיבוי בינוי פינוי תהליכי וכן, 1995 משנת הבינוי משרד של עירונית התחדשות ופרויקט 1977 בשנת
 .השנים לאורך

 ושלל שנוצרה ותכנונית קניינית ודאות היעדר. כמצופה העירונית ההתחדשות התקדמה לא כה עד, ואולם
 כתוצאה שנוצרו הסיכונים. כאחד וליזמים לתושבים טווח ארוך ביטחון העניקו לא שהופעלו הארעיים ההסדרים
 מספר של מימושם את וסיכלו הצדדים כל על גדולות עסקה עלויות העמיסו המדינה של עקבית לא ממדיניות

 ניתן בתחום שנוצרה הודאות לאי העיקריות הסיבות בין. עוני שכונות של עירונית להתחדשות פרויקטים של רב
 הסדרים של היעדרם, עירונית התחדשות במתחמי הדירות בעלי של מוגדרות קניין זכויות היעדר למנות

 .ההליכים ואכיפת לניהול מתאימות ורשויות ההליכים את המסדירה ראשית חקיקה והיעדר מתאימים תכנוניים

. עירונית להתחדשות הלאומית הרשות להקמת החוק את האחרונות בשנים מקדם מבניות לרפורמות המכון
 של הנכסי העוני צמצום ידי על העוני שכונות של מצבן שיפור היא עירונית להתחדשות החוק של מטרותיו
 .בשכונות הקיים דורי הבין העוני מעגל ושבירת השכונה לאוכלוסיית נכסי עושר הענקת באמצעות תושביהן

 מבחינה לזמינים עירונית להתחדשות המתחמים את להפוך יהיה הרשות של תפקידה, המכון הצעת לפי
 הכנת, הזכאים התושבים של הזכויות רישום על אחראית תהא הרשות כאשר, ובניה לפיתוח ותכנונית קניינית
 .האחרות והרשויות היזמים מול השכונות תושבי וייצוג  העירונית ההתחדשות מתחמי של במרחבי התכנון
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 יהביבליוגרפ

( .2011 .)
.

 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גודל המשפחה בישראל והשפעתו על חלוקת ההכנסות.(. 2012גולן, י'. )

שיטות ממשלות ישראל לצמצום השירותים  -בין מימוש ליבוש (. 2012האזרח בישראל. )האגודה לזכויות 
  החברתיים.

  דו"ח הועדה למלחמה בעוני בישראל.(. 2014הועדה למלחמה בעוני בישראל. )

  תמונת מצב. -פרויקט שיקום שכונות (. 2009מרכז המחקר והמידע. ) -הכנסת 

 .2012שנתון סטטיסטי לישראל אוכלוסיה לפי מחוז, נפה ודת.  (.2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. )

 

  



כ שטח"סה

שטח למגורים

משקי בית

אוכלוסיה

עניים

בעלי דירות

הכנסה חציונית

שם המתחםשם יישוב 
כ "סה

שטח
שטח 

למגורים
משקי 

בית
ענייםאוכלוסיה

בעלי 
דירות

הכנסה 
חציונית

6,71022%2,74712,60052.0%85.6%3,097כל הישובאבו סנאן1

26,21420%10,39349,50067.7%85.1%2,403כל הישובפחם-אום אל2

64151%1,3504,34044.6%46.7%3,652מישור הגפןאופקים3

1,03455%1,0723,00057.2%59.2%3,086משטרה' שכ, יעקב מסיקה, יוני, דדואופקים4

2,38723%1,1046,23074.9%62.4%2,403בן גוריוןאופקים5

11547%6852,10052.2%87.6%3,110(דרום)ההסתדרות אור יהודה6

1,13737%1,3574,75040.8%57.9%3,833(דרום)קנדי , נווה אלון, (דרום)אזור תעשייה אור עקיבא7

8,98623%2,67813,01062.2%84.0%2,556כל הישובאכסאל8

2,75633%6,60941,35059.8%71.7%2,828כל הישובאלעד9

12,07615%2,96612,27058.9%89.0%2,646כל הישובאעבלין10

1,50626%5,45313,21050.4%42.0%3,247’רובע אאשדוד11

91829%3,7848,55049.1%40.7%3,372’רובע באשדוד12

1,03784%4,62219,73071.0%61.5%2,449'רובע גאשדוד13

62643%2,53319,34083.7%79.9%1,906'רובע זאשדוד14

46047%2,4787,37043.9%74.9%3,507(מערב, דרום)’ רובע ואשדוד15

21058%1,4043,93044.6%48.1%3,634(מערב-צפון)' רובע ה, נאות ספיראשדוד16

45545%2,2549,17060.3%55.9%3,014(צפון)' רובע חאשדוד17

28045%1,9524,95039.5%71.5%3,915(מרכז)’ רובע טאשדוד18

80442%1,2432,87050.8%64.4%3,306רמת חן, רמת אשכול, מגדלאשקלון19

5,25326%2,6187,93050.1%73.2%3,261גבעת ציוןאשקלון20

51662%2,4214,04065.6%39.9%2,646שיקמיםאשקלון21

28144%2,3304,95055.5%54.3%2,809בוטינסקי'זאשקלון22

53444%2,8866,23057.8%53.7%2,961בן גוריוןאשקלון23

25834%1,5273,86054.8%55.3%3,075נווה אלוניםאשקלון24

16,07427%8,30426,79052.9%91.4%3,180כל הישובת’ג-באקה25

2,59034%8,62620,54059.1%28.9%2,871’שכונה דבאר שבע26

46874%2,0405,48043.8%56.4%3,837(מערב-דרום)’ שכונה ובאר שבע27

25432%1,1123,09056.0%53.1%3,006(דרום)רמות ספיר - א "שכונה יבאר שבע28

54846%2,2675,64051.4%38.8%3,261(מערב- צפון , מזרח- צפון )' שכונה הבאר שבע29

45843%1,0262,17045.9%58.6%3,375(מערב)' שכונה בבאר שבע30

31542%9662,37058.1%67.0%3,080(מזרח-צפון)' שכונה אבאר שבע31

40746%1,3172,30053.7%9.3%2,909(צפון)' שכונה גבאר שבע32

2,34019%1,07411,41045.1%93.3%3,527צפון הישובן'בית ג33

רשימת מתחמי העוני בישראל: 1נספח 

.18.06.2015 ובהצמדה למדד המחירים לצרכן לתאריך 2008-נכון ל, הכנסה חציונית לנפש במשקי הבית במתחם
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות.  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008נתוני מיקרו מפקד : מקור

מקרא

.שטחם בדונמים של האזורים הסטטיסטים המרכיבים את המתחם
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות. 2008, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

.מתוך שטח המתחם, ולשימושים אחרים המעורבים עם מגורים, שיעור תכסית הקרקע למגורים
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות. רשות מקרקעי ישראל: מקור

.2008-מספר משקי הבית במתחם נכון ל
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008נתוני מיקרו ממפקד : מקור

.בשל מחסור בנתונים, 2008-עדכניים ל (*)ערכים המסומנים בכוכבית . 2013-מספר הנפשות במתחם נכון ל
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

. מההכנסה החציונית הארצית2/3זאת לפי הגדרה של ,  שקלים בחודש2,828שיעור משקי הבית במתחם שהכנסתם לנפש תקנית אינה עולה על 
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008נתוני מיקרו ממפקד : מקור

.שיעור משקי הבית במתחם הגרים בבית הנמצא בבעלותם
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008נתוני מיקרו ממפקד : מקור
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שם המתחםשם יישוב 
כ "סה

שטח
שטח 

למגורים
משקי 

בית
ענייםאוכלוסיה

בעלי 
דירות

הכנסה 
חציונית

1,43548%1,2784,17041.2%52.5%3,618צמרת, טירת צבי, אליהובית שאן34

79017%8132,42038.2%57.9%3,804(מערב)בית שמש הותיקה בית שמש35

49047%1,3054,87039.8%69.3%3,701גבעת שרתבית שמש36

43840%1,39611,80088.5%66.4%1,773בית ומנוחהבית שמש37

5,23324%1,76918,00082.8%77.2%1,443א''קרית הרמ, ’רמת בית שמש בבית שמש38

1,60822%1,0716,71070.6%60.0%2,142(צפון)' רמת בית שמש אבית שמש39

1,83640%5875,23056.0%66.4%3,048ר''שזבית שמש40

3,97233%5,75942,46077.3%79.6%1,993כל הישובביתר עילית41

5,11057%35,232168,76054.8%69.7%2,963כל הישובבני ברק42

4,01327%1,9757,58067.2%74.9%2,279כל הישובבענה43

41421%4,4579,33044.1%48.9%3,711צפון מערב העירבת ים44

10566%2,0094,78038.4%65.6%3,825(בין בלפור לשקמה)דרום מערב העיר בת ים45

15551%1,1412,54041.1%44.5%3,806(דרום מערב)רמת יוסף בת ים46

9,39120%4,18519,62046.4%83.0%3,477כל הישובמכר-דיידה'ג47

1,60338%2,28713,48047.9%87.1%3,372כל הישובזרקא-סר א'ג48

8,97056%4,25716,04042.1%84.0%3,715כל הישובכרמל-דאלית אל49

45749%1,4183,24048.9%47.1%3,478 קומות3שיכון , שבעת המיניםדימונה50

2,09715%7242,29043.3%77.4%3,841פרחי ארצנו, ערבהדימונה51

62321%9752,00078.2%22.6%2,291נווה אביב, מלכי ישראלדימונה52

5,8674%1,6885,08040.0%48.2%3,757נווה דוד, הניצחוןדימונה53

4,53226%2,26311,11064.3%80.7%2,654כל הישובאסד-דיר אל54

20,0055%1,5247,08047.9%52.9%3,464רמת צבי, נווה שרת, מול היקבזכרון יעקב55

21951%8222,62053.1%43.3%3,120פארחדרה56

4,14319%1,1584,34045.9%62.4%3,678(דרום)גבעת אולגה חדרה57

29850%1,9954,35040.6%58.3%3,931שיכון חדשחולון58

8,72656%4,20117,48070.0%82.5%2,014כל הישובחורה59

1,58115%3,8239,85049.0%51.7%3,133העיר התחתיתחיפה60

63137%2,8446,96040.6%51.0%3,794(צפון)קרית אליעזר חיפה61

54628%6932,35042.7%69.2%3,845כבאבירחיפה62

1141%1,5402,94050.1%43.1%3,273(מערב- דרום )מרכז הדר חיפה63

2928%1,7423,85039.4%51.6%3,940(מערב)הדר עליון חיפה64

1,51212%6,85620,18057.0%49.4%2,955(מזרח, מרכז)הדר חיפה65

5504%2,0775,03053.6%52.9%3,081(צפון)נווה גנים חיפה66

6,66913%1,4554,71046.0%72.5%3,584דון יוסף הנשיא, ם”הרמב, גאוליםטבריה67

26548%6842,26069.7%42.0%2,873טבריה עילית, בן גוריוןטבריה68

2,44838%1,2893,79060.9%35.8%2,718'שיכון ד/רמת אגוזטבריה69

12,05612%2,81112,67055.7%99.6%2,551כל הישובטורעאן70

18,62814%9,96738,13054.2%86.7%3,010כל הישובטייבה71

11,90218%5,61723,86051.1%95.1%3,165כל הישובטירה72

35443%1,4814,01041.9%70.3%3,908דקר/ר"שז, נווה גלים, כלניותטירת כרמל73

1,52818%1,1512,63060.1%39.8%2,755גיורא, בן צבי, איילת הכרמלטירת כרמל74

29,27417%7,53129,46067.7%84.1%2,444כל הישובטמרה75

4,09058%3,84517,67056.3%93.8%2,866כל הישוביפיע76

1,77330%4,70520,37061.6%71.8%2,839נווה יעקבירושלים77

1,30428%2,14615,14069.5%77.3%2,688רמת שלמהירושלים78

1,85435%4,33025,65067.1%70.6%2,453(ללא מזרח ומערב)רמות ירושלים79

58531%2,63015,24075.2%72.0%1,700סנהדריהירושלים80

37745%6464,25061.9%78.8%2,817סנהדריה מורחבתירושלים81

58625%8693,01045.1%61.4%3,653(מזרח)רמת אשכול , גבעת המבתרירושלים82

64049%2,1509,88070.0%69.6%2,155שמואל הנביא, מעלות דפנהירושלים83
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שם המתחםשם יישוב 
כ "סה

שטח
שטח 

למגורים
משקי 

בית
ענייםאוכלוסיה

בעלי 
דירות

הכנסה 
חציונית

30961%8153,43070.0%54.9%1,587(מוסררה)מורשה ירושלים84

79984%5,69332,69079.3%45.0%1,578מאה שערים, גאולהירושלים85

62069%3,65213,68067.9%35.6%2,206זכרון משה, מקור ברוךירושלים86

49352%1,4742,90047.4%17.1%3,442מרכז העירירושלים87

38575%2,7686,32043.5%23.0%3,729מחנה יהודהירושלים88

1,90226%4,28822,39067.8%67.1%2,348רוממהירושלים89

9748%6793,10062.6%81.8%2,702(צפון)גבעת שאול ירושלים90

1,48931%3,33916,13050.3%71.3%3,243הר נוףירושלים91

70635%2,93213,02049.3%53.8%3,440(מערב)בית וגן ירושלים92

28662%1,3484,17035.5%55.4%3,897(מערב- צפון )קרית יובל ירושלים93

25924%9912,44035.9%49.7%3,962'גונן טירושלים94

15,53712%3,60814,80053.6%68.8%3,053כל הישובירכא95

7,15627%3,18712,60062.8%75.6%2,732כל הישובכאבול96

13,70839%4,20417,54060.0%86.7%2,632כל הישובכסיפה97

10,20021%4,11720,04071.6%91.6%2,094כל הישובכפר כנא98

11,05313%3,86917,82073.4%96.6%2,245כל הישובכפר מנדא99

8,71421%3,98921,09057.3%96.4%2,995כל הישובכפר קאסם100

36.2%89.8%3,922*1,68839%1,1982,275צפון הכפרכפר קרע101

2,5786%1,6333,47047.3%45.9%3,439המייסדיםכרמיאל102

23150%1,0272,68040.5%65.6%3,876(מזרח)מגדים , (צפון)טנה כרמיאל103

91930%1,4824,93044.1%52.2%3,825(מזרח)רמת רבין כרמיאל104

1,21521%1,0585,74069.4%47.4%2,444נווה ירק, יסמיןלוד105

50657%2,3128,19054.6%74.3%2,858רמת אשכוללוד106

24342%1,2293,32040.5%74.7%3,950גבעת הזיתיםלוד107

47746%1,5005,94036.6%74.8%3,540שיכון ממשלתי, ד''חבלוד108

64425%1,5424,75047.3%55.5%3,750שרת, רמט, רסקו, עמידרלוד109

1,29920%7434,00074.6%65.8%2,463שניר, סחנה' שכ, נווה שלום, (הרכבת)ורדה לוד110

9,27613%2,70414,02064.3%84.2%2,861כל הישובכרום-ד אל'מג111

45045%1,2943,19051.8%63.5%3,248שכונה מערבית, גן ישראלמגדל העמק112

73933%1,1704,16052.8%78.2%3,150רמת יזרעאל, מצפה העמק, מגדל אור, יפה נוףמגדל העמק113

85634%1,1403,27049.6%57.2%3,328שלום, רסקו, רמת בלפור, רמת אשכולמגדל העמק114

4,75020%7,37655,49083.1%75.9%2,041כל הישובמודיעין עילית115

20,72418%4,56520,71060.8%80.9%2,731כל הישובאר'מע116

6,25634%2,82013,72066.6%93.4%2,338כל הישובמעלה עירון117

56541%1,5184,17042.7%68.9%3,921גבעת רבין, גבעת הרקפותתרשיחא-מעלות118

1,75118%1,8314,48055.9%44.6%2,853מעלה חסון, הרב קוק, הראשונים, הורדיםתרשיחא-מעלות119

2,61644%7453,41047.2%75.1%3,488הבנים, בנה ביתך, תרשיחאתרשיחא-מעלות120

90550%1,0463,03055.8%60.1%3,052גבעת טרומפלדורנהרייה121

1,94928%2,4596,70048.4%55.7%3,393יוספטל, קרית עשור, גבעת שרת, גבעת כצנלסוןנהרייה122

44537%1,2002,87037.2%52.6%3,922(דרום)המרכז נהרייה123

6,15616%2,16211,75066.7%90.6%2,581כל הישובנחף124

14,11363%18,28973,94053.8%82.4%3,050כל הישובנצרת125

84729%2,6975,24051.7%39.1%3,157(דרום)שכונה צפונית נצרת עילית126

1,56011%1,8984,82045.5%68.1%3,485גבעת ברק, שלום, לוי אשכולנצרת עילית127

53427%1,4343,05045.6%58.3%3,806תל חנןנשר128

40732%1,8922,97039.6%31.2%3,865גבעת עמוס, בן דורנשר129

29361%6222,19065.8%38.1%3,141בנה ביתךנתיבות130

32769%1,0543,69066.7%62.6%2,548(ב"משה)נווה אשכול ', בריטיש קוטגנתיבות131

1,64045%1,9779,71054.6%72.9%3,363שלום בונייך, בבא סאלי, נטעיםנתיבות132

5,17118%1,0244,57048.5%76.0%3,599(צפון)קרית מנחם , הורד, החורשנתיבות133
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39359%1,5054,21044.0%51.7%3,820סלע, אום חאלדנתניה134

38059%6964,60047.7%95.3%3,664פרדס הגדודנתניה135

34344%8083,65056.3%65.7%2,937קרית צאנזנתניה136

62854%1,9614,59047.3%52.8%3,630(צפון)רצועת החוף והמלונות נתניה137

47135%3,3207,15047.8%43.9%3,425(דרום)מרכז העיר נתניה138

19396%1,1874,74050.0%71.6%3,332(מזרח) (אזורים)נאות שקד נתניה139

9,84234%6,10627,88058.8%88.6%2,858כל הישובנין'סח140

5,27519%2,75111,78065.7%89.0%2,507כל הישובעין מאהל141

39475%1,7004,58043.6%61.3%3,660'שיכון צפון דעכו142

14488%1,0672,79072.5%49.3%2,542קרית וולפסוןעכו143

33222%8823,64063.5%9.0%2,677העיר העתיקהעכו144

1,9782%7231,24046.0%64.1%3,605נפוליאון, גבעת התמריםעכו145

43.7%89.8%3,613*87933%7002,270השכונה המזרחית, גרעין הכפרעספיא146

2,43668%2,1837,69043.4%58.7%3,494עפולה עיליתעפולה147

8,06336%4,58822,78058.0%81.5%2,522כל הישובעראבה148

85841%2,1435,16053.2%34.1%3,106יעלים, גבים, אבישורערד149

9,18625%4,74421,09057.2%93.6%2,808כל הישובערערה150

14,05427%2,59514,20072.3%74.3%2,043כל הישובבנגב-ערערה151

2,74421%2,53212,14064.8%98.9%2,832כל הישובפוריידיס152

40655%1,0933,52039.3%72.0%3,955יוספטלפתח תקווה153

23843%6795,03048.5%75.2%3,322גני הדרפתח תקווה154

89746%1,4124,14053.5%50.9%2,988עממי' שכ, נווה הדר, דרום, מרכז העירצפת155

4,1634%8293,79065.9%55.3%1,998קרית האמנים, קרית ברסלב, העיר העתיקהצפת156

96320%1,2545,10087.8%41.9%1,919עופר, מאור חיים, גני הדר, אזור תעשייה חדשצפת157

8,2817%1,6814,76047.2%63.0%3,451עכברה, שיקמה, הדר, (דרום)בנה ביתך צפת158

8,48219%4,08720,19055.8%97.0%3,015כל הישובקלנסווה159

4,46612%1,6093,62050.1%51.5%3,234תל חי, גבעת הרקפות, גבעת המשטרהקריית אתא160

1,07648%1,1573,72046.2%76.1%3,678(מזרח)קרית בנימין קריית אתא161

2,35633%1,2173,29041.8%64.1%3,932נווה אברהם, קרית שטנר, נווה חן, קרית פרוסטיגקריית אתא162

40352%2,1345,48044.7%55.6%3,577(צפון)צור שלום קריית ביאליק163

66529%1,2374,12050.7%62.0%3,254ז''פ, מגדיםקריית גת164

48341%1,3773,62044.1%46.3%3,699רפאל, בני ישראלקריית גת165

22243%1,0293,23041.2%62.0%3,963הנביאיםקריית גת166

45248%1,2424,47055.4%55.1%3,153(מזרח)רובע אתרי המקרא , מלכי ישראלקריית גת167

19082%7002,08053.9%75.6%3,085’קריית ים גקריית ים168

24531%1,2242,31064.7%38.1%2,428שיכון טיברקריית ים169

21153%1,0242,89043.9%71.8%3,595קיבוץ גלויותקריית מלאכי170

43940%1,2535,00032.2%62.8%3,934נווה אור, וייצמן, הרצלקריית מלאכי171

97452%8023,12043.5%63.8%3,562(גיבשטיין)שכונת גן , ד'’חבקריית מלאכי172

63717%1,5505,31040.9%74.6%3,685(צפון)רמת אליהו ראשון לציון173

19,58858%13,25356,94062.6%60.9%2,648כל הישוברהט174

1,64218%1,5956,46043.2%71.1%3,578(אזור תעשייה)קרית רכטמן , קרית משהרחובות175

10,86919%4,07115,62053.1%92.7%3,050כל הישובריינה176

43236%1,0664,05038.6%61.8%3,859הרכבת' שכ, השופטיםרמלה177

60.4%48.9%2,567*59117%4533,939(מזרח)ו ''ביל, העיר העתיקהרמלה178

50748%9963,95056.9%64.4%2,853ש"אג, (מערב)ו "בילרמלה179

33748%8733,28036.0%63.0%3,934(מערב)גיורא רמלה180

27648%1,2083,45055.1%67.7%2,937אשכולרמלה181

71141%4842,95043.5%73.2%3,403כפר מיעוטים, וואריש'גרמלה182

79961%1,5323,83050.3%40.9%3,269ניר עם, נאות הדקל, נאות אביב, חופית, ברנר שמחהשדרות183
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שם המתחםשם יישוב 
כ "סה

שטח
שטח 

למגורים
משקי 

בית
ענייםאוכלוסיה

בעלי 
דירות

הכנסה 
חציונית

19,73029%9,18838,34061.1%92.1%2,803כל הישובשפרעם184

41235%3232,19054.2%24.7%3,194גבעת עלייהיפו-תל אביב 185

23152%8093,22049.9%49.8%3,545צהלוןיפו-תל אביב 186

44525%2,3246,34041.4%73.1%3,810ונווה גולן’ יפו גיפו-תל אביב 187

41.4%37.2%3,635*43427%9433,018מרכז יפו מזרחית לשדרות ירושליםיפו-תל אביב 188

14042%1,3872,87040.5%63.6%3,664(דרום)גבעת התמרים יפו-תל אביב 189

66614%2,2753,81041.1%16.9%3,644נווה שאנןיפו-תל אביב 190

20257%9632,52045.6%46.0%3,457(דרום)שפירא יפו-תל אביב 191

47740%1,3704,98035.5%70.8%3,924(מזרח)קרית שלום יפו-תל אביב 192

82254%4,58310,24036.7%45.3%3,792התקווהיפו-תל אביב 193

76528%8112,64052.4%47.8%3,066עזרא והארגזיםיפו-תל אביב 194

9,29853%3,29516,98075.3%73.9%1,893כל הישובתל שבע195
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משקי בית

אוכלוסיה

עניים

בעלי דירות

הכנסה חציונית

שם המתחםשם יישוב 
משקי 

בית
ענייםאוכלוסיה

בעלי 
דירות

הכנסה 
חציונית

75.6%80.4%2,268*2,1718,966מרכז הישובפחם-אום אל1

6,77824,64044.8%61.0%3,811כל הישובאופקים2

4,86216,21029.0%71.2%4,827כל הישובאור עקיבא3

2,1484,22022.9%39.7%5,635ערבהאילת4

1,3732,60018.4%44.1%4,929אופיראילת5

4,62219,73071.0%61.5%2,449'רובע גאשדוד6

3,28510,21041.4%74.0%3,667'רובע ואשדוד7

1,2923,68050.1%71.2%3,261גבעת ציוןאשקלון8

7,63715,22059.5%49.5%2,814שמשוןאשקלון9

7,74717,94058.8%27.2%2,889'שכונה דבאר שבע10

1,07411,41045.1%93.3%3,527מרכז הכפרן'בית ג11

4,96517,19032.2%65.9%4,431כל הישובבית שאן12

2,3457,48035.1%60.8%4,472בית שמש הותיקהבית שמש13

2,4718,80040.9%64.3%4,171אבו לבןבני ברק14

3,76211,20039.5%58.7%4,137פרדס כץבני ברק15

7,33740,62057.2%74.8%2,762וגבעת סוקולוב’ שיכון הבני ברק16

4,48724,89062.5%71.9%2,598'שיכון ו, נווה אחיעזר, ויזניץבני ברק17

1,1772,63035.4%49.8%4,017דרוםבת ים18

4,35512,46029.3%69.2%4,774ניצנה, עמידרבת ים19

4,3999,67036.8%57.0%4,248רמת יוסףבת ים20

46.0%86.4%3,444*2,1649,543אזור השיכונים במכרמכר-דיידה'ג21

2,28713,48047.9%87.1%3,418כל הישובזרקא-סר א'ג22

10,53633,07037.8%67.0%4,725כל העירדימונה23

1,6186,66014.7%72.1%7,831הפועל המזרחיחדרה24

1,3674,06031.6%57.5%4,615(רסקו, סלע)ר ”בית, גני אלוןחדרה25

1,8945,69023.0%72.5%6,202יוסטפלחדרה26

1,0933,71015.5%71.3%7,270גזיתחדרה27

3,1538,99045.7%54.7%3,287ואדי ניסנסחיפה28

1,8816,22060.6%55.6%2,753רמות ויזניץחיפה29

#1,810###חליסהחיפה30

2,2763,99036.4%61.0%4,105תל עמלחיפה31

2,0775,03053.6%52.9%3,081נוה פזחיפה32

#8,850###כל הישובחצור הגלילית33

1,2244,13028.7%75.8%4,703('שכונה ב)שכונת רבי עקיבא טבריה34

.שיעור משקי הבית במתחם הגרים בבית הנמצא בבעלותם
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008נתוני מקרו ממפקד : מקור

.18.06.2015 ובהצמדה למדד המחירים לצרכן לתאריך 2008-נכון ל, הכנסה חציונית לנפש במשקי הבית במתחם
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות.  הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008נתוני מקרו מפקד : מקור

נתונים חסרים (#)

מקרא

"שיקום שכונות"רשימת מתחמי פרוייקט : 2נספח 

.2008-מספר משקי הבית במתחם נכון ל
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008נתוני מקרו ממפקד : מקור

מתוך השנתון  (**)נתונים עבור בית צפאפא . בשל מחסור בנתונים, 2008-עדכניים ל (*)ערכים המסומנים בכוכבית . 2013-מספר הנפשות במתחם נכון ל
.2014, הסטטיסטי לירושלים

.המכון לחקר ירושלים. עיבוד המכון לרפורמות מבניות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: מקור

. מההכנסה החציונית הארצית2/3זאת לפי הגדרה של ,  שקלים בחודש2,828שיעור משקי הבית במתחם שהכנסתם לנפש תקנית אינה עולה על 
.עיבוד המכון לרפורמות מבניות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2008נתוני מקרו ממפקד : מקור
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שם המתחםשם יישוב 
משקי 

בית
ענייםאוכלוסיה

בעלי 
דירות

הכנסה 
חציונית

6842,26069.7%42.0%2,873שכונת בן גוריוןטבריה35

1,2893,79060.9%35.8%2,718'שכונה דטבריה36

8252,34028.7%76.7%4,238'שכונה גטבריה37

6,29318,62035.6%72.6%4,488כל הישובטירת כרמל38

5,64720,25018.2%75.4%6,901עיליתיקנעם39

#8,660###כל הישובירוחם40

2,4376,88032.3%53.9%4,615ברזיל, אולסווגנרירושלים41

1,6913,58034.7%73.0%4,531'עיר גנים גירושלים42

8492,50023.1%77.1%5,513פתירושלים43

31.6%60.8%5,383*1,7435,452שיכון תלפיותירושלים44

###**#12,070בית צפפאירושלים45

7824,44073.5%76.0%1,840י'פאגירושלים46

3,60814,80053.6%68.8%3,086כל הישובירכא47

21,63671,05034.6%69.7%4,487כל העירלוד48

1,2943,19051.8%63.5%3,248שכונה מערביתמגדל העמק49

6,72521,08038.3%65.7%4,297כל הישובמעלות תרשיחא50

#5,060###כל הישובמצפה רמון51

2,1809,11057.3%80.4%3,087שכונת השוקנצרת52

2,4475,70041.7%53.1%3,882(מזרח)שכונה צפונית נצרת עילית53

6,37328,71048.6%68.8%3,657כל הישובנתיבות54

2,6858,38038.3%74.2%4,111(אזורים)נאות שקד נתניה55

5,38615,80026.9%67.0%5,022נאות גולדה- קרית נורדאו נתניה56

#3,940###כל הישובור'סאג57

27.5%80.6%4,862 9,420 2,978מתחמי בן גוריון ובורלאעכו58

42.5%71.3%3,940 15,730 5,789צפוןעכו59

63.5%9.0%2,677 3,640 882העיר העתיקהעכו60

35.0%65.6%4,639 8,930 3,483גבעת המורהעפולה61

43.4%58.7%3,494 7,690 2,183עיליתעפולה62

29.4%63.6%4,853 10,190 2,979שיכון רמז, מערבי-אזור צפוןפרדס חנה כרכור63

20.6%67.0%5,892 6,670 3,665אחדותפתח תקווה64

25.7%61.8%4,877 5,620 1,977שעריהפתח תקווה65
53.5%50.9%2,988 3,430 1,412דרוםצפת66
87.8%41.9%1,919 5,100 1,254שכונה מערביתצפת67
50.7%62.0%3,254 3,650 1,237(מגדים)התמרים קרית גת68
32.6%59.0%4,259 7,460 2,431בני ישראל, גליקסוןקרית גת69
41.2%62.0%3,963 3,230 1,029קוממיות, רובע הנביאיםקרית גת70
39.0%73.5%4,030 4,790 1,749ש"שכונת אגקרית ים71
27.1%77.2%5,136 7,470 2,697'שכונה דקרית ים72
53.9%75.6%3,085 2,080 700'שכונה גקרית ים73
43.9%71.8%3,595 2,890 1,024בוטינסקי'ז, שרת, קיבוץ גלויותקרית מלאכי74
32.2%62.8%3,934 5,000 1,253הרצל, ויצמןקרית מלאכי75
43.5%63.8%3,562 2,560 802ד"חבקרית מלאכי76
26.1%62.4%5,200 23,140 7,674כל הישובקרית שמונה77
24.4%58.0%4,799 20,830 5,290אזור ותיקראש העין78
36.2%75.4%4,112 12,090 3,766(עזרא וביצרון)רמת אליהו ראשון לציון79
62.6%60.9%2,691 56,940 13,253כל הישוברהט80
20.5%67.3%6,002 7,240 2,378אושיותרחובות81
43.2%71.1%3,578 6,460 1,595(כפר זרנוקה)קריית משה רחובות82
### #9,700אזור ותיקרכסים83
40.1%69.2%3,951 24,130 10,078(למעט בניה חדשה)כל העיר רמלה84
33.5%60.3%4,391 21,570 6,504כל העירשדרות85
### #6,150כל הישובשלומי86
44.7%29.8%4,047 5,560 1,589לב יפו, אמי’עגיפו- תל אביב87
42.6%41.5%4,451 7,310 2,627צהלון ושיכוני חסכוןיפו- תל אביב88
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שם המתחםשם יישוב 
משקי 

בית
ענייםאוכלוסיה

בעלי 
דירות

הכנסה 
חציונית

41.4%73.1%3,810 6,340 2,324ונוה גולן' יפו גיפו- תל אביב89
10,01034.1%54.3%4,340* 3,555’יפו ב, נוה עופר, תל כביריפו- תל אביב90
8,96338.3%28.6%3,877* 4,007שפיראיפו- תל אביב91
36.7%45.3%3,792 12,220 4,583התקווהיפו- תל אביב92
52.4%47.8%3,066 2,640 811עזרא והארגזיםיפו- תל אביב93
23.6%70.0%5,841 25,740 9,049כפר שלםיפו- תל אביב94
75.3%73.9%1,891 16,980 3,295כל הישובתל שבע95
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