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 ישראלדואר אחדים על  נתונים הנדון:

התיבות  , עללמשלוח מכתביםבארץ נתונים על תיבות הדואר הפעילות מוצגים לבקשתך, במסמך זה 

 המסמך בהמשךמובאים כמו כן, . בקרוב התיבות שיש כוונה להוציא משימושועל  שהוצאו משימוש

מסירת דואר רגיל  בעניין על חברת דואר ישראל הכללים החליםו בארץחידות הדואר פריסת ינתונים על 

 ודואר רשום.

 פריסת תיבות דואר למשלוח מכתבים .1

מספר על מספר תיבות הדואר הפעילות למשלוח מכתבים, שהתקבלו מחברת דואר ישראל נתונים להלן 

 ישארוישמספר התיבות ו 1,שמתוכננת הוצאתן משימושמספר התיבות התיבות שהוצאו משימוש, 

 0951.2ביוני  5הנתונים נכונים ליום  ;פעילות, בפריסה ארצית

 למשלוח דואר תיבות 3,,,8 הארץ רחביב הגדולים יםיישובוב עריםב פעלו לאחרונה עד 

 .מכתבים

 מהתיבות %,2-כ שהן, ערים 11-ב מכתבים למשלוח דואר תיבות 833 משימוש הוצאו לאחרונה 

 .אלה יםיישובב פעילות שהיו

  מתיבות 80%-כ שהןערים,  28-ב נוספות דואר תיבות 1,038משימוש יש תוכנית להוציא 

  .אלה יםיישובבו בעריםהדואר הפעילות כיום 

 דואר תיבות( 23%-)כ 1,881 שארויי ן,מתוכנכהדואר כלל תיבות  ן משימוש שלהוצאת לאחר 

 .המופיעים בטבלה יישוביםכל הב מכתבים למשלוח פעילות

מספר תיבות הדואר למשלוח מכתבים,  בדברלעיל  הובאושנתוני דואר ישראל טבלה המפרטת את להלן 

פי -שיישארו פעילות עלומספר התיבות משימוש שיש כוונה להוציאן התיבות שהוצאו משימוש או 

וכן הערים  שינוי במספר תיבות הדוארבהם נעשה ש יםישוביהנכללים טבלה ב ישוב.י, לפי התכנון

                                                 

 כולל תיבות דואר שהוסרו, נאטמו או הוצאו משימוש בדרך אחרת. 1

 .0951ביוני  5יוסי כהן, מנהל תחום חלוקת דואר, אגף תפעול, חברת דואר ישראל, דואר אלקטרוני, 2 
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נעשו  אשר לא נכללים בטבלה לאישובים יב. , אף אם לא נעשה בהן שינוי במספר התיבותהגדולות

 3(.כפרים) קטנים שוביםיבי תיבות 5,999-כ כוללת אינה טבלהה שינויים במספר תיבות הדואר.

 
 יישוב

מספר תיבות 
דואר ה

שהוצאו 
 משימוש
 לאחרונה

מספר תיבות 
הדואר 

הפעילות 
 כיום

מספר תיבות 
הדואר 
שיוצאו 
 משימוש

 בקרוב

תיבות מספר 
הדואר 

שיישארו 
-פעילות על
 פי התכנון

מספר 
 התושבים

 4ישובבי

 01,954 12 6 15 - אופקים 1

 48,549 49 0 55 - אילת ,

 599,664 56 04 80 - שבע-באר 8

 66,588 15 8 23 - דימונה 2

 04,095 17 59 27 - ערד 8

 49,610 12 5 19 - גת-תיקרי 6

 8,510 2 5 9 - ירוחם 1

 4,999 4 9 4 - מצפה רמון 3

 09,109 8 6 11 - נתיבות 9

 5,056 5 9 5 - עומר 10

 18,099 1 9 1 - רהט 11

 050,155 24 44 68 - אשדוד ,1

 506,458 37 51 52 - אשקלון 18

 01,001 4 8 12 - גדרה 12

 60,190 13 5 14 - יבנה 18

 44,559 17 4 21 - ציונה-נס 16

 05,660 10 0 12 - מלאכי-תיקרי 11

 504,988 17 45 64 - רחובות 13

 05,885 8 5 9 - שדרות 19

,0 
כולל  ,יהודה-אור

 אונו-ייתיהוד וקר
- 78 19 19 99,050 

 508,855 10 44 54 - ים-בת 1,

 580,699 27 00 89 - חולון ,,

 065,069 28 11 83 - לציון-ראשון 8,

 09,964 10 59 20 - רמלה 2,

 55,040 7 06 30 - לוד 8,

 81,4005 11 56 24 - מודיעין 6,

 19,195 3 9 3 - אלפחם-אום 1,

                                                 

 .0951ביוני  51 ,דואר, אגף תפעול, חברת דואר ישראל, דואר אלקטרוני מנהל תחום חלוקתיוסי כהן,  3
 .0951ביוני  0 :, כניסה אחרונה65.50.0956רשימת היישובים ליום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  4
 רעות.-מכבים-מודיעין 5

http://www.cbs.gov.il/ishuvim/reshimalefishem.pdf
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 יישוב

מספר תיבות 
דואר ה

שהוצאו 
 משימוש
 לאחרונה

מספר תיבות 
הדואר 

הפעילות 
 כיום

מספר תיבות 
הדואר 
שיוצאו 
 משימוש

 בקרוב

תיבות מספר 
הדואר 

שיישארו 
-פעילות על
 פי התכנון

מספר 
 התושבים

 4ישובבי

 05,990 5 9 5 - רביהע'-אל-קהאב 3,

 55,006 7 9 7 - שאן-בית 9,

80 
-כרוןיז–בנימינה

-כולל אור ,יעקב
 עקיבא

- 22 9 22 10,019 

 81,695 13 0 19 59 חדרה 81

 09,509 12 9 12 - עלית-קנעםוי ,8

 40,559 10 9 19 51 עפולה 88

 61,554 15 9 15 - חנה-פרדס 82

 55,454 7 9 7 - טבעון-יתיקר 88

 056,555 108 60 140 59 חיפה 86

 58,545 8 0 14 - הכרמל-טירת 81

 50,048 1 9 1 - כרמל-אל-ליתאד 83

 05,500 9 0 11 - מעלות 89

 16,659 14 9 23 - הינהרי 20

 06,659 18 9 18 - נשר 21

 45,695 10 6 13 - עכו ,2

 16,658 19 9 19 50 אתא-יתיקר 28

 68,195 13 9 13 - ביאליק-תיקרי 22

 68,085 11 51 26 - ים-תיקרי 28

26 
כולל  ,מוצקין-תיקרי
 חיים-יתיקר

- 17 9 17 69,008 

 68,555 2 9 2 - שפרעם 21

 65,540 9 9 9 - טמרה 23

 8,856 6 9 6 - חצור 29

 45,984 18 9 18 00 טבריה 80

 44,551 20 9 20 59 כרמיאל 81

 04,859 9 6 12 5 העמק-מגדל ,8

 54,606 17 9 17 55 נצרת 88

 49,409 23 9 23 59 ליתיע-נצרת 82

 08,560 8 9 8 - נין'סח 88

 60,995 20 0 22 5 צפת 86

 0,560 8 0 10 - קצרין 81

 06,554 16 9 16 56 שמונה-תיקרי 83

 0,841 9 9 9 - פינה-ראש 89

 05,500 6 9 6 - ארע'מ 60
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 יישוב

מספר תיבות 
דואר ה

שהוצאו 
 משימוש
 לאחרונה

מספר תיבות 
הדואר 

הפעילות 
 כיום

מספר תיבות 
הדואר 
שיוצאו 
 משימוש

 בקרוב

תיבות מספר 
הדואר 

שיישארו 
-פעילות על
 פי התכנון

מספר 
 התושבים

 4ישובבי

 809,806 83 9 83 084 ירושלים 61

6, 
כולל  ,שמש–בית

 עילית-ביתר
45 16 9 16 568,990 

 58,989 6 51 21 - אריאל 68

 65,568 17 9 17 55 אדומים-מעלה 62

 09,940 4 4 8 - עילית-מודיעין 68

 458,199 96 051 311 69 אביב-תל 66

 550,481 30 48 78 - ברק-בני 61

 10,519 34 56 47 - גבעתיים 63

 10,465 17 09 37 - השרון-הוד 69

 89,856 35 49 75 - יהיהרצל 10

 69,119 1 9 1 - טייבה 11

 04,940 1 9 1 - טירה ,1

 9,090 2 9 2 - יאיר-כוכב 18

 09,140 9 9 9 - יונה-כפר 12

 95,004 34 09 63 - סבא-כפר 18

16 
-כולל אבן ,נתניה
 יהודה

- 125 19 66 099,085 

 059,696 40 9 40 48 והותק-פתח 11

 45,415 26 9 26 22 העין-ראש 13

 549,194 64 45 105 - גן-רמת 19

 46,845 20 55 37 - השרון-רמת 30

 09,609 29 65 66 - רעננה 31

 55,695 11 9 11 - מונד-תל ,3

 סה"כ
 

833 ,620 1038 1881 6,086,888 

, תיבות הדואר משימוש שלן הוצאתלאחר  עולה כי המחקר והמידע של הכנסת רכזמבדיקה שנערכה במ

שארו ישיהיחס בין מספר תיבות הדואר  נמצאת בשלב התכנון,משימוש שהוצאתן לרבות תיבות הדואר 

תושבים  6,899תיבת דואר אחת לכל  יהיהביישובים המופיעים בטבלה, למספר התושבים פעילות 

בעיר יש דואר ברהט ) לתיבת תושבים 18,099-ל פינה-תושבים לתיבת דואר בראש 650בין  :בממוצע

כן, ולא ל קודםגם  אחת בלבדתה תיבת דואר יהי בערים נוספות,וגם , יש לציין כי ברהט תיבה יחידה(.

 .הוצאו משימושהיו תיבות דואר ש
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כל מטר מ 1,800של מרבי לפי מרחק אווירי  נקבעו לשחברת דואר ישראל מחויבת תקן תיבות הדואר 

 קצר בזמן הושלם שהמסמךמאחר . תיבת דוארממוצע של תושבים לפי מספר -ולא על 6,ביישובאב -בית

גודל כללי על מידע כדי לתת . של תיבות הדואר ביישובים לא עלה בידנו לבדוק את הפריסה הגיאוגרפית

 היישובים הצגנו בטבלה את מספר התושבים המתגוררים בהם. 

הדואר בכלל נערכו סקרים לגבי כמות דברי בעקבות ירידה בכמויות מחברת דואר ישראל נמסר כי "

 155ישובים ממגוון היקפי אוכלוסין וכלל י 06-ימים ב שלושהנערך במשך  הסקר האחרון .הדואר בתיבות

ה ספריהלדברי דואר ישראל,  ."מכתבים 01 היהשהיה בתיבות  ממוצע דברי הדואר היומי .תיבות

 1,800של מרבי  אווירי מרחק ,קרי ,הרגולטורבקריטריונים שקבע תעמוד הדואר  תיבותהחדשה של 

 7., כאמור לעילאב-ביתכל מ טרמ

 פריסת יחידות דואר .,

יחידות  559 קר והמידע של הכנסת עולה כי ישמנתונים שהעבירה חברת דואר ישראל לבקשת מרכז המח

 בית דוארוסוכנות דואר, אשנב קדמי דואר,  ףסני הןיחידות דואר יישובים וערים בישראל.  050-דואר ב

 ,כלומר .אלה נתוניםאינם כלולים ב נעשירותי דואר ; ומשלוח דברי דואר שירותי קבלהבהם ניתנים ש

מהנתונים עולה כי דומה. וכ ן, גודלבהן במספר דלפקי השירותזו לזו השונות אינן זהות הדואר יחידות 

פריסתן של  תקן, כאמור, אולם יודגש כי ושביםת 59,999רצי יש יחידת דואר אחת לכל אצע ובממ

המרחק האווירי בין יחידת הדואר  פי-על אלא לפי מספר יחידות הדואר לנפש נקבע לאיחידות הדואר 

 8לגודל היישוב, כמפורט:, ובהתאם היא משרתתש האב-לרוב בתי

  99%לבין  דוארת יחידכל ירי בין ו, המרחק האו59,999-גדול מבהם מספר התושבים שביישובים 

 מטרים.  5,199-לא יהיה גדול מ שהיא משרתתהאב -מבתי

  וירי בין כל יחידת דואר והמרחק הא 59,999-ל 5,999בין  הואבהם מספר התושבים שביישובים

 .מטר 4,999-יהיה גדול מהיא משרתת לא ש (לפחות)האב -מבתי 99%לבין 

  תן באמצעות דואר נע.יינהשירות  5,999-מ קטןבהם מספר התושבים שביישובים 

לפתוח  ישראל דוארחברת . עד מועד זה על 0958ברואר בפ 00תאריך היעד לתחולת תקן פריסה זה הוא 

  עומדת בתקן זה כיום. החברהיצוין כי לא ברור לנו אם  9.ידות דואר נוספות כדי לעמוד בתקןבהדרגה יח

 .כאןלרשימת יחידות דואר לפי יישובים, ראו 

 

פניות של תושבים ליחידות הדואר, בין השאר בעקבות הגידול ה היקףיצוין כי אין בידנו נתונים על 

את השירות הניתן כניות דואר ישראל להרחיב ותעל , ואין לנו מידע בשנים האחרונות ברכישה באינטרנט

 . בהן

                                                 

, החברה הבת ושירותים נוספים למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם לחברת דואר ישראל בע"מ שיון כלליירמשרד התקשורת,  6
 .4, נספח ב: שירותי בעל הרישיון, סעיף 0951פברואר 

 .0951ביוני  5ת דואר, אגף תפעול, חברת דואר ישראל, דואר אלקטרוני, יוסי כהן, מנהל תחום חלוק 7
, החברה הבת ושירותים נוספים למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם לחברת דואר ישראל בע"מ שיון כלליירמשרד התקשורת,  8

 )ב(.6.6, נספח ב: שירותי בעל הרישיון, סעיף 0951פברואר 
, החברה הבת ושירותים נוספים למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם לחברת דואר ישראל בע"מ שיון כלליירמשרד התקשורת,  9

 .0.5,0.0)ב(6.6בעל הרישיון, סעיף נספח ב: שירותי  ,0951פברואר 

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/4255.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/4255.pdf
http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/4255.pdf
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 דואר רגיל  מסירת .6

כל יום בכל שבוע ) מיים וחציבבתי הנמענים במשך יו חלק את דברי הדוארלחברת דואר ישראל על 

שובי קווי הדואר הנע ובתאי יחלוקת דברי הדואר בי 10למעט ימי שישי, שבת וחג(. ,עבודה שני לסירוגין

 .ביומו מדי יום נעשיתדואר בתשלום 

פרטיים  דברי דואר במשקל של עד חצי ק"ג לנמענים דואר ישראל מחויבת למסורבשירות הרגיל, 

או באמצעות תא שהקצתה הנמען  בביתתיבת המכתבים באמצעות  עסק,-ובמשקל של עד ק"ג לבתי

וכן דברי דואר  לקבל בתא דואר בתשלוםביקש הנמען שלמעט דברי דואר לנמען במרכז לחלוקת דואר, 

נת את הודעה המציילנמען . במקרים אלה, נמסרת הנמען לביתו נפחם לא ניתן לחלקם שמפאת גודלם א

 לקבלם. הוא יכוליחידת הדואר שבה 

 םתקניבבעניין משך הזמן למסירת דואר רגיל ודואר רשום בכל יישוב, על חברת דואר ישראל לעמוד 

 11:אלו

  ימי עבודה; תוך שלושה( להימסר לנמען במצטבר)מדברי הדואר  05%על 

  תוך ארבעה ימי עבודה; להימסר לנמען  (במצטבר)מדברי הדואר  51%על 

  תוך חמישה ימי עבודה;להימסר לנמען  (במצטבר)מדברי הדואר  99%על 

  תוך שישה ימי עבודה;להימסר לנמען  (במצטבר)מדברי הדואר  91%על 

  תוך שבעה ימי עבודה.להימסר לנמען  (במצטבר)מדברי הדואר  599%על 

 :דואר רשוםלמסירת תקן איכות השירות  . 4

  ידי הדוור -על אחד קילוגרם דואר רשום במשקל של עדעל חברת דואר ישראל לנסות למסור

אם לא מתאפשרת מסירה בבית הנמען, על הדוור להשאיר הודעה  .כנגד חתימתובביתו, נמען ל

 . דבר דואר זה לקבליכול הנמען בה שבדבר יחידת הדואר 

  יסיון מנימי עבודה שבעה עד על הגעת דבר הדואר הרשום הודעה שנייה על הדוור להשאיר לנמען

 .המסירה הראשון

 ימי עבודה מיום ניסיון  54עד ידי הנמען ביחידת הדואר -עללא נדרש הרשום דבר הדואר  אם

 לשולח. מוחזרהרשום  דבר הדואר הנמען, בביתהמסירה 

 לנמענים שנמסרים הרשום הדואר דברי שיעור להגדלת פועלת החברה כי נמסר ישראל דואר מחברת

לאחרונה נמצא כי  שנערכהמבדיקה לדברי החברה, . כך לשם הדוורים את מתמרצת החברה וכי, בביתם

עד כה הקימה  נוסף על כך, 12ידי הדוורים לנמענים בביתם.-מדברי הדואר הרשום נמסרו על 56%-כ

גדולים שלא דואר דברי ו םלצורך מסירת דואר רשומרכזים  69 ,עם שותפים עסקיים ,ישראל חברת דואר

                                                 

 חלוקת דואר בימים ראשון, שלישי, חמישי, שני ורביעי. בממוצע בשבוע, במחזוריות של שבועיים:כלומר, שניים וחצי ימי עבודה 10 

, החברה הבת ושירותים נוספים למתן שירותי דואר, שירותים כספיים מטעם שראל בע"מלחברת דואר י שיון כלליירמשרד התקשורת, 11 
 .5, נספח ב: שירותי בעל הרישיון, חלק ב', סימן 0951פברואר 

 .0951ביוני  0יוסי כהן, מנהל תחום חלוקת דואר, אגף התפעול, חברת דואר ישראל, שיחת טלפון,  12

http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/5/4255.pdf


 

 
   

   הכנסת  

 51מתוך 5עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 בסניפי הדואר. יםזמני ההמתנה בתור לצמצוםהחברה  תפועלבכך  .בבתי הנמעניםנמסרו בידי הדוורים 

 13לפי חברת דואר ישראל, החברה פועלת להקמת מרכזים נוספים.

  

 

 

 

 בכבוד רב,

 מתן שחק

 מרכז המחקר והמידע

 

 

 

 תחום מידע זמין, ראש ספירו-אורי טלאישור: 

 עריכה לשונית: מערכת "דברי הכנסת"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 

 .0951ביוני  5גף התפעול, חברת דואר ישראל, דואר אלקטרוני, יוסי כהן, מנהל תחום חלוקת דואר, א 13



 

 
   

   הכנסת  

 51מתוך 8עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 ישובירשימת יחידות דואר לפי נספח: 

 סה"כ יחידות דואר שוביי
מספר 
 יחס יחידות דואר למספר תושבים תושבים

 6,600 6,600 1 אבו גוש

 13,045 13,045 1 אבו סנאן

 1,381 1,381 1 אביחיל

 12,703 12,703 1 אבן יהודה

 1,251 1,251 1 אודים

 12,649 50,597 4 אום אלפחם

 12,537 25,074 2 אופקים

 35,526 35,526 1 אור יהודה

 8,280 16,560 2 אור עקיבא

 7,626 7,626 1 אורנית

 11,840 11,840 1 אזור

 9,628 48,140 5 אילת

 13,095 13,095 1 אכסאל

 1,653 1,653 1 אלון מורה

 3,112 3,112 1 אלון שבות

 3,364 3,364 1 אליכין

 42,561 42,561 1 אלעד

 7,583 7,583 1 מנשהאלפי 

 12,276 12,276 1 אעבלין

 1,466 1,466 1 אפיקים

 519 519 1 אפק

 7,912 7,912 1 אפרת

 9,045 18,089 2 אריאל

 12,028 216,511 18 אשדוד

 9,498 123,478 13 אשקלון

 13,548 27,096 2 גרביה-באקה אל

 8,761 17,521 2 באר יעקב

 8,667 199,334 23 באר שבע

 388 388 1 בארות יצחק

 8,715 8,715 1 ידאת'נוג-בועיינה

 1,213 1,213 1 ביצרון

 8,295 8,295 1 מכסור-ביר אל

 5,899 5,899 1 בית אל

 - - 1 בית אל א'

 4,322 4,322 1 בית אריה



 

 
   

   הכנסת  

 51מתוך 9עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 סה"כ יחידות דואר שוביי
מספר 
 תושבים

 יחס יחידות דואר למספר תושבים

 11,145 11,145 1 ן'בית ג

 7,122 7,122 1 בית דגן

 1,170 1,170 1 בית השיטה

 1,589 1,589 1 בית זית

 0 - 1 בית חולים אסף הרופא

 567 567 1 בית חנן

 2,069 2,069 1 בית יצחק

 8,632 17,263 2 בית שאן

 18,814 94,069 5 בית שמש

 22,464 44,927 2 בית"ר עילית

 14,374 172,485 12 בני ברק

 1,031 1,031 1 בני יהודה

 6,932 6,932 1 בני עי"ש

 1,349 1,349 1 בני ציון

 14,267 14,267 1 בנימינה

 - - 1 בסיס חצרים

 - - 1 בסיס תל נוף

 7,195 7,195 1 בסמת טבעון

 7,664 7,664 1 בענה

 1,102 1,102 1 בצרה

 5,545 5,545 1 בת חפר

 21,479 128,871 6 בת ים

 9,094 9,094 1 ג'לג'וליה

 19,552 19,552 1 מכר-דיידה'ג

 5,975 5,975 1 ולס'ג

 13,429 13,429 1 זרקא-א סאר'ג

 2,992 2,992 1 גוש חלב–ש'ג

 10,709 10,709 1 ת'ג

 2,581 2,581 1 גבעת ברנר

 768 768 1 גבעת השלושה

 14,349 14,349 1 גבעת זאב

 - - 1 גבעת עדה

 24,084 24,084 1 גבעת שמואל

 18,720 56,159 3 גבעתיים

 12,613 25,225 2 גדרה

 21,231 21,231 1 גן יבנה

 857 857 1 גן שמואל



 

 
   

   הכנסת  

 51מתוך 59עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 סה"כ יחידות דואר שוביי
מספר 
 תושבים

 יחס יחידות דואר למספר תושבים

 14,959 14,959 1 גני תקוה

 654 654 1 געש

 16,248 16,248 1 כרמל-דאלית אל

 9,551 9,551 1 דבוריה

 6,638 33,188 5 דימונה

 11,303 11,303 1 אסד-דיר אל

 9,526 9,526 1 דיר חנא

 768 768 1 דליה

 10,487 52,437 5 הוד השרון

 828 828 1 העוגן

 11,227 89,813 8 הרצליה

 7,144 21,432 3 זכרון יעקב

 - - 1 זלפה

 6,287 6,287 1 זמר

 14,233 85,397 6 חדרה

 18,640 186,399 10 חולון

 18,271 18,271 1 חורה

 297 297 1 חורשים

 9,106 273,177 30 חיפה

 511 511 1 אשדוד–חצור

 4,437 8,873 2 חצור הגלילית

 5,874 5,874 1 חרפיש

 8,397 41,984 5 טבריה

 12,830 12,830 1 טורעאן

 39,559 39,559 1 טייבה במשולש

 24,046 24,046 1 טירה

 9,374 18,747 2 טירת כרמל

 15,573 31,146 2 טמרה

 6,092 6,092 1 ת'ג-יאנוח

 4,029 4,029 1 יבנאל

 9,127 36,506 4 יבנה

 1,501 1,501 1 יגור

 3,657 3,657 1 יד בנימין

 209 209 1 ידידיה

 9,400 28,200 3 יהוד

 1,638 1,638 1 יסוד המעלה

 17,674 17,674 1 יפיע



 

 
   

   הכנסת  

 51מתוך 55עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 סה"כ יחידות דואר שוביי
מספר 
 תושבים

 יחס יחידות דואר למספר תושבים

 675 675 1 יקום

 1,318 1,318 1 מושבה – יקנעם

 10,380 20,760 2 יקנעם עילית

 8,752 8,752 1 ירוחם

 16,272 829,863 51 ירושלים

 7,903 15,806 2 ירכא

 12,802 12,802 1 כאבול

 3,157 3,157 1 א'היג-כאוכב אל

 9,202 9,202 1 כוכב יאיר

 18,124 18,124 1 כסיפה

 7,868 7,868 1 כסראסמיע

 3,199 3,199 1 כפר ברא

 355 355 1 כפר המכבי

 2,023 2,023 1 כפר ויתקין

 5,636 5,636 1 כפר ורדים

 5,525 5,525 1 כפר חב"ד

 594 594 1 כפר חיים

 234 234 1 כפר חסידים ב`

 4,634 9,267 2 כפר יאסיף

 20,546 20,546 1 כפר יונה

 3,117 3,117 1 כפר כמא

 20,516 20,516 1 כפר כנא

 949 949 1 כפר מונש

 17,714 17,714 1 כפר מנדא

 9,166 91,664 10 כפר סבא

 1,262 1,262 1 כפר סירקין

 - - 1 כפר עקב

 21,036 21,036 1 כפר קאסם

 8,571 17,141 2 כפר קרע

 3,400 3,400 1 כפר תבור

 1,677 1,677 1 כרמי יוסף

 7,453 44,715 6 כרמיאל

 6,282 6,282 1 להבים

 17,911 71,642 4 לוד

 645 645 1 מבוא ביתר

 12,319 24,638 2 מבשרת ציון

 10,340 10,340 1 מג'דל שמס



 

 
   

   הכנסת  

 51מתוך 50עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 סה"כ יחידות דואר שוביי
מספר 
 תושבים

 יחס יחידות דואר למספר תושבים

 14,249 14,249 1 כרום-ד אל'מ

 21,122 21,122 1 מגאר

 1,795 1,795 1 מגדל

 12,405 24,810 2 מגדל העמק

 - - 1 מגדל תפן

 516 1,032 2 מגשימים

 - - 1 מדרשת בן גוריון

 28,475 85,426 3 מודיעין

 30,023 60,046 2 מודיעין עילית

 - - 1 מוצמוץ

 5,594 11,187 2 מזכרת בתיה

 3,547 3,547 1 מזרעה

 1,564 1,564 1 מטולה

 6,948 6,948 1 מיתר

 1,248 1,248 1 מכמורת

 1,022 1,022 1 מנחמיה

 3,375 3,375 1 מסעדה

 916 916 1 מעברות

 18,569 37,138 2 מעלה אדומים

 1,098 1,098 1 מעלה אפרים

 - - 1 מעלות

 10,563 21,126 2 תרשיחא-מעלות

 3,123 3,123 1 מעליא

 4,999 4,999 1 מצפה רמון

 2,135 2,135 1 שפירא מרכז

 7,594 7,594 1 משהד

 967 967 1 משמר השבעה

 3,570 3,570 1 מתן

 1,133 1,133 1 נהורה

 917 917 1 נהלל

 7,624 53,370 7 נהריה

 - - 1 נווה אפרים

 1,325 1,325 1 נווה ירק

 11,695 11,695 1 נחף

 475 475 1 נחשון

 1,229 1,229 1 ניר צבי

 - - 3 בן גוריון )לוד(נמל תעופה 



 

 
   

   הכנסת  

 51מתוך 56עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 סה"כ יחידות דואר שוביי
מספר 
 תושבים

 יחס יחידות דואר למספר תושבים

 14,926 44,779 3 נס ציונה

 1,461 1,461 1 נען

 14,873 74,363 5 נצרת

 6,743 40,460 6 נצרת עילית

 5,830 23,319 4 נשר

 14,765 29,529 2 נתיבות

 15,152 196,978 13 נתניה

 3,469 3,469 1 סביון

 14,068 28,136 2 נין'סח

 7,273 7,273 1 עומר

 3,552 3,552 1 עופרה

 5,328 5,328 1 עילבון

 7,292 7,292 1 עילוט

 12,065 12,065 1 עין מאהל

 747 747 1 עינת

 9,479 47,397 5 עכו

 3,649 3,649 1 עלי

 3,115 3,115 1 עמנואל

 11,553 11,553 1 ספיאוע

 5,346 42,770 8 עפולה

 23,038 23,038 1 עראבה

 12,104 24,207 2 ערד

 11,666 23,332 2 ערערה

 14,798 14,798 1 ערערה )בנגב(/ערוער

 959 959 1 עשרת

 6,267 6,267 1 עתלית

 - - 1 פארק ראם

 - - 1 פארק תעשיות עמק חפר

 11,868 11,868 1 פוריידיס

 2,964 2,964 1 פסוטה

 5,486 5,486 1 פקיעין

 11,925 35,774 3 כרכור–פרדס חנה

 5,462 5,462 1 פרדסיה

 15,665 219,303 14 פתח תקוה

 346 346 1 צוחר

 1,303 1,303 1 צופית

 - - 1 צור יגאל



 

 
   

   הכנסת  

 51מתוך 54עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 סה"כ יחידות דואר שוביי
מספר 
 תושבים

 יחס יחידות דואר למספר תושבים

 6,580 32,901 5 צפת

 4,174 4,174 1 קדומים

 18,624 18,624 1 קדימה

 1,576 1,576 1 קדרון

 2,316 4,632 2 קיסריה

 20,645 20,645 1 קלנסווה

 2,548 2,548 1 קציר

 2,245 6,736 3 קצרין

 17,773 35,546 2 ת אונויקרי

 7,166 7,166 1 ית ארבעיקר

 17,793 53,378 3 ית אתאיקר

 7,718 38,591 5 ית ביאליקיקר

 12,338 49,352 4 ית גתיקר

 - - 4 ת חייםיקרי

 5,825 17,474 3 טבעוןת ייקר

 9,670 38,681 4 ת יםיקרי

 9,807 39,228 4 ת מוצקיןיקרי

 7,112 21,336 3 ת מלאכייקרי

 10,718 10,718 1 ית עקרוןיקר

 24,084 24,084 1 ת שמואליקרי

 11,557 23,114 2 ית שמונהיקר

 6,560 6,560 1 קרני שומרון

 7,309 7,309 1 ראמה

 8,290 41,451 5 ראש העין

 948 2,845 3 ראש פינה

 15,843 237,639 15 ראשון לציון

 29,345 58,690 2 רהט

 10,416 124,988 12 רחובות

 17,759 17,759 1 ריינה

 1,660 1,660 1 רמות השבים

 11,506 69,034 6 רמלה

 - - 1 רמת אפעל

 10,685 149,594 14 רמת גן

 1,006 1,006 1 רמת הכובש

 14,616 43,847 3 רמת השרון

 7,348 7,348 1 רמת ישי

 - - 1 מכבים-רעות



 

 
   

   הכנסת  

 51מתוך 51עמוד מרכז המחקר והמידע 

 

 סה"כ יחידות דואר שוביי
מספר 
 תושבים

 יחס יחידות דואר למספר תושבים

 17,330 69,320 4 רעננה

 1,380 1,380 1 רשפון

 5,470 5,470 1 שבלי

 8,497 8,497 1 שגב שלום

 10,941 21,881 2 שדרות

 19,631 19,631 1 שוהם

 6,203 6,203 1 שלומי

 6,381 6,381 1 שעב

 5,259 5,259 1 שערי תקווה

 1,148 1,148 1 שפיים

 19,359 38,717 2 שפרעם

 8,906 418,590 47 יפו–אביב-תל

 - - 1 תל השומר

 11,397 11,397 1 תל מונד

 17,529 17,529 1 תל שבע

 10,308 7,318,327 710 סכום כולל

 

 

 


