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כלל
המקבלים

מקבלי
קצבה עם
השלמת
הכנסה

מקבלי
קצבת
זקנה
בלבד

נכות
כללית

שרותים
מיוחדים

גמלת
ילד נכה

13,23822813122038  אבו בסמה

6,5422139913243152143623  אל-בטוף

1,865833731214256  אלונה

10,69995468899118144202127  אשכול

19,3751,647491,553357257606575  באר טוביה

6,7423109921176281503638  בוסתן-אל-מרג'

6,73062827590778581117  בני שמעון

10,9051,258351,170255297512449  בקעת בית שאן

6,05458965659887142024  ברנר

4,56446210442894591420  גדרות

12,2452392318526148253126  גולן

14,9943096427842110176232  גוש עציון

21,2551,508261,406261318605696  גזר

5,1074594436505091514  גן רווה

24,6341,821361,693197261354568  דרום השרון

24,3302,0981611,916399705125100115  הגלבוע

15,1211,936541,857227287363154  הגליל העליון

9,4786101456188138252646  הגליל התחתון

2,528721654205611  הערבה התיכונה

5,7725473023631712  הר חברון

11,39484659780120190244628  זבולון

3,064803668234108  חבל אילות

5,61038063598647181411  חבל יבנה

19,6921,149401,053221272545078  חבל מודיעין

13,01896171893227230413748  חוף אשקלון

24,4782,1181001,949386387604495  חוף הכרמל

10,8741,01025946138136142334  חוף השרון

6,051533185031078921824  יואב

20,4311,484451,389322291445977  לב השרון

8,54077244730194197421832  לכיש

6,217418637178119131422  מבואות החרמון
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מועצה אזורית
סך כל
התושבים

מקבלי גמלאות

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת
סעוד

נכות כללית

ניידות
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קצבת
נכות
ותלויים

דמי פגיעה
כלל

המשפחות

משפחות
עם+4
ילדים

כלל
הילדים

  אבו בסמה0001226150116312912

  אל-בטוף257229943873,089331225936

  אלונה1012125817551390423

  אשכול6012181,4131663,137212121768

  באר טוביה14021642,5792705,7742752360162

  בוסתן-אל-מרג'3312011,0253403,01731623739

  בני שמעון281247761001,8351066739

  בקעת בית שאן5984111,4022083,156161144591

  ברנר27362773431,634941360

  גדרות1501542441,168583531

  גולן4724161,7572904,1572021320127

  גוש עציון1624362,1107996,56732442369

  גזר13919252,9803746,7473702026159

  גן רווה24122709521,487622139

  דרום השרון1168473,2252056,8933741616182

  הגלבוע153264153,6026909,02126428486184

  הגליל העליון5036131,7241063,3591641182128

  הגליל התחתון536081,2012182,92312862158

  הערבה התיכונה180334045822501312

  הר חברון120317862802,4961244233

  זבולון407211,4162423,4441151719266

  חבל אילות8120463511,03938317

  חבל יבנה152455621631,5501122417

  חבל מודיעין95108162,6893926,4093201016158

  חוף אשקלון71108391,5032433,6181842764104

  חוף הכרמל100120172,8312045,8022833482192

  חוף השרון362411,327642,69919261169

  יואב30242687551,4548431651

  לב השרון109132142,7462236,1413362830166

  לכיש55108101,1751912,889136147076

  מבואות החרמון322411834751,7116891260

מקבלי גמלאות

אבטלה

קצבתנפגעי עבודה
נכות
ותלויים
מאיבה

מועצה אזורית
קצבת ילדים

מזונותדמי לידה
הבטחת
הכנסה
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כלל
המקבלים

מקבלי
קצבה עם
השלמת
הכנסה

מקבלי
קצבת
זקנה
בלבד

נכות
כללית

שרותים
מיוחדים

גמלת
ילד נכה

9,7751,296521,231230202312432  מגידו

1,0061016010325  מגילות

22,2332,2871222,135303442504764  מטה אשר

46,080790161671994115919984  מטה בנימין

41,7102,6741102,466495633137117146  מטה יהודה

12,8711,089641,011163251343639  מנשה

8,7165831152769168143137  מעלה יוסף

11,75872861638167332593454  מרום הגליל

10,42063936597148193444145  מרחבים

21,2605055939350262309137  משגב

5,26118391695755112014  נחל שורק

10,9421,457591,371194296422543  עמק הירדן

36,7663,327833,1085594466294118  עמק חפר

30,8172,391552,244331366639077  עמק יזרעאל

12,45188354790133186304041  עמק לוד

3,2967845994181415  ערבות הירדן

4,314232921713356167  רמת נגב

7,73070921671173149322133  שדות נגב

24,55969412661552247426958  שומרון

6,174754387191247111714  שער הנגב

9,36374139683207227533337  שפיר

1,26282272310327  תמר

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת
סעוד

נכות כללית

ניידות
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מועצה אזורית
סך כל
התושבים

מקבלי גמלאות
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קצבת
נכות
ותלויים

דמי פגיעה
כלל

המשפחות

משפחות
עם+4
ילדים

כלל
הילדים

  מגידו566061,136642,32914871239

  מגילות601172935626216

  מטה אשר103168182,5542785,52225925181159

  מטה בנימין951681237,1272,59222,5801,13848130274

  מטה יהודה173276515,30176012,3805855987270

  מנשה549651,6161933,612171697100

  מעלה יוסף5484121,1781042,480106117392

  מרום הגליל54132181,7233934,4801681610799

  מרחבים558491,3482833,626164123968

  משגב5148102,7735086,89117923136171

  נחל שורק72476482572,1331321543

  עמק הירדן657261,307872,554118145282

  עמק חפר189132214,6762809,9724942443277

  עמק יזרעאל113108153,8564328,6323771945222

  עמק לוד437291,6813994,601274152282

  ערבות הירדן220135321021,2978811040

  רמת נגב1300656791,4746932029

  שדות נגב4548189582832,697125182364

  שומרון86120743,5741,02610,2685293382212

  שער הנגב24367630371,2837024439

  שפיר5496121,1533353,26417996959

  תמר81211331528614353

מועצה אזורית
קצבתנפגעי עבודה

נכות
ותלויים
מאיבה

קצבת ילדים

מזונותדמי לידה

מקבלי גמלאות

הבטחת
הכנסה

אבטלה

5


