
מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי הגמלאות
כאחוז מהאוכלוסייה ביישוב 
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תושבים לפי קבוצות גיל

כלל
המקבלים

מקבלי
קצבה עם
השלמת
הכנסה

מקבלי
קצבת
זקנה
בלבד

נכות
כללית

שרותים
מיוחדים

גמלת
ילד נכה

100.054.743.41.91.41.00.90.10.10.00.1  אל קסום

100.044.351.83.83.31.42.20.72.60.30.6  אל-בטוף

100.037.156.86.14.60.04.10.40.80.10.3  אלונה

100.032.255.512.310.40.69.81.41.60.30.2  אשכול

100.034.455.110.512.00.211.21.81.50.30.3  באר טוביה

100.040.653.36.15.21.63.71.24.10.90.6  בוסתן-אל-מרג'

100.037.352.210.58.70.28.31.21.20.10.3  בני שמעון

100.030.255.414.415.40.314.21.92.50.50.3  בקעת בית שאן

100.032.754.313.09.70.19.31.21.30.30.3  ברנר

100.031.654.813.610.60.210.01.70.90.20.4  גדרות

100.038.157.05.03.40.33.00.21.60.20.2  גולן

100.047.049.53.52.40.42.20.30.80.10.6  גוש עציון

100.033.556.69.98.40.17.91.31.50.30.3  גזר

100.032.554.513.010.20.19.71.11.00.30.3  גן רווה

100.033.155.811.17.80.17.30.81.10.20.3  דרום השרון

100.036.752.310.99.00.68.31.63.00.60.4  הגלבוע

100.026.755.318.013.20.212.71.31.90.20.2  הגליל העליון

100.038.553.38.27.00.26.50.91.50.30.3  הגליל התחתון

100.036.056.57.64.90.14.60.00.90.20.2  הערבה התיכונה

100.049.450.20.31.30.21.10.10.70.10.4  הר חברון

100.034.853.611.68.00.57.51.01.80.30.5  זבולון

100.032.762.35.03.80.03.20.50.80.10.3  חבל אילות

100.043.948.57.66.20.05.91.41.00.30.2  חבל יבנה

100.038.253.58.36.20.25.61.01.40.30.3  חבל מודיעין

100.035.155.59.47.70.47.21.41.80.40.3  חוף אשקלון

100.032.155.812.19.30.48.61.51.60.30.2  חוף הכרמל

100.031.453.415.210.90.210.41.41.50.20.3  חוף השרון

100.036.851.911.38.40.18.01.41.30.30.2  יואב

100.033.353.912.89.30.28.71.71.50.30.3  לב השרון

100.036.352.810.99.00.48.52.32.30.70.3  לכיש

100.029.461.09.67.70.17.01.12.20.30.3  מבואות החרמון

מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, כאחוז מהאוכלוסייה ביישוב, 2012

מועצה אזורית
סך כל
התושבים

מקבלי גמלאות

17-0

נשים
59-18
גברים
64-18

נשים +60
גברים 

65+

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת
סעוד

נכות כללית
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קצבת
נכות
ותלויים

דמי 
פגיעה

כלל
המשפחות

משפחות
עם+4
ילדים

כלל
הילדים

  אל קסום0.10.00.00.02.31.19.00.60.13.30.2

  אל-בטוף0.40.31.20.115.45.044.50.60.23.40.6

  אלונה0.40.50.00.013.51.230.11.50.00.20.9

  אשכול0.30.40.20.213.11.931.11.80.10.10.7

  באר טוביה0.40.71.10.013.51.530.41.40.10.30.7

  בוסתן-אל-מרג'0.60.41.50.014.94.642.00.80.13.20.6

  בני שמעון0.20.30.20.111.91.929.71.80.00.10.4

  בקעת בית שאן0.40.40.70.112.02.027.81.50.10.50.9

  ברנר0.40.40.30.113.21.129.41.90.00.10.8

  גדרות0.50.30.00.112.81.027.41.10.00.10.6

  גולן0.30.30.50.113.42.633.71.80.10.10.9

  גוש עציון0.20.10.20.213.55.041.52.20.10.10.3

  גזר0.40.60.80.013.81.631.31.70.10.20.7

  גן רווה0.30.50.70.015.11.132.51.60.00.10.7

  דרום השרון0.30.40.40.013.10.928.21.40.00.00.9

  הגלבוע0.50.50.90.114.72.636.31.20.11.50.7

  הגליל העליון0.30.30.10.111.30.622.71.30.10.20.7

  הגליל התחתון0.50.50.80.112.22.530.61.40.10.10.8

  הערבה התיכונה0.40.70.00.114.42.434.92.00.00.10.4

  הר חברון0.20.20.20.614.65.247.12.60.10.10.6

  זבולון0.30.30.60.011.92.029.10.90.21.23.2

  חבל אילות0.30.20.00.015.01.833.91.30.00.00.4

  חבל יבנה0.20.30.40.110.73.229.51.80.00.10.3

  חבל מודיעין0.40.50.80.113.92.032.91.50.00.10.7

  חוף אשקלון0.40.50.80.312.02.029.51.70.10.40.9

  חוף הכרמל0.40.40.90.111.80.924.81.30.10.20.7

  חוף השרון0.30.30.20.012.30.726.01.30.00.10.6

  יואב0.40.30.50.011.91.227.01.70.00.20.7

  לב השרון0.40.50.60.113.51.230.61.30.10.10.8

  לכיש0.40.71.30.114.02.434.91.60.10.71.0

  מבואות החרמון0.40.50.70.212.41.226.41.30.10.10.9

מקבלי גמלאות

מועצה אזורית הבטחת
הכנסה

אבטלה מזונותדמי לידה ניידות

נפגעי עבודה
קצבת
נכות
ותלויים
מאיבה

קצבת ילדים
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תושבים לפי קבוצות גיל

כלל
המקבלים

מקבלי
קצבה עם
השלמת
הכנסה

מקבלי
קצבת
זקנה
בלבד

נכות
כללית

שרותים
מיוחדים

גמלת
ילד נכה

100.030.153.216.713.40.312.72.22.00.40.2  מגידו

100.036.462.70.91.20.00.90.21.00.40.5  מגילות

100.031.254.714.110.50.49.81.62.10.30.3  מטה אשר

100.050.147.12.82.20.41.90.21.00.10.5  מטה בנימין

100.035.155.49.510.00.39.11.21.40.30.3  מטה יהודה

100.037.551.810.78.50.47.91.21.60.20.3  מנשה

100.031.960.08.17.10.26.40.92.10.30.4  מעלה יוסף

100.037.754.87.46.80.46.11.32.80.60.4  מרום הגליל

100.041.551.17.46.30.35.91.51.80.40.5  מרחבים

100.040.155.94.03.30.42.60.21.50.20.5  משגב

100.055.243.01.81.40.50.80.00.00.00.0  נווה מדבר

100.051.844.04.22.80.12.60.80.80.20.5  נחל שורק

100.040.750.39.08.40.27.92.41.90.40.4  עזתה

100.025.256.018.914.30.513.71.72.80.40.2  עמק הירדן

100.033.653.512.99.70.29.11.51.30.20.3  עמק חפר

100.035.354.510.28.10.27.61.01.40.30.3  עמק יזרעאל

100.040.350.09.76.70.36.11.31.50.30.4  עמק לוד

100.040.253.95.84.00.23.50.21.20.30.6  ערבות הירדן

100.037.354.48.35.10.24.90.21.10.10.4  רמת נגב

100.045.450.24.43.20.52.90.31.10.20.4  שומרון

100.029.454.516.111.40.311.01.91.20.30.2  שער הנגב

100.040.950.48.78.70.37.92.02.50.60.3  שפיר

100.028.756.514.89.10.38.40.31.10.40.2  תמר

מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, כאחוז מהאוכלוסייה ביישוב, 2012 (המשך)

מועצה אזורית
סך כל
התושבים

מקבלי גמלאות

נכות כללית

17-0

נשים
59-18
גברים
64-18

נשים +60
גברים 

65+

קצבת זקנה ו/או שאירים

גמלת
סעוד
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קצבת
נכות
ותלויים

דמי 
פגיעה

כלל
המשפחות

משפחות
עם+4
ילדים

כלל
הילדים

  מגידו0.40.50.70.112.10.926.21.60.00.10.8

  מגילות0.40.50.00.116.31.533.91.50.20.11.0

  מטה אשר0.30.40.90.111.31.124.71.20.10.70.7

  מטה בנימין0.20.20.50.215.15.848.92.40.10.20.6

  מטה יהודה0.30.40.60.112.51.929.61.40.10.20.6

  מנשה0.30.40.50.011.91.627.41.40.00.50.8

  מעלה יוסף0.40.51.00.113.21.228.61.40.10.60.8

  מרום הגליל0.50.41.20.214.23.236.51.60.10.80.8

  מרחבים0.40.51.00.113.42.936.42.00.10.40.8

  משגב0.20.20.20.012.52.231.10.90.10.60.8

  נווה מדבר0.20.00.00.03.01.511.40.50.13.40.3

  נחל שורק0.20.10.30.112.46.545.22.50.00.10.6

  עזתה0.30.50.60.312.33.634.22.10.10.40.6

  עמק הירדן0.40.60.70.112.00.823.71.20.10.40.8

  עמק חפר0.30.50.50.112.91.028.21.30.10.10.8

  עמק יזרעאל0.30.40.30.012.51.428.11.30.00.10.7

  עמק לוד0.30.40.40.113.93.840.02.20.10.10.7

  ערבות הירדן0.50.50.00.416.14.543.92.70.00.10.7

  רמת נגב0.20.20.20.014.72.234.61.80.00.20.5

  שומרון0.20.30.50.314.74.643.12.60.10.20.8

  שער הנגב0.20.40.50.210.00.821.11.30.00.20.8

  שפיר0.40.61.00.112.53.935.82.10.10.70.6

  תמר0.50.70.00.110.80.923.00.90.20.30.8

מקבלי גמלאות

קצבת ילדים

ניידות

נפגעי עבודה
קצבת
נכות
ותלויים
מאיבה

מזונותדמי לידה
הבטחת
הכנסה

אבטלה
מועצה אזורית
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