
מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי הגמלאות
כאחוז מכלל האוכלוסייה
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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

9.515.77.61.41.33.90.90.70.30.01.2  אל קסום

8.811.98.42.72.95.22.23.38.34.612.8  אל-בטוף

2.73.02.81.31.20.11.20.60.70.81.8  אלונה

14.414.114.613.914.63.815.710.48.37.57.5  אשכול

26.027.226.421.530.62.132.624.413.916.819.7  באר טוביה

9.011.18.84.34.66.33.85.713.516.812.8  בוסתן-אל-מרג'

9.510.89.27.98.20.78.86.14.12.66.3  בני שמעון

14.513.314.816.422.01.723.014.113.215.59.6  בקעת בית שאן

8.98.88.99.08.40.59.35.64.15.46.3  ברנר

6.25.96.26.66.40.56.95.42.03.16.3  גדרות

16.919.617.76.65.71.95.71.69.68.09.0  גולן

23.733.821.56.65.64.05.83.47.27.232.0  גוש עציון

29.029.530.222.624.01.825.518.916.220.418.8  גזר

6.46.36.46.56.40.26.93.62.43.45.1  גן רווה

35.135.336.030.626.72.128.714.414.315.521.8  דרום השרון

33.537.432.228.729.68.431.028.336.042.335.2  הגלבוע

20.616.720.929.026.62.029.314.214.49.311.3  הגליל העליון

13.115.312.98.59.01.09.56.27.18.09.3  הגליל התחתון

3.53.83.62.11.70.11.80.11.21.51.8  הערבה התיכונה

7.911.97.30.21.00.60.90.32.11.58.1  הר חברון

15.716.615.514.312.43.313.18.510.48.817.0  זבולון

4.04.04.61.61.50.01.51.01.20.82.7  חבל אילות

7.710.36.94.64.70.25.15.82.84.44.2  חבל יבנה

27.231.626.817.816.52.117.114.313.516.819.1  חבל מודיעין

18.319.518.713.613.83.514.713.511.715.512.2  חוף אשקלון

33.332.534.231.830.45.932.226.319.018.617.3  חוף הכרמל

15.314.615.018.216.31.017.711.48.55.212.2  חוף השרון

9.110.28.78.17.50.58.26.64.36.45.1  יואב

28.128.427.928.225.62.527.325.015.215.721.5  לב השרון

11.312.510.99.610.01.910.813.69.315.29.0  לכיש

מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, כאחוז מכלל האוכלוסייה, 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 קסום2.60.20.00.01.64.62.63.82.724.12.0

  אל-בטוף8.14.612.26.410.118.712.13.87.522.86.9

  אלונה2.32.40.01.62.71.32.52.90.50.53.0

  אשכול8.711.03.539.913.911.613.718.04.31.513.3

  באר טוביה23.729.933.011.226.016.224.325.711.85.422.8

  בוסתן-אל-מרג'12.16.115.61.610.017.611.64.93.821.76.2

  בני שמעון4.04.81.78.08.47.88.712.31.10.85.0

  בקעת בית שאן14.511.212.214.412.812.212.415.77.05.115.7

  ברנר8.76.63.56.48.74.18.012.00.00.58.7

  גדרות6.93.70.04.85.82.65.24.80.50.54.7

  גולן9.810.310.425.516.818.717.521.89.71.318.2

  גוש עציון10.73.75.263.823.650.430.137.45.91.49.5

  גזר29.830.327.812.829.719.627.834.68.63.424.0

  גן רווה4.95.35.23.27.12.96.47.40.50.55.9

  דרום השרון22.526.815.616.034.113.130.436.23.81.340.2

  הגלבוע36.132.033.027.136.637.237.428.517.837.329.8

  הגליל העליון15.69.43.522.317.25.414.318.48.63.718.2

  הגליל התחתון14.211.612.211.211.914.012.313.44.81.312.6

  הערבה התיכונה3.54.20.04.83.73.53.75.00.50.21.7

  הר חברון4.02.61.763.88.617.611.514.92.20.76.1

  זבולון12.17.710.43.213.913.614.010.511.314.662.7

  חבל אילות2.61.50.00.04.53.24.23.80.50.12.0

  חבל יבנה3.83.53.59.66.110.47.010.11.10.53.3

  חבל מודיעין25.222.226.123.927.923.627.528.44.82.324.0

  חוף אשקלון16.816.717.467.016.315.616.622.610.85.020.3

  חוף הכרמל28.321.533.025.529.013.325.430.511.86.129.8

  חוף השרון10.77.53.54.813.94.512.214.61.11.111.2

  יואב8.45.55.23.28.04.87.511.01.11.58.4

  לב השרון22.823.319.120.828.214.526.426.913.53.128.4

  לכיש10.413.417.420.811.711.712.112.65.96.214.0

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

8.37.49.36.36.30.46.54.66.85.46.3  מבואות החרמון

13.412.213.117.517.61.719.115.69.610.36.3  מגידו

1.41.51.60.10.20.00.10.10.51.01.8  מגילות

30.629.130.833.831.55.833.626.023.217.318.5  מטה אשר

65.9100.457.114.314.110.014.08.224.219.179.1  מטה בנימין

59.363.260.544.458.36.760.438.231.142.346.3  מטה יהודה

18.421.017.615.515.43.016.411.910.78.514.0  מנשה

11.711.413.07.58.20.88.55.48.96.29.9  מעלה יוסף

15.818.216.09.210.62.810.810.615.918.813.4  מרום הגליל

13.817.413.08.18.62.09.110.49.112.616.1  מרחבים

30.136.730.99.49.64.78.83.116.212.635.5  משגב

6.811.55.31.00.81.50.50.10.00.00.3  נווה מדבר

8.713.77.02.92.40.22.63.62.63.99.6  נחל שורק

10.913.510.17.78.90.89.713.47.39.89.3  עזתה

14.611.215.021.620.63.022.312.914.812.48.4  עמק הירדן

49.450.448.650.346.83.550.439.222.520.636.7  עמק חפר

42.245.342.333.833.43.035.822.520.722.734.6  עמק יזרעאל

17.421.216.013.311.42.111.811.89.711.617.6  עמק לוד

4.35.34.32.01.70.41.70.51.92.36.0  ערבות הירדן

6.37.26.34.13.20.53.40.82.51.86.6  רמת נגב

36.149.933.412.511.37.311.65.014.614.737.0  שומרון

8.77.88.711.09.71.210.78.73.84.93.9  שער הנגב

12.615.711.78.710.81.711.213.511.315.59.3  שפיר

1.41.31.51.71.30.21.40.30.61.30.6  תמר

מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, כאחוז מכלל האוכלוסייה, 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

  מבואות החרמון8.17.27.016.07.64.16.77.63.80.79.2

  מגידו11.012.110.49.612.05.410.715.52.70.712.8

  מגילות1.21.10.01.61.70.91.41.51.10.11.7

  מטה אשר22.522.431.330.325.514.623.325.512.415.725.9

  מטה בנימין30.422.634.8189.973.9162.099.0112.232.311.451.8

  מטה יהודה46.538.640.086.254.947.353.961.232.89.841.6

  מנשה11.912.110.411.216.312.315.518.83.26.618.4

  מעלה יוסף12.110.813.920.811.56.310.311.85.95.712.0

  מרום הגליל16.511.922.630.316.721.617.817.79.19.516.4

  מרחבים12.111.015.620.813.716.915.419.67.03.912.9

  משגב14.712.38.716.027.928.528.720.411.314.328.8

  נווה מדבר1.70.00.00.01.54.42.51.31.614.22.0

  נחל שורק4.61.83.59.68.024.212.115.71.10.46.9

  עזתה8.49.27.038.39.916.511.416.15.43.28.3

  עמק הירדן13.314.312.212.813.05.110.612.68.14.115.3

  עמק חפר37.339.127.835.147.220.342.747.311.83.346.8

  עמק יזרעאל28.025.915.619.239.026.036.439.07.53.237.0

  עמק לוד13.011.48.712.817.828.421.327.87.51.316.1

  ערבות הירדן5.23.70.020.85.18.35.88.40.00.53.6

  רמת נגב2.32.61.70.06.96.06.78.01.10.93.6

  שומרון20.218.422.6118.139.370.447.868.217.85.636.6

  שער הנגב4.95.55.223.96.52.85.68.11.61.18.6

  שפיר11.913.413.920.811.720.813.919.03.86.59.8

  תמר1.71.80.01.61.20.51.00.91.10.31.4

מקבלי גמלאות

קצבת ילדים

ניידות

נפגעי עבודה
קצבת
נכות
ותלויים
מאיבה

מזונותדמי לידה
הבטחת
הכנסה

אבטלה
מועצה אזורית
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