
אוכלוסייה ומקבלי הגמלאות, מועצות אזוריות בישראל

1



תושבים לפי קבוצות גיל

כלל

המקבלים

מקבלי

קצבה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

9,7645,0914,432241139819616531737  אל קסום

7,6293,0254,225379313125217652425852בטוף-  אל

2,3028591,2551881454135182369  אלונה

13,6014,6587,2251,7181,459731,4001892365058  אשכול

22,5127,57212,1872,7532,952552,792401381110107  באר טוביה

7,6542,7964,3335254421583079434911559'מרג-אל-  בוסתן

9,4513,7374,769945821207931381232261  בני שמעון

12,7504,0916,7401,9192,165432,0342063277858  בקעת בית שאן

7,4322,5003,8371,09586388391101093435  ברנר

5,1781,6792,712787592957292561930  גדרות

16,5426,6058,6711,26696149901392665181  גולן

23,26210,75511,3841,1238061097437524153170  גוש עציון

25,9858,96614,1172,9022,633392,500311410108133  גזר

5,7381,8503,1277616311061482612123  גן רווה

32,49111,00117,6743,8162,876632,721277402109141  דרום השרון

28,80210,31915,2583,2252,8502242,617432902242183  הגלבוע

17,3555,0119,0313,3132,597342,5312844025165  הגליל העליון

9,8434,0564,7821,0051,064321,0041022074356  הגליל התחתון

3,1411,1261,6703452625253934814  הערבה התיכונה

7,9503,9583,84814411213978951244  הר חברון

12,9684,2646,9961,7081,295801,2021233067196  זבולון

3,7431,1542,27931022682081952821  חבל אילות

6,7803,0103,222548419539981842021  חבל יבנה

23,2258,44212,4622,3211,739441,626251328101104  חבל מודיעין

16,5545,9898,7791,7861,477711,3912402667590  חוף אשקלון

30,1809,88016,1754,1253,1821023,00139648595123  חוף הכרמל

13,1874,2066,8122,1691,562281,5042072044349  חוף השרון

8,4183,1944,2151,00980177761151204445  יואב

23,4857,56312,5903,3322,480502,34743039894105  לב השרון

10,9574,2025,6461,109914408722362308055  לכיש

7,1602,0584,22687670714664871653543  מבואות החרמון

2017, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, מועצות אזוריות בישראל

מועצה אזורית
סך כל

התושבים

מקבלי גמלאות

17-0

נשים

59-18

גברים

64-18

60+נשים 

גברים 

+65

או שאירים/קצבת זקנה ו

גמלת

סעוד

נכות כללית
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קצבת

נכות

ותלויים

דמי 

פגיעה

כלל

המשפחות

משפחות

4+עם

ילדים

כלל

הילדים

  אל קסום1311202611561,10167435628

בטוף-  אל32217231,2052673,01481913849

  אלונה71012128626681141620

  אשכול394648441,6992954,24125111288

  באר טוביה92133240162,9373406,6063321460167

'מרג-אל-  בוסתן423110811,1142522,87470816138

  בני שמעון1219059631772,43814131350

  בקעת בית שאן54516081,5972963,740217842102

  ברנר39283651,0251092,3791221951

  גדרות221504608431,287411729

  גולן374636171,9934345,119299324144

  גוש עציון411748443,0171,2199,6305411030143

  גזר10913210863,3274197,7823991135196

  גן רווה1424122725481,556620242

  דרום השרון91115108113,9463038,706428522297

  הגלבוע138132276154,23363910,00533517249200

  הגליל העליון594136102,1011244,303222812151

  הגליל התחתון54502461,3772983,52917531093

  הערבה התיכונה121803479731,132610219

  הר חברון161112371,0274593,4402094659

  זבולון53396031,7432824,20212710115412

  חבל אילות65240506391,059422016

  חבל יבנה17163637642642,2811180327

  חבל מודיעין7891156143,1415087,5193291127142

  חוף אשקלון6476144381,9233464,779282845129

  חוף הכרמל9991192163,2842947,1443681364228

  חוף השרון43281251,541953,3651661683

  יואב27202429371012,19410411153

  לב השרון73102108122,9812966,7772681144166

  לכיש3953120131,3622783,50016973783

  מבואות החרמון35342410855761,7738742189

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

11,5103,6185,8971,9951,650311,5842402445741  מגידו

1,4265738074633130013613  מגילות

27,8949,19714,7733,9243,1521342,958411561115134  מטה אשר

64,90531,32330,8342,7481,9562311,777180780137473  מטה בנימין

55,62219,83329,7446,0455,8902085,473682821204234  מטה יהודה

19,4356,99510,3162,1241,619841,5202113155584  מנשה

10,3133,2535,9291,13186730809892344958  מעלה יוסף

13,8985,1837,4141,3011,160651,05317839710281  מרום הגליל

12,7515,1316,5441,0768664381917626479103  מרחבים

27,11810,07315,2531,7921,4431301,2729147382149  משגב

8,6654,6773,7692191125567918320  נווה מדבר

9,0284,5733,981474367634355842652  נחל שורק

9,9054,0434,954908798207691951986157  עזתה

13,2183,5567,0972,5652,068681,9872193365872  עמק הירדן

41,92914,05521,9575,9174,587844,381623590135202  עמק חפר

37,30912,74020,1124,4573,552753,392382588144184  עמק יזרעאל

14,9326,1667,2161,5501,092411,0141912557086  עמק לוד

4,7081,9232,3724132861026812641723  ערבות הירדן

6,5162,5553,4425193651134732861532  רמת נגב

39,88919,03618,9341,9191,4731861,361101422110258  שומרון

7,4632,1624,1291,17289825865155952235  שער הנגב

10,6494,4115,2011,0371,355331,2732082727858  שפיר

1,415378797240152214741836  תמר

(המשך) 2017, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, מועצות אזוריות בישראל

מועצה אזורית
סך כל

התושבים

מקבלי גמלאות

נכות כללית

17-0

נשים

59-18

גברים

64-18

60+נשים 

גברים 

+65

או שאירים/קצבת זקנה ו

גמלת

סעוד
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קצבת

נכות

ותלויים

דמי 

פגיעה

כלל

המשפחות

משפחות

4+עם

ילדים

כלל

הילדים

  מגידו42486051,3921343,15116021564

  מגילות550117731422300223

  מטה אשר8488228163,0362936,7313519145272

  מטה בנימין1121012761188,7583,70129,5361,51633133396

  מטה יהודה167163264526,2721,00615,06573446126308

  מנשה39508461,9622514,633248752120

  מעלה יוסף5249108111,3311222,860164441107

  מרום הגליל6351144162,0233935,0532291389108

  מרחבים464884161,7193764,6102371029103

  משגב6750108123,1094597,22426318177205

  נווה מדבר60003051971,29245023422

  נחל שורק2092439915523,8062062543

  עזתה383984211,2043413,28518472870

  עמק הירדן43606051,5881173,304204734144

  עמק חפר137156168175,28242111,4984741423407

  עמק יזרעאל118109108144,4394619,837482735275

  עמק לוד51458432,1707016,61228761496

  ערבות הירדן191324136382241,9061012843

  רמת נגב88019141732,2201240958

  שומרון9074168624,8241,83715,3631,0101358311

  שער הנגב172472208921162,06411921759

  שפיר455210861,4234494,10117724662

  תמר98122139112835074

מקבלי גמלאות

קצבת ילדים

ניידות

נפגעי עבודה

קצבת

נכות

ותלויים

מאיבה

מזונותדמי לידה
הבטחת

הכנסה
אבטלה

מועצה אזורית
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