
אוכלוסייה ומקבלי הגמלאות, מועצות אזוריות בישראל

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

0.170.250.150.030.020.070.020.020.030.030.06  אל קסום

0.090.100.090.030.030.070.030.040.100.100.09בטוף-  אל

0.030.030.030.020.020.000.020.010.010.010.02  אלונה

0.160.170.150.150.150.040.160.110.100.080.10  אשכול

0.260.260.260.240.310.030.320.240.160.200.19  באר טוביה

0.090.090.090.050.050.090.040.050.140.180.10'מרג-אל-  בוסתן

0.120.140.110.080.080.010.090.080.050.040.11  בני שמעון

0.150.150.140.160.220.020.230.120.130.130.10  בקעת בית שאן

0.090.090.080.090.090.010.090.060.050.060.06  ברנר

0.060.060.060.070.060.010.060.050.020.030.05  גדרות

0.200.240.190.120.110.020.110.020.120.100.16  גולן

0.270.370.250.100.080.060.090.040.110.090.30  גוש עציון

0.300.310.300.260.280.020.290.190.170.180.23  גזר

0.070.060.070.070.060.010.070.050.020.030.03  גן רווה

0.370.380.380.330.300.030.310.160.170.170.26  דרום השרון

0.330.350.330.270.290.120.290.250.360.400.31  הגלבוע

0.200.180.200.270.260.020.280.160.170.080.12  הגליל העליון

0.140.160.130.110.120.020.120.060.080.070.09  הגליל התחתון

0.040.040.040.030.030.000.030.000.010.020.02  הערבה התיכונה

0.100.150.090.020.010.010.010.000.040.030.09  הר חברון

0.150.150.150.150.130.050.140.070.130.120.17  זבולון

0.040.040.050.030.030.010.030.010.020.020.03  חבל אילות

0.080.100.070.050.040.000.050.050.030.040.03  חבל יבנה

0.270.290.260.210.180.020.190.150.130.180.18  חבל מודיעין

0.200.220.190.160.160.030.160.140.110.130.15  חוף אשקלון

0.350.350.350.350.330.050.350.220.210.170.22  חוף הכרמל

0.150.140.140.180.160.010.170.120.090.070.10  חוף השרון

0.100.110.090.090.080.010.090.070.050.070.08  יואב

0.260.250.270.290.250.030.260.250.160.150.18  לב השרון

0.130.160.130.100.090.020.100.140.090.120.10  לכיש
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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 קסום0.030.000.000.000.020.080.040.080.030.700.08

בטוף-  אל0.070.030.130.050.100.120.100.070.060.140.07

  אלונה0.020.020.020.020.020.010.020.010.010.000.02

  אשכול0.090.070.020.750.140.150.150.170.010.010.13

  באר טוביה0.200.220.340.250.240.160.220.230.070.070.26

'מרג-אל-  בוסתן0.090.050.180.020.090.110.100.040.050.190.08

  בני שמעון0.030.030.040.120.080.080.080.120.010.020.08

  בקעת בית שאן0.130.080.160.120.140.150.130.180.030.050.20

  ברנר0.090.050.050.070.090.050.080.090.010.010.08

  גדרות0.050.020.020.070.050.020.040.040.010.010.06

  גולן0.090.080.050.270.170.210.180.220.010.040.27

  גוש עציון0.100.030.110.710.250.620.340.400.060.030.18

  גזר0.250.220.310.100.280.200.270.330.050.040.26

  גן רווה0.030.040.040.020.060.020.050.050.000.010.07

  דרום השרון0.220.190.180.180.330.150.300.310.030.020.44

  הגלבוע0.300.210.430.250.350.290.340.260.090.300.28

  הגליל העליון0.130.070.020.150.180.060.150.190.030.010.24

  הגליל התחתון0.120.070.090.100.120.150.120.130.030.010.11

  הערבה התיכונה0.030.030.020.050.040.040.040.040.010.000.03

  הר חברון0.040.020.020.580.090.220.120.170.030.000.07

  זבולון0.120.070.070.050.150.140.150.110.070.130.66

  חבל אילות0.010.010.000.000.040.020.040.040.010.000.04

  חבל יבנה0.040.030.020.050.060.130.080.100.000.000.04

  חבל מודיעין0.180.140.180.220.260.260.260.240.070.070.23

  חוף אשקלון0.140.120.250.660.160.170.170.210.030.060.21

  חוף הכרמל0.220.150.200.270.270.140.240.260.090.080.37

  חוף השרון0.100.050.050.080.130.040.110.130.010.020.13

  יואב0.060.030.090.030.080.050.070.080.010.010.11

  לב השרון0.160.170.160.200.250.140.230.190.060.040.29

  לכיש0.090.090.140.220.110.140.120.160.050.050.15

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

0.080.070.090.080.070.010.080.050.070.060.08  מבואות החרמון

0.130.120.120.170.170.010.180.140.100.100.07  מגידו

0.020.020.020.010.000.000.000.000.010.010.02  מגילות

0.330.330.320.330.320.070.330.250.230.200.21  מטה אשר

0.751.090.670.240.210.120.210.110.330.240.83  מטה בנימין

0.650.700.660.530.610.110.630.410.350.340.41  מטה יהודה

0.230.250.220.180.170.040.170.120.130.090.14  מנשה

0.120.110.130.100.090.020.090.050.100.070.09  מעלה יוסף

0.160.180.160.120.120.040.120.100.160.170.13  מרום הגליל

0.150.170.140.090.090.020.090.110.110.130.17  מרחבים

0.320.340.340.180.160.070.150.060.200.160.27  משגב

0.130.200.110.020.020.050.010.010.010.010.04  נווה מדבר

0.110.160.090.040.040.000.040.030.030.030.09  נחל שורק

0.120.150.110.080.080.010.090.110.080.100.10  עזתה

0.150.130.150.210.210.030.230.140.140.100.12  עמק הירדן

0.470.470.460.470.460.040.490.350.240.220.32  עמק חפר

0.430.440.430.390.370.040.390.230.240.260.33  עמק יזרעאל

0.170.210.160.130.110.020.110.110.100.110.14  עמק לוד

0.060.080.050.040.030.000.030.010.030.020.05  ערבות הירדן

0.080.090.080.050.040.010.040.020.040.030.05  רמת נגב

0.490.710.430.170.160.090.160.060.180.180.44  שומרון

0.090.080.090.100.090.020.100.100.040.050.05  שער הנגב

0.120.150.110.090.150.020.160.130.110.140.10  שפיר

0.020.010.020.020.020.000.020.000.010.000.01  תמר
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מועצה אזורית
סך כל

התושבים

מקבלי גמלאות

נכות כללית

17-0

נשים

59-18

גברים

64-18

60+נשים 

גברים 
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או שאירים/קצבת זקנה ו

גמלת

סעוד
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קצבת

נכות

ותלויים

דמי 

פגיעה

כלל

המשפחות

משפחות

4+עם

ילדים

כלל

הילדים

  מבואות החרמון0.080.060.040.170.070.040.060.070.030.030.09

  מגידו0.100.080.070.080.120.070.110.110.010.030.10

  מגילות0.010.010.020.020.010.020.010.030.000.000.02

  מטה אשר0.180.150.340.250.260.140.230.270.050.210.31

  מטה בנימין0.260.160.321.830.741.811.031.120.210.190.56

  מטה יהודה0.380.270.360.850.520.490.520.550.280.130.50

  מנשה0.100.080.110.080.170.120.160.150.050.060.20

  מעלה יוסף0.100.080.140.200.110.060.100.110.030.060.16

  מרום הגליל0.140.080.160.230.170.190.180.180.090.110.16

  מרחבים0.100.080.090.270.150.180.160.160.060.040.16

  משגב0.160.080.110.200.260.200.240.200.120.230.34

  נווה מדבר0.010.000.000.000.030.100.050.040.000.500.04

  נחל שורק0.040.020.050.050.080.270.130.160.010.010.09

  עזתה0.090.070.050.370.100.160.110.130.040.040.11

  עמק הירדן0.100.090.130.070.140.060.110.130.030.030.18

  עמק חפר0.310.250.180.280.440.190.390.350.100.040.57

  עמק יזרעאל0.270.180.160.230.370.220.340.350.050.050.43

  עמק לוד0.110.080.130.050.180.350.230.240.040.020.14

  ערבות הירדן0.050.020.000.180.050.110.070.100.010.010.05

  רמת נגב0.020.010.020.020.080.090.080.100.000.020.06

  שומרון0.210.130.290.900.410.910.540.840.090.070.44

  שער הנגב0.040.040.040.370.080.070.070.090.020.050.08

  שפיר0.100.080.110.080.120.220.150.160.020.070.13

  תמר0.020.010.000.030.010.010.010.010.000.010.01

מקבלי גמלאות

קצבת ילדים

ניידות

נפגעי עבודה

קצבת

נכות

ותלויים

מאיבה

מזונותדמי לידה
הבטחת

הכנסה
אבטלה

מועצה אזורית
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