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כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

......892318..1,07395  אלונה

13....4,2551,0267283230044  אפעל

1317..8,180769706928386  אשכול

14,9141,611741,494326218412251  באר טוביה

......43,389567355245266  בני שמעון

9,1161,188461,111158212372135  בקעת בית שאן

13....4,1325501051910663  ברנר

17..3,70542516396643510  גדרות

9,69311929711383121618  גולן

9,573175561531934113223  גוש עציון

18,6891,372611,250246268443471  גזר

18....3715341..4,411397  גן רוה

23,6451,658861,508153229326150  דרום השרון

21,5301,9051651,715284556806864  הגלבוע

12,1211,8641121,730125222391734  הגליל העליון

7,829533154805684131524  הגליל התחתון

......11..18..1,96826  הערבה התיכונה

..15......4,125331223  הר חברון

9,34575666689117139112115  זבולון

......12..34..2,31445  חבל אילות

....3,88236110338763810  חבל יבנה

8,68988382814193142301325  חוף אשקלון

14,6251,381371,274213172303043  חוף הכרמל

7,1828333876711993101019  חוף השרון

2011..30..44..6,67859  חוף עזה

4,1995362349611282111215  יואב

12,7891,292691,183275185364147  לב השרון

6,18169256639221131201929  לכיש

13..3064910115..5,282369  מבואות החרמון

8,4901,289731,197163188332029  מגידו

נכות כללית

ניידות

לוח 3: מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, 2002

מקבלי גמלאות

מועצה אזורית
סך כל

התושבים

גמלת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד
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גמלת

נכות

ותלויים

דמי פגיעה
כלל

המשפחות

משפחות

עם+4

ילדים

כלל

הילדים

  אלונה..15....121471129012..

  אפעל28....4132884830..2512

  אשכול1,307712,59783152742..4160

  באר טוביה2,1312384,7292202981167..75240

  בני שמעון2731..751921,71569..1812

  בקעת בית שאן1,3902073,115111142459..3496

  ברנר1136..536321,05761..1136

  גדרות24....4653895936....10

  גולן3136111,6172543,768139292792

  גוש עציון2150..24191,5085524,693228..

  גזר2,3853965,6852452554169..80180

  גן רוה34....569271,18961..1524

  דרום השרון3,2142236,7874412360225..78132

  הגלבוע122336103,1406357,78922536449191

  הגליל העליון1,9581363,751109156063..4360

  הגליל התחתון1,0611732,54095172767..3784

  הערבה התיכונה15....3172565735..1024

  הר חברון28....24145612271,89175..

  זבולון..35601,1282042,6531021316060

  חבל אילות..........123983384132

  חבל יבנה1014..4451241,15967......

  חוף אשקלון1,1271552,467115227783..3572

  חוף הכרמל1,7861403,6651643134140..52144

  חוף השרון1553..946461,838107..2948

  חוף עזה1748301,1054483,750131194050

  יואב2631..588481,20232..1312

  לב השרון54192101,8451593,9222403641153

  לכיש8771312,02296149571..3584

  מבואות החרמון766771,71364141662..2324

  מגידו1,075782,11885121648..49108

מועצה אזורית

נפגעי עבודה
גמלת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

דמי לידה

מקבלי גמלאות

מזונות
הבטחת

הכנסה
אבטלה
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................856  מגילות

כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

15,0201,00365911165198283442  מודיעים

16,3622,2211542,052225309324046  מטה אשר

27,20743213236247175329045  מטה בנימין

29,3832,2801532,062408447928799  מטה יהודה

12,0061,01774927156197232418  מנשה

1822..6,8315082945548122  מעלה יוסף

10,44973372622115248312330  מרום הגליל

7,42662348562130149282136  מרחבים

16,4432294317928125103621  משגב

..10..1644034..2,314186  נחל שורק

20..5,9926564060816911126  עזתה

13,9111,351501,260152205151831  עמק הירדן

30,1132,8731142,630429361514681  עמק חפר

23,1582,211822,075234266345047  עמק יזרעאל

9,63779246690132126262926  עמק לוד

......27..18..2,93537  ערבות הירדן

......3,221201221851623  רמת נגב

17,38143112936835148254743  שומרון

10....4,7506763862512567  שער הנגב

8,10169556634192152352022  שפיר

......11..35..3,26448  תמר
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מועצה אזורית
סך כל

התושבים

מקבלי גמלאות

גמלת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

נכות כללית

ניידות
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  מגילות......1541333920..12..

גמלת

נכות

ותלויים

דמי פגיעה
כלל

המשפחות

משפחות

עם+4

ילדים

כלל

הילדים

מודיעים64156132,1112974,8892663030151

  מטה אשר2,5123405,56614829202127..64264

  מטה בנימין37156694,7441,70714,9118665371225

  מטה יהודה100372344,2296439,8904767964259

  מנשה1,4351863,17796158076..43108

  מעלה יוסף1,0421432,371802262109..3496

  מרום הגליל39120151,5503564,00414925127134

  מרחבים1,0812713,042132125480..3436

  משגב2,2533585,64219515109167..3524

  נחל שורק..14....29310293338....

עזתה2848138312382,240101123847

  עמק הירדן1,3961082,73899264694..4696

  עמק חפר132276123,9712417,8504705673299

  עמק יזרעאל3,2833807,2792972261201..82168

  עמק לוד1,3213463,713192161385..2472

  ערבות הירדן29....10497711,11533....

  רמת נגב21....538731,19348..12..

שומרון4872492,7937087,59839239120194

  שער הנגב1638..660561,35043..1560

  שפיר10664..9822962,807113..5084

  תמר........14311292..12..

הבטחת

הכנסה
אבטלה

מקבלי גמלאות

מועצה אזורית

נפגעי עבודה
גמלת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

מזונותדמי לידה
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