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מועצה אזורית
גמלת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

גמלת

נכות

ותלויים

1,790.92,200.22,204.01,410.54,330.2  אלונה

1,661.11,967.91,322.51,704.34,651.2  אפעל

1,679.11,984.31,212.51,681.82,216.5  אשכול

1,697.82,006.91,451.51,594.83,504.0  באר טוביה

1,725.12,076.02,292.41,549.31,765.3  בני שמעון

1,696.02,015.31,548.81,578.42,436.0  בקעת בית שאן

1,701.31,948.11,273.71,547.72,746.1  ברנר

1,667.22,040.01,498.81,821.83,660.2  גדרות

1,718.92,158.21,689.91,542.82,325.0  גולן

1,801.72,262.81,442.81,542.84,690.7  גוש עציון

1,696.32,121.21,603.11,571.33,936.4  גזר

1,738.32,043.01,322.61,586.84,400.8  גן רווה

1,664.72,126.01,570.51,546.33,510.5  דרום השרון

1,742.92,302.31,421.81,629.62,550.9  הגלבוע

1,704.21,854.21,876.41,555.81,657.2  הגליל העליון

1,692.52,151.81,492.01,622.13,323.6  הגליל התחתון

1,641.02,115.52,057.32,116.01,641.8  הערבה התיכונה

1,889.42,787.3882.01,257.92,048.6  הר חברון

1,723.22,147.11,603.11,406.32,136.3  זבולון

1,789.31,909.51,675.0697.0  חבל אילות

1,667.81,938.11,587.11,612.02,929.3  חבל יבנה

1,696.12,168.41,557.71,369.92,972.4  חוף אשקלון

1,705.52,047.41,557.61,619.12,823.3  חוף הכרמל

1,705.31,916.41,675.31,586.93,120.2  חוף השרון

1,663.02,439.41,763.51,648.62,853.3  חוף עזה

1,697.32,078.81,523.01,528.02,182.8  יואב

1,724.22,173.81,445.11,679.32,614.2  לב השרון

1,704.72,072.71,498.91,475.53,588.4  לכיש

1,738.02,129.31,293.31,520.83,024.1  מבואות החרמון

לוח 4: מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעת, 2002

2



דמי פגיעה

גמלת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

  אלונה9,145.5382.3573.03,346.02,691.4

  אפעל10,883.52,082.5415.0429.01,128.02,907.8

  אשכול8,228.45,297.7379.01,065.11,996.32,967.4

  באר טוביה6,257.26,004.0458.01,613.91,970.22,855.0

  בני שמעון7,469.86,004.0515.41,586.42,047.32,590.7

  בקעת בית שאן4,383.64,910.7496.61,574.81,650.12,733.7

  ברנר8,451.62,702.0374.51,617.01,551.53,326.9

  גדרות6,975.0399.63,080.01,642.03,274.8

  גולן8,593.33,985.2545.41,461.11,837.93,159.7

  גוש עציון8,470.14,197.1965.91,877.81,740.03,656.9

  גזר7,656.33,267.3574.41,530.81,788.62,986.8

  גן רווה15,207.53,839.0391.41,589.01,913.02,876.8

  דרום השרון8,200.21,764.8409.81,880.52,170.53,440.2

  הגלבוע6,378.43,503.8614.51,340.41,999.62,820.3

  הגליל העליון5,087.14,360.8375.71,072.72,354.12,777.2

  הגליל התחתון4,675.93,962.7557.21,486.91,797.63,286.2

  הערבה התיכונה7,038.34,500.0400.3645.01,886.02,944.8

  הר חברון4,459.05,776.21,096.81,981.02,141.32,568.2

  זבולון4,794.3560.72,204.52,211.23,278.9

  חבל אילות6,704.0411.81,250.32,677.03,509.2

  חבל יבנה7,755.0677.32,348.52,136.12,241.9

  חוף אשקלון5,558.94,349.0478.11,370.01,952.62,861.9

  חוף הכרמל4,814.05,923.0402.61,547.91,943.93,186.3

  חוף השרון4,973.3338.0361.11,292.41,987.53,460.4

  חוף עזה6,247.14,082.01,107.51,965.01,998.82,624.8

  יואב14,451.93,678.0411.82,069.51,917.53,388.5

  לב השרון4,752.37,465.2425.91,494.11,734.03,391.1

  לכיש6,300.49,213.0522.32,193.12,126.92,332.8

  מבואות החרמון10,716.94,168.0458.51,458.91,771.82,833.8
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מועצה אזורית
גמלת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

גמלת

נכות

ותלויים

1,698.52,003.91,629.81,489.92,556.8  מגידו

1,784.31,983.3882.01,763.02,137.0  מגילות

1,729.32,183.41,417.01,742.43,070.0  מודיעים

1,708.81,992.21,653.21,668.42,828.1  מטה אשר

1,777.32,410.81,598.11,553.63,343.5  מטה בנימין

1,725.92,188.71,504.71,636.53,401.8  מטה יהודה

1,706.72,046.61,341.81,484.01,846.3  מנשה

1,765.82,109.01,322.81,797.42,537.0  מעלה יוסף

1,764.72,311.71,535.81,571.52,591.6  מרום הגליל

1,745.32,131.31,668.91,435.82,178.3  מרחבים

1,701.82,363.91,322.61,591.72,982.4  משגב

1,610.22,027.91,616.51,357.75,088.2  נחל שורק

1,707.62,063.21,797.31,410.72,726.4  עזתה

1,703.11,943.61,469.61,625.92,337.0  עמק הירדן

1,694.81,983.71,521.41,586.83,412.9  עמק חפר

1,724.12,111.31,607.81,459.93,270.8  עמק יזרעאל

1,700.92,275.71,593.81,401.42,894.6  עמק לוד

1,801.02,124.71,322.51,782.72,357.7  ערבות הירדן

1,719.81,726.21,763.01,763.02,103.3  רמת נגב

1,778.22,320.31,657.61,605.62,838.6  שומרון

1,697.71,888.21,432.81,733.72,594.3  שער הנגב

1,743.42,159.71,511.51,569.22,315.3  שפיר

1,715.61,700.22,645.01,058.01,789.2  תמר

לוח 4: מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעת,  2002 (המשך)
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דמי פגיעה

גמלת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

  מגידו2,901.63,756.7381.51,114.91,727.62,564.1

  מגילות3,001.3812.0430.62,019.03,047.7

  מודיעים7,073.52,743.8519.11,501.51,689.72,798.2

  מטה אשר2,394.63,133.2488.31,390.02,045.42,553.0

  מטה בנימין4,841.53,369.6964.81,693.92,023.53,177.1

  מטה יהודה5,244.73,024.0538.21,813.32,018.32,976.6

  מנשה4,818.13,930.0483.01,660.62,003.83,013.9

  מעלה יוסף8,235.73,269.3493.71,376.51,734.72,795.5

  מרום הגליל5,700.82,750.7671.41,369.41,869.72,362.6

  מרחבים14,500.92,419.5804.91,622.81,758.02,375.7

  משגב12,211.82,127.3583.01,508.62,083.23,285.7

  נחל שורק1,017.32,196.01,778.82,828.6

  עזתה7,551.82,348.1743.11,869.41,568.72,491.4

  עמק הירדן4,622.32,660.8383.41,399.11,960.12,733.7

  עמק חפר6,065.73,157.3374.11,693.61,884.13,273.1

  עמק יזרעאל4,630.81,471.2471.51,113.41,785.32,990.3

  עמק לוד6,448.32,840.0841.71,836.11,854.82,706.3

  ערבות הירדן3,641.0499.61,521.01,561.82,954.9

  רמת נגב12,782.44,166.0484.01,308.02,175.73,110.3

  שומרון9,905.74,092.1745.91,770.02,228.63,107.6

  שער הנגב3,233.13,122.5404.2807.71,363.43,604.2

  שפיר8,646.44,273.0845.61,344.41,743.72,407.7

  תמר3,229.54,335.0401.41,787.52,314.52,914.5
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