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כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

5,9841788511351127172715  אל-בטוף

......872318..1,27589  אלונה

13....4,1381,0537388129243  אפעל

1218..8,358798727328797  אשכול

16,5481,595691,521320230472751  באר טוביה

6,4502427915865261453523  בוסתן-אל-מרג'

10....49,026577365405266  בני שמעון

8,9541,173401,111143210352039  בקעת בית שאן

1216..5399364..4,506560  ברנר

17....3,900431134057135  גדרות

10,22212025791386141819  גולן

10,738189561672239113224  גוש עציון

19,1141,389551,296217283483272  גזר

17....3815043..4,440402  גן רוה

19,4861,552531,458132205263637  דרום השרון

21,6641,9361681,770262541837268  הגלבוע

12,3191,8591041,75880230382037  הגליל העליון

8,214532174875979131729  הגליל התחתון

......13..24..2,13429  הערבה התיכונה

..16..13..4,757351124  הר חברון

9,71876857710110145132617  זבולון

......10..46..2,59058  חבל אילות

....342753810..4,185355  חבל יבנה

16,3931,02851948156201283546  חבל מודיעין

9,06889374836201148331229  חוף אשקלון

20,0171,8871281,720321302484074  חוף הכרמל

7,87383237777104100131021  חוף השרון

2113..42..48..7,52964  חוף עזה

4,3465332350310883101316  יואב

15,8811,319591,236266183303947  לב השרון

גמלת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד

נכות כללית

ניידות
מועצה אזורית

סך כל

התושבים
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מקבלי גמלאות
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גמלת

נכות

ותלויים

דמי פגיעה
כלל

המשפחות

משפחות

עם+4

ילדים

כלל

הילדים

  אל-בטוף31525..8323822,90827..2136

  אלונה13....1591331915..12..

  אפעל22....4142685536..2312

  אשכול1,296722,56299142551..4236

  באר טוביה2,1992394,9042262868112..78192

  בוסתן-אל-מרג'28439..9363552,89048..25120

  בני שמעון2727..756871,68071..1912

  בקעת בית שאן1,3522033,019105132169..3972

  ברנר1126..569361,12083..1348

  גדרות40....4523795642......

  גולן3536151,6322613,812157231971

  גוש עציון1012251,5415794,842230132270

  גזר2,4534045,8042681953159..83132

  גן רוה24....585261,23360..1636

  דרום השרון2,5661425,2142962150173..78120

  הגלבוע138300113,1416527,85922630460161

  הגליל העליון4436101,9101203,592103128674

  הגליל התחתון1,0851732,60299142448..3860

  הערבה התיכונה11....2972763234..12..

  הר חברון27....12196002401,98891..

  זבולון1,1591982,723871115737..3896

  חבל אילות......4043284232..12..

  חבל יבנה10....4701191,20471..12..

  חבל מודיעין70120162,1592975,0252341926102

  חוף אשקלון1,1471622,555139219257..3584

  חוף הכרמל2,4261804,95020448115165..75240

  חוף השרון1152..1,011491,943120..3060

  חוף עזה1912491,1334333,792152194148

  יואב2334..576501,19047..1436

  לב השרון1,9771634,2253043347146..58156

מועצה אזורית

נפגעי עבודה

הבטחת

הכנסה
אבטלה

גמלת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

מקבלי גמלאות

מזונותדמי לידה
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כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

6,30071452666224136241629  לכיש

14..3175410114..5,648366  מבואות החרמון

8,1891,305691,224158187332129  מגידו

................809  מגילות

17,3182,3301462,175239322343948  מטה אשר

33,45246714040155187349849  מטה בנימין

31,9882,3501392,1663934579189105  מטה יהודה

12,2731,01464942142203232718  מנשה

1923..7,3455192747448127  מעלה יוסף

10,77271969630114260372434  מרום הגליל

7,75661148571129162292336  מרחבים

16,6902855221934140134821  משגב

..11..1704637..2,370187  נחל שורק

9,7741,401541,325105225161734  עמק הירדן

30,9092,9061022,701391368514988  עמק חפר

25,5712,221712,121201273415654  עמק יזרעאל

10,33979946710133139282924  עמק לוד

......26..17..3,09237  ערבות הירדן

......3,612215221981425  רמת נגב

19..6,6816573763416610826  שדות נגב

19,48148413141831164294443  שומרון

11..4,564699356581286110  שער הנגב

8,59370654656215160381826  שפיר

......10..47..1,12159  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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גמלת

נכות

ותלויים

דמי פגיעה
כלל

המשפחות

משפחות

עם+4

ילדים

כלל

הילדים

  לכיש9271352,12195188364..4096

  מבואות החרמון764821,71156111960..2724

  מגידו1641..1,071762,096105..50108

  מגילות......1491132713......

  מטה אשר68204122,5263235,50714620213116

  מטה בנימין4148854,9191,80815,5708183762220

  מטה יהודה105204404,34564210,1464766349225

  מנשה1,4401913,203114128468..44108

  מעלה יוסף1,0781332,38197207078..3260

  מרום הגליל4496151,5703724,0751531613487

  מרחבים1,1182723,132138106375..3948

  משגב2,3103875,83919614147143..3524

  נחל שורק......30310594638......

  עמק הירדן1,4181032,76093195755..56120

  עמק חפר145216144,0452178,0424665166264

  עמק יזרעאל3,3953787,5022941563153..87108

  עמק לוד1,3733583,813194191652..2572

  ערבות הירדן24....14489671,08957..12

  רמת נגב17....545671,18737......

  שדות נגב3536128552452,33088135257

  שומרון56108612,9067487,92037740108214

  שער הנגב2130..644571,32248..1712

  שפיר10469..1,0093052,871141..5372

  תמר........275..138..12..

הבטחת

הכנסה
אבטלה

מקבלי גמלאות

מועצה אזורית

נפגעי עבודה
גמלת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

מזונותדמי לידה
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