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כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

................1,559אבו בסמה

6,3021859011544141163220  אל-בטוף

......791718..1,46282  אלונה

14....4,0671,0825192526441  אפעל

8,9408517277786118121520  אשכול

17,3191,639551,550338213453758  באר טוביה

6,7542618117078256504035  בוסתן-אל-מרג'

14....4,787601295625665  בני שמעון

10,0021,245451,167172281472747  בקעת בית שאן

5589267131216..4,889585  ברנר

1118..4,074448114246835  גדרות

10,9221481910213105172520  גולן

12,205228592012658144124  גוש עציון

20,0281,444481,340211286513382  גזר

1017..3924343..4,744421  גן רוה

20,7681,596401,485142224333950  דרום השרון

22,6001,9751691,805334587909083  הגלבוע

12,2331,857861,768118249292538  הגליל העליון

8,5675621951165102182531  הגליל התחתון

......15..38..2,32144  הערבה התיכונה

..17..14..24..4,99637  הר חברון

10,19176860707114165142620  זבולון

......14..49..2,63566  חבל אילות

1310..3787939..4,487390  חבל יבנה

17,4051,05540974165198273954  חבל מודיעין

10,10389164839207165321932  חוף אשקלון

21,3291,9561241,783305313513976  חוף הכרמל

8,7898793582089105131027  חוף השרון

4,5955231949210787151019  יואב

17,6791,386481,302250216343963  לב השרון

מועצה אזורית
סך כל

התושבים

לוח 3: מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, 2005
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גמלת
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גמלת

נכות

ותלויים

דמי פגיעה
כלל

המשפחות

משפחות

עם+4

ילדים

כלל

הילדים

אבו בסמה..47....13..........

  אל-בטוף31349..8863923,02927..2172

  אלונה13....1891037818......

  אפעל25....4282584845..2724

  אשכול5272111,267822,521111182759

  באר טוביה2,3302455,1732162571148..89180

  בוסתן-אל-מרג'25529..9803602,99127..2484

  בני שמעון1618..740771,64672..2112

  בקעת בית שאן56120111,4841903,237122163469

  ברנר46....625361,23982..2024

  גדרות31....463411,01136..1112

  גולן3736141,6592693,8231601825102

  גוש עציון2847..1212301,7196475,381245

  גזר2,6143906,0502981941145..90156

  גן רוה27....612361,30154..1824

  דרום השרון2,7861665,7663561815144..8496

  הגלבוע143264133,1996418,02824434413164

  הגליל העליון47108101,8241003,385116133962

  הגליל התחתון1,1251692,657101101956..4236

  הערבה התיכונה......3002664637..1412

  הר חברון27....12266482492,09791..

  זבולון1,2492012,9301111314344..3372

  חבל אילות10....3902981120......

  חבל יבנה16....4951341,28569..1024

  חבל מודיעין78180162,3653205,5582702022138

  חוף אשקלון5096101,2201632,7141151875227

  חוף הכרמל2,5021705,1212143896171..83192

  חוף השרון44....1,103512,134137..3112

  יואב2742..608471,27258..1836

  לב השרון2,2961714,9322892733128..76132

מועצה אזורית

נפגעי עבודה

מקבלי גמלאות
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הכנסה
אבטלה

גמלת

נכות
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מאיבה

קצבת ילדים

מזונותדמי לידה
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כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

6,55573447692215154271831  לכיש

18..3396011116..5,876392  מבואות החרמון

8,2291,286591,212193197341931  מגידו

................849  מגילות

18,0822,2441242,099242359414053  מטה אשר

38,052548140467682493912960  מטה בנימין

34,1952,4631152,27343749610497118  מטה יהודה

12,6821,05663973138215262823  מנשה

7,9465501650050134102026  מעלה יוסף

11,16971057621127282412837  מרום הגליל

8,01260438567136167332435  מרחבים

18,0833514926635174125329  משגב

......1675237..2,778179  נחל שורק

9,8611,434591,350136251271935  עמק הירדן

32,6113,045932,834394405606192  עמק חפר

27,0812,248632,128255316447562  עמק יזרעאל

10,90582249736122145313129  עמק לוד

......29..22..3,25743  ערבות הירדן

......3,874217122021424  רמת נגב

7,03167426647160103291922  שדות נגב

20,66054413147844167365249  שומרון

12..4,738735336941186711  שער הנגב

8,96570353648206175422133  שפיר

......11..49..1,12957  תמר

לוח 3: מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, 2005 (המשך)

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

  לכיש9821432,25394168359..4060

  מבואות החרמון1767..798781,71959..2524

  מגידו1438..1,027702,03398..54120

  מגילות......32011..155......

  מטה אשר84252112,3822825,09716925229144

  מטה בנימין57132985,7102,02017,69886947109240

  מטה יהודה126192484,65469210,92249062105225

  מנשה11561..1,4611833,244115..5172

  מעלה יוסף1,1111102,38791116976..3860

  מרום הגליל49108141,6013594,1391461812395

  מרחבים1,1852613,276139145774..3848

  משגב2,4524286,16915417133146..3936

  נחל שורק44....3361081,00646..12..

  עמק הירדן1,356892,629104164261..5696

  עמק חפר169168164,2162218,5564693653200

  עמק יזרעאל98132113,5683887,8983361962166

  עמק לוד1,4063793,926189161878..3072

  ערבות הירדן22....111213506641,10956

  רמת נגב1115..565621,23446..12..

  שדות נגב3248158792522,41775194657

  שומרון5772633,1138268,5444253488177

  שער הנגב1119..610431,24451..1912

  שפיר9058..1,0603202,991124..5672

  תמר........13911271..12..

הבטחת

הכנסה
אבטלה

מקבלי גמלאות

מועצה אזורית

נפגעי עבודה
גמלת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

מזונותדמי לידה
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