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מועצה אזורית
גמלת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

גמלת

נכות

ותלויים

0.00.00.00.00.0 אבו בסמה

2,085.52,781.22,675.41,923.62,911.6  אל-בטוף

1,964.42,441.43,455.02,063.03,731.1  אלונה

1,750.12,077.61,972.12,260.94,659.5  אפעל

1,807.41,966.72,530.21,999.72,076.5  אשכול

1,818.52,112.02,147.11,840.93,608.7  באר טוביה

2,075.82,760.42,152.31,843.11,732.0  בוסתן-אל-מרג'

1,835.82,132.83,036.22,147.31,619.2  בני שמעון

1,827.92,157.72,379.71,998.12,811.0  בקעת בית שאן

1,806.12,126.82,229.71,669.33,141.1  ברנר

1,735.02,007.63,042.21,955.63,593.1  גדרות

1,900.72,273.82,597.21,680.11,867.4  גולן

1,839.12,338.02,564.01,682.15,335.7  גוש עציון

1,808.82,230.02,408.01,961.54,073.5  גזר

1,796.82,073.42,367.42,098.34,061.4  גן רווה

1,784.12,217.42,426.62,063.33,040.0  דרום השרון

1,893.42,484.12,269.91,964.52,442.6  הגלבוע

1,855.02,065.62,760.81,780.61,700.5  הגליל העליון

1,800.22,353.42,225.22,082.53,243.8  הגליל התחתון

1,726.81,995.43,220.71,472.52,336.2  הערבה התיכונה

1,991.62,628.11,376.01,574.52,052.5  הר חברון

1,834.42,351.92,069.41,906.82,441.2  זבולון

1,721.12,029.92,071.51,786.81,625.7  חבל אילות

1,795.52,149.43,222.31,987.82,658.1  חבל יבנה

1,793.62,308.02,352.61,999.63,221.2  חבל מודיעין

1,821.72,262.52,198.61,720.72,607.6  חוף אשקלון

1,811.52,261.32,599.22,151.13,231.3  חוף הכרמל

1,815.72,070.72,548.42,186.62,662.5  חוף השרון

1,837.72,136.72,207.62,015.43,159.2  יואב

לוח 4: מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעת, 2005

2



דמי פגיעה

גמלת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

 אבו בסמה0.00.0403.20.01,597.02,560.0

  אל-בטוף3,570.45,740.0623.91,564.71,786.63,064.7

  אלונה0.00.0269.10.01,815.43,856.8

  אפעל8,461.61,497.0267.4568.0997.32,997.5

  אשכול6,156.04,909.3264.91,525.61,515.63,037.4

  באר טוביה7,206.09,587.5304.71,674.71,592.92,903.6

  בוסתן-אל-מרג'4,625.93,335.0522.81,350.01,503.12,439.7

  בני שמעון9,808.35,935.0321.31,440.71,617.12,282.7

  בקעת בית שאן3,947.74,998.3315.11,344.81,417.13,167.8

  ברנר7,725.13,635.0265.60.01,609.72,841.6

  גדרות17,218.36,906.0297.41,671.51,742.83,074.2

  גולן7,656.02,297.5344.01,112.71,654.03,057.1

  גוש עציון14,276.83,096.2551.41,181.11,591.63,010.8

  גזר5,552.03,364.3348.11,228.21,565.72,913.5

  גן רווה8,748.14,044.0282.70.01,465.23,546.3

  דרום השרון9,295.01,405.3276.11,764.11,500.33,434.8

  הגלבוע4,701.53,489.2387.01,348.71,623.42,679.7

  הגליל העליון2,515.33,440.3248.11,179.91,715.23,258.5

  הגליל התחתון7,779.05,978.4345.11,321.81,246.93,037.8

  הערבה התיכונה20,691.32,981.0287.72,604.01,760.01,946.8

  הר חברון4,968.24,875.4587.61,545.01,618.92,658.1

  זבולון4,384.10.0350.12,185.11,727.02,589.6

  חבל אילות0.00.0280.9880.50.03,639.2

  חבל יבנה4,571.07,839.3413.41,817.01,805.02,972.0

  חבל מודיעין4,599.03,129.9340.81,417.41,447.92,876.9

  חוף אשקלון6,556.54,702.4319.61,368.21,421.82,784.3

  חוף הכרמל4,648.24,965.2275.71,209.91,558.72,949.7

  חוף השרון19,528.42,119.3256.31,053.51,362.83,686.2

  יואב5,247.03,640.0287.01,363.31,630.23,200.0
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מועצה אזורית
גמלת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

גמלת

נכות

ותלויים

1,844.82,296.02,394.41,925.92,715.4  לב השרון

1,818.82,254.92,249.01,924.93,710.7  לכיש

1,820.52,249.12,242.61,725.63,218.2  מבואות החרמון

1,818.12,134.82,680.31,860.82,373.0  מגידו

1,509.92,492.21,376.02,063.02,150.0  מגילות

1,832.42,101.82,353.61,932.42,775.9  מטה אשר

1,853.32,506.42,726.31,866.13,012.3  מטה בנימין

1,836.32,287.22,320.11,964.53,420.0  מטה יהודה

1,820.32,170.82,209.21,931.11,618.2  מנשה

1,860.82,118.92,346.72,263.32,802.0  מעלה יוסף

1,888.62,501.12,391.21,683.42,703.0  מרום הגליל

1,873.42,247.52,718.91,482.02,339.5  מרחבים

1,725.22,519.42,646.11,948.03,459.4  משגב

1,742.32,137.12,763.32,069.84,814.2  נחל שורק

1,844.22,086.12,607.41,961.12,426.4  עמק הירדן

1,798.32,121.62,369.92,002.73,180.9  עמק חפר

1,856.22,185.02,448.11,874.23,384.6  עמק יזרעאל

1,792.02,442.72,539.31,761.32,856.4  עמק לוד

2,068.72,074.83,684.31,962.32,911.1  ערבות הירדן

1,795.52,031.53,684.32,113.42,115.3  רמת נגב

1,842.02,283.82,713.31,646.52,289.9  שדות נגב

1,811.32,445.42,376.91,860.83,381.2  שומרון

1,853.52,045.92,258.51,925.02,729.8  שער הנגב

1,870.12,319.92,267.41,986.72,306.0  שפיר

1,810.51,725.64,143.01,472.53,810.0  תמר

לוח 4: מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעת,  2005 (המשך)

4



דמי פגיעה

גמלת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

  לב השרון6,701.83,158.8293.41,389.91,482.13,462.8

  לכיש8,626.57,670.0334.72,071.31,591.52,638.3

  מבואות החרמון13,663.44,026.9294.91,449.31,464.32,834.3

  מגידו2,300.82,418.0267.5530.21,411.13,203.2

  מגילות0.0795.0273.40.01,255.73,073.2

  מטה אשר2,884.43,140.2306.81,152.11,633.23,101.5

  מטה בנימין4,806.12,794.1538.91,608.41,695.93,023.7

  מטה יהודה6,828.73,135.3344.61,376.31,602.72,884.7

  מנשה5,750.52,870.0318.81,804.91,687.72,600.3

  מעלה יוסף8,530.22,806.9301.61,292.01,469.52,912.4

  מרום הגליל4,763.72,505.4404.11,502.71,492.72,441.8

  מרחבים7,813.42,511.8455.81,334.11,270.52,876.7

  משגב7,369.02,688.4373.41,661.41,636.73,167.0

  נחל שורק11,457.38,615.0527.51,007.01,263.63,115.7

  עמק הירדן2,226.82,197.6261.01,273.11,393.12,749.3

  עמק חפר7,377.04,490.9269.31,515.21,472.03,556.7

  עמק יזרעאל5,377.73,519.4312.81,208.21,464.93,191.4

  עמק לוד8,819.72,554.2481.71,570.91,475.82,688.9

  ערבות הירדן7,705.02,588.5317.01,218.01,555.63,099.9

  רמת נגב3,418.64,405.0302.7840.81,985.63,526.3

  שדות נגב6,711.73,207.5452.11,454.41,396.72,531.0

  שומרון6,410.85,814.2449.21,539.41,591.12,835.5

  שער הנגב10,836.12,434.0275.02,143.01,561.62,376.1

  שפיר6,331.95,234.0479.91,864.31,363.52,681.5

  תמר5,248.44,339.0258.61,598.51,777.50.0

5


