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כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

................2,216אבו בסמה

6,4281969512246149162920  אל-בטוף

......791814..1,53385  אלונה

15....4,0771,0684791727642  אפעל

9,3318827381393133161724  אשכול

17,7401,647561,559363218454059  באר טוביה

6,9312818819081268493937  בוסתן-אל-מרג'

1216..5,156608285705773  בני שמעון

9,9131,243411,159211278452747  בקעת בית שאן

5,1205881056110472121217  ברנר

1219..4,188452144317136  גדרות

11,3881622111312115162321  גולן

12,953241542133270155127  גוש עציון

20,8271,459441,360240301604082  גזר

16....4043848..4,783432  גן רוה

21,6051,636391,521149228284157  דרום השרון

23,0661,9901661,809346626939089  הגלבוע

12,3611,856691,772147259282845  הגליל העליון

8,8115621451674109172535  הגליל התחתון

......15..45..2,40052  הערבה התיכונה

..17..18..22..5,34936  הר חברון

10,37577959721122168192822  זבולון

..10..16..50..2,65868  חבל אילות

3678541111110..4,658383  חבל יבנה

17,9721,08442996180228393960  חבל מודיעין

11,95890267842220193312136  חוף אשקלון

22,1021,9991191,830326340484084  חוף הכרמל

9,2289223286299108151330  חוף השרון

4,7735311949811091161020  יואב

18,4651,419511,326279239334265  לב השרון

מועצה אזורית
סך כל

התושבים
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גמלת זקנה ו/או שאירים

גמלת

סעוד
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גמלת

נכות

ותלויים

דמי פגיעה
כלל

המשפחות

משפחות

עם+4

ילדים

כלל

הילדים

אבו בסמה..67..2610......12..

  אל-בטוף32037..9094013,06321..2236

  אלונה15....2001241329..1012

  אפעל20....4292085833..2512

  אשכול5836101,250972,563133151958

  באר טוביה2,4192565,3812242865128..105228

  בוסתן-אל-מרג'25022..9973643,02943..2584

  בני שמעון2125..736841,71064....22

  בקעת בית שאן5784121,4491753,169127163972

  ברנר28....655321,30881..2148

  גדרות38....468391,03045..1212

  גולן3524151,6682793,8711661618108

  גוש עציון2447..1124301,7956825,630281

  גזר2,6753776,1292711642152..106180

  גן רוה31....639431,35358..1612

  דרום השרון2,8931756,0193461713144..94120

  הגלבוע141180143,2376208,13222235397132

  הגליל העליון4748101,796883,314126127681

  הגליל התחתון1,1481802,716111101965..4736

  הערבה התיכונה......3133268750..1612

  הר חברון32....1112307072652,23292

  זבולון1,2701982,9901121214149..3860

  חבל אילות......3973685938..12..

  חבל יבנה11....5151321,32988..1012

  חבל מודיעין84156162,4673425,8002851318119

  חוף אשקלון5660181,3131853,026167288792

  חוף הכרמל88168122,5691795,2822573687150

  חוף השרון51....1,133532,213143..3124

  יואב2641..628461,29556..1824

  לב השרון2,4291765,2703352134150..86156

מקבלי גמלאות

מזונותדמי לידה
מועצה אזורית
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כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

6,96575049713208175281931  לכיש

19..3516311415..5,973402  מבואות החרמון

8,3601,281661,212204185301831  מגידו

................894  מגילות

18,8982,2511262,109247374434158  מטה אשר

40,849598145505682774913768  מטה בנימין

35,1332,5241122,322455533105105122  מטה יהודה

12,8761,05358978154229262726  מנשה

8,1685571450857141141833  מעלה יוסף

11,33471356622154305483143  מרום הגליל

8,33163147592146179363033  מרחבים

18,7873835329230205206132  משגב

1010..1625540..3,517174  נחל שורק

9,8361,450551,371164257311636  עמק הירדן

33,6793,105922,889437406556392  עמק חפר

27,8102,272552,153272325448065  עמק יזרעאל

11,19584349756128160312932  עמק לוד

10....32..31..3,34454  ערבות הירדן

..12..3,996222112041325  רמת נגב

7,21569123659163121311725  שדות נגב

21,60456313149253191376553  שומרון

12..4,825734396961177410  שער הנגב

9,34671751659192188422632  שפיר

......10..57..1,13065  תמר

לוח 3: אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, לפי מועצה אזורית, 2006  (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

  לכיש1,0121562,373118168751..4672

  מבואות החרמון793751,69770121943..2724

  מגידו41....1,024672,030110..5272

  מגילות......31315..153......

  מטה אשר92192162,4462885,22422925214117

  מטה בנימין671801026,1322,17019,06996847117227

  מטה יהודה139276484,78270211,15052068105225

  מנשה10744..1,4801763,287136..4684

  מעלה יוסף1,1391032,441108106789..4084

  מרום הגליל55108151,6293674,2321421712590

  מרחבים1,2412673,364147166075..4460

  משגב2,5344546,34318316154130..4136

  נחל שורק13....4011251,18575..12..

  עמק הירדן1,340832,58582133773..5996

  עמק חפר173204204,3562438,9705233453219

  עמק יזרעאל93108103,6403918,0513381856148

  עמק לוד1,4483784,024214202157..3384

  ערבות הירדן31....13523731,16062..15

  רמת נגב4524..577651,26357..12..

  שדות נגב3484179012572,510118203953

  שומרון64108643,2018768,9384462983169

  שער הנגב28....615421,25263..1836

  שפיר8231..1,0773233,049113..5172

  תמר......1401228111..12..

הבטחת

הכנסה
אבטלה

מקבלי גמלאות

מועצה אזורית

נפגעי עבודה
גמלת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

מזונותדמי לידה
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