
מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעת
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מועצה אזורית
גמלת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

גמלת

נכות

ותלויים

2,533.52,920.00.00.0568.0 אבו בסמה

2,145.72,806.62,479.32,051.52,912.2  אל-בטוף

2,034.92,411.83,547.52,238.73,162.9  אלונה

1,835.32,122.32,126.52,189.35,308.6  אפעל

1,883.52,064.92,212.22,349.12,119.0  אשכול

1,914.42,200.42,202.91,913.03,500.6  באר טוביה

2,175.02,858.22,341.01,890.51,685.2  בוסתן-אל-מרג'

1,933.62,169.83,116.21,967.81,724.0  בני שמעון

1,907.32,215.02,489.11,916.52,764.2  בקעת בית שאן

1,899.92,182.92,361.71,713.73,069.7  ברנר

1,831.32,021.33,547.51,946.03,755.6  גדרות

1,997.42,353.92,479.31,833.02,152.4  גולן

1,867.02,350.02,835.31,693.55,842.8  גוש עציון

1,887.32,304.62,574.02,006.23,929.6  גזר

1,892.02,168.32,362.82,118.04,543.7  גן רווה

1,867.72,206.12,581.52,088.03,353.4  דרום השרון

1,981.42,535.72,376.71,973.12,436.1  הגלבוע

1,934.62,119.22,783.01,919.21,650.9  הגליל העליון

1,867.72,352.52,335.82,174.13,079.6  הגליל התחתון

1,807.92,178.02,832.02,118.02,136.2  הערבה התיכונה

2,128.42,619.02,126.51,637.72,039.5  הר חברון

1,909.62,423.62,310.61,870.72,513.4  זבולון

1,817.42,057.82,126.51,862.71,193.8  חבל אילות

1,886.52,201.23,093.11,875.32,625.7  חבל יבנה

1,885.42,374.22,398.62,104.72,690.1  חבל מודיעין

1,909.72,297.62,421.41,805.92,985.7  חוף אשקלון

1,903.02,333.92,657.32,187.93,194.6  חוף הכרמל

1,899.92,023.22,739.92,226.63,166.5  חוף השרון

1,926.22,188.82,389.82,190.43,255.9  יואב

לוח 4: מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעת, 2006
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דמי פגיעה

גמלת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

 אבו בסמה2,455.80.0717.4650.01,796.10.0

  אל-בטוף5,312.65,853.0620.92,075.61,838.42,774.8

  אלונה7,489.00.0315.52,396.01,731.02,683.8

  אפעל7,280.01,522.0308.90.0987.02,613.2

  אשכול11,204.75,438.3317.91,419.51,689.92,952.7

  באר טוביה5,947.84,056.0347.21,577.51,719.73,047.2

  בוסתן-אל-מרג'4,138.63,318.0538.21,571.81,514.72,777.2

  בני שמעון0.06,054.0375.61,709.01,635.82,971.8

  בקעת בית שאן5,985.14,545.4351.21,070.91,458.83,112.4

  ברנר4,090.43,712.0304.71,660.01,702.32,769.4

  גדרות12,493.37,052.0342.21,716.51,587.53,915.9

  גולן14,067.92,865.5379.11,553.41,906.93,205.2

  גוש עציון10,876.83,019.5561.11,306.31,636.43,004.9

  גזר4,983.13,415.5374.71,197.61,698.22,943.6

  גן רווה28,748.14,068.5324.20.01,253.23,244.6

  דרום השרון6,942.61,610.8318.61,798.31,653.43,929.7

  הגלבוע5,807.53,588.9417.41,402.01,692.62,967.7

  הגליל העליון5,349.53,766.9284.31,002.81,887.33,282.3

  הגליל התחתון12,655.86,155.2382.71,089.01,437.32,934.2

  הערבה התיכונה15,471.83,014.7336.81,474.31,587.04,312.5

  הר חברון5,578.14,316.0572.11,585.01,768.02,862.0

  זבולון2,820.50.0383.22,093.11,786.33,487.5

  חבל אילות3,207.70.0340.9649.00.03,025.8

  חבל יבנה7,130.77,706.8433.22,032.01,572.01,768.8

  חבל מודיעין4,127.02,838.0377.21,741.91,402.03,000.2

  חוף אשקלון8,143.04,498.3370.01,431.11,622.52,771.1

  חוף הכרמל5,226.03,682.0316.71,242.01,540.73,224.5

  חוף השרון8,801.03,211.7297.21,203.01,601.73,448.2

  יואב6,310.53,717.0320.31,257.51,750.53,638.2
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מועצה אזורית
גמלת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

גמלת

נכות

ותלויים

1,916.92,368.52,618.51,958.32,968.0  לב השרון

1,905.52,322.62,378.51,881.73,557.3  לכיש

1,895.02,263.22,455.11,888.73,217.1  מבואות החרמון

1,917.42,199.72,977.82,063.72,501.3  מגידו

2,042.52,490.51,888.02,118.01,703.4  מגילות

1,924.12,143.92,534.41,952.42,657.2  מטה אשר

1,911.12,596.42,719.11,871.42,927.1  מטה בנימין

1,925.52,372.72,423.62,053.53,463.9  מטה יהודה

1,923.62,208.62,485.81,896.41,892.9  מנשה

1,943.82,253.22,326.62,258.82,896.6  מעלה יוסף

1,962.52,577.82,243.31,816.62,657.4  מרום הגליל

1,972.62,321.32,874.01,576.12,098.2  מרחבים

1,852.82,547.72,194.11,904.83,389.0  משגב

1,824.82,228.01,768.82,071.84,824.0  נחל שורק

1,928.12,152.92,375.21,982.22,541.4  עמק הירדן

1,882.22,205.02,318.41,956.23,242.2  עמק חפר

1,944.82,231.82,481.12,074.13,683.8  עמק יזרעאל

1,867.12,451.12,745.21,986.63,219.5  עמק לוד

2,008.72,127.13,688.61,957.13,528.9  ערבות הירדן

1,856.82,215.72,837.01,814.82,098.3  רמת נגב

1,934.92,402.93,018.31,525.92,330.9  שדות נגב

1,910.62,484.52,449.81,913.73,559.0  שומרון

1,956.72,024.92,267.62,190.43,014.4  שער הנגב

1,958.82,367.32,462.52,021.92,745.8  שפיר

1,882.52,141.02,121.51,511.53,889.7  תמר

לוח 4: מועצות אזוריות בישראל, קצבה ממוצעת,  2006 (המשך)
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דמי פגיעה

גמלת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

  לב השרון4,893.53,275.3335.11,492.41,690.33,270.7

  לכיש6,985.62,498.0378.71,702.41,581.02,844.6

  מבואות החרמון11,096.84,488.3333.71,673.41,269.63,104.4

  מגידו3,840.12,370.3307.3744.71,522.12,763.4

  מגילות0.0812.0314.80.02,196.53,578.5

  מטה אשר2,873.33,408.1342.51,131.61,658.92,899.6

  מטה בנימין4,816.42,879.0549.51,436.71,835.92,823.4

  מטה יהודה4,576.83,170.2376.41,546.61,643.33,089.7

  מנשה4,660.32,908.5355.61,314.01,766.43,397.3

  מעלה יוסף6,482.63,307.7337.41,529.71,460.52,629.7

  מרום הגליל3,974.42,864.4435.11,649.51,588.02,593.1

  מרחבים5,999.42,524.8467.41,200.41,376.62,721.7

  משגב11,816.42,678.1409.71,709.01,654.73,268.6

  נחל שורק3,593.15,854.0522.5948.01,239.22,899.3

  עמק הירדן3,565.31,791.0298.51,541.81,497.33,275.5

  עמק חפר5,358.74,017.9314.21,436.61,572.53,491.2

  עמק יזרעאל6,434.73,680.1350.01,319.91,592.93,470.7

  עמק לוד7,368.76,305.7491.31,723.01,564.02,542.8

  ערבות הירדן0.02,745.5353.90.01,466.63,171.1

  רמת נגב5,999.22,300.0343.9749.72,088.63,019.3

  שדות נגב5,669.33,189.3481.41,480.11,462.32,216.1

  שומרון5,877.93,623.1477.61,485.31,777.73,018.9

  שער הנגב4,656.12,777.6313.82,214.51,610.83,373.0

  שפיר5,636.85,915.4497.62,047.61,406.72,831.0

  תמר3,335.34,569.0310.12,214.32,300.03,785.0
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