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כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

3,02293532013  אבו בסמה

6,5352089613441144173420  אל-בטוף

1,633884781915148  אלונה

4,1011,03441888308427817  אפעל

9,68891066847108134162026  אשכול

18,3211,652511,569385233494267  באר טוביה

7,0682938820669266474341  בוסתן-אל-מרג'

5,48661726581728061116  בני שמעון

9,9851,239371,155208281452845  בקעת בית שאן

5,31757895569578171620  ברנר

4,29645010431813491318  גדרות

11,7981862213719120153022  גולן

13,625265632403380175225  גוש עציון

21,5461,473351,375258312584784  גזר

4,84444734194648111315  גן רווה

22,3811,688351,575156239344559  דרום השרון

24,1782,0321581,8393806561089897  הגלבוע

12,6801,849671,775174266263347  הגליל העליון

9,1855811553882112212540  הגליל התחתון

2,49858151214645  הערבה התיכונה

5,570549262211199  הר חברון

10,57978759731128172173323  זבולון

2,76070255617498  חבל אילות

4,8333847366924012119  חבל יבנה

18,5261,08644996202236404363  חבל מודיעין

12,51192567858225206412740  חוף אשקלון

22,9112,0491171,875349337504085  חוף הכרמל

9,6359492889298117131528  חוף השרון

4,9935342149911390161321  יואב

19,2411,433471,342291257444369  לב השרון

מועצה אזורית
סך כל

התושבים

לוח 3: מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, 2007

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

אבו בסמה000331813252722

  אל-בטוף224819354023,07328529231

  אלונה812121313445220315

  אפעל2512144117866371320

  אשכול5660121,2851192,693140121435

  באר טוביה11222832,4542535,4752532661129

  בוסתן-אל-מרג'3013211,0103583,01929423234

  בני שמעון23123752861,7609981026

  בקעת בית שאן58108131,4201763,119116153848

  ברנר23602689311,396900636

  גדרות13121494361,062562423

  גולן4448141,6942943,978176151486

  גוש עציון1212331,8917235,91931582145

  גזר11316852,7473686,269313213599

  גן רוה19362658481,403771623

  דרום השרון9912082,9841836,2283431315134

  הגלבוע149252153,3976518,55325133380133

  הגליל העליון5196111,748903,289162118471

  הגליל התחתון517261,1391872,73811991759

  הערבה התיכונה15033303774345225

  הר חברון912317462702,3161162518

  זבולון406001,2952073,080971313234

  חבל אילות81204174290135118

  חבל יבנה101245371351,382892415

  חבל מודיעין88144152,5083625,9933091317112

  חוף אשקלון63108281,3672163,264172267158

  חוף הכרמל90168142,6671965,4672613190118

  חוף השרון343621,217512,4031794740

  יואב22242638481,3206612425

  לב השרון90156112,5631975,5883022331104

מקבלי גמלאות

מזונותדמי לידה
מועצה אזורית

נפגעי עבודה

הבטחת

הכנסה
אבטלה

גמלת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים
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כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

7,38876442723211180341833  לכיש

6,064409636584113141119  מבואות החרמון

8,5451,280641,210208189301929  מגידו

92592508213  מגילות

19,6032,2401162,095260402454459  מטה אשר

43,429662145566703114916572  מטה בנימין

36,0482,5991112,391452572114104126  מטה יהודה

13,1511,05255977150238282926  מנשה

8,4215681251258152122533  מעלה יוסף

11,51172260630171300504045  מרום הגליל

8,62462646585153187423339  מרחבים

20,1994235632741225207936  משגב

4,6301744163544881210  נחל שורק

10,0311,445571,362186282322238  עמק הירדן

34,4383,178922,964484432597199  עמק חפר

28,8972,296542,160296337468671  עמק יזרעאל

11,71285952765122161303533  עמק לוד

3,3656744353471113  ערבות הירדן

4,1662311321421294126  רמת נגב

7,43170824669164128371625  שדות נגב

22,58260813153547213436256  שומרון

4,92273341697121719612  שער הנגב

9,75373747675194199452635  שפיר

1,11770161311216  תמר

לוח 3: מועצות אזוריות בישראל, אוכלוסייה ומקבלי גמלאות, 2007 (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

  לכיש5010851,0511692,530128116658

  מבואות החרמון27369813731,69472121450

  מגידו569661,032642,0559661231

  מגילות501158831618015

  מטה אשר92192162,4672785,26224529177102

  מטה בנימין661441066,4592,28820,2191,08450122216

  מטה יהודה145264474,92771711,4895535295185

  מנשה539651,5081853,37414099558

  מעלה יוסף4148101,1461062,442102126774

  מרום הגליל53120151,6583744,3031741611776

  מרחבים497251,2642803,409143123664

  משגב453692,5904856,50716115124124

  נחל שורק71234841641,471972619

  עמק הירדן6910861,315872,555104153852

  עמק חפר181228204,4462529,2244943650186

  עמק יזרעאל106144133,6824028,2073081472141

  עמק לוד347291,5193844,164237152338

  ערבות הירדן15012523821,181680734

  רמת נגב1001607701,3334923111

  שדות נגב3572179112582,52899172840

  שומרון76120713,2979219,3204713276128

  שער הנגב20367616401,2496621015

  שפיר5772101,1013173,10714376041

  תמר71211391227813304

הבטחת

הכנסה
אבטלה

מקבלי גמלאות

מועצה אזורית

נפגעי עבודה
גמלת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

מזונותדמי לידה
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