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מועצה אזורית
קצבת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

קצבת

נכות

ותלויים

דמי פגיעה

2,203.62,145.00.0543.00.00.0  אבו בסמה

2,149.72,814.72,667.82,048.82,876.33,525.6בטוף-  אל

2,085.62,432.82,842.02,208.53,822.43,879.4  אלונה

1,849.22,101.22,228.71,931.35,212.215,150.2  אפעל

1,883.82,126.92,301.62,200.82,208.25,923.8  אשכול

1,913.82,177.22,138.21,918.23,508.75,883.5  באר טוביה

2,145.02,828.12,411.11,790.41,942.93,902.2'מרג-אל-  בוסתן

1,919.42,160.53,305.71,916.41,707.67,931.1  בני שמעון

1,909.82,228.72,425.51,943.12,709.23,648.9  בקעת בית שאן

1,894.52,268.82,333.41,871.32,867.04,784.9  ברנר

1,830.72,102.02,992.11,987.13,400.212,352.3  גדרות

1,992.02,335.82,265.61,731.82,256.49,109.5  גולן

1,879.32,435.92,750.81,685.35,963.314,361.3  גוש עציון

1,891.02,342.82,466.72,024.03,974.16,136.3  גזר

1,882.32,275.42,189.72,118.03,164.65,107.7  גן רווה

1,862.42,239.02,418.22,062.53,296.66,348.5  דרום השרון

1,983.22,543.12,295.41,962.12,515.35,318.1  הגלבוע

1,937.12,147.02,813.31,896.11,685.64,138.8  הגליל העליון

1,857.72,350.42,295.92,221.23,240.54,129.1  הגליל התחתון

1,785.42,282.92,596.81,814.81,739.10.0  הערבה התיכונה

1,846.42,372.01,411.01,707.32,706.713,204.8  הר חברון

1,920.82,361.32,333.41,902.42,610.32,872.9  זבולון

1,893.72,141.52,837.01,928.91,338.12,169.3  חבל אילות

1,895.22,269.93,072.22,122.92,677.616,526.1  חבל יבנה

1,898.92,413.82,515.52,260.92,729.07,068.4  חבל מודיעין

1,927.32,323.02,453.71,909.42,881.16,429.5  חוף אשקלון

1,903.62,358.42,693.72,109.23,320.33,502.8  חוף הכרמל

1,901.92,022.42,507.22,192.23,314.93,904.8  חוף השרון

1,935.32,180.42,391.12,014.93,016.69,183.3  יואב
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קצבת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

  אבו בסמה0.0713.8850.01,805.01,390.5

בטוף-  אל5,545.0588.92,393.41,841.62,187.6

  אלונה0.0316.40.01,701.32,930.4

  אפעל1,512.0299.02,370.01,221.73,069.9

  אשכול4,821.8323.31,315.31,548.52,803.8

  באר טוביה4,051.3344.01,705.31,719.23,139.8

'מרג-אל-  בוסתן3,396.0515.11,418.01,495.91,948.7

  בני שמעון3,784.0370.61,561.31,964.32,751.7

  בקעת בית שאן4,251.3348.11,210.31,464.23,074.4

  ברנר3,774.5305.70.01,618.23,149.4

  גדרות7,164.0330.62,394.51,876.83,107.4

  גולן2,413.9377.41,472.11,735.72,975.4

  גוש עציון3,569.6544.22,227.01,569.83,243.1

  גזר5,799.4366.31,415.01,742.93,664.7

  גן רווה8,384.0322.82,789.01,329.83,302.2

  דרום השרון11,603.0316.81,604.91,624.74,001.6

  הגלבוע3,673.8410.61,464.91,690.42,919.6

  הגליל העליון3,461.0287.81,382.61,832.13,044.9

  הגליל התחתון5,022.7383.71,157.41,534.12,817.8

  הערבה התיכונה3,057.3344.01,444.01,832.54,053.2

  הר חברון4,924.9544.02,587.52,122.62,411.4

  זבולון0.0381.41,887.01,766.62,765.5

  חבל אילות0.0338.6712.02,541.04,271.3

  חבל יבנה7,800.5419.01,294.01,803.02,449.2

  חבל מודיעין3,275.3379.01,648.31,571.43,262.7

  חוף אשקלון4,648.8379.21,676.71,719.42,704.7

  חוף הכרמל3,543.6313.01,263.11,546.33,399.7

  חוף השרון2,115.5297.21,107.31,506.13,750.0-

  יואב3,779.5317.2955.01,787.73,273.6

3



מועצה אזורית
קצבת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

קצבת

נכות

ותלויים

דמי פגיעה

1,919.72,349.72,640.51,990.23,153.15,020.8  לב השרון

1,903.52,337.42,376.11,956.13,581.36,116.0  לכיש

1,893.02,230.42,630.42,062.03,462.97,571.5  מבואות החרמון

1,914.92,286.22,645.21,957.92,619.53,788.6  מגידו

1,879.82,468.92,126.52,118.02,141.60.0  מגילות

1,918.62,203.82,515.41,917.62,813.03,903.4  מטה אשר

1,906.42,599.92,748.31,902.33,153.45,891.0  מטה בנימין

1,929.62,369.62,466.52,033.63,372.85,204.3  מטה יהודה

1,928.92,284.22,358.61,917.91,835.87,155.9  מנשה

1,928.12,295.42,480.91,934.42,839.16,822.5  מעלה יוסף

1,969.32,513.22,181.31,778.12,772.05,067.2  מרום הגליל

1,989.52,336.92,732.61,774.02,400.65,485.6  מרחבים

1,879.62,473.01,980.42,061.93,231.613,343.7  משגב

1,912.82,185.82,289.52,084.14,443.74,329.7  נחל שורק

1,928.02,206.52,522.71,687.62,377.25,177.5  עמק הירדן

1,890.52,213.32,474.12,071.53,118.35,791.2  עמק חפר

1,951.92,260.72,311.02,051.73,800.75,208.0  עמק יזרעאל

1,874.62,430.52,930.71,891.13,629.67,872.3  עמק לוד

1,960.42,112.93,443.92,052.23,121.60.0  ערבות הירדן

1,875.02,309.32,837.01,713.72,117.30.0  רמת נגב

1,940.12,396.82,796.31,693.72,264.56,746.9  שדות נגב

1,882.12,475.92,437.11,867.23,253.47,332.8  שומרון

1,968.72,164.22,203.82,118.02,799.74,487.8  שער הנגב

1,954.12,369.82,456.41,902.82,805.88,296.7  שפיר

1,900.12,132.51,411.02,118.03,696.98,752.2  תמר
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קצבת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

  לב השרון3,297.4333.61,579.51,734.84,013.6

  לכיש4,269.0382.11,677.81,649.92,722.0

  מבואות החרמון4,567.9321.41,617.31,287.93,036.0

  מגידו2,391.8305.41,048.71,782.63,038.4

  מגילות840.0302.40.01,728.03,849.6

  מטה אשר3,864.8337.21,189.81,681.33,057.1

  מטה בנימין2,790.3538.11,604.61,744.83,122.7

  מטה יהודה3,082.8370.51,468.61,724.53,227.7

  מנשה3,631.2353.21,758.31,803.33,483.0

  מעלה יוסף3,019.5331.11,499.31,457.02,753.6

  מרום הגליל2,625.4425.61,829.61,581.22,850.3

  מרחבים2,208.8456.11,339.01,395.32,713.9

  משגב3,239.3406.11,665.21,678.43,220.5

  נחל שורק4,997.7520.51,727.51,594.73,544.4

  עמק הירדן2,090.0298.81,395.51,556.82,945.2

  עמק חפר4,236.2314.01,439.61,601.03,824.7

  עמק יזרעאל2,976.4349.41,368.21,781.53,184.0

  עמק לוד2,986.2470.71,472.11,540.02,954.6

  ערבות הירדן2,972.5355.50.01,297.13,158.8

  רמת נגב2,379.0340.8788.01,916.83,657.5

  שדות נגב3,109.8471.01,699.81,571.02,461.1

  שומרון4,348.2472.91,708.21,793.03,403.5

  שער הנגב7,509.6308.91,683.01,376.03,339.5

  שפיר6,264.3484.01,947.41,396.62,653.6

  תמר4,329.0307.92,307.00.02,597.0
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