
מועצות אזוריות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה במועצה 
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כלל

המקבלים

מקבלי

גמלה עם

השלמת

הכנסה

מקבלי

קצבת

זקנה

בלבד

נכות

כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

100.000.430.130.170.170.070.000.070.17  אבו בסמה

100.003.211.452.000.642.310.200.500.32  אל-בטוף

100.005.020.184.350.980.730.060.240.49  אלונה

100.0024.480.9521.267.801.050.200.200.41  אפעל

100.009.630.749.021.361.370.200.190.28  אשכול

100.008.960.278.492.051.300.290.280.39  באר טוביה

100.004.191.302.860.993.810.650.590.57  בוסתן-אל-מרג'

100.0011.470.5110.771.241.440.130.200.31  בני שמעון

100.0012.320.3811.462.292.840.460.250.49  בקעת בית שאן

100.0010.890.1510.491.991.540.300.360.38  ברנר

100.0010.590.2310.202.120.740.210.350.42  גדרות

100.001.750.191.310.191.110.150.250.19  גולן

100.002.090.471.870.260.650.120.480.20  גוש עציון

100.006.860.156.401.171.430.270.230.41  גזר

100.009.370.068.821.010.950.140.290.31  גן רווה

100.007.840.167.310.761.110.160.210.28  דרום השרון

100.008.520.677.731.582.780.500.380.43  הגלבוע

100.0014.860.5314.231.552.190.250.250.41  הגליל העליון

100.006.450.165.970.901.400.220.290.49  הגליל התחתון

100.002.640.042.280.160.720.200.200.24  הערבה התיכונה

100.000.950.160.480.040.450.040.340.18  הר חברון

100.007.630.557.041.121.600.170.340.26  זבולון

100.002.640.142.170.250.720.140.400.29  חבל אילות

100.007.820.147.491.840.890.310.250.25  חבל יבנה

100.005.990.225.471.121.320.270.230.38  חבל מודיעין

100.007.470.556.931.751.660.290.230.34  חוף אשקלון

100.008.780.478.081.571.520.250.160.38  חוף הכרמל

100.0010.190.289.601.201.330.150.180.32  חוף השרון

100.0010.820.4210.152.361.720.300.220.46  יואב

100.007.550.227.061.591.370.210.260.37  לב השרון

מועצה אזורית
סך כל

התושבים

לוח 3: מועצות אזוריות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה במועצה, 2008

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 בסמה0.030.000.002.711.4211.450.300.132.950.03

  אל-בטוף0.371.100.0314.806.1847.300.400.114.100.47

  אלונה0.491.470.0614.390.8629.581.840.000.241.22

  אפעל0.590.290.0510.240.4620.700.980.000.070.22

  אשכול0.640.120.1413.801.4929.931.660.120.180.28

  באר טוביה0.691.240.0313.731.4330.691.260.130.370.77

  בוסתן-אל-מרג'0.401.190.0114.375.0242.930.520.063.350.75

  בני שמעון0.440.220.0713.601.6231.701.390.090.160.60

  בקעת בית שאן0.610.480.1114.051.8931.291.630.120.320.76

  ברנר0.430.900.0413.990.6628.681.940.040.090.96

  גדרות0.350.000.0212.030.8826.021.210.090.070.65

  גולן0.420.510.1314.762.5134.741.800.140.160.87

  גוש עציון0.120.180.2414.725.5946.032.390.070.150.48

  גזר0.600.890.0213.301.7430.361.570.100.130.58

  גן רוה0.390.250.0414.121.1130.141.470.020.040.68

  דרום השרון0.480.430.0214.030.8329.671.830.070.050.78

  הגלבוע0.611.040.0714.612.8836.961.170.142.100.64

  הגליל העליון0.350.190.1113.880.7426.551.160.090.640.62

  הגליל התחתון0.540.780.0712.832.2030.901.450.080.200.81

  הערבה התיכונה0.640.480.1213.171.6830.701.600.040.080.24

  הר חברון0.160.220.6513.794.9643.432.010.130.110.50

  זבולון0.400.790.0012.351.9129.330.990.151.150.44

  חבל אילות0.290.430.0015.981.5235.071.490.180.040.25

  חבל יבנה0.290.500.0811.423.0630.792.230.040.080.21

  חבל מודיעין0.490.780.0813.922.0233.261.680.060.100.79

  חוף אשקלון0.540.770.2711.571.8227.761.460.210.530.66

  חוף הכרמל0.390.720.0811.770.8424.221.230.120.320.58

  חוף השרון0.370.120.0213.230.6026.601.860.030.060.64

  יואב0.500.720.0412.941.0226.961.140.040.320.60

  לב השרון0.540.870.0713.671.0730.231.490.140.180.80

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
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100.0010.400.629.812.772.400.490.310.46  לכיש

100.006.600.105.801.351.800.200.210.33  מבואות החרמון

100.0015.010.6614.232.502.280.330.230.39  מגידו

100.000.860.110.540.000.860.320.110.43  מגילות

100.0011.460.5910.701.472.140.230.240.33  מטה אשר

100.001.700.361.450.220.800.120.430.19  מטה בנימין

100.007.240.316.661.351.640.360.280.39  מטה יהודה

100.008.050.437.481.141.770.240.230.26  מנשה

100.006.710.126.080.701.960.200.310.44  מעלה יוסף

100.006.110.475.341.492.680.470.300.45  מרום הגליל

100.007.140.466.631.632.190.500.480.51  מרחבים

100.002.230.271.720.211.220.130.370.17  משגב

100.003.780.133.501.141.120.220.350.28  נחל שורק

100.0014.400.6113.571.822.770.340.250.40  עמק הירדן

100.009.430.268.791.471.250.180.230.32  עמק חפר

100.008.110.187.601.121.230.170.320.27  עמק יזרעאל

100.007.360.446.561.071.460.260.320.32  עמק לוד

100.002.230.121.580.211.100.270.360.45  ערבות הירדן

100.005.400.175.040.410.790.120.310.14  רמת נגב

100.009.530.328.982.451.910.470.260.42  שדות נגב

100.002.890.562.540.230.950.170.310.26  שומרון

100.0014.910.8314.142.541.400.180.120.26  שער הנגב

100.007.410.436.822.052.210.540.290.39  שפיר

100.006.890.186.180.270.900.180.090.63  תמר

לוח 3: מועצות אזוריות בישראל, מקבלי הגמלאות כאחוז מהאוכלוסייה במועצה, 2008 (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

  לכיש0.731.620.0915.112.4136.822.060.120.930.74

  מבואות החרמון0.580.200.1613.491.2427.921.200.180.160.97

  מגידו0.660.700.0712.420.7724.841.710.090.120.66

  מגילות0.540.000.1117.410.8634.492.270.220.000.76

  מטה אשר0.501.100.0912.861.3827.491.160.120.910.72

  מטה בנימין0.180.410.2615.575.5949.132.470.120.250.59

  מטה יהודה0.420.800.1414.162.0333.071.600.150.240.56

  מנשה0.380.550.0311.911.4426.691.150.050.710.65

  מעלה יוסף0.581.000.1413.861.1829.281.020.140.760.77

  מרום הגליל0.541.040.1414.663.2137.891.250.160.980.69

  מרחבים0.610.830.0915.313.3241.221.920.130.390.72

  משגב0.250.300.0413.382.4933.420.910.090.580.80

  נחל שורק0.150.520.1312.014.3837.822.460.040.170.45

  עמק הירדן0.650.480.0613.090.8225.291.020.160.420.79

  עמק חפר0.530.450.0713.180.8027.821.470.090.140.69

  עמק יזרעאל0.390.540.0413.071.4429.221.330.040.190.67

  עמק לוד0.330.510.0813.883.3537.942.330.100.150.66

  ערבות הירדן0.560.000.4215.272.5635.932.110.000.150.74

  רמת נגב0.220.290.0215.771.9434.951.630.051.220.31

  שדות נגב0.501.130.2612.603.6635.461.820.170.430.61

  שומרון0.340.640.3115.194.2643.272.350.130.350.81

  שער הנגב0.450.490.1612.600.8325.601.100.020.180.71

  שפיר0.580.740.1211.733.2532.821.580.070.710.74

  תמר0.811.070.0912.001.1624.800.720.180.090.36

הבטחת

הכנסה
אבטלה

מקבלי גמלאות

מועצה אזורית

נפגעי עבודה
גמלת

נכות

ותלויים

מאיבה

קצבת ילדים

מזונותדמי לידה
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