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מועצה אזורית
קצבת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

קצבת

נכות

ותלויים

דמי פגיעה

2,944.72,205.00.01,554.0213.00.0  אבו בסמה

2,245.02,871.73,141.12,000.42,972.03,607.6בטוף-  אל

2,218.22,456.82,921.02,270.03,929.41,967.9  אלונה

1,989.72,214.62,552.11,985.55,522.72,123.8  אפעל

2,003.52,179.92,531.52,380.82,184.434,328.9  אשכול

2,031.62,245.02,143.82,111.73,461.06,887.4  באר טוביה

2,229.12,894.32,438.71,845.31,755.14,746.0'מרג-אל-  בוסתן

2,037.52,278.13,331.91,938.91,915.914,164.0  בני שמעון

2,052.22,339.52,535.41,983.42,686.212,334.3  בקעת בית שאן

2,026.22,370.42,367.72,107.73,019.66,898.4  ברנר

1,950.72,177.63,077.42,060.53,184.70.0  גדרות

2,033.72,468.52,265.21,890.02,676.69,701.2  גולן

2,009.22,442.52,732.81,810.34,518.99,264.1  גוש עציון

2,004.12,385.92,667.92,073.83,878.68,079.4  גזר

1,990.62,223.82,709.12,114.64,031.310,666.9  גן רווה

1,976.32,296.62,582.02,123.83,434.410,887.9  דרום השרון

2,105.62,613.02,334.12,056.62,638.55,738.1  הגלבוע

2,067.72,221.02,731.42,054.01,792.414,179.1  הגליל העליון

2,023.82,417.92,625.22,302.33,841.66,374.0  הגליל התחתון

1,860.52,239.32,915.01,853.41,650.438,155.8  הערבה התיכונה

1,774.22,403.51,453.01,801.22,978.613,070.4  הר חברון

2,043.12,425.82,509.92,019.12,629.13,087.5  זבולון

2,015.42,321.52,917.32,051.91,523.65,181.8  חבל אילות

2,042.12,406.33,012.92,104.43,196.64,806.4  חבל יבנה

2,016.12,465.52,594.42,280.42,888.27,735.8  חבל מודיעין

2,044.12,340.32,510.31,950.83,282.95,307.6  חוף אשקלון

2,018.72,411.92,534.42,162.43,718.06,690.8  חוף הכרמל

2,034.82,100.42,498.42,382.13,302.522,117.6  חוף השרון

2,074.62,211.92,526.52,085.72,762.46,126.1  יואב
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קצבת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

  אבו בסמה0.0783.0719.01,900.92,891.0

בטוף-  אל2,008.0569.42,562.11,918.62,308.1

  אלונה0.0315.00.02,052.03,573.2

  אפעל6,087.5313.00.01,071.33,991.3

  אשכול5,253.1340.41,458.31,527.63,413.8

  באר טוביה3,627.4346.71,784.11,833.53,473.6

'מרג-אל-  בוסתן3,546.0511.21,214.31,593.02,332.3

  בני שמעון4,019.5371.81,913.41,963.23,653.7

  בקעת בית שאן4,400.3354.11,457.61,526.23,746.4

  ברנר3,865.0312.71,805.51,541.23,922.7

  גדרות7,336.0335.11,085.31,903.75,041.9

  גולן2,739.8376.61,705.11,640.23,589.0

  גוש עציון4,149.3536.72,099.31,770.13,732.9

  גזר4,290.6366.01,575.71,853.93,649.5

  גן רווה8,580.5327.02,867.01,654.04,258.0

  דרום השרון1,022.8323.21,584.31,831.53,864.2

  הגלבוע3,784.1411.71,644.51,909.23,329.2

  הגליל העליון3,565.6294.91,596.11,914.93,449.6

  הגליל התחתון5,419.2384.51,770.41,338.23,549.2

  הערבה התיכונה3,153.7359.92,802.01,859.02,585.0

  הר חברון4,255.9545.41,826.32,276.33,477.1

  זבולון0.0380.81,645.61,908.03,379.0

  חבל אילות0.0344.3697.82,867.02,551.0

  חבל יבנה8,562.8436.41,363.51,810.33,708.2

  חבל מודיעין3,368.3379.61,704.51,603.63,322.9

  חוף אשקלון6,735.1382.51,634.21,730.13,582.9

  חוף הכרמל3,127.9316.71,408.21,682.53,917.0

  חוף השרון1,612.0305.31,019.72,009.54,813.0

  יואב3,868.5321.81,915.01,746.43,727.2
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מועצה אזורית
קצבת זקנה

ושאירים
נכות כללית

שרותים

מיוחדים

גמלת

ילד נכה

קצבת

נכות

ותלויים

דמי פגיעה

2,052.32,417.62,701.42,032.33,132.95,973.8  לב השרון

2,023.32,422.22,469.91,852.73,604.35,680.8  לכיש

1,994.52,324.02,913.51,936.73,125.726,893.1  מבואות החרמון

2,052.32,346.43,020.02,039.42,782.13,786.2  מגידו

1,969.02,537.62,431.72,177.02,378.80.0  מגילות

2,065.92,330.12,652.52,001.22,893.63,893.2  מטה אשר

2,013.42,689.92,750.62,016.53,528.16,177.4  מטה בנימין

2,041.62,420.82,626.72,097.83,291.55,900.6  מטה יהודה

2,051.02,371.52,332.31,936.82,060.510,480.3  מנשה

2,044.32,322.12,487.51,969.52,744.59,201.3  מעלה יוסף

2,069.42,587.92,158.71,839.52,601.66,378.1  מרום הגליל

2,100.22,433.32,846.82,040.02,228.35,817.0  מרחבים

1,996.82,522.62,015.32,167.83,934.09,078.6  משגב

2,034.22,241.92,332.31,872.85,612.72,218.6  נחל שורק

2,062.82,270.72,570.71,879.62,485.84,966.6  עמק הירדן

2,015.72,275.52,632.82,116.83,237.89,624.9  עמק חפר

2,090.12,378.52,478.22,130.83,810.56,615.5  עמק יזרעאל

1,994.92,498.03,057.72,004.83,551.810,321.4  עמק לוד

2,028.32,255.43,240.62,104.22,848.20.0  ערבות הירדן

1,998.32,460.33,502.21,793.61,949.116,348.6  רמת נגב

2,073.62,427.33,040.81,639.62,345.95,148.9  שדות נגב

1,981.62,529.22,315.32,009.03,745.15,828.5  שומרון

2,089.82,207.62,428.32,177.02,750.24,909.4  שער הנגב

2,078.72,491.32,419.92,016.32,867.38,387.0  שפיר

2,020.72,122.31,453.02,177.03,907.39,123.4  תמר
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קצבת

נכות

ותלויים 

מאיבה

קצבת ילדים 

למשפחה
מזונות

הבטחת

הכנסה
מועצה אזוריתאבטלה

  לב השרון3,465.0340.51,766.31,530.93,761.3

  לכיש3,995.6388.32,136.41,652.63,181.6

  מבואות החרמון4,236.2322.71,277.81,254.33,377.8

  מגידו3,008.2309.41,389.61,742.83,703.3

  מגילות860.0302.9420.00.04,144.6

  מטה אשר3,195.2339.11,314.71,750.23,447.0

  מטה בנימין4,822.3536.21,620.11,894.93,659.1

  מטה יהודה4,149.2371.31,547.21,752.63,992.8

  מנשה4,647.0355.01,685.31,924.03,705.7

  מעלה יוסף3,370.3330.11,601.51,535.82,986.7

  מרום הגליל4,617.6424.11,758.91,677.82,761.3

  מרחבים5,033.1452.21,541.51,629.43,147.6

  משגב4,481.2405.52,042.21,765.23,981.9

  נחל שורק9,891.5530.71,531.01,803.13,209.4

  עמק הירדן1,749.8300.01,257.81,719.13,223.0

  עמק חפר4,632.1322.51,345.01,729.54,256.8

  עמק יזרעאל3,170.2351.81,394.01,836.53,952.1

  עמק לוד3,526.2462.61,445.41,698.53,326.4

  ערבות הירדן4,018.6371.50.01,742.23,164.1

  רמת נגב2,437.0346.91,580.02,414.13,814.2

  שדות נגב3,470.6472.71,538.21,577.42,865.4

  שומרון4,061.0472.91,835.61,963.03,823.1

  שער הנגב2,966.3313.11,686.01,387.03,706.5

  שפיר5,961.0474.31,609.31,511.13,195.2

  תמר4,897.0323.02,117.52,867.03,444.3
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