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גישראל קש״שים :

 ו.974ב- שהוקם בישראל, חברתית ורווחה האדם התפתחות הזיקנה, בתחומי למחקר ארצי מרכז

 ישראל. וממשלת (AJJDC) העולמי הג׳וינט עם בשיתוף הפועל רווח, כוונת ללא עצמאי ארגון

 עליונה קדימות בעלות חברתיות בסוגיות יישומי למחקר עצמם המקדישים מקצוע אנשי של צוות
הלאומי. היום בסדר

 וביישום בתכנון השירותים ולספקי המדיניות לקובעי לסייע מחויבות עצמה על שנטלה חשיבה קבוצת
רווחה. תכניות

עיקריות: יחידות חמש במכון בין־תחומית. גישה על מתבסס במכון המחקר

ולנוער לילדים המרכז • מוגבלות • עלייה קליטת • בריאות מדיניות • זיקנה

? אשל מהי

 חייהם איכות לשיפור גבוהה באיכות שירותים של רחב מגוון ומפתחת מתכננת יוזמת, ארצית אגודה
בישראל. המבוגרים של

 של הלאומי בתכנון מרכזי תפקיד ממלאת והיא ישראל ממשלת בשיתוף הג׳וינט ידי על הוקמה אשל
בישראל. המגזרים בכל לזקנים שירותים פיתוח

הבאים: בתחומים פועלת אשל
בזקנים. הטיפול איכות בשיפור קיימים אבות לבתי וסיוע אבות בתי הקמת •
 ובסביבתם בביתם להשאר לזקנים לאפשר כדי ומגוונים מתקדמים קהילתיים שירותים פיתוח •

הטבעית.
תומכות. שכונות ופיתוח מוגן דיור מרכזי בהקמת סיוע •
בזקנים. הטיפול תחומי בכל מקצועי אדם כוח והכשרת פיתוח •
בישראל. המבוגרים בריאות לקידום תכניות של והפעלה תכנון ייזום, •
מעודכנות. צרכים לתחזיות בהתיחסות לזקנים שירותים לתכנון חומש תכניות הכנת •
לקשישים. עזר ואביזרי מסייעת טכנולוגיה פיתוח •
 טלוויזיה, עתונות, גמלאים: ידי על המופעלות קהילתית תקשורת תכניות ופיתוח ייזום •

ואינטרנט. רדיו,
בהם. המטפלים ועבור הזקנים עבור הזיקנה בתחום אחרים ופרסומים מדריכים של לאור הוצאה •
והמוסדיים. הקהילתיים השירותים איכות ושיפור המקצועית הרמה העלאת •
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דבר פתח

 המבוגרת האוכלוסייה על הסטטיסטי השנתון לאור שיוצא השלישית השנה זו
 ככלי עצמו את הוכיח הוא הראשון, השנתון של צאתו מאז שחלפו בשנים בישראל.
ותלמידים. חוקרים אקדמיה, אנשי מדיניות, מעצבי מתכננים, של לעבודתם רב-ערך

 שהחברה וגוברת ההולכת החשיבות על מצביעה בשנתון לשימוש הרחבה הדרישה
 השטח, מן החיוביות התגובות הזיקנה. לנושא מייחסים ומוסדותיה הישראלית
 בפנינו הצביעו ושונים, רבים גורמים אצל עבודה ככלי השנתון נקלט שבה והמהירות

 כמסמך ופרסומו והעמקתו, הרחבתו השנתון, של השוטף עדכונו בהמשך הצורך על
המשתמשים. לנוחיות שנה, מדי קבוע

 בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר ־ "משאב" על-ידי לאור יוצא כקודמיו, ,2000 שנתון
 הוא השנתון, נתוני לעדכון בנוסף ברוקדייל. ולג׳וינט-מכון לאשל המשותף הזיקנה,

 המרכזית הלשכה על-ידי שנערך ומעלה, 60 בני סקר בנתוני נרחב שימוש הפעם כולל
 ממשלה ומשרדי הג׳וינט ברוקדייל, מכון אשל, בתמיכת ,1997 בשנת לסטטיסטיקה

, שונים.

 שירותים, של ובפיתוח בתכנון העוסקים כל את לשרת ימשיך השנתון כי תקווה אנו
 לאוכלוסייה השירותים רמת את להעלות ויסייע ובמחקר, בלימוד העוסקים כל ואת

הזקנים. של החיים איכות את ולשפר הקשישה

חביב ג׳ק פרופי
ברוקדייל ג׳וינט-מכון מנהל

 בריק יצחק ד״ר
מנכ״לאשל



הקדמה

 לראשונה לאור שיצא בישראל, הקשישים אוכלוסיית על הסטטיסטי השנתון
 של בריכוז צורך קיים שאכן עולה מתוכן רבות. חיוביות תגובות עורר ג,998ב־

 ומתכנני מדיניות לקובעי עזר כלי שישמש בישראל, הקשישים על מעודכנים נתונים
 אנו הצרכים. לפי משאבים ולהקצאת בתכנון, עדיפויות סדר לקביעת שירותים

 השלישי, השנתון את להציג וגאים זה, צורך ממלא אכן שהשנתון כך על שמחים
.2000 בשנת המתפרסם

 הקשישים מצב של שונים והיבטים מאפיינים על נתונים של רחב מגוון מקיף השנתון
 זמן לאורך בהן שחלו השינויים ועל המגמות על ללמוד ניסיון נעשה בישראל.

 בין ופערים הבדלי□ על האפשר, במידת לעמוד, ואף בעתיד, גם להימשך ושעשויים
 מידע בסיס מהווי□ הנתונים שונים. גיאוגרפיים אזורים ובין אוכלוסייה קבוצות
 בין הפערים ועל המענים על הצרכים, על לדיון בסיס ומספקים לתכנון, הכרחי

באוכלוסייה. שונות קבוצות בקרב השניים

 עושר .1997 משנת ומעלה 60 בני סקר בנתוני השימוש הוא זה בשנתון ייחודי מאפיין
 התייחסנו לא כה שעד בנושאים נתונים להציג לנו מאפשר בסקר הקיים הנתונים
 בנתונים ביטוי לידי הדבר בא במיוחד אחרים. ממקורות נתונים בהיעדר אליהם,

 שיש נושאים לגבי זאת, עם והשלישי. השני בפרקים המופיעים וחברתיים בריאותיים
 פני על השוטף הנתונים במקור השימוש את העדפנו שוטפים, מקורות בעבורם לנו

אחד. ממקור נתונים של רצף ליצור כדי הסקר

 בעולם מקובלת הגדרה המהווה ומעלה, 65 בגיל לאנשי□ בעיקרו מתייחס השנתון
 כוללת זו הגדרה החיים, בתוחלת המשמעותית העלייה בעקבות זאת, עם לקשיש.

 גיל קבוצות לפי רבים נתונים להביא השתדלנו לכן גילאים, של מאוד רחב טווח
יותר. מפורטות

 גודל על נתוני□ ומציג הקשישים של הדמוגרפיים במאפיינים עוסק הראשון הפרק
 אוכלוסייה( קבוצת מין, )גיל, דמוגרפיים חתכים לפי הקשישים, אוכלוסיית

 של בריאותיים מאפייני□ על נתוני□ מציג השני הפרק יישובים(. )נפות, וגיאוגרפיים
 שלה□ השימוש דפוסי ועל ומוגבלות(, מחלות, תמותה, חיים, )תוחלת הקשישים
 של חברתיים־כלכליים במאפיינים עוסק השלישי הפרק נבחרים. בריאות בשירותי

 מתייחס הרביעי :הפרק כלכלי. ומצב תעסוקת השכלה, על נתונים ומציג הקשישים



 הקשיש בבית )המסופקים קהילתיים לשירותים הן לקשישים, השירותים למערכת
 במוסדות )המסופקים מוסדיים לשירותים והן אחרות(, קהילתיות במסגרות או

 ומקצתם השירותים, של לזמינות מתייחסים הנתונים מקצת ממושך(. לטיפול
 נתונים מוצגים האחרון, בפרק השונים. בשירותים הקשישים של השימוש לדפוסי

 פטירות, תלות, יחס הקשישים, מספר כגון בינלאומית, בהשוואה שונים בנושאים
ועוד. העבודה בכוח השתתפות משפחתי, מצב

 לראשונה. כאן מתפרסמים חלקם אך אחרים, בפרסומים מקורם הנתונים מרבית
 של זמינותם הגברת שעם מקווים ואנו מלא באופן נסקרו שלא נושאים קיימים עדיין

בעתיד. שיתפרסמו בשנתונים ולעדכנם להרחיבם נוכל נוספים, נתונים

 שנות בסיס על ולפעמים עגולות שנים בסיס על לעתים מוצגים היסטוריים נתונים
 שנת את כוללים כלל ובדרך ,1995 ,1983 ,1972 ,1961 בישראל: שנערכו מיפקדים

 זה בשנתון הראשון הלוח זה. בשנתון הנתונים מעודכנים בה האחרונה השנה -1998
.1999 לשנת אוכלוסייה נתוני כולל

 רשימה מופיעה השנתון ובסוף הנתונים של המדויק המקור צוין לוח כל בתחתית
 סוגיות ועל הנתונים מהות על פרטים לקבל כדי המידע. מקורות של מלאה

 פרק כל בתחילת הקורא, לנוחיות הנתונים. למקור לפנות הקורא על מתודולוגיות,
העיקריים. הממצאים של סיכום וכן ללוחות וההסברים ההגדרות הוצגו

 מהלשכה נציגים ובה בין־ארגונית היגוי ועדת על-ידי מלווה הייתה השנתון הפקת
 לביטוח המוסד והרווחה, העבודה משרד הבריאות, משרד לסטטיסטיקה, המרכזית

 הנתונים באופי דנה זו ועדה ברוקדייל. וג׳וינט-מכון אשל, ג׳וינט־ישראל, לאומי,
להפקתו. כלליים ובעקרונות בשנתון שיוצגו

 שנתון בהפקת לנו עזרו אשר והארגונים האנשים לכל להודות לנו היא נעימה חובה
 ועדת חברי לכל נתונה תודתנו לציון. ראוי הגורמים מכל זכינו לו הפעולה שיתוף זה.

 לפרופי תודה חבים אנו השונים. בשלבים וייעצה העבודה את ליוותה אשר ההיגוי,
 התפיסה בגיבוש לנו וסייע דרכנו בתחילת בנו ותמך עודד אשר על סיקרון, משה

 לחיים תודה כמו-כן השנתון. מבנה לשכלול שנה מדי המועילות הערותיו ועל הכללית
 המועילות. בעצותיו עת בכל לרשותנו שעמד ג׳וינט-ישראל, בפועל, מנכ״ל פקטור,



 :מועילות הערות לנו ונתנו נתונים לנו סיפקו לנו, שעזרו האנשים לכל מודים אנו
 המחלקה נהון, לדניאלה ומחשוב; מידע שירותי חקלאי, לציונה הבריאות: במשרד

הנפש בריאות שירותי והערכה, למידע
 סחייק, רות טל, דורית איטליאנו-רחבי, לליאת לסטטיסטיקה: המרכזית בלשכה

 חוה של הצטרפותן על שמחים אנו שלו. דבורה רותם, נעמה צדקה, פנינה
תרומתן על להן ומודים ההיגוי לוועדת גורוביץ ונורמה הלר

 ואיילה לודריקס פטר כרם, בן־ציון יוז, פאני בר־גיורא, למרים הרווחה: במשרד
 והמשפחה; הפרט לרווחת מהשירות פלר לגרסיאלה לזקן; מהשירות שפירא
וענ״א מידע למערכות מהאגף שפר לרחל

 גרא, לרמסיס לקשיש, ייעוץ שירות מנהלת שלום, לורה לאומי: לביטוח במוסד
 גולדנר לאייל ותכנון, מחקר ממינהל מורגנשטיין, וברנדה כהן רפאלה

ייצור הנדסת מחטיבת
אשל של ומידע ייעוץ קרן, לנעמי ;כאהן ולדוד טיין לשלום באשל:

 על המכון, מנהל חביב, ג׳ק לפרופ׳ ובמיוחד ואשל, ברוקדייל מכון לצוות מודים אנו
 להפקת היוזמה על אשל, מנכ״ל בריק, יצחק לד״ר המועילות; והארותיו הערותיו
 ומחקר תכנון תחום מנהל רותם, ולדרור הדרך; כל לאורך תמיכתו ועל השנתון
 מיוחדת תודה חבים אנו אחרון, העבודה. שלבי כל של ליווי תוך תרומתו על באשל,
 בהפקה, הסיוע על קליינמן ללסלי הלשונית, העריכה על רוזנפלד ולג׳ני אלון לבלהה

הדפוס. סדר ביצוע על בוביס ולסו

 עבודתנו את לשפר העשויות והערות תגובות בברכה נקבל כי לציין ברצוננו לבסוף,
הבאים. השנתונים בהפקת

באר שמואל שנור, יצחק ברודסקי, ג׳ני
השנתון עורכי



ההיגוי ועדת חברי

 לתכנון האגודה אשל, ופיתוח, מחקר תחום ראש רותם, דרור מר ־ הוועדה יו״ר
בישראל הזקן למען שירותים ולפיתוח

העלייה לקליטת המשרד ומחקר, תכנון אגף מנהל אדלר, שמואל ד״ר

ברוקדייל ג׳וינט-מכון חוקר, באר, שמואל מר

 ברוקדייל ג׳וינט-מכון הזיקנה, בתחום המחקר תכנית מנהלת ברודסקי, ג׳ני ,גב

 בישראל הזקן למען שירותים ולפיתוח לתכנון האגודה אשל, מנכ״ל בריק, יצחק ד״ר

 העבודה משרד ותכנון, למחקר האגף ומידע, לתכנון היחידה מנהל ברמן, יצחק מר
והרווחה

 המרכזית הלשכה ביישובים, אוכלוסייה מחלקת ראש גורוביץ, נורמח גב׳
לסטטיסטיקה

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה וכספים, צריכה גף ראש חלר, חוח גב׳

ברוקדייל ג׳וינט-מכון מנהל חביב, ג׳ק פרום׳

 הבריאות משרד ומחשוב, מידע לשירותי באגף מידע תחום מנהלת חקלאי, ציונה גב׳

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה לאוכלוסייה, האגף בכירה, מרכזת טל, דורית גב׳

והרווחה העבודה משרד לזקן, השירות מנהל סגן כרם, בן-ציון מר

 לביטוח המוסד מועד, ארוכות בגמלאות מחקר אגף מנהלת מורגנשטיין, ברנדה גב׳
לאומי

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה חיצוני, יועץ סיקרון, משה פרופ׳

ג׳וינט-ישראל בפועל, מנכ״ל פקטור, חיים מר

 ורווחה, בריאות תחום וראש ורווחה חברה אגף מנהל סגנית צדקה, פנינה גב׳
לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה בריאות, גף ראש רותם, נעמה גב׳

ברוקדייל ג׳וינט-מכון חוקר, שנור, יצחק מד



עניינים תוכן

i.............................)תרשים( 1998 סוף וגיל, מין לפי בישראל האוכלוסייה

ביותר הגבוה הוא באוכלוסייה 65+ בני אחוז בהם היישובים עשרים
ii............................)מפה( 1998 סוף תושבים, 10,000 מעל שבהם ביישובים

iii...............)מפה( 1998 סוף ,15,000מ- גבוה 65+ בני מספר שבהם יישובים

iv............................................................ 1999 בישראל, ומחוזות נפות מפת

1....................................................הקשישים של דמוגרפיים מאפיינים .1

3...........................................................................................................מבוא

4.......................................................................................עיקריים ממצאים

10........................................................................................והסברים הגדרות

15 ..................................... 1998*1995,65+ ובני האוכלוסייה כלל : 1.1 לוח

16......................שנה סוף - נבחרות שנים גיל, קבוצת לפי 65+ בני : 1.2 לוח

17............................שנה סוף ־ נבחרות שנים ומין, גיל לפי 60+ בני : 1.3 לוח

וקבוצת גיל לפי 65+ בני סך־כל מתוך הנשים אחוז : 1.4 לוח
18..................................................................שנה סוף - אוכלוסייה

אוכלוסייה, קבוצת לפי האוכלוסייה, וכלל 65+ בני : 1.5 לוח
19...............................................................שנה סוף - נבחרות שנים

 ואילך, 1990 משנת שעלו האוכלוסייה וכלל 65+ בני : 1.6 לוח
20....................................שנה סוף - נבחרות שנים גיל, קבוצת לפי

21 ......................................... 1998 סוף ־ ומין גיל דת, לפי 65+ בני : 1.7 לוח

22 ............................... 1998 סוף לידה, יבשת לפי 65+ בני יהודים : 1.8 לוח

22........שנה סוף - נבחרות שנים לידה, יבשת לפי 65+ בני יהודים : 1.9 לוח

לידה ארצות לידה, יבשת לפי חו״ל ילידי 65+ בני יהודים : 1.10 לוח
23 ........................................................... 1998 וגיל-סוף נבחרות



במדינה חיו כי דיווחו אשר 65+ בני יהודים מתוך אחוז : 1.11 לוח
 תחת שהייתה במדינה או הנאצי, המשטר תחת שהייתה
 נתוני - ומין גיל לפי הנאצי, המשטר של ישירה השפעה

24  .................................................. 1997 ומעלה, 60 בני סקר

וקבוצת מין לפי 65+ בני של המשפחתי המצב : 1.12 לוח
25 ................................................................... 1998אוכלוסייה-

26 .......................................מין לפי 65+ בני של המשפחתי המצב : 1.13 לוח

וקבוצת גיל מין, לפי 65+ בני של המשפחתי המצב : 1.14 לוח
27 ................. 1995 והדיור, האוכלוסין מפקד נתוני - אוכלוסייה

28 ............ 1998 סוף - ונפה מחוז לפי האוכלוסייה וכלל 65+ בני : 1.15 לוח

29 .......................................... 1998 סוף - ונפה מחוז לפי 75+ בני : 1.16 לוח

ונפה מחוז לפי לשעבר מבריה״מ 65+ בני עולים : 1.17 לוח
30 ............................................................................... 1998 -סוף

31 ......... 1998 סוף - אוכלוסייה וקבוצת נפה מחוז, לפי 65+ בני : 1.18 לוח

32 ......... 1998 סוף - יישוב צורת לפי האוכלוסייה וכלל 65+ בני : 1.19 לוח

33 ........................................ 1998 סוף - יישוב צורת לפי 75+ בני : 1.20 לוח

,60+ בנות ונשים 65+ בני גברים ,75+ בני ,65+ בני : 1.21 לוח
יישוב, לפי תושבים, 5,000 מעל שמנו ביישובים

34 .................................................................................. 1998 סוף

 גרים בהם ביישובים לשעבר מבריה״מ 65+ בני עולים : 1.22 לוח
41.....................1998 סוף לשעבר, מבריה״מ 65+ בני 100 לפחות

 וצורת מחוז לפי יישובים, בין 65+ בני של פנימית הגירה : 1.23 לוח
44................................................................................1997 יישוב,

 למעלה שמנו ביישובים באוכלוסייה 65+ בני אחוז : 1.24 לוח
45..........................נבחרות שנים ,1998 בסוף תושבים 10,000מ־

האזוריות, במועצות 65+ ובני האוכלוסייה כלל : 1.25 לוח
49....................................................................................1998 סוף

בקיבוצים 65+ בני אוכלוסיית של נבחרים מאפיינים : 1.26 לוח
52 .................................... 1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני -



53..........................................................נבחרות שנים תלות, יחסי : 1.27 לוח

53............................................נבחרות שנים בהורים, תמיכה יחס : 1.28 לוח

קבוצת גיל, מין, לפי לבד, הגרים בקהילה 65+ בני אחוז : 1.29 לוח
54........1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני ־ לידה ויבשת אוכלוסייה

בקהילה הגרים 65+ בני של הבית משק הרכב : 1.30 לוח
55 ............................................. 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני -

או חתן )כולל ילדים להם שיש בקהילה 65+ בני אחוז : 1.31 לוח
לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי כלה(

56 ............................................. 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני -

הבית במשק 65+ בני מספר לפי בקהילה הבית משקי : 1.32 לוח
והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - אוכלוסייה וקבוצת

1995 ......................................................................................... 57

 65+ בני ומספר סוג גודל, לפי בקהילה הבית משקי : 1.33 לוח
58 ................ 1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - הבית במשק

האוכלוסייה, וכלל 65+ בני אוכלוסיית תחזיות :א1.34 לוח
59.............הגבוהה החלופה א. - שנה( סוף )אלפים, 2020-2005

האוכלוסייה, וכלל 65+ בני אוכלוסיית תחזיות :ב1.34 לוח
60............הבינונית החלופה ב. - שנה( סוף )אלפים, 2020-2005

 האוכלוסייה, וכלל 65+ בני אוכלוסיית תחזיות :ג1.34 לוח
61................הנמוכה החלופה ג. - שנה( סוף )אלפים, 2020-2005

בשירותי שימוש ודפוסי הקשישים של בריאותיים מאפיינים .2
63.....................................................................................נבחרים בריאות

65............................................................................................................מבוא

66........................................................................................עיקריים ממצאים

72.........................................................................................והסברים הגדרות

76 ...........................אוכלוסייה קבוצת לפי בלידה החיים תוחלת : 2.1 לוח

76..........אוכלוסייה וקבוצת מין לפי בלידה החיים בתוחלת הפרש : 2.2 לוח



77.......................אוכלוסייה וקבוצת מין לפי 65 בגיל חיים תוחלת : 2.3 לוח

77...........................................מין לפי נבחרים בגילים חיים תוחלת : 2.4 לוח

באופן גופנית בפעילות העוסקים בקהילה 65+ בני אחוז : 2.5 לוח
לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי קבוע

78 ................................................. 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני -

של שונים בסוגים קבוע באופן העוסקים 65+ בני אחוז : 2.6 לוח
79 ....................... 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - גופנית פעילות

קבוצת גיל, מין, לפי המעשנים בקהילה 65+ בני אחוז : 2.7 לוח
80...........1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני ־ לידה ויבשת אוכלוסייה

מחלות אצלם אבחן שהרופא שדיווחו 65+ בני אחוז : 2.8 לוח
81 ................. 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני ־ ומין גיל לפי שונות

שמיעה ראייה, בעיות על שדיווחו 65+ בני אחוז : 2.9 לוח
82 .................................. 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - ולעיסה

 בשליטה בעיות על שדיווחו בקהילה 65+ בני אחוז : 2.10 לוח
ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי השתן סוגר על

83................................... 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לידה

 השנה חצי במהלך נפלו אשר בקהילה 65+ בני אחוז : 2.11 לוח
לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי האחרונה

84 ............................................. 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני -

ללא יומיומיות פעולות לבצע היכולת לפי 65+ בני :א2.12 לוח
85  ............................ 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - עזרה

ללא יומיומיות פעולות לבצע היכולת לפי 65+ בני :ב2.12 לוח
86 ................................. 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - עזרה

 הפעולות בביצוע המוגבלים בקהילה הגרים 65+ בני : 2.13 לוח
87................1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - (ADL) היומיומיות

 (,ADL) היומיומיות הפעולות בביצוע המוגבלים 65+ בני : 2.14 לוח
88 .......................................................שנה( סוף )נתוני 1998-1990

לבית מחוץ )להסתובב( ללכת היכולת לפי 65+ בני : 2.15 לוח
89 .............. 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - מטר 400 של מרחק



 הפגיעה, חומרת לפי דרכים בתאונות שנפגעו 65+ בני : 2.16 לוח
90......................................................... 1998 הנפגע, וסוג מין גיל,

 לפי דרכים בתאונות שנפגעו 65+ ובני האוכלוסייה כלל : 2.17 לוח
91 ................................................. 1998 ומין, גיל הפגיעה, חומרת

 הפגיעה, חומרת לפי דרכים בתאונות שנפגעו 65+ בני : 2.18 לוח
92.............................................................................נבחרות שנים

 חומרת לפי דרכים בתאונות המעורבים 65+ בני נהגים : 2.19 לוח
93............................................................ 1998 ומין, גיל התאונה,

 אוכלוסייה, וקבוצת מין לפי 65+ בני של פטירות : 2.20 לוח
1998...........................................................................................94

 וגיל, מין לידה, יבשת לפי ,65+ בני יהודים של פטירות : 2.21 לוח
1998 ........................................................................................... 95

 לפי 65+ בני ושל האוכלוסייה כלל של פטירה סיבות : 2.22 לוח
96 .................................................................................. 1997 מיו,

 וסיבה, גיל לפי 65+ בני גברים של פטירות התפלגות :א2.23 לוח
1997 ........................................................................................ 97

 וסיבה, גיל לפי 65+ בנות נשים של פטירות התפלגות :ב2.23 לוח
1997 .........................................................................................98

 מיון בחדר ביקרו או אושפזו אשר בקהילה 65+ בני אחוז : 2.24 לוח
99.......... 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - האחרונה השנה בחצי

 כלל ושל 65+ בני של כלליות במחלקות אשפוזים : 2.25 לוח
100..........................................................וגיל מין לפי האוכלוסייה,

 מסך כאחוז כלליות, במחלקות 65+ בני של אשפוזים : 2.26 לוח
101........................................וגיל מין לפי באוכלוסייה, האשפוזים

 לפי המאושפזים, מסך־כל המאושפזים 65+ בני אחוז : 2.27 לוח
102  ............................................................................מחלקות

כלליות במחלקות 65+ בני בקרב האשפוזים התפלגות : 2.28 לוח
103 ............................................................................ 1995 מין, לפי



 ובקרב 65+ בני חולים בקרב במחלקה, ממוצעת שהייה : 2.29 לוח
104 ................. 1995 בשנת כללי מאשפוז שיצאו האוכלוסייה כלל

 טיפול במסגרת המאושפזים האוכלוסייה וכלל 65+ בני : 2.30 לוח
 במסגרת ומאושפזים ומין, גיל לפי פסיכיאטרי יום

105 ................................................................ 1998 סוף יום, טיפול

 באשפוז המאושפזים האוכלוסייה, וכלל 65+ בני :2.31 לוח
105  ........................................ 1998 סוף ומין, גיל לפי פסיכיאטרי

 סך מתוך פסיכיאטרי באשפוז המאושפזים 65+ בני : 2.32 לוח
106................שנה סוף האוכלוסייה, בכלל והמאושפזים ,65+ בני

 כלל ושל 65+ בני של פסיכיאטרי לאשפוז קבלות : 2.33 לוח
107.....................................................גיל קבוצת לפי האוכלוסייה,

 קבוצת לפי ,65+ בני של פסיכיאטרי לאשפוז קבלות : 2.34 לוח
108 ................................................................... 1998 וגיל, אבחנה

 65+ בני של פסיכיאטרי לאשפוז ראשונות קבלות :2.35 לוח
109 .................................................... 1998 האוכלוסייה, כלל ושל

 משפחה רופא פגשו אשר בקהילה 65+ בני אחוז : 2.36 לוח
 רופא או מומחה רופא האחרונה, השנה בחצי אחות או

110 ...... 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - האחרונה בשנה שיניים

 האוכלוסייה וכלל 75+ בני ,65+ בני של ביקורים ממוצע : 2.37 לוח
 גיל, לפי (,1997 מארס - 1996 )אפריל בשנה רופא אצל
111.................................................................הרופא והתמחות מין

 הביקורים סך מתוך רופא, אצל 65+ בני של ביקורים : 2.38 לוח
 לפי , 1997 מארס - 1996 אפריל האוכלוסייה(, )כלל

111.........................................................................הרופא התמחות

 בין 65+ בני המבוטחים אוכלוסיית התפלגות : 2.39 לוח
112 .............................................................גיל לפי קופות־החולים

113 ............קופת-חולים לפי המבוטחים, כלל מתוך 65+ בני אחוז : 2.40 לוח

 האוכלוסייה, ובכלל 65+ בני בקרב משלים בריאות ביטוח : 2.41 לוח
113................................................................................ומין גיל לפי



115....................................הקשישים של וכלכליים חברתיים מאפיינים .3

117...........................................................................................................מבוא

118.......................................................................................עיקריים ממצאים

125........................................................................................והסברים הגדרות

 שנים ומין, לימוד שנות לפי האוכלוסייה, וכלל 65+ בני : 3.1 לוח
131.........................................................................................נבחרות

 וקבוצת מין לימוד, שנות לפי 65+ בני התפלגות : 3.2 לוח
132......................................................................... 1998 אוכלוסייה,

132 ................. 1997 לידה, ויבשת לימוד שנות לפי 65+ בני יהודים : 3.3 לוח

אחרון בית-ספר סוג לפי האוכלוסייה, וכלל 65+ בני : 3.4 לוח
133 ............................................ 1998 אוכלוסייה, וקבוצת למדו בו

 כלל, עברית לדבר יודעים שאינם בקהילה 65+ בני אחוז : 3.5 לוח
סקר נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי
134 ................................................................... 1997 ומעלה, 60 בני

בעברית, לקרוא יודעים שאינם בקהילה 65+ בני אחוז : 3.6 לוח
 סקר נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי
135 ................................................................... 1997 ומעלה, 60 בני

שפה, באף לקרוא יודעים שאינם בקהילה 65+ בני אחוז : 3.7 לוח
 סקר נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי
136 ................................................................... 1997 ומעלה, 60 בני

וקבוצת מין גיל, לפי האזרחי, העבודה בכוח 55+ בני : 3.8 לוח
מהאוכלוסייה האזרחי העבודה בכוח )אחוז אוכלוסייה

137....................................................................שונות שנים תא(, בכל

לימוד ושנות מין לפי האזרחי, העבודה בכוח 65+ בני : 3.9 לוח
138 ..................................תא( בכל המתאימה מהאוכלוסייה )אחוז

העבודה לכוח המשתייכים בקהילה 65+ בני אחוז : 3.10 לוח
לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי האזרחי

139 .................................... 1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני ־



כוח מתוך חלקית במשרה המועסקים 65+ בני : 3.11 לוח
מהאוכלוסייה )אחוז ומין גיל לפי האזרחי, העבודה

140................................................................שונות שנים תא(, בכל

לפי מועסקים, 65+ לבני לשבוע עבודה שעות ממוצע : 3.12 לוח
140 .................................................. 1997 אוכלוסייה, וקבוצת מין

141............................1997 ומין, כלכלי ענף לפי 65+ בני מועסקים : 3.13 לוח

142....................שונות שנים ומין, יד משלח לפי 65+ בני מועסקים : 3.14 לוח

לפי 65+ בני מועסקים של העבודה במקום מעמד :א3.15 לוח
143......................1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - וגיל מין

r•
במקום המעמד לפי 65+ בני מועסקים של וגיל מין : ב3.15 לוח

144...................... 1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - העבודה

ובכלל קשישים, של בית למשק ממוצעת הכנסה : 3.16 לוח
145.......................................1998 בית, משק סוג לפי האוכלוסייה,

ובכלל קשישים, של בית למשק ממוצעת הוצאה : 3.17 לוח
146.......................................1998 בית, משק סוג לפי האוכלוסייה,

147............................................... 1998 פנסיה, המקבלים קשישים : 3.18 לוח

זקנה קצבת מקבלי כל מתוך הכנסה, השלמת מקבלי : 3.19 לוח
147.........................שונות שנים לאומי, לביטוח מהמוסד ושאירים

זקנה קצבת מקבלי כל מתוך הכנסה השלמת מקבלי : 3.20 לוח
שמנו ביישובים ,1998 לאומי, לביטוח מהמוסד ושאירים

148 ......................................... 1998 בסוף יותר או תושבים 10,000

בעשירוני בית משקי מסך קשישים* של בית משקי אחוז : 3.21 לוח
151 ............................................................................ 1998 הכנסה,

ובכלל קשיש עומד שבראשן משפחות בקרב העוני ממדי : 3.22 לוח
152................................................................................האוכלוסייה

לאחר קשיש עומד שבראשן משפחות בקרב העוני ממדי : 3.23 לוח
 153 .................. 1998 מחוזות, לפי ישירים, ומסים העברה תשלומי



של בית במשקי הממוצע החדרים ומספר דירה על בעלות : 3.24 לוח
154...........1998 הבית, משק סוג לפי האוכלוסייה, ובכלל קשישים,

הדירה על בעלות/שכירות לפי בקהילה הגרים 65+ בני : 3.25 לוח
155 ............................................... 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני -

קשישים, של בית במשקי בני-קיימא מוצרים על בעלות : 3.26 לוח .
156 ........................... 1998 בית, משק סוג לפי האוכלוסייה, ובכלל

מהכניסה המדרגות מספר לפי בקהילה, הגרים 65+ בני : 3.27 לוח
157................... 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לדירה עד לבניין

מיגון אבזרי הימצאות לפי בקהילה, הגרים 65+ בני : 3.28 לוח
158 .................................. 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - בדירה

נבחרים עזרים הימצאות לפי בקהילה, הגרים 65+ בני : 3.29 לוח
159 .................................. 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - בדירה

בדירה בעיות הימצאות לפי בקהילה, הגרים 65+ בני : 3.30 לוח
160 ............................................... 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני ־

קבוצת גיל, מין, לפי שמתנדבים, בקהילה 65+ בני אחוז : 3.31 לוח
161 ....... 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה

בשנה פעם לפחות הולכים אשר בקהילה 65+ בני אחוז : 3.32 לוח
למופעים או קונצרטים הצגות, סרטים, להרצאות,

קבוצת גיל, מין, לפי מועדון(, במסגרת )שלא אחרים
162 ...... 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה

60. בני סקר נתוני - בקהילה הגרים 65+ בני של עיסוקים : 3.33 לוח
163 ............................................................................ 1997 ומעלה,

עיתון של אחד גיליון לפחות שקראו 19+ ובני 65+ בני : 3.34 לוח
164....................................1997 האחרונים, החול ימי בחמשת יומי

עיתון של אחד גיליון לפחות שקראו 19+ ובני 65+ בני : 3.35 לוח
165 ......................... 1997 האחרונים, השבוע סופי בארבעת ו׳, יום

שבועון של אחד גיליון לפחות שקראו 19+ ובני 65+ בני : 3.36 לוח
166 ...................................... 1997 האחרונים, הגיליונות מארבעת



ירחון של אחד גיליון לפחות שקראו 19+ ובני 65+ בני : 3.37 לוח
167 ....................................... 1997 האחרונים, הגיליונות מארבעת

 )"אתמול"( חול ביום לרדיו שהאזינו 19+ ובני 65+ בני : 3.38 לוח
168 .............................................................. 1997 ערוץ, לכל ביחס

 בקולנוע, 19+ ובני 65+ בני של החודשי הביקורים מספר : 3.39 לוח
1997 ...........................................................................................169.

169 ................... 1998 סוף ומין, גיל לפי לנהוג, המורשים 65+ בני : 3.40 לוח

אלימות מעשי על שדיווחו בקהילה הגרים 65+ בני : 3.41 לוח
 60 בני סקר נתוני - האחרונה בשנה כלפיהם שבוצעו
170 ............................................................................ 1997 ומעלה,

171..........................שימוש ודפוסי היצע לקשישים: השירותים מערכת .4

173...........................................................................................................מבוא

175.......................................................................................עיקריים ממצאים

179........................................................................................והסברים הגדרות

 לאומי, לביטוח המוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :4.1 לוח
183 .............................................................. 1998 סוף ומין, גיל לפי

 לאומי, לביטוח המוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים : 4.2 לוח
184.........................................1998 דצמבר הניתן, השירות סוג לפי

 לאומי, לביטוח המוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :4.3 לוח
185 .................................................................... 1998-1989 מין, לפי

 המוסד מטעם סיעוד חוק זכאי של נבחרים מאפיינים :4.4 לוח
186 .......................................... 1998-1989 מין, לפי לאומי, לביטוח

לפי לאומי, לביטוח המוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :4.5 לוח
 187.......................................................................... 1998 סוף יישוב,



מקצועיים סמך מעובדים שירותים המקבלים קשישים :4.6 לוח
 במשרד וחברתיים אישיים לשירותים האגף מטעם

 לשירותים המחלקות באמצעות והרווחה העבודה
193 .......................................................................... 1999 חברתיים,

לזקן השירות מטעם חימום מענק שקיבלו קשישים : 4.7 לוח
194...............יישוב לפי ,1998/99 בחורף והרווחה, העבודה במשרד

 של לקשיש הייעוץ שירות על-ידי הניתנים השירותים : 4.8 לוח
196 ...................................... 1998 סניף, לפי לאומי לביטוח המוסד

 שירות מטעם שירותים המקבלים הקשישים שיעור : 4.9 לוח
 ושיעור לאומי לביטוח המוסד של לקשיש הייעוץ

197 ......................................................... 1998 סניף, לפי המתנדבים

 בהם, והמבקרים לקשישים חברתיים מועדונים :4.10 לוח
198 ............................................ 1999 סוף נבחרים, מאפיינים לפי

 בהם, והמבקרים לקשישים חברתיים מועדונים :4.11 לוח
199 ............................................................... 1999 סוף יישוב, לפי

 בהם, והמבקרים לקשישים, מועשרים מועדונים : 4.12 לוח
202 ........................................... 1999 סוף נבחרים, מאפיינים לפי

 בהם, והמבקרים לקשישים, מועשרים מועדונים ;4.13 לוח
203 ............................................................... 1999 סוף יישוב, לפי

 הגוף לפי בהם, והמבקרים לקשישים יום מרכזי : 4.14 לוח
204.................................................................... 1999 סוף המפעיל,

 לפי בהם, והמבקרים לקשישים יום מרכזי :4.15 לוח
205 ................................................... 1999 סוף נבחרים, מאפיינים

206 ................ 1999 -1990 בהם, והמבקרים לקשישים יום מרכזי : 4.16 לוח

 יישוב, לפי בהם, והמבקרים לקשישים יום מרכזי : 4.17 לוח
207.................................................................................... 1999 סוף

 בגריאטריה-שיקום יום לאשפוז קהילתיות יחידות :4.18 לוח
209.....................................................1998 כללית, קופת-חולים של

 בתי-חולים, שליד בגריאטריה יום לאשפוז יחידות : 4.19 לוח
1998209 סוף



210......................1999 סוף המפעיל, הגוף לפי התומכות הקהילות :4.20 לוח

 הקשישים מספר ולפי יישוב לפי התומכות הקהילות : 4.21 לוח
211............................................................ 1999 סוף בהן, החברים

213 ......................... 1999 סוף בהם, והמיטות לקשישים נופשונים : 4.22 לוח

 לפי לקשישים, המוגן בדיור דיור ויחידות תכניות : 4.23 לוח
213 ........................................................................ 1998 סוף מגזר,

 לקשישים, המוגן בדיור דיור ויחידות תכניות : 4.24 לוח
1998-1985 ................................................................................ 214

 לקשישים, המוגן בדיור דיור ויחידות תכניות :4.25 לוח
215 .......................... 1998 סוף נפות(, )מחוזות גיאוגרפי אזור לפי

 מין, גיל, לפי לקשישים מוגן בדיור הגרים 65+ בני :4.26 לוח
 האוכלוסין מפקד נתוני - לידה ויבשת משפחתי מצב

216 ............................................................................. 1995 והדיור

 גריאטריה-שיקום אקוטית, לגריאטריה מיטות :4.27 לוח
217 ................................................... 1998 סוף מורכבת, וסיעודית

 המיועדות אשפוז במחלקות האשפוז מאפייני :4.28 לוח
217 .................................................... 1998 הקשישה, לאוכלוסייה

 גריאטריה-שיקום אקוטית, לגריאטריה מיטות : 4.29 לוח
 )מחוזות( גיאוגרפי אזור לפי מורכבת, וסיעודית

218................................................................................... 1998 סוף

 גריאטריה אקוטית, לגריאטריה המיטות שיעור : 4.30 לוח
 )מחוזות( גיאוגרפי אזור לפי מורכבת, וסיעודית -שיקום

218.................................................................................. 1998 סוף

 גריאטריה-שיקום אקוטית, לגריאטריה מיטות :4.31 לוח
219.................................שנה( )סוף 1998-1990 מורכבת, וסיעודית

 ומגזר, מוסד סוג לפי ממושך לטיפול מוסדות : 4.32 לוח
220................................................................................... 1998 סוף

מפקח משרד מיטה, סוג לפי ממושך לטיפול מיטות : 4.33 לוח
220 ...................................................................... 1998 סוף ומגזר,



221 ............ 1998 סוף מגזר, לפי ממושך לטיפול המיטות התפלגות :4.34 לוח

השונים, במגזרים ממושך לטיפול המיטות התפלגות :4.35 לוח
221 ................................... 1998 סוף מיטה, וסוג מפקח משרד לפי

גיאוגרפי אזור לפי ממושך לטיפול ומיטות מוסדות : 4.36 לוח
222 ........................................................ 1998 סוף ונפות(, )מחוזות

ואזור מפקח משרד לפי ממושך לטיפול מיטות : 4.37 לוח
223 ......................................... 1998 סוף ונפות(, )מחוזות גיאוגרפי

224 ........................נבחרות שנים ממושך, לטיפול ומיטות מוסדות : 4.38 לוח

מפקח משרד לפי ממושך לטיפול המיטות שיעור : 4.39 לוח
225 ..................................נפש( 1,000)ל־ נבחרות שנים מיטה, וסוג

מין, גיל, לפי לקשישים במוסדות השוהים 65+ בני : 4.40 לוח
האוכלוסין מפקד נתוני ־ לידה ויבשת משפחתי מצב

226 ............................................................................. 1995 והדיור

227............................................................. בינלאומי במבט הקשישים .5

229..............)תרשים( 2025ו- 1997 וגיל, מין לפי העולם ביבשות האוכלוסייה

230 ...........................)מפה( 1997 העולם, במדינות באוכלוסייה 65+ בני אחוז

231......................................)מפה( 1997 העולם, במדינות בלידה חיים תוחלת

233 ...........................................................................................................מבוא

234 ..........................................................עיקריים ממצאים

238 .................... 2025ל- ותחזית ,1999 יבשת, ובכל בעולם 65+ בני : 5.1 לוח

ביותר, הגבוה הוא 65+ בני מספר בהן המדינות עשר : 5.2 לוח
1999 ............................................................................................238

נבחרות, בארצות האוכלוסייה מכלל כאחוז 65+ בני : 5.3 לוח
239............................................................................... 1999 גיל, לפי



2025ו־ 2010 לשנים תחזית שונות, בארצות 65+ בני אחוז : 5.4 לוח
240...............................................................................אמצע( )תחזית

241 .......... 2025 לשנת תחזית שונות, בארצות 80ו־+ 75+ בני אחוז : 5.5 לוח

נבחרות, בארצות 65+ בני אוכלוסיית מתוך הנשים אחוז : 5.6 לוח
1999 ............................................................................................ 242

מותאמת חיים לתוחלת והערכה בלידה חיים תוחלת : 5.7 לוח
243............1999 נבחרות, בארצות מין לפי ,60 ובגיל בלידה לנכויות,

נבחרות, בארצות מין לפי 65 בגיל החיים תוחלת : 5.8 לוח
244........................................................................אחרונה עדכון שנת

245..............................................1999 נבחרות, במדינות תלות יחסי : 5.9 לוח

246........2025ו- 2010 לשנים תחזית נבחרות, במדינות תלות יחסי : 5.10 לוח

עדכון ושנת גיל קבוצות לפי 55+ בני גברים של פטירות :א5.11 לוח
247  ..............................................................................אחרונה

עדכון ושנת גיל קבוצות לפי 55+ בנות נשים של פטירות ב:5.11 לוח
248 ....................................................................................אחרונה

עדכון שנת ומין, גיל קבוצות לפי העבודה, בכוח 55+ בני : 5.12 לוח
249.......................................................................................אחרונה

)ישראל בעולם 65+ בני היהודים מספר אומדן : 5.13 לוח
250.......................................... 1995 סוף ומין, גיל לפי והתפוצות(,

אזורים לפי בתפוצות, 65+ בני היהודים מספר אומדן : 5.14 לוח
251.................................................... 1995 סוף ומין, גיל עיקריים,

,65+ בני ומזה בעולם, הכולל היהודים מספר תחזית : 5.15 לוח
252 ................................................................ 2050-2000 אזור, לפי

,65+ בני ומזה העולם, יהודי כלל התפלגות תחזית : 5.16 לוח
253 .......................................................... 2050־2000 האזורים, בין

257 ........................................................................................................מקורות

261............................................................................בלוחות הנושאים מפתח

הלוח )מספר 2000 בשנתון פורסמו שלא לוחות רשימת נספח:
 269 .............................................................(1999 בשנתון שהופיע כפי



)אלפים( 1998 סוף וגיל, מין לפי בישראל מאוכלוסייה

גברים גיל נשים

1



 חוא באוכלוסייה 65+ בני אחוז בחם היישובים עשרים
1998 סוף תושבים, 10,000 מעל שבחם ביישובים ביותר חגבוח

תמר
 

סופר,
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1998 סוף ,15>000מ״ גבוה 65+ בני מספר שבהם יישובים
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1999 בישראל, ומחוזות נפות מפת
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הקשישים של דמוגרפיים מאפיינים .1

מבוא

 תמונה מציג הפרק בישראל. הקשישים של הדמוגרפיים מאפייניהם את מציג זה פרק
 בהווה בעבר, האוכלוסייה בסך־כל וחלקם הקשישים אוכלוסיית גודל על כוללת

 מצב לידה, יבשת דת, אוכלוסייה, קבוצת גיל, מבחינת מאפייניהם ועל ובעתיד,
 נבחרים דמוגרפיים ומדדים מגורים הסדרי יישוב, צורת גיאוגרפי, פיזור משפחתי,

תלות. ויחס פריון פנימית, הגירה כמו

 שלהם הצרכים היקף לבין הקשישים של הדמוגרפיים מאפייניהם בין קשר קיים
 בפרק המובאים הנתונים כן, על ורווחה. בריאות בשירותי השימוש ודפוסי וסוגיהם,

 מענים ויצירת שירותים תכנון לצורכי ביותר הבסיסי המידע את מספקים זה
 ולכן המקומית, לרמה המתייחס למידע רבה חשיבות קיימת זה בהקשר הולמים.

 ההתפתחויות על מידע האפשר. ככל מפורטים נתונים לספק מאמץ נעשה
 לצורך הוא אף חשוב זמן, לאורך במאפייניהם ושינויים הקשישים, באוכלוסיית

היסטורי. במבט רבים נתונים מובאים ולכן תכנון,

 זו הגדרה כי לציין יש זאת, עם לקשיש. בעולם מקובלת הגדרה מהווה ומעלה 65 גיל
 מאפיינים לבין גיל בין חזק קשר קיים וכידוע גילאים, של מאוד רחב טווח כוללת
 גיל קבוצות לפי שונים נתונים להביא הקפדנו לכן האדם. של וצרכים אחרים

את המזכה הגיל מסוימות, מוסדיות הגדרות לפי כי לציין, יש כן יותר. מפורטות
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 בישראל הפרישה גיל ולנשים. לגברי□ אחיד אינו ושירותים תגמולים בקבלת הקשיש

 הלאומי, מהביטוח זיקנה לקצבת זכאיות נשים כלומר, לגברים, 65ו- לנשים 60 הוא
 קובעות אלה הגדרות .65 בגיל הגברים ואילו ,60 בגיל בעבודה(, הקשורה לפנסיה )וכן
 סיעוד, ביטוח חוק פי על שירותים כגון חברתיים, שירותים לקבלת הזכאות את גם

 נתונים הוצגו לוחות במספר לכך, אי חברתיים. לשירותים מהמחלקות ושירותים
השונים. ביישובים 60+ בנות ונשים 65+ בני לגברים המתייחסים בסיסיים

 שפקד הגדול העלייה גל הייתה 90ה- בשנות בישראל החשובות ההתפתחויות אחת
 לגידול משמעותי באופן תרמה זו עלייה לשעבר. מבריה״ט ושעיקרו המדינה, את

 מוקדשים לוחות מספר בפרט. הקשישים, ובאוכלוסיית בכלל, ישראל, באוכלוסיית
 במסגרת נפרדת להתייחסות זוכה היא אחרים ובלוחות זו לאוכלוסייה במיוחד
- אוכלוסייה^ קבוצות על הנתונים

 עם שנה. סוף ־ ספציפית זמן לנקודת המתייחסים בנתונים שימוש נעשה בלוחות
 הממוצעת האוכלוסייה על במידע צורך יש שונים חישובים שלצורך מכיוון זאת,

 בלוח השנתון את פתחנו מסוימת, בשנה 65+ בני של אשפוז שיעורי כגון שנה, באותה
 והן הנתונה, בשנה ממוצעת אוכלוסייה לפי הן האוכלוסייה, היקף על מידע המספק

הנתונה. השנה בסוף אוכלוסייה לפי

 לשנת האוכלוסייה אומדני )א( מקורות: שלושה על מבוססים זה בפרק הנתונים
 מיפקד על בהתבסס )למ״ס( לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה על-ידי שנערכו ,1998

(;1999 לשנת האומדנים הובאו אף אחד )בלוח 1995 משנת והדיור האוכלוסין
; 1995 בשנת הלמ״ס על-ידי שנערך והדיור האוכלוסין ממפקד מקוריים נתונים )ב(
 המיפקד נתוני .1997 בשנת הלמ״ס על־ידי שנערך ומעלה 60 בני סקר נתוני )ג(

 מאפשרים הסקר ונתוני וגיאוגרפיים, דמוגרפיים לחתכים התייחסות מאפשרים
השוטפים. השנתיים בנתונים זמינים שאינם לנושאים התייחסות

עיקריים ממצאים

 )בני הקשישים ואוכלוסיית נפש, מיליון 6.2 ישראל אוכלוסיית מנתה 1999 בסוף ♦
 בקירוב, 3.5 פי המדינה אוכלוסיית גדלה ,1955 מאז נפש. 607,700 מנתה (65+

 כלומר, קשישים(; 607,700ל- 85,200)מ- שבעה פי גדלה הקשישים ואוכלוסיית
עדים אנו הכללית. האוכלוסייה של מזה כפול היה הקשישים של הגידול קצב
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 כאשר ,1970־1960 השנים בין הקשישים במספר במיוחד משמעותי גידול לשיעור
 2.7%ו־ ,1980־1970 בשנים 5.2% לעומת בממוצע, 6.7% היה השנתי הגידול אחוז

 ,1999־1990 בשנים בממוצע 3.6% היה השנתי הגידול אחוז .1990־1980 בשנים
(.1.1 )לוח העלייה גל לפני 1989־1984 בשנים 2.3% לעומת

 בשיעור גם אלא המוחלט, מספרם של במונחים רק לא גדלה הקשישים אוכלוסיית ♦

 הקשישים כאשר ,1955 מאז שניים פי גדל אשר האוכלוסייה, סך מתוך הקשישים
(.1.1 )לוח 1999 בסוף 9.8% לעומת במדינה, האוכלוסייה מסך 4.8% היוו

 .65+ בני הקשישים של מזה יותר מהיר היה 75+ בני הקשישים של הגידול קצב ♦
 פי 65ה־+ בני אוכלוסיית גדלה 1990־1970 השנים שבין העשורים בשני למשל, כך,

 שלושה פי גדלה 75ה־+ בני אוכלוסיית ואילו (,3.9% של ממוצע שנתי )גידול שניים
 האוכלוסייה מזאת, יתרה (.6.0% של ממוצע שנתי )גידול 185,300ל- 58,300מ- -

 בין .80ה-+ בני של האוכלוסייה היא האחרונות בשנים ביותר המהיר בקצב שגדלה
 בהשוואה ,6.3% היה זו באוכלוסייה הממוצע השנתי הגידול 1990־1980 השנים

 כלומר, .65+ בני של באוכלוסייה 2.7%ו־ ,75+ בני של באוכלוסייה 5.5%ל־
 למשל, שאם, בכך מתבטא והדבר היא גם מזדקנת עצמה הקשישים אוכלוסיית

 ,1998 שנת בסוף הרי ,80+ בני היו 14%ו־ ,75+ בני היו מהקשישים כשליש 1980ב־
(.1.2 )לוח 80+ בני היו 22%ו־ 75+ בני היו 42%

 מכלל 13.2% שהם ,60+ בני אנשים 800,ל־ססס קרוב בישראל היו 1998 בסוף ♦
 האוכלוסייה ־ 65+ בגיל ולגברים 60+ בגיל לנשים מתייחסים אם האוכלוסייה.

 ־ הלאומי( מהביטוח זיקנה קצבת )כגון שונים חברתיים שירותים לקבלת הזכאית
 בהשוואה וזאת אלה בגילים אנשים 703,ל-ססס קרוב היו 1998שב- נמצא,

(.1.3 )לוח 1960 בשנת 141,לכ-ססס

 באוכלוסייה חלקן 1970 מאז ומעלה. 65ה־ בני באוכלוסיית רוב תמיד היוו הנשים ♦
 הקשישים אוכלוסיית בקרב במקצת גבוה הנשים אחוז .57%ל־ 51%מ־ עלה זו

 והלא־ היהודים הקשישים בקרב הנשים אחוז (.80+ ובני 75+ )בני יותר המבוגרים
 גבוה לשעבר בריה״מ עולי בקרב הנשים אחוז זאת, לעומת מאוד. דומה יהודים

(.1.4 )לוח 1998 בסוף 62%ל־ והגיע יותר,
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 16% שהם ,65+ בני לשעבר מבריה״מ עולים 109,כ־ססס בארץ היו 1998 שנת בסוף ♦
 הקשישים במספר מהגידול אחוזים שישים הקשישים. מסך־כל 18%ו- מהעולים

 שאחוז למרות לשעבר. מבריה״מ מהעלייה נובע 1998 לסוף 1989 סוף בין בארץ
 העולים הקשישים הוותיקה, שבאוכלוסייה מזה גבוה העולים בקרב הקשישים

 כלל בקרב 43%ל- בהשוואה ,75+ בני הם מתוכם 37% כאשר יותר, צעירים
 מכלל 90% מבריה״ט העולים הקשישים מהווים 1998 בסוף היהודים. הקשישים

(.1.6 )לוח העולים

 3% ,1998 בסוף היהודית. מהאוכלוסייה יותר צעירה הלא־יהודית האוכלוסייה ♦
 )לוח 65+ בני היו היהודית, באוכלוסייה 12% לעומת הלא־יהודית, באוכלוסייה

 הם מתוכם שליש כאשר יותר, צעירה הלא-יהודית הקשישה האוכלוסייה גם (.1.5
 הלא-יהודים אחוז היהודים. הקשישים בקרב 43%ל- בהשוואה ,75+ בני

 ושישה חמישים הקשישים. בקרב 7% לעומת ,21% הנו הכללית באוכלוסייה
(.1.7 )לוח מוסלמים הם הלא-יהודים הקשישים בקרב אחוזים

 מהקשישים 8% רק ,1998ב- חו״ל. ילידי הם היהודים הקשישים של המכריע הרוב ♦
 אז מהקשישים 3% כאשר ,1960 שנת מאז ניכר באופן שגדל אחוז הארץ, ילידי היו
 זה ואחוז אירופה-אמריקה, ילידי היו מהקשישים 65% ,1998ב- הארץ. ילידי היו

 מאז שירד אחוז אסיה, ילידי היו מהקשישים 15% ,1998ב־ .1960 מאז יציב נשאר
 ילידי הקשישים אחוז זאת, לעומת אסיה. ילידי היו מהקשישים 23% כאשר 1960

 ילידי היו אז מהקשישים 6% כאשר ,i960 שנת מאז עצמו את הכפיל אפריקה
 באוכלוסייה הקשישים באחוז ניכרים הבדלים ישנם .1998ב- 12% לעומת אפריקה

 וילידי אירופה־אמריקה ילידי מהיהודים לשליש קרוב בעוד הלידה. יבשת לפי
 ילידי ובקרב 65+ בני הם חמישית אפריקה ילידי בקרב הרי ,65+ בני הם אסיה

 1.8 )לוחות הקשישה לאוכלוסייה משתייכים מהאוכלוסייה וחצי אחוז רק ישראל
(.1.9ו־

 לשעבר, בריה״מ הן חו״ל ילידי היהודים הקשישים של העיקריות הלידה ארצות ♦
 בני יותר, הצעירים היהודים הקשישים בקרב ועיראק. מרוקו רומניה, פולין,

 בני היהודים לקשישים בהשוואה חו״ל, ילידי של יותר נמוך אחוז נמצא ,74-65ה-
 יותר מבוגרים ואמריקה אירופה ילידי הקשישים בהתאמה(. ,95%ו־ 89%) 75+

 בקרב 75ה־+ בני באחוז מתבטא הדבר ואפריקה. אסיה ילידי מהקשישים
 בקרב 32%ו- אסיה ילידי בקרב 75+ בני 36%ל־ בהשוואה ,49% ־ זו אוכלוסייה

(.1.10 )לוח אפריקה ילידי
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 חיו כי דיווחו היהודים מהקשישים 37% כי עולה, ומעלה 60 בני סקר מנתוני ♦
 הנאצי המשטר של ישירה השפעה תחת או הנאצי המשטר תחת שהייתה במדינה

(.1.11 )לוח

 נשואים הקשישים שמרבית כך על מצביעה הקשישים של המשפחתי מצבם בחינת ♦
 הבדלים קיימים אחרות. דתות לבני יהודים בין ניכרים הבדלים ללא (,58%)

 הגברים של המכריע שהרוב בעוד ונשים. גברים של המשפחתי במצב משמעותיים
 שאינם הקשישים רוב (.42%) נשואות הנשים ממחצית פחות (,80%) נשואים
 מהנשים(. 52%ו- מהגברים 15% - הקשישים מכלל 36%) אלמנים הם נשואים

 נובע וההבדל (,38%) נשואות הן הלא־יהודיות הקשישות מהנשים יותר קטן אחוז
 הנשים בקרב 2%ל- בהשוואה 6%) רווקות הן מביניהן יחסית גבוה שאחוז מכך

 האלמנים אחוז כי מתברר (1995) האוכלוסין מפקד מנתוני (.1.12 )לוח היהודיות(
 אוכלוסיית בהתאמה(. 26%ו- 53%) 74-65 בני שבקרב מזה כפול 75+ בני בקרב
 (.1.14 )לוח נשואים קשישים של יחסית נמוך באחוז מאופיינת לשעבר בריה״מ עולי

 מהקשישים 63% היו 1980שב- ובעוד הזמן, עם יורד הנשואים הקשישים שיעור
(.1.13 )לוח נשואים מהם 58% רק 1998ב- הרי נשואים,

 גרים שמחציתם כך על מצביעה בארץ השונים באזורים הקשישים התפלגות ♦
 מכלל 41%ל- בהשוואה וזאת אביב(, ותל המרכז )מחוזות הארץ במרכז

 אחוז על-ידי מאופיינים חיפה ונפת אביב תל מחוז זה. באזור הגרים האוכלוסייה
 מחוז ואילו קשישים(, הם באזור האוכלוסייה מכלל 15%) ביותר הגבוה הקשישים

 )לוח קשישים( הם במחוז האוכלוסייה מכלל 7%) ביותר* הצעיר המחוז הוא הצפון
1.15.)

 מזו שונה הארץ אזורי בין לשעבר מבריה״ם העולים הקשישים של ההתפלגות ־
 ירושלים במחוזות הגרים הקשישים אחוז העולים, בקרב הקשישים. כלל של
 בהתאמה, 9% לעומת 5%) הקשישים אוכלוסיית שבכלל מזה נמוך אביב ותל

 הפוכה תמונה אביב(. תל במחוז בהתאמה, 29% לעומת 13% ירושלים; במחוז
 שם הגרים הקשישים אחוז העולים בקרב ־ והדרום הצפון במחוזות מתגלית

 במחוז בהתאמה, 12% לעומת 15%) הקשישים אוכלוסיית שבכלל מזה גבוה
 חלקם (.1.17 ;1.15 )לוחות הדרום( במחוז בהתאמה, 12% לעומת 26% הצפון;

על עולה אינו אביב תל ובמחוז ירושלים במחוז הקשישים כלל בקרב העולים של

*
עזח וחבל שומרון יהודה, אזורי כולל לא
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 הדרום ובמחוז מהקשישים, כרבע מהווים הם הצפון במחוז זאת, ולעומת ,10%
עולים. הם מהקשישים 40%

 הגדול הרוב הצפון, במחוז גרים (43%) הלא״יהודים מהקשישים ניכר אחוז ־
 26% מהווים הם הצפון במחוז ירושלים. במחוז 19%ו- יזרעאל, ובנפת עכו בנפת
(.1.18 )לוח הקשישים מכלל 14% מהווים הם ירושלים ובמחוז הקשישים, מכלל

 (27%) מרבע ויותר עירוניים, ביישובים גרים (94%) הקשישים של המכריע הרוב ♦
(.1.19 )לוח וחיפה( אביב-יפו תל )ירושלים, הגדולות הערים בשלוש גרים

 באוכלוסיית הקשישים של חלקם מבחינת היישובים בין גדולה שונות קיימת ♦
 39 ,1998 בסוף תושבים 5,000 מעל שמנו בארץ היישובים 149 מבין היישוב.

 היישובים ארבעת (.9.8%) הארצי מהממוצע הגבוה קשישים באחוז מאופיינים
 תל גן, רמת (,20.4%) גבעתיים :הם האוכלוסייה מתוך הקשישים באחוז המובילים
 בארץ, הגדולות הערים מבין אלה(. בערים בממוצע 17.7%) וחיפה אביב-יפו
 בני הקשישים קשישים(. הם העיר מאוכלוסיית 8%) ביותר הצעירה היא ירושלים

 של ביותר הגבוה האחוז בעל היישוב בארץ. האוכלוסייה מכלל 4.2% מהווים 75+
 8.4%) גן ורמת טבעון קרית אביב-יפו, תל ולאחריו (,8.9%) גבעתיים הוא 75+ בני

(.1.21 )לוח אלה( בערים בממוצע

 משליש למעלה לשעבר מבריה״מ הקשישים העולים מהווים יישובים בשלושים -
 מהווים הם יישובים בחמישה-עשר .1998 בסוף ביישוב, המתגוררים מהקשישים

 מעלות- קצרין, צורן, אריאל, עי״ש, )בני ביישוב הקשישים ממחצית למעלה

 ארבע, קרית ערד, אופקים, כרמיאל, עקיבא, אור שדרות, רמון, מצפה תרשיחא,
(.1.22 )לוח ונתיבות( אדומים מעלה עילית, נצרת

 שבכל מראה ,1998 בשנת בארץ יישובים בין הקשישים של ההגירה מאזן ♦
 הגירה שיעורי האוכלוסייה. כלל של לזה דומה שלהם ההגירה שיעור המחוזות,

 )לוח שלילי( )מאזן אביב תל ובמחוז חיובי( )מאזן המרכז במחוז נמצאו גבוהים
1.23.)

 מכלל 7% מהווים והם אזוריות, במועצות גרים קשישים אלף וארבעה שלושים ♦
 בארץ. הקשישים מכלל 6%ו- האזוריות במועצות המתגוררת האוכלוסייה
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 והגליל הירדן עמק מגידו, אפעל, הן קשישים של הגבוה האחוז עם המועצות

(.1.25 )לוח העליון

 מאוכלוסיית יותר מבוגרת הנה בקיבוצים המתגוררת הקשישים אוכלוסיית ♦

 מהקשישים 85% כמו-כן, .54%ל- מגיע בתוכה 75+ בני ושיעור הכללית הקשישים
 בקרב המקביל מהאחוז ניכר באופן הגבוה אחוז - מערבי ממוצא הם בקיבוצים

(.1.26 )לוח היהודים הקשישים אוכלוסיית כלל

 לבין באוכלוסייה 65+ בני מספר בין היחס כלומר הקשישים, של התלות יחס ♦
 כמאה )כלומר, 187 על 1998 בסוף עמד (64־20) העבודה בגיל האנשים מספר

 את הכפיל כמעט זה יחס העבודה(. בגיל אנשים 1,000 כל על קשישים ותשעים
 בהורים", התמיכה "יחס (.1.27 )לוח 97 על עמד הוא אז ,1960 שנת מאז עצמו
 בני האנשים מספר לבין באוכלוסייה, 80+ בני האנשים מספר בין היחס שהוא
 50 בני אנשים 1,000 כל על 80+ בני 190כ־ )כלומר, 185 על 1998 בסוף עמד ,64-50

 37 במהלך 3.2 פי גדל זה יחס כלומר, .1961 בשנת 57ל- בהשוואה וזאת (,64 עד
(.1.28 )לוח האחרונות השנים

 בעבור שירותים תכנון לצורך חשוב נתון מהווה לבד הגרים הקשישים אחוז ♦
 26% כי מתברר, ,1997ב- שנערך ומעלה 60 בני סקר מנתוני הקשישים. אוכלוסיית

 80+ בני הקשישים אחוז מהנשים. 36%ו- מהגברים 13% - לבד גרים 65+ מבני
 הגרים אחוז בהתאמה(. 20%ו־ 38%) 74־65 בני של מזה כפול כמעט לבד הגרים

 נמוך לשעבר מבריה״מ העולים הקשישים ובקרב הערבים הקשישים בקרב לבד
 בהתאמה( 26%ו- 9% ,23%) היהודים הקשישים כלל בקרב מהאחוז

(.1.29 )לוח

 45% לבד, גרים 26%ש- כך על מצביעה הקשישים של ביתם משק הרכב בחינת ♦
 זוג בן עם גרים 11% הבית, במשק נוספים אנשים ללא הזוג בן/בת עם גרים

 של הבית משק בהרכב הבדלים קיימים בלבד. ילדים עם גרים 10%ו- וילדים,

(.1.30 )לוח אוכלוסייה וקבוצת גיל מין, לפי הקשישים

 בהתאם משתנה זה אחוז .65+ בני גרים בישראל הבית משקי מכלל (24%) בכרבע ♦
 ממשקי 36%ב- ;היהודים כלל של הבית ממשקי 27%ב- - האוכלוסייה לקבוצת

בני גרים לא־יהודים, של הבית ממשקי 1!0/0וב- לשעבר בריה״מ עולי של הבית
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 בית משק על מדובר קשישים עם הבית ממשקי (69%) משני-שלישים בלמעלה .65+
(.132 )לוח בודד קשיש עם

 בהם הבית משקי 33 על עומד בישראל הבית במשקי הממוצע הנפשות מספר ♦
 ללא בית משקי לעומת נפשות 2.2 גרים ובהם יותר קטנים הם קשישים גרים

(.133 )לוח בממוצע נפשות 3.7 גרים בהם קשישים

 בשנת 12%ל- לעלות באוכלוסייה 65+ בני אחוז צפוי האוכלוסייה, תחזיות לפי ♦
 אך 2010 שנת עד 46%ל- יעלה הקשישים כלל מתוך 75+ בני של משקלם .2020

 2020 לשנת עד (.42% על עומד זה אחוז )כיום 38%ל־ ירד הוא 2020 שנת לקראת
 כיום(. 6% )לעומת בארץ הקשישים מאוכלוסיית 9%-10% יהוו הערבים הקשישים

 2020ו־ 2010 בשנים הקשישים של מספרם צפוי התחזית של הבינונית החלופה לפי
(.134 )לוח בהתאמה 1,026,ו-ססס 722,ל־ססס להגיע

□1והסבר הגדרות

 הפירוטים והן הארציים הן - הדמוגרפיות ותכונותיה האוכלוסייה אומדני
 שחלו השינויים ועל האוכלוסין מיפקדי של התוצאות על מבוססים - הגיאוגרפיים
 1995 מסוף החל האומדנים התושבים. במרשם שנרשם כפי אחריהם, באוכלוסייה

 מיפקד על מתבססים הגיאוגרפיות, החלוקות של והן האוכלוסייה של הן ואילך,

 שיכול כך האחרון המיפקד לנתוני בהתאם תוקנו לא 1995 מלפני הנתונים .1995
 1995 מיפקד על המבוססים האומדנים כאשר הנתונים, בסדרת ״שבר״ להיווצר

 לשנים קודמות שנים בין ששינויים כך, בעבר. שפורסמו מאלה משמעותית שונים
אמיתיים. משינויים ולא נתונים מתיקוני בחלקם לנבוע יכולים ואילך 1995מ־

 קבוצות לפי האוכלוסייה את מציגים מהלוחות חלק ודת: אוכלוסייה קבוצות
 הבחנה )ללא לשעבר בריה״ט עולי גם ולעתים אחרות דתות בני יהודים, אוכלוסייה;

 דרוזים נוצרים, מוסלמים, יהודים, דת: לפי התייחסות כולל אחד לוח דת(. של
בנפרד. פורטו שלא הדתות גם כלולות זו בקבוצה כאשר דת", סיווג ו״ללא

 קבוצות הגדרת ,1997ב- שנערך ומעלה 60 בני מסקר נתונים המציגים בלוחות
 בלמ״ס: הנהוגות החדשות ההגדרות את תואמת והיא שונה, מעט האוכלוסייה
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 שאינם ואנשים ערבים שאינם נוצרים יהודים, כוללת ואחרים" "יהודים של הקבוצה
ודרוזים. נוצרים־ערבים מוסלמים, כוללת ה״ערבים" קבוצת דת; לפי מסווגים

 גיל, לפי האומדנים האומדן. תאריך עד לאדם שמלאו השלמות השנים מספר גיל:
 שנה לסוף הגילים הרכב אומדן לשנה. אחת נערכים אחרות, תכונות עם בשילוב

 השנתונים כל "הזקנת" עם קודמת, שנה לסוף גיל לפי האומדן על מבוסס מסוימת
 גיל, לפי העולים ואת האומדן שנת של הלידות את מוסיפים זה לבסיס אחת. בשנה

 הוספת על-ידי גיל. לפי התושבים של ההגירה מאזן ואת הפטירות את ומורידים
השנה. לסוף הגילים אומדן מתקבל לבסיס וההורדות התוספות של המאזן

הגילאים. לכל מתייחס המונח האוכלוסייה: כלל

 עליה שהנתונים לברית־המועצות, פרט האומדן, בעת הגבולות לפי לידה: ארץ
פירוקה. לפני המדיני למצב מתייחסים

 הממוצעים 12 של כממוצע 1993-1990 ובשנים 1983 עד חושבה ממוצעת: אוכלוסייה
 1994 ומשנת יחסית, קטן היה העולים מספר שבהן ,1989-1983 בשנים החודשיים.

 חושב הממוצע אחיד, יותר או פחות היה העולים הגעת קצב שבהן שנים ואילך,
ובראשיתה. הנסקרת השנה בסוף האוכלוסייה גודל של הסכום כמחצית

:הבאים התנאים את והמקיים בקביעות המאוכלס מקום יישוב:
 תושבים 10 - 1961 למפקד )עד יותר או קבועים תושבים 20 כלל, בדרך בו, יש א.

יותר(. או
עצמי. מינהל לו יש ב.
אחר. יישוב של הרשמי בתחום נמצא אינו ג.
התכנון. מוסדות על-ידי אושרה הקמתו ד.

 לרוב בהתאם לא־יהודיים וליישובים יהודיים ליישובים מתחלקים היישובים
 דתות בני של או יהודים של מכריע רוב יש היישובים במרבית ביישוב. האוכלוסייה

אחרות.
 אוכלוסייה של מכריע רוב בעלי כ״מעורבים", המוגדרים עירוניים יישובים שמונה יש

 אביב-יפו, תל ירושלים, והם: אחרות, דתות בני של ניכר מיעוט עם אבל יהודית,
עילית. ונצרת מעלות-תרשיחא לוד, רמלה, עכו, חיפה,
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 היישובים ברשימת כלולים עזה וחבל שומרון יהודה, באזורי הישראליים היישובים
יישוב. וגודל מוניציפלי מעמד יישוב, צורת לפי - ואוכלוסייתם הם - ומחולקים

 המדינה. של הרשמית המינהלית החלוקה לפי הוגדרו והנפות המחוזות ונפה: מחוז
הצפון. ממחוז כחלק גולן נפת נוספה 1982 בשנת

יישוב צורת
 והם ומעלה תושבים 2,000 מונה שאוכלוסייתם היישובים כל עירוניים: יישובים
גודלם. פי על מסווגים

 אינם אם )גם תושבים 2,000 עד מונה שאוכלוסייתם היישובים כל :כפריים יישובים
כדלקמן: מתחלקים הכפריים היישובים חקלאיים(.

 חקלאיות, לנחלות זכות לו ויש שיתופית, כאגודה המאורגן כפרי יישוב מושב:
 שכל משפחתיות יחידות של יישוב ישראל(. מקרקעי במינהל זה מונח )כמשמעות

 בידי הוא הכלכלי המינהל ומן הייצור מן חלק עצמאית. כלכלית ישות היא אחת
התושבים. על-ידי נקבעת השיתוף רמת כאשר השיתופית, האגודה

 הצריכה ואילו משותפים והשיווק הייצור שבו שיתופי, כפרי יישוב :שיתופי מושב
פרטי. באופן מתנהלת

 בסיס על מאורגנים והצריכה השיווק הייצור, שבו שיתופי, כפרי יישוב קיבוץ:
שיתופי.

 של המוניציפלי בתחום כלולים שאינם יישוב של תכונות בעלי מוסדות מוסדי: יישוב
אחר. יישוב
 חקלאיות לנחלות זכות בעל שאינו שיתופית, כאגודה המאוגד יישוב קהילתי: יישוב
 והחברתי( המוניציפלי הצרכני, )היצרני, השיתופית האגודה של הפעולה תחומי ואשר

התושבים. על-ידי נקבעים והיקפה

 היישובים בסוגי נכלל ולא תושבים 2,000מ- פחות המונה יישוב אחר: כפרי יישוב
האחרים.

 כלשהו. יישוב של לתחום מחוץ המתגוררים תושבים ליישובים: מחוץ גרים
לעיל(. שמוגדר )כפי יישוב של תכונות בעלי אינם זו אוכלוסייה גרה שבהם המקומות

 עשויה שלהם היישוב צורת שהגדרת יישובים יש וקבועה: שוטפת יישוב צורת
 כדי לאחרת. אחת עירונית מקטגוריה או לעירונית כפרית מקטגוריה להשתנות

 צורת קבועה. יישוב צורת נקבעה לשנה, משנה דמוגרפיים נתונים השוואת לאפשר

 שבין התקופה במחצית אחת פעם ועודכנה מיפקד כל אחרי נקבעה הקבועה היישוב
היישוב צורת התייחסה שאליו 1995 מיפקד לפני האחרון המועד המיפקדים.
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 מיפקד של לזו הקבועה היישוב צורת מתייחסת 1995ב־ החל .1988 היה הקבועה
 היא היישוב צורת הלוחות יתר בכל .1.20 ובלוח 1.19 בלוח המופיעה והיא 1995

השוטפת.

 העיבודים על מבוססים יישובים בין הפנימית ההגירה על הנתונים פנימית: הגידה
 פי על הפנים, במשרד התושבים במרשם שנרשמו כפי השינויים קובץ מתוך שנעשו

 ראשונה השתקעות כוללים אינם הנתונים כתובת. שינוי על התושבים של ההודעות
עולים. של כתובת שינויי כוללים אבל עולים, של

 להם שיש דירה, באותה יחד הגרים אנשים קבוצת וכל לבדו, הגר אדם כל :בית משק
 כלל בדרך מקביל בית משק בית. משק מהווים למזון, משותף הוצאות תקציב

 למזון נפרדים תקציבים המנהלים אנשים מתגוררים אחת בדירה כאשר למשפחה.
נפרדים. בית כמשקי נחשבים הם

 נערך החמישי והדיור האוכלוסין מיפקד :1995 של והדיור האוכלוסין מיפקד
 בסמוך שנערך הראשון המיפקד מאז .1995 אוקטובר-נובמבר בחודשים בישראל
 מיפקד .1983ו־ 1972 ,1961 בשנים מפקדים נערכו ,1948 בנובמבר המדינה, להקמת

 נאספו בישראל. האוכלוסייה על ביותר הגדול הנתונים מאגר הוא והדיור האוכלוסין
 הדמוגרפיות, תכונותיהם ועל הבית ומשקי האוכלוסייה גודל על נתונים בו

 מפורטות גיאוגרפיות וברמות ואזורית ארצית כלל ברמה והכלכליות, החברתיות
יישוב. של ברמה חברתיים־כלכליים לנתונים היחיד המקור הוא המיפקד ביותר.

 האומדנים או הנתונים של הסטטיסטית מהימנותם מידת על הנתונים מהימנות
 מתבקש זה במידע המעונין המקוריים. בפרסומים מידע קיים בלוחות המופיעים

אלו. בפרסומים לעיין

מיוחדים סימנים
הלוח מבנה בגלל משמעות להם שאין נתונים = ריק

40%ל־ 25% בין יחסיות דגימה טעויות עם נתונים = 0
40%מ- גבוהות יחסיות דגימה טעויות עם נתונים או ידועים בלתי נתונים = ..

מספרים עיגול
המספרים. עיגול בגלל לסך־הכל, בהכרח מתאים אינו הפירוטים סיכום
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מקורות
 מקור לסטטיסטיקה. המרכזית בלשכה מקורם זה לפרק וההגדרות הנתונים

לוח. כל של בתחתיתו מצוין מפורט
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)אלפים( 1998-1995,65+ ובני האוכלוסייה כלל :1.1 לוח

שנה בסוף אוכלוסייה ממוצעת אוכלוסייה
65+ בני אחוז 65+ בני סה״כ 65+ בני סה״כ

4.8 85.2 1,789.1 1,750.4 1955
5.0 106.8 2,150.4 103.3 2,117.0 1960
6.1 157.9 2,598.4 149.5 2,562.6 1965
6.8 204.0 3,022.1 197.2 2,974.0 1970
7.9 277.4 3,493.2 266.0 3,455.3 1975
8.6 338.3 3,921.7 334.1 3,877.7 1980
8.6 341.2 3,977.7 339.8 3,948.1 1981
8.4 341.2 4,063.6 341.2 4,026.7 1982
8.8 362.6 4,118.6 351.9 4,076.2 1983
8.7 367.1 4,199.7 364.9 4,159.1 1984
8.9 378.0 4,266.2 372.5 4,233.0 1985
8.8 383.2 4,331.3 380.6 4,298.8 1986
8.9 392.8 4,406.5 388.0 4,368.9 1987
8.9 399.8 4,476.8 396.3 4,441.7 1988
9.0 410.5 4,559.6 405.2 4,518.2 1989
9.2 442.2 4,821.7 423.2 4,660.2 1990
9.3 470.8 5,058.8 457.2 4,949.1 1991
9.4 487.2 5,195.9 478.6 5,123.5 1992
9.5 504.5 5,327.6 495.7 5,261.4 1993
9.5 519.9 5,471.5 ־ 512.2 5,399.3 1994
9.9 554.5 5,612.3 528.6 5,544.9 1995
9.9 568.0 5,757.9 561.2 5,685.1 1996
9.9 583.0 5,900.0 575.4 5,828.9 1997
9.8 593.7 6,041.4 588.3 5,970.7 1998
9.8 607.7 6,209.1 600.7 6,125.3 1999

נבחרות שני□ סטטיסטי, שנתון למ״ס, מקור:
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שנה סוף " נבחרות שנים גיל, קבוצת לפי 65+ בני :1.2 לוח

1998 1997 1995 1990 1980 1970 1960 *1948

אלפים
כלל

6,041.4 5,900.0 5,612.3 4,821.7 3,921.7 3,022.0 2,150.4 716.7 האוכלוסייה
593.7 583.0 554.5 442.2 338.3׳ 204.0 106.8 28.5 65+ בני
252.3 241.9 222.7 185.3 108.5 58.3 32.9 8.0 75+ בני
128.3 127.1 126.4 90.1 48.8 80+ בני

אחוזים
65+ בני

כלל מתוך
9.8 9.9 9.9 9.2 8.6 6.8 5.0 4.0 האוכלוסייה

75+ בני
כלל מתוך

4.2 4.1 4.0 3.8 2.8 1.9 1.5 1.1 האוכלוסייה

80+ בני
כלל מתוך

2.1 2.2 2.3 1.9 1.2 האוכלוסייה

75+ בני
מתוך

42.5 41.5 40.2 41.9 32.1 28.6 30.8 28.1 65+ בני

80+ בני
מתוך

21.6 21.8 22.8 20.4 14.4 65+ בני

1998ו־ 1997 ,1995 לשנים האוכלוסייה קובצי ; 1997 סטטיסטי שנתון למ״ס, :מקור

1948 נובמבר בלבד, יהודית אוכלוסייה *
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)אלפים( שנה סוף " נבחרות שנים ומין, גיל לפי 60+ בני :1.3 לוח

נשים גברים סה״כ

1960 שנת
1,059.3 1,091.1 2,150.4 האוכלוסייה כלל

92.1 87.1 177.3 60+ בני
8.7 8.0 8.2 האוכלוסייה מכלל 60+ בני אחוז

36.1 36.4 72.5 64-60
19.8 21.0 40.7 69-65
18.2 14.9 31.2 74-70
18.0 14.8 32.9 75+

1980 שנת
1,962.3 1,959.4 3,921.7 האוכלוסייה כלל

243.4 217.5 460.9 60+ בני
12.4 11.1 11.8 האוכלוסייה מכלל 60+ בני אחוז

64.4 58.2 122.6 64-60
67.5 59.3 126.8 69-65
53.6 49.4 103.0 74-70
31.0 28.7 59.7 79-75
26.9 21.9 48.8 80+

1998 שנת
3,060.8 2,980.6 6,041.4 האוכלוסייה כלל

449.7 346.8 796.5 60+ בני
14.7 11.7 13.2 האוכלוסייה מכלל 60+ בני אחוז

109.3 93.5 202.3 64-60
97.7 79.3 177.0 69-65
95.3 69.1 164.3 74-70
70.7 53.4 124.0 79-75
40.0 ■ 27.4 67.3 84-80
26.7 17.6 44.2 89-85
10.0 6.7 16.7 90+

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי ;נבחרות שני□ סטטיסטי, שנתון למ״ס, :מקור
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 - אוכלוסייה וקבוצת גיל לפי 65+ בני סך־כל מתוך הנשים אחוז :1.4 לוח
שנה סוף

נבחרות שנים סטטיסטי, שנתון למ״ס, ; 1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, מקור:

 מתוך
80+ בני

 מתוך
75+ בני

 מתוך
65+ בני

1970
52.6 50.6 סה״כ
53.0 50.6 יהודים
49.2 50.6 אחרות דתות בני

1980
55.1 53.3 52.9 סה׳׳כ
55.5 53.6 52.9 יהודים
51.2 50.0 52.7 אחרות דתות בני

1990
55.2 55.5 55.3 סה״כ
55.6 55.9 55.4 יהודים
49.0 49.0 54.3 אחרות דתות בני

1998
59.8 58.4 57.3 סה״ב
60.3 58.6 57.4 יהודים
50.3 54.8 56.1 אחרות דתות בני
68.2 67.0 62.0 *לשעבר בריה״מ עולי

ואילך 1990 משנת שעלו *
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שנה סוף " נבחרות שנים אוכלוסייה, קבוצת לפי האוכלוסייה, וכלל 65+ בני :1.5 לוח

1998 1995 1990 1980 1970 1960

האוכלוסייה כלל
6,041.4 5,612.3 4,821.8 3,921.6 3,022.0 2,150.5 )אלפים( האוכלוסייה כלל

593.7 554.5 442.1 338.1 203.9 106.9 )אלפים( 65+ בני
252.3 222.7 185.3 108.4 58.2 33.0 )אלפים( 75+ בני

9.8 9.9 9.2 8.6 6.7 5.0 מהאוכלוסייה כאחוז 65+ בני
42.5 40.2 41.9 32.1 28.5 30.9 65+ מבני כאחוז 75+ בני

יהודים
1,911.3 )אלפים( האוכלוסייה כלל
96.1 )אלפים( 65+בני
28.2 )אלפים( 75+ בני
5.0 מהאוכלוסייה כאחוז 65+בני
29.3 65+ מבני כאחוז 75+ בני

אחרות דתות בני
239.2 )אלפים( האוכלוסייה כלל
10.8 )אלפים( 65+בני
4.8 )אלפים( 75+ בני
4.5 מהאוכלוסייה כאחוז 65+בני
44.4 65+ מבני כאחוז 75+ בני

4,785.1 4,522.3 3,946.7 3,282.7 2,582.0
552.4 519.7 415.2 318.0 186.8
238.2 210.5 174.3 100.5 52.0

11.5 11.5 10.5 9.7 7.2
43.1 40.5 42.0 31.6 27.8

1,256.3 1,090.0 875.1 638.9 440.0
41.3 34.8 26.9 20.1 17.1
14.1 12.2 11.0 7.9 6.2
3.3 3.2 3.1 3.1 3.9

34.1 34.9 40.9 39.3 36.3

ערכיס מזה:
1,105.4 1,004.4 )אלפים( האוכלוסייה כלל

33.7 30.3 )אלפים( 65+ בני
11.7 10.9 )אלפים( 75+ בני
3.0 3.0 מהאוכלוסייה כאחוז 65+ בני

34.7 36.0 65+ מבני כאחוז 75+ בני

נבחרות לשנים אוכלוסייה קובצי ; 1997 סטטיסטי שנתון למ״ס, מקור:
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 *יל, קבוצת לפי ואילך, 1990 משנת שעלו האוכלוסייה וכלל 65+ בני :1.6 לוח
שנה סוף - נבחרות שנים

1998 1995 1990

העולים כלל
820.8 )אלפים( האוכלוסייה כלל
121.0 )אלפים( 65+ בני
46.1 )אלפים( 75+ בני
14.7 מהאוכלוסייה כאחוז 65+ בני
38.1 65+ מבני כאחוז 75+ בני

לשעבר בריה״מ עולי מזה:
681.6 552,6 184.3 )אלפים( האוכלוסייה כלל
109.1 87.8 22.6 )אלפים( 65+ בני
41.0 29.3 7.7 )אלפים( 75+ בני
16.0 15.9 12.3 מהאוכלוסייה כאחוז 65+ בני
37.5 33.3 33.9 65+ מבני כאחוז 75+ בני

העולים מכלל כאחוז לשעבר בריה״מ עולי
83.0 )אלפים( האוכלוסייה כלל
 )אלפים( 65+ בני
 )אלפים( 75+ בני

90.2
88.9

נבחרות לשני□ אוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור
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)אלפים( 1998 סוף - ומין גיל דת, לפי 65+ בני :1.7 לוח

 ללא
דת סיווג דרוזים נוצרים מוסלמים יהודים סה״כ

5.2 3.9 9.2 23.0 552.4 593.7 65+ בני סח״ב
0.9 0.7 1.6 3.9 93.0 100.0 65+בני מתון אחוז

כלל מתוך אחוז
2.1 1.6 2.1 14.9 79.2 100.0 האוכלוסייה

74-65
3.7 2.3 6.2 15.0 314.2 341.4 סה״כ
1.4 1.1 2.5 6.8 136.6 148.4 גברים
2.3 1.2 3.7 8.2 177.5 193.0 נשים

75+
1.5 1.5 3.1 8.0 238.2 252.3 סה״כ
0.4 0.8 1.2 3.9 98.6 105.0 גברים
1.1 0.7 1.9 4.1 139.6 147.3 נשים

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, מקור:



1998 סוף לידת, יבשת לפי 65+ בני יהודים :1.8 לוח

65+ בני  כלל
 - האוכלוסייה

אלפים לידה יבשת
 מכלל אחוז

האוכלוסייה אחוזים אלפים

11.5 100.0 552.4 4,785.1 סה״כ
1.5 8.3 45.6 3,023.9 ישראל

33.7 14.6 80.8 239.7 אסיה
21.1 12.2 67.3 318.9 אפריקה
29.8 64.9 358.7 1,202.7 אירופה-אמריקה

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

)אחוזים( שנה סוף - נבחרות שנים לירה, יבשת לפי 65+ בני יהורים :1.9 לוח

1998 1995 1990 1980 1970 1960 לידה יבשת

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ
8.3 7.0 4.5 3.6 4.2 3.2 ישראל

14.6 15.7 15.1 14.4 18.0 23.0 אסיה
12.2 11.4 11.3 9.3 10.0 6.3 אפריקה
64.9 65.9 69.1 72.8 67.8 67.5 אירופה-אמריקה

נבחרות שנים אוכלוסייה, וקובצי סטטיסטי שנתון מקור:
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 וגיל נבחרות לירה ארצות לירה, יבשת לפי חו״ל ילירי 65+ בני יהורים :1.10 לוח
)אלפים( 1998 סוף ־

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי ,1999 סטטיסטי שנתון למ״ס, :מקור

75+ 74-65
 סה״ב

65+ בני

226.8 280.0 506.8 חו״ל ילירי סה״כ

29.2 51.5 80.8 אסיה ילירי
9.7 19.6 29.3 עיראק מזה:
7.4 8.9 16.4 תימן
4.1 8.0 12.1 אירן

21.8 45.5 67.3 אפריקה ילירי
10.7 23.4 34.2 מרוקו מזה:
3.7 7.5 11.2 ותוניסיה אלג׳יריה
3.4 5.5 8.8 מצרים
1.4 2.3 3.7 אתיופיה

175.7 183.0 358.7 ואוקיאניה אמריקה אירופה, ילירי
64.7 86.4 151.1 לשעבר בריה״ט :מזה
44.0 24.7 68.3 פולין
30.5 34.7 65.2 רומניה
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 תחת שחייתה במדינה חיו כי דיווחו אשר 65+ בני יהודים מתון אחוז :1.11 לוח
 המשטר של ישירה השפעה תחת שהייתה במדינה או הנאצי, המשטר
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - ומין גיל לפי הנאצי,

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

נשים גברים סח״כ גיל

37.1 37.2 37.2 65+בני סה״כ

35.2 34.3 34.8 74-65
43.8 41.7 42.9 79-75
36.7 40.9 38.4 80+
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 1998 - אוכלוסיית וקבוצת מין לפי 65+ בני של תמשפחתי המצב :1.12 לוח
)אחוזים(

1998 אדם, כוח סקרי למ״ס, מקור:

אחרות דתות בני יהודים סת״ב

100.0 100.0 100.0 סת״ב
59.2 57.6 57.7 נשואים
32.9 36.7 36.4 אלמנים

3.6 3.7 3.7 גרושים
4.3 2.0 2.2 רווקים

100.0 100.0 100.0 גברים
87.7 79.2 79.8 נשואים

8.9 15.6 15.1 אלמנים
0.6 3.3 3.1 גרושים
3.4 1.9 2.0 רווקים

100.0 100.0 100.0 נשים
38.0 41.8 41.6 נשואות
50.2 52.1 52.0 אלמנות

5.9 4.0 4.1 גרושות
5.9 2.0 2.3 רווקות
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)אחוזים( מין לפי 65+ בני של המשפחתי המצב :1.13 לוח

רווקים גרושים אלמנים נשואים סה״כ

1980
1.8 2.1 33.2 62.9 100.0 סה׳׳כ
1.7 1.8 13.1 83.5 100.0 גברים
1.8 2.4 51.2 44.4 100.0 נשים

1990
1.9 2.2 34.6 61.3 100.0 סה״כ
2.1 1.9 14.8 81.5 100.0 גברים
1.7 2.5 51.0 44.8 100.0 נשים

1995
2.2 2.9 37.4 57.6 100.0 סה״כ
2.2 2.5 15.5 79.9 100.0 גברים
2.2 3.1 53.8 40.8 100.0 נשים

1996
2.4 3.0 36.7 57.9 100.0 סה״כ
2.4 3.1 15.5 79.0 100.0 גברים
2.4 2.9 52.4 42.3 100.0 נשים

1997
2.2 3.3 36.8 57.7 100.0 סה״כ
2.2 3.2 15.6 78.9 100.0 גברים
2.1 3.3 52.5 42.0 100.0 נשים

1998
2.2 3.7 36.4 57.7 100.0 סה״כ
2.0 3.1 15.1 79.8 100.0 גברים
2.3 4.1 52.0 41.6 100.0 נשים

אד□ כוח סקרי למ״ס מקור:
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 נתוני - אוכלוסייה וקבוצת גיל מין, לפי 65+ בני של המשפחתי המצב :1.14 לוח
)אחוזים( 1995 והדיור האוכלוסין מפקד

רווקים/ות גרושים/ות אלמנים/ות נשואים/ות סה״כ
 סה״כ

)אלפים(

2.7 3.6 36.8 56.9 100.0 547.3 65+ סה״כבני
2.7 3.0 15.5 78.7 100.0 236.4 גברים
2.7 4.0 52.9 40.3 100.0 310.9 נשים

ומין גיל
2.6 4.4 26.4 66.7 100.0 327.1 סה״כ •74 •65 בני
2.7 3.6 8.5 85.1 100.0 142.6 גברים
2.5 4.9 40.1 52.5 100.0 184.4 נשים

2.9 2.5 52.5 42.2 100.0 220.2 סה״ב - 75+ בני
2.8 2.1 26.3 68.8 100.0 93.8 גברים
2.9 2.7 72.1 22.3 100.0 126.5 נשים

קבוצת
ומין אוכלוסייה

2.5 3.7 37.0 56.8 100.0 512.1 סה״כ - יהודים
2.6 3.2 15.9 78.3 100.0 220.5 גברים
2.4 4.1 52.9 40.5 100.0 291.7 נשים

עולי :מזה
- לשעבר* בריה״מ

2.9 6.7 40.3 50.2 100.0 79.3 סה״ב
1.3 5.8 18.0 74.8 100.0 30.0 גברים
3.9 7.2 53.8 35.1 100.0 49.3 נשים

• אחרות דתות כני
5.6 1.6 33.9 58.9 100.0 35.2 סה״ב
4.4 0.8 10.2 84.6 100.0 15.9 גברים
6.6 2.3 53.5 37.6 100.0 19.2 נשים

 באמצעות שהתקבל 1995 והדיור האוכלוסין מפקד של המדגמית הפקידה קובץ למ״ס, מקור:
ירושלים העברית באוניברסיטה הנתונים מאגר
 פרסום סטטיסטיים", ובאזורים ביישובים האוכלוסייה של דמוגרפיות "תכונות למ״ס,

1995 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי ב׳'של7 מס׳

כיהודים 65+ בני מהעולים 97% סווגו המפקד בתקופת ;ואילך 1990 משנת שעלו *
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1998 סוף ״ ונפה מחוז לפי האוכלוסייה וכלל 65+ בני :1.15 לוח

 65+ בני אחוז
 האוכלוסייה מכלל
באזור

65+ בני
 כלל

 - האוכלוסייה
אחוזיםאלפים אלפים

9.8 100.0 593.7 6,041.4 סה״כ

7.8 9.4 55.8 717.0 ירושלים מחוז

6.7 11.5 68.6 1,026.7 הצפון מחוז
8.5 1.3 7.5 87.9 צפת נפת
7.1 1.0 6.2 87.9 כנרת נפת
6.8 4.3 25.3 369.8 יזרעאל נפת
6.3 4.8 28.3 448.1 עכו נפת
3.8 0.2 1.3 33.0 גולן נפת

12.1 16.1 95.5 788.6 חיפה מחוז
14.9 12.8 76.2 511.8 חיפה נפת
7.0 3.2 19.3 276.8 חדרה נפת

9.3 21.4 126.9 1,358.2 המרכז מחוז
10.3 5.3 31.4 303.3 השרון נפת
9.6 7.5 44.4 460.7 תקווה פתח נפת
7.0 2.4 14.1 202.4 רמלה נפת
9.5 6.2 37.1 391.8 רחובות נפת

15.0 28.8 170.9 1,138.7 אביב תל מחוז

8.6 12.2 72.4 840.0 הדרום מחוז
10.3 6.5 38.7 377.4 אשקלון נפת
7.3 5.7 33.6 462.6 שבע באר נפת

שומרון יהודה אזורי
2.2 0.6 3.8 172.2 עזה* וחבל

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, מקור:

יהודיים ביישובים ישראלים *
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1998 סוף - ונפה מחוז לפי 75+ בני :1.16 לוח

75+ בני אחוז 75+בני

65+ מבני
 מכלל

האוכלוסייה אחוזים אלפים

42.5 4.2 100.0 252.3 סה״כ

41.6 3.2 9.2 23.2 ירושלים מחוז

39.4 2.6 10.7 27.0 הצפון מחוז
38.3 3.3 1.1 2.9 צפת נפת
39.6 2.8 1.0 2.5 כנרת נפת
39.7 2.7 4.0 10.0 יזרעאל נפת
39.5 2.5 4.4 11.2 עכו נפת
39.0 1.5 0.2 0.5 גולן נפת

43.0 5.2 16.3 41.1 חיפה מחוז
43.8 6.5 13.2 33.4 חיפה נפת
39.8 2.8 3.0 7.7 חדרה נפת

43.9 4.1 22.1 55.7 המרכז מחוז
44.4 4.6 5.5 13.9 השרון נפת
45.3 4.4 8.0 20.1 תקווה פתח נפת
37.4 2.6 2.1 5.3 רמלה נפת
44.2 4.2 6.5 16.4 רחובות נפת

45.3 6.8 30.7 77.3 אביב תל מחוז

36.8 3.2 10.5 26.6 הדרום מחוז
37.3 3.8 5.7 14.5 אשקלון נפת
36.1, 2.6 4.8 12.2 שבע באר נפת

שומרון יהודה אזורי
37.1 0.8 0.6 1.4 עזה* וחבל

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

יהודיים ביישובים ישראלים *
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1998 סוף - ונפה מחוז לפי לשעבר* מבריה״מ 65+ בני עולים :1.17 לוח

לשעבר מבריה״ט 65+בני אחוז כלל
 מכלל

65+ בני
 מכלל
בריה״מ עולי

65+ בני  העולים
אחוזים)אלפים( אלפים

18.4 16.0 100.0 109.1 681.6 סה״כ

10.4 17.8 5.3 5.8 32.5 ירושלים מחוז

24.0 17.7 15.1 16.5 93.4 הצפון מחוז
24.7 21.5 1.7 1.8 8.6 צפת נפת
12.3 12.3 0.7 0.8 6.3 כנרת נפת
26.9 17.4 6.3 6.8 39.1 יזרעאל נפת
23.7 18.0 6.2 6.7 37.3 עכו נפת
26.4 16.3 0.3 0.3 2.1 גולן נפת

20.3 16.1 17.8 19.4 120.0 חיפה מחוז
20.1 16.9 14.0 15.3 90.5 חיפה נפת
21.2 13.7 3.7 4.1 29.7 חדרה נפת

17.9 15.7 20.9 22.8 144.9 המרכז מחוז
19.0 18.2 5.5 6.0 32.8 השרון נפת
13.6 15.3 5.5 6.0 39.6 תקווה פתח נפת
22.8 12.2 2.9 3.2 26.4 רמלה נפת
20.4 16.4 6.9 7.6 46.1 רחובות נפת

8.4 13.6 13.1 14.3 105.3 אביב תל מחוז

39.6 16.6 26.2 28.6 172.3 הררום מחוז
41.8 16.5 14.8 16.2 98.2 אשקלון נפת
36.9 16.8 11.4 12.4 74.1 שבע באר נפת

אזורי
שומרון יהודה

45.8 13.4 1.6 1.7 13.0 עזה** וחבל

1998 לשנת לשעבר בריה״מ אוכלוסיית קובצי למ״ס, :מקור

ואילך 1990 משנת שעלו *
יהודיים ביישובים ישראלים **
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1998 סוף - אוכלוסייה וקבוצת נפה מחוז, לפי 65+ בני :1.18 לוח

אחוזים אלפים
 דתות בני

אחרות יהודים סה״כ
 דתות בני

אחרות יהודים

7.0 93.0 100.0 41.3 552.4 סה׳׳כ

13.7 86.3 100.0 7.7 48.1 ירושלים מחוז

26.0 74.0 100.0 17.8 50.8 הצפון מחוז
6.4 93.6 100.0 0.5 7.0 צפת נפת

13.7 86.3 100.0 0.9 5.4 כנרת נפת
23.9 76.1 100.0 6.1 19.2 יזרעאל נפת
33.9 66.1 100.0 9.6 18.7 עכו נפת
64.2 35.8 100.0 0.8 0.5 גולן נפת

6.9 93.1 100.0 6.6 88.8 חיפה מחוז
4.5 95.5 100.0 3.4 72.8 חיפה נפת

16.6 83.4 100.0 3.2 16.1 חדרה נפת

3.3 96.7 100.0 4.2 122.7 המרכז מחוז
7.3 92.7 100.0 2.3 29.1 השרון נפת
2.1 97.9 100.0 0.9 43.4 תקווה פתח נפת
4.2 95.8 100.0 0.6 13.5 רמלה נפת
0.9 99.1 100.0 0.3 36.7 רחובות נפת

1.1 98.9 100.0 1.8 169.0 אביב תל מחוז

4.2 95.8 100.0 3.1 69.3 הררום מחוז
2.3 97.7 100.0 0.9 37.8 אשקלון נפת
6.5 93.5 100.0 2.2 31.5 שבע באר נפת

שומרון יהודה אזורי
3.3 96.7 100.0 0.1 3.7 *עזה וחבל

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

יהודיים ביישובי□ ישראלים *
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1998 סוף ״ יישוב צורת לפי האוכלוסייה וכלל 65+ בני :1.19 לוח

65+ בני כלל
כלל מתון 65+ בני ־ האוכלוסייה

האוכלוסייה אחוזים אלפים אלפים קבועה יישוב צורת

9.8 100.0 593.7 6,041.6 סה״כ

10.2 93.9 557.2 5,480.7 עירוניים יישובים
12.7 26.7 158.7 1,247.5 200,000+
8.0 8.6 50.9 633.7 ירושלים

17.6 10.3 61.3 348.1 אביב-יפו תל
17.5 7.8 46.5 265.7 חיפה
12.5 29.1 172.8 1,382.9 199,999־100,000
10.2 11.1 65.6 645.9 99,999-50,000
10.1 17.6 104.7 1,033.0 49,999-20,000
5.4 4.6 27.6 511.7 19,999-10,000
4.2 4.7 27.7 659.7 9,999-2,000

6.5 6.1 36.5 560.9 כפריים יישובים
8.0 2.4 14.3 178.7 מושבים
7.0 0.2 1.1 16.1 שיתופיים מושבים

11.4 2.3 13.5 118.3 קיבוצים
6.9 0.1 0.9 12.4 מוסדיים יישובים
1.2 0.1 0.8 73.1 קהילתיים יישובים
4.2 0.8 4.7 110.6 אחרים יישובים
2.3 0.2 1.2 51.7 ליישובים מחוץ גרים

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור
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1998 סוף - יישוב צורת לפי 75+ בני :1.20 לוח

75+ בני אחוז 75+ בני

65+ בני מתוךקבועה יישוב צורת
 כלל מתוך

האוכלוסייה אחוזים אלפים

42.5 4.2 100.0 252.3 סה״כ

42.3 4.3 93.4 235.7 עירוניים יישובים
45.5 5.8 28.6 72.3 200,000+
41.9 3.4 8.5 21.4 ירושלים
48.6 8.6 11.8 29.8 אביב-יפו תל
45.3 7.9 8.4 21.1 חיפה
42.8 5.4 29.3 74.0 199,999-100,000
41.8 4.2 10.9 27.5 99,999-50,000
38.8 3.9 16.1 40.7 49,999-20,000
37.0 2.0 4.0 10.2 19,999-10,000
40.0 1.7 4.4 11.1 9,999-2,000

45.6 3.0 6.6 16.7 כפריים יישובים
39.4 3.2 2.2 5.6 מושבים
35.3 2.5 0.2 0.4 שיתופיים מושבים
54.3 6.2 2.9 7.3 קיבוצים
72.0 5.0 0.2 0.6 מוסדיים יישובים
38.0 0.4 0.1 0.3 קהילתיים יישובים
39.5 1.7 0.7 1.9 אחרים יישובים
42.1 1.0 0.2 0.5 ליישובים מחוץ גרים

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור
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 מעל שמנו ביישובים ,60+ בנות ונשים 65+ בני גברים ,75+ בני ,65+ בני :1.21 לוח
1998 סוף יישוב, לפי תושבים, 5,000

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, מקור:

 דירוג
היישוב**

אחוזים* אלפים
 שם

היישוב
 65+ גברים
60+ נשים 75+בני 65+ בני

 65+ גברים
60+ נשים 75+ בני 65+ בני

11.6 4.2 9.8 703.0 252.3 593.7 ארצי*** סה״כ

93 4.5 1.2 3.5 0.4 0.1 0.3 סנאן אבו
68 7.6 2.9 6.6 0.6 0.2 0.5 יהודה אבן

127 3.1 0.7 2.4 1.0 0.2 0.8 אל־פחם אום
50 10.4 2.8 8.5 2.3 0.6 1.9 אופקים
53 9.9 2.8 8.2 2.6 0.7 2.1 יהודה אור
42 11.0 3.1 9.0 1.6 0.5 1.3 עקיבא אור
23 13.1 5.6 11.5 1.2 0.5 1.1 אזור
79 6.2 1.7 4.9 2.4 0.7 1.9 אילת

131 2.8 0.8 2.1 0.3 0.1 0.2 אכסאל
98 4.1 1.1 3.2 0.4 0.1 0.3 אעבלין

140 2.2 0.7 1.7 0.1 0.0 0.1 אפרתה
73 7.4 2.2 5.9 1.1 0.3 0.9 אריאל
38 12.5 3.9 10.3 19.4 6.0 16.0 אשדוד
20 14.2 4.4 11.8 13.1 4.0 10.9 אשקלון

120 3.4 0.7 2.5 0.6 0.1 0.4 אל־גרביה באקה
57 8.7 4.1 7.7 0.7 0.3 0.6 יעקב באר
28 13.3 4.2 11.0 21.8 6.8 18.1 שבע באר

139 2.4 1.1 1.9 0.2 0.1 0.1 בועיינה־נוג׳ידאת
126 3.0 1.2 2.4 0.2 0.1 0.1 אל־מכסור ביר
80 5.9 1.9 4.7 0.5 0.2 0.4 ג׳ן בית
71 7.5 1.8 6.1 1.1 0.3 0.9 שאן בית

ביישוב האוכלוסייה כלל מתוך *
בו ליישוב 149ל־ ועד ביותר, הגבוה הוא 65+ בני אחוז בו ליישוב 1 בין נע היישובים דירוג **

ביותר הנמוך הוא 65+ בני אחוז
מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל ***

בלוח היישובים סכום את
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 מעל שמנו ביישובים ,60+ בנות ונשים 65+ בני גברים ,75+ בני ,65+ בני :1.21 לוח
)חמשך( 1998 סוף יישוב, לפי תושבים, 5,000

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

 דירוג
היישוב**

*אחוזים אלפים
 ש□

היישוב
 65+ גברי□
60+ נשי□ 75+ בני 65+ בני

 65+ גברים
60+ נשים 75+ בני 65+ בני

72 7.4 2.2 6.0 2.4 0.7 1.9 שמש בית
148 0.9 0.2 0.7 0.1 0.0 0.1 עילית ביתר
43 10.2 4.4 9.0 13.7 5.9 12.0 ברק בני
18 14.5 4.5 12.2 0.9 0.3 0.8 עי״ש בני
60 8.8 2.9 7.4 0.5 0.2 0.4 בנימינה

114 3.3 0.8 2.7 0.2 0.0 0.1 בסמ״ה
102 3.8 1.4 3.0 0.2 0.1 0.2 טבעון בסמת
106 3.5 0.9 2.8 0.2 0.1 0.2 בענה

5 19.0 6.6 16.1 26.0 9.1 22.0 ים בת
125 3.2 0.7 2.4 0.3 0.1 0.2 זאב גבעת

51 10.1 3.4 8.5 1.1 0.4 0.9 שמואל גבעת
1 23.5 8.9 20.4 11.0 4.2 9.5 גבעתיים

121 3.4 0.7 2.5 0.5 0.1 0.4 ג׳דיידה־מכר
13 15.0 7.7 13.4 1.5 0.7 . 1.3 גדרה

134 2.8 0.5 2.0 0.2 0.0 0.1 ג׳לג׳וליה
83 5.6 1.7 4.4 0.5 0.2 0.4 יבנה גן
59 9.2 3.2 7.6 0.9 0.3 0.8 תקווה גני

141 2.0 0.6 1.5 0.2 0.1 0.1 ג׳סרא־זרקא
97 4.3 1.0 3.2 0.3 0.1 0.2 ג׳ת
90 4.9 1.3 3.7 0.6 0.2 0.5 אל־כרמל דאלית
87 4.7 2.0 3.7 0.3 0.1 0.3 דבוריה

107 3.6 1.0 2.8 0.3 0.1 0.2 אל־אסד דייר
109 3.6 1.3 2.7 0.3 0.1 0.2 חנא דייר

ביישוב האוכלוסייה כלל מתוך *
בו ליישוב 149ל־ ועד ביותר, הגבוה הוא 65+ בני אחוז בו ליישוב 1 בין נע היישובי□ דירוג **

ביותר הנמוך הוא 65+ בני אחוז
מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל ***

בלוח היישובים סכו□ את
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 מעל שמנו ביישובים ,60+ בנות ונשים 65+ בני גברים ,75+ בני ,65+ בני :1.21 לוח
)המשך( 1998 סוף יישוב, לפי תושבים, 5,000

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

 דירוג
היישוב**

*אחוזים אלפים
 שם

היישוב
 65+ גברים
60+ נשים 75+ בני 65+ בני

 65+ גברים
60+ נשים 75+ בני 65+ בני

52 10.5 2.7 8.4 3.5 0.9 2.8 דימונה
54 9.5 3.8 8.2 3.2 1.3 2.7 השרון הוד
19 14.0 5.1 11.9 11.5 4.2 9.8 הרצליה
58 9.3 3.3 7.7 1.1 0.4 0.9 יעקב זכרון

130 2.8 0.9 2.2 0.1 0.0 0.1 זרזיר
. 25 13.4 4.5 11.2 9.1 3.1 7.7 חדרה

14 15.9 5.5 13.4 25.9 9.0 21.9 חולון
4 20.4 7.9 17.5 54.2 21.1 46.5 חיפה

22.5 9.0 19.4 51.5 20.5 44.5 יהודים :מזה
65 8.7 2.0 6.8 0.7 0.2 0.6 הגלילית חצור
48 10.9 2.9 8.8 4.1 1.1 3.3 טבריה
96 4.2 1.6 3.4 0.4 0.1 0.3 טורעאן

101 4.0 0.6 3.0 1.1 0.2 0.8 טייבה
89 4.7 1.0 3.7 0.8 0.2 0.6 טירה
34 12.9 3.5 10.7 2.3 0.6 1.9 כרמל טירת

105 3.7 1.0 2.9 0.8 0.2 0.6 טמרה
75 6.4 2.0 5.4 2.0 0.6 1.7 יבנה
46 10.4 3.6 8.9 2.1 0.7 1.8 יהוד

111 3.8 0.9 2.7 0.5 0.1 0.4 יפיע
61 8.7 2.8 7.3 1.1 0.4 1.0 עילית יקנעם
66 8.5 2.3 6.8 0.8 0.2 0.6 ירוחם
55 9.6 3.4 8.0 60.6 21.4 50.9 ירושלים

11.9 4.3 10.1 51.4 18.8 43.6 יהודים מזה:
100 3.9 1.3 3.1 0.4 0.1 0.3 ירכא

ביישוב האוכלוסייה כלל מתוך *
בו ליישוב 149ל־ ועד ביותר, הגבוה הוא 65+ בני אחוז בו ליישוב 1 בין נע היישובים דירוג **

ביותר הנמוך הוא 65+ בני אחוז
מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל ***

בלוח היישובים סכום את
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 מעל שמנו ביישובים ,60+ בנות ונשים 65+ בני גברים ,75+ בני ,65+ בני :1.21 לוח
)תמשך( 1998 סוף יישוב, לפי תושבים, 5,000

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

 דירוג
היישוב**

אחוזים* אלפים
 שם

היישוב
 65+ גברים
60+ נשים 75+בני 65+ בגי

 65+ גברים
60+ נשים 75+ בני 65+ בגי

129 3.0 0.8 2.3 0.2 0.1 0.2 כאבול
146 1.3 0.4 1.0 0.1 0.0 0.1 כסיפה
99 3.9 1.5 3.1 0.2 0.1 0.2 כסרא־סמיע
81 5.8 1.3 4.6 0.4 0.1 0.3 יאסיף כפר
74 6.4 2.0 5.5 0.6 0.2 0.5 יונה כפר

116 3.4 1.2 2.6 0.5 0.2 0.4 כנא כפר
138 2.6 0.9 2.0 0.3 0.1 0.2 מנדא כפר
35 12.4 5.0 10.6 8.9 3.6 7.7 סבא כפר

122 3.3 0.8 2.5 0.4 0.1 0.3 קאסם כפר
113 3.5 0.8 2.7 0.4 0.1 0.3 קרע כפר
27 13.5 4.2 11.1 5.1 1.6 4.2 כרמיאל
45 10.9 3.2 8.9 6.7 1.9 5.4 לוד

13.2 3.9 10.8 6.3 1.8 5.2 יהודים :מוה
82 5.7 1.4 4.4 1.0 0.3 0.8 ציון מבשרת

108 3.7 1.1 2.8 0.6 0.2 0.5 מגאר
103 3.7 1.2 2.9 0.4 0.1 0.3 אל־כרום מג׳ד
39 12.1 3.5 10.1 2.8 0.8 2.3 העמק מגדל
84 5.3 1.7 4.2 0.4 0.1 0.3 שמס מג׳דל

133 2.7 0.5 2.0 0.4 0.1 0.3 מודיעין
143 1.6 0.6 1.4 0.2 0.1 0.1 עילית מודיעין
104 3.6 1.3 2.9 0.2 0.1 0.2 בתיה מזכרת
94 4.7 0.8 3.5 0.2 0.0 0.2 מיתר

149 0.7 0.2 0.6 0.1 0.0 0.1 מכבים־רעות
92 4.4 1.4 3.5 1.0 0.3 0.8 אדומים מעלה

ביישוב האוכלוסייה כלל מתוך *
בו ליישוב 149ל־ ועד ביותר, הגבוה הוא 65+ בני אחוז בו ליישוב 1 בין נע היישובים דירוג **

ביותר הנמוך הוא 65+ בני אחוז
מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל ***

בלוח היישובים סכום את
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 מעל שמנו ביישובים ,60+ בנות ונשים 65+ בני גברים ,75+ בני ,65+ בני :1.21 לוח
)המשך( 1998 סוף יישוב, לפי תושבים, 5,000

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

 דירוג
**היישוב

אחוזים* אלפים
 שם

היישוב
 65+ גברים
60+ נשים 75+ בני 65+ בני

 65+ גברים
60+ נשים 75+בני 65+ בני

123 3.2 0.8 2.5 0.3 0.1 0.2 עירון מעלה
40 12.1 3.1 9.7 2.2 0.6 1.8 .מעלות־תרשיחא

14.2 3.7 11.5 1.9 0.5 7.5 יהודים :מזה
117 3.4 1.2 2.6 0.2 0.1 0.1 משהד

10 16.9 6.3 14.5 7.0 2.6 6.0 נהריה
119 3.3 1.2 2.5 0.3 0.1 0.2 נחף
36 12.5 4.5 10.5 2.9 1.0 2.4 ציונה נס
85 5.5 1.3 4.2 3.2 0.8 2.4 נצרת

9 17.7 5.4 14.6 7.5 2.3 6.2 עילית נצרת
19.4 6.1 16.2 7.2 2.2 6.0 יהודים :מזה

37 12.3 4.7 10.3 2.5 .0.9 2.1 נשר
69 8.1 2.2 6.5 1.5 0.4 1.2 נתיבות

8 17.1 6.7 14.8 26.5 10.4 22.9 נתניה
110 3.6 1.2 2.7 0.7 0.2 0.6 סח׳נין
31 13.3 5.2 10.8 0.8 0.3 0.6 עומר

136 2.7 0.9 2.0 0.1 0.0 0.1 עילוט
124 3.3 1.3 2.4 0.3 0.1 0.2 מאהל עין
29 13.2 4.1 11.0 5.9 1.8 4.9 עכו

16.0 5.3 73.5 5.3 1.7 4.5 יהודים מזה:
77 6.4 2.0 5.2 0.6 0.2 0.5 עספיא
32 12.9 4.1 10.8 4.8 1.5 4.0 עפולה

115 3.3 1.2 2.6 0.5 0.2 0.4 עראבה
26 13.6 4.5 11.2 3.1 1.0 2.5 ערד

ביישוב האוכלוסייה כלל מתוך *
בו ליישוב 149ל- ועד ביותר, הגבוה הוא 65+ בני אחוז בו ליישוב 1 בין נע היישובי□ דירוג **

ביותר הנמוך הוא 65+בני אחוז
מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל ***

בלוח היישובים סכום את



39 הקשישים של דמוגרפ״ם מאפ״נים

מעל שמנו ביישובים ,60+ בנות ונשים 65+ בני גברים ,75+ בני ,65+ בני :1.21 לוח
)המשך( 1998 סוף יישוב, לפי תושבים, 5,000

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

 דירוג
היישוב**

** *אחוזים אלפים
 שם

היישוב
 65+ גברים
60+ נשים 75+בני 65+ בני

 65+ גברי□
60+ נשים 75+ בני 65+ בני

95 4.3 1.1 3.5 0.6 0.1 0.4 ערערה
145 1.6 0.4 1.3 0.1 0.0 0.1 ערערה־בנגב
135 3.0 0.6 2.0 0.3 0.1 0.2 פוריידיס
21 13.7 5.3 11.7 3.6 1.4 3.1 חנה־כרכור פרדס

137 2.4 1.1 2.0 0.1 0.1 0.1 פרדסיה
16 14.9 5.7 12.7 23.8 9.0 20.2 תקווה פתח

132 2.5 0.7 2.1 0.1 0.0 0.1 יגאל צור
33 12.7 4.2 10.8 3.0 1.0 2.6 צפת
64 8.4 2.8 6.9 0.6 0.2 0.5 קדימה

128 3.0 0.6 2.3 0.4 0.1 0.3 קלנסווה
62 9.0 2.4 7.3 0.5 0.1 0.4 קצרי!
15 15.5 5.5 13.3 3.5 1.3 3.0 אונו קרית
91 4.7 1.2 3.6 0.3 0.1 0.2 ארבע קרית
22 13.8 4.6 11.7 6.4 2.1 5.4 אתא קרית
12 16.5 5.5 13.9 5.9 2.0 5.0 ביאליק קרית
30 13.0 3.8 10.8 6.1 1.8 5.1 גת קרית

6 17.9 8.5 15.8 2.3 1.1 2.0 טבעון קרית
ר 18.6 6.5 15.8 7.2 2.5 6.1 ים קרית

11 16.8 6.0 14.4 6.2 2.2 5.3 מוצקין קרית
70 7.8 2.3 6.3 1.5 0.5 1.2 מלאכי קרית
63 8.7 3.1 7.0 0.8 0.3 0.6 עקרון קרית
56 9.7 2.5 7.9 2.0 0.5 1.6 שמונה קרית

112 3.3 1.1 2.7 0.2 0.1 0.1 שומרון קרני
76 6.7 1.7 5.3 0.5 0.1 0.4 ראמה
78 6.2 1.9 4.9 2.0 0.6 1.6 העין ראש

ביישוב האוכלוסייה כלל מתוך *
 בו ליישוב 149ל־ ועד ביותר, הגבוה הוא 65+ בני אחוז בו ליישוב 1 בין נע היישובי□ דירוג **

ביותר הנמוך הוא 65+ בני אחוז
 מהווה אינו הוא כן על ; זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל ♦**

בלוח היישובים סכום את
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 מעל שמנו ביישובים ,60+ בנות ונשים 65+ בני, גברים ,75+ בני ,65+ בני :1.21 לוח
)חמש!( 1998 סוף יישוב, לפי תושבים, 5,000

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, מקור:

 דירוג
היישוב**

*** ** *אחוזים אלפים
 שם

היישוב
 65+ גברים
60+ נשים 75+ בני 65+ בני

 65+ גברים
60+ נשים 75+ בני 65+ בני

41 10.7 3.9 9.0 20.1 7.3 17.0 לציון ראשון
142 1.8 0.5 1.5 0.5 0.1 0.4 רהט

17 14.3 5.6 12.2 12.9 5.1 11.0 רחובות
118 3.5 0.9 2.5 0.4 0.1 0.3 ריינה
86 4.8 1.7 3.9 0.3 0.1 0.3 רכסים
49 10.4 3.1 8.6 6.3 1.9 5.2 רמלה

12.0 3.6 10.0 5.9 1.8 4.9 יהודים מזה:
2 20.7 8.2 18.0 26.3 ■ 10.4 22.8 גן רמת

24 14.0 3.9 11.3 5.0 1.4 4.0 השרון רמת
44 10.3 4.7 9.0 6.3 2.9 5.5 רעננה
47 11.2 2.9 8.9 2.1 0.5 1.7 שדרות

147 1.3 0.3 1.0 0.1 0.0 0.1 שוהם
88 4.7 1.2 3.7 1.3 0.3 1.0 שפרעם

3 20.1 8.6 17.6 70.1 29.8 61.3 -יפו אביב תל
21.1 9.0 18.5 69.2 29.6 60.6 יהודים מזה:

67 7.9 2.7 6ד, 0.4 0.1 0.3 מונד תל
144 1.6 0.4 1.3 0.1 0.0 0.1 שבע תל

ביישוב האוכלוסייה כלל מתוך *
 בו ליישוב 149ל־ ועד ביותר, הגבוה הוא 65+ בני אחוז בו ליישוב 1 בין נע היישובים דירוג **

ביותר הנמוך הוא 65+בני אחוז
 מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל ***

בלוח היישובים סכום את



41 הקשישים של דמוגרפיים מאפיינים

לפחות גרים בחם ביישובים *לשעבר מבריח״מ 65+ בני עולים : 1.22 לוח

ואילך 1990 משנת שעלו *
 אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל **

בלוח היישובים סכום את מהווה

1998 סוף לשעבד, מבריח״מ 65+ בני 100

1998 לשעבר, בריה״ם עולי אוכלוסיית קובצי למ״ס, :מקור

מתוך: אחוזים
ביישוב 65+ בני כלל ביישוב בריה״מ עולי אלפים יישוב

18.2 16.2 108.3 **ארצי סח״ב

57.5 17.3 1.1 אופקים
16.4 9.4 0.3 יהודה אור
60.4 12.3 0.8 עקיבא אור

9.8 13.4 0.1 אזור
23.5 12.1 0.4 אילת
80.8 14.3 0.7 אריאל
48.5 16.5 7.8 אשדוד
42.2 17.9 4.6 אשקלון
39.3 17.1 7.1 שבע באר
15.9 20.6 0.1 שאן בית
45.9 17.1 0.9 שמש בית

7.4 14.7 0.9 ברק בני
81.0 17.0 0.6■ עי״ש בני
20.6 15.0 4.5 ים בת
3.1 15.7 0.3 גבעתיים
7.8 41.9 0.1 גדרה

40.9 16.3 . 1.1 דימונה
8.5 15.4 0.2 השרון הוד
8.3 15.3 0.8 הרצליה

29.5 13.9 2.3 חדרה
12.6 14.2 2.7 חולון
18.0 16.9 8.4 חיפה
30.4 18.3 0.2 הגלילית חצור
22.6 13.8 0.8 טבריה
22.5 13.9 0.4 כרמל טירת



.ב*שראל קשישים

 לפחות גרים בהם ביישובים *לשעבר מבריה״ם 65+ בני עולים : 1.22 לוח
)המשך( 1998 סוף לשעבר, מבריה״מ 65+ בני 100

ואילך 1990 משנת שעלו *

1998 לשעבר, בריה״מ עולי אוכלוסיית קובצי למ״ס, :מקור

מתוך: אחוזים
אלפים ביישוב 65+ בני כלל ביישוב בריה״מ עולייישוב

25.3 17.6 0.4 יבנה
10.3 18.5 0.2 יהוד
49.3 16.0 0.5 עילית יקנעם
41.8 13.8 0.3 ירוחם

9.5 18.2 4.9 ירושלים
14.1 16.8 1.1 סבא כפר
58.8 19.0 2.5 כרמיאל
32.4 13.3 1.8 לוד
42.5 17.2 1.0 העמק מגדל
33.3 13.0 0.1 מודיעין
54.4 15.3 0.4 אדומים מעלה
71.5 18.1 1.3 מעלות-תרשיחא
64.5 20.0 0.2 רמון מצפה
22.9 20.6 1.4 נהריה
10.6 19.7 0.3 ציונה נס
55.8 18.7 3.5 עלית נצרת
40.7 15.1 0.8 נשר
53.8 17.6 0.7 נתיבות
24.4 19.0 5.6 נתניה
29.6 16.4 1.5 עכו
42.3 18.2 1.7 עפולה
57.3 19.1 1.4 ערד
24.4 17.1 0.7 חנה־כרכור פרדס
18.4 15.1 3.7 תקווה פתח
78.7 16.8 0.1 צורן
40.2 30.5 1.0 צפת
76.8 17.7 0.3 קצריו

אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל **
בלוח היישובים סכום את מהווה



43 מאפ״^םד^גרפ״םשלהקש^ם

לפחות גרים בהם ביישובים לשעבר* מבריה״ם 65+ בצי עולים : 1.22 לוח
)המשך( 1998 סוף לשעבר, מבריה״ם 65+ בני 100

מתוך: אחוזים
אלפים ביישוב 65+ בצי כלל ביישוב בריה״מ עולייישוב

8.1 22.3 0.2 אונו קרית
56.1 16.3 0.1 ארבע קרית
27.6 17.6 1.5 אתא קרית
19.6 17.8 1.0 ביאליק קרית
49.0 17.5 2.5 גת קרית
33.2 18.1 2.0 ים קרית
19.0 17.3 1.0 מוצקין קרית
24.7 11.0 0.3 מלאכי קרית
37.6 17.6 0.6 שמונה קרית
16.6 14.4 0.3 העין ראש
23.8 15.7 4.0 לציון ראשון
17.7 17.5 1.9 רחובות
23.4 11.3 1.2 רמלה

4.8 13.6 1.1 גן רמת
6.9 15.0 0.4 רעננה

62.2 14.0 1.0 שדרות
41.2 14.5 0.1 שלומי

5.2 11.3 3.2 אביב-יפו תל

1998 לשעבר, בריה״מ עולי אוכלוסיית קובצי למ״ס, :מקור

ואילך 1990 משנת שעלו *
 אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל **

בלוח היישובים סכום את מהווה



oww שראל’ב 44

1997 יישוב, וצורת מחוז לפי יישובים, בין 65+ בני של פנימית הגירה :1.23 לוח

לאלף שיעורים אלפים
 כלל של מאזן

האוכלוסייה מאזן יוצאים נכנסים מאזן יוצאים נכנסים

- - 18.0 18.0 - 10.7 10.6 * *סה״ב

מחוזות

-7.8 -7.3 10.0 8.2 -0.1 0.6 0.5 ירושלים

-0.8 -0.9 13.4 14.3 0.1 0.9 1.0 הצפון

-4.2 -4.3 19.0 16.1 -0.3 1.8 1.5 חיפה

17.2 17.6 16.4 26.2 1.2 2.1 3.3 המרכז

-16.7 -16.6 22.9 14.9 -1.4 3.9 2.5 אביב תל

0.2 0.0 16.2 21.6 0.4 1.3 1.5 הדרום

יישוב צורת

-0.4 -0.2 18.3 18.1 -0.1 10.1 10.0 עירוניים יישובים
-סה״ב

-13.2 -9.1 17.3 8.2 -1.4 2.7 1.3 200,000+
-10.4 -2.5 9.3 6.8 -0.1 0.5 0.3 ירושלים

-15.1 -13.6 22.7 9.1 -0.8 1.4 0.6 אביב־יפו תל

-17.0 -10.0 18.6 8.6 -0.5 0.9 0.4 חיפה

-2.3 2.8 18.2 21.0 0.5 3.1 3.6 199,999-100,000
1.7 10.0 16.8 24.3 0.5 1.1 1.6 99,999-50,000

-1.4 0.1 21.0 21.1 0.0 2.2 2.2 49,999-20,000
2.4 1.2 19.7 20.9 0.0 0.5 0.6 19,999-10,000

24.9 12.8 16.5 29.3 0.3 0.4 0.8 9,999-2,000

4.5 2.7 13.1 15.8 0.1 0.5 0.6 כפריים- יישובים

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

עזה וחבל שומרון יהודה, באזורי יהודיים ביישובים ישראלים כולל *

סה״כ



הקשישים של דמוגרפ״ם מאפ״נ>ם

 תושבים 10,000מ־ למעלה שמנו ביישובים באוכלוסייה 65+ בני אחוז :1.24 לוח
נבחרות שנים ,1998 בסוף

שונים ופרסומים 1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, מקור:

1998 1990 1983 1972

9.8 9.2 8.8 7.1 ארצי* סה״ב

2.4 2.3 2.3 3.1 אל-פחם אום
8.5 5.1 4.6 3.4 אופקים
8.2 6.9 6.9 5.7 יהודה אור
9.0 6.7 7.2 6.9 עקיבא אור
4.9 2.3 2.1 1.7 אילת
5.9 1.6 אריאל

10.3 8.2 6.8 4.1 אשדוד
11.8 8.7 7.6 5.4 אשקלון
2.5 2.3 2.5 3.0 אל-גרביה באקה

11.0 8.5 6.8 4.4 שבע באר
6.1 5.0 4.4 3.6 שאן בית
6.0 4.6 4.7 4.2 שמש בית
0.7 עילית ביתר
9.0 10.1 10.5 7.4 ברק בני

16.1 11.4 8.8 5.8 ים בת
8.5 6.3 6.6 7.3 שמואל גבעת

20.4 18.2 14.9 7.8 גבעתיים
2.5 3.0 ג׳דידה-מכר
7.6 תקווה גני
3.7 3.3 3.2 3.0 אל-כרמל דאלית
8.4 5.7 4.8 3.3 דימונה
8.2 9.6 9.5 8.6 השרון הוד

11.9 9.4 8.7 7.9 הרצליה
7.7 9.0 יעקב זכרון

11.2 10.9 10.8 8.5 חדרה
13.4 10.7 9.6 6.7 חולון

אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך׳הכל *
בלוח היישובי□ סכום את מהווה



בישראל קשישים 46

 תושבים 10,000מ״ למעלת שמנו ביישובים באוכלוסיית 65+ בני אחוז :1.24 לוח
)תמשך( נבחרות שנים ,1998 בסוף

שונים ופרסומים 1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, מקור:

1998 1990 1983 1972

17.5 16.3 15.2 10.4 חיפה
19.4 17.4 16.1 10.7 יהודים מזה:

8.8 6.2 5.9 5.4 טבריה
3.0 2.7 ' 2.7 2.8 טייבה
3.7 3.1 3.2 3.7 טירה

10.7 9.2 8.5 8.0 כרמל טירת
2.9 2.4 2.9 2.5 טמרה
5.4 4.3 5.0 4.0 יבנה
8.9 ר.ר 7.0 6.3 יהוד
2.7 2.6 3.0 3.6 יפיע
7.3 7.1 6.9 6.4 עילית יקנעם
8.0 7.5 7.5 6.7 ירושלים

10.1 8.8 8.7 7.4 יהודים מזה:
3.1 2.9 3.2 ירכא
2.6 2.7 3.6 3.9 כנא כפר
2.0 2.1 2.8 2.7 מנדא כפר

10.6 8.2 8.1 7.6 סבא כפר
2.5 2.5 2.3 3.1 קאסם כפר
2.7 2.3 2.3 2.5 קרע כפר

11.1 7.3 4.5 2.6 כרמיאל
8.9 7.0 6.5 5.4 לוד

10.8 8.3 7.3 5.6 יהודים מזה:
4.4 3.6 3.4 3.6 ציון מבשרת
2.8 2.7 3.4 3.5 מגאר
2.9 אל-כרום מג׳ד

10.1 7.8 7.7 5.4 העמק מגדל
2.0 מודיעין

אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל *
בלוח היישובים סכום את מהווה



47 הקשישים של דמוגרפ״ם מאפ״נ^ם

 תושבים 10,000מ- למעלה שמנו ביישובים באוכלוסייה 65+ בני אחוז :1.24 לוח
)המשן( נבחרות שנים ,1998 בסוף

שונים ופרסומים 1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

1998 1990 1983 1972

1.4 מודיעין־עילית
0.6 מכבים־רעות
3.5 1.1 אדומים מעלה
9.7 4.7 3.7 4.4 מעלות-תרשיחא

11.5 3.8 יהודים מזה:
14.5 12.9 12.6 9.5 נהריה
10.5 9.0 9.6 7.7 ציונה נס

4.2 3.3 3.6 4.0 נצרת
14.6 10.9 9.9 7.4 עילית נצרת
16.2 10.8 יהודים :מזה
10.3 11.6 11.4 8.4 נשר
6.5 4.5 4.3 3.1 נתיבות

14.8 11.9 11.2 8.2 נתניה
2.7 2.8 3.3 3.5 סחנין

11.0 8.1 7.1 5.7 עכו
13.5 9.7 8.0 6.3 יהודים :מזה
10.8 8.2 7.9 6.6 עפולה
2.6 2.7 3.0 2.6 עראבה

11.2 7.6 6.2 2.5 ערד
3.5 2.8 2.5 2.7 ערערה

11.7 10.8 10.5 9.3 חנה-כרכור פרדס
12.7 10.6 9.6 7.6 תקווה פתח
10.8 7.7 7.3 6.2 צפת
2.3 2.1 2.3 3.0 קלנסווה

13.3 14.4 8.1 5.5 אונו קרית
11.7 10.5 10.0 7.8 אתא קרית
13.9 10.9 8.5 7.6 ביאליק קרית

אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל *
בלוח היישובים סכום את מהווה



ב*שראל קשישים 48

 תושבים 10,000מ״ למעלה שמנו ביישובים באוכלוסייה 65+ בני אחוז :1.24 לוח
)המשן( נבחרות שנים ,1998 בסוף

שונים ופרסומים 1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, מקור:

1998 1990 1983 1972

10.8 8.1 6.7 4.5 גת קרית
15.8 15.1 14.0 10.7 טבעון קרית
15.8 12.4 10.4 7.7 ים קרית
14.4 11.2 9.7 8.7 מוצקין קרית
6.3 4.7 5.4 5.2 מלאכי קרית
7.9 5.5 4.7 3.8 שמונה קרית
4.9 8.9 7.0 4.0 העין ראש
9.0 7.9 7.1 7.2 לציון ראשון
1.5 1.6 1.5 רהט

12.2 10.8 9.5 7.5 רחובות
2.5 2.5 3.1 3.6 ריינה
8.6 7.0 6.4 5.7 רמלה

10.0 7.8 71 6.1 יהודים מזה:
18.0 16.8 14.6 8.9 גן רמת
11.3 7.4 5.7 5.1 השרון רמת
9.0 7.4 6.8 8.1 רעננה
8.9 5.5 5.3 3.2 שדרות
1.0 שוהם
3.7 3.4 3.7 3.7 שפרעם

17.6 18.2 19.0 12.6 אביב-יפו תל
18.5 18.8 19.4 12.8 יהודים מזה:

 אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים כולל ולכן ארצי הוא הסך־הכל *
בלוח היישובים את'סכום מהווה
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1998 סוף האזוריות, במועצות 65+ ובני האוכלוסייה כלל :1.25 לוח

דירוג 65+ בני כלל
המועצה אחוז האוכלוסייה

האזורית* באוכלוסייה אלפים )אלפים( האזורית המועצה שם

6.8 34.3 503.3 אזוריות מועצות סה״כ
האזוריות במועצות הגרים אחוז

5.8 8.3 הארצית האוכלוסייה מתון

21 7.8 0.1 1.0 אלונה
1 21.1 0.9 4.1 אפעל

32 6.4 0.5 8.2 אשכול
12 9.1 1.3 14.2 טוביה באר
37 5.2 0.6 10.8 שמעון בני

9 10.6 1.0 9.2 שאן בית בקעת
7 11.0 0.5 4.5 ברנר

11 9.9 0.4 3.5 גדרות
50 0.5 0.0 9.0 גולן
44 1.5 0.1 8.1 עציון גוש
31 6.6 1.1 16.6 גזר
29 6.9 0.3 4.1 רווה גן
28 7.0 1.5 21.4 השרון דרום
30 6.9 1.4 20.2 הגלבוע

4 11.8 1.5 12.4 העליון הגליל
35 5.7 0.4 ר.ר התחתון הגליל
52 0.3 0.0 2.0 . התיכונה הערבה
49 0.6 0.0 3.8 חברון הר
22 7.8 0.7 8.5 זבולון
47 0.9 0.0 2.7 אילות חבל
14 9.1 0.3 3.8 יבנה חבל

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור

53ועדל- ביותר, הגבוה הוא 65+ בני אחוז בה למועצה 1 בין נע האזוריות המועצות דירוג *
ביותר הנמוך הוא 65+ בני אחוז בה למועצה
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)המשך( 1998 סוף האזוריות, במועצות 65+ ובני האוכלוסייה כלל :1.25 לוח

דירוג 65+ בני כלל
המועצה אחוז האוכלוסייה

*האזורית באוכלוסייה אלפים )אלפים( האזורית המועצה שם

34 6.1 0.9 14.1 מודיעין חבל
16 8.4 0.7 7.9 אשקלון חוף
15 8.5 1.2 13.5 הכרמל חוף

5 11.4 0.8 7.4 השרון חוף
48 0.7 0.0 6.1 עזה חוף

6 11.2 0.5 4.2 יואב
18 8.2 1.0 11.9 השרון לב
23 7.7 0.4 5.5 לכיש
39 4.3 0.2 5.1 החרמון מבואות

2 12.8 1.0 8.1 מגידו
53 0.2 0.0 0.8 מגילות

8 10.9 1.9 17.8 אשר מטה
46 1.2 0.3 23.2 בנימין מטה
26 7.1 1.9 26.4 יהודה מטה
20 7.9 0.9 11.6 מנשה
38 4.7 0.3 6.4 יוסף מעלה
36 5.6 0.5 9.6 הגליל מרום
33 6.2 0.4 7.0 מרחבים
45 1.3 0.2 14.6 משגב
41 2.4 0.3 11.6 הגליל נוף
25 7.2 0.2 2.3 שורק נחל
19 8.0 0.5 5.6 עזתה

3 11.8 1.1 9.5 הירדן עמק
13 9.1 2.4 26.9 חפר עמק
17 8.2 1.9 23.0 יזרעאל עמק

 53ל- ועד ביותר, הגבוה הוא 65+ בני אחוז בה למועצה 1 בין נע האזוריות המועצות דירוג *
ביותר הנמוך הוא 65+ בני אחוז בה למועצה

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור
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)המשך( 1998 סוף האזוריות, במועצות 65+ ובני האוכלוסייה כלל :1.25 לוח

 דירוג
 המועצה

*האזורית

65+ בני .  כלל
 האוכלוסייה

)אלפים( האזורית המועצה שם
 אחוז

באוכלוסייה אלפים

24 7.2 0.7 9.3 לוד עמק
51 0.5 0.0 2.9 הירדן ערבות
40 3.4 0.2 4.7 נגב רמת
43 1.7 0.3 15.4 שומרון
10 10.2 0.5 5.0 הנגב שער
27 7.1 0.5 7.8 שפיר
42 2.1 0.0 2.3 תמר

 53ל- ועד ביותר, הגבוה הוא 65+ בני אחוז בה למועצה 1 בין נע האזוריות המועצות דירוג *
ביותר הנמוך הוא 65+ בני אחוז בה למועצה

1998 לשנת האוכלוסייה קובצי למ״ס, :מקור
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 מפקד נתוני " בקיבוצים 65+ בני אוכלוסיית של נבחרים מאפיינים :1.26 לוח
1995 וחדיור האוכלוסין

מפקד פרסומי של א5 מסי פרסום נבחרי□", ממצאים ־ ואוכלוסיית□ "הקיבוצים למ״ס, :מקור

אחוזים אלפים
נשים גברים סה״כ נשים גברים סה״כ

58.5 59.6 118.1 האוכלוסייה כלל

65+ בני
100.0 100.0 100.0 7.9 6.0 13.8 סה״כ

מתוך אחוז
13.5 10.0 11.7 האוכלוסייה כלל

גיל
44.5 49.0 46.5 3.5 2.9 6.4 74-65
55.5 51.0 53.5 4.4 3.0 7.4 75+

משפחתי מצב
46.9 74.6 58.8 3.7 4.4 8.1 נשואים
47.1 18.6 34.8 3.7 1.1 4.8 אלמנים

3.6 2.8 3.2 0.3 0.2 0.4 גרושים
2.4 4.0 3.1 0.2 0.2 0.4 רווקים

לידה יבשת

9.8 1.4 ישראל
4.9 0.7 אסיה-אפריקה

85.3 11.8 אירופה-אמריקה

1995 והדיור האוכלוסין
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לאלף( )מוצג נבחרות שמם תלות, יחסי :1.27 לוח

*תלות יחס
כלליקשישים ילדים

952 855 97 1960
1,002 867 135 1970
1,019 845 174 1980

983 801 182 1990
936 745 191 1995
911 729 183 1996
911 723 189 1997
902 715 187 1998

64־50 בגילאי מחולק 80+ גילאי :בהורים תמיכה יחס *

1998 לשנת האוכלוסייה וקובצי 1997 סטטיסטי שנתון למ״ס, :מקור

:תלות יחסי הגדרת
64־20 בגילאי מחולק 65+ גילאי ־ קשישים

 64־20 בגילאי מחולק 65+ גילאי ועוד 19־0 גילאי ־ כללי
64־20 בגילאי מחולק 19־0 גילאי ־ ילדי□

לאלף( )מוצג נבחרות שנים בהורים*, תמיכה יחס :1.28 לוח

בהורים תמיכה יחס
57 1961
74 1972

110 1980
177 1990
214 1995
198 1996
192 1997
185 1998

 ,1961 לשנים האוכלוסין מפקדי פרסומי ;נבחרות שני□ סטטיסטי, שנתון למ״ס, :מקור
1998 לשנת האוכלוסייה קובצי ;1995ו־ 1972
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 אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי לבד, הגרים *בקהילה 65+ בני אחוז :1.29 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני ״ לידה ויבשת

במוסדות הגרים 65+בני כולל לא *
ואילך 1990 משנת שעלו **

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

ים0נ גברים סה״כ

36.0 12.5 25.9 65+ בני סה״כ

גיל
28.4 9.7 20.3 74-65
47.6 17.0 34.4 75 +
51.7 22.6 38.5 80+

אוכלוסייה קבוצת
36.0 12.9 26.1 ואחרים יהודים
11.2 6.6 9.4 ** לשעבר בריה״מ עולי מזה:
36.0 7.7 22.8 ערבים

ואחרים יהודים של לידה יבשת
33.0 9.3 22.4 ישראל
39.9 12.3 27.3 אסיה-אפריקה
35.1 13.4 26.0 אירופה-אמריקה
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 60 בני סקר נתוני ־ *בקהילת הגרים 65+ בני של הבית משק הרכב :1.30 לוח
)אחוזים( 1997 ומעלה,

במוסדות הגרי□ 65+ בני כולל לא *
ואילך 1990 משנת שעלו **

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

אחר
 ילדים עם

זוג בן ללא
 זוג בן עם

וילדים
 זוג בן עם

בלבד לבד סה״כ

8.0 9.7 11.2 45.1 25.9 100.0 65+ בני

מיו
5.3 4.3 17.8 60.0 12.6 100.0 גברים

10.1 13.9 6.2 33.8 36.0 100.0 נשים

גיל
6.9 8.7 14.2 49.8 20.3 100.0 74-65
9.6 11.3 6.7 37.9 34.4 100.0 75+

12.0 13.9 5.0 30.5 38.6 100.0 80+

אוכלוסייה קבוצת
7.9 9.6 9.9 46.4 26.1 100.0 . ואחרים יהודי□

ל>1מזח:ע
25.0 21.2 14.5 29.9 9.5 100.0 ** לשעכר כר>ה״מ

9.4 12.1 30.7 24.9 22.8 100.0 ערבים

של לידה יבשת
ואחרים יהודים

5,4 8.2 16.7 47.3 22.4 100.0 ישראל
4.6 10.2 18.1 39.8 27.3 100.0 אסיה-אפריקה

10.1 9.9 7.1 47.0 ■ 26.0 100.0 אמריקה אירופה
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 מין, לפי כלה( או חתן )כולל ילדים להם שיש *בקהילה 65+ בני אחוז :1.31 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל,

במוסדות הגרים 65+ בני כולל לא *
ואילך 1990 משנת שעלו **

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

נשים גברים סה״כ

91.5 94.2 92.7 65+ בני סה״כ

גיל
92.4 94.5 93.3 74-65
91.3 95.4 93.1 79-75
88.9 92.0 90.2 80+

אוכלוסייה קבוצת
91.6 94.6 92.9 ואחרים יהודים
88.7 95.8 91.5 **נריה״מלשעכר עולי מזה:
88.0 94.1 90.8 ערבים

יהודים של לידה יבשת
89.6 96.3 92.5 ואחרים
95.3 94.5 94.9 ישראל
90.5 93.8 91.9 אסיה-אפריקה

אירופה־אמריקה
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 וקבוצת הבית במשק 65+ בני מספר לפי בקהילה* הבית משקי :1.32 לוח
1995 וחדיור האוכלוסין מפקד נתוני - אוכלוסייה

)אחוזים( גרים שבהם בית משקי הבית משקי סה״כ

 דתות בני
אחרות

 עולי מזה:
 בריה״מ

לשעבר*** יהודים אחוזים אלפים**

100.0 100.0 100.0 100.0 ,641.0 חבית משקי כלל
11.1 35.5 26.5 24.3 398.8 65+ בני עם
88.9 64.5 73.5 75.7 ,242.2 65+ בני ללא

חבית במשקי 65+ בני מספר
65+ בני גרים בחם

100.0 100.0 100.0 100.0 398.8 בית-סה״ב משקי
77.6 68.7 68.7 69.2 276.0 1
21.8 30.3 31.0 30.4 21.2 2

0.6 1.0 0.3 0.4 1.6 3+

1.23 1.32 1.32 1.31 במשק 65+ בני מספר ממוצע
בית

100.0 100.0 100.0 100.0 525.2 סה״כ - )נפשות( 65+ בני
63.1 52.0 52.1 52.7 276.8 1
35.5 45.7 47.0 46.4 43.7 ■ 2

1.3 2.3 0.8 0.9 4.7 3+

 שהתקבל 1995 והדיור האוכלוסין מפקד של המדגמית הפקידה קובץ למ״ס, :מקורות
ירושלים העברית באוניברסיטה הנתונים מאגר באמצעות

 סטטיסטיים", ובאזורים ביישובים האוכלוסייה של דמוגרפיות "תכונות למ״ס,
 1995 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי של ב׳7ו־ א׳7 מס׳ פרסומים

 מפקד פרסומי של א4 מס׳ פרסום נבחרים, ממצאים המוסדות" "אוכלוסיית למ״ס,
1995 והדיור האוכלוסין

 פרסומי של א5 מס׳ פרסום נבחרים, ממצאים ואוכלוסייתם" ^הקיבוצים למ״ס,
1995 והדיור האוכלוסין מפקד

במוסדות בית משקי כולל לא *
 האוכלוסין במפקד המדגמית והפקידה המלאה הפקידה נתוני על המבוססים אומדנים * *

כיהודים סווגו +65 בני מהעולים 97% המפקד בתקופת ואילך; 1990 משנת שעלו ***
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 - הבית במשק 65+ בני ומספר סוג גודל, לפי *בקהילה הבית משקי :1.33 לוח
)אחוזים( 1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני

במוסדות בית משקי כולל לא *

 שהתקבל 1995 והדיור האוכלוסין מפקד של המדגמית הפקידה קובץ למ״ס, :מקור
ירושלים העברית באוניברסיטה הנתונים מאגר באמצעות

 משקיבית
65+בני עם

 בית משקי
65+ בני ללא

סה״כ
בית משקי

 נפשות מספר
הבית במשק

100.0 100.0 100.0 סה״כ

37.0 15.3 20.6 1
40.7 15.5 21.7 2

9.2 16.6 14.8 3
5.2 20.7 16.9 4
4.0 16.5 13.5 5
2.1 8.1 6.6 6
2.0 7.3 6.0 7+

2.15 3.69 3.31 ממוצע

24.3 75.7 100.0 סה״ב

43.7 56.3 100.0 1
45.7 54.3 100.0 2
15.1 84.9 100.0 3
7.4 92.6 100.0 4
7.2 92.8 100.0 5
7.8 92.2 100.0 6
7.9 92.1 100.0 7+
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 סוף )אלפים, 2020-2005 האוכלוסייה, וכלל 65+ בני אוכלוסיית תחזיות א:1.34 לוח
הגבוהה החלופה א. - שנה(

האינטרנט באתר פרסום ״,2020 שנת עד ישראל אוכלוסיית ״תחזיות למ״ס, :מקור

2020 2015 2010 2005

1,044.7 882.1 733.5 685.1 65+ בני סה״כ

8,994.3 8,308.1 7,639.2 6,998.6 האוכלוסייה כלל

11.6 10.6 9.6 9.8 באוכלוסייה 65+ בני אחוז

65+ בני על נתונים

מיו
459.7 385.6 315.2 291.7 גברים
585.0 496.5 418.3 393.3 נשים

56.0 56.3 57.0 57.4 הנשים אחוז

גיל
644.9 511.7 396.1 373.4 74-65
399.8 370.4 337.4 311.7 75+
233.3 208.8 192.5 169.2 80+ מזה:

38.3 42.0 46.0 45.5 75+ בני אחוז

אוכלוסייה קבוצת
949.6 808.6 673.9 638.1 *ואחרים יהודים
223.1 199.7 172.2 162.8 **כריה״מלשעכר עולי מזה:

95.0 73.4 59.7 47.1 ***ערבים

9.1 8.3 8.1 6.9 הערבים אחוז

דת לפי מסווגים ובלתי ערבים שאינם נוצרים יהודים, כולל *
ואילך 1990 משנת שעלו **

ודרוזים נוצרים־ערבים מוסלמים, כולל ***
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 סוף )אלפים, 2020-2005 האוכלוסייה, וכלל 65+ בני אוכלוסיית תחזיות ב:1.34 לוח
הבינונית החלופה ב. - שנה(

האינטרנט באתר פרסום ״,2020 שנת עד ישראל אוכלוסיית ״תחזיות למ״ס, :מקור

2020 2015 2010 2005

1,025.8 866.9 722.5 676.5 65+ בני סה״כ

8,669.0 8,115.2 7,534.2 6,930.7 האוכלוסייה כלל

11.8 10.7 9.6 9.8 באוכלוסייה 65+ בני אחוז

65+ בני על נתונים

מיו
452.3 379.6 310.9 288.3 גברים
573.5 487.3 411.6 388.3 נשים

55.9 56.2 . 57.0 57.4 הנשים אחוז

גיל
634.5 503.2 389.5 367.9 74-65
391.3 363.7 333.0 308.6 75+
228.7 205.4 190.3 167.7 80+ מזה:

38.1 42.0 46.1 45.6 75+ בני אחוז

אוכלוסייה קבוצת
930.9 793.5 662.9 629.5 *ואחרים יהודים
204.2 184.5 161.1 154.2 **לשעבר בריה״מ עולי מזה:

95.0 73.4 59.7 47.1 ***ערבים

9.3 8.5 8.3 7.0 הערבים אחוז

דת לפי מסווגים ובלתי ערבים שאינם נוצרים יהודים, כולל *
ואילך 1990 משנת שעלו * *

ודרוזים נוצרים־ערבים מוסלמים, כולל ***
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 סוף )אלפים, 2020־2005 האוכלוסייה, וכלל 65+ בני אוכלוסיית תחזיות ג:1.34 לוח
הנמוכה החלופה ג. ־ שנה(

האינטרנט באתר פרסו□ ״,2020 שנת ישראלעד אוכלוסיית ״תחזיות למ״ס, :מקור

2020 2015 2010 2005

988.0 838.2 703.8 665.1 65+ בני סה״כ

8,151.2 7,781.2 7,345.5 6,825.7 האוכלוסייה כלל

12.1 10.8 9.6 9.7 באוכלוסייה 65+ בני אחוז

65+בני על נתונים

מיו
436.5 368.0 303.3 283.6 גברים
551.6 470.4 400.4 381.3 נשים

55.8 56.1 56.9 57.3 הנשים אחוז

גיל
614.2 487.2 378.5 360.7 74-65
373.8 351.0 325.3 304.4 75+
219.0 198.6 186.4 165.7 80+ מזה:

37.8 41.9 46.2 45.8 75+ בני אחוז

אוכלוסייה קבוצת
893.0 764.7 644.1 618.0 *ואחרים יהודים
178.7 163.6 146.2 143.6 **לשעבר בריה״מ עולי מזה:
95.0 73.4 . 59.7 47.1 ***ערבים

9.6 8.8 8.5 7.1 הערבים אחוז

דת לפי מסווגים ובלתי ערבים שאינם נוצרים יהודים, כולל *
ואילך 1990 משנת שעלו **

ודרוזים נוצרים־ערבים מוסלמים, כולל ***



 בריאותיים מאפיינים
 שימוש ודפוסי הקשישים של

נבחרים בויאות בשירותי
I 
I 
i



 הקשישים של בריאותיים מאפיינים .2
נבחרים בריאות בשירותי שימוש ודפוסי

מבוא

 ודפוסי בישראל, הקשישים של בריאותיים מאפיינים על נתונים מוצגים זה בפרק
 בשינויים מלווה ההזדקנות תהליך נבחרים. בריאות בשירותי הקשישים של השימוש

 העלייה עם יותר שכיחות נעשות מסוימות בריאותיות ותופעות שונים, פיזיולוגיים
 ותורשתיים פיזיולוגיים בגורמים רק מותנה אינו הקשישים של בריאותם מצב בגיל.
 לשירותי החיים. ומאורח החיים, מרמת סביבתיים, מגורמים מושפע גם אלא

הקשישים. של בריאותם על ובשמירה בעידוד בלעדי, לא אך מרכזי, תפקיד הבריאות

 רווחתם. על רבות ומשפיע הקשישים של בחייהם מרכזי הוא הבריאות תחום
 של החיים באיכות קשות פוגעים מוגבלות, ובמיוחד הבריאות, במצב הידרדרות

 את ולהדגיש לזהות חשוב החיים, בתוחלת הניכרת העלייה עם בבד בד לכן, הקשיש.
 - גם אלא ימים אריכות רק לא להם ולהקנות הקשישים של חייהם את לשפר הדרכים

חיים. איכות

 תמותה, חיים, תוחלת כגון הבריאות, מצב של שונים לאינדיקטורים הפרק^מתייחס
 על עמידה האפשר ובמידת זמן, לאורך שינויים של בחינה תוך ומוגבלות, מחלות,
 מידת של ולבחינה לתכנון חשוב זה מידע באוכלוסייה. שונות קבוצות בין הבדלים

 שירותי של שימוש דפוסי על נתונים מובאים כן הבריאות. שירותי של ההלימות
ראשונית. רפואה ושירותי אשפוז שירותי ובמיוחד הקשישים על־ידי בריאות
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 עושר .1997ב־ שנערך ומעלה 60 בני סקר בנתוני שימוש עושים אנו זה בשנתון
 בנמצא. אינם כלל שבדרך נתונים להציג לנו מאפשר זה במקור הקיים הנתונים

 קבוצות לפי יותר, רחב דמוגרפי פירוט פי על נתונים להציג לנו ניתן למשל,
 לנו מאפשרים הסקר נתוני בנוסף יותר. מפורטות גיל קבוצות ולפי אוכלוסייה
 התנהגות כגון עליהם, מידע מקורות לנו אין כלל בדרך אשר לנושאים להתייחס
שונות. בריאות ובעיות בריאותית

עיקריים ממצאים

 הפער לגברים. שנים 76.1ו- לנשים, שנים 80.3 על עומדת בלידה החיים תוחלת ♦
 שנים 4.2) האחרונות השנים בעשרים במקצת גדל ונשים גברים בין חיים בתוחלת

 דתות בני של מזו גבוהה היהודים של החיים תוחלת (.1975 בשנת 3.6 לעומת היום
 הגברים בקרב שנים 2.2ו- הנשים, בקרב שנים 3 היה 1998 בשנת הפער אחרות;
(.2.2 ;2.1 )לוחות

 כלומר, לגברים. שנים 16.3ו־ לנשים, שנים 18.4 היא 65 בגיל החיים תוחלת ־
 65 בגיל .81 גיל עד וגבר בממוצע, 83 גיל עד לחיות צפויה 65 לגיל שהגיעה אישה

 הגברים ובקרב ללא-יהודיות, יהודיות נשים בין חיים בתוחלת הפער מצטמצם
(.2.3 )לוח הלא-יהודים לטובת מאד קטן פער קיים

 מנשים יותר גברים קבוע, באופן גופנית בפעילות עוסקים 65+ מבני (36%) כשליש ♦
 22% רק הגיל. עליית עם יורד גופנית בפעילות העיסוק בהתאמה(. 31%ו- ,41%)

 העוסקים אחוז .74-65 מבני 41% לעומת גופנית בפעילות עוסקים 80+ מבני
 )לות־-" היהודים בקרב 38% לעומת 3% הערבים, בקרב מאוד נמוך גופנית בפעילות

2.5.)

 הקשישים, מכלל 23.6% הליכה: היא קשישים בקרב הנפוצה הגופנית הפעילות ־
 קבוע באופן הליכה על דיווחו גופנית, בפעילות שעוסקים הקשישים מתוך 66%ו־

(2.6 )לוח

מאחוז כפול המעשנים הגברים אחוז מעשנים. הקשישים מקרב אחוזים עשרה ♦
הגברים בקרב המעשנים הקשישים אחוז (.7% לעומת 14%) המעשנות הנשים
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 לעומת 37%) היהודים הקשישים בקרב מאשר שלושה פי כמעט גבוה הערבים
 הגברים אחוז אך מעשנים, לשעבר בריה״מ עולי מקרב אחוזים שישה (.13%

 אחוז הנשים, בקרב ואילו (14%) היהודים כלל בקרב מאשר יותר גבוה המעשנים
(.2.7 )לוח היהודיות הנשים כלל של מזה נמוך המעשנות

 כחמישית יתר־לחץ־דם. אצלם אבחן שהרופא דיווחו מהקשישים לחצי קרוב ♦
 אבחון על דיווחו ובחמישית הלב שריר אוטם או לב התקף של אבחון על דיווחו

 אוטם או לב התקף אבחון על דיווחו מהגברים כרבע 74-65 הגיל בקבוצת סוכרת.
 דיווחו מהגברים 4% רק גיל קבוצת באותה הנשים. בקרב 14% לעומת הלב שריר

(.2.8 )לוח מהנשים 22% לעומת אוסטיאופורוזיס של אבחון על

 מהגברים 28%) ראייה בעיות על דיווחו מהקשישים (34%) משליש למעלה קצת ♦
 בקרב 47%ל־ ומגיע הגיל עם עולה ראייה מבעיות הסובלים אחוז מהנשים(. 39%ו-

 שמיעה בעיות על דיווחו מהקשישים אחוזים ושמונה עשרים .80+ בני

 48%ל- מגיע שמיעה מבעיות הסובלים אחוז מהנשים(. 26%ו־ מהגברים 31%)
 בעיות על דיווחו מהקשישים אחוזים שבעה־עשר (.2.9 )לוח 80+ בני בקרב

 מבעיות הסובלים אחוז מהנשים(. 19%ו־ מהגברים 13%) השתן סוגר על בשליטה
 39%ו- מהגברים 26%) 80+ בני בקרב 33%ל- מגיע השתן סוגר על בשליטה
(.2.10 )לוח מהנשים

 סובלים הגברים האחרונה. השנה חצי במהלך נפלו בקהילה מהקשישים כחמישית ♦
 31%ל- מגיע שנפלו הקשישים אחוז (.24%) הנשים לעומת (14%) מנפילות פחות
(.2.11 )לוח 80+ בני בקרב

 לעזרה זקוקים 11%. למוסדות(, )מחוץ בקהילה הגרים 65+ בני הקשישים בקרב ♦

 מהקשישים 2%ו- להתלבש כדי לעזרה זקוקים 6% להתקלח, או להתרחץ כדי
 פעולות לבצע קושי על שדיווחו הקשישים אחוז בנוסף, באכילה. לעזרה זקוקים

 6%ו- 14% ,13%ל- הגיע עזרה, ללא אותן לבצע יכולים שהם למרות אלה,
(.2.12 )לוח אלה בפעולות בהתאמה

 אלה דהיינו המוגבלים, בקהילה הגרים הקשישים אחוז את בוחנים כאשר ־
 להתקלח, או )להתרחץ היומיומיות מהפעולות אחת בלפחות לעזרה שזקוקים

 זה אחוז כי מתברר, (ADL = Activities of Daily Living) לאכול( להתלבש,
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 עולה המוגבלים אחוז הנשים(. בקרב 13%ו־ הגברים בקרב 8%) 11% על עומד
 אחוז .74־65 בני בקרב 5% לעומת 80+ בני בקרב 30% הגיל: עם חדה בצורה

 המקביל מהאחוז 2.5 פי גבוה הערבית האוכלוסייה בקרב המוגבלים הקשישים
 האוכלוסייה בקרב בהתאמה(. 10%ו- 24%) היהודית האוכלוסייה בקרב

 אסיה ילידי הקשישים בקרב מוגבלים של יחסית גבוה אחוז נמצא היהודית

(.2.13 )לוח ואפריקה

 והגיע 52%ב- בארץ המוגבלים הקשישים מספר גדל 1998ו- 1990 השנים בין -
 דיירים הם (24%) מהמוגבלים מרבע פחות .1998 בסוף איש 81,000לכ־

(.2.14 )לוח בקהילה גרים והשאר ממושך, לטיפול במוסדות

 לשלושה־ קרוב כי מסתבר, לבית מחוץ הקשישים של הניידות יכולת בבדיקת "
 400 של למרחק לבית מחוץ ללכת מסוגלים בקהילה הגרים מהקשישים רבעים
 מתפלגים לבית מחוץ בניידות קושי להם שיש הקשישים סיוע. כל ללא מטר,
 הליכון(, )מקל, מכשיר בעזרת הנ״ל למרחק ללכת מסוגלים 7% הבא: באופן

 12%ו- גלגלים בכיסא יושבים שהם או אחר אדם של לעזרתו זקוקים 7%
 של לזו מאד דומה דמוגרפיים מאפיינים לפי המתגלית התמונה לבית. מרותקים

(.2.15 )לוח היומיומיות בפעולות המוגבלים הקשישים

 122) נהרגו 5% מתוכם קשישים. 2,229 דרכים בתאונות נפגעו 1998 בשנת ♦
 קשישים(. 1,684) קל נפצעו 76%ו- קשישים( 423) קשה נפצעו 19% קשישים(,

 25% רגל, הולכי היו דרכים בתאונות שנפגעו מהקשישים אחוזים ושמונה שלושים
 שנהרגו הקשישים מבין אחוזים ותשעה שישים ברכב. נסעו 33%ו־ ברכב נהגו

(.2.16 )לוח רגל הולכי היו דרכים בתאונות

 שבכלל מזה נמוך 1998 בשנת דרכים בתאונות מעורבים שהיו הקשישים שיעור ־
 מתוך ההרוגים שיעור אך בהתאמה(, נפש, 100,ל-ססס 826ו־ 379) האוכלוסייה

 דרכים בתאונות שנפגעו הנשים שיעור הקשישים. בקרב 2.5 פי גבוה הנפגעים
(.2.17 )לוח הקשישים בקרב והן האוכלוסייה בכלל הן הגברים, משיעור נמוך

 דרכים, בתאונות שנפגעו הקשישים בשיעור עלייה חלה 1997-1985 השנים בין ־

 לעומת נפש(. 100,ל-ססס 379ל- 459)מ- ירידה חלה 1998-1990 השנים בין אך
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 כל במהלך דרכים בתאונות הנפגעים בשיעור עלייה חלה האוכלוסייה בכלל זאת,
(.2.18 )לוח 1998-1985 שבין התקופה

 1997 בשנת האוכלוסייה בכלל דרכים בתאונות מעורבים שתיו הנהגים שיעור ״
 דרכים בתאונת מעורבים שהיו 65+ בני הנהגים משיעור בקירוב 63%ב- גבוה
(.2.19 )לוח

 45ו- הגברים, בקרב 1,000ל- 55 היה 1998ב- 65+ בני של תפטירת שיעור ♦
 הלא- של מזה נמוך היהודים הגברים של הפטירה שיעור הנשים. בקרב 1,000ל־

 הנשים של הפטירה שיעור הפוך. המצב 80+ בני בקרב ואילו ,79 גיל עד יהודים
(.2.20 )לוח הלא־יהודיות של מזה נמוך היהודיות

 בארץ הפטירות מסך־כל 78% שהם ,65+ בגיל אנשים 27,995 נפטרו 1997ב- -
 הדם במערכת מחלות הן: הקשישים בקרב העיקריות הפטירה סיבות זו. בשנה
 33%ל־ בהשוואה הנשים, בקרב 40%ו- הגברים בקרב מהפטירות 38%) והלב
 הנשים(; בקרב האוכלוסייה בכלל 35%ו- הגברים בקרב האוכלוסייה בכלל

 בקרב מהפטירות 20%ו- הגברים בקרב מהפטירות 23%) ממאירות שאתות
 ממאירות משאתות פטירות של היחסי בחלקן הבדל אין הגברים בקרב הנשים(.

 השיעור הנשים ובקרב האוכלוסייה, כלל לבין הקשישים בין הפטירות סך מתוך
 ;2.22 )לוחות הקשישות הנשים שבקרב מזה גבוה (23.5%) האוכלוסייה בכלל
ב(.2.23 ;א2.23

 )מ- פטירה כסיבות דם וכלי לב מחלות של היחסי חלקן עולה בגיל, העלייה עם -
 נשים בקרב 32%מ- ;85+ בני גברים בקרב 40%ל־ 74-65 בני גברים בקרב 36%
 השאתות של היחסי חלקן ויורד (,85+ בנות בקרב 45%ל- 74-65 בנות

 ומ- ;85+ בני גברים בקרב 16%ל- 74-65 בני גברים בקרב 29%)מ- הממאירות
 )לוחות (85+ בנות נשים בקרב 12%ל- 74-65 בנות נשים בקרב 31%
ב(.2.23ו- א2.23

 האחרונה, השנה חצי במהלך אשפוז על דיווחו מהקשישים אחוזים שבעה־עשר
(.2.24 )לוח מיון בחדר ביקור על 18%ו-
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 שלושה פי גדולים הכלליות האשפוז במחלקות הקשישים של האשפוז שיעורי ♦
 אשפוזים 483 נרשמו 1995 בשנת האוכלוסייה. כלל בקרב האשפוז משיעורי ויותר

 בכלל 1,000ל- 144ל- בהשוואה הכלליות, האשפוז במחלקות קשישים 1,000ל-
 הנשים של מזה גבוה הגברים של האשפוז שיעור הקשישים, בקרב האוכלוסייה.

 נפש 1,000ל- 402)מ־ הגיל עם עולה האשפוז שיעור בהתאמה(. 1,000ל- 418ו- 567)
 בכלל הן עלייה, במגמת נמצא הכללי האשפוז שיעור (.85+בגיל 717ל- 74־65 בגיל

(.2.25 )לוח הקשישים בקרב ובמיוחד האוכלוסייה,

 קרוב ,1995 בשנת כי נמצא, האשפוזים כלל מתוך הקשישים של חלקם בבחינת -
 פחות להיותם בהשוואה )וזאת 65+ בני של היו מהאשפוזים (32%) לשליש

 )וזאת 75+ בני של היו מהאשפוזים 16%ו- האוכלוסייה(, מכלל 10%מ־
 מכלל הקשישים שיעור האוכלוסייה(. מכלל 4%מ־ פחות להיותם בהשוואה

 כלל מתוך הקשישים של חלקם (.2.26 )לוח עלייה במגמת נמצא האשפוזים
)לוח 1995 בשנת 58%ל- והגיע במיוחד גבוה הפנימיות במחלקות האשפוזים

2.27) .

 שאשפוז כך על מצביעה האשפוז במחלקות הקשישים של האשפוזים התפלגות ־
)לוח האשפוזים מחצית מעל קצת ומהווה ביותר, השכיח הוא הפנימית במחלקה

2.28) .

 ארוכה הכלליות במחלקות באשפוז הקשישות הנשים של הממוצעת השהייה -
 של הממוצעת השהייה בהתאמה(. ימים, 5.7ו- 6.2) הקשישים הגברים של מזו

 הנשים. בקרב וגם הגברים בקרב גם האוכלוסייה, כלל של מזו גבוהה הקשישים
 גבוהה ממוצעת שהות על מצביעה השונות, במחלקות הממוצעת השהייה בחינת
(.2.29 )לוח אקוטית גריאטריה במחלקות לנשים( 14.2ו- לגברים 13.1) יחסית

 השוהים מסך 6% היוו והם פסיכיאטרי יום באשפוז קשישים 70 היו 1998ב- ♦
 הצעירים. הקשישים בקרב יותר שכיח יום אשפוז פסיכיאטרי. יום טיפול במסגרת

(.2.30 )לוח יום טיפול במסגרת השוהים הקשישים מכלל 78% מהווים 74־65 בני

 2.3 היוו אשר פסיכיאטרי באשפוז המאושפזים קשישים 1,336 היו 1998 בסוף ♦
 כלל בקרב נפש 1,000ל- מאושפזים 1.0ל־ בהשוואה וזאת נפש, 1,000ל- מאושפזים
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 בני היו הפסיכיאטריים המאושפזים מכלל אחוזים ושניים עשרים האוכלוסייה.
(.2.31 )לוח 65+

 מסך 12% היוו ואלה ,65+ בני של פסיכיאטרי לאשפוז קבלות 1,983 היו 1998ב- -
 קרוב וכן נשים, של היו 65+ בני של מהקבלות כשני-שלישים לאשפוז. הקבלות

 של היו 65+ בני של מהקבלות 42% למעשה .74-65 בני בקרב לשני-שלישים
 לאשפוז לקבלה השכיחות האבחנות שלוש (.2.33 )לוח 74־65 בנות נשים

 והפרעות סכיזופרניה אפקטיביות, הפרעות היו: מהקבלות( 90%ל- )אחראיות
(.2.34 )לוח אורגניות והפרעות דלוזיונליות,

 1998 בשנת פסיכיאטרי לאשפוז הראשונות הקבלות מכלל אחוזים ארבעה-עשר ־
 )לוח (85+ בני בקרב מיעוטם ורק 74-65 בני בקרב )מרביתם 65+ בני של היו

2.35.)

 רופא אצל ביקרו מהקשישים 30% ,1997ב- שנערך ומעלה 60 בני סקר נתוני לפי ♦

 (.80+ בני בקרב 18% לעומת 74־65 בני בקרב 35%) האחרונה בשנה שיניים
 ביקרו 66% האחרונה; בשנה מומחה רופא אצל ביקרו אחוזים ושבעה חמישים

 קיימים האחרונה. השנה בחצי משפחה רופא אצל ביקרו 87%ו־ אחות אצל
 רופא אצל המבקרים אחוז בולט ובמיוחד וערבים, יהודים קשישים בין הבדלים
 היהודים בקרב לעומת הערבים בקרב יותר הנמוך מומחה ורופא שיניים

(.2.36 )לוח

 בשנה הקשישים בקרב מומחה( או )משפחה רופא אצל לנפש הביקורים ממוצע «
 בכלל לנפש הביקורים מממוצע כפול היה 1997 למארס 1996 אפריל שבין

(.2.37 )לוח (6.8 לעומת 14.2) האוכלוסייה

 אפריל שבין בשנה שיניים רופא אצל קשישים של לנפש הביקורים ממוצע ־
 יותר נמוך לנפש הביקורים ממוצע 75+ בני ובקרב ,2.4 היה 1997 למארס 1996

(.2.37 )לוח (1.6)

 מסך 18% משפחה, רופא אצל הביקורים סך מתוך 20%ל־ אחראים הקשישים ־
 חלקן שיניים. רופא אצל הביקורים מסך 9%ו־ מומחה רופא אצל הביקורים

 אצל באוכלוסייה הנשים של הביקורים סך מתוך הקשישות הנשים של היחסי
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 סך מתוך הקשישים הגברים של היחסי לחלקם יחסית גבוה משפחה, רופא
 מתוך הקשישים הגברים של חלקם ואילו באוכלוסייה, הגברים של הביקורים

 לחלקן יחסית גבוה מומחה רופא אצל באוכלוסייה הגברים של הביקורים סך
 )לוח באוכלוסייה הנשים של הביקורים סך מתוך הקשישות הנשים של היחסי

2.38.)

 כללית בקופת־חולים מבוטחים היו מהקשישים 76% ,1998 שנת בנובמבר ♦
 )בהשוואה מכבי בקופת-חולים 12% האוכלוסייה(, מכלל 58%ל־ )בהשוואה

 בקופת-חולים 5%ו- לאומית בקופת-חולים 7% האוכלוסייה(, מכלל 22%ל-
 שלושה־ (.2.39 )לוח אלו( בקופות האוכלוסייה מכלל 10%לכ- )בהשוואה מאוחדת

 6%ל- בהשוואה קשישים, הם כללית בקופת-חולים החברים מכלל אחוזים עשר
(.2.40 )לוח במאוחדת 5%ו־ בלאומית 7% במכבי,

 בכלל 51% לעומת משלים, בריאות ביטוח מהקשישים 34%ל- היה 1999ב- ♦
 גבוה משלים בריאות ביטוח בעלי הגברים אחוז הקשישים, בקרב האוכלוסייה.

 הבדל אין האוכלוסייה בכלל ואילו בהתאמה(, 32%ו- 37%) הנשים מאחוז יותר
 הקשישים באחוז עלייה חלה 1997 לשנת בהשוואה לנשים. גברים בין משמעותי

(.2.41 )לוח משלים ביטוח בעלי

והסבר■□ הגדרות

תמותה
 המופיעים אלה על וכן התושבים שבמרשס האישיים הפרטים על מבוססים הנתונים
 חלה הפטירה מזמן שעות 48 תוך פטירה על הודעה חובת פטירה״. ״הודעת בטופסי

 ובאין המוות דבר את שקבע הרופא על הפטירה, אירעה שבו למוסד האחראי על
הפטירה. בזמן נוכח שהיה מי ידי על - רופא

 ואינם בכוח, עולים ושל קבועים תושבים של פטירות כוללים הפטירות על הנתונים
 של או תיירים של בחו״ל, השוהים ישראליים תושבים של מוות מקרי כוללים
בארץ. הנפטרים זרים עובדים
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 כוללים אינם 1982ו־ 1973,1967 בשנים התמותה ולוחות שיעוריהן הפטירות, מספרי
 וביוני־ ;2,450כ- ,1973 באוקטובר־דצמבר ;750כ- ,1967 ביוני שמנו מלחמה, חללי

.360כ- ,1982 ספטמבר

 שהגיע לאדם הצפויות הממוצע החיים שנות מספר היא מסוים בגיל החיים תוחלת

גיל. לאותו

כלליות במחלקות אשפת
 כפי בלבד, הכלליים בבתי־החולים כלליות במחלקות לאשפוז מתייחסים הנתונים
 ילדים יולדות, במחלקות אשפוז כוללים אינם הנתונים בלוחות. שמפורט

 ואינם בלבד האשפוז מחלקות במסגרת אשפוזים כוללים הנתונים ופסיכיאטריה.

יום. לאשפוז מחלקות כוללים

 מסוימת בתקופה מהמחלקה השחרורים למספר מתייחס במחלקה האשפוזים מספר
 האשפוזים מספר זאת, לעומת בית-החולים(. בתוך המחלקות )בין העברות כולל -

העברות. כולל אינו - הכלליות המחלקות סך־כל ברמת

 החולים של הקבלה יום השנה. במשך החולים של השהייה ימי סך־כל הם אשפת ימי
 יום מחושב תאריך באותו והשתחרר התקבל שמאושפז )במקרה בחשבון מובא אינו

אחד(.

 קבלתם מיום מבית-החולים שיצאו חולים של שהייתם ימי סך־כל - ממוצעת שהייה
השנה. במשך מבית-החולים שיצאו החולים במספר מחולק צאתם, יום ועד

פסיכיאטרי אשפת
 הנפש בריאות שירותי של הנתונים בקובץ מקורם פסיכיאטרי אשפוז על הנתונים

הבריאות. במשרד

 לבית-חולים בחייהם לראשונה שהתקבלו אנשים לאשפוז: ראשונות קבלות
פסיכיאטרי.
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 הקבלות חוזרות. קבלות וכן ראשונות, קבלות כוללות לאשפוז קבלות סך״הכל
יום. לטיפול קבלות כוללות אינן לאשפוז

בריאות בשירותי שימוש
ילדים. ורופא משפחה רופא פנימי, רופא כללי, רופא - משפחה רופא
 אף רופא נשים, רופא עיניים, רופא לפי: קובצו המומחים הרופאים - מומחה רופא
שיניים. רופאי נכללו לא אחר. מומחה ורופא אורתופד ומין, עור רופא גרון, אוזן

 שיניים ורופאי פריודנט אורטודנט, שיניים, ומרפא שיניים רופא ־ שיניים רופא
ושינניות. שיניים טכנאי נכללו לא אחרים. מומחים

 ביקור כולל: הריאיון, ליום שקדמו בשבועיים רופא אצל ביקור - רופא אצל ביקור
 "מגן- בתחנת בית־חולים, של חוץ במרפאת קופת-חולים, של במרפאה רופא אצל

 של בבית הרופא, של בביתו פרטית במרפאה בית-חולים, של מיון בחדר דוד־אדום",
 בעצמו נזקק שלא משפחה בן של ליווי או בטלפון התייעצויות נכללו לא החולה.

הרופא. לשירותי
 אי- אובחנה הכרונית שהמחלה המדווח אדם, הוגדר כחולה - כרוניות במחלות חולה
רופא. על-ידי פעם

 קבוצות הגדרת ,1997ב- שנערך ומעלה 60 בני מסקר נתונים המציגים בלוחות
 בלמ״ס: הנהוגות החדשות ההגדרות את תואמת והיא שונה, מעט האוכלוסייה

 שאינם ואנשים ערבים שאינם נוצרים יהודים, כוללת ואחרים" "יהודים של הקבוצה
ודרוזים. נוצרים־ערבים מוסלמים, כוללת ה״ערבים" קבוצת ;דת לפי מסווגים

מיוחדים סימנים
הלוח. מבנה בגלל משמעות להם שאין נתונים = ריק

40%ל־ 25% בין יחסיות דגימה טעויות עם נתונים = 0
.40%מ־ גבוהות יחסיות דגימה טעויות עם נתונים או ידועים בלתי נתונים = ..

הערה
 עיגול בגלל לסך־הכל, בהכרח זהה אינו שונים בלוחות המופיעים הנתונים סיכום

הנתונים.
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מקורות
 לסטטיסטיקה: המרכזית הלשכה בפרסומי מקורם זה לפרק והנתונים ההגדרות

 מוות סיבות ;1997 ,39 מסי ,1996/97 בריאות סקר לישראל; סטטיסטי שנתון
 קובץ בישראל; הנהגים מצבת ;1998 נפגעים עם דרכים תאונות ;1994־1993

 ברית-המועצות עולי אוכלוסיית ;1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני ;1995 אשפוזים
.2000,17 מס׳ נבחרים, נתונים )לשעבר(

 ומחשוב, מידע שירותי נבחרים, נתוני□ בישראל, בריאות הבריאות: משרד ובפרסומי
 ; 1997 ומחשוב, מידע שירותי בישראל, יום לטיפול והיחידות האשפוז מוסדות ; 1998

הבריאות. משרד הנפש, בריאות בשירותי והערכה למידע המחלקה

.1998-1997 בקופת-חולים חברות לאומי, לביטוח המוסד

 -1995 ומסחריים משלימים בריאות ביטוחי על נתונים לקט ברוקדייל, ג׳וינט-מכון
1999.

לוח. כל של בתחתיתו מצוין לנתונים מפורט מקור
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אוכלוסיית קבוצת לפי בלידה החיים תוחלת :2.1 לוח

אחרות דתות בני יהודים האוכלוסייה כלל
נשים גברים נשים גברים נשים גברים

73.2 70.5 1965
73.3 69.8 1970

71.5 68.2 74.5 70.9 73.9 70.3 1975
73.4 70.0 76.2 72.5 75.7 72.1 1980
75.8 72.0 77.3 73.9 77 73.5 1985
75.9 73.3 78.9 75.3 78.4 74.9 1990
77.3 73.8 79.8 75.9 79.5 75.5 1995
77.7 74.9 80.3 76.6 79.9 76.3 1996
77.3 73.9 80.5 76.4 80.1 75.9 1997
77.7 74.3 80.7 76.5 80.3 76.1 1998

נבחרות שני□ סטטיסטי, שנתון למ״ס, מקור:

אוכלוסייה וקבוצת מין לפי בלידה החיים בתוחלת הפרש :2.2 לוח

אחרות דתות לבני יהודים ביו הפרש
־ האוכלוסייה כלל

 בין הפרש
נשיםלגברים נשים גברים

2.0 3.0 3.6 1975
2.5 2.8 3.6 1980
1.9 1.5 3.5 1985
2.0 3.0 3.5 1990
2.1 2.5 4.0 1995
1.7 2.6 3.6 1996
2.5 3.2 4.2 1997
2.2 3.0 4.2 1998

נבחרות שני□ סטיטסטי, שנתון למי׳ס, מקור:
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אוכלוסייה וקבוצת מין לפי 65 בגיל חיים תוחלת :2.3 לוח

אחרות דתות בני יהודים האוכלוסייה כלל
נשים גברים נשים גברים נשים גברים

15.7 15.3 14.8 13.7 14.9 13.8 1974-1970
15.1 14.4 15.6 14.1 15.6 14.1 1979-1975
15.4 14.7 16.0 14.6 16.0 14.6 1984-1980
16.1 15.8 16.8 15.1 16.8 15.2 1989-1985
16.4 16.0 17.9 15.8 17.8 15.8 1994-1990
16.4 16.0 17.9 15.8 17.9 15.8 1995-1991
16.8 16.1 18.1 16.0 18.0 16.0 1996-1992
17.0 16.4 18.3 16.2 18.2 16.2 1997-1993
17.0 16.4 18.5 16.3 18.4 16.3 1998-1994

נבחרות שנים סטטיסטי, שנתון למ״ס, :מקור

מין לפי גבחרים בגילים חיים תוחלת :2.4 לוח

85 בגיל 80 בגיל 75 בגיל
נשים גברים נשים גברים נשים גברים

5.1 4.9 6.9 6.5 9.2 8.5 1979-1975
4.9 4.6 6.8 6.6 9.3 8.7 1984-1980
5.4 5.0 7.4 6.7 10.0 9.2 1989-1985
5.8 5.4 8.0 7.3 10.7 9.6 1994-1990
5.8 5.5 8.0 7.3 10.8 9.7 1995-1991
5.8 5.5 8.0 7.4 10.8 9.8 1996-1992
5.9 5.5 8.2 7.4 11.0 9.9 1997-1993
5.9 5.5 8.2 7.4 11.1 10.0 1998-1994

נבחרות שנים סטטיסטי, שנתון למ״ס, :מקור
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 מין, לפי קבוע באופן גופנית בפעילות העוסקים בקהילה 65+ בני אחוז :2.5 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל,

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, מקור:

נשים גברים סה״כ

31.4 41.0 35.6 65+ בני סה״כ

גיל
35.5 47.3 40.6 74-65
31.9 ■ 35.7 33.6 79־75
18.6 26.5 21.9 80+

אוכלוסייה קבוצת
33.2 43.5 37.6 ואחרים יהודים
29.9 48.9 37.3 *לשעבר כריה^מ עולי מזה:

(5.3) 3.0 ערבים

יהודים של לידה יבשת
ואחרים

50.2 45.1 48.0 ישראל
19.6 30.3 24.5 אסיה-אפריקה
36.8 49.4 42.1 אירופה-אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 גופנית פעילות של שונים בסוגים קבוע באופן מעוסקים 65+ בני אחוז :2.6 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני

שחייה
 על רכיבה

אופניים
 או התעמלות
ריקוד הליכה

מתוך מתוך מתוך מתוך מתוך
העוסקים כל העוסקים מתוך העוסקים מתוך העוסקים מתוך
בפעילות בני בפעילות בני כל בפעילות בני כל בפעילות בני כל

גופנית 65+ גופנית 65+ גופנית 65+ גופנית 65+

סמ״ב
15.2 5.4 8.0 2.8 45.2 16.0 66.5 23.6 65+ בני

מיו
16.1 6.6 11.7 4.8 34.0 13.8 73.4 30.0 גברי□
14.3 4.4 4.3 1.3 56.3 17.6 59.6 18.7 נשי□

גיל
18.1 7.3 8.7 3.5 45.0 18.2 67.8 27.5 74־65
9.6 3.2 7.1 2.4 39.3 12.9 68.9 23.1 79־65

(7.3) (1.6) (5.1) (1-1) 55.3 12.1 55.3 12.0 80+

ואחרים יהודים של לירה יבשת
26.0 12.5 (12.3) (5-9) 52.7 25.0 59.7 28.7 ישראל

אסיה-
11.2 2.7 10.7 2.6 50.3 12.3 61.0 14.9 אפריקה

אירופה-
14.8 6.2 6.7 2.8 43.1 18.0 68.7 28.8 אמריקה

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור
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 ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי *המעשנים בקהילה 65+ בני אחוז :2.7 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לידה

ביו□ פע□ לפחות *
ואילך 1990 משנת שעלו **

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

נשים גברים סה״כ

7.1 14.1 10.2 65+ סה״כבני

גיל
9.2 16.3 12.3 74-65
4.8 11.8 7.9 79־75
3.0 9.7 5.8 80+

אוכלוסייה קבוצת
7.2 12.6 9.5 ואחרים יהודים

(1-5) 14.0 6.4 ** לשעבר בריח״מ עולי מזה:
6.3 36.5 20.3 ערבים

ואחרים יהודים של לידה יבשת
11.3 9.6 10.5 ישראל
10.8 18.1 14.2 אסיה-אפריקה
5.2 10.4 7.4 אירופה-אמריקה
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 - ומין גיל לפי שונות מחלות אצלס אבחן שהרופא שדיווחו 65+ בני אחוז :2.8 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני

75+ 74־65  סה״ב
נשים65+ בני גברים סה״כ נשים גברים סה״כ

54.5 40.4 48.4 52.1 42.2 47.8 48.0 יתר־לחץ־דם

אוטם לב, התקף
22.1 27.0 24.2 13.5 25.2 18.6 20.8 הלב שריר

7.3 8.1 7.7 3.7 6.7 5.0 6.0 מוחי שבץ

19.5 19.5 19.5 19.0 23.0 20.8 20.3 סוכרת

11.9 9.5 10.9 8.9 9.5 9.1 9.8 אסטמה

אוסטיאופורוזיס
26.6 7.7 v 18.4 22.5 4.4 14.7 16.2 סידן( )בריחת

או בירך שבר
10.2 4.6 7.8 5.1 4.3 4.7 5.9 הירכיים באגן

20.1 15.0 17.9 22.0 15.3 19.1 18.6 בגב דיסק פריצת

12.3 12.1 12.2 8.2 7.6 7.9 9.6 גלאוקומה

5.6 6.2 5.8 6.2 4.6 5.5 5.7 ממארת מחלה

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור
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 בני סקר נתוני - ולעיסת שמיעת ראיית, בעיות על שדיווחו 65+ בני אחוז :2.9 לוח
1997 ומעלת, 60

 בעיות
לעיסה***

 בעיות
שמיעה**

 בעיות
**** *** ** *ראייה

31.4 27.9 34.3 65+ בני סת״כ

מיו
28.7 31.1 27.6 גברים
33.3 25.5 39.3 נשים

גיל
29.1 21.7 29.6 74־65
32.8 27.7 35.5 79־75
36.7 47.5 47.4 80+

אוכלוסיית קבוצת
30.5 28.0 33.5 ואחרים יהודים
34.8 32.4 39.0 מנעולי
45.0 18.7 44.4 ערבים

ואחרים יתודים של לידת יבשת
17.1 17.7 21.3 ישראל
42.0 30.1 42.0 אסיה־אפריקה
27.1 29.1 31.5 אירופה-אמריקה

משקפיים( מרכיב כאשר )גם מקרוב ו/או מרחוק בראייה קשיים :ראייה בעיות *
שמיעה( במכשיר משתמש כאשר )גם בשמיעה קשיים :שמיעה בעיות **

 שיניים להם שאין למי בלעיסה בעיות או תותבות שיניים עם לאכול קשיים :לעיסה בעיות ***
תותבות

ואילך 1990 משנת שעלו ****

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, מקור:
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 מין, לפי *השתן סוגר על בשליטה בעיות על שדיווחו בקהילה 65+ בני אחוז :2.10 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל,

לשירותים להגיע מספיקים שאינם או שתן בריחת להם שיש קורה *
ואילך 1990 משנת שעלו **

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

נשים גברים סה״כ

19.3 12.7 16.5 65+ בני סה״כ

גיל
12.8 8.1 10.8 74-65
19.6 14.2 17.2 79-75
39.1 25.8 33.4 80+

אוכלוסייה קבוצת
19.7 12.6 16.6 ואחרים יהודים
20.2 12.7 17.2 ** לשעבר בריה״מ עולי מזה:
13.9 12.6 13.3 ערבים

ואחרים יהודים של לידה יבשת
9.5 6.5 8.2 ישראל

24.4 17.4 21.2 אסיה-אפריקה
18.9 11.3 15.7 אירופה-אמריקה



בישראל קשישים 84

 מין, לפי האחרונה השנה חצי במהלך נפלו אשר בקהילה 65+ בני אחוז :2.11 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל,

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

נשים גברים סה׳׳כ

23.9 14.0 19.6 65+ בני סה״כ

גיל
19.8 9.0 15.1 74-65
26.5 15.6 21.7 79־75
33.7 27.9 31.2 80+

אוכלוסייה קבוצת
24.4 14.3 20.1 ואחרים יהודים
23.4 10.3 18.3 *בריה״מלשעבר עולי מזה:
15.0 8.1 11.8 ערבים

ואחרים יהודים של לידה יבשת
18.9 12.8 16.2 ישראל
30.6 19.6 25.6 אסיה-אפריקה
22.5 12.1 18.2 אירופה-אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *



85 בריאות בשירותי שימוש ודפוס* בריאות״ם מאפיינים

 נתוני " )אחוזים( עזרה ללא יומיומיות פעולות לבצע היכולת לפי 65+ בני א:2.12 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

לאכול להתרחץ או להתקלח להתלבש

סה״כ

 לא
יכול

 יכול

 אד
קשה

 יכול
 ללא

קושי
 לא

יכול

 יכול

 אד
קשה

 יכול
 ללא

קושי
 לא

יכול

 יכול

 אד
קשה

 יכול
 ללא

קושי

2.5 5.5 92.0 10.6 13.3 76.1 6.2 13.8 80.0 100.0 65+ בני סה״כ

מיו
1.9 4.1 94.0 7.8 11.1 81.1 5.6 11.6 82.8 100.0 גברים
2.9 6.6 90.5 12.8 14.9 72.3 6.6 15.5 77.8 100.0 נשים

גיל
1.7 2.9 95.5 4.8 10.1 85.0 3.2 9.6 87.2 100.0 74־65
1.9 4.8 93.3 9.3 14.0 76.7 6.0 14.0 80.0 100.0 79-75
5.7 14.2 80.0 29.7 22.3 48.0 15.7 26.5 57.8 100.0 80+

קבוצת
אוכלוסייה

יהודים
1.8 5.1 93.1 9.8 13.0 77.3 5.2 13.6 81.2 100.0

ואחרים
עולי מזה:

בריה״מ
2.4 5.1 92.5 12.8 13.3 73.9 5.2 13.7 81.1 100.0 * לשעבר

13.1 12.3 74.6 24.0 18.3 57.7 22.4 17.1 60.5 100.0 ערבים

לידה יבשת
יהודים של

ואחרים
97.1 (3-1) (5.9) 91.1 (6-9) 90.7 100.0 ישראל

2.8 7.1 90.1 12.8 16.7 70.5 8.6 17.7 73.7 100.0 אסיה־אפריקה
אירופה־

1.5 4.5 93.9 9.2 12.2 78.6 4.0 12.7 83.4 100.0 אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 )אחוזים( עזרה ללא יומיומיות פעולות לבצע היכולת לפי 65+ בני ב:2.12 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, מקור:

 כיסא על להתיישב
ממנו ולקום

 למיטה להיכנס
ממנה וצאת

סה״כ

 לא
יכול

 יכול

קשה אך

 יכול
 ללא

קושי

 לא
יכול

 יכול

 אך
קשה

 יכול
 ללא

קושי

3.8 14.6 81.7 3.7 14.4 81.9 100.0 65+ בני סה״ב

מיו
3.1 10.8 86.1 3.2 10.5 86.4 100.0 גברים
4.3 17.5 78.3 4.0 17.5 78.5 100.0 נשים

גיל
2.2 9.2 88.6 2.1 9.7 88.1 100.0 74־65
2.9 17.0 80.1 2.5 14.9 82.6 100.0 79-75
9.4 28.6 62.0 9.7 28.4 61.9 100.0 80+

אוכולוסייה קבוצת
2.8 14.6 82.6 2.8 14.4 82.7 100.0 ואחרים יהודים

בריה״מ עולי מזה:
3.6 13.3 83.1 2.8 17.1 80.1 100.0 * לשעבר

18.8 13.8 61.4 17.2 14.4 68.3 100.0 ערבים

של לידה יבשת
ואחרים יהודים

8.1 91.2 8.2 91.0 100.0 ישראל
4.6 19.7 75.7 5.0 19.1 75.9 100.0 אסיה־אפריקה
2.3 13.2 84.5 2.1 13.2 84.7 100.0 אירופה־אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 (ADL) *היומיומיות הפעולות בביצוע המוגבלים בקהילה הגרים 65+ בני :2.13 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - )אחוזים(

לאכול להתרחץ, להתלבש, :הבאות מהפעולות יותר או אחת בביצוע לעזרה זקוקים *
ואילך 1990 משנת שעלו **

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

נשים גברים סה״כ

13.0 8.0 10.8 65+ סה״כבני

גיל
6.2 3.4 5.0 74-65

10.6 7.7 9.3 79-75
35.7 22.7 30.2 80+

אוכלוסייה קבוצת
11.8 7.4 9.9 ואחרים יהודים
16.2 7.5 12.9 ** בריה״מלשעבר עולי :מזה
31.7 15.8 24.3 ערבים

יהודים של לידה יבשת
ואחרים

(3-1) ישראל
15.6 10.1 13.1 אסיה־אפריקה
11.3 6.7 9.4 אירופה-אמריקה
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 ADL<) 1998-1990) היומיומיות הפעולות בביצוע המוגבלים 65+ בני :2.14 לוח
שנה( סוף )נתוני

זיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר - ״משאבי׳ ; 1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקורות

 אחוז
 המוגבלים

65+ בני מתון אחוזים אלפים

1990
12.0 100.0 52.9 מוגבלים סה״כ

78.1 41.3 בקהילה
21.9 11.6 ממושך לטיפול במוסדות

1998
13.6 100.0 80.6 מוגבלים סה״ב

76.2 61.4 בקהילה
23.8 19.2 ממושך לטיפול במוסדות

מוגבלים בסה״ב הגידול אחוז
13 52 1998-1990

ואשל ברוקדייל ג׳וינט־מכון
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 מטר 400 של מרחק לבית מחוץ )להסתובב( ללכת חיכולת לפי 65+ בני :2.15 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני ־ )אחוזים(

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

 מרותק
לבית

 מסוגל
 בעזרת

 אדם
 או אחר
 יושב

 בכיסא
גלגלים

 מסוגל
 בעזרת
 מכשיר
 )מקל,

הליכון(

 מסוגל
 ללא

 עזרת
 או אדם

מכשיר סה״כ

12.4 7.4 7.2 73.0 100.0 65+ סה״כ

מיו
9.2 5.2 7.3 78.3 100.0 גברים

14.9 9.0 7.1 68.9 100.0 נשים

גיל
7.3 4.7 4.1 83.9 100.0 74-65

12.9 7.9 9.5 69.7 100.0 79־75
27.8 15.0 14.5 42.6 100.0 80+

אוכלוסייה קבוצת
11.7 6.9 6.7 74.6 100.0 ואחרים יהודים

בריה״מ עולי מזה:
10.9 9.7 6.7 72.7 100.0 *לשעבר
23.6 15.0 14.4 47.0 100.0 ערבים

של לידה יבשת
ואחרים יהודים

7.1 (3.2) 87.2 100.0 ישראל
18.0 7.0 8.3 66.8 100.0 אסיה-אפריקה
9.6 7.4 6.5 76.5 100.0 אירופה-אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 וסוג מין גיל, הפגיעה, חומרת לפי דרכים בתאונות שנפגעו 65+ בני :2.16 לוח
מוחלטים( )מספרים 1998 הנפגע,

כלליי□ סיכומי□ :א׳ חלק ,1998 נפגעים עם דרכי□ תאונות למ״ס, :מקור

פצועים
קל

פצועים
קשה הרוגים סה״כ

65+ בני
1,684 423 122 2,229 סה״ב

920 208 76 1,204 גברים
764 215 46 1,025 נשים

74-6S בני
1,135 215 45 1,395 סה״ב

623 96 29 748 גברים
512 119 16 647 נשים

75בני+
549 208 77 834 סה״כ
297 112 47 456 גברים
252 96 30 378 נשים

הנפגע סוג לפי 65+ בני
497 260 84 841 רגל הולך
506 49 8 563 רכב נהג
620 89 22 731 רכב נוסע

61 25 8 94 אחר



91 בר*אות בש״ר/ת" ש״מ/ש ודפוס* ב^אות״ם מאפ״ניס

 הפגיעה, חומרת לפי דרכים בתאונות שנפגעו 65+ ובני האוכלוסייה כלל :2.17 לוח
נפש( 100,ל־ססס )שיעורים 1998 ומין, גיל

 כלליים סיכומים :א׳ חלק ,1999 נפגעים עם דרכים תאונות למ״ס, :מקור
1999 סטטיסטי, שנתון למי׳ס,

 פצועים
קל

 פצועים
קשה הרוגים סה״כ

האוכלוסייה כלל
760 57 9 826 סה״כ
966 75 14 1,055 גברים
559 38 5 602 נשים

65+ בני
286 72 21 379 סה״כ
366 83 30 479 גברים
227 64 14 304 נשים

74־65 בני
333 63 13 409 סה״כ
421 65 20 505 גברים
265 62 8 335 נשים

75+ בני
222 84 31 337 סה״כ
287 108 45 441 גברים
175 67 21 263 נשים
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נבחרות שנים  הפגיעה, חומרת לפי דרכים בתאונות שנפגעו 65+ בני :
נפש( 100,ל־ססס )שיעורים

2.18 לוח

הרוגים : מזה נפגעים כ סה"
בני כלל בני כלל

65+ האוכלוסייה 65+ האוכלוסייה

24 9 378 442 1985
23 9 459 594 1990
23 9 408 818 1996
21 9 385 814 1997
21 9 379 826 1998

 נבחרים נתונים בישראל, בריאות ומחשוב, מידע שירותי הבריאות, משרד :מקור
כלליים סיכומים :א׳ חלק שונות( )שנים נפגעים עם דרכים תאונות למ״ס,



93 בר*אות בש*רות• שימוש ודפוס* בריאות״ם מאפ״נים

 גיל חתאונח, חומרת לפי דרכים בתאונות המעורבים 65+ בני נחגים :2.19 לוח
1998 ומין,

תאונות
קלות קשות ,קטלניות סה״ב

מוחלטים מספרים

1,447 185 40 1,672 65+ בני סח״ב

גיל
1,058 118 25 1,201 74־65 בני

389 67 15 471 75+ בני

מיו
1,249 157 39 1,445 גברים

198 28 1 227 נשים

נחגים** 10,000ל- שיעורים

17+ בני
174 17 3 194 ** *סח״ב
216 23 5 243 גברים

97 ר 1 104 נשים

65+ בני
103 13 3 119 סח״כ
113 14 4 131 גברים
65 9 0 75 נשים

ידוע לא מין כולל *
1998 ובסוף 1997 בסוף הנהגים אוכלוסיית של ממוצע **

 מס׳ פרסום כלליים, סיכומים :א׳ חלק ,1998 נפגעים עם דרכים תאונות למ״ס, :מקורות
1113

 1998,7 מס׳ סטטיסטיים ממצאים לקט ,1997 בישראל הנהגים מצבת למ״ס,
1999,3 מס׳ סטטיסטיים ממצאים לקט ,1998 בישראל הנהגים מצבת למ״ס,
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 1998 אוכלוסייה, וקבוצת מין לפי 65+ בצי של פטירות :2.20 לוח
באוכלוסייה( 1,000ל״ )שיעורים

אחרות דתות בני יהודים סה״כ
נשים גברים נשים גברים נשים גברים גיל קבוצת

65+ בני
43.3 52.0 44.8 54.8 44.7 54.6 גולמיים שיעורים
51.5 54.6 43.3 56.0 43.8 55.9 * *מתוקננים שיעורים

18.6 27.5 13.0 22.2 13.5 22.7 69־65
28.5 39.6 22.7 33.9 23.1 34.2 74-70
47.8 58.4 39.8 54.3 40.2 54.5 79-75
94.8 85.2 76.1 93.9 77.0 93.4 84-80

170.4 134.2 159.5 177.4 160.0 174.21 85+

למ״ס נתוני על מבוסס מיוחד ועיבוד 2000ו־ 1999 סטטסטי, שנתון למ״ס, :מקור

 קבוצת לפי ,1998 בשנת ונשים( )גברים הממוצעת האוכלוסייה סך־כל היא התקן אוכלוסיית *
גיל



95 בר״א/ת בשירות* שימוש ודפוס• בריאותיים מאפיינים

 1998 וגיל, מין לידה, יבשת לפי ,65+ בני יהודים של פטירות :2.21 לוח
באוכלוסייה( 1,000ל- )שיעורים

75+ בני 74־65 בני 6S+ בני לידה ויבשת מין

גברים
93 28 55 *סה״כ
92 29 52 אסיה
95 30 51 אפריקה
94 27 59 אירופה-אמריקה
87 30 48 * * לשעבר בריה״מ עולי :ה מז

נשים
80 18 45 *סח״כ
85 18 43 אסיה
83 20 41 אפריקה

.80 18 48 אירופה-אמריקה
75 19 41 ** לשעבר בריה״מ עולי מזה:

ידועה לידה ויבשה ישראל ילידי כולל *
ואילך 1990 משנת שעלו **

2000 ,1999 סטטיסטי, שנתון למ״ס, מקור:
17/2000 מס׳ פרסו□ נבחרים, נתונים לשעבר, ברית־המועצות עולי אוכלוסיית למ״ס,
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 1997 מין, לפי 65+ בני ושל האוכלוסייה כלל של פטירה סיבות :2.22 לוח
נפש( 100,000ל״ )שיעורים

65+בני האוכלוסייה כלל
נשיםפטירה סיבת גברים נשים גברים

4,400 5,483 596 644 סה״כ

92 101 12 12 זיהומיות מחלות
880 1,260 140 145 ממאירות שאתות
334 370 42 38 סוכרת
117 93 14 9 יתר־לחץ־דם
290 368 35 39 הלב שריר של חריף אוטם
564 740 66 74 אחרת איסכמית לב מחלת
309 341 39 37 אחרות לב מחלות
432 497 51 48 במוח דם כלי של מחלות

44 63 5 6 הדם מחזור של אחרות מחלות
128 161 15 16 ריאות דלקת
31 42 4 4 וגנחת נפחת סמפונות דלקת
21 36 3 5 כבד מחלות

112 177 14 17 כליה מחלות
לא וסיבות סימפטומים סימנים,

252 304 38 56 מוגדרות
694 768 98 93 האחרות* המחלות כל

13 29 5 14 ממונע רכב של תאונות
11 31 3 10 התאבדות
70 102 12 21 האחרות החיצוניות הסיבות כל

1999 סטטיסטי משנתון למ״ס נתוני על מבוסס מיוחד עיבוד :מקור

65+ בני לאוכלוסיית רלוונטיות שאינן אחרות מסב־לידתיות וסיבות מולדים מומי□ כולל *



97 בריאות בש>רות• ש*מוש ודפוס• בריאות״ם מאפ״נ^ם

1997 וסיבת, גיל לבי 65+ בני גברים של בטירות תתבלגות א:2.23 לוח

גיל קבוצת כלל
85+ 84-75 74-65 65+ האוכלוסייה פטירה סיבת

בטירות: סח״ב
3,968 5,406 4,160 13,534 18,510 מוחלטים במסברים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 אחוזים

2.2 1.8 1.5 1.8 1.9 זיהומיות מחלות
16.3 23.0 29.3 23.0 22.5 ממאירות שאתות
5.5 7.2 7.4 6.7 5.9 סוכרת
1.8 1.9 1.3 1.7 1.4 יתר־לחץ־דם
5.9 7.1 7.0 6.7 6.1 הלב שריר של חריף אוטם

14.7 13.6 12.2 13.5 11.5 אחרת איסכמית לב מחלת
7.1 6.3 5.3 6.2 5.7 אחרות לב מחלות
9.3 9.3 8.6 9.1 7.5 במוח דם כלי של מחלות
1.1 1.1 1.3 1.2 0.9 הדם מחזור של אחרות מחלות
5.0 2.6 1.4 2.9 2.5 ריאות דלקת
0.7 0.8 0.8 0.8 0.6 וגנחת נפחת סמפונות דלקת
0.4 0.6 1.0 0.7 0.8 כבד מחלות
4.1 3.1 2.5 3.2 2.6 כליה מחלות

וסיבות סימפטומים סימנים,
4.6 5.3 6.7 5.5 8.7 מוגדרות לא

19.0 13.2 10.3 14.0 14.4 האחרות* המחלות כל
0.2 0.6 0.8 0.5 2.2 ממונע רכב של תאונות
0.3 0.6 0.8 0.0 1.6 התאבדות
1.9 1.7 1.9 1.9 3.3 האחרות החיצוניות הסיבות כל

1999 סטטיסטי משנתון למ״ס נתוני על מבוסס מיוחד עיבוד מקור:

65+ בני לאוכלוסיית רלוונטיות שאינן אחרות מסב-לידתיות וסיבות מולדים מומים כולל *
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1997 וסיבה, גיל לבי 65+ בנות נשים של בטירות התפלגות ב:2.23 לוח

גיל קבוצת כלל
85+ 84-75 74-65 65+ האוכלוסייה פטירה סיבת

פטירות: סה״כ
5,076 5,725 3,660 14,461 17,596 מוחלטים במספרים

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 אחוזים

2.4 2.0 1.8 2.1 2.0 זיהומיות מחלות
11.5 20.4 31.2 20.0 23.5 ממאירות שאתות
5.9 7.4 10.3 7.6 7.0 סוכרת
3.2 2.8 1.6 2.7 2.3 דם לחץ יתר
6.0 7.2 6.6 6.6 5.9 הלב שריר של חריף אוטם

14.8 13.0 9.7 12.8 11.1 אחרת איסכמית לב מחלת
8.6 6.9 5.0 7.0 6.5 אחרות לב מחלות

10.9 10.0 8.1 9.8 8.6 במוח דם כלי של מחלות
1.1 0.9 1.0 1.0 0.8 הדם מחזור של אחרות מחלות
4.6 2.4 1.4 2.9 2.5 ריאות דלקת
0.6 0.8 0.7 0.7 0.7 וגנחת נפחת סמפונות דלקת
0.2 0.4 0.9 0.5 0.5 כבד מחלות
3.4 2.3 1.7. 2.5 2.3 כליה מחלות

וסיבות סימפטומים סימנים,
5:7 5.6 6.0 5.7 6.4 מוגדרות לא

18.7 15.7 11.8 15.8 16.4 האחרות* המחלות כל
0.0 0.3 0.6 0.3 0.8 ממונע רכב של תאונות
0.1 0.3 0.4 0.3 0.5 התאבדות
2.1 1.5 1.2 1.6 2.0 האחרות החיצוניות הסיבות כל

1999 סטטסטי משנתון למ״ס נתוני על מבוסס מיוחד עיבוד :מקור

65+ בנות לאוכלוסיית רלוונטיות שאינן אחרות מסב־לידתיות וסיבות מולדים מומים כולל *
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 השנה בחצי מיון בחדר ביקרו או אושפזו אשר בקהילה 65+ בני אחוז :2.24 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - האחרונה

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

מיון בחדר ביקרו אושפזו

17.6 16.7 6S+ בני סה״ב

מיו
19.6 19.7 גברים
16.0 14.5 נשים

גיל
15.5 15.1 74-65
18.1 16.5 79־75
23.4 22.1 80+

אוכלוסייה קבוצת
17.9 16.5 ואחרים יהודים
14.7 15.0 * לשעבר בריה״מ עולי ־. ה מז
11.9 20.6 ערבים

ואחרים יהודים של לידה יבשת
11.6 10.0 ישראל
23.9 19.0 אסיה-אפריקה
16.1 16.1 אירופה-אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 האוכלוסייה, כלל ושל 65+ בני של *כלליות במחלקות אשפוזים :2.25 לוח
נפש( 1,000ל- )שיעורים וגיל מין לפי

וילדים יולדות כולל לא מוסד, באותו מחלקות בין העברות כולל לא *

 בלמ״ס שהוכנו האשפוזים קובצי מתוך עיבוד ־ ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד מקור:
הבריאות משרד במימון
1995 אשפוזים קובץ מתוך עיבוד למ״ס,

1995 1990 1987

65+ בני
482.5 407.0 341.6 סה״ב
567.4 470.9 391.2 גברים
418.1 354.3 299.0 נשים

74־65
402.1 342.2 293.8 סה״כ
478.7 400.8 338.9 גברים
342.9 294.3 255.4 נשים

84־75
572.7 477.4 402.9 סה״כ
673.0 548.1 457.4 גברים
498.8 419.3 354.3 נשים

85+
716.9 586.4 463.7 סה״כ
825.7 671.2 529.0 גברים
638.3 520.5 416.4 נשים

האוכלוסייה כלל
144.1 123.3 110.4 סה״כ
142.0 121.8 108.9 גברים
145.7 124.8 111.9 נשים
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 האשפוזים מסן כאחוז כלליות/ במחלקות 65בני+ של אשפוזים :2.26 לוח
תא( בכל המתאימה מהאוכלוסייה )אחוז וגיל מין לפי באוכלוסייה,

1995 1990 1987

65+ בגיל
31.9 30.0 27.5 סה״כ
33.1 31.8 29.6 גברים
30.9 28.2 25.4 נשים

75+ בגיל
15.9 15.4 13.4 סה״כ
16.1 16.1 14.4 גברים
15.8 14.7 12.4 נשים

85+ בגיל
4.1 3.0 2.3 סה״כ
4.0 3.1 2.3 גברים
4.1 3.0 2.3 נשים

 שהוכנו האשפוזים קובצי מתוך עיבוד ־ ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקור
 הבריאות משרד במימון בלמ״ס
1995 אשפוזים קובץ מתוך עיבוד למ״ס,

וילדים יולדות כולל לא מוסד, באותו מחלקות בין העברות כולל לא *
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מחלקות לפי המאושפזים, מסן־כל המאושפזים 65+ בני אחוז :2.27 לוח

1995 1990 1987 מחלקה

31.9 30.0 27.5 כלליות* מחלקות סה״כ

57.9 55.2 51.4 פנימית
48.0 46.4 43.6 ריאות
91.8 79.4 81.1 אקוטית גריאטריה
34.9 33.7 32.5 עצבים
38.0 38.5 31.5 אונקולוגיה
33.7 31.1 33.5 ומין עור
47.2 43.8 44.6 כללי נמרץ טיפול
45.3 44.4 43.1 לב נמרץ טיפול
52.7 47.2 41.4 נשימתי נמרץ טיפול
27.5 26.2 26.3 כללית כירורגיה
30.0 25.2 22.6 אורתופדיה
40.4 41.7 40.6 אורולוגיה
22.6 23.7 21.5 נוירוכירורגיה
43.8 36.4 30.4 ולב חזה כירורגיה
49.4 45.8 39.3 דם כלי כירורגיה
15.1 22.0 21.0 פלסטית כירורגיה
55.5 56.4 51.5 י עיניים
10.6 10.0 11.1 א.א.ג
14.8 15.1 9.8 ולסת פה

5.5 4.0 3.7 נשים
38.9 39.7 42.1 השהיה

 שהוכנו האשפוזים קובצי מתוך עיבוד ־ ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד מקור:
 הבריאות משרד במימון בלמ״ס
1995 אשפוזים קובץ מתוך עיבוד למ״ס,

וילדים יולדות כולל לא מוסד, באותו מחלקות בין העברות כולל לא *
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 1995 מין, לפי כלליות* במחלקות 65+ בני בקרב האשפוזים התפלגות :2.28 לוח
)אחוזים(

1995 אשפוזים קובץ מתוך עיבוד למ״ס, מקור:

נשים גברים סה״כ מחלקה

100.0 100.0 100.0 כלליות מחלקות סה״כ

55.4 54.5 55.0 פנימית
0.4 0.6 0.5 ריאות
2.2 1.7 1.9 אקוטית גריאטריה
1.5 1.7 1.6 עצבים
1.4 1.4 1.4 אונקולוגיה
0.6 0.6 0.6 ומין עור
0.3 0.4 0.3 כללי נמרץ טיפול
1.4 2.3 1.9 לב נמרץ טיפול
0.0 0.0 0.0 נשימתי נמרץ טיפול

11.5 11.9 11.7 כללית כירורגיה
6.2 2.9 4.5 אורתופדיה
1.4 7.7 4.6 אורולוגיה
0.4 0.5 0.4 נוירוכירורגיה
1.0 2.0 1.5 ולב חזה כירורגיה
0.8 1.4 1.1 דם כלי כירורגיה
0.6 0.8 0.7 פלסטית כירורגיה
7.2 5.7 6.4 עיניים
1.0 1.3 1.2 א.א.ג
0.1 0.1 0.1 ולסת פה
3.7 0.0 1.8 נשים
0.4 0.3 0.4 השהיה
2.4 2.2 2.3 ידועה לא מחלקה

מוסד באותו מחלקות בין העברות כולל לא *
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 כלל ובקרב 65+ בני חולים בקרב במחלקה, ממוצעת שהייה :2.29 לוח
)ימים( 1995 בשנת כללי מאשפוז שיצאו האוכלוסייה

1995 אשפוזים קובץ מתוך עיבוד למ״ס, :מקור

65+ בני האוכלוסייה סה״כ
נשיםמחלקות גברים נשים גברים

6.2 5.7 4.5 4.7 כלליות* מחלקות סה״כ

6.0 5.4 5.6 4.9 פנימית
8.6 7.0 7.1 6.7 ריאות

14.2 13.1 14.5 13.6 אקוטית גריאטריה
8.8 8.6 6.9 7.2 עצבים
8.4 8.0 6.8 7.3 אונקולוגיה

10.2 9.1 8.2 8.2 ומין עור
5.4 5.1 4.7 4.7 כללי נמרץ טיפול
3.2 3.4 3.1 3.3 לב נמרץ טיפול

10.5 8.8 8.9 7.4 נשימתי נמרץ טיפול
3.8 3.5 ילדים
4.2 4.6 ילדים נמרץ טיפול

12.4 11.8 בילוד מיוחד טיפול
3.3 2.9 ילדים כירורגיה

5.8 5.5 4.1 3.9 כללית כירורגיה
8.7 8.3 6.8 5.4 אורתופדיה
5.2 5.2 4.5 4.3 אורולוגיה

11.3 11.0 8.5 8.5 נוירוכירורגיה
7.1 6.4 6.4 5.9 ולב חזה כירורגיה
6.8 6.3 5.4 5.7 דם כלי כירורגיה
7.3 6.2 2.8 5.4 פלסטית כירורגיה
2.8 2.8 2.9 3.1 עיניים
4.7 5.1 3.2 3.3 א.א.ג
3.8 5.9 3.7 4.1 ולסת פה
4.2 2.6 נשים
1.1 1.1 1.1 1.0 השהיה

וילדים יולדות כולל לא מוסד, באותו מחלקות בין העברות כולל לא *
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 פסיכיאטרי יום טיפול במסגרת המאושפזים האוכלוסייה וכלל 65+ בני :2.30 לוח
 )מספרים 1998 סוף יום, טיפול במסגרת ומאושפזים ומין, גיל לפי

מוחלטים(

והערכה למידע המחלקה הנפש, בריאות שירותי הבריאות, משרד :מקור

נשים גברים סה״כ

35 35 70 65+ בני סה״כ
27 28 55 74-65 בני

ר 6 13 84־75 בני
1 1 2 85+ בני

496 746 1,242 האוכלוסייה כלל

 גיל לפי פסיכיאטרי באשפוז המאושפזים האוכלוסייה, וכלל 65+ בני :2.31 לוח
1998 סוף ומין,

המתאימה באוכלוסייה נפש 1,000ל״ שיעורים

נשים גברים סה״כ

מוחלטים מספרים
803 533 1336 65+ בני סה״כ
472 366 838 74־65 בני
251 133 384 84-75 בני

80 34 114 85+ בני
2,513 3,625 6,138 האוכלוסייה כלל

והערכה למידע המחלקה הנפש, בריאות שירותי הבריאות, משרד :מקור

2.4 2.1 2.3 65+ בני סה״כ
2.4 2.5 2.5 74-65 בני
2.3 1.7 2.0 84-75 בני
2.2 1.4 1.9 85+ בני
0.8 1.2 1.0 האוכלוסייה כלל
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 ,65+ בני סן מתיך פסיכיאטרי באשפה המאושפזים 65+ בני :2.32 לוח
נפש( 1,000ל- )שיעורים שנח סוף האוכלוסייה, בכלל והמאושפזים

1998 1990

65+ סה״כבני
2.3 3.5 סה״כ

2.1 3.1 גברים
2.4 3.9 נשים

74־65 בני
2.5 3.6 סה״כ
2.5 3.7 גברים
2.4 3.5 נשים

84-75 בני
2.0 3.6 סה״ב
1.7 2.3 גברים
2.3 4.5 נשים

85+ בני
1.9 3.1 סה״כ
1.4 1.8 גברים
2.2 4.0 נשים

האוכלוסייה כלל

1.0 1.8 סה״כ
1.2 2.1 גברים
0.8 1.5 נשים

והערכה למידע המחלקה הנפש, בריאות שירותי הבריאות, משרד :מקור
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 לפי האוכלוסייה, כלל ושל 65+ בני של פסיכיאטרי לאשפוז קבלות :2.33 לוח
מוחלטים( )מספרים גיל קבוצת

1998 1997 1996 1990

65+ בני סה״כ
1,983 1,869 1,815 1,412 סה״כ

674 652 611 526 גברים
1,309 1,217 1,204 886 נשים

74־65 בני
1,272 1,246 1,177 892 סה״כ

442 440 372 321 גברים
830 806 805 571 נשים

84־75 בני
594 498 546 467 סה״כ
171 157 196 181 גברים
423 341 350 286 נשים

85+ בני
117 125 92 53 סה״כ

61 55 43 24 גברים
56 70 49 29 נשים

האוכלוסייה כלל
17,210 16,181 15,154 12,262 סה״כ
9,971 9,331 8,521 6,788 גברים
7,239 6,850 6,633 5,474 נשים

והערכה למידע המחלקה הנפש, בריאות שירותי הבריאות, משרד :מקור
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 וגיל, אבחנה קבוצת לפי ,65+ בני של פסיכיאטרי לאשפוז קבלות :2.34 לוח
1998

85+ 84-75 74-65 65+ האבחנה סוג

119 608 1,315 2,042 מוחלטים( )מספרים קבלות סח״כ
11 85 421 517 דלוזיונליות והפרעות סכיזופרניה
4 7 11 22 חריפות פסיכוטיות הפרעות

32 303 592 927 אפקטיביות הפרעות
55 160 170 385 אורגניות הפרעות
10 35 71 116 ניאורוטיות הפרעות

1 6 13 20 אישיות הפרעות
1 5 17 23 ואלכוהול סמים
0 2 6 8 שכלי פיגור
4 3 11 18 (z codes) אחרים פנייה גורמי
1 2 3 6 ידוע לא רשום, לא

100.0 100.0 100.0 100.0 )אחוזים( קבלות סח״כ
9.2 14.0 32.0 25.3 דלוזיונליות והפרעות סכיזופרניה
3.4 1.2 0.8 1.1 חריפות פסיכוטיות הפרעות

26.9 49.8 45.0 45.4 אפקטיביות הפרעות
46.2 26.3 12.9 18.9 אורגניות הפרעות

8.4 5.8 5.4 5.7 ניאורוטיות הפרעות
0.8 1.0 1.0 1.0 אישיות הפרעות
0.8 0.8 1.3 1.1 ואלכוהול סמים
0.0 0.3 0.5 0.4 שכלי פיגור
3.4 0.5 0.8 0.9 (z codes) אחרים פנייה גורמי
0.8 0.3 0.2 0.3 ידוע לא רשם, לא

והערכה למידע המחלקה הנפש, בריאות שירותי הבריאות, משרד :מקור
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 כלל ושל 65+ בני של פסיכיאטרי לאשפוז ראשונות קבלות :2.35 לוח
1998 מאוכלוסיית,

והערכה למידע המחלקה הנפש, בריאות שירותי הבריאות, משרד :מקור

נשים גברים סה״כ

מוחלטים מספרים
353 239 592 65+ בני סה״כ
177 123 .300 74־65 בני
137 78 215 84-75 בני
39 38 77 85+ בני

1,721 2,382 4,103 האוכלוסייה כלל

המתאימה באוכלוסייה נפש 1,000ל־ שיעור
1.0 1.0 1.0 65+ בני סה״כ
0.9 0.8 0.9 74-65 בני
1.3 1.0 1.1 84-75 בני
1.1 1.6 1.3 85+ בני
0.6 0.8 0.7 האוכלוסייה כלל
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 השנה בחצי אחות או משפחה רופא פגשו אשר בקהילה 65+ בני אחוז :2.36 לוח
 סקר נתוני - האחרונה בשנה שיניים רופא או מומחה רופא האחרונה,

1997 ומעלה, 60 בני

שיניים רופא
 )בשנה

האחרונה(

מומחה רופא
 )בשנה

האחרונה(

 )בחצי אחות
 השנה

האחרונה(

 משפחה רופא
 השנה )בחצי

האחרונה(

29.7 57.1 65.6 87.2 65+ סה״ב

מיו
29.2 58.2 66.4 86.9 גברים
30.0 56.3 65.0 87.5 נשים

גיל
34.6 58.1 63.9 86.6 74-65
26.4 57.2 67.2 88.9 79־75
17.7 54.2 69.2 87.4 80+

X
אוכלוסייה קבוצת

30.3 59.6 65.4 87.4 ואחרים יהודים
בריה״מ עולי מזה:

26.2 58.0 48.4 85.4 * לשעבר
19.2 19.0 69.2 83.5 ערבים

של לירה יבשת
ואחרים יהורים

48.2 65.3 64.2 80.0 ישראל
27.0 56.8 70.4 87.1 אסיה־אפריקה
29.7 60.1 63.3 88.5 אירופה־אמריקה

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור ׳

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 רופא אצל האוכלוסייה וכלל 75+ בני ,65+ בני של ביקורים ממוצע :2.37 לוח
הרופא והתמחות מין גיל, לפי (,1997 מארס ־ 1996 )אפריל בשנה

1996/97 בריאות בשירותי שימוש סקר למ״ס, :מקור

שיניים רופא משפחה רופא
 משפחה רופא

מומחה +

65+ בני
2.4 11.1 14.2 סה״כ
2.2 10.3 13.0 גברים
2.5 11.7 15.1 נשים

75+ בני
1.6 11.3 14.5 סה״כ
1.8 11.4 14.1 גברים
1.4 11.2 14.9 נשים

האוכלוסייה כלל

2.7 5.2 6.8 סה״כ
2.3 4.8 5.9 גברים
3.0 5.6 7.7 נשים

 )כלל הביקורים סן מתון רופא, אצל 65+ בני של ביקורים :2.38 לוח
 הרופא התמחות לפי , 1997 מארס ־ 1996 אפריל האוכלוסייה(,

)אחוזים(

1996/97 בריאות בשירותי שימוש סקר למ״ס, מקור:

נשים גברים סה״כ הרופא התמחות

20.5 19.1 19.9 סה״כ
21.8 18.7 20.4 משפחה רופא
17.0 20.5 18.2 מומחה רופא
8.6 8.3 8.5 שיניים רופא
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 לכי קופות-מחולים בין 65+ בני ממבוטחים אוכלוסיית מתפלגות :2.39 לוח
)אחוזים( גיל

1999 בנדלק, ז׳ק ,1998־1997 בקופת־חולים חברות לאומי, לביטוח המוסד :מקור

75+ 74-65 65+
 כלל

האוכלוסייה קופת-החולים

1995 דצמבר
100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ
80.6 78.5 79.4 ' 62.1 כללית

9.2 10.4 9.9 19.6 מכבי
6.2 7.1 6.8 9.2 לאומית
4.0 3.9 4.0 9.1 מאוחדת

1996 נובמבר
100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ
79.6 77.1 78.1 60.2 כללית
9.7 11.2 10.6 20.4 מכבי
6.5 7.4 7.0 9.6 לאומית
4.2 4.3 4.3 9.8 מאוחדת

1997 נובמבר
100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ
78.9 75.8 77.1 58.6 כללית
10.2 11.9 11.2 21.1 מכבי
6.6 7.6 7.2 10.1 לאומית
4.3 4.7 4.5 10.3 מאוחדת

1998 נובמבר
100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ
78.0 74.8 76.2 58.0 כללית
10.8 12.6 11.8 21.7 מכבי
6.7 7.7 7.3 9.9 לאומית
4.5 4.9 4.7 10.3 מאוחדת
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קופת-חולים לפי המבוטחים, כלל מתון 65+ בני אחוז :2.40 לוח

מאוחדת לאומית מכבי כללית סה״כ

4.1 7.2 4.9 13.1 10.2 1994 דצמבר

4.4 7.4 5.1 12.9 10.1 1995 דצמבר

4.4 7.3 5.2 13.0 10.0 1996 נובמבר

4.4 7.2 5.4 13.2 10.1 1997 נובמבר

4.6 7.4 5.5 13.2 10.0 1998 נובמבר

1999 בנדלק, ז׳ק ,1998־1997 בקופות־חולי□ חברות לאומי, לביטוח המוסד מקור:

 ומין גיל לפי האוכלוסייה, ובכלל 65+ בני בקרב משלים בריאות ביטוח :2.41 לוח
)אחוזים(

האוכלוסייה כלל 65+ בני
נשים גברים סה״כ נשים גברים סה״כ

40.0 35.0 37.5 30.0 22.0 27.0 1997

52.0 50.0 51.0 31.5 37.0 34.0 1999

ברוקדייל ג׳וינט-מכון ,1999־1995 ומסחריים
משלימים בריאות ביטוחי על נתוני□ לקט .2000 ש. ברמלי-גרינברג, ;ר. גרוס, :מקור





הקשישים של וכלכליים חברתיים מאפיינים .3

מבוא

 הקשישים. של נבחרים וכלכליים חברתיים במאפיינים עוסק השנתון של זה פרק
 הוצאות; הרכב הכנסה, מקורות תעסוקה, השכלה, רמת לגבי נתונים מוצגים

 השלמת מקבלי בני-קיימא, מוצרי על בעלות כגון הכלכלי, מצבם לגבי ואינדיקטורים
העוני. ותחולת הכנסה

 עדיין אנו וכן ,1997ב־ שנערך ומעלה 60 בני סקר בנתוני שימוש עושים אנו זה בשנתון
 הקיים הנתונים עושר .1995 והדיור האוכלוסין ממיפקד לוחות במספר משתמשים
 לנו ניתן למשל, בנמצא. אינם כלל שבדרך נתונים להציג לנו מאפשר אלו במקורות

 קבוצות ולפי אוכלוסייה קבוצות לפי יותר, רחב דמוגרפי פירוט פי על נתונים להציג
 בדרך אשר לנושאים להתייחס לנו מאפשרים הסקר נתוני בנוסף, יותר. מפורטות גיל

ואלימות. שונים עיסוקים התנדבות, כגון עליהם, מידע מקורות לנו אין כלל

 חברתי־ למצב כללי כאינדיקטור הן ההשכלה, רמת הוא החשובים המאפיינים אחד
 מצב תעסוקה, ובהם אחרים מאפיינים לבין השכלה בין הקשר בגלל והן כלכלי,

 ודפוסי ורווחה, בריאות בשירותי שימוש ודפוסי צרכים בריאות, הרגלי בריאות,
זמן. בילוי

הכנסה כמקור הן חשוב, גורם היא אף העבודה בכוח קשישים של ההשתתפות
אשר הבוגר, האדם בחיי העבודה של חשיבותה בגלל והן הכלכלי, מצבם על המשפיע



בישראל קש״ש״ס 118

 מושפעים העבודה בכוח השתתפות דפוסי החברתית. מעורבותו על גם משפיעה
 נתונים מציגים אנו וכלכליים. חברתיים מתהליכים רק ולא חברתית ממדיניות

 שתהליכי מכיוון 55+ בני כלומר פרישה, טרום שבגיל לאנשים גם המתייחסים
(.3.8 )לוח אלו בגילים כבר מתחילים הפרישה

 בהתייחס הנתונים הוצגו הכלכלי למצב המתייחסים לוחות במספר כי לציין יש
 הקשישים אוכלוסיית על נתונים שאין משום קשיש עומד שבראשם בית למשקי
 פי על והוצגו הבית, למשק מתייחסים זה בנושא נוספים לוחות (.3.23ו- 3.22 )לוחות
הקשישים. של הבית משק הרכב

 נובעים 1990 מאז להם עדים שאנו הקשישים במאפייני מהשינויים חלק כי לציין, יש
לשעבר. מבריה״מ העולים של מהצטרפותם

עיקריים ממצאים

 עד היו מהם 20%ל- 1998ב- כי מלמדת הקשישים בקרב לימוד שנות מספר בחינת ♦
 מחמישית וללמעלה לימוד, שנות 12-5 בין יש 60%ל- לקרוב לימוד, שנות 4
 ומעלה, 15 בגיל האוכלוסייה לכלל בהשוואה לימוד. שנות 13+ יש (23.9%)

 4 עד יש 5%ל- האוכלוסייה כלל בקרב למשל, לימוד. שנות פחות יש לקשישים
(.3.1 )לוח לימוד שנות 13+ יש 35%ל- השני, ובקצה לימוד, שנות

 בשנת לדוגמה, הקשישים. בקרב ההשכלה רמת מאוד עלתה השנים במהלך -
 שנות 13+ בעלי היו 11%כ- ורק לימוד שנות 4 עד למדו מהם 40%כ- ,1970

 ברמת השיפור את לבחון ניתן העולים של ההשפעה את לבודד כדי לימוד.
 מבריה״ט העלייה גל החל בה השנה ,1990 לשנת עד הקשישים של ההשכלה

 ,1990 בשנת 27%ל- ירד לימוד שנות 4 עד שלמדו הקשישים אחוז לשעבר.
 של השכלה רמת בעלי הקשישים אחוז עלה גם במקביל .1970 בשנת 41% לעומת

 מאז .1970 בשנת 11% לעומת ,1990 בשנת 14.6%ל- והגיע לימוד שנות 13+
 הגדול השינוי אך לימוד, שנות 4 עד שלמדו הקשישים אחוז לרדת המשיך 1990

(3.1 )לוח לימוד שנות 13+ בעלי הקשישים באחוז בעלייה הוא ביותר
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 הקשישים הגברים אחוז לנשים: גברים בין לימוד בשנות הבדלים קיימים ־
 (,22.7%) הקשישות הנשים של מזה נמוך (,15.20/0) לימוד שנות 4 עד שלמדו
 בהשוואה לימוד, שנות 13+ למדו מהגברים (27.60/0) מרבע יותר השני, ובקצה

(.3.1 )לוח מהנשים לכחמישית

 הקשישים אחוז אוכלוסייה: קבוצות בין לימוד בשנות הבדלים קיימים ־
 דתות בני קשישים של מזה בהרבה נמוך לימוד שנות 4 עד שלמדו היהודים
 אחרות דתות בני הקשישים אחוז הנשים. בקרב והן הגברים בקרב הן אחרות,
 הנשים, בקרב 66.20/0ול- הגברים בקרב 56%ל־ מגיע לימוד שנות 4 עד שלמדו

(.3.2 )לוח היהודים בקרב בהתאמה, ,19.3%ו- 12%ל- בהשוואה

 בית-הספר סוג לפי גם ביטוי לידי באים אוכלוסייה קבוצות בין הבדלים ־

 בבית-ספר, למדו לא היהודים מהקשישים 10%כ־ הקשישים: למדו בו האחרון
 מהקשישים 26%כ־ השני, ובקצה אחרות; דתות בני מהקשישים 41% לעומת

 בקרב 8.6% לעומת אקדמי, מוסד או על-תיכוני במוסד למדו היהודים
 שבכלל מזה גבוה השכלה ללא הקשישים שיעור הלא-יהודים. הקשישים

 שבכלל מזה נמוך גבוהה השכלה בעלי הקשישים ושיעור האוכלוסייה,

(.3.4 )לוח האוכלוסייה

 לדבר יודעים שאינם הקשישים אחוז כי עולה ,1997 ומעלה, 60 בני סקר מנתוני ♦

 של מזה נמוך עברית לדבר יודעים שאינם הגברים אחוז .18.4% הוא כלל עברית
 גבוה עברית לדבר יודעים שאינם הקשישים אחוז בהתאמה(. 22%ו- 14%) הנשים
 הערבים הגברים בקרב 430/0 :68%) הערבים ובקרב (600/0) בריה״מ עולי בקרב

(.3.5 )לוח הערביות( הנשים בקרב 89%ו-

 25%) בעברית לקרוא יודעים אינם מהקשישים 36% כי הסקר מנתוני עולה עוד ♦
 אינם מהקשישים אחוזים שלושה-עשר (.3.6 )לוח מהנשים( 44%ו- מהגברים

 של מזה נמוך לקרוא יודעים שאינם הגברים אחוז שפה(. )באף כלל לקרוא יודעים

(.3.7 )לוח בהתאמה( 16.7%ו- 7.8%) הנשים

 מהנשים. 5%ו־ מהגברים 15% מהקשישים: 9.3% העבודה בכוח השתתפו 1997ב- ♦
 מהנשים. 7.4%ו- מהגברים 24% :15%ל- ומגיע יותר גבוה השיעור 69-65 בני בקרב

 ההשתתפות שיעור 1970 בשנת יורדת. העבודה בכוח הגברים הקשישים השתתפות
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 שינוי נמצא לא הנשים בקרב .1995 לעומת כפול היה העבודה בכוח גברים של
(.3.8 )לוח זו בתקופה ההשתתפות בשיעור

 בני בקרב גם אלא ,65+ בני בקרב רק לא מצטמצם, העבודה בכוח הגברים אחוז ־

 לעומת העבודה, בכוח השתתפו 64-55 בני מהגברים 89%כ־ 1970 בשנת .55+
 והגיע גדל העבודה בכוח 64-55 בנות הנשים אחוז זאת, לעומת .1997 בשנת 65%

(.3.8 )לוח 1970 בשנת 22% לעומת 1997 בשנת לשליש כמעט

 שיעור אוכלוסייה. קבוצות בין העבודה בכוח בהשתתפות הבדלים קיימים ־
 קבוצות בכל הלא-יהודים בקרב מאשר יותר גבוה היהודים בקרב ההשתתפות

 עולי לבין יהודים בין גם קיים דומה הבדל כי עולה המיפקד מנתוני הגיל.
 פני על יורד הוא אף לא-יהודים גברים של ההשתתפות שיעור לשעבר. בריה״מ

(.3.10ו- 3.8 )לוחות זמן

 שיעור הלידה. יבשת פי על יהודים בין גם קיים העבודה בכוח בהשתתפות הבדל -
 על ועומד חו״ל ילידי של מאשר בהרבה גבוה ישראל ילידי של ההשתתפות

 12.3% אירופה-אמריקה, ילידי מבין 15%כ- משתתפים העבודה בכוח .26.5%
(.3.10 )לוח אפריקה ילידי מבין 10%ו- אסיה ילידי מבין

 ההשכלה. ברמת העלייה עם עולה 65+ בגיל העבודה בכוח ההשתתפות שיעור ־
 בכוח השתתפו לימוד שנות 4 עד שלמדו מהקשישים 2% ,1997 בשנת למשל, כך,

(.3.9 )לוח לימוד שנות 16+ שלמדו הקשישים בקרב 23%ל- בהשוואה העבודה,

 בשנת העבודה שבכוח אלה מתוך חלקית במשרה מועסקים שהיו 65+ בני אחוז -
 שעות ממוצע (.3.11 )לוח הנשים בקרב 77%ו- הגברים בקרב 54% היה 1996

 )לוח הנשים בקרב 21.1ו- הגברים, בקרב 30.3 היה לשבוע העבודה
3.12.)

 הם: קשישים גברים תעסוקת מבחינת המובילים הכלכליים הענפים שלושת -
 ושירותי מסחר; תעשייה; הנשים: ובקרב עסקיים; ושירותים מסחר תעשייה,
(.3.13 )לוח וסעד רווחה בריאות,
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 המובילים המקצועות כי מלמדת יד משלח לפי המועסקים הקשישים בחינת "
 סוכנים, אקדמאים; ובינוי; בתעשייה מקצועיים עובדים הם: הגברים בקרב
 הם: המובילים המקצועות הנשים בקרב שירותים. ועובדי מכירות עובדי

 בלתי עובדים פקידות; עובדי שירותים; ועובדי מכירות עובדי סוכנים,
(.3.14 )לוח ואקדמאים בתעשייה מקצועיים עובדים ;מקצועיים

 הם 56% כי מלמדת העבודה, במקום מעמד לפי המועסקים, הקשישים בחינת -
 במעמד הבדל קיים קיבוץ. חברי הם 14.8%ו- עצמאיים, הם 27.6% שכירים,
 שכירים הם 60% 74-65 בני קשישים בקרב הגיל. קבוצת לפי העבודה במקום

 28.3%ו- שכירים הם 40% 75+ בני הקשישים בקרב קיבוץ. חברי הם 11.3%ו־
א(.3.15 )לוח קיבוץ חברי הם

 בממוצע היא לבדו קשיש גר בו בית למשק בש״ח ברוטו הכספית ההכנסה 1998ב- ♦
 אחד שלפחות זוג גר בו בית למשק בש״ח ברוטו הכספית ההכנסה ש״ח. 3,175
 להרכב באשר הבית משקי סוגי שני בין הבדל קיים ש״ח. 6,642 היא קשיש מהם

 7% רק מעבודה ההכנסה מהווה יחיד קשיש של בית שבמשק בעוד ההכנסות.
 שבמשק הרי ,54% מהוות ומתמיכות מקצבאות והכנסות הבית משק מהכנסות

 ואילו 21% מעבודה ההכנסה מהווה קשיש מהם אחד שלפחות זוג של בית
(.3.16 )לוח 41% מהוות ומתמיכות מקצבאות ההכנסות

 גר שבהם בית משקי של חממוצעת החודשית בהוצאה העיקריים המרכיבים שני ♦
 27.3%ו- 38.4% )המהווה הדיור הם קשיש, מהם אחד שלפחות זוג או לבד, קשיש

 מההוצאה(. בהתאמה, 19%ו־ 16% )המהווים וירקות ומזון מההוצאה( בהתאמה,
 שאצל בעוד הבית. משקי סוגי שני בין הבדל קיים בגודלו השלישי הסעיף לגבי

 שאצל הרי (,11.3%) הבית ומשק הדירה אחזקת סעיף זהו לבד הגרים הקשישים
 כלל בקרב (.16.7%) והתקשורת התחבורה סעיף זהו קשיש מהם אחד שלפחות זוג

 דיור הם החודשית בהוצאה העיקריים המרכיבים באוכלוסייה, הבית משקי
(.3.17 )לוח (18%) ומזון (18.8%) ותקשורת תחבורה (,22.7%)

 50%כ- לבדם הגרים הקשישים מוציאים ודיור, תרבות לחינוך, ההוצאה מתוך ־
 זוג של בית משקי בקרב 30% לעומת בני-קיימא, ובידור תרבות מוצרי על

 מתוך באוכלוסייה. הבית משקי כלל בקרב 20%ו- קשיש, מהם אחד שלפחות
 אצל 32% מהווה רכב לכלי ההוצאות סעיף ותקשורת, לתחבורה ההוצאה
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 מהם אחד שלפחות זוג של בית משקי בקרב 47% לבדם; הגרים הקשישים
(.3.17 )לוח באוכלוסייה הבית משקי כלל בקרב 54%ו- קשיש,

 פנסיה קופת או עבודה ממקום שוטפת פנסיה קיבלו מהקשישים 31% 1998ב- ♦
 בקרב מחו״ל(. ופנסיות פרטי ממקור שוטפות הכנסות כולל )לא בעבודה הקשורה
(.3.18 )לוח הנשים בקרב 24% לעומת כאמור, פנסיה, קיבלו 43% הגברים

 הכנסה השלמת קיבלו ושאירים זקנה קצבת ממקבלי אחוזים ואחד שלושים ♦
 )לוח 1980 בשנת 45%ל- בהשוואה וזאת 1999 בשנת לאומי לביטוח מהמוסד

3.19.)

 הכנסה, השלמת המקבלים בשיעור בארץ השונים האזורים בין הבדלים קיימים "
 של יחסית הגבוה באחוז הבולטים היישובים ושאירים. זקנה קצבת מקבלי מבין

 מעלות־תרשיחא, רהט, אריאל, הם: (60%מ- )למעלה הכנסה השלמת מקבלי
 ערד. שדרות, עילית, נצרת קאסם, כפר אופקים, כרמיאל, עקיבא, אור נתיבות,

 )פחות הכנסה השלמת מקבלי של יחסית הנמוך באחוז הבולטים היישובים
 מבשרת גן, רמת יעקב, זכרון טבעון, קרית גבעתיים, השרון, רמת :הם (20%מ-

 זקנה קצבת ממקבלי הכנסה השלמת המקבלים שיעור (.3.20 )לוח שוהם ציון,
 44%כ- הוא המעורבים( היישובים כולל )לא ערבים ביישובים הגרים ושאירים

הקשישים. אוכלוסיית בכלל 32%ל־ בהשוואה וזאת

 אולם באוכלוסייה, הבית משקי כלל מתוך 28% מהווים קשישים של הבית משקי -
 נטו הכנסה פי על הממוינים התחתון שבעשירון הבית ממשקי 23% מהווים הם
 26% מהווים הקשישים של הבית משקי סטנדרטית. לנפש הבית משק של

 של הבית משקי לשישי הרביעי העשירון בין העליון. בעשירון הבית ממשקי
(.3.21 )לוח הבית ממשקי 30% מעל מהווים הקשישים

 ומסים העברה תשלומי )לאחר עניים קשישים 124,700כ- היו 1998 בשנת ״
 וזאת (65+ בגיל וגברים 60+ בגיל )נשים מהקשישים 19%כ- המהווים ישירים(,

 אחוז והדרום הצפון במחוזות (.3.22 )לוח האוכלוסייה בכלל 18%ל- בהשוואה
 עמד 1999 בשנת (.3.23 )לוח בהתאמה ,36%ו- 40%) במיוחד גבוה הקשישים

מהאוכלוסייה. 20%כ- היוו והם 132,800 על העניים הקשישים מספר
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 בדירה גרים בקהילה, הגרים 65+ מבני 70% כי עולה, ומעלה 60 בני סקר מנתוני ♦

 מחברה בשכירות 8%ו- פרטית בשכירות 14%) בשכירות גרים 23% שבבעלותם,
 48%) בשכירות גרים לשעבר מבריה״ט שעלו מהעולים שני-שלישים ציבורית(.
(.3.25 )לוח פרטית( בשכירות

 קשישים. של בית במשקי בני־קיימא מוצרים על לבעלות באשר הבדלים קיימים ־
 לעומת מיקרוגל מכשיר 28%ל- לבדו הגר קשיש של בית משקי בקרב לדוגמה,

 משקי מכלל 58%)וב- קשיש מהם אחד שלפחות זוג של בית משקי בקרב 56%
 הגר קשיש של הבית ממשקי 78%ב- נמצאת כביסה מכונת באוכלוסייה(. הבית
 מכלל 91%)וב- קשיש מהם אחד שלפחות זוג של הבית ממשקי 95%וב- לבדו

 מחשב יש לבד הגר קשיש של הבית ממשקי 4%בכ- באו־כלוסייה(. הבית משקי
 משקי מכלל 37%)וב- קשיש מהם אחד שלפחות זוג של הבית ממשקי 12%וב-

 אחת מכונית יש לבד הגר קשיש של הבית ממשקי 9%ב- באוכלוסייה(. הבית
 בכלל 53%וב- קשיש מהם אחד שלפחות זוג של בית במשקי 39% לעומת לפחות
(.3.26 )לוח באוכלוסייה הבית משקי

 מהכניסה אליה המדרגות שמספר בדירה גרים קשישים חמישה מכל שניים -
 מעלית יש חמישה מתוך לשניים רק אלה קשישים מבין .20 על עולה לבניין

 גבוהה בקומה הממוקמת בדירה גרים הקשישים מכלל 17% כלומר, לשימושם.
(.3.27 )לוח מעלית ללא יחסית,

 ביטחון שרשרת יש מהקשישים 69%של- נמצא בדירה, מיגון אבזרי מבחינת ־
(3.28 )לוח ביטחון דלת יש אחוז ולאותו

 אחוז מצוקה. לקריאת מכשיר או מערכת בבית יש חמישי קשיש לכל כמעט -
 מהאחוז מכפול יותר הוא כזה מכשיר או מערכת להם שיש 80+ בני הקשישים

 מערכת להן שיש הנשים אחוז כמו-כן בהתאמה(. 14%ו- 31%) 74-65 בני בקרב
 בהתאמה(. 16%ו- 21%) הגברים בקרב המקביל מהאחוז גבוה כזה מכשיר או

 לקריאת מכשיר או מערכת להם שיש לשעבר מבריה״ט העולים הקשישים אחוז
 אפסי. כמעט הוא זה אחוז הערבית האוכלוסייה ובקרב ,7%ל- מגיע מצוקה

 כפול ולאחוז בשירותים, אחיזה ידית או מעקה בדירתם יש מהקשישים 12%ל-
 עזרים לגבי גם במקלחת. או באמבטיה אחיזה ידית או מעקה בדירתם יש (24%)

(.3.29 )לוח בגיל העלייה עם בדירה בהימצאותם ברורה עלייה ישנה אלה
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 14%ל־ ומעלה. 60 בני של בסקר התגלו הקשישים של בדירותיהם שונות בעיות "
 בקירות, סדקים יש 12%ל- שבורים, תריסים או חלונות בדירתם יש מהקשישים

 דולפים או רטובים התקרה או הקירות שבהן בדירות גרים מהקשישים 15%
 יצוין דירתם. של בביוב או בצנרת בעיות על דיווחו מהקשישים 11%ו- בחורף

(.3.30 )לוח במיוחד גבוהה הערבית האוכלוסייה בקרב הבעיות ששכיחות

 10%ו- הגברים בקרב 12% :מתנדבים בקהילה הקשישים מקרב אחוזים אחד־עשר ♦
 שיעור .80+ בני בקרב 7% על ועומד הגיל עם יורד המתנדבים שיעור הנשים. בקרב

 לשעבר בריה״ט עולי אצל יותר נמוך (,12%) היהודים בקרב יותר גבוה המתנדבים
 ילידי בקרב גבוה המתנדבים שיעור אחד. אחוז על עומד הוא הערבים ובקרב (6%)

 אסיה- ילידי בקרב 6%ו- אירופה-אמריקה ילידי בקרב 13% לעומת (,22%) ישראל
(.3.31 )לוח אפריקה

 למופעי בשנה פעם לפחות הולכים שהם דיווחו מהקשישים אחוזים ותשעה עשרים ♦

 שלא אחרים מופעים או קונצרטים הצגות, סרטים, הרצאות, הכוללים תרבות
 (80+ בני בקרב 15% לעומת 74-65 בני בקרב 34%) במועדון פעילות במסגרת

(.3.32 )לוח

 אחוז מהנשים(. 8%ו- מהגברים 11%) בלימודים עוסקים מהקשישים 9% ♦
 4% לעומת 74-65 בני בקרב 11%) הגיל עם יורד בלימודים העוסקים הקשישים

(.3.33 )לוח (80+ בני בקרב

 82%לכ- )בהשוואה יומיים עיתונים קוראים מהקשישים 70%כ- 1997 בשנת -
 קוראים אחוזים וארבעה ארבעים (.3.34 )לוח (19+ בגיל האוכלוסייה מכלל

 עשרים (.3.36 )לוח 19+ בגיל האוכלוסייה מכלל 55%ל- )בהשוואה שבועונים
 מכלל 43%ל־ )בהשוואה ירחונים קוראים מהקשישים אחוזים ושבעה

(.3.37 )לוח (19+ בגיל האוכלוסייה

 לבין בינם משמעותיים הבדלים ואין לרדיו מאזינים מהקשישים אחוזים תשעים ־
(.3.38 )לוח 19+ בגיל האוכלוסייה כלל

 31%ל- )בהשוואה בחודש פעם בקולנוע מבקרים מהקשישים אחוזים עשרים ־
(.3.39 )לוח הבוגרת( האוכלוסייה מכלל
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 הגברים ואחוז (1998) לנהוג מורשים מהקשישים אחוזים וארבעה עשרים ־
 אחוז בהתאמה(. 9%ו- 44%) הנשים מאחוז 5 פי כמעט הוא לנהוג המורשים
 של מזה 2.5 פי הוא (62%) ומעלה 17 בגיל האוכלוסייה בכלל לנהוג המורשים
(.3.39 )לוח הקשישים

 אלימות ממעשי נפגעו שהם מהקשישים 9% דיווחו ומעלה 60 בני של בסקר ♦

 לדירה פריצה כוללים: אלה מעשים היתר, בין האחרונה. בשנה כלפיהם שבוצעו
 בשימוש איום ללא או בכוח שימוש ללא גניבה מהקשישים(, 5% דיווחו כך )על

 המקרה על במשטרה התלוננו מהנפגעים אחוזים ושמונה חמישים (.4%) בכוח
(.3.40 )לוח

והסברים הגדרות

 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה של אדם כוח בסקרי מקורם זה בפרק רבים לוחות
.1954 מאז לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה על-ידי מבוצעים אלה סקרים

 בני ישראל מדינת של )דה-יורה( הקבועה האוכלוסייה את כוללת הסקר אוכלוסיית
 בכוח עולים וגם עזה וחבל שומרון ביהודה, הגרים היהודים התושבים את ומעלה, 15

 תיירים נכללו לא ;משנה פחות של תקופה לארץ בחוץ השוהים קבועים ותושבים
 ,1968מ- החל ברציפות. משנה יותר בישראל שהו כן אם אלא ארעיים ותושבים

גולן. בנפת הדרוזים התושבים 1982מ- והחל ירושלים, מזרח אוכלוסיית נכללת

במקור. לעיין מומלץ אדם, כוח סקרי על נוסף למידע

לימוד שנות
 ביקור או עצמי לימוד ולא בבתי-ספר סדיר לימוד הנחקר שלמד השנים מספר

 שבאו לימוד שנות רק בחשבון מביאים השנים בספירת סדירים. לא בקורסים
בחשבון. נלקחת הלימוד שנת הפקידה, בעת לומד אדם אם לסיומן.

אחרון בית־ספר סוג
בו. לימודיו את סיים לא אם גם הנחקר, לומד או למד בו האחרון בית־הספר סוג
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הבית משק ראש
 משק ראש הגדרת כלכלי. בית משק ראש הוא הבית משק ראש עוני, נתוני על בלוחות

ומין. לגיל התייחסות ללא העבודה, לכוח ההשתייכות "מידת" לפי נקבעת הבית

 35 שעובד המועסק כלומר הבית, משק של העיקרי המפרנס הוא הבית משק ראש ♦
 עד שעובד למועסק קודם והוא קבע(, צבא איש הקובע)כולל בשבוע יותר או שעות

מועסק. לבלתי שקודם בשבוע, שעות 34

 משק ראש להיות ההגדרה, לפי שמתאים, הבית במשק אחד מאדם יותר יש אם ♦
המרואיין. שקובע העדיפות סדר לפי הבית משק ראש ייקבע בית,

 מחשיב שהמרואיין האדם הבית משק כראש ייקבע הבית, במשק מפרנס אין אם ♦
הבית. משק כראש

 המפרנס בהם בית משקי )להוציא ומעלה 18 בגיל אדם הנו הבית משק ראש הערה:
בלבד(. 17-15 בני ישנם בהם בית ומשקי 17-15 בגיל הנו היחידי

 שנה 15 מגיל האנשים, כל את כולל האזרחי העבודה כוח האזרחי: העבודה כוח
 ההגדרות לפי הקובע" ב״שבוע מועסקים" "בלתי או "מועסקים" שהיו ומעלה,

להלן. המפורטות

 כלשהי בעבודה הקובע בשבוע אחת שעה לפחות שעבדו אנשים הם מועסקים ♦
 ובין בשירותים )בין בקיבוצים העובדים כל אחרת; תמורה או רווח שכר, תמורת
 אנשים בשבוע; ויותר שעות 15 תשלום ללא שעבדו משפחה בני אחרים(; בענפים

בשבוע. ויותר שעות 15 שעבדו במוסדות השוהים
:משנה קבוצות משלוש מורכבת ״המועסקים״ קבוצת

 מניין הקובע. בשבוע יותר או שעות 35 שעבדו עובדים הם מלאה״ עבודה ״עבדו ־
 כולל לעסקו, או לעבודתו בקשר בהן עסוק היה שהעובד השעות את כולל השעות

 של לעבודה ההמתנה שעות )כגון המתנה ושעות תשלום בלי או עם נוספות שעות
 בעבודה, הקשורות עבודה שעות שהן ההכנה, ושעות וכר(, סבל של מונית, בעל

וכד׳(. חזרות שיעורים, והכנת בדיקת )כגון העבודה במקום מבוצעות אינן אפילו
הקובע. בשבוע שעות 34 עד 1מ- שעבדו עובדים הם חלקית״ עבודה ״עבדו ״
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 השבוע כל במשך מעבודתם שנעדרו עובדים הם הרגילה" מעבודתם זמנית "נעדרו ־
 הפסקת מתאים, לא אוויר מזג שביתה, מילואים, חופשה, מחלה, לרגל הקובע
 חיפשו וגם מעבודתם שנעדרו אנשים אחרת. סיבה או יום(, 30 )עד זמנית עבודה
מעבודתם. זמנית כנעדרים מוגדרים אחרת, עבודה

 הקובע בשבוע אחת( שעה )אפילו כלל עבדו שלא אנשים הם מועסקים" "בלתי ♦
 בלשכות רישום על-ידי כגון האחרונים, השבועות 4ב- פעיל באופן עבודה וחיפשו

 יכולים והיו בכתב, או אישית פנייה על-ידי או התעסוקה שירות של העבודה
לעבודה"(. )"זמינות מתאימה עבודה להם הוצעה לו הקובע, בשבוע לעבוד להתחיל

 "מועסקים" היו שלא ומעלה(, שנה 15 )בני אנשים הם האזרחי העבודה בכוח אינם
 בהתנדבות שעבדו אנשים נכללו זו בקבוצה הקובע. בשבוע מועסקים" "בלתי או

 החיים אנשים לעבודה, מסוגלים בלתי תלמידים, בית, עקרות תמורה, כל ללא
 זו בקבוצה נכללו כן הקובע. בשבוע אחת שעה אפילו עבדו שלא וכו׳, מרנטה מפנסיה,
סדיר. בשירות חיילים

הבית. למשק הפוקד בוא שלפני בשבת המסתיים השבוע הוא הקובע השבוע

 המועסקים בו. עבד שהמועסק המוסד, או המפעל משתייך שאליו ענף הוא כלכלי ענף
פעילותם. לענף בהתאם סווגו בקיבוצים

 במקצוע להתחשב בלי עבודתו, במקום מבצע שהמועסק לעבודה מתייחס יר משלח
בו. עוסק אינו אם למד שאדם

ושאירים זקנה קצבת
 מי למעט שנה, 18 להם שמלאו ישראל תושבי הם ושאירים זקנה בקצבת מבוטחים

 לגיל שהגיע כאמור, מבוטח, כל הוא זקנה לקצבת זכאי ומעלה. 60 בגיל ארצה שעלה
 65 - לגבר או ; הכנסות מבחן ללא - שנים 65 - לאישה שנה, 70 - לגבר זקנה: קצבת
 )עקרת קצבה בת ואלמנה נשואה אישה הכנסות. מבחן לפי - שנה 60 - לאישה שנים,
 למי - 65 מגיל עצמן בזכות זקנה לקצבת הן גם זכאיות ביתן, במשק העובדות בית(

 של וילדיו אלמן/ה שאירים לגמלת זכאים .1995 בינואר 1 לאחר זה לגיל שהגיעה
לעיל. כאמור המבוטח ישראל תושב
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 הוא הקצבה גובה לחוק, א1 סעיף לפי ־ הלאומי הביטוח חוק לפי הגמלה קבלת
חוק. לפי הממוצע מהשכר 24% ולזוג חוק, לפי הממוצע מהשכר 16% הנו ליחיד

 לקשישים משלם לאומי לביטוח המוסד - הלאומי הביטוח חוק לפי לא הגמלה קבלת
 הממומנות קצבאות הלאומי, הביטוח חוק פי על לקצבה זכאים שאינם ולשאירים

 הם ארצה עלותם שביום חדשים עולים בעיקר זו לגמלה זכאים הממשלה. ידי על-
 הקצבאות שיעורי הלאומי. הביטוח חוק פי על מבוטחים אינם ולכן ,60 גיל מעל

 במבחן כלל בדרך מותנית והזכאות חוק, לפי הקצבה לשיעורי זהים להם המשולמים
הכנסה.

 הכנסה להם שאין קצבה, למקבלי הניתנת לא-גבייתית תוספת - הכנסה השלמת
 בהתאמה(, ללא-בודד, או )לבודד הממוצע מהשכר 17% על או 13% על העולה אחרת
 הביטוח חוק לפי לקצבאות לזכאים הכנסה הבטחת בחוק המוגדרים לתנאים בכפוף

 הסטטיסטי ברבעון לעיין מומלץ הלאומי, הביטוח קצבות על נוסף למידע הלאומי.
לאומי. לביטוח המוסד של

העוני ממדי

 נמוכה סטנדרטית"( "נפש להלן )ראה סטנדרטית לנפש הפנויה שהכנסתה משפחה
ענייה. כמשפחה מוגדרת סטנדרטית, לנפש העוני מקו

 לנפש הפנויה החציונית מההכנסה 50%ל- השווה ההכנסה כרמת מוגדר העוני קו
סטנדרטית.

 מעבודה המתקבלת )הכנסה המשפחה של הכלכלית ההכנסה היא פנויה הכנסה
 ובניכוי העברה תשלומי בתוספת פיננסיים( ונכסים פיזיים ייצור אמצעי על ומבעלות

 שקילות, בסולם שימוש על-ידי המשפחה לגודל מותאם העוני קו ישירים. מסים
סטנדרטית. לנפשות במשפחה הנפשות מספר את המתרגם

 המשפחות שיעור של במונחים העוני היקף את המציין מדד הוא העוני תחולת
האוכלוסייה. בכלל העניות

 לביטוח המוסד של השנתית בסקירה לקרוא מומלץ בישראל העוני מדידת דרך על
לאומי.
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 הכנסות וסקר הבית משק הוצאות מסקר נתונים על המבוססים בלוחות

 הגיל הגדרת אלו בלוחות השנתון. לוחות ביתר מאשר שונה אלו בלוחות הגיל הגדרת
 הגיל הגדרת עם תיאום לצורך נעשה זה דבר .60+ בנות ונשים 65+ בני גברים היא

פנסיה. לקבלת המקובלת

 תקציב להם ויש דירה באותה השבוע ימות רוב הגרים אנשים קבוצת בית: משק
 לומדים או חיילים שהם משפחה בני נכללים הבית במשק למזון. משותף הוצאות

בפנימיות.

 קשישים הם בודדים קשישים קטגוריות: לשלוש חולקו קשישים של בית משקי
 בית משק הוא קשיש מהם אחד לפחות זוג, יחיד; של בית במשק כלומר לבד, הגרים

 המפורטת הגיל הגדרת לפי כקשיש מוגדר מהם אחד לפחות אשר פרטים שני של
 אחד לפחות אשר נפשות משתי יותר בני בית משקי הם אחרים בית משקי ;למעלה

קשיש. הוא בהם המתגוררים הפרטים
 לפי אותן למיין עדיף הכלכלי מצבן לפי המשפחות את לדרג כדי סטנדרטית: נפש

 ביתרונות להתחשב וכדי הכוללת; המשפחתית ההכנסה לפי ולא לנפש הכנסתן
 במספר המחולקת המשפחתית ההכנסה לפי לא מוינו הן משפחה, לגודל הכלכליים

 "הנפשות במספר המחולקת המשפחתית ההכנסה לפי אלא למעשה הנפשות
 יותר קטנה שולית השפעה במשפחה נוספת נפש לכל מייחסת זו גישה הסטנדרטיות".

 נפש חישוב דרך על נוספים לפרטים המשפחה. תקציב על המוטל העומס מבחינת
 השנתית בסקירה או הלמ״ס, של המשפחה הוצאות בסקר לעיין מומלץ סטנדרטית

לאומי. לביטוח המוסד של
 ניכוי לפני הבית משק של השוטפות הכספיות ההכנסות סך ברוטו: כספית הכנסה
 מבני אחד כל של שכירה מעבודה ההכנסות כל את כוללת זו הכנסה החובה. תשלומי

 נוספות, שעות וביגוד, הבראה דמי ,13 חודש כגון התוספות, כל )עם הבית משק
 העברות )כולל מתמיכות שוטפות הכנסות מעסק, או עצמאית מעבודה וכו׳(, פרמיות
ודיבידנד. ריבית מרכוש, כספיות הכנסות וכן ומפנסיות אחרים( בית ממשקי
 הישירים )המסים חובה תשלומי בניכוי ברוטו כספית הכנסה נטו: כספית הכנסה

הלאומי(. לביטוח ותשלומים הכנסה מס - השוטפות ההכנסות על המוטלים
 פיקדונות על מריבית הכנסות ומחו״ל; בארץ מרנטה הכנסות כוללת מהון: הכנסה

 על האלטרנטיבית הריבית זקיפת את וכן מניות; על דיבידנדים חוב; איגרות ועל
 מוסדית מהשתתפות זקופה הכנסה בשכירות(, )שאינה בדירה המושקע ההון

ברכב. המושקע ההון על האלטרנטיבית והריבית דירה; שכר בתשלום
 כולל לא בעבודה. הקשורה פנסיה קופת או עבודה ממקום שוטפת הכנסה פנסיה:
מחו״ל. ופנסיות פרטי ממקור שוטפת הכנסה
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 הכנסה מס ־ השוטפות ההכנסות על המוטלים הישירים המסים חובה: תשלומי
הלאומי. לביטוח ותשלומים

 או מוצרים קניית על הבית משק שמשלם התשלומים סך־כל לתצרוכת: הוצאות
 כתצרוכת(. ולא כהשקעה מוגדרת )שקנייתם ורכב דירה שירותי צריכת וכן שירותים,

 לפי נחשבת מוצר קניית התקנה. או הובלה דמי ריבית, גם לעתים כוללים התשלומים
 שטרם שירות או מוצר חשבון על הבית משק שמשלם מקדמה ולכן, קבלתו; יום

לתצרוכת. כהוצאה מוגדרת אינה נתקבלו,
 בפועל שירותים או מוצרים קניית על הוצאה ורק אך כוללת לתצרוכת כספית הוצאה
 בעלי ובעבור בבעלותם בדירה הגרים בעבור ורכב דיור לשירותי זקיפה כוללת ואינה

רכב.

 קבוצות הגדרת ,1997ב- שנערך ומעלה 60 בני מסקר נתונים המציגים בלוחות
 בלמ״ס: הנהוגות החדשות ההגדרות את תואמת והיא שונה, מעט האוכלוסייה

 שאינם ואנשים ערבים שאינם נוצרים יהודים, כוללת ואחרים" "יהודים של הקבוצה
ודרוזים. נוצרים־ערבים מוסלמים, כוללת ה״ערבים" קבוצת דת; לפי מסווגים

מיוחדים סימנים
הלוח. מבנה בגלל משמעות להם שאין נתונים = ריק

40%ל- 25% בין יחסיות דגימה טעויות עם נתונים = 0
.40%מ- גבוהות יחסיות דגימה טעויות עם נתונים או ידועים בלתי נתונים ..=־

הערה
עיגול בגלל לסך־הכל, בהכרח זהה אינו שונים בלוחות המופיעים הנתונים סיכום

הנתונים.

מקורות
 המרכזית הלשכה בפרסומי מקורם זה בפרק ולנתונים להגדרות המקורות

 משק הוצאות סקר אדם; כוח סקרי לישראל; סטטיסטי שנתון לסטטיסטיקה:
 ומעלה, 60 בני סקר ; 1995 והדיור האוכלוסין מפקד ; 1998 הכנסות, וסקר הבית
בישראל. הנהגים מצבת ; 1997

 אוקטובר- סטטיסטי, רבעון ; 1998/99 שנתית סקירה :הלאומי הביטוח בפרסומי וכן
.1999-1998 יישוב לפי גמלאות מקבלי ; 1999 דצמבר

.1997 תקשורת, לאמצעי חשיפה סקר בישראל, המפרסמים איגוד
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)אחוזים( נבחרות שנים ימיה לימח* שנות לפי האוכלוסייה* וכלל 65+ בני :3.1 לוח

לימוד שנות
16+ 15-13 12-9 8-5 4-0 סה״כ

1970
5.4 5.3 18.2 30.6 40.5 100.0 סה״כ

1980
5.6 6.8 25.2 32.1 30.3 100.0 סה״כ

1990

6.6 8.0 28.1 30.6 26.7 100.0 סה״כ

10.1 8.8 29.6 30.2 21.3 100.0 גברים
3.7 7.3 27.1 30.9 31.0 100.0 נשים

1998
10.0 13.9 29.6 27.0 19.5 100.0 סה״כ

13.7 13.9 30.6 26.6 15.2 100.0 גברים
7.4 13.9 28.8 27.2 22.7 100.0 נשים

15.4 20.4 47.7 11.1 5.4 100.0 *האוכלוסייה כלל

16.8 18.9 50.1 10.5 3.7 100.0 גברים
13.9 21.8 45.4 11.7 7.2 100.0 נשים

ומעלה 15 בני *

נבחרות שנים סטטיסטי, שנתון למ״ס, :מקור
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 1998 אוכלוסייה, וקבוצת מין לימוד, שנות לפי 65+ בני התפלגות :3.2 לוח
)אחוזים(

1999 סטטיסטי, שנתון למ״ס, :מקור

אחרות דתות בני יהודים
נשי□ גברים נשים גברים לימוד שנות

100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ
66.2 55.6 19.3 12.0 4-0
15.4 27.3 28.3 26.6 8-5
4.3 6.3 12.5 12.0 10-9
4.7 5.7 17.8 20.0 12-11
5.6 2.3 14.5 14.9 15-13
3.8 2.8 7.6 14.5 16+

1997 לידה, ויבשת לימוד שנות לפי 65+ בני יהודים :3.3 לוח

אירופה-אמריקה אסיה־אפריקה ישראל סה״כ
 שנות

אחוזי□לימוד אלפי□ אחוזים אלפי□ אחוזי□ אלפי□ אחוזים אלפים

100.0 339.2 100.0 135.2 100.0 38.5 100.0 515.8 *סה״כ
7.8 26.4 41.7 56.4 4.7 1.8 16.5 85.2 4-0

27.6 93.7 29.8 40.3 26.0 10.0 28.1 144.8 8-5
13.9 47.3 7.8 10.6 10.1 3.9 12.0 62.1 10-9
20.8 70.6 13.2 17.8 29.6 11.4 19.4 100.3 12-11
17.3 58.8 ־ 4.5 6.1 14.8 5.7 13.7 70.9 15-13
12.5 42.4 3.0 4.0 14.8 5.7 10.2 52.5 16+

 אלו, מקרים כולל הסך־הכל, ן ידוע לא הלימוד שנות מספר בה□ מקרי□ כולל אינו הסך־הכל *
520.4 הוא

1997 אד□ כוח סקר למ״ס, :מקור
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 וקבוצת למדו בו אחרון ספר בית־ סוג לפי האוכלוסייה, וכלל 65+ בני :3.4 לוח
)אחוזים( 1998 אוכלוסייה,

1999 סטטיסטי, שנתון למ״ס, :מקור

אחרות דתות בני יהודים בית-הספר סוג

100.0 100.0 6S+ בני סה״כ
40.7 10.4 למדו לא
43.9 33.2 ביניים וחטיבת יסודי

- 1.0 . ישיבה
1.2 8.8 וחקלאי טכנולוגי תיכון
5.6 20.8 עיוני תיכון
2.2 8.6 על-תיכוני מוסד
6.4 17.2 אקדמי מוסד

100.0 100.0 האוכלוסייה כלל סה״כ
7.1 2.6 למדו לא

35.8 11.4 ביניים וחטיבת יסודי
- 2.3 ישיבה

5.7 21.4 וחקלאי טכנולוגי תיכון
31.2 24.8 עיוני תיכון

9.4 12.9 על-תיכוני מוסד
10.8 24.6 אקדמי מוסד
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 גיל, מין, לפי כלל, עברית לדבר יורעים שאינם בקהילה 65+ בני אחוז :3.5 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני ־ לירה ויבשת אוכלוסייה קבוצת

נשים גברים סה״כ

21.7 14.0 18.4 65+בני סה״כ

גיל
20.3 12.4 16.8 74-65
19.3 14.7 17.3 79-75
28.4 18.4 24.2 80+

אוכלוסייה קבוצת
17.7 11.9 15.2 ואחרים יהודים
63.2 54.0 59.6 בריה״מלשעבר* עולי מזה:
88.9 43.2 67.7 ערבים

ואחרים יהורים של לירה יבשת
• • ישראל

7.5 5.1 6.4 אסיה-אפריקה
23.9 16.7 20.9 אירופה-אמריקה

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, מקור:

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 גיל, מין, לפי ,*בעברית לקרוא יודעים שאינם בקהילה 65+ בני אחוז :3.6 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני ־ לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת

כלל לקרוא יודעים שאינם אלו כולל *
ואילך 1990 משנת שעלו **

נשים גברים סה״כ

43.5 25.1 35.6 65+ בני סה״כ

גיל
39.5 .23.4 32.6 74-65
45.3 24.1 36.0 79־75
53.9 31.6 44.4 80+

אוכלוסייה קבוצת
40.3 21.4 32.2 ואחרים יהודים
76.6 62.0 70.9 **לשעבר בריה״מ עולי מזח:

(97.1) 77.1 87.8 ערבים

ואחרים יהודים של לידה יבשת
1.6 0.0 0.9 ישראל

51.7 19.1 36.8 אסיה-אפריקה
40.3 25.1 33.9 אירופה-אמריקה

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור
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 גיל, מין, לפי שפה, באף לקרוא יודעים שאינם בקהילה 6S+ בני אחוז :3.7 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני י לירה ויבשת אוכלוסייה קבוצת

נשים גברים סה״כ

16.7 7.8 12.8 65+ בני סה״כ

גיל

15.6 6.7 11.7 74-65
15.7 7.9 12.3 79-75
20.9 11.0 16.7 80+

אוכלוסייה קבוצת
12.0 3.4 8.3 ואחרים יהודים

7.9 4.0 6.4 לשעבר* כריה״ט עולי מזה:
(95.4) 70.0 83.6 ערבים

ואחרים יהודים של לירה יבשת

1.6 0 0.9 ישראל
37.2 9.6 24.6 אסיה-אפריקה

3.1 0.9 2.2 אירופה-אמריקה

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 )אחוז אוכלוסייה וקבוצת מין גיל, לפי האזרחי, העבודה בכוח 55+ בני :3.8 לוח
שונות שנים תא(, בכל מהאוכלוסייה האזרחי העבודה בכוח

נבחרות שנים סטטיסטי, שנתון ;נבחרות שני□ אדם, כוח סקרי למ״ס, :מקור

אחרות דתות בני יהודים סה״כ
נשיםגיל קבוצות גברים נשים גברים נשים גברים

1970
23.4 89.4 22.1 88.5 64-55

•" " 5.5 35.0 5.0 33.8 65+

1980
27.6 84.0 26.0 82.4 64-55

•״ •* 7.0 29.1 6.6 27.9 65+

1990
3.7 55.6 33.1 75.7 30.2 73.7 64-55
5.5 66.1 45.0 83.0 41.0 81.0 59-55
0.9 38.6 21.4 64.6 19.4 65.4 60-64

.. 3.2 6.9 21.3 6.6 20.2 65+
2.5 3.4 9.9 31.8 9.3 30.1 69-65
1.6 5.1 6.6 19.7 6.3 18.8 74-70

2.9 4.8 13.4 4.6 12.7 75+

1997
4.8 46.8 36.0 67.9 32.6 65.4 64-55
6.5 53.4 48.5 75.4 43.5 72.6 59-55
2.8 39.2 23.6 60.2 21.4 57.7 64-60

.. 9.2 5.2 15.7 4.9 15.2 65+
1.1 17.5 8.1 25.0 7.4 24.4 69-65
3.1 4.7 5.2 15.9 5.0 15.2 74-70

3.5 3.2 8.0 3.1 7.6 75+
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 )אחוז לימוד ושנות מין לפי האזרחי, העבודה בכוח 65+ בני :3.9 לוח
תא( בכל המתאימה מהאוכלוסייה

נבחרות שנים אדם, כוח סקרי למ״ס, :מקור

לימוד שנות
16+ 15-13 12-9 8-5 4-0

1990
26.0 22.2 19.0 10.6 3.0 סה״כ
32.4 31.5 27.4 16.8 5.3 גברים
10.7 12.0 11.3 5.8 1.4 נשים

1997
22.5 11.8 11.4 6.5 2.3 סה״כ

28.4 17.9 17.6 11.8 4.5 גברים
14.7 7.1 6.7 2.8 1.2 נשים
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 מין, לפי האזרחי העבודה לכוח המשתייכים *בקהילה 65+ בני אחוז :3.10 לוח
 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני ־ לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל,

1995

מוסדות דיירי כולל לא *
כיהודים 65+ בני מהעולים 97% סווגו המפקד בתקופת ;ואילך 1990 משנת שעלו **

 הבלתי אחוז
מתוך מועסקים משתייכים

העבודה כוח העבודה לכוח
נשים גברים סה״כ נשים גברים סה״כ

3.7 3.4 3.5 8.4 21.8 14.3 65+ בני סה״כ

גיל
3.9 3.4 3.6 9.5 26.1 16.8 74-65 בני
3.2 3.3 3.3 6.6 14.9 10.3 75+בני
3.8 2.7 3.1 7.0 12.9 9.6 80+ בני

אוכלוסייה קבוצת
3.6 3.3 3.4 8.8 22.6 14.9 יהודים

מזה:
12.9 15.3 14.3 4.0 9.0 5.9 ** לשעבר בריה״מ עולי
8.4 5.8 6.4 2.3 10.5 6.0 אחרות דתות בני

יהודים של לידה יבשת
2.8 2.0 2.3 16.5 38.0 26.5 ישראל
4.1 4.3 4.3 5.4 20.5 12.3 אסיה
6.1 5.3 5.5 5.1 15.7 10.0 אפריקה
3.5 3.1 3.2 9.5 22.7 15.1 אירופה־אמריקה

 באמצעות שהתקבל 1995 והדיור האוכלוסין מפקד של המדגמית הפקידה קובץ למ״ס, :מקור
ירושלים העברית באוניברסיטה הנתונים מאגר
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 האזרח? העבודה כוח מתוך חלקית במשרה המועסקים 65+ בני :3.11 לוח
שונות שנים תא(, בכל מהאוכלוסייה )אחוז ומין גיל לכי

נבחרות שנים אדם, כוח סקרי למ״ס, :מקור

70+ 69-65 +65
נשיםגברים גברים נשים גברים נשים

37.2 1970
72.6 54.0 1980

82.3 67.0 74.7 51.8 78.6 59.1 1990
72.7 61.1 77.9 49.0 75.4 55.0 1995
81.6 63.4 70.4 46.0 76.6 54.4 1997

 וקבוצת מין לפי מועסקים? 65+ לבני לשבוע עבורה שעות ממוצע :3.12 לוח
1997 אוכלוסייה,

נעדרים כולל לא *

אחרות דתות בני יהודים סה״כ

48.5 29.4 30.3 גברים
21.1 21.2 נשים
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1997 ומין, כלכלי ענף לפי 65+ בצי מועסקים :3.13 לוח

*האוכלוסייה כלל 65+ בני
נשיםכלכלי ענף גברים סה״כ נשים גברים סה״ב

884.8 1,155.3 2,040.1 15.6 35.1 50.7 **אלפים - מועסקים סה״כ

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 אחוזים - סה״כ
1.0 3.4 2.4 2.6 8.0 6.3 חקלאות

12.8 24.7 19.5 18.6 21.9 20.9 תעשייה
0.4 1.3 0.9 0.0 0.3 0.2 ומים חשמל
1.0 11.9 7.2 0.0 4.8 3.4 בינוי

וקמעוני, סיטוני מסחר
11.6 13.9 12.9 13.5 16.0 15.2 ותיקונים
3.8 3.7 3.7 5.1 2.0 3.0 ואוכל אירוח שירותי
3.5 8.1 6.1 5.8 6.3 6.1 ותקשורת אחסנה תחבורה,
4.8 2.7 3.6 1.3 2.3 2.0 ופיננסים ביטוח בנקאות,

10.0 10.0 10.0 10.3 15.7 14.0 עסקיים שירותים
5.5 5.6 5.6 2.6 3.1 3.0 ציבורי מינהל

21.0 5.2 12.1 9.6 6.3 7.3 חינוך
15.5 4.1 9.0 12.8 8.3 9.7 וסעד רווחה בריאות, שירותי

קהילתיים, שירותים
5.2 4.3 4.7 12.2 4.6 6.9 ואישיים חברתיים

על- הבית למשק שירותים
3.4 0.2 1.6 4.5 0.3 1.6 פרטיים ידי

15+בני *
 אינו שלהם הכלכלי שהענף ומועסקים חוץ־מדינתיים" וגופים "ארגונים בענף מועסקים כולל **

ידוע

1997 אדם, כוח סקר למ״ס, :מקור
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שונות שנים ומין, יד משלח לפי 65+ בני מועסקים :3.14 לוח

1997 1990 1980
נשיםיד משלח גברים נשים גברים נשים גברים

15.6 35.1 15.1 36.9 11.5 43.3 אלפים - מועסקים סה״כ
100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 אחוזים ־ מועסקים סה״כ

13.5 19.4 5.3 12.2 7.8 9.2 אקדמאיים
חופשיים מקצועות

10.3 4.6 9.9 7.0 10.4 5.8 וטכניים
2.6 7.7 1.3 6.8 0.9 4.6 מנהלים

17.9 14.0 19.9 16.8 19.1 19.9 פקידות עובדי
מכירות עובדי סוכנים,

23.1 15.1 35.1 24.7 34.8 24.9 שירותים ועובדי
מקצועיים עובדים

1.9 7.1 3.3 7.0 5.2 8.8 בחקלאות
מקצועיים עובדים

ועובדים בינוי בתעשייה,
13.5 20.8 21.2 21.1 15.7 20.6 אחרים מקצועיים

16.0 10.3 4.0 4.1 3.5 4.8 מקצועיים בלתי עובדים
0.6 0.6 0.8 ידוע לא

נבחרות שנים אדם, כוח סקרי למ״ס, מקור:
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 נתוני " וגיל מין לפי 65+ בני מועסקים של העבודה במקום מעמד א:3.15 לוח
)אחוזים( 1995 והדיור האוכלוסין מפקד

עצמאיים
לא

אחרים
 חברי

קיבוץ
 מעסיקים

שכירים
 מעסיקים

שכירים סה״כ שכירים סה״כ

1.5 - 14.8 10.1 17.5 27.6 56.1 100.0 סה״כ

מיו

0.8 9.5 12.3 20.0 32.3 57.4 100.0 גברים

3.3 27.9 4.5 11.3 15.8 52.9 100.0 נשים

גיל

1.2 11.3 9.9 17.1 27.0 60.5 100.0 74-65
2.8 28.3 10.5 19.0 29.5 39.5 100.0 75+

באמצעות שהתקבל 1995 והדיור האוכלוסין מפקד של המדגמית הפקידה קובץ למ״ס, מקור:
ירושלים העברית באוניברסיטה הנתונים מאגר
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 נתוני " העבודה במקום המעמד לפי 65+ בני מועסקים של וגיל מין : ב3.15 לוח
)אחוזים( 1995 והדיור האוכלוסין מפקד

עצמאיים

 לא
חברי מעסיקים מעסיקים

אחרים קיבוץ שכירים שכירים סה״כ שכירים סה״כ

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ

מיו
37.6 45.8 86.8 81.4 83.4 72.9 71.2 גברים
62.4 54.2 13.2 18.6 16.6 27.1 28.8 נשים

גיל
61.8 60.6 78.4 77.6 77.9 85.4 79.3 74-65
38.2 39.4 21.6 22.4 22.1 14.6 20.7 75+

באמצעות שהתקבל 1995 והדיור האוכלוסין מפקד של המדגמית הפקידה קובץ למ״ס, :מקור
ירושלים העברית באוניברסיטה הנתונים מאגר
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 לפי האוכלוסייה, ובכלל ,*קשישים של בית למשק ממוצעת הכנסה :3.16 לוח
1998 בית, משק סוג

60+ בנות ונשים 65+ בני גברים *
1998 ממוצע שוטפים מחירים **

קשישים של בית משקי

 משקי כל
 הבית

באוכלוסייה

 בית משקי
 בהם אחרים
 אחד לפחות
קשיש

 לפחות זוג,
קשיש אחד

 קשישים
בודדים

של בית משקי התפלגות
33.5 34.4 32.1 )אחוזים( קשישים

9330 8,734 6,642 3,175 **ש״ח ברוטו כספית הכנסה

2,064 1,461 740 211 **ש״ח חובה תשלומי
1,416 911 462 94 הכנסה מס

311 217 67 10 לאומי לביטוח תשלומים
337 333 212 107 ממלכתי בריאות ביטוח

7,266 7,273 5,902 2,964 **ש״ח נטו כספית הכנסה

ברוטו כספית הכנסה הרכב
100.0 100.0 100.0 100.0 )אחוזים(

76.6 62.1 20.7 7.1 מעבודה
84.3 88.9 66.0 75.7 שכירה מעבודה :מזה
15.7 11.1 34.0 24.3 עצמאית מעבודה
2.2 1.7 4.7 5.5 מהון
5.8 9.4 33.4 33.1 גמל וקופות מפנסיות

15.5 26.8 41.2 54.3 ותמיכות מקצבאות
לביטוח מהמוסד :מזה

76.1 85.3 76.4 77.6 לאומי
אחרים ממוסדות

12.1 9.5 8.7 5.9 כארץ
5.8 1.9 1.2 2.6 בארץ בית ממשקי
6.1 3.3 13.6 14.0 מחו״ל

סטנדרטיות נפשות ממוצע
2.8 3.0 2 1.25 בית למשק

וסקר הבית משק הוצאות מסקר מיוחדים עיבודים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור:
1998 הכנסות,
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 סוג לפי האוכלוסייה, ובכלל קשישים,* של בית למשק ממוצעת הוצאה :3.17 לוח
1998 בית, משק

קשישים של בית משקי

 משקי כל

 הבית
באוכלוסייה

 בית משקי
 בהם אחרים
 אחד לפחות
קשיש

 לפחות זוג,
קשיש אחד

 קשישים
בודדים

33.5 34.4 32.1 )אחוזים( קשישי□ של בית משקי התפלגות

8,577 7,776 7,004 4,419 ש״ח*** -סד־הכל** לתצרוכת הוצאה

6,688 5,977 5,154 2,878 ש״ח*** לתצרוכת כספית תוצאת

100.0 100.0 100.0 100.0 )אחוזים( לתצרוכת תתוצאת הרכב
18.0 21.5 19.2 15.8 ופירות( ירקות )כולל מזון

22.7 24.6 27.3 38.4 דיור
9.0 8.8 10.7 11.3 הבית ומשק הדירה אחזקת
5.3 5.4 4.2 5.1 לבית וציוד ריהוט

3.7 3.0 2.1 1.6 והנעלה הלבשה

4.0 4.6 6.7 7.5 בריאות
13.8 11.3 9.3 7.6 ודיור תרבות חינוך,
18.8 16.8 16.7 9.0 ותקשורת תחבורה
4.7 4.0 3.7 3.7 אחרים ושירותים מוצרים

100.0 100.0 100.0 100.0 לבריאות תתוצאת תרכב
13.8 12.7 15.1 9.9 בריאות ביטוח
35.3 32.0 29.6 17.4 שיניים ריפוי
14.0 12.2 9.0 36.4 בריאות שירותי על הוצאות

36.8 43.2 46.3 36.3 לבריאות אחרות הוצאות

100.0 100.0 100.0 100.0 וציוד תרבות לחינוך, תהוצאת תרכב
31.4 22.8 4.2 9.2 חינוך שירותי

7.7 7.0 11.2 8.5 כתיבה ומכשירי ספרים עיתונים,
22.0 26.4 32.5 12.6 ובידור ספורט תרבות, מופעי

5.3 4.3 7.2 7.5 וטיולים נופש הבראה,

20.0 28.4 30.4 50.2 בני-קיימא ובידור תרבות מוצרי
12.8 10.2 13.4 11.9 ומחנאות ספורט ציוד תחביבים,
0.7 0.9 1.1 0.0 נופש יחידת ואחזקת קנייה

100.0 100.0 100.0 100.0 ותקשורת לתחבורת תתוצאת תרכב
7.1 10.0 6.6 14.2 ציבורית בתחבורה נסיעה

19.3 17.4 32.4 27.7 לארץ לחוץ נסיעה

54.2 51.6 46.9 31.5 רכב לכלי הוצאות

1.9 2.0 1.1 1.0 לבריאות אחרות הוצאות

17.5 19.0 13.1 25.6 ותקשורת טלפון דואר,

1998 הכנסות, וסקר הבית משק הוצאות מסקר מיוחדים עיבודים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור:
60+ בנות ונשים 65+ בני גברים •

ובעבור בבעלותם בדירה הגרים בעבור רכב ושירותי דיור שירותי בעבור זקיפה כוללים לתצרוכת ההוצאה נתוני **

אלו זקיפות כוללים ואינם בפועל הוצאה ורק אך כוללים הכספית ההוצאה נתוני ;רכב בעלי

1998 ממוצע שוטפים מתירים ***
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1998 פנסיה**, המקבלים קשישים* :3.18 לוח

נשים גברים סה״כ

100.0 101.5 201.5 )אלפים( פנסיה המקבלים קשישים
24.1 42.6 30.9 )אחוזים( פנסיה המקבלים קשישים

1998 הכנסות

60+ בנות ונשים 65+ בני גברים *
 שוטפת הכנסה כולל לא בעבודה, הקשורה פנסיה קופת או עבודה ממקום שוטפת פנסיה **

מחו״ל ופנסיות פרטי ממקור

 מהמוסד ושאירים זקנה קצבת מקבלי כל מתון הכנסה, השלמת מקבלי :3.19 לוח
שונות שנים )אחוזים(, לאומי לביטוח

ושארים זיקנה קצבת ממקבלי אחוז

סה״כ
 חוק לפי לא

הלאומי הביטוח
חוק לפי

הלאומי הביטוח

95.1 39.7 45.3 1980
96.1 26.8 31.8 1990
94.5 22.4 33.3 1995
94.5 21.6 32.9 1996
94.5 20.8 32.2 1997
94.6 20.2 31.5 1998
94.8 19.7 31.5 1999

1999 דצמבר אוקטובר סטטיסטי, רבעון לאומי, לביטוח המוסד :מקור
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 מהמוסד ושאירים זקנה קצבת מקבלי כל מתון הכנסה השלמת מקבלי :3.20 לוח
1998 בסוף יותר או תושבים 10,000 שמנו ביישובים ,1998 לאומי, לביטוח

1999־1998 יישוב, לפי גמלאות מקבלי לאומי, לביטוח המוסד מקור:

מוחלטים מספרים אחוזים יישוב

416 40.6 פחם אל אום
1,277 64.0 אופקים
1,001 39.6 יהודה אור
1,030 65.0 עקיבא אור

477 27.2 אילת
602 70.2 אריאל

9,387 59.5 אשדוד
5,933 54.4 אשקלון

215 36.0 גרביה אל באקה
11,025 53.8 שבע באר

364 32.2 שאן בית
966 53.5 שמש בית

14 30.4 עילית ביתר
2,644 23.0 ברק בני
8,128 35.7 ים בת

201 20.2 שמואל גבעת
1,039 10.5 גבעתיים

192 38.2 מכר גדיידה
187 23.5 תקווה גני
183 34.9 כרמל אל דאלית

1,856 56.3 דימונה
572 21.9 השרון הוד

2,024 20.2 הרצליה
132 15.1 יעקב זכרון

3,291 39.3 חדרה
6,054 26.1 חולון

12,224 25.2 חיפה
1,328 34.4 טבריה

340 31.1 טייבה
342 41.4 טירה
800 35.7 כרמל טירת
370 48.5 טמרה
809 40.6 יבנה
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 מהמוסד ושאירים זקנה קצבת מקבלי כל מתוך הכנסה השלמת מקבלי :3.20 לוח
 1998 בסוף יותר או תושבים 10,000 שמנו ביישובים ,1998 לאומי, לביטוח

)המשך(

1999־1998 יישוב, לפי גמלאות מקבלי לאומי, לביטוח המוסד :מקור

מוחלטים מספרים אחוזים יישוב

504 29.2 יהוד
214 48.3 יפיע
486 51.9 עילית יקנעם

13,359 24.5 ירושלים
85 25.1 ירכא

237 53.9 כנא כפר
168 58.5 מנדא כפר

1,899 24.3 סבא כפר
256 64.0 קאסם כפר
171 45.4 קרע כפר

2,605 64.1 כרמיאל
2,562 43.3 לוד

149 18.2 ציון מבשרת
220 42.6 מגאר
128 38.1 אל-כרום מגיד

1,291 51.0 העמק מגדל
67 31.3 מודיעין

441 50.7 אדומים מעלה
1,164 67.2 מעלות-תרשיחא
2,093 34.6 נהריה

623 23.9 ציונה נס
1,389 42.7 נצרת
4,019 62.4 עילית נצרת

960 44.8 נשר
791 65.1 נתיבות

8,626 39.2 נתניה
355 51.5 סחנין

2,185 41.6 עכו
2,060 48.7 עפולה

209 43.2 עראבה
1,533 60.7 ערד

214 43.7 ערערה
1,206 39.0 חנה-כרכור פרדס
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 מהמוסד ושאירים זקנה קצבת מקבלי כל מתון הכנסה השלמת מקבלי :3.20 לוח
 1998 בסוף יותר או תושבים 10,000 שמנו ביישובים ,1998 לאומי, לביטוח

)המשך(

1999-1998 יישוב, לפי גמלאות מקבלי לאומי, לביטוח המוסד :מקור

מוחלטים מספרים אחוזים יישוב

6,248 30.2 תקווה פתח
1,161 44.8 צפת

155 40.3 קלנסווה
631 20.2 אונו קרית

2,249 39.8 אתא קרית
1,621 29.8 ביאליק קרית
2,955 58.0 גת קרית

249 13.7 טבעון קרית
3,016 46.8 ים קרית
1,453 27.4 מוצקין קרית

681 47.3 מלאכי קרית
832 45.1 שמונה קרית
604 31.8 העין ראש

5,801 33.5 לציון ראשון
408 68.2 רהט

3,490 30.0 רחובות
129 41.7 ריינה

2,468 42.0 רמלה
3,678 15.6 גן רמת

439 10.1 השרון רמת
986 21.0 רעננה

1,158 61.4 שדרות
14 18.4 שוהם

488 41.5 שפרעם
13,187 20.2 אביב־יפו תל
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 הכנסה**, בעשירוני בית משקי מסן קשישים* של בית משקי אחוז :3.21 לוח
1998

בעשירון הקשישים אחוז

22.9 תחתון עשירון
22.1 שני עשירון
26.6 שלישי עשירון
32.4 רביעי עשירון
31.6 חמישי עשירון
30.0 שישי עשירון
28.8 שביעי עשירון
29.4 שמיני עשירון
31.2 תשיעי עשירון
25.9 עליון עשירון
28.1 האוכלוסייה בכל

 וסקר הבית משק הוצאות מסקר מיוחדים עיבודים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה :מקור
1998 הכנסות,

60+בנות ונשים 65+בני גברים *
 בכלל בית משקי פי על מחולקים העשירונים סטנדרטית, לנפש הבית משק של נטו הכנסה **

האוכלוסייה
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חאוכבוסייה ובכמ קשישי עומד שבראשן משפחות בקרב העוני ממדי : .11$ לוח

 העברה תשלומי לאחר
ישירים ומסים

 העברה תשלומי לפני
ישירים ומסים

 בכלל
האוכלוסייה

 בקרב
הקשישים

 בכלל
האוכלוסייה ס

 בקרב
מקשישי

**1997
)אלפים( הענייה האוכלוסייה

292.5 81.1 548.1 197.0 משפחות
1,033.0 124.7 1,789.8 325.2 נפשות

)אחוזים( העוני תחולת
17.5 24.3 32.8 59.0 משפחות
18.2 18.9 31.5 49.4 נפשות

1998
)אלפים( הענייה האוכלוסייה

308.3' 86.9 552.8 202.5 משפחות
1,133.9 132.8 1,813.3 340.1 נפשות

)אחוזים( העוני תחולת
18.0 25.0 32.2 58.3 משפחות
19.5 19.6 31.2 50.2 נפשות

1999
)אלפים( הענייה האוכלוסייה

308.3 86.9 552.8 202.5 משפחות
1,133.9 132.8 1,813.3 340.1 נפשות

)אחוזים( העוני תחולת
18.0 25.0 32.2 58.3 משפחות
19.5 19.6 31.2 50.2 נפשות

1998/99 שנתית, סקירה לאומי, לביטוח המוסד מקור:

65+ בגיל וגברים 60+ בגיל נשים :הלאומי הביטוח בחוק הגדרתם פי על *
 על המבוסס משולב, הכנסות סקר להפיק לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה החלה 1998 בשנת **

 בין להשוות ניתן לא כן על ;המשפחה הוצאות סקר נתוני ועל השוטף ההכנסות סקר נתוני
 הם שכן ,1999 הקשישים בשנתון שפורסמו לנתונים זה בלוח המתפרסמים הנתונים

שונה נתונים מקור על מבוססים
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 תשלומי לאחר קשיש* עומר שבראשן משפחות בקרב חעוני ממרי :3.23 לוח
מחוזות** לפי ישירים, ומסים חעברח

1999 1998
אחוזים מספרים אחוזים מספרים

25.0 86,900 24.3 81,100 סח״ב

מחוזות
23.3 7,900 21.5 6,500 ירושלים
40.4 10,900 39.9 10,800 הצפון
19.7 10,900 32.5 12,000 חיפה
25.6 15,600 21.0 12,000 המרכז
19.7 21,600 19.0 20,100 אביב תל
32.4 11,800 35.7 13,100 הדרום

מיוחדים עיבודים לאומי, לביטוח המוסד :מקור

65+ בגיל וגברים 60+ בגיל נשים :הלאומי הביטוח בחוק הגדרתם פי על *
 על המבוסס משולב, הכנסות סקר להפיק לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה החלה 1998 בשנת **

 בין להשוות ניתן לא כן על המשפחה. הוצאות סקר נתוני ועל השוטף ההכנסות סקר נתוני
 הם שכן ,1999 הקשישים בשנתון שפורסמו 1997 לנתוני זה בלוח המתפרסמים הנתונים

שונה נתונים מקור על מבוססים
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 קשישים/ של בית במשקי הממוצע החדרים ומספר דירה על בעלות :3.24 לוח
)אחוזים( 1998 הבית, משק סוג לפי האוכלוסייה, ובכלל

הכנסות וסקר הבית משק הוצאות מסקר מיוחדים עיבודים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור:

כל
 הבית משקי

באוכלוסייה

קשישים של בית משקי
 בית משקי

 אחרים
 לפחות בהם
קשיש אחד

 זוג,
 לפחות

קשיש אחד
 קשישים
בודדים

33.5 34.4 32.1 קשישים של בית משקי התפלגות

ובבעלות בשכירות דירות

100.0 100.0 100.0 100.0 ** *סה״כ

70.0 74.6 76.8 71.5 בבעלות דירות

25.3 23.2 20.6 22.5 שכורות דירות

בדירה ממוצע חדרים מספר

100.0 100.0 100.0 100.0 סה״כ

13.3 10.5 15.3 32.3 חדרים 2 עד

37.6 41.0 46.0 50.6 3-2.5
30.3 33.9 30.5 17.1 4-3.5
18.8 14.6 8.2 ויותר חדרים 4.5

60+בנות ונשים 65+בני גברים *
בחינם וגרים מפתח דמי ־ אחרים דיור סוגי כולל **
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 - )אחוזים( הדירה על בעלות/שכירות לפי בקהילה הגרים 65+ בני :3.25 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

אחר

*בשכירות
 בבעלות

הדיירים סה״כ
 מחברה

ציבורית
בית מבעל
פרטי **סה״כ

6.2 8.0 14.0 23.4 70.5 100.0 65+ בני סה״כ

מיו
4.0 8.3 12.4 22.0 74.0 100.0 גברים
7.9 7.9 15.2 24.4 67.7 100.0 נשים

גיל
4.0 8.5 14.6 24.2 71.8 100.0 74-65
6.1 7.5 13.5 21.7 72.1 100.0 79-75

12.9 7.2 12.6 22.4 64.8 100.0 80+

אוכלוסייה קבוצת
5.6 8.5 14.3 24.2 70.3 100.0 ואחרים יהודים
3.2 16.1 47.6 67.0 29.8 100.0 ***עעעל>/2נ״בדיד/ ל>7מזה:ע

15.7 1.5 8.4 10.6 73.7 100.0 ערבי□

ואחרים יהודים של לידה יבשת

(4-3) 4.0 5.9 9.9 85.8 100.0 ישראל
7.1 11.1 4.5 16.6 76.3 100.0 אסיה-אפריקה
5.1 7.9 19.6 29.1 65.8 100.0 אירופה־אמריקה

מפתח בדמי כולל *
ציבורית מחברה או פרטי בית מבעל שאינה שכירות כולל **

ואילך 1990 משנת שעלו ***
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 ובכלל קשישים/ של בית במשקי בני-קיימא מוצרים על בעלות :3.26 לוח
)אחוזים( 1998 בית, משק סוג לפי חאוכלוסייח,

 משקי כל
 הבית

באוכלוסייה

קשישים של בית משקי
 בית משקי

 בהם אחרים
 אחד לפחות
קשיש

 לפחות זוג,
קשיש אחד

 קשישים
בודדים

33.5 34.4 32.1 קשישים של בית משקי התפלגות

58.1 47.8 55.7 28.2 מיקרוגל
25.8 16.6 29.7 10.6 כלים מדיח

24.8 9.8 10.8 4.8 כביסה מייבש
91.2 93.6 95.4 78.2 כביסה מכונת
46.9 43.9 . 62.0 46.9 אוויר מזגן
89.6 93.9 94.8 94.4 בצבע טלוויזיה
58.7 57.3 54.8 22.9 וידיאו
36.6 22.7 12.0 3.6 ביתי מחשב
94.3 95.7 97.7 94.3 לפחות אחד טלפון קו
44.5 34.2 21.5 5.2 לפחות אחד סלולרי טלפון

61.9 68.3 77.5 66.9 בכבלים לטלוויזיה מנוי

8.2 4.3 3.4 0.9 לאינטרנט מנוי

52.9 46.0 39.4 8.6 לפחות אחת מכונית

 וסקר הבית משק הוצאות מסקר מיוחדים עיבודים לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה :מקור
1998 הכנסות,

60+ בנות ונשים 65+ בני גברים *



157 הקשישים של וכלכליים חברתיים מאפיינים

 לדירה עד לבניין מהכניסה המדרגות מספר לפי בקהילה, הגרים 65+ בני :3.27 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - )אחוזים(

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

21 + 20-1 1 10-4

3-0 סה״ב

 מזה:
 יש

מעלית סה״כ

 מזה:
 יש

מעלית סה״כ

 מזה:
 יש

מעלית סה״כ

40.8 40.6 19.0 19.5 8.5 11.0 28.9 100.0 65+ בני סה״ב

מיו
41.1 40.9 19.0 19.1 11.1 10.6 29.4 100.0 גברים
40.5 40.4 18.9 19.8 6.6 11.3 28.5 100.0 נשים

גיל
40.3 41.8 18.6 19.0 7.3 11.0 28.2 100.0 74-65
40.5 40.3 14.3 19.9 13.4 10.9 28.9 100.0 79-75
42.7 37.1 24.4 20.8 (7-0) 11.2 30.8 100.0 80+

אוכלוסייה קבוצת
40.9 43.1 19.1 20.6 9.2 10.8 25.6 100.0 ואחרים יהודים
37.4 59.0 19.9 19.1 (7.3) 9.2 12.7 100.0 בריה״מלשעבר* מזה:עול>

0.0 1.9 0.0 3.4 0.0 14.5 80.2 100.0 ערבים

יהודים של לידה יבשת
ואחרים

45.1 41.0 (16.8) 18.1 11.5 29.5 100.0 ישראל
33.7 32.1 12.1 18.1 9.7 40.1 100.0 אסיה-אפריקה
42.5 48.1 21.9 21.9 10.6 11.1 18.9 100.0 אירופה-אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 - )אחוזים( בדירה מיגון אבזרי הימצאות לפי בקהילה, הגרים 65+ בני :3.28 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, מקור:

 אמצעי
 מיגון
אחר

 או עינית
 חריץ

 הצצה
 בדלת

הדירה
 דלת

ביטחון

 שרשרת
 ביטחון

 סוגר או
 ביטחון

לדלת

 סורגים
 בכל

החלונות

9.6 85.5 69.3 68.7 32.1 65+ סה״כבני

מיו
10.4 84.8 68.9 68.0 31.5 גברים
9.0 86.1 69.6 69.2 32.6 נשי□

גיל

10.3 85.4 72.0 69.1 30.9 74-65
8.4 85.9 68.0 69.5 33.2 79-75
8.5 85.4 62.2 66.5 34.7 80+

אוכלוסייה קבוצת
10.1 89.9 72.7 71.7 31.4 ואחרים יהודים
5.2 92.0 71.4 73.6 24.8 * לשעבר בריה״מ עולי :מזה

(1-6) 15.9 14.2 20.2 43.0 ערבי□

שליהודים לידה יבשת
ואחדים

18.8 90.3 74.4 71.4 29.3 ישראל
6.4 86.3 73.5 68.8 35.8 אסיה-אפריקה

10.7 91.4 72.2 73.0 29.7 אירופה־אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 - )אחוזים( בדירה נבחרים עזרים הימצאות לפי בקהילה, הגרים 65+ בני :3.29 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, מקור:

 או מערכת
 מכשיר

 לקריאת
מצוקה

 מפסק
 חשמלי

 אוטומטי
פחת( )מפסק

 או מעקה
 ידית

 אחיזה
בשירותים

 או מעקה
 אחיזה ידית

 באמבטיה
במקלחת או

19.1 79.5 12.2 24.2 סה״ב

מיו
16.3 81.8 10.5 22.4 גברים
21.2 77.8 13.5 25.6 נשים

גיל
14.1 80.3 8.7 21.1 74-65
22.5 79.2 15.3 26.4 79-75
31.0 77.4 19.9 31.5 80+

אוכלוסייה קבוצת
20.2 79.8 12.6 25.1 ואחרים יהודים

7.0 64.1 -15.2 24.9 לשעבר* בריה״מ עולי מזה:
(1-3) 76.0 6.3 10.5 ערבים

ואחרים יהודים של לידה יבשת
12.0 88.2 (5.8) 19.9 ישראל
18.3 81.7 10.1 21.2 אסיה־אפריקה
22.0 77.9 14.4 27.3 אירופה-אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 נתוני • )אחוזים( בדירה בעיות הימצאות לפי בקהילה, הגרים 65+ בני :3.30 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, מקור:

 בעיות
 בצנרת

בביוב או

 או קירות
 תקרה

 או רטובים
דולפים

 סדקים
 גדולים
בקירות

 או חלונות
 תריסים
שבורים

10.8 15.3 12.5 14.2 65+ בני סה״ב

מיו
10.4 14.9 11.2 13.1 גברים
11.1 15.6 13.5 15.0 נשים

גיל
11.4 15.7 12.5 13.8 74-65
10.2 12.9 11.8 15.9 79-75
9.6 16.4 13.1 13.7 80+

אוכלוסייה קבוצת
10.6 13.9 11.1 12.9 ואחרים יהודים
14.0 13.5 8.6 16.0 בריה״מלשעבר* עולי מזה:
14.3 38.1 34.0 34.0 ערבים

ואחרים יהודים של לידה יבשת
10.7 10.3 11.3 (5.6) ישראל
14.2 21.1 16.3 18.8 אסיה־אפריקה
9.0 11.1 8.9 11.3 אירופה-אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי שמתנדבים, בקהילה 65+ בני אחוז :3.31 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לידה ויבשת

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

נשים גברים סה״כ

10.4 11.8 11.0 65+ בני סה״כ

גיל
11.2 13.2 12.1 74-65
11.1 11.6 11.3 79-75
7.2 7.4 7.2 80+

אוכלוסייה קבוצת
10.9 12.5 11.6 ואחרים יהודים
4.7 7.9 5.9 * לשעבר בריה״מ עולי מזה:

(0-9) 1.1 ערבים

ואחרים יהודים של לידה יבשת
23.9 19.6 22.0 ישראל

4.1 8.8 6.3 אסיה-אפריקה
12.2 13.3 12.7 אירופה-אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 להרצאות, בשנה פעם לפחות הולכים אשר בקהילה 65+ בני אחוז :3.32 לוח
 מועדון(, במסגרת )שלא אחרים למופעים או קונצרטים הצגות, סרטים,

 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לפי
1997

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

נשים גברים סה״כ

27.2 30.8 28.8 65+ בני סה״כ

גיל
32.5 35.3 33.7 74-65
26.8 29.7 28.1 79-75
11.9 18.1 14.5 80+

אוכלוסייה קבוצת
28.8 32.7 30.5 ואחרים יהודים
28.2 32.5 29.9 ★ לשעבר בריה״מ עולי מזה:

3.9 2.4 ערבים

ואחרים יהודים של לידה יבשת
48.0 52.9 50.1 ישראל

8.5 10.8 9.5 אסיה-אפריקה
34.8 40.7 37.2 אירופה־אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - בקהילה הגרים 65+ בני של עיסוקים :3.33 לוח
' )אחוזים(

1997 ומעלה, 60 בני סקר למ״ס, :מקור

 לימודים
 )כגון
 שפה,

קודש(

 אומנויות
 )כגון
 ציור,

 פיסול,
צילום(

 מלאכת
 )כגון יד

 תפירה,
 סריגה,
נגרות(

 מוזיקה
 )כגון

 נגינה,
שירה(

 משחקים
 )כגון

 קלפים,
שחמט(

9.3 3.6 9.5 2.5 14.6 65+בני סה״ב

מיו
11.4 4.6 4.0 3.2 17.3 גברים
7.7 2.9 13.6 2.0 12.6 נשים

גיל
11.0 4.6 10.8 3.2 15.0 74-65
10.1 2.7 7.7 2.0 16.1 79-75
3.5 (1-6) 7.3 (1-2) 12.0 80+

אוכלוסייה קבוצת
9.9 3.8 10.0 2.7 15.4 ואחרים יהודים
9.7 1.7 10.9 2.1 16.0 *לשעבר בריה״מ עולי מזה:

0 0 (1-3) ערבים

יהודים של לידה יבשת
ואחרים

13.5 9.5 11.4 (7-1) 16.2 ישראל
7.4 (1.5) 7.2 (1-4) 6.9 אסיה-אפריקה

10.6 4.2 11.1 2.7 19.0 אירופה-אמריקה

ואילך 1990 משנת שעלו *
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 ימי בחמשת יומי עיתון של אחד גיליון לפחות שקראו 19+ ובני 65+ בני :3.34 לוח
)אחוזים*( 1997 האחרונים, החול

19+ בני 65+ בני יומי עיתון

82.2 71.7 יומיים עיתונים קוראים
3.4 0.5 גלובס
2.1 2.6 פוסט ג׳רוזלם

10.1 7.9 הארץ
1.4 3.1 הצופה

59.1 39.3 אחרונות ידיעות
28.8 21.5 מעריב

2.6 1.6 אחר עברי
4.8 5.7 אחר לועזי
4.3 6.6 האחרון בשבוע קרא לא

17.8 28.3 יומיים עיתונים קורא לא

על־ידי נערך , 1997 תקשורת לאמצעי חשיפה סקר בישראל, המפרסמים איגוד :מקור
בע״מ מרחבי למחקר המכון "גיאוקרטוגרפיה"

 יותר קוראי□ העיתונים מקוראי שחלק משום 100%מ- ביותר מסתכם טור בכל הסה״כ *
אחד מעיתון



165 Q'wvnn של וכלכליים חברתיים מאפיינים

 בארבעת ר, יום עיתון של אחר גיליון לפחות שקראו 19+ ובני 65+ בני :3.35 לוח
)אחוזים*( 1997 האחרונים, השבוע סופי

19+ בני 65+ בני ו׳ יום עיתון

90.7 81.6 ו׳ יום עיתוני קוראים
2.6 1.0 גלובס
2.4 4.2 פוסט ג׳רוזלם

10.3 9.6 הארץ
1.0 1.7 הצופה

68.6 52.6 אחרונות ידיעות
32.5 23.5 מעריב

6.1 7.5 אחר עברי
6.1 5.2 אחר לועזי
2.7 4.1 החודש ר יום עיתון קרא לא
9.3 18.4 ו׳ יום עיתוני פעם אף קורא לא

על־ידי נערך ,1997 תקשורת לאמצעי חשיפה סקר בישראל, המפרסמים איגוד :מקור
בע״מ מרחבי למחקר המכון "גיאוקרטוגרפיה"

 יותר קוראים העיתונים מקוראי שחלק משום 100%מ־ ביותר מסתכם טור בכל הסה״כ *
אחד מעיתון
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 מארבעת שבועון של אחד גיליון לפחות שקראו 19+ ובני 65+ בני :3.36 לוח
)אחוזים( 1997 מאחרונים, מגיליונות

19+ בני 65+ בני השבועון

55.2 44.3 שבועונים קוראים
1.9 0.7 ומחשבים אנשים
3.4 1.6 וטוטו ספורט חדשות

24.7 19.5 לאשה
5.4 2.1 לנוער מעריב

14.0 7.2 פלוס פנאי
2.4 1.4 1 ראש

17.4 19.5 החודש קרא לא
44.8 55.7 שבועונים קורא לא

על־ידי נערך ,1997 תקשורת לאמצעי חשיפה סקר בישראל, המפרסמים איגוד מקור:
בע״מ מרחבי למחקר המכון "גיאוקרטוגרפיה"
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 מארבעת ירחון של אחר גיליון לפחות שקראו 19+ ובני 65+ בני :3.37 לוח
)אחוזים( 1997 האחרונים, הגיליונות

19+ בני 65+ בני הירחון

43.1 27.5 ירחונים קוראים
4.7 1.1 אוטו
3.1 4.1 וטבע ארץ
9.5 0.6 את
3.8 1.8 וילדים הורים
0.6 - זומביט
3.3 1.1 הדברים טבע
1.3 0.4 פופולרי מדע
1.9 מוטו
7.0 4.1 אחר מסע
7.1 1.1 האשה עולם

15.6 14.0 האחרונים החודשים 4ב- קרא לא
56.9 72.5 בכלל ירחונים קורא לא

 על-ידי נערך ;1997 תקשורת לאמצעי חשיפה סקר בישראל, המפרסמים איגוד :מקור
בע״מ מרחבי למחקר המכון "גיאוקרטוגרפיה"



בישראל בשישים 168

 לכל ביחס )"אתמול"( חול ביום לרדיו שהאזינו 19+ ובני 65+ בני :3.38 לוח
)אחוזים*( 1997 ערוץ,

19+ בני 65+ בני ערוץ

91.8 89.9 לרדיו מאזינים
3.0 7.4 א רשת

27.2 44.4 ב רשת
7.9 3.7 ג רשת

20.4 13.3 צה״ל גלי
1.8 2.9 המוזיקה קול
8.4 0.5 גלגל״צ
1.9 2.2 7 ערוץ
1.1 0.1 לעסקים הדרך קול
0.5 0.1 רקע רדיו

13.4 1.5 אזורי רדיו
4.3 1.5 אחר רדיו
5.6 4.8 זוכר לא

28.0 30.7 אתמול האזין לא
8.2 10.1 בכלל מאזין לא

 על־ידי נערך ,1997 תקשורת לאמצעי חשיפה סקר בישראל, המפרסמים איגוד :מקור
בע״מ מרחבי למחקר המכון "גיאוקרטוגרפיה"

 ליותר האזינו לרדיו מהמאזינים שחלק משום 100%מ־ ביותר מסתכם טור בכל הסה״כ *
אחת מתחנה
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 1997 בקולנוע, 19+ ובני 65+ בני של החודשי הביקורים מספר :3.39 לוח
)אחוזים(

על-ידי נערך ,1997 תקשורת לאמצעי חשיפה סקר בישראל, המפרסמים איגוד :מקור

19+ בני 65+ בני

100.0 100.0 סה״כ

16.0 10.1 אחת פעם
11.3 8.7 פעמים 3-2
3.3 1.3 ויותר פעמים 4

69.4 79.9 בקולנוע ביקר לא

בע״מ מרחבי למחקר המכון י׳גיאוקרטוגרפיה"

1998 סוף ומין, גיל לפי לנהוג, המורשים 65+ בני :3.40 לוח

נשים גברים סה״כ

מוחלטים מספרים
31,738 112,879 144,617 65+ בני
27,041 83,545 110,586 74-65 בני
4,697 29,334 34,031 75+ בני

המתאימה האוכלוסייה מתון אחוזים
45.2 79.5 61.8 לנהוג* המורשים כלל

9.3 44.5 24.4 65+ בני
14.0 56.3 32.4 74-65 בני
3.2 27.9 13.5 75+ בני

1999,3 מס׳ סטטיסטיים ממצאים לקט בישראל, הנהגים מצבת למ״ס, ־ מקור

17+ לבני מתייחסים השיעורים *
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 כלפיהם שבוצעו אלימות מעשי על שדיווחו בקהילה הגרים 65+ בני :3.41 לוח
1997 ומעלה, 60 בני סקר נתוני - )אחוזים( האחרונה בשנה

 אחוז
 שהתלוננו

במשטרה***

מזה:
 סה״כ

 נפגעים
 ממעשי

**** *** **גניבה*אלימות
 פריצה
לדירה

57.7 4.0 4.8 8.6 65+ בני סה״כ

מיו

53.5 4.1 4.5 8.6 גברים
60.7 3.9 5.0 8.6 נשים

גיל

60.3 3.7 4.9 8.8 74-65
54.8 4.3 3.7 ר.ר 79-75
52.3 4.7 5.3 9.0 80+

אוכלוסייה קבוצת

57.6 4.2 5.0 9.1 ואחרים יהודים
48.6 4.1 5.7 9.2 run: ע>^ע׳נד♦***״עדיד/ עולי
69.4 (1-4) (1.7) ערבים

יהודים של לידה יבשת
ואחרים

79.9 (5-2) (6.5) 10.8 ישראל

52.5 4.8 6.1 10.6 אסיה-אפריקה

57.0 3.8 4.3 8.2 אירופה־אמריקה

 גופנית, פגיעה ציבורי, במקום או ברחוב שוד גניבה, לדירה, פריצה :כוללי□ אלה מעשים *
אחר פשע

כייסות( ארנק, גניבת )כגון בכוח בשימוש איום ללא או בכוח שימוש ללא * *
האחרונה בשנה נפגעים סה׳׳כ מתוך האחרון האלימות למקרה מתייחסת התלונה ***

ואילך 1990 משנת שעלו ****



'V
'



173

 לקשישים: השירותים מערכת .4
שימוש ודפוסי היצע

מבוא

 כאן מוצגים הקשישה. לאוכלוסייה המיועדת השירותים למערכת מתייחס זה פרק
 הניתנים משירותים החל לקשישים הקיימים השירותים לרצף המתייחסים נתונים

 שונות במסגרות המסופקים שירותים דרך סיעוד(, חוק שירותי )כגון הקשיש בבית
 וכלה מוגן(, ודיור תומכת )קהילה דיור תכניות יום(, ומרכזי )מועדונים בקהילה

 בפרק הלוחות כרוניים(. לחולים ובתי-חולים אבות )בתי מוסדיים בשירותים

זה. לרצף בהתאם מופיעים

 לאפשר שיש בתפיסה דוגלת בישראל והרווחה הבריאות שירותי של המדיניות
 העברתו את שניתן, כמה עד ולמנוע, והקהילה, הבית במסגרת להישאר לקשיש

 לשירותים המיועדים המשאבים בתגבור מתבטא הדבר מוסדית. למסגרת
חדשים. שירותים לפיתוח המאמצים וחיזוק השונים הקהילתיים

 ממשלה משרדי בין מתחלקת והספקתם לקשישים השירותים למימון האחריות
 לביטוח המוסד והרווחה, העבודה משרד הבריאות, משרד שבהם: )העיקריים שונים

 פועלים ממשלתיים גופים לצד המקומיות. הרשויות לבין השיכון( ומשרד לאומי,

שונים. ופרטיים וולונטריים ציבוריים, ארגונים
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 השירות לסוג בהתאם מתחלקת השונים והארגונים המשרדים בין האחריות
 העבודה משרד המוסדי, בתחום למשל, כך, הקשיש. של התפקודי למצבו ובהתאם
 אחראי הבריאות משרד ותשושים, עצמאיים בקשישים הטיפול על אחראי והרווחה

 על אחראיות קופות-החולים ואילו הנפש, ותשושי הסיעודיים בקשישים הטיפול על
מורכב. סיעודי במצב בקשישים הטיפול

 קשישים של השימוש דפוסי את המציגים בשנתון, אחרים מפרקים להבדיל
 של ההיצע על נתונים גם השימוש, לדפוסי בנוסף מוצגים זה בפרק שונים, בשירותים
 בכל שלא בעובדה נעוצה הנתונים בהצגת האחידות לחוסר הסיבה שונים. שירותים

 הקשישים של השימוש דפוסי על מעודכנים ו/או זמינים נתונים קיימים השירותים
 כל על כמותיים נתונים לספק אפשרות אין כי לציין יש כמו־כן השירותים. באותם

 וולונטריים ארגונים על-ידי המסופקים אלה לגבי ובעיקר לקשישים, השירותים
וזמינים. מרוכזים נתונים היעדר בגלל ופרטיים

 בני לאוכלוסיית השימוש שיעורי מתייחסים זה בפרק המוצגים מהשירותים בחלק
 על-ידי מוגדרת שהיא כפי הקשישה לאוכלוסייה מתייחסים הם אחר ובחלק 65+

 בני גברים דהיינו והרווחה(, העבודה ומשרד לאומי לביטוח )המוסד הרווחה שירותי
 קשישים של יותר הגבוהים השימוש דפוסי עקב כמו-כן, .60+ בנות ונשים 65+

 גם מהנתונים חלק מתייחסים השירותים, במרבית (75)+ יותר גבוהים בגילים
1זו. לאוכלוסייה

 השונים בשירותים הקשישים של השימוש למידת המתייחסים הנתונים הוצגו כלל בדרך 1
 מידת על נתונים מוצגים שלגביהם או מצומצם, השימוש בהם השירותים באותם באחוזים.

לאלף. בשיעור הנתונים הוצגו השירות, של ההיצע

 ללמוד כדי היסטוריים נתונים להציג ניסינו בשנתון, אחרים בפרקים כמו זה, בפרק
 אוכלוסייה קבוצות לפי האפשר, במידת הנתונים, הוצגו כן השירותים. התפתחות על

 מידת על השירותים, של הפריסה על ללמוד מנת על שונים, גיאוגרפיים ואזורים
באוכלוסייה. שונות קבוצות בקרב בהם השימוש ועל זמינותם
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עיקריים ממצאים

 לאומי, לביטוח המוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים 82,600 היו 1998 שנת בסוף ♦
 הזכאים אחוז (.60+ בנות ונשים 65+ בני )גברים מהקשישים 12% היוו והם

 גבוה הזכאיות הנשים אחוז .85+ בגיל מהקשישים 38%ל- ומגיע הגיל, עם עולה
(.4.1 )לוח בגיל העלייה עם מצטמצם זה פער .50%ב- הגברים של מזה

 שהרוב כך על מצביעה סיעוד לגמלת לזכאים שניתן משירות סוג בחינת -
 7% מצוקה, לחצני מקבלים 13% בבית, מטפלת מקבלים (90%)כ־ המכריע
(.4.2 )לוח ספיגה מוצרי מקבלים 7%ו- יום מרכז מקבלים

 שאחוז הדבר פירוש .1998ו- 1990 השנים בין 3 פי כמעט גדל הזכאים מספד ־
 113%ב- גדל (60+ בנות ונשים 65+ בני )גברים הקשישים כלל מתוך הזכאים
(.4.3 )לוח זו בתקופה

 מהגברים 25%) מוגדלת לגמלה זכאים 22% סיעוד, לגמלת הזכאים מתוך ־
 52%) לבד גרים סיעוד לגמלת הזכאים מן 45%ש־ יצוין כן מהנשים(. 21%ו-

(.4.4 )לוח מהגברים( 26%ו־ מהנשים

 כלל מתוך סיעוד לגמלת הזכאים באחוז יישובים בין הבדלים קיימים ־

 גבעת ראמה, עומר, השרון, )ברמת 5% בין נע זה אחוז ביישוב. הקשישים
 עילוט, דבוריה, העמק, מגדל מלאכי, )בקרית ומעלה 30%ל- ונהריה(, זאב

(.4.5 )לוח ופוריידיס( אכסאל

 מהמחלקות הבית משק בניהול עזרה קשישים 7,000 קיבלו 1999 בשנת ♦
 טיפול קיבלו מספר ואותו אישי טיפול קיבלו קשישים 850 ;חברתיים לשירותים

(.4.6 )לוח הבית( משק בניהול ועזרה אישי טיפול של )שילוב כוללני

 מרכזיים סניפים 19ב־ הממוקמות לקשיש לייעוץ תחנות לאומי לביטוח למוסד ♦
 מכלול לחודש. בממוצע קשישים 9,200כ- לייעוץ פנו 1998 ובשנת המוסד, של

 )לוח מתנדבים 3,700כ- על-ידי מסופקים הייעוץ בשירותי שניתנים השירותים
4.8.)
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 מספר לקשישים. חברתיים מועדונים 860כ־ בארץ פעלו 1999 שנת בסוף ♦
 אחוז .82,140ל- הגיע כמותי, דיווח התקבל עליהם מועדונים 814ב- המבקרים
(.4.10 )לוח 14%בכ- מוערך במועדונים המבקרים הקשישים

 הקשישים מספר .1999 בסוף 50כ- על עמד ״המועשרים״ המועדונים מספר ♦
 בארץ הקשישים מכלל 0.8% היוו והם 5,000לכ- הגיע אלה במועדונים המבקרים

(.4.12 )לוח

 בהם המבקרים ומספר לקשישים יום מרכזי 124 בארץ פעלו 1999 שנת בסוף ♦
 מקומיות עמותות על-ידי מופעלים היום מרכזי מרבית קשישים. 10,000לכ- הגיע
 גופים על-ידי 9% ואילו וולונטריים, גופים על-ידי 12% (,79%) הזקן למען

(.4.14 )לוח פרטיים

 ובקרב ,1.6 היה 1999 שנת בסוף 65+ בני מתוך יום במרכזי המבקרים אחוז ־
 הוא הכפרי במגזר המבקרים אחוז .2.5ל- הגיע זה אחוז הערבית האוכלוסייה

 )לוח בהתאמה( ,65+ בני מתוך 1.4%ו- 5.2%) העירוני במגזר מאשר 3.7 פי
4.15.)

 134%ב־ בהם המבקרים ומספר היום מרכזי מספר גדל ,1998־1990 במהלך ־
(.4.16 )לוח 74%ב- גדל 75+ בני מתוך המבקרים ואחוז בהתאמה, 158%ו-

 חברים היו ובהן תומכת קהילה של תכניות 36 בארץ פעלו 1999 שנת בסוף ♦
 משתייכים מהחברים (55%) כמחצית אב. בתי 4,930מ־ קשישים 6,560כ-

(.4.20 )לוח פרטיות חברות על־ידי המופעלות לקהילות

 קרוב ובהן לקשישים מוגן לדיור תכניות 147 בארץ היו 1998 שנת בסוף ♦
 לאלף יחידות 67 או ,65+ בני לאלף דיור יחידות 29 שהן דיור, יחידות 16,000ל־

 המגזר על־ידי המופעלות בתכניות נמצאות הדיור מיחידות כמחצית .75+ בני
 29%ו־ הוולונטרי המגזר על־ידי המופעלות בתכניות מהן 22% הממשלתי,

(.4.25 ;4.23 )לוח הפרטי המגזר על-ידי המופעלות בתכניות
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 מספר שניים, מפי יותר המוגן הדיור תכניות מספר גדל ,1998-1990 בתקופה -
 0/94°ב- 65+ בני יהודים לאלף הדיור יחידות ושיעור ,2.6 פי הדיור יחידות

(.4.24 )לוח

 במחוזות בארץ. השונים באזורים מוגן לדיור התכניות בהיצע הבדלים קיימים ־
 מהשיעור גבוה 65+ בני לאלף המוגן הדיור יחידות שיעור והדרום ירושלים

 השיעור נמצא הצפון במחוז שבע(. באר בנפת 60ו- ;בהתאמה ,47ו- 42) הארצי
 חיפה, במחוזות (.14) 65+ בני לאלף מוגן דיור יחידות של ביותר הנמוך
(.4.25 )לוח הארצי לשיעור קרוב זה שיעור אביב ותל המרכז

I

 65+ בני אלף מכל 16 כי עולה, 1995 של והדיור האוכלוסין מפקד מנתוני ״
 מוגן בדיור הגרות הנשים שיעור מוגן. דיור של במסגרות גרים (1.6% )כלומר

 זה בשירות השימוש שיעור בהתאמה(. 10ו־ 21) הגברים של מזה כפול הנו
(.4.26 )לוח הגיל עם עולה

 600כ- עם אקוטית, לגריאטריה מחלקה עם בתי-חולים 20 היו 1998 שנת בסוף ♦
 לאלף מיטות 2.4 או ,65+ בני לאלף מיטות 1.0) בסך־הכל מיטות

 אקוטית, לגריאטריה במחלקה אשפוזים 15,710 נרשמו שנה באותה (.75+ בני
 בתי-חולים 12ב־ ימים. 13.5 על עמדה שיצאו חולים של הממוצעת והשהייה

 920כ- אלה בבתי-חולים היו ובסך־הכל לגריאטריה-שיקום, מחלקה הייתה
 נרשמו זו בשנה (.75+ בני לאלף מיטות 3.6 או 65+ בני לאלף מיטות 1.5) מיטות
 חולים של הממוצעת והשהייה לגריאטריה-שיקום, במחלקה אשפוזים 9,270
 סיעודית מחלקה עם בתי-חולים 25 היו שנה באותה יום. 37 על עמדה שיצאו

 מיטות 3.8 או ,65+ בני לאלף מיטות 1.6) מיטות 950כ־ בסך־הכל ובהם מורכבת,
 של הממוצעת והשהייה אשפוזים 4,320 נרשמו אלה במחלקות (.75+ בני לאלף

(.4.28 ;4.27 )לוח יום 66 על עמדה שיצאו החולים

 אקוטית, לגריאטריה מיטות של בהיצע האזורים בין הבדלים קיימים ־
 הנמוך השיעור נמצא הצפון במחוז מורכבת. וסיעודית גריאטריה-שיקום

 ביותר הגבוה השיעור המרכז ובמחוז ,65+ בני לאלף אלה מיטות של ביותר
(.4.30 )לוח

 2.7)מ־ גריאטריה-שיקום מיטות בשיעור ירידה חלה 1998־1990 בתקופה -
במחלקה המיטות בשיעור עלייה נמצאה ובמקביל (,1.5ל- 65+ בני לאלף
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 לגריאטריה המיטות שיעור ;(1.6ל- 65+ בני לאלף 0.2)מ- המורכבת הסיעודית
(.431 )לוח זו תקופה במהלך השתנה לא 65+ בני לאלף אקוטית

 של בבעלות מתוכם 45% ממושך, לטיפול מוסדות 360כ- בארץ היו 1998 בסוף ♦
(.432 )לוח ממשלתית בבעלות (3%) והשאר פרטית בבעלות 52% וולונטרי, גוף

 48% כאשר 26,610 היה 1998 בסוף ממושך לטיפול במוסדות המיטות מספר ־
 לקשישים ומיועדות והרווחה העבודה משרד בפיקוח הן (12,790) מתוכן

 הבריאות משרד בפיקוח הן (13,820) מתוכן 52% ואילו ותשושים, עצמאיים
(.4.33 )לוח נפש ותשושי סיעודיים לקשישים ומיועדות

 מסך 49%ש- כך על מצביעה מגזר לפי ממושך לטיפול המיטות התפלגות ־
 משתייכות 8%ו־ הפרטי, למגזר 43% הוולונטרי, למגזר משתייכות המיטות

 משרד שבפיקוח במיטות בולט הוולונטרי המגזר של חלקו הממשלתי. למגזר
 למגזר משתייכות נפש לתשושי המיטות ממחצית למעלה והרווחה. העבודה
(.434 )לוח הפרטי

 בארץ. השונים באזוריס ממושך לטיפול מיטות של בהיצע הבדלים קיימים ־
 מיטות 105 או 65+ בני לאלף מיטות 45,1998 בסוף קיימות, היו בסך־הכל

 לטיפול מיטות של ביותר הגבוה השיעור נמצא המרכז במחוז .75+ בני לאלף
 במחוז ואילו (75+ בני לאלף מיטות 145 או 65+ בני לאלף מיטות 63) ממושך
 מיטות 14) ממושך לטיפול מיטות של ביותר הנמוך השיעור נמצא הדרום
(.436 )לוח (75+ בני לאלף מיטות 39 או 65+ בני לאלף

 מספר ,86%ב- ממושך לטיפול המוסדות מספר גדל 1998-1990 השנים במהלך ־
 לאלף המיטות כלל בשיעור מזערי גידול מבטא והדבר ,40%ב- גדל המיטות

 הייתה אלה שנים במהלך זו. בתקופה ,75+ בני לאלף זה ובשיעור 65+ בני
 משרד בפיקוח שהן במיטות 75+ בני לאלף המיטות בשיעור 17% של ירידה

 לעצמאיים המיטות בשיעור 29% של ירידה מבטא )הדבר והרווחה העבודה
 משרד בפיקוח המיטות שיעור לתשושים(; המיטות בשיעור שינוי וחוסר

 המיטות בשיעור 35% של עלייה המבטא )דבר 33%ב־ גדל הבריאות
(.439 ;4.38 )לוחות נפש( לתשושי המיטות בשיעור 23%ו- לסיעודיים
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 65+ בני אלף מכל 40 כי עולה, 1995 של והדיור האוכלוסין מפקד מנתוני -
 השוהות הנשים שיעור ממושן. לטיפול במוסדות שוהים (4.0% )כלומר

 עולה המיסוד שיעור בהתאמה(. 26ו- 51) הגברי□ של מזה כפול הנו במוסדות
(.4.40 )לוח אירופה ילידי בקרב במיוחד גבוה והנו הגיל עם

והסברים הגדרות

סיעוד ביטוח חוק
 לפי מבוטח הלאומי. הביטוח חוק מכוח סיעוד גמלת משולמת 1988 מאפריל החל
 שאינה בית עקרת ושאירים, זקנה בביטוח שמבוטח מי כל הוא סיעוד ביטוח חוק

 בביטוח מבוטחי□ שאינם חדשים עולים וכן קצבה בת אלמנה לביתה, מחוץ עובדת
ושאירים. זקנה

 רוב בביצוע הזולת כעזרת התלויים 65 מגיל וגבר 60 מגיל אישה הם לגמלה זכאים
 המתגוררים לקשישי□ רק ניתנת הגמלה להשגחה. הזקוקים או היומיום פעולות

 אחר במוסד או סיעודית במחלקה או סיעודי במוסד המתגורר קשיש בקהילה.
 ניתנים לגמלה לזכאי□ לקבלה. זכאי אינו ציבורית, קופה על היא בו החזקתו שעיקר
 היומיום בפעולות לסיוע מטפלות של עזרה כולל: השירותים סל סיעוד. שירותי
 שירותי מצוקה; משדרי לקשישים; יום במרכז טיפול השגחה; הבית; משק ובניהול
ספיגה. מוצרי ;ארוחות הובלת ;מכבסה

 במקרים הזכאי. לידי ולא הסיעוד שירותי את המספקת לחברה משולמת הגמלה
 גמלה לקבל זכאי הוא הקשיש, של מגוריו באזור זמינים שירותים אין כאשר חריגים
זמינים. שירותים יימצאו אשר עד כספית

 המלאה הנכות מקצבת 100% של בשיעור גמלה :בסיסיות גמלה רמות שתי ישנן
 הקשיש של תלותו למידת בהתאם המלאה, הנכות מקצבת 150% של בשיעור וגמלה
הכנסות. במבחן מותנים ושיעורה לגמלה הזכות בזולת.

סמד־מקצועיים שירותים
 העבודה במשרד וחברתיים אישיים לשירותים האגף מטעם ניתנים אלה שירותים
 טיפול נכללים כאן חברתיים. לשירותים המקומיות הלשכות באמצעות והרווחה
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 ביתית. עזרה והן אישי טיפול הן בתוכו המשלב כוללני וטיפול ביתית עזרה אישי,
 על-ידי שנדחו או סיעוד חוק לקבלת זכאים שאינם לקשישים נועדו אלה שירותים

 בכוחות לתפקד מסוגלים שאינם נמצא אך מוגבלים, מספיק שאינם מכיוון החוק
עצמם.

חימום
 קרים, באזורים בגפם הגרים לזקנים לשנה אחת מעניק והרווחה העבודה משרד

 ישנה החורף. בחודשי ביתם חימום לצורך כספי סיוע הכנסה, מהשלמת ומתקיימים
הסיוע. גובה גם לכך ובהתאם מאוד קרים לאזורים קרים אזורים בין אבחנה

לקשיש הייעוץ שירות
 בסניפי הפועלות תחנות באמצעות לאומי לביטוח המוסד על־ידי מופעל זה שירות

 השירותים .60 גיל מעל ככולם שרובם מתנדבים בעזרת פועל השירות המוסד.
כמו ממושכים. בית וביקורי )יזומים( ראשוניים בית ביקורי ייעוץ, :הם המסופקים

 ישנה ובכך תחנות במספר הפועלים נוספים ייחודיים פרויקטים בשירות נכללים כן
מקומיים־ייחודיים. לצרכים היענות

חברתי מועדון
 חוגים, ניתנים בה הפנאי, שעות לניצול ותעסוקתית תרבותית חברתית, מסגרת

 וייעוץ. רווחה שירותי מספר וכן חברתיים משחקים גופנית, פעילות הרצאות,
 וארגונים מקומיות רשויות על־ידי ומופעל עצמאיים לקשישים מיועד השירות

שונים. וולונטריים

מועשר מועדון
 מוגבלים, לאוכלוסיית הן וחברתית פיזית המותאמת משולבת מועדונית מסגרת
 בעיקר מתאים מועשר מועדון עצמאיים. לזקנים והן סיעוד, חוק זכאי מתוכם

בו־זמנית. משתתפים 30מ- נמוך המשתתפים מכלל המוגבלים מספר בהם למקומות

יום מרכז
 זהו בקהילה. החיים מוגבלים לזקנים בעיקר המיועד שירות הוא לזקן היום מרכז

 טיפול תכנית פי על ופעילויות שירותים מגוון והמספק קבוצתי בסיס על הניתן שירות
 פעילויות אחת גג קורת תחת מספק המרכז הפרט. לצורכי המותאמת פרטנית
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 מקצועיים־ ושירותים ארוחות אישיים־טיפוליים, שירותים חברתיות-תרבותיות,
טיפוליים.

 הזקן לפחות. ביום שעות שש של בהיקף השבוע, ימות בכל כמעט פועל היום מרכז
 שעות מספר בו ושוהה מאורגנת בהסעה בשבוע ימים מספר למרכז מובא המוגבל

 מופעל השירות יומי. הוא ההשתתפות בעבור התשלום מראש. שנקבעת במתכונת
 על־ וכן נוספים וולונטריים גופים על-ידי הזקן, למען מקומיות עמותות על־ידי בעיקר

פרטיים. גופים ידי

תומכת קהילה
 השכונה, במסגרת חברתיות ופעילויות שירותים מגוון המספקת תכנית זוהי

 מוקד ישנו התכניות בכל בביתם. להתגורר להמשיך לקשישים לאפשר המיועדים
 בתכנית לחברים המסייע שכונה אב וכן ביממה, שעות 24 במשך חירום לקריאת

 לפי מלאכה בעלי הזמנת או קלים תיקונים ביצוע לרבות היומיומיים, בצורכיהם

הצורך.

 שירותי )רופא(, בריאות שירותי הם תומכת בשכונה למצוא שניתן נוספים שירותים
 בתכנית החברות ייעוץ. ושירותי ותרבותיות חברתיות ופעילויות רפואיים חירום
 השכונות לפיתוח אחראים והרווחה העבודה ומשרד אשל חודשי. בתשלום כרוכה

 וולונטריים גופים הזקן, למען מקומיות עמותות על-ידי בשטח המופעלות התומכות
פרטיים. גופים על-ידי וכן נוספים

נופשץ
 שבועות( מספר ועד ימים )ממספר לקשישים זמני מענה לתת מיועד הנופשון שירות
 וצורך כללי מבית-חולים הקשיש שחרור )א( הבאות: הסיבות עקב לבית, מחוץ

 כגון מיוחד, מצב של התעוררות )ב( לביתו; לחזור יוכל שהוא עד מעבר בתקופת
 המשפחה לבני במנוחה צורך )ג( בקשיש; העיקרי המטפל של נסיעה או מחלה

ובפיקוחו. והרווחה, העבודה משרד באחריות הוא השירות בקשיש. המטפלים

מוגן דיור
 בתפקודם עצמאיים לקשישים המיועדות דיור מסגרות של רחב מגוון כולל

 ברצף הנמצאת מוגנת מסגרת הנו המוגן הדיור עצמאי. בית משק לנהל והמעוניינים
בקהילה. הזקן של ביתו לבין כוללנית, כמסגרת המנוהל בהמשך( )ראו אבות בית בין
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 המפעיל, הגוף מבחינת המוגן הדיור של השונות התכניות בין רבים הבדלים ישנם
 קיים התכניות ברוב זאת, עם הניתנים. והשירותים המשורתת האוכלוסייה הגודל,

 המייחד חברתי. ומועדון מצוקה לקריאת היענות בית, אם הכולל בסיסי שירותים סל
 את לנצל ומתי אם להחליט הקשיש לדייר הניתנת באפשרות הוא המוגן הדיור את

בתכנית. לו המוצע השירותים מגוון

ממושך לטיפול מוסדות
 המיטות סיעודיות. ומחלקות כרוניים לחולים בתי-חולים אבות, בתי נכללים כאן

 מיטות :הדיירים של התפקודי המצב פי על סוגים לארבעה מתחלקות ממושך לטיפול
 והרווחה העבודה משרד נפש. ולתשושי לסיעודיים לתשושים, עצמאיים, לקשישים

 המחלקות על מפקח הבריאות ומשרד ולתשושים, לעצמאיים המחלקות על מפקח
 המשרדים שברישוי המוסדות ורק אך נכללו בשנתון נפש. ולתשושי לסיעודיים
המפקחים.

 מחלקה יש שבהם רגילים אבות בתי :סוגים לשני נחלקים )מעונות( האבות בתי
 מחלקה גם בנוסף יש שלהם משולבים אבות ובתי בלבד, לעצמאיים ו/או לתשושים

 ובתי־החולים אבות בבתי הסיעודיות למחלקות בנוסף נפש. לתשושי ו/או לסיעודיים
 ובתכניות בקיבוצים כלליים, בבתי-חולים גם כאלה מחלקות ישנן כרוניים, לחולים

 אקוטית, לגריאטריה מחלקות כוללים אינם ממושך לטיפול המוסדות מוגן. דיור של
מורכב. וסיעוד גריאטריה־שיקום

מיוחדים סימנים
הלוח. מבנה בגלל משמעות להם שאין נתונים = ריק

לפרסום. ניתנים שאינם או ידועים בלתי נתונים = ..

הערה
 עיגול בגלל הכל, לסך בהכרח זהה אינו שונים בלוחות המופיעים הנתונים סיכום

הנתונים.
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 ומין, גיל לפי לאומי, לביטוח המוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :4.1 לוח
1998 סוף

אחוז נשים גברים
הנשים 60+ בנות 65+ בני סה״כ גיל

הזכאים מספר

73 60,141 22,494 82,635 סה״כ
100 2,363 2,363 64-60
79 6,076 1,644 7,720 69-65
74 10,536 3,685 14,221 74-70
73 13,267 4,869 18,136 79-75
72 12,329 4,820 17,149 84-80
68 15,570 7,476 23,046 85+

המתאימה האוכלוסייה מתוף הזכאים אחוז

13.4 8.9 11.8 סה״כ
2.2 2.2 64-60
6.2 2.1 4.4 69-65

11.1 5.3 8.7 74-70
18.8 9.1 14.6 79-75
30.9 17.6 25.5 84-80
42.4 30.8 37.8 85+

והתכנון המחקר מינהל לאומי, לביטוח המוסד :מקור
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 השירות סוג לפי לאומי, לביטוח המוסר מטעם סיעור לגמלת זכאים :4.2 לוח
1998 רצמבר הניתן,

אחוזים
 מספרים

מוחלטים
 השירות סוג

הניתן

84,634 *סה״כ

89.7 75,958 בית מטפלת
7.2 6,109 יום מרכז
6.6 5,583 ספיגה מוצרי

13.0 11,021 מצוקה משדרי
0.8 643 ואחר מכבסה

אחד משירות יותר מקבלי□ שחלק מכיוון הזכאים מסץ־-כל גדול שירות לפי המקבלים סכו□ *

1999/1998 שנתית, סקירה והתכנון, המחקר מינהל לאומי, לביטוח המוסד :מקור
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 *1998-1989 מין, לפי לאומי, לביטוח המוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :4.3 לוח
ובאחוזים( מוחלטים )במספרים

 נשים
60+ בנות

 גברים
65+ בני סה״ב שנה

הזכאים מספר
14,398 6,961 21,359 1989
19,016 8,668 27,684 1990
21,907 9,594 31,501 **1991
26,476 11,258 37,734 1992
32,395 13,381 45,776 1993
37,148 14,919 52,067 1994
42,367 16,656 59,023 1995
47,546 18,449 65,995 1996
52,827 20,085 72,912 1997
58,849 22,078 80,927 1998

1998-1990 בשנים הגידול
39,833 13,410 53,243 מוחלטים מספרים

209 155 192 אחוזים

חמתאימח האוכלוסייה מתון הזכאים אחוז
4.8 3.8 4.4 1989
6.0 4.5 5.5 1990
6.4 4.7 5.8 **1991
7.3 5.4 6.6 1992
8.7 6.2 7.8 1993
9.6 6.7 8.6 1994

10.7 7.3 9.5 1995
11.6 7.9 10.3 1996
12.2 8.1 10.7 1997
13.2 8.8 11.6 1998

בשנים הגידול אחוז
120 93 113 1998-1990

 ,1998 יולי־ספטמבר :סטטיסטי רבעון והתכנון, המחקר מינהל לאומי, לביטוח המוסד :מקור
1999

שנתיים ממוצעי□ הינם הנתונים *
אפריל-דצמבר לתקופה מתייחסים הנתונים **
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 לאומי, לביטוח המוסד מטעם סיעוד חוק זכאי של נבחרים מאפיינים :4.4 לוח
)אחוזים( 1998-1989 מין, לפי

1999 יולי-ספטמבר סטטיסטי: רבעון והתכנון, המחקר מינהל לאומי, לביטוח המוסד מקור:

נשים מתוך גברים מתוך
60+ בנות 65+ בני סה״כ שנה

מוגדלת לגמלה זכאים

25 29 26 1989
23 27 24 1990
22 26 23 *1991
21 25 22 1992
21 25 22 1993
20 24 21 1994
20 25 22 1995
21 26 22 1996
21 25 22 1997
21 25 22 1998

לבד גרים

51 24 42 1989
52 24 43 1990
52 24 43 *1991
52 24 44 1992
52 25 44 1993
52 24 44 1994
52 25 44 1995
52 25 45 1996
52 26 45 1997
52 26 45 1998

אפריל-דצמבר לתקופה מתייחסים הנתונים *
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1998 סוף יישוב**, לפי לאומי* לביטוח המוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :4.5 לוח

 מאוכלוסיית אחוז
הקשישים

 מספרים
מוחלטים יישוב

11.8 82,635 ***ארצי סה״כ

7.4 33 סנאן אבו
15.7 95 יהודה אבן
22.4 229 אל־פחם אום
18.4 432 אופקים
25.3 648 יהודה אור
25.5 419 עקיבא אור
15.1 181 אזור
6.5 154 אילת

36.7 92 אכסאל
9.5 35 אעבלין

****אפרתה
7.5 80 אריאל

14.8 2,882 אשדוד
18.1 2,363 אשקלון
21.9 131 אל-גרביה באקה
11.3 77 יעקב באר
13.2 2,866 שבע באר
29.1 44 בועיינה-נוג׳ידאת
14.5 25 אל-מכסור ביר
7.7 39 ג׳ן בית

26.7 306 שאן בית
21.2 500 שמש בית

****עילית ביתר
10.8 1,482 ברק בני
16.3 152 עי״ש בני
19.2 87 בנימינה

 ״1999־1998 יישוב לפי גמלאות ״מקבלי :והתכנון המחקר מינהל לאומי, לביטוח המוסד :מקור

60+ בנות ונשים 65+ בני גברים כולל *
1998 בסוף תושבים 5,000 לפחות שמנו היישובים נכללו **

 מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל ***
בלוח היישובים סכום

ביישוב זכאים 10מ־ פחות ****
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 1998 סוף יישוב*/ לפי לאומי* לביטוח חמוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :4.5 לוח
)חמשן(

 מאוכלוסיית אחוז
הקשישים

 מספרים
מוחלטים יישוב

25.4 45 בסמ״ה
20.8 40 טבעון בסמת
12.3 26 בענה
11.7 3,033 ים בת
5.1 16 זאב גבעת
8.1 89 שמואל גבעת
7.5 819 גבעתיים
8.5 42 ג׳דיידה־מכר

12.1 175 גדרה
24.2 40 ג׳לג׳וליה
20.2 103 יבנה גן

6.8 63 תקווה גני
27.6 48 א-זרקא ג׳סר
21.2 70 ג׳ת
15.6 95 אל-כרמל דאלית
34.4 111 דבוריה

9.2 24 אל-אסד דייר
22.4 56 חנא דייר
14.7 518 דימונה
8.6 272 השרון הוד
6.2 708 הרצליה

14.9 159 יעקב זכרון
22.2 32 זרזיר
16.7 1,531 חדרה
12.3 3,197 חולון

״1999־1998 יישוב לפי גמלאות ״מקבלי :והתכנון המחקר מינהל לאומי, לביטוח המוסד :מקור

60+בנות ונשים 65+בני גברים כולל *
1998 בסוף תושבים 5,000 לפחות שמנו היישובים נכללו **

 מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל ***
בלוח היישובים סכום

ביישוב זכאים 10מ־ פחות ****
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 1998 סוף יישוב**, לפי לאומי* לביטוח המוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :4.5 לוח
)המשך(

 מאוכלוסיית אחוז
הקשישים

 מספרים
מוחלטים יישוב

8.7 4,732 חיפה
9.9 74 הגלילית חצור

13.6 556 טבריה
19.9 77 טורעאן
22.5 240 טייבה
21.0 171 טירה
12.3 284 כרמל טירת
11.9 93 טמרה
24.5 481 יבנה

9.6 201 יהוד
12.7 65 יפיע
17.4 199 עילית יקנעם
17.7 134 ירוחם
7.6 4,601 ירושלים
6.7 27 ירכא

13.4 31 כאבול
כסיפה****

11.5 25 כסרא-סמיע
10.0 42 יאסיף כפר
25.8 144 יונה כפר
21.9 106 כנא כפר
15.9 ( 51 מנדא כפר
7.6 680 סבא כפר

22.4 100 קאסם כפר
26.3 109 קרע כפר

7.7 389 כרמיאל

״1999-1998 יישוב לפי גמלאות ״מקבלי :והתכנון המחקר מינהל לאומי, לביטוח המוסד :מקור

60+ בנות ונשי□ 65 + בני גברים כולל *
1998 בסוף תושבים 5,000 לפחות שמנו היישובים נכללו **

 מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל ***
בלוח היישובים סכום

ביישוב זכאים 10מ־ פחות ****
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 1998 סוף יישוב**, לפי לאומי* לביטוח ממוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :4.5 לוח
)ממשך(

 מאוכלוסיית אחוז
הקשישים

 מספרים
מוחלטים יישוב

14.0 934 לוד
10.2 103 ציון מבשרת
14.5 89 מגאר
11.6 44 אל-כרום מג׳ד
30.8 863 העמק מגדל

9.1 36 שמס מג׳דל
7.1 30 מודיעין

עילית**** מודיעין
15.4 35 בתיה מזכרת
6.6 16 מיתר

מכבים־רעות****
9.0 89 אדומים מעלה

16.8 50 עירון מעלה
5.9 130 מעלות־תרשיחא

15.3 30 משהד
5.5 384 נהריה

12.5 33 נחף
18.1 518 ציונה נס
12.1 384 נצרת
14.5 1,087 עילית נצרת
12.3 305 נשר
14.8 221 נתיבות
14.6 3,870 נתניה
17.3 126 סח׳נין
4.9 38 עומר

35.0 50 עילוט

״1999־1998 יישוב לפי גמלאות ״מקבלי :והתכנון המחקר מינהל לאומי, לביטוח המוסד :מקור

60+בנות ונשים 65+בני גברים כולל *
1998 בסוף תושבים 5,000 לפחות שמנו היישובים נכללו **

 מהווה אינו הוא כן על }זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל ***
בלוח היישובים סכום

ביישוב זכאים 10מ- פחות ****
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 1998 סוף יישוב**, לפי לאומי* לביטוח חמוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :S.4 לוח
)המשך(

 מאוכלוסיית אחוז
הקשישים

 מספרים
מוחלטים יישוב

20.8 59 מאהל עין
8.2 486 עכו

19.0 106 עספיא
15.5 743 עפולה
12.9 67 עראבה
9.7 299 ערד

24.8 137 ערערה
8.1 11 ערערה־בנגב

39.0 98 פוריידיס
19.1 684 חנה-כרכור פרדס
24.0 31 פרדסיה

9.3 2,225 תקווה פתח
9.5 14 יגאל צור
7.1 217 צפת

26.2 154 קדימה
29.3 117 קלנסווה

9.1 48 קצרין
11.1 390 אונו קרית
12.5 36 ארבע קרית
11.8 752 אתא קרית
10.8 641 ביאליק קרית
14.1 857 גת קרית
9.6 218 טבעון קרית

12.1 873 ים קרית
10.5 651 מוצקין קרית

 ׳׳1999־1998 יישוב לפי גמלאות ״מקבלי :והתכנון המחקר מינהל לאומי, לביטוח המוסד :מקור

60+ בנות ונשים 65+ בני גברים כולל *
1998 בסוף תושבים 5,000 לפחות שמנו היישובים נכללו **

 מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל ***
בלוח היישובים סכום

ביישוב זכאים 10מ־ פחות ****
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 סוף יישוב**, לפי לאומי* לביטוח המוסד מטעם סיעוד לגמלת זכאים :4.5 לוח
)המשך( 1998

 מאוכלוסיית אחוז
הקשישים

 מספרים
מוחלטים יישוב

30.8 461 מלאכי קרית
27.4 211 עקרון קרית
13.5 269 שמונה קרית
7.9 14 שומרון קרני
5.1 24 ראמה

15.3 312 העין ראש
11.9 2,387 לציון ראשון
20.1 102 רהט
16.4 2,109 רחובות
15.1 68 ריינה
10.8 37 רכסים
15.2 960 רמלה
9.1 2,387 גן רמת
4.8 239 השרון רמת
6.1 384 רעננה

24.5 513 שדרות
9.0 12 שוהם

11.5 146 שפרעם
12.1 8,470 אביב-יפו תל
20.8 83 מונד תל

שבע**** תל

״1999-1998 יישוב לפי גמלאות ״מקבלי :והתכנון המחקר מינהל לאומי, לביטוח המוסד :מקור

60+ בנות ונשים 65+ בני גברים כולל *
1998 בסוף תושבים 5,000 לפחות שמנו היישובים נכללו **

 מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסד־הכל ***
בלוח היישובים סכום

ביישוב זכאים 10מ- פחות ****
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 האגף מטעם מקצועיים סמן מעובדים שירותים המקבלים *קשישים :4.6 לוח
 באמצעות והרווחה העבודה במשרד וחברתיים אישיים לשירותים
1999 חברתיים, לשירותים המחלקות

60+ בנות ונשים 65+ בני גברים כולל *

וחברתיים אישיים לשירותים האגף והרווחה, העבודה משרד מקור:

 שעות
שנתיות

 אומדן
 לאלף שיעור

 באוכלוסיית
הקשישים

 מספרים
מוחלטים שירות

70,000 1.2 850 אישי טיפול

650,000 9.8 7,000 בית משק בניהול עזרה

80,000 1.2 850 כוללני טיפול
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 העבידה במשרד לזקן השירות מטעם חימום מענק שקיבלו קשישים* :4.7 לוח
יישוב** לפי 4998/99 בחורף והרווחה,

 מסך אחוז
 הקשישים*

ביישוב
 מספרים

מוחלטים יישוב

26,937 כללי סה״כ

1998 בסוף תושבים 5,000 מעל שמנו יישובים

21 24,435 סה״כ

24 109 סנאן אבו
27 272 פחם אל אום
38 140 אעבלין
59 635 אריאל
55 83 בועיינה-נוג׳ידאת
22 111 ג׳ן בית
24 570 שמש בית
32 68 בענה

7 21 זאב גבעת
39 192 ג׳דיידה-מכר
28 168 אל-כרמל דאלית
63 164 אל-אסד דייר
47 117 חנא דייר
33 1,147 דימונה
24 181 הגלילית חצור
38 148 טורעאן
39 200 יפיע
38 286 ירוחם
11 6,633 ירושלים
20 82 ירכא
59 137 כאבול
77 53 כסיפה
48 105 כסרא-סמיע

וענ״א מידע למערכות ואגף לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד מקור:

60+ בנות ונשים 65+ בני גברים כולל ♦
. חימום מענק לקבל זכאים הקשישים שתושביהם היישובים נכללו **
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 העבודח במשרד לזקן השירות מטעם חימום מענק שקיבלו קשישים* :4.7 לוח
)חמשן( יישוב** לפי ,1998/99 בחורף וחרווחח,

 מסך אחוז
 ** *הקשישים

ביישוב
 מספרים

מוחלטים יישוב

23 98 יאסיף כפר
15 74 כנא כפר
28 1,414 כרמיאל

8 78 ציון מבשרת
34 206 מגאר
31 116 אל-כרום מג׳ד
35 990 העמק מגדל
36 141 שמס מג׳דל
20 196 אדומים מעלה
29 635 מעלות־תרשיחא
38 74 משהד
34 90 נחף
34 1,087 נצרת
40 3,009 עילית נצרת
49 355 סח׳נין
48 136 מאהל עין
28 158 עספיא
46 241 עראבה
37 1,125 ערד

6 33 ערערה
38 1,159 צפת
44 232 קצרין
29 84 ארבע קרית

4 95 טבעון קרית
31 622 שמונה קרית
51 243 ראמה
27 122 ריינה

1998 בסוף תושבים 5,000־ ■מ פחות שמנו יישובים
2,502 סה״כ

60+ בנות ונשים 65+ בני גברים כולל *
חימום מענק לקבל זכאים הקשישים שתושביהם היישובים נכללו **

וענ״א מידע למערכות ואגף לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד מקור:
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 לביטוח המוסד של לקשיש הייעוץ שירות על־ידי הניתנים השירותים :4.8 לוח
מוחלטים( )מספרים *1998 סניף, לפי לאומי

חודשיים ממוצעים הינם הנתונים *
60+ בנות ונשים 65+ בני גברים כולל **

ייצור הנדסת וחטיבת לקשיש ייעוץ שירות לאומי, לביטוח המוסד :מקור

מתנדבים

 בית ביקורי
 ראשוניים

ויזומים
 **קשישים

לייעוץ שפנו

 **קשישים
 ביקורי שקיבלו

ממושכים בית
 המוסד סניף

לאומי לביטוח

3,698 3,380 9,220 7,912 סה״ב

121 79 331 325 אשקלון
117 108 441 226 שבע באר
121 96 210 252 חדרה
280 150 213 479 חיפה
250 145 360 630 טבריה
311 288 1,137 719 יפו
211 289 434 422 ירושלים
192 116 402 406 סבא כפר
184 190 470 260 נהריה
171 410 463 241 נצרת
223 144 362 444 נתניה
141 149 232 417 עפולה
224 133 479 559 תקוה פתח
177 191 276 353 קריות
126 106 388 324 לציון ראשון
339 194 1,386 681 רחובות
182 241 269 456 רמלה
154 193 604 407 גן רמת
174 158 763 311 אביב תל
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 של לקשיש הייעוץ שירות מטעם שירותים המקבלים הקשישים* שיעור :4.9 לוח
נפש( )לאלף **1998 סניף, לפי המתנדבים ושיעור לאומי לביטוח המוסר

מתנדבים

 בית ביקורי
 ראשוניים

ויזומים
 ** *קשישים

לייעוץ שפנו

 *קשישים
 ביקורי שקיבלו

ממושכים בית

 סניף
 המוסד
לאומי לביטוח

6 5 15 13 סה״ב

9 6 25 25 אשקלון
3 3 12 6 שבע באר
6 5 10 12 חדרה
6 3 4 10 חיפה

15 9 22 38 טבריה
5 5 20 13 יפו
4 5 8 8 ירושלים
6 4 13 13 סבא כפר
ר 8 19 10 נהריה

10 24 27 14 נצרת
8 5 12 15 נתניה
9 10 15 27 עפולה
8 5 17 20 תקוה פתח
6 7 10 13 קריות
8 6 23 19 לציון ראשון
7 4 30 15 רחובות

10 13 15 25 רמלה
3 4 12 8 גן רמת
3 3 14 6 אביב תל

60+ בנות ונשים 65+ בני גברים כולל *
1998 יוני בחודש סניף בכל ושאירים זיקנה קצבת מקבלי אוכלוסיית מתוך הם השיעורים **

ייצור הנדסת וחטיבת לקשיש ייעוץ שירות לאומי, לביטוח המוסד מקור:
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 נבחרים, מאפיינים לפי בחם, והמבקרים לקשישים חברתיים* מועדונים :4.10 לוח
מוחלטים( )מספרים 1999 סוף

 אחוז אומדן
 מתוך המבקרים

65+ בני מבקרים***
 מועדונים

חברתיים** מאפיין

14.2 מועדונים( 814-3) 82,143 856 סה״ב

אוכלוסייה מגזר
14.4 מועדונים( 748)ב- 78,164 789 יהודי
11.5 מועדונים( 66)ב־ 3,979 67 ערבי

מוניציפלי מעמד
14.3 מועדונים( 700)ב־ 77,107 740 עירוני
14.3 מועדונים( 114)ב־ 5,036 116 כפרי

לקשישים שירותים על ממוחשב מידע מאגר אשל, :מקור

מועשרים מועדונים כולל לא *
הקשישה לאוכלוסייה ייחודיים שאינם ולחירשים לעיוורים מועדונים נכללו לא * *** ♦*

בהם הרשומים מספר על דיווח התקבל לא עליהם מועדונים 42ב- מבקרים כולל לא ***
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 /♦יישוב לפי בהם, והמבקרים לקשישים חברתיים* מועדונים :4.11 לוח
מוחלטים( )מספרים 1999 סוף

מבקרים
 מועדונים
חברתיים יישוב

מועדונים( 814)ב- 82,143 856 ארצי*** סה״ב

80 2 אל-פחם אום
110 2 אופקים
370 5 יהודה אור
170 3 עקיבא אור
410 3 אילת
650 1 אריאל

מועדונים( 31)ב- 2,350 40 אשדוד
1,393 14 אשקלון

130 1 אל-גרביה באקה
מועדונים( 23)ב- 2,256 27 שבע באר
1,115 4 שאן בית

250 1 שמש בית
898 16 ברק בני

מועדונים( 25)ב- 2,577 30 ים בת
206 4 שמואל גבעת

1,035 6 גבעתיים
100 1 ג׳דיידה-מכר
30 1 אל-כרמל דאלית

165 3 דימונה
280 ר השרון הוד

3,204 14 הרצליה
510 4 יעקב זכרון

מועדונים( 12)ב- 3,125 14 חדרה
מועדונים( 13)ב- 1,092 15 חולון
מועדונים( 39)ב- 6,861 39 חיפה

לקשישים שירותים על ממוחשב מידע מאגר אשל, :מקור

מועשרים מועדונים כולל לא ♦
1998 בסוף תושבים 10,000 לפחות שמנו יישובים נכללו * *

סכום מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל ***
בלוח היישובים
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 יישוב**, לפי בהם, והמבקרים לקשישים חברתיים* מועדונים :4.11 לוח
)המשך( מוחלטים( )מספרים 1999 סוף

מבקרים
 מועדונים
חברתיים יישוב

197 3 טבריה
50 1 טירה
40 1 כרמל טירת
80 1 טמרה

269 .5■ יבנה
מועדונים( 5)ב- 290 6 יהוד
368 10 עלית יקנעם

8,703 72 ירושלים
110 2 ירכא
120 1 כנא כפר
80 1 מנדא כפר

2,052 11 סבא כפר
70 1 קאסם כפר
75 1 קרע כפר

2,125 6 כרמיאל
870 12 לוד
145 1 מגאר
530 7 העמק מגדל
235 1 אדומים מעלה
230 3 מעלות-תרשיחא
405 6 נהריה
775 6 ציונה נס
מועדונים( 6)ב־ 255 7 נצרת
555 6 עילית נצרת
210 4 נשר

90 1 נתיבות
מועדונים( 20)ב- 2,615 21 נתניה

לקשישים שירותים על ממוחשב מידע מאגר אשל, :מקור

סכום מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל ***
בלוח היישובים

מועשרים מועדונים כולל לא *
1998 בסוף תושבים 10,000 לפחות שמנו יישובים נכללו * *
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 יישוב*/ לפי בהם, והמבקרים לקשישים חברתיים* מועדונים :4.11 לוח
)ממשך( מוחלטים( )מספרים 1999 סוף

מבקרים
 מועדונים
חברתיים יישוב

80 1 סח׳נין
530 2 עכו
430 8 עפולה
875 3 ערד

75 1 ערערה
135 4 חנה-כרכור פרדס

מועדונים( 25)ב- 3,200 26 תקווה פתח
320 5 צפת

80 1 קלנסווה
510 4 אונו קרית
406 6 אתא קרית
265 3 ביאליק קרית
275 5 גת קרית
525 5 טבעון קרית
345 5 ים קרית
מועדונים( 25)ב- 830 3 מוצקין קרית
260 2 מלאכי קרית
163 2 שמונה קרית
490 3 העין ראש

מועדונים( 20)ב- 1,670 23 לציון ראשון
מועדונים( 11)ב- 634 12 רחובות
מועדונים( 4)ב- 230 5 רמלה

מועדונים( 25)ב- 2,580 31 גן רמת
420 5 השרון רמת

1,685 5 רעננה
580 3 שדרות

50 1 שפרעם
3,445 25 -יפו אביב תל

לקשישים שירותי□ על ממוחשב מידע מאגר אשל, :מקור

מועשרים מועדונים כולל לא *
1998 בסוף תושבי□ 10,000 לפחות שמנו יישובים נכללו **

 סכום מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל ***
בלוח היישובים
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 מאפיינים לפי בהם, והמבקרים לקשישים, מועשרים* מועדונים :4.12 לוח
1999 סוף נבחרים,

 אחוז אומדן
 מתוך מבקרים

65+ בני מבקרים
 מועדונים
מועשרים מאפיין

0.8 5,023 49 סה״ב

אוכלוסייה מגזר
0.8 4,738 47 יהודי
0.8 285 2 ערבי

מוניציפלי מעמד
0.7 3,974 38 עירוני
2.9 1,049 11 כפרי

 ;ואשל ברוקדייל ג׳וינט־מכון הזיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר - ״משאב״ :מקורות
לקשישים שירותים על מידע מאגר אשל,

היום מרכזי במסגרת נכללו אלו מועדונים (1999ו- 1998) הקודמים בשנתונים *
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 **, יישוב לפי בהם, והמבקרים לקשישים, מועשרים* מועדונים :4.13 לוח
מוחלטים( )מספרים 1999 סוף

מבקרים מועשרים מועדונים יישוב

5,023 49 ארצי*** סה״כ

30 1 אריאל
115 1 תקוה גני
40 2 יבנה
45 1 יפיע

168 6 ירושלים
18 1 סבא כפר

105 1 ציון מבשרת
247 5 נתניה
250 1 עכו

35 1 עפולה
140 1 חנה-כרכור פרדס
80 1 אתא קרית

240 1 ריינה
2,121 8 אביב-יפו תל

 ;ואשל ברוקדייל ג׳וינט־מכון הזיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר - ״משאב״ :מקורות
לקשישים שירותים על ממוחשב מידע מאגר אשל,

היום מרכזי במסגרת נכללו אלו מועדונים (1999ו־ 1998) הקודמים בשנתונים *
1998 בסוף תושבים 10,000 לפחות שמנו יישובים נכללו **

 סכום מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל ***
בלוח היישובים
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1999 סוף המפעיל, הגוף לפי בהם, והמבקרים לקשישים * *יום מרכזי :4.14 לוח

 ;ואשל ברוקדייל ג׳וינט-מכון הזיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר ־ ״משאב״ :מקורות
לקשישים שירותים על ממוחשב מידע מאגר אשל,

 היום מרכזי על הנתונים (1999־ ו 1998) הקודמים בשנתונים ;מועשרים מועדונים כולל לא *
המועשרים המועדונים את גם כללו

במרכזים המבקרים מרכזיייום

מספרים מספרים
אחוזים מוחלטים אחוזים מוחלטים מפעיל גוף

100 10,013 100 124 סה״כ

86 8,578 79 98 לזקן/ מקומית עמותה
.מקומית רשות

9 889 12 15 וולונטרי

5 546 9 11 פרטי
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 סוף נבחרים, מאפיינים לפי בחם, והמבקרים לקשישים יום* מרכזי :4.15 לוח
1999

 אחוז אומרן
 מתון ממבקרים

65+ בני המבקרים המרכזים מאפיין

1.6 10,013 124 סה״כ

אוכלוסייה מגזר
1.6 9,155 112 יהודי
2.5 858 12 ערבי

מוניציפלי מעמר
1.4 8,146 104 עירוני
5.2 1,867 20 כפרי

 ;ואשל ברוקדייל ג׳וינט-מכון הזיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע "משאב״־מאגר :מקורות
לקשישים שירותים על ממוחשב מידע מאגר אשל,

 היום מרכזי על הנתונים (1999ו־ 1998) הקודמים בשנתונים ;מועשרים מועדונים כולל לא *
המועשרים המועדונים את גם כללו
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1999-1990 בהם, והמבקרים לקשישים יום* מרכזי :4.16 לוח

מתוך המבקרים אחוז
המבקרים המרכזים . 75+ בנישנה 65+ בני

2.2 0.9 3,875 53 1990
*3.8 1.6 10,013 124 1999

1999-1990 בשנים הגידול
6,138 71 מוחלט

74 75 158 134 אחוז

 ;ואשל ברוקדייל ג׳וינט־מכון הזיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר - ״משאב״ :מקורות
לקשישים שירותים על ממוחשב מידע מאגר אשל,

 היום מרכזי על הנתונים (1999ו־ 1998) הקודמים בשנתונים ;מועשרים מועדונים כולל לא *
המועשרים המועדונים את גם כללו
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 1999 סוף יישוב*/ לפי בהם, והמבקרים לקשישים יום* מרכזי :4.17 לוח
מוחלטים( )מספרים

המבקרים המרכזים יישוב

10,013 124 ארצי*** סה״כ

120 1 אל-פחם אום
. 90 1 אופקים

96 1 יהודה אור
44 1 אילת

107 1 אשדוד
260 3 אשקלון
200 3 שבע באר
150 1 שמש בית
142 3 ברק בני
184 3 ים בת
147 2 גבעתיים
75 1 דימונה
23 1 השרון הוד

166 3 הרצליה
204 3 חדרה
167 1 חולון
546 ־ 7 חיפה
100. 1 טייבה
295 4 ירושלים
163 1 סבא כפר

. 135 2 כרמיאל
78 1 לוד
86 1 נהריה

117 1 ציונה נס

 ;ואשל ברוקדייל ג׳וינט־מכון הזיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר ״משאב׳/ :מקורות
לקשישים שירותים על ממוחשב מידע מאגר אשל,

 היום מרכזי על הנתונים (1999־ ו 1998) הקודמים בשנתונים ;מועשרים מועדונים כולל לא *
המועשרים המועדונים את גם כללו

תושבים 20,000 לפחות שמנו יישובים נכללו **
 סכום מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל ***

בלוח היישובים
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 1999 סוף יישוב**, לפי בהם, והמבקרים לקשישים יום* מרכזי :4.17 לוח
)המשך( מוחלטים( )מספרים

המבקרים המרכזים יישוב

45 1 נצרת
75 1 עלית נצרת

145 1 נתניה
80 2 עכו
55 1 עפולה
76 1 ערד

431 6 תקווה פתח
110 1 אונו קירית
54 1 אתא קרית
40 1 ביאליק קרית
92 1 גת קרית
94 1 ים קרית
86 1 מוצקין קרית
48 1 שמונה קרית
67 2 העין ראש

234 2 לציון ראשון
57 1 רהט

220 1 רחובות
130 1 רמלה
246 2 גן רמת

58 1 השרון רמת
115 1 רעננה
133 1 שפרעם
379 5 אביב-יפו תל

 ברוקדייל ג׳וינט־מכון הזיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר "משאב", :מקורות
ואשל;
לקשישי□ שירותי□ על ממוחשב מידע מאגר אשל,

 היום מרכזי על הנתונים (1999ו־ 1998) הקודמים בשנתונים ;מועשרים מועדונים כולל לא *
המועשרים המועדונים את גם כללו

תושבים 20,000 לפחות שמנו יישובים נכללו **
סכום מהווה אינו הוא כן על ;זה בלוח מופיעים שאינם יישובים וכולל ארצי הוא הסך־הכל *♦*

בלוח היישובים
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 קופת-חולים של בגריאטריה-שיקום יום לאשפוז קהילתיות יחידות :4.18 לוח
1998 כללית,

טיפול ימי קבלות היחידה שם יישוב

38,811 867 יחידות 6 סה״ב

11,310 31 לקשיש יום מרכז אילת
7,569 322 יאיר בן מ. ע״ש חולון
9,003 68 יום לטיפול יחידה חיפה
4,274 183 יום לטיפול יחידה ירושלים
5,461 213 יום סב עפולה
1,194 50 הבריאות מרכז שמונה קרית

ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקור

1998 סוף בתי-חולים, שליד בגריאטריה יום לאשפוז יחידות :4.19 לוח

תקן מיטות היחידה סוג המוסד שם יישוב

142 יחידות 12 סה״ב

* גריאטריה-שיקום ברזילי ע״ש אשקלון
10 גריאטריה-שיקום הרופא אסף יעקב באר
12 גריאטריה-שיקום הופא שמואל גריאטרי מרכז יעקב באר
25 נפש תשושי כץ פרדס גריאטרי מרכז ברק בני

5 גריאטריה-שיקום דיוויס ליידי ע״ש בית-חולים חיפה
20 גריאטריה-שיקום פלימן ע״ש גריאטרי מרכז חיפה

5 גריאטריה־שיקום ספיר ע״ש סבא כפר
10 גריאטריה-שיקום נתניה גריאטרי מרכז נתניה
20 גריאטריה-שיקום רבקה בית גריאטרי מרכז תקווה פתח
25 גריאטריה־שיקום לציון ראשון גריאטרי מרכז לציון ראשון
10 גריאטריה-שיקום שיבא ח. ד״ר ע״ש גן רמת

* פסיכוגריאטריה סוראסקי א. ע״ש אביב תל

ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד מקור:

תקני אישור ללא פועלת המחלקה *
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1999 סוף המפעיל, הגוף לפי התומכות הקהילות :4.20 לוח

 אחוז אומדן
 מתוך החברים

65+ בני

התומכת בקהילה החברים
 קהילות
תומכות אב בתימפעיל גוף 65+ בני

מוחלטים מספרים
1.1 4,933 6,562 36 סה״כ

2,314 2,967 22 הזקן למען עמותה

2,619 3,595 14 פרטית חברה

אחוזים
100 100 100 סה״כ

47 45 61 . הזקן למען עמותה

53 55 39 פרטית חברה

אשל מקור:
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 בהן> החברים הקשישים מספר ולפי יישוב לפי התומכות הקהילות :4.21 לוח
1999 סוף

התומכת בקהילה החברים

שכונה/אזור אב בתייישוב
 קשישים

65+ בני

4,933 6,562 ארצי סה״ב

90 115 אפרידר אשקלון
114 151 תומכת כפרית קהילה )מ.א( טוביה באר
81 107 ב׳ שכונה שבע באר

113 153 שאן בית
134 148 שמש בית
125 147 יוסף רמת ים בת
92 125 גדרה

172 225 יוספטל האוצר, נחליאל, חדרה
201 252 גלים בת חיפה
190 253 הדר חיפה
210 290 שפרינצק מערבי, כרמל חיפה
175 249 שאנן נווה חיפה
185 . 259 חיים קרית חיפה
98 112 טבריה מורדות ד׳, ג׳, ׳שכ טבריה

186 274 הכרם בית ירושלים
שמואל הצרפתית, הגבעה ירושלים
אשכול, רמת סנהדריה, הנביא,

195 294 מעלות
119 163 שאנן נווה ניות, גרנות, נווה ירושלים
115 145 משה קרית ירושלים
188 238 גנים עיר צפון, יובל קרית ירושלים
298 394 חסד שערי נחלאות, רחביה, ירושלים

שרת, רמת דרום, יובל קרית ירושלים
158 229 מנחת דניה,
120 193 הגולן כרמיאל
101 131 חשמונאים אשכול, רמת לוד
158 203 העמק מגדל
150 222 א׳ רובע מעלות

 אשל :מקור
אזורית מועצה = מ.א.
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 בהן, החברים הקשישים מספר ולפי יישוב לפי התומכות הקהילות :4.21 לוח
)המשך( 1999 סוף

התומכת בקהילה החברים

שכונה/אזור אב בתייישוב
 קשישים

65+ בני

113 149 זאב צפונית, עילית נצרת
60 73 )מ.א.( עזתה
84 110 עפולה
38 52 קצר?
68 78 בן־גוריון שכונת אתא קרית

168 202 טבעון קרית
61 86 א׳ שכונה ים קרית

202 286 אברמוביץ יהודה, נחלת לציון ראשון
70 93 אושיות רחובות

134 134 כהן אלי השרון רמת
167 227 612 סטטיסטי אזור :העיר מרכז אביב-יפו תל

אשל :מקור
אזורית ־מועצה מ.א.
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מוחלטים( )מספרים 1999 סוף בחם, והמיטות לקשישים נופשונים :4.22 לוח

מיטות הנופשון שם יישוב

74 נופשונים 4 סה״כ
16 הרופא שמואל בית-חולים יעקב באר
21 קטמון ירושלים
22 עילית נצרת
15 גריאטרי מרכז נתניה

לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד מקור:

1998 סוף מגזר, לפי לקשישים, המוגן* בריור ריור ויחירות תכניות :4.23 לוח

דיור יחידות תכניות
אחוזיםמגזר מספרים אחוזים מספרים

100 15,950 100 147 סה״כ
49 7,846 60 88 ממשלתי
22 3,510 19 28 וולונטרי
29 4,594 21 31 פרטי

;לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד :מקורות
 ;ואשל ברוקדייל ג׳וינט-מכון הזיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר ־ ״משאב״

לקשישים שירותים על ממוחשב מידע מאגר אשל,

 מעודכן מידע לפי אך קשישים, דייריהם שרוב דיורים כוללים אינם המוגן הדיור על הנתונים *
 בקריטריונים עומדים אינם הם והרווחה, העבודה במשרד לזקן מהשירות שהתקבל

 (1999ו־ 1998)הקודמים השנתונים ;ניהולית ו/או פיזית מבחינה מוגן, דיור של מינימליים
אלה דיורים גם כללו
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;לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד :מקורות
 ;אשל ג׳וינט־מכון הזיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר ־ ״משאב״

לקשישים שירותים על ממוחשב מאגר אשל,

1998-1985 לקשישים, *המוגן בדיור דיור ויחידות תכניות :4.24 לוח

הדיור יחידות שיעור
**יהודים לאלף.

75+ בני 65+ בצי הדיור יחידות התכניות שנה

35 14 4,876 52 1985
35 15 6,170 70 1990
67 29 15,950 147 1998

1998-1990 בשנים הגידול
9,780 77 מוחלט

89 94 159 110 אחוזים

זה בשירות משתמשת אינה הלא־יהודית האוכלוסייה כה עד הידוע לפי **

 מידע לפי אך קשישים, דייריהם שרוב דיורים כוללים אינם המוגן הדיור על הנתונים *
 עומדים אינם הם והרווחה, העבודה במשרד לזקן מהשירות שהתקבל מעודכן

 הקודמים השנתונים ;ניהולית ו/או פיזית מבחינה מוגן, דיור של מינימליים בקריטריונים
אלה דיורים גם כללו (1999ו־ 1998)
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 גיאוגרפי אזור לפי לקשישים, המוגף בדיור דיור ויחידות תכניות :4.25 לוח
1998 סוף נפות(, )מחוזות

** *יהודים לאלף הדיור יחידות שיעור
הדיור יחידות התכניות

 מחוז
75+ בניונפה 65+ בני

67 29 15,950 147 ארצי סה״כ

99 42 2,037 25 ירושלים מחוז

34 14 694 8 הצפון מחוז
42 16 122 2 והגולן צפת נפות

- - - - כנרת נפת
37 15 288 3 יזרעאל נפת
37 15 284 3 עכו נפת

62 27 2,402 23 חיפה מחוז
67 30 2,178 20 חיפה נפת
34 14 224 3 חדרה נפת

60 27 3,276 29 המרכז מחוז
45 21 602 7 השרון נפת
80 36 1,573 11 תקווה פתח נפת
27 10 138. 3 רמלה נפת
59 26 963 8 רחובות נפת

56 25 4310 31 אביב תל מחוז

126 47 3,231 31 הדרום מחוז
94 35 1,335 15 אשקלון נפת

165 60 1,896 16 שבע באר נפת

 מעודכן מידע לפי אך קשישים, דייריהם שרוב דיורים כוללים אינם המוגן הדיור על הנתונים *
 מינימליים בקריטריונים עומדים אינם הס והרווחה, העבודה במשרד לזקן מהשירות שהתקבל

 גם כללו (1999ו־ 1998) הקודמים השנתונים ניהולית; ו/או פיזית מבחינה מוגן, דיור של
אלה דיורים

זה בשירות משתמשת אינה הערבית האוכלוסייה כה עד הידוע לפי **

 ;לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד :מקורות
;לקשישי□ שירותי□ על ממוחשב מאגר אשל,

ואשל ברוקדייל ג׳וינט־מכון הזיקנה, בתחום לתכנון ארצי מידע מאגר ־ "משאב"
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 משפחתי מצב מין, גיל, לפי לקשישים מוגן בדיור הגרים 65+ בני :4.26 לוח
1995 וחריור האוכלוסין מפקד נתוני ״ לידה ויבשת

 מפקד פרסומי של א4 מס׳ פרסום נבחרים, ממצאים המוסדות" "אוכלוסיית למ״ס, :מקור
1995 והדיור האוכלוסין

אחוזים התפלגות: לאלף השימוש שיעור
85+ בני 75+בני 65+בני 85+ בני 75בני+ 65+ בני

100 100 100 37 29 16 סה״כ

מין
32 28 28 28 19 10 גברים
68 72 72 43 37 21 נשים

משפחתי מצב
18 23 27 24 16 8 נשואים
76 70 63 42 39 28 אלמנים

3 4 6 53 50 26 גרושים
3 4 4 33 38 25 רווקים

לידה יבשת

3 4 4 13 13 6 ישראל
5 6 7 15 13 8 אסיה
3 4 5 17 14 7 אפריקה

86 84 81 46 35 21 אירופה
2 3 3 91 58 26 אמריקה
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 מורכבת, וסיעודית גריאטריה-שיקום אקוטית, לגריאטריה מיטות :4.27 לוח
1998 סוף

המיטות שיעור בתי־החולים
לאלף יש בהם סוג

75+ בני 65+ בני המיטות מחלקה המחלקה

2.4 1.0 596 20 אקוטית גריאטריה
3.6 1.5 919 12 גריאטריה־שיקום
3.8 1.6 948 25 מורכבת סיעודית

ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקור

 הקשישה, לאוכלוסייה המיועדות אשפוז במחלקות האשפוז* מאפייני :4.28 לוח
1998

 שהייה
 ממוצעת

 חולי□ של
שיצאו

 אחוז
 תפוסה
בתקו

 ימי
אשפוז

שחרורים

 סוג
המחלקה

 מזה:
 אחוז

הפטירות סה״כ

13.5 98.7 216,076 6.4 15,714 אקוטית גריאטריה
37.0 98.1 325,716 13.3 9,266 גריאטריה-שיקום
66.1 81.3 271,561 33.2 4,319 מורכבת סיעודית

ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקור

2 פרק ראה אשפוז מאפייני של להגדרות *
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 מורכבת, וסיעודית גריאטריה-שיקום אקוטית, לגריאטריה מיטות :4.29 לוח
מוחלטים( )מספרים 1998 סוף )מחוזות( גיאוגרפי אזור לפי

ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקור

סיעודית גריאטריה- גריאטריה
מורכבת שיקום אקוטית מחוז

948 919 596 ארצי סה״כ
87 24 58 ירושלים מחוז
15 0 50 הצפון מחוז
91 170 68 חיפה מחוז

429 526 219 המרכז מחוז
269 163 136 אביב תל מחוז

57 36 65 הדרום מחוז

 וסיעורית גריאטריה-שיקום אקוטית, לגריאטריה המיטות שיעוד :4.30 לוח
1998 סוף )מחוזות( גיאוגרפי אזור לפי מורכבת,

75+בני לאלף שיעור 65+ בני לאלף שיעור
 סיעודית גריאטריה גריאטריה

מורכבת -שיקום אקוטית
 סיעודית גריאטריה גריאטריה

מורכבת -שיקום אקוטית מחוז

3.8 3.6 2.4 1.6 1.5 1.0 ארצי סה״כ
3.8 1.0 2.5 1.6 0.4 1.0 ירושלים מחוז
0.6 0.0 1.8 0.2 0.0 0.7 הצפון מחוז
2.2 4.1 1.7 1.0 1.8 0.7 חיפה מחוז
7.7 9.5 3.9 3.4 4.1 1.7 המרכז מחוז
3.5 2.1 1.8 1.6 1.0 0.8 אביב תל מחוז
2.1 1.4 2.4 0.8 0.5 0.9 הדרום מחוז

ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקור
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 מורכבת, וסיעורית גריאטריה-שיקום אקוטית, לגריאטריה מיטות :4.31 לוח
שנה( )טוף 1998-1990

ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקור

 סיעודית
מורכבת

גריאטריה
-שיקום

 גריאטריה
אקוטית שנה

מוחלטים מספרים
86 1,182 432 1990
65 1,189 491 1991
85 1,194 486 1992

202 1,214 469 1993
721 782 468 1994
763 782 468 1995
829 812 481 1996
912 877 603 1997
948 919 596 1998

65+ בני לאלף שיעור
0.2 2.7 1.0 1990
0.1 2.5 1.0 1991
0.2 2.5 1.0 1992
0.4 2.4 0.9 1993
1.4 1.5 0.9 1994
1.4 1.5 0.9 1995
1.5 1.5 0.9 1996
1.6 1.5 1.0 1997
1.6 1.5 1.0 1998

75+ בני לאלף שיעור
0.5 6.4 2.3 1990
0.3 6.2 .2.5 1991
0.4 6.1 2.5 1992
1.0 6.1 2.3 1993
3.5 3.8 2.3 1994
3.5 3.6 2.2 1995
3.7 3.6 2.2 1996
3.8 3.6 2.5 1997
3.8 3.6 2.4 1998
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 )מספרים 1998 סוף ומגזר, מוסר סוג לפי ממושך לטיפול מוסרות :4.32 לוח
מוחלטים(

לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד ,■ ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקורות

סיעודית מחלקה
 בתי־חולים

 לחולים
כרוניים

)מעונות( אבות בתי
סה״כ מגזר

 בדיור
מוגן בקיבוץ

 בבית־
 חולים
כללי משולבים רגילים

23 64 8 82 72 109 358 סה״כ
3 3 3 1 10 ממשלתי

13 64 5 14 45 21 162 וולונטרי
10 65 24 87 186 פרטי

 1998 סוף ומגזר, מפקח משרר מיטה, סוג לפי ממושך לטיפול מיטות :4.33 לוח
מוחלטים( )מספרים

 בפיקוח מיטות
הבריאות משרד

 בפיקוח מיטות
והרווחה העבודה משרד

לתשושי סה״כ
נפש לסיעודיים סה״כ לתשושים לעצמאיים סה״כ מיטות מגזר

 סה״ב
מספרים

2325 11,492 13,817 6,185 6,610 12,795 26,612 מוחלטים

סח״כ
9 43 52 23 25 48 100 אחוזים

289 879 1,168 748 246 994 2,162 ממשלתי
829 5,317 6,146 2,624 4,224 6,848 12,994 וולונטרי

1,207 5,296 6,503 2,813 2,140 4,953 11,456 פרטי

לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד ;ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקורות
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)אחוזים( 1998 סוף מגזר, לפי ממושך לטיפול המיטות התפלגות :4.34 לוח

 בפיקוח מיטות
הבריאות משרד

 בפיקוח מיטות
והרווחה העבודה משרד

לתשושי סה״כ
נפש לסיעודיים סה״כ לתשושים לעצמאיים סה״כ מיטות מגזר

לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד ;ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקורות

100 100 100 100 100 100 100 סה״ב

12 8 8 12 4 8 8 ממשלתי
36 46 44 42 64 54 49 וולונטרי
52 46 47 45 32 39 43 פרטי

 מפקח משרד לפי השונים, במגזרים ממושך לטיפול המיטות התפלגות :4.35 לוח
)אחוזים( 1998 סוף מיטה, וסוג

פרטי וולונטרי ממשלתי

סה״ב

 העבודה משרד בפיקוח מיטות
והרווחה

סה״כ
לעצמאיים
לתשושים

הבריאות משרד בפיקוח מיטות
סה״ב

לסיעודיים
נפש לתשושי

100 100 100

43 53 46
19 33 11
25 20 35

57 47 54
46 41 41
11 6 13

לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד ;ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקורות
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 ונפות(, )מחוזות גיאוגרפי אזור לפי ממושך לטיפול ומיטות מוסרות :4.36 לוח
1998 סוף

לאלף מיטות שיעור
מיטות מוסדות 75+ בניונפה מחוז 65+ בני

105 45 26,612 358 ארצי סה״כ

119 49 2,753 34 ירושלים מחוז
134 57 יהודים מזה:

104 41 2,813 80 הצפון מחוז
138 55 יהודים מזה:
128 49 428 14 והגולן צפת נפות
149 58 יהודים מזה:
125 49 307 15 כנרת נפת
144 57 יהודים מזה:

81 32 817 25 יזרעאל נפת
105 42 יהודים מזה:
113 45 1,261 26 עכו נפת
165 67 יהודים מזה:

113 49 4,630 58 חיפה מחוז
102 45 3,405 49 חיפה נפת
160 64 1,225 9 חדרה נפת
184 76 יהודים מזה:

145 63 8,044 91 המרכז מחוז
149 66 2,074 28 השרון נפת
180 81 3,608 37 תקוה פתח נפת
97 36 508 11 רמלה נפת

113 50 1,854 15 רחובות נפת

95 43 7,325 78 אביב תל מחוז

39 14 1,047 17 הררום מחוז
38 14 549 6 אשקלון נפת
41 15 498 11 שבע באר נפת

לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד ;ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקורות
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 ונפות(, )מחוזות גיאוגרפי ואזור מפקח משרר לפי ממושך לטיפול מיטות :4.37 לוח
1998 סוף

 בפיקוח מיטות
הבריאות משרד

 בפיקוח מיטות
והרווחה העבודה משרד

ונפה מחוז
לאלף שיעור

65+ בני
 מספרים

מוחלטים
לאלף שיעור

65+ בני
 מספרים

מוחלטים

23 13,817 22 12,795 ארצי סח״ב

22 1,235 27 1,518 ירושלים מחוז

23 1,569 18 1,244 חצפון מחוז
37 319 12 109 והגולן צפת נפות
41 256 8 51 כנרת נפת
24 602 8 215 יזרעאל נפת
14 392 31 869 עכו נפת

24 2,315 24 2,315 חיפח מחוז
22 1,644 23 1,761 חיפה נפת
35 671 29 554 חדרה נפת

40 5,138 23 2,906 חמרכז מחוז
33 1,048 33 1,026 השרון נפת
60 2,667 21 941 תקוה פתח נפת
30 423 6 85 רמלה נפת
27 1,000 23 854 רחובות נפת

16 2,798 26 4,527 אביב תל מחוז

11 762 4 285 חררום מחוז
10 . 401 4 148 אשקלון נפת
11 361 4 137 שבע באר נפת

לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד ;ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקורות
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נבחרות שנים ממושך, לטיפול ומיטות מוסדות :4.38 לוח

לאלף המיטות שיעור
מיטות מוסדות 75+ בנישנה 65+ בני

113 37 12,507 117 1981
101 40 14,948 145 1985
103 43 19,041 192 1990
105 45 26,612 358 1998

1998־1990 בשנים הגידול
7,571 166 מוחלטים במספרים

3 4 40 86 באחוזים

לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד ;ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקורות
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 שנים מיטה, וסוג מפקח משרד לפי ממושך לטיפול המיטות שיעור :4.39 לוח
נפש( 1,000)ל- נבחרות

בפיקוח מיטות בפיקוח מיטות
הבריאות משרד והרווחה העבודה משרד

 לתשושי
נפש לסיעודיים סה״ב לתשושים לעצמאיים סה״ב שנה

המיטות שיעור
65+ בני לאלף

0.7 12.2 12.9 4.8 19.1 24.0 1981
1.0 15.1 16.1 6.0 17.5 23.5 1985
3.1 14.2 17.3 10.4 15.4 25.7 1990
3.9 19.4 23.3 10.4 11.1 21.6 1998

הגידול אחוז
24.7 36.5 34.4 0.6 -27.7 -16.3 1998־1990

המיטות שיעור
75+ בני לאלף

2.2 37.2 39.3 14.7 58.5 73.2 1981
2.5 38.6 41.1 15.4 44.7 60.2 1985
7.5 33.8 41.3 24.7 36.7 61.4 1990
9.2 45.5 54.8 24.5 26.2 50.7 1998

הגידול אחוז
22.9 34.6 32.5 -0.8 -28.7 -17.4 1998־1990

לזקן השירות והרווחה, העבודה משרד ;ומחשוב מידע שירותי הבריאות, משרד :מקורות
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 משפחתי מצב מין, גיל, לפי לקשישים במוסדות השוחים 65+ בני :4.40 לוח
1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - לידה ויבשת

אחוזים התפלגות: לאלף המיסוד שיעור
85+ בני 75+ בני 65+ בני 85+ בני 75+ בני 65+ בני

100 100 100 186 87 40 סה״כ

מין
28 27 28 124 55 26 גברים
72 73 72 229 110 51 נשים

משפחתי מצב
14 18 20 95 37 14 נשואים
80 75 71 223 124 78 אלמנים

2 3 . 4 223 107 43 גרושים

4 4 5 176 127. 76 רווקים

לידה יבשת
5 5 5 85 48 18 ישראל

10 11 11 146 75 34 אסיה
5 ר 8 157 72 31 אפריקה

79 76 74 210 96 48 אירופה
1 1 1 177 73 28 אמריקה

 מפקד פרסומי של א4 מס׳ פרסום נבחרים, ממצאים המוסדות" "אוכלוסיית למ״ס, :מקור
1995 והדיור האוכלוסין





2025ו- 1997 וגיל, מין לפי העולם ביבשות האוכלוסייה

22
9

בירושלים העברית האוניברסיטה לגאוגרפיה, המחלקה לכרטוגרפיה, המעבדה סופר, תמר World Atlas of Aging, World Health Organization, 1998 :מקור



1997 העולם, במדינות באוכלוסייה 65+ בני אחוז

World Atlas of Aging, World Health Organization, 1998 :בירושלים העברית האוניברסיטה לגאוגרפיו/ המחלקה לכרטונרפיה, המעבדה סופר, תמרמקור



1997 העולם, במדינות בלידה חיים תוחלת

World Atlas of Aging, World Health Organization, 1998 :כירושלים העברית האוניברסיטה לגאוגרפיה, המחלקה לכרטוגרפיה, המעבדה סופר, תמרמקור
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בינלאומי במבט הקשישים.5

מבוא

 הקשישים מאפייני ועל בינלאומי, בהיבט הזדקנות על נתונים מוצגים זה בפרק
 ומדינות מפותחות מדינות כוללות להשוואה שנבחרו המדינות מדינות. במספר

 גלי היו שמהן ומדינות לישראל שכנות מדינות שייכללו דאגנו וכן נבחרות, מתפתחות
 דמוגרפיים, נתונים כוללים זה בפרק הנתונים לישראל. המשמעותיים העלייה

וחברתיים. בריאותיים

 אחד קושי בינלאומי. בהיבט השוואתיים נתונים בהצגת קשיים קיימים כי לציין יש
 המדינות של )בעיקר השונות במדינות הנתונים של האמינות ברמת מהשוני נובע

 בהם לעשות ובבואם הנתונים למקור לב לשים לקוראים מציעים אנו המתפתחות(.
 השונות. המדינות לגבי הנתונים במקור הספציפיות ההערות את לבדוק שימוש
 רב קושי קיים אולם הנתונים, של העדכון בשנת אחידות על לשמור השתדלנו ככלל,

 שהיו ונאמר נוסיף שונות. משנים נתונים מוצגים לוחות ובמספר זה, בנושא גם
אלו. מסיבות להציגם לא החלטנו התלבטויות שלאחר נתונים בידינו

 וחלקם באינטרנט מידע מאגרי דרך חלקם שונים, ממקורות נאספו הנתונים
 של מפרסום נתון תמיד העדפנו ככלל שונים. בינלאומיים ארגונים של מפרסומים

(.UN, WHO, ILO) הבינלאומיים הארגונים אחד
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 הדבר היה תמיד לא אך המדינות, אותן לגבי נתונים הצגת על להקפיד ניסיון נעשה

 US Bureau ofה- של המידע מאגר מתוך נתונים על מבוססים הלוחות רוב אפשרי.
the Census, המדינות מופיעות אחרים בלוחות המדינות. אותן מופיעות לרוב ובהם 

נתונים. בידינו היו שלגביהן

 ובחלק בלוח, המוצג במשתנה תלוי הלוחות במרבית המדינות של ההצגה סדר
הא-ב. סדר לפי מוצגות המדינות מהלוחות

 כדי הבינלאומי המקור לפי מופיעים הבינלאומיים בלוחות ישראל על הנתונים
 הנתון בין שוני יש כאשר השוואה. ולאפשר הנתונים במקור אחידות על לשמור

הלוח. על בהערה הדבר צוין ישראל של הרשמי לנתון הבינלאומי

 הקשישים על נתונים מספר מביאים אנו כולו, ולשנתון הבינלאומי לפרק כסיום
לעתיד. ותחזיות היום, בעולם היהודים

עיקריים ממצאים

 היוו והקשישים נפש, מיליון 410.5ל־ 1999 בשנת הגיע בעולם הקשישים מספר
 בעולם הקשישים מספר יוכפל 2025 שנת עד העולמית. האוכלוסייה מכלל 7%כ־

 העולמית. האוכלוסייה מכלל 10%מ־ יותר יהוו והם נפש, מיליון 830ל- יגיע ומספרם
 האוכלוסייה(, מכלל 14.6%) אירופה ביבשת נמצא ביותר הגבוה הקשישים אחוז

 )לוח 65+ בגיל תהייה אירופה ביבשת מהאוכלוסייה מחמישית למעלה ,2025 ובשנת
5.1.)

 58% 2025 בשנת אסיה, ביבשת חיו בעולם מהקשישים 51% 1999 בשנת -
 מהקשישים מרבע למעלה קצת ,1999 בשנת אסיה. ביבשת יחיו מהקשישים

 מהקשישים 18% אירופה ביבשת יחיו 2025 בשנת אירופה, ביבשת חיו
(.5.1 )לוח

 ארצות- הודו, סין, הן ביותר הגבוה הוא הקשישים מספר בהן המרינות ♦
 אלה במדינות גרים בעולם מהקשישים אחוזים חמישים ורוסיה. יפן הברית,

(.5.2 )לוח
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 הוא האוכלוסייה מכלל הקשישים ואחוז יחסית צעירה מדינה היא ישראל ♦
 ובאיטליה בשוודיה הקשישים אחוז שנסקרו. המפותחות המדינות בין הנמוך

 כפול 80ה־+ ובני 75ה-+ בני שיעור ובשוודיה (,17% )מעל ביותר הגבוה הוא
(.53 )לוח שבישראל מזה

 הגבוה יהיה ביפן הקשישים אחוז ,2025 ובשנת 2010 בשנת התחזית, לפי ♦
(.5.4 )לוח בהתאמה האוכלוסייה, מכלל 26.7%ו- 21.5%ל- ביותר-ויגיע

 מכלל 75+ בני של בחלקם במיוחד משמעותי גידול צפוי מפותחות, במדינות ♦
 בשנת 75ה־+ בני אחוז יגיע המפותחות האירופיות במדינות האוכלוסייה.

 75ה-+ בני אחוז שבה ביפן, במיוחד גבוה יהיה זה ואחוז יותר, או 11%ל- 2025
(.5.5 )לוח האוכלוסייה מכלל 15%לכ- יגיע

 מפותחות במדינות חגברים של וחלקם גברים הם מהקשישים 43% בישראל, ־
 בקרב נשים( 100 לכל )גברים המינים יחס (.5.6 )לוח יותר ■נמוך הוא אחרות

 100 כל ועל אחרות, מפותחות למדינות בהשוואה גבוה הוא בישראל, הקשישים
 ביותר, הנמוך הוא זה יחס ברוסיה שנסקרו, המדינות בין גברים. 75 יש נשים

קשישים. גברים 45 יש נשים 100 כל ועל

 למדינות בהשוואה בעולם. הגבוהות בין היא בישראל בלידה החיים תוחלת ־
 במקום - ביותר מהגבוהות היא הגברים של החיים תוחלת שנסקרו, מפותחות

 הפער ואוסטרליה. שוודיה יפן, הן המובילות המדינות קנדה; עם יחד הרביעי
 מבין ביותר הקטן הוא בישראל נשים של לזו גברים של החיים תוחלת בין

 ועד בבריטניה, 5 של פער לעומת בישראל, 3.7) שנסקרו המפותחות המדינות
(.5.7 )לוח בצרפת( 8.7

 לחיות צפוי שאדם השנים מספר כלומר לנכויות, המותאמת החיים תוחלת
 החיים תוחלת ביפן בישראל. לנשים, 72ו־ לגברים 69 הוא נכויות ללא

 77ו- לגברים שנים 72 על ועומדת ביותר הגבוהה היא לנכויות המותאמת
 המותאמת החיים תוחלת לבין בלידה החיים תוחלת בין השנים הפרש לנשים.
 שנסקרו, המפותחות המדינות בין הגבוהים מן הוא בישראל )בלידה( לנכויות
(.5.7 )לוח יחסית גבוה במוגבלות לחיות שצפויים הזמן משך כלומר,
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 של החיים ותוחלת ,21.4ל־ בצרפת הגיעה לנשים 65 בגיל החיים תוחלת "
 65 בגיל החיים תוחלת ברוסיה, שנסקרו, המדינות בין .16.6ל- הגיעה הגברים

(.5.8 )לוח ביותר הנמוכה היא כאחד, והנשים הגברים בקרב

 אנשים 1,000 כל ועל ביותר, הגבוה הוא בשוודיה הקשישים של התלות יחס ־
 מדינה ישראל בהיות קשישים. 296 יש (64-20) העבודה בגיל באוכלוסייה

 המפותחות המדינות מבין הנמוך הוא הקשישים של התלות יחס יחסית, צעירה
 (19-0) הצעירים מספר את )המציג הכללי התלות יחס (.5.9 )לוח שנסקרו
 הבלתי במדינות גבוה העבודה, בגיל לאוכלוסייה ביחס (65)+ הקשישים ומספר

 תלויים 867 על עומד בישראל היחס גבוה. הילדים שיעור בהן מפותחות
 וארצות-הברית צרפת בשוודיה, העבודה. בגיל אנשים 1,000 לכל )נתמכים(

(.5.9 )לוח 600כ- הוא היחס וגרמניה איטליה ביפן, .700כ- הוא היחס

 נמצא כאחד, ונשים גברים הקשישים, בקרב ביותר הגבוה הפטירות שיעור ־
 והנשים, הגברים בקרב ביותר, הנמוך הפטירות שיעור ופולין. הונגריה ברוסיה,

 של הפטירות שיעור בעולם, אחרות מפותחות למדינות יחסית ביפן. נמצא
 )לוחות גבוה 55+ בנות הנשים של זה ואילו נמוך, בישראל 55+ בני הגברים

ב(.5.11ו- א5.11

 המדינות בין העבודה בכוח המשתתפים הקשישים באחוז רבה שונות קיימת "
 בקרב בבלגיה. 1.2%ל- במקסיקו 33% בין נע זה אחוז שנסקרו. השונות
 (;15.3% )בישראל בצרפת 1.6%ל־ במקסיקו 52% בין נע זה אחוז הגברים
 בין (.4.9% )בישראל בבלגיה 0.7%ל- קוריאה בדרום 22.6% בין הנשים, ובקרב

 בני של השתתפות של ביותר הגבוה האחוז נמצא ביפן המפותחות, המדינות
 15.3%ו- 36.8%) הנשים בקרב וגם הגברים בקרב גם העבודה, בכוח 65+

(.5.12 )לוח בהתאמה(

 במדינות העבודה בכוח המשתתפים 64־55 בני באחוז גם רבה שונות קיימת ־
 אחוז הגברים בקרב בהונגריה. 18.4%ל- ביפן 66.8% בין נע זה אחוז שנסקרו.

 בין הנשים ובקרב (,65.4% )בישראל בהונגריה 28%ל־ ביפן 85% בין נע זה
 )בישראל בהונגריה 11%לכ- קוריאה, ודרום הברית ארצות ביפן, 50%כ-

(.5.12 )לוח (32.6%
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 הקשישים מספר על נתונים במספר כולו השנתון ואת זה פרק נסיים כאמור,

בעולם. היהודים

 יהודים קשישים מיליון משני למעלה קצת היו 1995 בסוף האומדנים, לפי ־

(.5.13 )לוח בעולם היהודים מכלל 16%כ־ מהווים הקשישים בעולם.

 משליש למעלה לעומת בישראל, חיים בעולם היהודים מהקשישים כרבע ־

(.5.13 )לוח היהודים מכלל (34.8%)

 41%) 75+ בני הם בעולם היהודים מהקשישים אחוזים וחמישה ארבעים ־
(.5.13 )לוח בתפוצות( החיים מהקשישים 47%ו־ בישראל החיים מהקשישים

 )לוח אמריקה בצפון חיים בתפוצות היהודים מהקשישים לשני-שלישים קרוב ־

5.14.)

 העברית באוניברסיטה זמננו ליהדות המכון חוקרי על-ידי שנערכו תחזיות לפי "
 יהוו והם יהודים, קשישים מיליון 2.9ל- קרוב בעולם יהיו 2020 בשנת כי עולה,
 26% הקשישים יהוו )בתפוצות כיום 16%כ- לעומת בעולם היהודים מכלל 21%

 בעולם יהודים קשישים מיליון 3.7 להיות צפויים 2050 בשנת היהודים(. מכלל
 מכלל 34% הקשישים יהוו )בתפוצות בעולם היהודים מכלל 26% אז יהוו והם

 פי על בעולם. היהודים מהקשישים 27% בישראל גרים כיום היהודים(.
 2.15 )לוחות 2050 בשנת 43%־ ול ,2020 בשנת 31%ל- זה אחוז יגיע התחזית

(.2.16ו־
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2025ל- ותחזית ,1999 יבשת, ובכל בעולם 65+ בני :5.1 לוח
r

US Bureau of the Census, International Data Base :מקור

 כאחוז 65+
מחאוכלוסייח אחוזים מיליונים
2025 1999 2025 1999 2025 1999

10.6 6.8 100.0 100.0 829.7 410.5 בעולם סח״ב

10.1 5.8 58.2 51.3 482.8 210.6 אסיה
21.1 14.6 18.2 25.9 150.7 106.3 אירופה
14.8 9.8 11.0 11.4 90.9 46.7 אמריקה צפון
4.1 3.1 6.3 6.0 52.4 24.5 אפריקה

10.8 5.7 5.7 4.7 46.9 19.4 אמריקה דרום
15.1 10.1 0.7 0.7 5.9 3.0 אוקיאניה

1999 ביותר, חגבוח חוא 65+ בני מספר בחן חמדינות עשר :5.2 לוח

65+ בני
האוכלוסייה מכלל אחוזהמדינה אלפים

6.8 85,043 סיו
4.6 46,038 הודו

12.7 34,578 ארצות-הברית
16.5 20,853 יפן
12.5 18,371 רוסיה
15.9 13,152 גרמניה
17.8 10,251 איטליה
4.3 9,519 אינדונזיה

15.9 9375 צרפת
15.7 9,294 בריטניה

US Bureau of the Census, International Data Base :מקור
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*1999 גיל, לפי נבחרות, בארצות חאובלוסייח מכלל כאחוז 65+ בצי :5.3 לוח

האוכלוסייה מכלל אחוז
80+ בניארץ 75+בני 65+ בני

3.9 7.7 17.8 איטליה
4.9 8.8 17.3 שוודיה
3.4 6.5 16.9 יוון
3.6 7.0 16.6 ספרד
3.5 6.6 16.5 יפן
3.4 6.8 15.9 גרמניה
3.6 7.1 15.9 צרפת
3.9 7.3 15.7 בריטניה
3.9 7.1 14.9 דנמרק
3.3 6.3 14.8 פינלנד
2.4 5.6 14.5 הונגריה
2.3 5.3 13.8 צ׳כיה
3.1 6.0 13.6 הולנד
2.7 5.2 12.9 אורוגוואי
3.3 6.0 12.7 ארצות-הברית
3.0 5.6 12.6 קנדה
2.1 4.1 12.5 רוסיה
2.9 5.5 12.4 אוסטרליה
2.0 4.3 12.1 פולין
2.2 4.2 10.3 ארגנטינה
2.3 4.4 9.9 ישראל
1.3 2.9 8.4 טיוואן
0.9 2.1 6.8 סין
0.9 2.1 6.7 קוריאה דרום
0.9 1.9 5.8 תורכיה
0.8 1.6 4.7 אפריקה דרום
0.6 1.4 4.6 הודו
0.6 1.5 4.6 מרוקו
0.6 1.4 4.2 מקסיקו
0.4 1.0 3.7 מצרים
0.4 0.9 3.1 ירדו
0.3 0.8 2.8 אתיופיה

US Bureau of the Census, International Data Base :מקור

באוכלוסייה 65+ בני אחוז של יורד סדר לפי *
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אמצע*( )תחזית 2025ו״ 2010 לשנים תחזית שונות, בארצות 65+ בני אחוז :5.4 לוח

2025 2010 בסיס( )שנת 1995 ארץ

24.3 19.5 17.6 שוודיה
26.1 20.8 16.8 איטליה
21.2 17.1 15.9 בריטניה
24.4 20.1 15.9 יוון
23.4 19.8 15.5 גרמניה
21.7 17.0 15.4 דנמרק
23.5 18.4 15.4 ספרד
21.7 16.6 15.0 צרפת
26.7 21.5 14.6 יפו
24.0 17.0 14.2 פינלנד
20.7 16.0 14.1 הונגריה
23.0 15.8 13.2 הולנד
22.8 15.6 13.1 צ׳כיה
18.8 13.2 12.5 ארצות-הברית
14.7 13.2 12.3 אורוגוואי
18.6 13.4 12.0 אוסטרליה
20.5 14.3 12.0 קנדה
18.1 12.9 11.9 רוסיה
19.4 12.6 11.0 פולין
14.0 10.1 9.5 ישראל
12.3 10.2 9.4 ארגנטינה
13.2 8.1 6.1 סיו
15.3 9.3 5.6 קוריאה דרוס
9.7 6.6 5.1 תורכיה
8.4 5.8 4.6 הודו
9.3 5.9 4.3 מקסיקו
7.8 4.8 4.2 מרוקו
ר.ר 4.5 3.9 מצרים
4.9 3.8 3.4 אפריקה דרום
2.9 2.7 2.9 אתיופיה
4.2 3.3 2.9 ירדו

World Population Prospects, United Nations 1998, Revision :מקור

הבסיס בשנת 65+ בני אחוז של יורד סדר לפי *
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*2025 לשנת תחזית שונות, בארצות 80ו״+ 75+ בני אחוז :5.5 לוח

80+ בני 75+בני

2025ארץ
1997
בסיס( )שנת 2025

1997
בסיס( )שנת

6.7 4.8 11.6 8.6 שוודיה
6.0 4.1 10.5 7.3 בריטניה
6.7 4.1 11.6 7.3 דנמרק
7.9 3.9 12.9 6.9 איטליה
6.5 3.8 11.4 6.7 צרפת
7.1 3.6 11.4 6.6 ספרד
7.1 3.7 11.0 6.5 גרמניה
7.4 3.8 12.0 6.5 יוון
8.8 3.3 14.9 6.0 יפו
5.9 3.1 10.8 5.8 הולנד
6.0 3.1 11.6 5.8 פינלנד
4.3 3.2 7.9 5.8 ארצות־הברית
5.5 3.0 9.6 5.4 קנדה
4.7 2.6 8.6 5.3 הונגריה
5.4 2.8 9.6 5.2 אוסטרליה
4.5 2.7 7.4 . 5.0 אורוגוואי
4.9 2.6 9.6 5.0 ציכיה
3.2 2.2 5.9 4.2 ישראל
3.2 2.0 5.6 3.9 ארגנטינה
3.5 2.0 7.1 3.9 פולין
3.1 2.0 6.1 3.7 רוסיה
2.4 0.8 4.9 1.9 סיו
2.3 0.9 4.1 1.9 תורכיה
3.4 0.8 6.2 1.9 קוריאה דרום
1.5 0.8 3.0 1.6 אפריקה דרום
2.0 0.8 3.6 1.6 מקסיקו
1.6 0.6 2.8 1.4 מרוקו
1.2 0.5 2.5 1.1 הודו
0.8 0.4 1.9 0.9 מצרים
0.3 0.3 0.8 0.7 אתיופיה
0.8 0.3 1.7 0.7 ירדו

World Atlas of Aging, World Health Organization 1998 :מקור

הבסיס בשנת 75+ בני של יורד סדר לפי *
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*1999 נבחרות, בארצות 65+ בני אוכלוסיית מתון הנשים אחוז :5.6 לוח

מתוך הנשים אחוז
80+ בניארץ 75+ בני 65+ בני

79.9 77.8 68.8 רוסיה
69.6 67.2 62.8 הונגריה
74.4 71.0 62.4 גרמניה
69.3 66.3 62.3 אפריקה דרום
72.5 69.2 61.9 פינלנד
71.8 67.5 61.8 קוריאה דרום
69.7 67.0 61.8 פולין
70.4 67.0 61.6 צ׳כיה
69.0 64.7 59.5 צרפת
70.0 65.5 59.3 הולנד
66.8 63.6 58.8 איטליה
69.3 64.5 58.7 בריטניה
65.3 62.5 58.6 אורוגוואי
64.0 62.1 58.6 ארגנטינה
66.0 62.6 58.6 ארצות־הברית
67.0 63.5 58.4 דנמרק
67.2 64.8 58.2 יפן
67.0 63.1 58.2 ספרד
65.1 61.6 57.7 שוודיה
65.8 62.6 57.6 קנדה
58.7 58.0 57.0 ישראל
64.7 61.2 56.4 אוסטרליה
60.0 59.1 55.8 מצרים
59.9 58.7 55.7 יוון
60.5 58.3 55.3 מקסיקו
57.4 56.0 54.2 אתיופיה
54.8 54.5 54.1 מרוקו
61.8 57.8 53.9 תורכיה
62.9 58.8 53.1 סין
56.4 53.2 50.3 ירדו
48.4 48.3 49.1 הודו
51.6 48.6 46.6 טייוואן

US Bureau of the Census, International Data Base :מקור

בני של יורד סדר לפי +65  *
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ובגיל בלידה לנכויות, מותאמת חיים לתוחלת והערכה בלידה חיים תוחלת :5.7 לוח
* *1999 נבחרות, בארצות מין לפי ,60

World Health Organization, World Health Report 2000 :מקור

גברי□ של בלידה חיים תוחלת לפי ממוין *
 הוא 2 בפרק הנתון ישראל; על (2.1 )לוח 2 בפרק לנתון זה בלוח המופיע הנתון בין פער קיים **

 של הערכות על מבוסס כאן הנתון ואילו לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של הרשמי הנתון
הבינלאומי המקור

לנכויות מותאמת חיים תוחלת בלידה חיים תוחלת
60 בגיל בלידה

נשים גברים נשים גברים נשים גברים

21.6 17.5 77.2 71.9 84.3 77.6 יפו
19.6 16.8 74.9 71.2 81.9 77.1 שוודיה
20.2 16.8 75.5 70.8 82.2 76.8 אוסטרליה
18.9 16.0 74.0 70.0 81.9 76.2 קנדה
16.9 15.6 71.6 69.2 79.9 76.2 **ישראל
18.8 16.9 74.6 70.5 80.5 75.5 יויו
19.9 16.2 75.4 70.0 82.1 75.4 איטליה
20.1 16.8 75.7 69.8 82.1 75.3 ספרד
19.7 15.4 74.4 69.6 81.1 75.0 הולנד
21.7 16.8 76.9 69.3 83.6 74.9 צרפת
18.6 15.7 73.7 69.7 79.7 74.7 בריטניה
18.4 15.0 72.6 67.5 79.7 73.8 ארצות־הברית
18.5 14.3 73.5 67.4 80.1 73.7 גרמניה
18.5 14.5 73.7 67.2 80.7 73.4 פינלנד
17.2 14.2 71.5 67.2 78.1 72.9 דנמרק
16.4 12.7 70.8 65.2 78.2 71.3 צ׳כיה
16.8 14.7 67.6 62.4 77.1 71.0 מקסיקו
18.3 15.3 69.9 64.1 77.8 70.5 אורוגוואי
15.2 16.2 61.8 64.0 69.9 69.7 תורכיה
15.2 12.1 67.7 62.3 76.3 69.2 קוריאה דרום
13.5 11.6 63.3 61.2 71.3 68.1 סין
16.6 12.5 70.1 62.3 76.6 67.9 פולין
15.5 11.7 67.9 60.4 75.1 66.3 הונגריה
8.9 9.5 59.3 60.7 67.5 66.3 ירדו

11.4 11;5 59.4 58.7 66.8 65.0 מרוקו
11.7 11.8 58.3 58.6 65.8 64.2 מצרים
14.9 10.5 66.4 56.1 74.0 62.7 רוסיה
12.1 10.6 53.5 52.8 61.2 59.6 הודו
9.3 6.8 41.0 38.6 49.7 47.3 אפריקה דרום
8.6 7.5 33.5 33.5 43.1 41.4 אתיופיה
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אחרונה עדכון שנת נבחרות*, בארצות מין לפי 65 בגיל החיים תוחלת :5.8 לוח

עדכון שנת נשים גברים ארץ

1994 21.4 16.6 צרפת
1995 20.1 16.1 קנדה
1994 19.9 16.0 ספרד
1995 19.8 16.0 שוודיה
1994 19.5 15.6 אוסטרליה
1993 19.4 15.5 איטליה
1994 19.2 15.5 הברית ארצות
1995 19.1 14.7 הולנד
1995 18.8 15.2 אוסטריה
1995 18.7 14.5 פינלנד
1995 18.6 14.7 גרמניה
1995 18.5 16.2 יוון
1995 18.3 14.6 בריטניה
1995 17.8 15.8 ** *ישראל
1995 17.6 14.1 דנמרק
1993 17.6 13.8 ארגנטינה
1995 17.5 15.5 מקסיקו
1995 17.5 13.4 קוריאה דרום
1995 16.5 12.9 פולין
1995 16.2 12.7 צ׳כיה
1995 15.8 12.1 הונגריה
1995 15.0 11.0 רוסיה

לנשים החיים תוחלת של יורד סדר לפי ממוין *
 הוא 2 בפרק הנתון ;ישראל על (2.3 )לוח 2 בפרק לנתון זה בלוח המופיע הנתון בין פער קייס **

 של הערכות על מבוסס כאן הנתון ואילו לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של הרשמי הנתון
הבינלאומי המקור

World Health Statistics Annual, World Health Organization 1996 :מקור
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לאלף(** )מוצג 1999 נבחרות, במדינות תלות* יחסי :5.9 לוח

 תלות יחס
ילדים

 תלות יחס
כללי

 תלות יחס
קשישים ארץ

415 711 296 שוודיה
314 598 285 איטליה
367 646 279 יווו
437 708 271 צרפת
353 623 270 ספרד
430 696 266 בריטניה
336 601 264 יפו
343 598 255 גרמניה
409 653 244 פינלנד
384 626 242 דנמרק
592 827 235 אורוגוואי
386 622 235 הונגריה
382 603 221 צ׳כיה
390 608 218 הולנד
488 703 216 ארצות-הברית
467 674 207 אוסטרליה
442 648 207 רוסיה
426 632 205 קנדה
478 681 203 פולין
666 857 191 ארגנטינה
682 867 184 ♦♦*** * *ישראל
506 645 139 טייוואן
562 676 114 סין
739 847 108 תורכיה
480 586 106 קוריאה דרום

1045 1142 97 אירן
726 820 94 ברזיל
956 1049 93 מרוקו
836 927 91 אפריקה דרום
862 952 90 הודו
890 973 83 מקסיקו
917 991 74 מצרים

1449 1519 70 אתיופיה
1051 1117 66 ירדו
1363 1429 65 קניה
1345 1392 47 סודאן

:תלות יחסי הגדרת *
64-20 בגילאי מחולק 65+ גילאי ־ קשישים

 64-20 בגילאי מחולק 65+ גילאי ועוד 19-0 גילאי ־ כללי
64-20 בגילאי מחולק 19-0 גילאי ־ ילדים

בקשישים תלות יחס של יורד סדר לפי ממוין * *
 1 בפרק הנתון ישראל; על (1.27 )לוח 1 בפרק לנתון זה בלוח המופיע הנתון בין פער קיים ***

 על מבוסס כאן הנתון ואילו לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של הרשמי הנתון הוא
הבינלאומי המקור של הערכות

US Bureau of the Census, International Data Base :מקור
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לאלף(** )מוצג 2025,2010 לשנים תחזית נבחרות, במדינות תלות* יחסי :5.10 לוח

2025 2010
ילדים —^55־ קשישים ילדים כללי קשישים

396 733 337 421 650 229 אוסטרליה
513 773 260 564 802 238 אורוגוואי
254 680 426 294 629 335 איטליה
499 617 118 584 663 79 אירן
490 728 238 579 775 196 ארגנטינה
479 816 336 453 674 222 ארצות־הברית

1340 1406 66 1526 1599 72 אתיופיה
438 620 182 554 670 115 ברזיל
364 730 366 387 664 278 בריטניה
318 714 396 319 642 323 גרמניה
370 745 375 404 686 282 דנמרק
619 791 172 738 852 114 אפריקה דרום
356 623 266 424 579 155 קוריאה דרום
548 679 131 691 786 95 הודו
352 727 375 373 622 249 הולנד
295 656 361 322 576 254 הונגריה
378 665 288 419 582 163 טייוואן
302 703 401 318 637 319 יוון
316 817 501 324 692 368 יפן
497 596 99 748 827 79 u ירדו
503 745 241 592 769 176 ישראל
546 662 115 715 794 79 מצרים
530 673 143 692 790 98 מקסיקו
545 673 128 714 808 94 מרוקו
822 891 68 1154 1214 60 סודאן
389 605 216 449 579 130 סין
270 660 390 301 595 294 ספרד
344 696 352 340 542 202 פולין
379 823 444 372 655 283 פינלנד
274 660 386 295 542 246 צ׳כיה
379 776 397 394 675 281 צרפת
365 721 356 371 597 227 קנדה
645 726 81 958 1027 68 קניה
367 677 309 319 517 198 רוסיה
352 774 422 368 693 325 שוודיה
413 584 171 533 653 120 תורכיה

US Bureau of the Census, International Data Base :מקור

:תלות יחסי הגדרת *
64־20 בגילאי מחולק 65+ גילאי ־ קשישים

 64־20 בגילאי מחולק 65+ גילאי ועוד 19־0 גילאי ־ כללי
64־20 בגילאי מחולק 19־0 גילאי ־ ילדים

א־ב סדר לפי מוין **
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 )שיעורים אחרונה עדכון ושנת גיל קבוצות לפי 55+ בני גברים של פטירות א:5.11 לוח
(*נפש 100,ל־ססס

74-65 בני של יורד סדר לפי *

World Health Statistics Annual, World Health Organization 1996 :מקור

עדכון שנת 75+ 74-65 64-55 ארץ

1995 14,153.7 6,479.0 3,884.7 רוסיה
1995 13,796.4 5,590.4 2,967.2 הונגריה
1995 12,831.3 4,809.8 2,395.3 פולין
1993 11,575.9 3,961.1 1,892.3 ארגנטינה
1995 11,016.0 3,668.7 1,266.5 בריטניה
1995 11,068.4 3,619.0 1,400.2 פינלנד
1995 11,792.6 3,517.4 1,431.7 פורטוגל
1995 11,661.5 3,481.3 1,379.8 גרמניה
1992 11,530.9 3,423.2 1,343.3 בלגיה
1995 11,250.2 3,413.3 1,173.1 הולנד
1994 9,430.7 3,332.3 1,444.3 הברית ארצות
1995 10,285.2 3,133.2 1,459.6 מקסיקו
1993 10,049.7 3,105.7 1,227.6 איטליה
1994 9,679.3 3,023.5 1,087.7 אוסטרליה
1995 10,153.2 3,013.7 1,123.7 ישראל

1995 9,184.2 2,933.1 1,112.3 קנדה
1994 9,544.4 2,876.1 1,194.4 ספרד
1995 10,075.4 2,834.9 985.5 שוודיה
1994 9,684.3 2,802.8 1,296.8 צרפת
1995 9,922.3 2,799.6 1,126.4 יוון
1994 8,895.4 2,386.9 1,039.1 יפן
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 )שיעורים אחרונה עדכון ושנת גיל קבוצות לפי 55+ בנות נשים של פטירות ב:5.11 לוח
נפש*( 100,ל-ססס

World Health Statistics Annual, World Health Organization 1996 :מקור

עדכון שנת 75+ 74-65 64-55 ארץ

1995 11,574.0 3,189.0 1,390.4 רוסיה
1995 10,976.5 2,882.6 1,226.0 הונגריה
1995 10,484.6 2,452.8 911.0 פולין
1995 8,855.2 2,276.4 1,033.2 מקסיקו
1995 8,601.3 2,180.2 749.7 בריטניה
1995 8,703.6 2,040.1 697.0 ישראל

1994 7,449.2 1,990.3 842.2 הברית ארצות
1993 8,499.7 1,965.2 830.3 ארגנטינה
1995 8,980.1 1,831.1 627.9 גרמניה
1995 9,556.6 1,768.6 628.6 פורטוגל
1995 8,101.0 1,667.5 637.6 הולנד
1995 8,537.2 1,640.4 553.8 פינלנד
1992 8,326.6 1,638.1 646.0 בלגיה
1995 6,796.8 1,622.3 639.3 קנדה
1994 7,333.3 1,620.1 595.3 אוסטרליה
1995 8,871.8 1,540.2 491.2 יוון
1993 7,787.2 1,510.0 548.0 איטליה
1995 7,634.3 1,502.1 570.4 שוודיה
1994 7,417.4 1,300.1 472.9 ספרד
1994 7,405.8 1,211.1 502.3 צרפת
1994 6,025.4 1,133.3 440.3 יפו

74־65 בני של יורד סדר לפי ♦
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 *אחרונה עדכון שנת ומין, גיל קבוצות לפי העבודה, בכוח 55+ בני :5.12 לוח
)אחוזים(

65+בני של סה״כ בטור יורד סדר לפי *
 הוא 3 בפרק הנתון ;ישראל על (3.8 )לוח 3 בפרק לנתון זה בלוח המופיע הנתון בין פער קיים **

 של הערכות על מבוסס כאן הנתון ואילו לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של הרשמי הנתון
הבינלאומי המקור

Yearbook of Labour Statistics, International Labour Organization 1998 :מקור

64-55 בני 65+ בני

ארץ
 שנת

עדכון נקבות זכרים סה״כ נקבות זכרים סה״כ

1997 30.1 83.2 55.8 15.3 52.2 32.9 מקסיקו
1997 50.2 79.7 64.3 22.6 42.2 30.1 קוריאה דרום
1997 49.5 85.1 66.8 15.3 36.8 24.2 יפן
1997 21.8 56.3 38.8 10.2 31.9 21.5 תורכיה
1990 37.0 74.5 56.5 8.0 32.7 19.3 סין
1995 2.1 36.5 18.1 מצרים
1997 24.6 75.6 49.1 6.9 27.9 16.3 צ׳ילה
1997 38.8 62.9 50.0 10.7 23.6 16.1 פורטוגל
1996 10.7 14.9 12.4 שוויץ
1997 50.9 67.6 58.9 8.6 17.1 12.2 הברית ארצות
1997 27.2 45.4 35.5 7.7 15.2 10.6 פולין
1997 32.6 65.4 48.0 4.9 15.3 9.3 **ישראל
1997 25.2 61.0 42.1 3.4 10.7 6.7 יוון
1997 36.5 60.6 48.4 3.5 10.2 6.4 קנדה
1997 31.3 60.3 46.0 2.9 10.1 6.0 אוסטרליה
1997 24.9 56.2 39.6 2.7 8.9 5.1 צ׳כיה
1996 14.9 45.2 29.4 1.8 6.0 3.5 איטליה
1997 17.7 42.9 29.9 2.1 4.5 3.0 אוסטריה
1997 34.7 55.5 45.1 1.7 4.5 2.8 גרמניה
1997 12.5 36.2 24.1 0.9 3.1 1.9 לוכסמבורג
1997 20.6 56.6 37.8 0.9 2.4 1.6 ספרד
1997 33.0 43.2 38.0 1.1 1.6 1.3 צרפת
1997 13.0 33.8 23.1 0.7 1.9 1.2 בלגיה
1997 42.6 46.9 44.7 פינלנד
1996 10.8 28.0 18.4 הונגריה
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 ומין, גיל לפי והתפוצות(, )ישראל בעולם 65+ בני היהודים מספר אומדן :5.13 לוח
1995 סוף

Sergio DellaPergola, Uzi Rebhun, Mark Tolts, A New Look at the Jewish Future :מקורות 
World and Regional Projections, Jerusalem, The Hebrew University, The A. Harman

Institute of Contemporary Jewry, 1999.
1998 סטטיסטי שנתון למ״ס,

בתפוצות בישראל בעולם סה״כ

אוכלוסייה סה״כ

8,478.0 4,522.0 13,000.0 אלפים

65.2 34.8 100.0 אחוזים

65+ בני סה״כ

1,571.9 519.7 2,091.6 אלפים

75.2 24.8 100.0 אחוזים

)אלפים( גיל

837.0 309.1 1,146.1 74-65 בני
734.8 210.6 945.4 75+ בני

47.0 41.0 45.0 75+ בני אחוז

)אלפים( מין

716.9 223.2 940.1 גברים
855.0 296.5 1,151.5 נשים

54.0 57.0 55.0 הנשים אחוז
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 גיל עיקריים, אזורים לפי בתפוצות, 65+ בני הירודים מספר אומדן :5.14 לוח
1995 סוף ומין,

Sergio DellaPergola, Uzi Rebhun, Mark Tolts, A New Look at the Jewish Future :מקור 
Future World and Regional Projections, Jerusalem, The Hebrew University, 
The A. Harman Institute of Contemporary Jewry, 1999.

מיו גיל
65+ בגי סה״כ

אזור
אחוז אלפים אחוז אלפים
נשי□ נשים גברי□ 75+ 75+ 74־65 אחוזיס אלפים

54 855.0 716.9 47 734.8 837.0 100.0 1,571.9 סה״כ - התפוצות

53 536.5 477.3 48 482.9 531.0 64.5 1,013.9 אמריקה צפון
57 47.0 35.8 43 35.3 47.4 5.3 82.7 הלטינית אמריקה
55 126.8 103.1 47 107.0 123.0 14.6 229.9 אירופה
60 121.6 82.7 44 90.4 113.8 13.0 204.2 לשעבר בריה״מ

אפריקה דרו□
55 19.7 15.9 47 16.9 18.7 2.3 35.6 ואוקיאניה

אסיה שאר
62 3.4 2.1 42 2.3 3.2 0.3 5.5 ואפריקה
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 אזור, לפי ,65+ בני ומזה בעולם, הכולל היהודים מספר תחזית :5.15 לוח
)אלפים( 2050־2000

2050 2020 2000
אחוז מוה: כלל אחוז מזה: כלל אחוז מזה: כלל

65+ בני 65+ בני היהודים 65+ בני 65+ בני היהודים 65+ בני 65+ בני היהודים

25.8 3,734 14,481 20.7 2,868 13,847 15.7 2,059 13,109 העולם כל

19.5 1,605 8,230 14.5 903 6,228 11.5 561 4,874 ישראל

התפוצות
34.0 2,129 6,251 25.8 1,965 7,619 18.2 1,498 8,235 סה״כ -

צפון
33.6 1,692 5,036 25.2 1,507 5,980 16.5 1,001 6,065 אמריקה

אמריקה
35.9 99 277 24.5 89 364 19.6 82 420 הלטינית

36.6 291 795 27.8 286 1,030 20.6 232 1,125 אירופה

בריה״ט
72.0 1 2 59.2 37 62 35.3 146 413 לשעבר

אסיה,
אפריקה,

32.2 45 141 24.8 45 183 17.8 38 212 אוקיאניה

Sergio DellaPergola, Uzi Rebhun, Mark Tolts, "Prospecting the Jewish Future :מקור 
Population Projections, 20002080־". In: D. Singer and L. Grossman (eds.). 

American Jewish Year Book 2000, Vol. 100, pp. 103-146
התחזית של בינונית חלופה
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 האזורים, בין ,65+ בני ומזה העולם, יהודי כלל התפלגות תחזית :5.16 לוח
)אחוזים( 2050-2000

:מקור
Sergio DellaPergola, Uzi Rebhun, Mark Tolts, "Prospecting the Jewish Future Population 
Projections, 20002080־". In: D. Singer and L. Grossman (eds.). American Jewish Year 
Book 2000, Vol. 100, pp. 103-146

התחזית של בינונית חלופה

2050 2020 2000
 מזה:

65+ בני ים
 כלל

היהוד
 מזה:

65+ בני ים
 כלל

היהוד
 מזה:

65+ בצי יים
 כלל

היהוד

100 100 100 100 100 100 העולם כל

43 57 31 45 27 37 ישראל
57 43 69 55 73 63 התפוצות

100 100 100 100 100 100 סה״כ - התפוצות

79 81 77 78 67 74 אמריקה צפון

אמריקה
5 4 5 5 5 5 הלטינית

14 13 15 14 15 14 אירופה

0 0 2 1 10 5 בריה״מלשעבר

אפריקה, אסיה,
2 2 2 2 3 3 אוקיאניה
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מקורות
 על-ידי נערך .1997 תקשורת לאמצעי חשיפת סקר .1997 בישראל. המפרסמים איגוד

אביב. תל בע״מ. מרחבי למחקר המכון "גיאוקרטוגרפיה"

ירושלים. לקשישים. שירותים על ממוחשב מידע מאגר שונות. שנים אשל.

ירושלים. לאומי, לביטוח המוסד .1998־1997 בקופת־חולים חברות .1999 ז׳. בנדלק,

 בתחום לתכנון ארצי מידע מרכז "משאב" שונות. שנים ואשל. ברוקדייל ג׳וינט-מכון
ירושלים. תזיקנת.

 משלימים בריאות ביטוחי על נתונים לקט .2000 ש. ברמלי־גרינברג, ר.; גרוס,
ירושלים. ברוקדייל, ג׳וינט-מכון .1999־1995 ומסחריים

 לקט בישראל, תנתגים מצבת שונות. שנים לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים. סטטיסטיים. ממצאים

ירושלים. אדם. כוח סקרי שניסנבחרות. לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

ירושלים. אוכלוסייה. קובצי נבחרות. שנים לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

 לשעבר. בריה״מ אוכלוסיית קובצי נבחרות. שנים לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים.

ירושלים. סטטיסטי. שנתון נבחרות. שנים לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה

 )לשעבר( ברית-תמועצות עולי אוכלוסיית .2000 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים. .17/2000 מספר פרסום נבחרים, נתונים

 .2020 שנת עד ישראל אוכלוסיית תחזיות .2000 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
הלשכה. של האינטרנט באתר פורסם

 א׳: חלק ,1998 נפגעים עם דרכים תאונות תשנ״ט. לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים. .1113 מס׳ פרסום כלליים, סיכומים

 חכנסות וסקר הבית משק הוצאות סקר .1998 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים. מיוחד. עיבוד .1998

 ראשונים ממצאים ,1996/97 בריאות סקר .1997 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים. .3 מס׳ סטטיסטיים ממצאים לקט ,1996 אפריל־ספטמבר לתקופה

 ירושלים. .1997 ומעלה 60 בני סקר קובץ .1997 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
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 מיוחד. עיבוד ,1995 אשפוזים קובץ .1996 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים.

 .1995 והדיור האוכלוסין מפקד פרסומי תשנ״ו. לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
 - ואוכלוסייתם הקיבוצים ;א4 מס׳ פרסום נבחרים, ממצאים ־ המוסדות אוכלוסיית

 ביישובים האוכלוסייה של דמוגרפיות תכונות א;5 מס׳ פרסום נבחרים, ממצאים
ירושלים. .7 מס׳ פרסום סטטיסטיים, ובאזורים

 ,1995 והדיור האוכלוסין מפקד קובצי .1995 לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
 האוניברסיטה החברה, למדעי הפקולטה הנתונים, מאגר באמצעות שהתקבלו
ירושלים. העברית,

 מפקדי פרסומי תשמ״ו. תשמ״א, תשכ״ט, לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה
ירושלים. .1983ו- 1972,1961 האוכלוסין

ירושלים. מיוחדים. עיבודים שונות. שנים לאומי. לביטוח המוסד

ירושלים. והתכנון. המחקר מינהל שונות. שנים לאומי. לביטוח המוסד

ירושלים. נבחרים. רבעונים סטטיסטי. רבעון שונות. שנים לאומי. לביטוח המוסד

 ייצור. הנדסת וחטיבת לקשיש ייעוץ שירות שונות. שנים לאומי. לביטוח המוסד
ירושלים.

 .167 מס׳ סקר .1999־1998 יישוב לפי גמלאות מקבלי .2000 לאומי. לביטוח המוסד
ירושלים.

ירושלים. .1998/99 שנתית, סקירה תש״ס. לאומי. לביטוח המוסד

ירושלים. ומחשוב. מידע שירותי שונות. שנים הבריאות. משרד

 מידע שירותי מרכזי-אשפוזים". מידע "מאגר שונות. שנים הבריאות. משרד
ירושלים. ומחשוב,

 המרכזית בלשכה שהוכנו אשפוזים קובצי שונות. שנים הבריאות. משרד
ירושלים. הבריאות. משרד של מיוחדים עיבודים לסטטיסטיקה,

 והערכה. למידע המחלקה הנפש, בריאות שירותי שונות. שנים הבריאות. משרד
ירושלים.

 ומחשוב, מידע שירותי נבחרים. נתונים בישראל, בריאות .1996 הבריאות. משרד
ירושלים.

ירושלים. לזקן. השירות שונות. שנים והרווחה. העבודה משרד
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בלוחות הנושא■□ מפתח

א

61-15 אוכלוסייה
יישוב צורת יישובים, נפה, מחוז, :ראו - גיאוגרפי אזור

110 אחות
170 קשישים( )כלפי אלימות
249־247,244-239 בינלאומית( )השוואה ארצות
23 לידה ארצות
209 יום אשפוז
109-105 פסיכיאטרי אשפוז

104-99 אשפוזים

ב

113 משלים בריאות ביטוח
 מועשרים מועדונים חברתיים, מועדונים יום, מרכזי עיסוקים, :ראו - זמן בילוי

253-238 וארצות( מדינות :גם )ראו בינלאומי
111-110 רופא אצל ביקורים
133 אחרון בית-ספר

139 מועסקים בלתי
 ,133-132,94,77-76,57,31,27,25,19-18 ערבים( :גם )ראו אחרות דתות בני

140,139,137
155-154 הדירה על בעלות/שכירות

113-76 בריאות
פסיכיאטרי יוים טיפול פסיכיאטרי, אשפוז :ראו - הנפש בריאות

ממושך לטיפול מוסדות :ראו - אבות בתי
ממושך לטיפול מוסדות אשפוז, מחלקות, :ראו - בתי-חולים

ג

192-183 סיעוד גמלת
219-217,209 גריאטריה-שיקום

219-217 אקוטית גריאטריה
54 לבד גרים



r

ד

 158 מיגון אבזרי דיור־
 160 בעיות - דיור

 159 דיור-עזרי□
 216-213 מוגן דיור

 61-15 דמוגרפיה
. 21 דרוזים

21 דת

ה

168 לרדיו האזנה
44 פנימית הגירה

146 )כספית( הוצאה
145 )כספית( .הכנסה
 ביותר גבוהה תעודה אחרון, בית-ספר לימוד, שנות :ראו - השכלה

150-147 הכנסה השלמת
 שיניים רופא מומחה, רופא משפחה, רופא :ראו - רפואית התמחות

מתנדבים :ראו ־ התנדבות

253-250 התפוצות

ז
סיעוד גמלת :ראו ־ סיעוד לגמלת זכאים

n
.99 מיון חדר

154 בית( במשק ממוצע )מספר חדרים
סיעוד גמלת :ראו ־ סיעוד ביטוח חוק

חימום מענק ראו: - חימום

ט

' 105 פסיכיאטרי יום טיפול
שירותים :ראו ־ ממושך טיפול



238 העולם( )יבשות יבשת
 ,139 ,136-134 ,132 ,110 ,99 ,95 ,89 ,87-82 ,80־78 ,56־54 ,23-22 לידה יבשת

226,216,170,163-157,155,139
135-134 עברית ידיעת

,99 ,94 ,89 ,87-82 ,80 ,78-76 ,61־59 ,57-54 ,31 ,27 ,25־22 ,19-18 יהודים
253־250 ,170 ,163-157 ,155 ,140־139 ,137-132 ,110

246-245 תלות יחס
53 בהורים תמיכה יחס

53 תלות יחס/י
,208-207 ,£03 ,201-199 ,197־194 ,192־187 ,150-148 ,48־45 ,43־34 יישובים

212־211
יישוב צורת :ראו - כפריים יישובים
יישוב צורת :ראו - עירוניים יישובים

136 קריאה יכולת
56 ילדים

כ

249,140-137 האזרחי העבודה כוח

ל

ערבים אחרות, דתות בני :ראו - יהודים לא
82 לעיסה

מ

אשפוזים :ראו - מאושפזים
170-131 וכלכליים חברתיים מאפיינים
113-112 )בקופות־חולים( מבוטחים

246-245,238 בינלאומית( )השוואה מדינות
157 לדירה( עד לבנין מהכניסה )מספרם מדרגות

מועסקים בלתי :ראו - מובטלים

88-87 יומיומיות( פעולות :גם )ראו (ADL - היומיום פעולות )בביצוע מוגבלות
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ממושך לטיפול מוסדות :ראו ־ מוסדות

 226-220,88 ממושך לטיפול מוסדות
21 מוסלמים
 201־198 חברתיים מועדונים
203-202 מועשרים מועדונים
 144-140 מועסקים

 51-49 אזוריות מועצות
 169,162 תרבות מופעי
 לידה יבשת :ראו - מוצא

 156 בני-קיימא מוצרים
 169 לנהוג מורשים
 יישוב צורת :ראו - מושבים

 223-222,218,215,153,44,31-28 מחוז/מחוזות
81 מחלות

104-100 )בבתי-חולים( מחלקות
 מורכבת, סיעודית גריאטריה-שיקום, אקוטית, גריאטריה :ראו ־ מיטות

ממושך לטיפול מוסדות
144-143 העבודה במקום מעמד
 195-194 חימום מענק

 עישון ראו: - מעשנים
 226,216,144-143,139,58-57,52 1995 והדיור האוכלוסין מפקד

226,216,27-25 משפחתי מצב
208־204 יום מרכזי
 142 יד משלח
 156,154,151,146־145,58־57,55 בית משק/י

161 מתנדבים

נ

93 לנהוג( מורשים :גם )ראו נהגים
213 נופשונים

21 נוצרים
89 לבית( )מחוץ ניידות
24 שואה ניצולי
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223־222,215,31־28 נפה/נפות
84 נפילות
248,242 ,98 ,18 *נשים

מין לפי פירוט ע□ רבי□ לוחות בשנתון יש בנוסף, ; בלבד נשי□ על נתוני□ יש בהם ללוחות מתייחס *

253־252,250,238 עולמיים כלל נתונים

ס
סיעוד גמלת :ראו ־ סיעוד

219־217 מורכבת סיעודית
,155,136־134,110,99,89,87־78,56-54,24 1997 ומעלה, 60 בני סקר

170,163-157

ע
עברית ידיעת :ראו ־ עברית

מועסקים ראו: - עובדים
193 מקצועיים סמך עובדים

,57-54,43-41,30,27,20-18 ואילך( 1990 משנת )שעלו לשעבר בריה״מ עולי
 170 ,163-157 ,155 ,139 ,136־134 ,110 ,99 ,89 ,87־82 ,80 ,78 ,61־59

20 עולים
153־152 עוני

163 עיסוקים
80 עישון
167-164 ירחון( שבועי, )יומי, עיתון
ואילך( 1990 משנת )שעלו לשעבר בריה״ט עולי עולים, :ראו - עלייה

141 כלכלי ענף
,110,99 ׳,89,87-82,80,78,61-59,56-54 אחרות( דתות בני :גם )ראו ערבים

170,163־157,155,136־134
יישוב צורת יישובים, :ראו - ערים

151 הכנסה עשירוני
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פ
 248-247,98־94 פטירה/פטירות

 מתנדבים תרבות, מופעי עיסוקים, :ראו ־ פנאי
147 פנסיה

 87-85 מוגבלות( :גם )ראו (ADL) יומיומיות פעולות
79-78 גופנית פעילות

צ
44,35-32 יישוב צורת

ק
,94,89,87-82,80,78־76,61-59,57-54,31,27,25,19־18 אוכלוסייה קבוצת

 170 ,163-157 ,155 ,140-139 ,137־132 ,110 ,99 ,94
 212־210 תומכות קהילות
 113-112 חולים קופ)ו(ת

 52 יישוב( צורת :גם )ראו קיבוצים
 150־147 ושאירים זקנה קצבת

קריאה יכולת :ראו ־ קריאה

ר
82 ראייה

לרדיו האזנה ראו: - רדיו
110 מומחה רופא
 110 משפחה רופא
110 שיניים רופא

4 ש
 104 )בבית־חולים( במחלקה ממוצעת שהייה
 197-196 לאומי( לביטוח המוסד )של לקשיש הייעוץ שירות

226־183 שירותים
 מקצועיים סמך עובדים :ראו - מקצועיים סמך שירותים
הדירה על בעלות/שכירות :ראו ־ דירה של שכירות
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83 הסוגרים על שליטה
82 שמיעה

138,132־131 לימוד שנות
140 עבודה שעות

ת

93-90 דרכים תאונות
"244-243,77־76 חיים תוחלת
243 לנכויות מותאמת חיים תוחלת
 253-252 ,246,241-240,238,61-59 אוכלוסייה תחזיות
התפוצות :ראו ־ תפוצןת



 2000 בשנתון פורסמו שלא לוחות רשימת נספח:
(1999 בשנתון שהופיע כפי הלוח )מספר

1 פרק

 ־ ויותר תושבים 5,000 שמנו יהודיים ביישובים לידה יבשת לפי 65+ בני
1995 והדיון האוכלוסין מפקד נתוני

:1.10 לוח

 מפקד נתוני - ויותר תושבים 5,000 שמנו ביישובים 65+ בני מספר
1995 והדיור האוכלוסין

:1.21 לוח

 המפקד מועד לפני שנים 5 בקהילה: הגרים 65+ בני של המגורים מקום
 האוכלוסין מפקד נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת מין, גיל, לפי

1995 והדיור

: 1.25 לוח

 ואילך( 1990 משנת שעלו עולים כולל )לא 65+ בני של המגורים מקום
 מפקד נתוני - יישוב לפי המפקד, מועד לפני שנים 5 בקהילה הגרים

1995 והדיור האוכלוסין

:1.26 לוח

 אוכלוסייה קבוצת גיל, להן, שנולדו הילדים מספר לפי 65+ בנות נשים
1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - לידה ויבשת

: 1.28 לוח

 קבוצת גיל, מין, לפי יחיד של בית במשק הגרים בקהילה 65+ בני אחוז
1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה

:1.31 לוח

 נתוני - בקהילה הגרים 65+ בני של המגורים והסדר הבית משק הרכב
1995 והדיור האוכלוסין מפקד

:1.32 לוח

 נתוני - יישוב לפי יחיד, של בית במשק הגרים בקהילה 65+ בני אחוז
1995 והדיור האוכלוסין מפקד

:1.33 לוח

 - ויישוב מין לפי יחיד, של בית במשק הגרים בקהילה 65+ בני אחוז
1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני

:1.34 לוח

 בני עם הבית משקי ומספר בקהילה בית משקי של הכולל המספר
 האוכלוסין מפקד נתוני - ויותר תושבים 5,000 שמנו ביישובים 65+

1995 והדיור

:1.37 לוח

2 פרק

 *שבין בתקופה נבחרים בגילים החיים בתוחלת השינוי אחוז
1997-1993 לבין 1974-1970

:2.5 לוח

 לפי האוכלוסייה כלל ובקרב 65+ בני בקרב כרוניות מחלות על דיווח
נפש( 1,000ל- )שיעורים 1997 מארס-1996 אפריל המחלה, וסוג מין גיל,

:2.10 לוח
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 65+ בני בקרב ויתר־לחץ־דם סוכרת הלב, בשריר אוטם על דיווח
 )שיעורים. 1997 מארס-1996 אפריל ומחוז, גיל לפי כולה, ובאוכלוסייה

נפש( 1,000ל-

:2.11 לוח

1997 מארס-1996 אפריל מין לפי האוכלוסייה, ובכלל 65+ בני נפצעים :2.12 לוח
 מין לפי לריאיון, שקדמה בשנה שהתאשפזו האוכלוסייה וכלל ,65+ בני

נפש( 1,000 ל- )שיעורים 1997 מארס-1996 אפריל וגיל,
:2.19 לוח

 ומומחה משפחה רופא אצל האוכלוסייה כלל ושל 65+ בני של ביקורים
לנפש ממוצע ומין, גיל לפי (1997 מארס-1996 )אפריל בשנה

:231 לוח

 האוכלוסייה ובכלל 65+ בני בקרב שנה, ברבע רופא אצל ביקורים
נפש( 1,000ל- )שיעורים

:234 לוח

3 פרק

1997,1970 לימוד, שנות לפי 65+ בני :3.2 לוח
 אוכלוסייה קבוצת גיל, מין, לימוד, שנות לפי האוכלוסייה וכלל 65+ בני

1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - לידה ויבשת
:3.5 לוח

 קבוצת גיל, מין, ביותר, גבוהה תעודה לפי האוכלוסייה וכלל 65+ בני
1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה

:3.7 לוח

 האוכלוסין מפקד נתוני - נבחרים ביישובים 65+ בני של לימוד שנות
1995 והדיור

: 3.8 לוח

 ביישובים האזרחי העבודה לכוח המשתייכים בקהילה 65+ בני אחוז
1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - נבחרים

:3.12 לוח

 מין, לפי האזרחי, העבודה לכוח המשתייכים בקהילה 65+ בני אחוז
1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - נבחרים ביישובים

:3.13 לוח

 בן עומד בראשם אשר בית משקי של סטנדרטית לנפש חודשית הכנסה
 הבית משקי כלל של סטנדרטית לנפש החודשית מההכנסה כאחוז ,65+

1992/93

:3.21 לוח

 בני מוצרים שברשותם בקהילה הבית ומשקי כקהילה הגרים האנשים
 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - האוכלוסייה וכלל 65+ בני קיימא:

1995

:3.22 לוח

 גיל, מין, לפי קיימא, בני מוצרים שברשותם בקהילה הגרים 65+ בני
1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת

:3.23 לוח

 קיימא בני מוצרים שברשותם בקהילה 65+ בני עם הבית משקי אחוז
1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - יישוב לפי

:3.24 לוח
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 לפי ,65+ בני ובקרב האוכלוסייה כלל בקרב הדירה על בעלות/שכירות
 מפקד נתוני - 65+ בני של לידה ויבשת אוכלוסייה קבוצת גיל, מין,

1995 והדיור האוכלוסין

:3.25 לוח

 נתוני - ויישוב הדירה על הבעלות לפי 65+ בני עם בקהילה בית משקי
1995 והדיור האוכלוסין מפקד

:3.26 לוח

 של השכירות סוג לפי בקהילה שכירות בתנאי 65+ בני עם בית משקי
1995 והדיור האוכלוסין מפקד נתוני - והיישוב הדירה

:3.27 לוח

 ובני 14+ בני בקרב לכך, המוקדש והזמן שונות בפעילויות המשתתפים
+65, 1991/92

:3.32 לוח

 מין, לפי שונות, לפעילויות 65+ בני שמקדישים היומי הזמן ממוצע
1991/92

:3.33 לוח

 ולפי מין, לפי שונות לפעילויות 65+ בני שמקדישים היומי הזמן ממוצע
1991/92 היומיום, בחיי המפריעות בריאות בעיות קיום

:3.34 לוח

1991/92,65+ ובני 14+ בני בקרב נבחרות, פנאי בפעילויות המשתתפים :3.35 לוח

5 פרק

אחרונה עדכון שנת מין, לפי נבחרות במדינות 65+ בני של משפחתי מצב :5.11 לוח

אחרונה עדכון שנת הקשישים, סך מתוך בגפם המתגוררים אחוז :5.12 לוח

אחרונה עדכון שנת ממושך, לטיפול במוסדות 65+ בני :5.13 לוח




