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 פתח דבר

 

� על קשישי� בישראל הוא השמיני במניי� השנתוני� שהופקו עד כה על2005שנתו� 

�המשות( למאיירס,  מאגר המידע הארצי לתכנו� בתחו� הזיקנה�" משאב"ידי 

 האגודה לתכנו� ולפיתוח שירותי� למע� הזק� �מכו� ברוקדייל ולאשל �וינט'ג

 .בישראל

 

ההדי� החיוביי� מ� הציבור מצביעי� על הדרישה הרחבה לשימוש בשנתו� ו

. החשיבות שהחברה הישראלית על מוסדותיה השוני� מייחסת לנושא הזיקנה

לרבי� מהעוסקי� בחקר הזיקנה או בתכנו� שירותי� לזקני� מספק השנתו� מקור 

 .לא אכזב לנתוני� והוא תופס מקו� חשוב במד( הספרי� המקצועי שלה�

 

, א ללמוד על מצב� של הזקני� בכל תחומי החיי�באמצעות השנתו� יכול הקור

נכלל בו מידע עדכני על מערכת , ומלבד הנתוני� המתארי� את האוכלוסייה עצמה

 . עד רמת היישוב הבודד, השירותי� ופריסתה

 

. ס"לאומי החדש שבוצע על ידי הלמהבריאות הסקר נוספו בשנתו� נתוני� מהשנה 

שימוש על , פעילות גופניתעל ,  גופנית ונפשיתמתו+ הסקר נכללו נתוני� על בריאות

כמו כ� הורחבו הנתוני� הבינלאומיי� בנושא הסדרי . 'בעיות שינה וכדעל , בתרופות

 .קשישי� במוסדותשל ו, קשישי� הגרי� לבדשל , מגורי� של קשישי�

 
: השנתו� מופיע באנגלית ובעברית ג� בגרסת אינטרנט באתר שכתובתו

http//:www.jdc.org.il/mashav . כ+ מתאפשרת גישה נוחה לנתוני� לגולשי

למרכז " משאב"בשנתיי� האחרונות נוצר שיתו( פעולה בי� . אינטרנט באר, ובעול�

 במסגרת זו .באוניברסיטה העברית, הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

. מערכת ממוחשבת ע� מגוו� אפשרויות לחיפוש הלוח המבוקש" משאב"פותחה ב

 . כ� כוללת המערכת מידע רחב ומקי( מעבר למה שמוצג בשנתו�כמו

 

בתכנו� , בקביעת מדיניותאת העוסקי� ה�  כי השנתו� ימשי+ לשרת י�קוומאנו 

לשפר יסייע כי הוא  ו, העוסקי� בלימוד ובמחקרוה� את אלהובפיתוח של שירותי� 

 . איכות החיי� של הזקני�אתרמת השירותי� לאוכלוסייה הקשישה ואת 

 

  יצחק בריק'פרופ ק חביב'ג' פרופ

 ל אשל "מנכ ברוקדייל מכו��וינט'ג�מאיירסמנהל 



 



 הקדמה
 

ברוקדייל ואשל שמחי� להביא בפני הציבור את �מכו��וינט'ג�מאיירס, משאב

זוהי השנה השמינית . 2005השנתו� הסטטיסטי על אוכלוסיית הקשישי� בישראל 

 .שבה יוצא השנתו� לאור

 

היבטי� שוני� של מצב על גוו� רחב של נתוני� על מאפייני� ו ִמהשנתו� מקי(

נעשה ניסיו� ללמוד על המגמות ועל השינויי� שחלו בה� לאור+ . הקשישי� בישראל

ובמידת האפשר א( לעמוד על הבדלי� ופערי� בי� קבוצות אוכלוסייה ובי� , זמ�

ומספקי� , תכנו�הנתוני� מהווי� בסיס מידע הכרחי ל. � שוני�יאזורי� גאוגרפי

על המעני� ועל הפערי� בי� השניי� בקרב קבוצות שונות , בסיס לדיו� על הצרכי�

 . באוכלוסייה

 

מקובלת בעול� הגדרה ההפי �על,  ומעלה65 ניהשנתו� מתייחס בעיקרו לאנשי� ב

הגדרה זו כוללת , בעקבות העלייה המשמעותית בתוחלת החיי�, ע� זאת. י�לקשיש

לכ� השתדלנו להביא נתוני� רבי� לפי קבוצות גיל ו,  גילי�ד שלוטווח רחב מא

 .מפורטות יותר

 

הפרק הראשו� עוסק במאפייני� הדמוגרפיי� של הקשישי� ומציג נתוני� על גודל 

) קבוצת אוכלוסייה, מי�, גיל(לפי חתכי� דמוגרפיי� , אוכלוסיית הקשישי�

על מאפייני� בריאותיי� של הפרק השני מציג נתוני� . )יישובי�, נפות(וגאוגרפיי� 

 ודפוסי שימוש הרגלי בריאות, )מחלות ומוגבלות, תמותה, תוחלת חיי�(הקשישי� 

כלכליי� של �הפרק השלישי עוסק במאפייני� חברתיי�. בשירותי בריאות נבחרי�

הפרק הרביעי . מצב כלכליעל תעסוקה ועל , הקשישי� ומציג נתוני� על השכלה

המסופקי� בבית (ה� לשירותי� קהילתיי� , לקשישי�מתייחס למערכת השירותי� 

המסופקי� ( וה� לשירותי� מוסדיי� ,)הקשיש או במסגרות קהילתיות אחרות

, מקצת הנתוני� מתייחסי� לזמינות של השירותי�). במוסדות לטיפול ממוש+

בפרק האחרו� מוצגי� . ומקצת� לדפוסי השימוש של הקשישי� בשירותי� השוני�

, יחס תלות,  מספר הקשישי�: כגו�,י� שוני� בהשוואה בינלאומיתנתוני� בנושא

 .השתתפות בכוח העבודה ועוד, מצב משפחתי, פטירות

 

. ס"לשנתו� נוספו השנה לוחות ראשוני� מתו+ סקר הבריאות הלאומי של הלמ

לוחות אלו מספקי� עדכו� לנתוני� ישני� וכ� מוסיפי� מידע חדש בנושאי� שטר� 

 .משקל עוד( ועוד, יות שינהפורסמו כגו� בע

 



כולל , השנתו� מספק תמונה רחבה על חיי החברה של הקשישי�, כמו בשנה הקודמת

נתוני� אלו . קשר ע� משפחה וחברי� ועוד, תחומי� שלא נסקרו עד כה כגו� דתיות

 .ס"הובאו מתו+ הסקר החברתי של הלמ

 

תוני� המופיעי�  מהנא+ חלק, פרסומי� אחרי� הוא במרבית הנתוני�מקור� של 

נושאי� שלא נסקרו באופ�  עדיי� קיימי�. מתפרסמי� לראשונההנוכחי  בשנתו�

נוכל להרחיב� ולעדכנ� ,  ואנו מקווי� שע� הגברת זמינות� של נתוני� נוספי�,מלא

 .בשנתוני� שיתפרסמו בעתיד

 

, הודות להיענות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרדי ממשלה אחרי�

הלוחות בפרק הדמוגרפי .  את הנתוני� המעודכני� ביותר הקיימי�השנתו� מכיל

כלכלי ובפרק על �מרבית הלוחות בפרק החברתי, כמו כ�. 2004מציגי� נתוני� לשנת 

הלוחות על מאפייני הבריאות ועל שימוש בשירותי . 2004השירותי� מעודכני� לשנת 

 הנתוני� האחרוני� בריאות וכ� הלוחות על שימוש במערכת השירותי� כוללי� את

ועל ,  על בסיס שני� עגולותלרובנתוני� היסטוריי� מוצגי�  .הקיימי� במערכת

  . והשני� הקודמות לה) 2004בדר+ כלל (בסיס השנה האחרונה שלגביה יש נתוני� 
 

 ובסו( השנתו� מופיעה רשימה ,בתחתית כל לוח צוי� המקור המדויק של הנתוני�

 לקבל פרטי� על מהות הנתוני� ועל סוגיות כדי. מלאה של מקורות המידע

 כל פרק תבתחיל, לנוחות הקורא. על הקורא לפנות למקור הנתוני�, מתודולוגיות

 .  וכ� סיכו� של הממצאי� העיקריי�,הוצגו ההגדרות וההסברי� ללוחות

 

 ובה נציגי� ,ארגונית�ה ועדת היגוי בי�תווילבתחילת דרכו הפקת השנתו� את 

המוסד לביטוח , משרד הרווחה, משרד הבריאות, ת לסטטיסטיקהמהלשכה המרכזי

ועדה זו דנה באופי הנתוני� . מכו� ברוקדייל�וינט'אשל וג, ישראל�וינט'ג, לאומי

 .שיוצגו בשנתו� ובעקרונות כלליי� להפקתו

 

חובה נעימה היא לנו להודות לכל האנשי� והארגוני� אשר עזרו לנו בהפקת שנתו� 

תודתנו נתונה לכל חברי ועדת . י� ראוי לציו�פמכל הגולו זכינו ש שיתו( הפעולה. זה

 . וייעצה בשלבי� השוני� העבודה את אשר ליוותה ההיגוי

 

ותמ+ בנו אותנו עודד ש על,  משה סיקרו�'לפרופמיוחדת תודה להביע  ברצוננו

ועל הנחייתו ודחיפתו המתמדת בתחילת דרכנו וסייע לנו בגיבוש התפיסה הכללית 

שעמד , ישראל�וינט'ל ג"סמנכ, תודה לחיי� פקטור, כמו כ�.  שנה לשיפורי�מדי

 . לרשותנו בכל עת בעצותיו המועילות

 



 :נתנו לנו הערות מועילותשסיפקו לנו נתוני� וש, אנו מודי� לכל האנשי� שעזרו לנו

יפית , שושי אינהור� ,רחבי� לליאת איטליאנו:בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ,איילת ציונוב, רות סחייק, מנוב�נטלי פלאקס, מה גורובי,נור, אלפנדרי

 .אבוחצירה�ורד שבו ויפעת שני, גוסטבו שיפריס, נעמה רות�

לדניאלה ; שירותי מידע ומחשובמ, וטלי פוליאק לציונה חקלאי :במשרד הבריאות

ר "לד; שירותי בריאות הנפש, והערכה מידעלהמחלקה מ , ורינת יופהנהו�

 .רנה ליפשי, ממרכז רישו� הסרט� הלאומימיכה ברחנא ואי

פטר לודריקס ואילה שפירא מהשירות , פאני יוז, גיורא� למרי� בר:במשרד הרווחה

 .לרחל אגמו� מהשירות לרווחת הפרט והמשפחה ;לזק�

ברנדה , גבריאלה היילברו�, רמסיס גרא, מירי אנדבלד ל:במוסד לביטוח לאומי

 .חקר ותכנו�נהל מי ממ, ומרי� שמלצרמורגנשטיי�

  .משה� וליוספה ב� לדוד כאה�,לנעמי קר�: באשל

 

ק ' גסורובמיוחד לפרופ, ברוקדייל ואשל�מכו��וינט'ג�מאיירסאנו מודי� לצוות 

ל "מנכ,  יצחק בריק'פרופל; על הערותיו והארותיו המועילות, מנהל המכו�, חביב

מנהל , רור רות�לד; על היוזמה להפקת השנתו� ועל תמיכתו לאור+ כל הדר+, אשל

אנו , כמו כ�. כל שלבי העבודהבליווי ועל העל תרומתו , תחו� תכנו� ומחקר באשל

 , הקפדניתני רוזנפלד על העריכה הלשונית'ולגלענת ברבריא� חבי� תודה מיוחדת 

 . וההבאה לדפוסהפקה הללסלי קליינמ� על ו

 

 לשפר את עבודתנו ברצוננו לציי� כי נקבל בברכה תגובות והערות העשויות, לבסו(

 . בהפקת השנתוני� הבאי�

 

 שמואל באר, ריצחק שנ1, ני ברודסקי'ג

 עורכי השנתו�
 
 



 



 חברי ועדת ההיגוי
 
האגודה לתכנו� , אשל, ראש תחו� מחקר ופיתוח, מר דרור רות� �ר הוועדה "יו

 ולפיתוח שירותי� למע� הזק� בישראל 
 
 משרד לקליטת העלייהה, מנהל אג( תכנו� ומחקר, ר שמואל אדלר"ד
 

 מכו� ברוקדייל�וינט'ג�מאיירס, חוקר, מר שמואל באר
 

מכו� �וינט'ג�מאיירס, מנהלת תכנית המחקר בתחו� הזיקנה, ני ברודסקי'ג' גב
 ברוקדייל 

 
האגודה לתכנו� ולפיתוח שירותי� למע� הזק� , ל אשל"מנכ,  יצחק בריק'פרופ

 בישראל
 

משרד העבודה , האג( למחקר ותכנו�, � ומידעמנהל היחידה לתכנו, מר יצחק ברמ�
 והרווחה

 
הלשכה המרכזית , אג( דמוגרפיה וִמפקדוכלוסייה בהג( לאראש  ,י�בנורמה גורו' גב

 לסטטיסטיקה

 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ראש ג( צריכה וכספי�, חוה הלר' גב
 

 מכו� ברוקדייל�וינט'ג�מאיירסמנהל , ק חביב'ג' פרופ
 

 משרד הבריאות, רותי מידע ומחשובימנהלת תחו� מידע באג( לש, קלאיציונה ח' גב
 

 משרד העבודה והרווחה, סג� מנהל השירות לזק�, ציו� כר��מר ב�
 

 האוניברסיטה העברית, משה סיקרו�' פרופ
 

 ישראל�וינט'ג, ל"מנכס, מר חיי� פקטור
 

 הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ראש ג( בריאות, נעמה רות�' גב
 

מינהל המחקר , הבטחת הכנסה וסיעוד, מנהלת אג( זיקנה, מרי� שמלצר' גב
 המוסד לביטוח לאומי, והתכנו�

 
 מכו� ברוקדייל�וינט'ג�מאיירס, חוקר, רמר יצחק שנ�
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 , לפי יבשת לידה, ובכלל האוכלוסייה65+יהודי� ואחרי� בני  : 1.10לוח 

2004...................................................................................... 26 

 26 ...........................שני� נבחרות,  לפי יבשת לידה,65+יהודי� בני  : 1.11לוח 

ארצות , לפי יבשת לידה, ל" ילידי חו,65+יהודי� ואחרי� בני  : 1.12לוח 

 27 ...........................................................2004, נבחרות וגיל לידה

 ,מוצא לפי יבשת , ובכלל האוכלוסייה65+יהודי� ואחרי� בני  : 1.13לוח 

2004...................................................................................... 28 

 29 .........................2004,  לפי מחוז ונפה, וכלל האוכלוסייה65+בני  : 1.14לוח 



 30 ...................................................2004,  לפי מחוז ונפה,75+בני  : 1.15לוח 

 31 .......................2004, נפה וקבוצת אוכלוסייה,  לפי מחוז,65+בני  : 1.16לוח 

 32 .................2004,  לפי מחוז ונפה,מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.17לוח 

 33 .......................2004,  לפי צורת יישוב, וכלל האוכלוסייה65+בני  : 1.18לוח 

 34 .................................................2004,  לפי צורת יישוב,75+בני  : 1.19לוח 

 35 ...........2004, לפי גיל,  תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 60+בני  : 1.20לוח 

 מ לשעבר ביישובי� שגרי� בה� לפחות" מבריה65+עולי� בני  : 1.21לוח 

 44 ..........................................2004, מ לשעבר" מבריה65+ בני 100

 10,000) באוכלוסייה ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.22לוח 

 48 ...........................................................בשני� נבחרות, תושבי�

 54 ...................2004, האזוריות וכלל האוכלוסייה במועצות 65+בני  : 1.23לוח 

, בי� יישובי�ושל כלל האוכלוסייה  65+הגירה פנימית של בני  : 1.24לוח 

 57 .....................................................2004, לפי מחוז וצורת יישוב

לפי מחוז וצורת ,  בי� יישובי�65+מאז� הגירה פנימית של בני  : 1.25לוח 

 58 ................................................................שני� נבחרות, יישוב

גיל וקבוצת , לפי מי�,  הגרי� בקהילה65+אומד� בני  : 1.26לוח 

 59 .....................................................................2004, אוכלוסייה

, לפי מי� וקבוצת אוכלוסייה, 65+המצב המשפחתי של בני  : 1.27לוח 

2003...................................................................................... 60 

 61 ...................שני� נבחרות, לפי מי�, 65+המצב המשפחתי של בני  : 1.28לוח 

גיל , לפי סוג משק הבית שבו ה� גרי� ולפי מי�, 65+בני  : 1.29לוח 

 62 .........................................................2004, וקבוצת אוכלוסייה

לפי סוג משק , 65+משקי הבית של כלל האוכלוסייה ושל בני  : 1.30 לוח

 63 .............................................................................2004, הבית

 64 ......2004,  וקבוצת אוכלוסייה65+לפי הימצאות בני , משקי הבית : 1.31לוח 

 ולפי מספר הנפשות במשק 65+לפי הימצאות בני , משקי הבית : 1.32לוח 

 65 .............................................................................2004, הבית

 65+בני ילידי אירופה ולי שואה מספר ניצותחזית אומד�  : 1.33לוח 

 66 ..............................................2020)2002 ,לפי גיל ומי�, בישראל

 67 .............................................שני� נבחרות ותחזית, יחסי תלות : 1.34לוח 

 68 ................................שני� נבחרות ותחזית, יחס תמיכה בהורי� : 1.35לוח 

 ) 2025)2010,  וכלל האוכלוסייה65+תחזיות אוכלוסיית בני  : א1.36לוח 

 69 ......................................................................החלופה הגבוהה

 ) 2025)2010,  וכלל האוכלוסייה65+תחזיות אוכלוסיית בני  : ב1.36לוח 

 70 ....................................................................הבינוניתהחלופה 



 ) 2025)2010,  וכלל האוכלוסייה65+תחזיות אוכלוסיית בני  : ג1.36לוח 

 71 ......................................................................הנמוכההחלופה 

 

ודפוסי שימוש בשירותי  מאפייני� בריאותיי� של הקשישי� .2פרק 

 73 .............................................................................בריאות נבחרי�

 75 .........................................................................................................מבוא

 76 .......................................................................................קריי�ממצאי� עי

 84 ........................................................................................הגדרות והסברי�

 , לפי קבוצת אוכלוסייה ומי�, תוחלת החיי� בלידה : 2.1לוח 

 88 ..........................................................................שני� נבחרות

 89 .......................לפי קבוצת אוכלוסייה ומי�, 65תוחלת חיי� בגיל  : 2.2לוח 

 90 .........................................לפי מי�, תוחלת חיי� בגילי� נבחרי� : 2.3לוח 

 בדר+ כלל הוא  המדווחי� שמצב בריאות�20+ ובני 65+בני  : 2.4לוח 

 91 ...........................................................2003, טוב או טוב מאוד

 92 .......2003, 20+ ובני 65+תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני  : 2.5לוח 

 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בריאות גופנית טובה 65+בני  : 2.6לוח 

, יבשת מוצא וקופת החולי�, מי�, מאוד או מצוינת לפי גיל

2004/2003.............................................................................. 93 

 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בריאות נפשית טובה 65+בני  : 2.7לוח 

, יבשת מוצא וקופת החולי�, מי�, מאוד או מצוינת לפי גיל

2004/2003.............................................................................. 94 

 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על עיסוק בפעילות 65+בני  : 2.8לוח 

יבשת מוצא , מי�, לפי גיל, גופנית שלוש פעמי� בשבוע או יותר

 95 .......................................................2004/2003, וקופת החולי�

 25 של BMI וכלל האוכלוסייה המדווחי� על מסת גו� 65+בני  : 2.9לוח 

יבשת מוצא וקופת , קבוצת אוכלוסייה, מי�, לפי גיל, ויותר

 96 .................................................................2004/2003, החולי�

,  אשר מעשני� סיגרייה אחת לפחות ביו�20+ובני  65+בני  : 2.10לוח 

 97 ........................................2003, גיל וקבוצת אוכלוסייה, לפי מי�

 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על שימוש בתרופות ללא 65+בני  : 2.11לוח 

יבשת מוצא , קבוצת אוכלוסייה, מי�, לפי גיל, מרש� רופא

 98 .......................................................2004/2003, וקופת החולי�

 ע� וכלל האוכלוסייה המדווחי� על שימוש בתרופות 65+בני  : 2.12לוח 

יבשת מוצא , קבוצת אוכלוסייה, מי�, לפי גיל, מרש� רופא

 99 .......................................................2004/2003,  החולי�וקופת



או  CT)ו MRI וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות 65+בני  : 2.13לוח 

קבוצת , גיל, לפי מי�, נגד שפעת בשנה האחרונה קיבלו חיסו�

 100 .............2000 ספטמבר ) 1999אוקטובר  ,אוכלוסייה ויבשת לידה

שנה  אשר עברו בדיקת ממוגרפיה ב40+ ובנות 65+נשי� בנות  : 2.14לוח 

 , קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה ,לפי גיל, האחרונה

 101 .................................................2000 ספטמבר ) 1999אוקטובר 

,  וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא משפחה65+בני  : 2.15לוח 

, לפי מי�, אחרוני�השיניי� בשבועיי�  רופא מומחה או רופא

 102 ........................2000  ספטמבר) 1999אוקטובר , גיל ויבשת לידה

 ושל כלל האוכלוסייה אצל 75+של בני , 65+ביקורי� של בני  : 2.16לוח 

, קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא, מי�, לפי גיל ,רופא בשנה

 103 .................................................2000  ספטמבר) 1999אוקטובר 

של כלל ( אצל רופא מתו+ ס+ הביקורי� 65+ביקורי� של  בני  : 2.17לוח 

חות לפי התמ, 2000 ספטמבר ) 1999אוקטובר  ,)האוכלוסייה

 104 .............................................................................הרופא ומי�

, לפי גיל,  וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בעיות שינה65+בני  : 2.18לוח 

, יבשת מוצא וקופת החולי�, קבוצת אוכלוסייה, מי�

2004/2003.............................................................................. 105 

, לפי מי�, שמיעה ולעיסה,  שדיווחו על בעיות ראייה65+בני  : 2.19לוח 

,  ומעלה60קר בני  נתוני ס)קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה  ,גיל

1997...................................................................................... 106 

, גיל, לפי מי�,   שדיווחו על אי שליטה על סוגר השת�65+בני  : 2.20לוח 

,  ומעלה60 נתוני סקר בני )קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה 

1997...................................................................................... 107 

 שדיווחו שהרופא אבח� אצל� הגברי� וכלל 65+גברי� בני  : א2.21לוח 

אוכלוסייה אוקטובר וקבוצת  לפי גיל, מחלות שונות פע�)אי

 108 ...............................................................2000 ספטמבר ) 1999

  � שדיווחו שהרופא אבח� אצלהנשי� וכלל 65 +ות בננשי� : ב2.21לוח 

לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה אוקטובר , מחלות שונות פע�)אי

 109 ...............................................................2000 ספטמבר ) 1999

לפי גיל ,  ובכלל האוכלוסייה בטיפול בדיאליזה65+חולי� בני  : 2.22לוח 

 110 ..................................................................ני� נבחרותש, ומי�

 65+בקרב בני , חולי� חדשי� המקבלי� טיפול בדיאליזה : 2.23לוח 

 111 ...........................שני� נבחרות, לפי גיל ומי�, ובכלל האוכלוסייה

, לפי גיל, 65+מקרי� חדשי� של שאתות ממאירות בקרב בני  : 2.24לוח 

 112 ......................................................2001, מי� ומיקו� השאתות

לפי מי� , 65+ בקרב בני מקרי� חדשי� של שאתות ממאירות : 2.25לוח 

 113 .................................................2001)1997, וקבוצת אוכלוסייה



מקרי� חדשי� של שאתות ממאירות בקרב יהודי� ואחרי�  : 2.26לוח 

 114 .....................................2001, מי� ויבשת לידה, גיל לפי, 65+בני 

 115 ............2002,  יהודי� ואחרי� הסובלי� מדמנטיה65+אומד� בני  : 2.27לוח 

גרי� בקהילה אשר סובלי� ה ואחרי�  יהודי�65+אומד� בני  : 2.28לוח 

 116 .............................2002 ,גיל ומי�, לפי חומרת המחלה ,מדמנטיה

, לפי גיל, בעיה גופנית וכלל האוכלוסייה המדווחי� על 65+בני  : 2.29לוח 

, יבשת מוצא וקופת החולי�, קבוצת אוכלוסייה, מי�

2004/2003.............................................................................. 117 

י� בקהילה לבצע  הגר65+אומדני� של מידת יכולת� של בני  : 2.30לוח 

 118 ...........................................2004, יומיות ללא עזרה)פעולות יו�

 118 ......2004,  הגרי� בקהילה65+אומדני� של מידת הניידות של בני  : 2.31לוח 

 יומיות) המוגבלי� בביצוע הפעולות היו�65+אומד� בני  : 2.32לוח 

)ADL( ,2004.......................................................................... 119 

  ומיותי) המוגבלי� בביצוע הפעולות היו�65+אומד� בני  : 2.33לוח 

)ADL( ,120 ..............................................................שני� נבחרות 

לפי ,  בקהילה אשר נפלו במהל+ חצי השנה האחרונה65+בני  : 2.34לוח 

 60 נתוני סקר בני )קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל ,מי�

 121 ...........................................................................1997, ומעלה

לפי , שנפגעו בתאונות דרכי�וכלל האוכלוסייה  65+בני  : 2.35לוח 

 , וקבוצת אוכלוסייההנפגע מעמד ,מי�, גיל, חומרת הפגיעה

2004...................................................................................... 122 

לפי , שנפגעו בתאונות דרכי�וכלל האוכלוסייה  65+בני  : 2.36לוח 

 123 ......................2004 ,וקבוצת אוכלוסייהמי� , גיל, חומרת הפגיעה

שני� ,  וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכי�65+בני  : 2.37לוח 

 124 ..................................................................................נבחרות

לפי , � המעורבי� בתאונות דרכי� וכלל הנהגי65+נהגי� בני  : 2.38לוח 

 125 .................................................2004, גיל ומי� ,חומרת התאונה

 126 .......2002,  ושל כלל האוכלוסייה65+מיו� של בני חדרי ביקורי� ב : 2.39לוח 

,  ושל כלל האוכלוסייה65+סיבות כניסה לחדרי מיו� של בני  : 2.40לוח 

 127 ...................................................................2002, לפי מי� וגיל

 ושל 65+ב סיבות חיצוניות של בני ביקורי� בחדרי מיו� עק : 2.41לוח 

 128 .................................................2002, לפי גיל, כלל האוכלוסייה

,  וכלל האוכלוסייה המדווחי� על אשפוז בבית חולי�65+בני  : 2.42לוח 

, יבשת מוצא וקופת החולי�, קבוצת אוכלוסייה, מי�, לפי גיל

2004/2003.............................................................................. 129 

, ות כלליות ושל כלל האוכלוסייה במחלק65+אשפוזי� של בני  : 2.43לוח 

 130 ........................................................שני� נבחרות, לפי מי� וגיל



 במחלקות כלליות מס+ האשפוזי� 65+אשפוזי� של בני  : 2.44לוח 

 131 ....................................שני� נבחרות, לפי מי� וגיל, באוכלוסייה

 132 ...............שני� נבחרות, לפי מחלקות,  מכלל המאושפזי�65+בני  : 2.45לוח 

לפי , כלליות במחלקות 65+התפלגות האשפוזי� בקרב בני  : 2.46לוח 

 133 ...............................................................................2002, מי�

 ובקרב כלל 65+שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולי� בני  : 2.47 לוח

 134 .............................2002 ,שהשתחררו מאשפוז כללי האוכלוסייה

לפי מש+ ,  וכלל האוכלוסייה הממתיני� לאשפוז65+בני  : 2.48 לוח

 135 ..................................2000 ספטמבר ) 1999אוקטובר  ,ההמתנה

המטופלי� בטיפול אמבולטורי , וכלוסייה וכלל הא65+בני  : 2.49 לוח

 135 ........................................................2003, לפי מי�, פסיכיאטרי

 יו� אישפוז וכלל האוכלוסייה המאושפזי� במסגרת 65+בני  : 2.50 לוח

 136 .................................................2003, לפי גיל ומי� ,פסיכיאטרי

המאושפזי� באשפוז פסיכיאטרי ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 2.51 לוח

 137 ...........................................................2003, לפי גיל ומי�, מלא

, 65+ המאושפזי� באשפוז פסיכיאטרי מתו+ כלל בני 65+בני  : 2.52 לוח

, לפי קבוצת גיל ומי�, האוכלוסייה כללמקרב והמאושפזי� 

 138 ..........................................................................שני� נבחרות

 ושל כלל 65+של בני מלא קבלות לאשפוז פסיכיאטרי  : 2.53 לוח

 139 .........................שני� נבחרות ,לפי קבוצת גיל ומי�, האוכלוסייה

 לפי אבחנה , 65+לאשפוז פסיכיאטרי של בני קבלות  : 2.54 לוח

 140 ....................................................................2003, וקבוצת גיל

  65+בלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי של בני ק : 2.55 לוח

 141 ......................................................2003, ושל כלל האוכלוסייה

 142 ..........2003, קבוצת אוכלוסייה ומי�, לפי גיל, 65+פטירות של בני  : 2.56 לוח

מתו+ כלל , רו בבתי חולי� וכלל האוכלוסייה שנפט65+בני  : 2.57לוח 

 143 ..................................2003)2000, לפי מי� וקבוצת גיל ,הפטירות

, מי� ויבשת לידה, לפי גיל, 65+פטירות של יהודי� ואחרי� בני  : 2.58 לוח

2003...................................................................................... 144 

, לפי מי�,   ושל כלל האוכלוסייה65+סיבות פטירה של בני  : 2.59לוח 

2003...................................................................................... 145 

,  ובקרב כלל האוכלוסייה65+בני פטירות וסיבות פטירה של  : א2.60 לוח

 146 ..........................................................................2003, לפי גיל

, הגברי� ובקרב כלל 65+פטירות וסיבות פטירה של גברי� בני  : ב2.60 לוח

 147 ..........................................................................2003, לפי גיל

  ובקרב כלל 65+פטירות וסיבות פטירה של  נשי� בנות  : ג2.60 לוח

 148 ...............................................................2003, לפי גיל, הנשי�



 ,  בי� קופות החולי�65+חי� בני התפלגות אוכלוסיית המבוט : 2.61לוח 

 149 ..................................................................2004)2001, לפי גיל

 150 ........2004)1994,  מתו+ כלל המבוטחי� בכל קופת חולי�65+בני  : 2.62 לוח

 בעלי ביטוח בריאות משלי� וביטוחי בריאות נוספי� בקרב  : 2.63 לוח

 151 .....................שני� נבחרות, לפי מי�, האוכלוסייה  ובכלל65+בני 

 

 153 ...................................חברתיי� וכלכליי� של הקשישי�מאפייני�  . 3פרק 

 155 .........................................................................................................מבוא

 156 .......................................................................................ממצאי� עיקריי�

 164 ........................................................................................הגדרות והסברי�

 , לפי שנות לימוד ומי�,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.1לוח 

 173 ..........................................................................שני� נבחרות

, קבוצת אוכלוסייה ומי�, לפי שנות לימוד, 65+התפלגות בני  : 3.2לוח 

2004...................................................................................... 174 

 174 ....................2004, לפי שנות לימוד ויבשת לידה, 65+יהודי� בני  : 3.3לוח 

לפי סוג בית ספר אחרו� שבו למדו ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.4לוח 

 175 .........................................................2004 ,וקבוצת אוכלוסייה

לפי התעודה הגבוהה ביותר ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.5לוח 

 176 .............................................................2004, מי�לפי שקיבלו ו

 מי� ,  לפי גיל, בכוח העבודה האזרחי55+בני  : 3.6לוח 

 177 .............................................שני� נבחרות, וקבוצת אוכלוסייה

 178 ............................שני� נבחרות, לפי גיל ומי�,  מועסקי�55+בני  : 3.7לוח 

 המועסקי� במשרה חלקית מתו+ כוח העבודה 55+בני  : 3.8לוח 

 179 ..........................................שני� נבחרות, לפי גיל ומי�, האזרחי

 מי� לפי,  מועסקי�55+מוצע שעות עבודה לשבוע לבני מ : 3.9לוח 

 179 .........................................................2004, וקבוצת אוכלוסייה

 ,  וכלל האוכלוסייה בכוח העבודה האזרחי65+בני  : 3.10לוח 

 180 .....................................................2004, לפי מחוז מגורי� ומי�

 , לפי שנות לימוד,  בכוח העבודה האזרחי65+בני  : 3.11לוח 

 180 ..........................................................................שני� נבחרות

לפי ענ� ,  ומועסקי� בכלל האוכלוסייה65+מועסקי� בני  : 3.12לוח 

 181 .....................................................................2004, לכלי ומי�כ

 182 ....................שני� נבחרות, לפי משלח יד ומי�, 65 +מועסקי� בני : 3.13לוח 

 , כלל האוכלוסייהקרב וב, הכנסה למשק בית של קשישי� : 3.14לוח 

 183 .........................................................2004, לפי סוג משק הבית



הוצאה ממוצעת למשק בית של קשישי� ובקרב כלל  : 3.15לוח 

 184 ...........2004,  סוג משק הביתלפי,  קבוצות ראשיות)האוכלוסייה 

הוצאה ממוצעת למשק בית של קשישי� ובקרב כלל  : 3.16לוח 

 185 ............2004, לפי סוג משק הבית,  קבוצות משניות)האוכלוסייה 

 187 ....................................שני� נבחרות, קשישי� המקבלי� פנסיה : 3.17לוח 

מקבלי השלמת הכנסה מתו+ כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי�  : 3.18לוח 

 , פי חוק)פי חוק ושלא על)לאומי על טוחמהמוסד לבי

 188 ..........................................................................שני� נבחרות

מקבלי השלמת הכנסה מתו+ כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי�  : 3.19לוח 

 189 ........................2004,  לפי רשות מקומיתלאומי מהמוסד לביטוח

מקבלי השלמת הכנסה מתו+ כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי�  : 3.20לוח 

 195 .....................2004, זוריותבמועצות הא, מהמוסד לביטוח לאומי

משקי הבית של קשישי� מס+ משקי הבית בכל עשירו�  : 3.21לוח 

 197 ...............................................................שני� נבחרות, הכנסה

ממדי העוני בקרב משפחות שבראש� עומד קשיש ובקרב כלל  : 3.22 לוח

 198 ..........................................................2004)2002, האוכלוסייה

 199 ............2004, לפי הרכב משק הבית, ממדי העוני בקרב הקשישי� : 3.23לוח 

חלק� של משפחות שבראש� עומד קשיש באוכלוסייה הענייה  : 3.24לוח 

 199 ..........................................2004)1998 ,כלל האוכלוסייהקרב וב

לפי מדד ביטחו� ,  ובכלל האוכלוסייה65+משקי בית של בני  : 3.25 לוח

 200 ..............................................2003, וקבוצת אוכלוסייה תזונתי

 , לפי מידת הקור בדירה בחור�, 65+משקי בית של בני  : 3.26לוח 

 201 ...................................................2003, קבוצת אוכלוסייה ולפי

 , לפי הימצאות מי� חמי� בדירה, 65+משקי בית של בני  : 3.27 לוח

 201 ...................................................2003, קבוצת אוכלוסייה ולפי

 , לפי קיו� בעיות בדירה, 65+משקי בית של בני  : 3.28 לוח

 202 ...................................................2003, קבוצת אוכלוסייה ולפי

, כלכלי)כול חברתילפי שיו+ לאש,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.29 לוח

2001...................................................................................... 203 

עלות על דירה ומספר החדרי� הממוצע במשקי בית של ב : 3.30 לוח

 204 ...............2004, לפי סוג משק הבית, האוכלוסייה קשישי� ובכלל

 205 ..........................2003, הגרי� בדירה בבעלות� 20+ ובני 65+בני  : 3.31לוח 

, חית שני� בדירת� הנוכ10 הגרי� לפחות 20+ ובני 65+בני  : 3.32לוח 

 206 .........................................2003, וותק המגורי� בדירה הנוכחית

תחושת ביטחו� וגורמי� (היבטי� שוני� בסביבת המגורי�  : 3.33 לוח

 207 ........................2003, לפי מי�, 20+ ובני 65+בקרב בני ) מפריעי�



 קיימא במשקי בית של קשישי� )עלות על מוצרי� בניב : 3.34 לוח

 208 ............................2004, לפי סוג משק הבית, האוכלוסייה ובכלל

 שלרשות� או לרשות בני בית� מכונית 20+ ובני 65+בני  : 3.35לוח 

 209 .........................2003, ) טו� משקל כולל4עד (פרטית או מסחרית 

 210 .....2004, לפי גיל ומי�,  וכלל האוכלוסייה המורשי� לנהוג65+בני  : 3.36לוח 

לפחות פע� ,  הנפגשי� או מדברי� בטלפו�20+ ובני 65+בני  : 3.37 לוח

 211 .....2003,  ע� מישהו מבני משפחת� שאינו גר ִאת� בדירה,בשבוע

 שיש לה� חברי� את� ה� נפגשי� או 20+ ובני 65+בני  : 3.38 לוח

 212 ..............................................................2003, מדברי� בטלפו�

, 20+ ובני 65+דיווח על מצבי� של הרגשת בדידות בקרב בני  : 3.39 לוח

2003...................................................................................... 213 

התנדבותית בשלושת  העוסקי� בפעילות 20+ ובני 65+בני  : 3.40 לוח

 214 ................................................2003, החודשי� שקדמו לריאיו�

 215 .................1999,  ושל כלל האוכלוסייה65+הרגלי קריאה של בני  : 3.41 לוח

 216 ...................1999,  ושל כלל האוכלוסייה65+הרגלי בילוי של בני  : 3.42 לוח

 היוצאי� לנופש או לטיול באר/ או בחו/ 20+ ובני 65+בני  : 3.43 לוח

 217 ............................................2003, ה לריאיו�לאר/ בשנה שקדמ

 למחשבי�,  שהשתתפו בחוגי� לספורט20+ ובני 65+בני  : 3.44 לוח

 218 .................2003, בשנה שקדמה לריאיו�' למלאכת יד וכד, לשפות

, שהשתמשו במחשב ובאינטרנט בבית, 20+ ובני 65+בני  : 3.45 לוח

 219 .................2003, בחודש שקד� לריאיו�, בעבודה או במקו� אחר

 220 .....2003, לפי מי�,  שדיווחו על חשיפה לעבריינות20+ובני  65 +בני : 3.46 לוח

, 20+ ובני 65+שביעות רצו� מתחומי חיי� שוני� בקרב בני  : 3.47 לוח

2003...................................................................................... 221 

 223 .....2003, 20+ ובני 65+הגדרה עצמית של רמת הדתיות בקרב בני  : 3.48 לוח

 

 225 .........................היצע ודפוסי שימוש :מערכת השירותי� לקשישי� .4פרק 

 227 .........................................................................................................מבוא

 228 .......................................................................................ממצאי� עיקריי�

 234 ........................................................................................הגדרות והסברי�

 , זכאי� לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי : 4.1לוח 

 240 ...................................................................2004 ,לפי גיל ומי�

  ,זכאי� לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי : 4.2לוח 

 241 ......................................2004דצמבר , לפי סוג השירות המסופק

, לפי מי�, לביטוח לאומי � המוסדזכאי� לגמלת סיעוד מטע : 4.3לוח 

 242 ..........................................................................שני� נבחרות



סיעוד מטע� המוסד לביטוח  מאפייני� נבחרי� של זכאי חוק : 4.4לוח 

 243 ................................................... שני� נבחרות,לפי מי�, לאומי

 , זכאי� לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי : 4.5לוח 

 244 ..........................................................2004 ,לפי רשות מקומית

 מעובדי� סמ+ מקצועיי� מטע� קשישי� המקבלי� שירותי� : 4.6לוח 

באמצעות , לרווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחה השירות

 253 .............................שני� נבחרות, חברתיי� המחלקות לשירותי�

 , בעונת החור� קשישי� שקיבלו מענק חימו� : 4.7לוח 

1997/1996(2005/2004............................................................. 254 

קשישי� שקיבלו מענק חימו� מטע� השירות לזק� במשרד  : 4.8 לוח

 255 ...........................לפי רשות מקומית, 2004/2003בחור� , ההרווח

 השירותי� הניתני� על ידי שירות הייעו/ לקשיש של המוסד : 4.9 לוח

 258 .......................................................2004)1996, לביטוח לאומי

השירותי� הניתני� על ידי שירות הייעו/ לקשיש של המוסד  : 4.10 לוח

 259 ...................................................2004, לביטוח לאומי לפי סני�

שירות הייעו/ לקשיש של המוסד על ידי השירותי� הניתני�  : 4.11 לוח

 260 ..................................................2004, לפי סני�, לביטוח לאומי

לפי מאפייני� , מועדוני� חברתיי� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.12לוח 

 261 .........................................................................2003, נבחרי�

 262 .......שני� נבחרות, מועדוני� חברתיי� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.13לוח 

לפי רשות , בקרי� בה�מועדוני� חברתיי� לקשישי� והמ : 4.14לוח 

 263 .........................................................................2003, מקומית

 271 .....2002 ,לפי הגו� המפעיל, מרכזי יו� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.15לוח 

 ,לפי מאפייני� נבחרי�, מרכזי יו� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.16לוח 

2002...................................................................................... 271 

 272 ...................שני� נבחרות, רכזי יו� לקשישי� והמבקרי� בה�מ : 4.17לוח 

 ,לפי רשות מקומית, זי יו� לקשישי� והמבקרי� בה�מרכ : 4.18לוח 

2002...................................................................................... 273 

 278 .................2004 ,מקומית לפי רשות, מוקדי� של בית ח� לקשיש : 4.19לוח 

, בדיקות סינו� לאיתור בעיות ראייה ושמיעה בקרב קשישי� : 4.20לוח 

 280 ..........................................................2004, לפי רשות מקומית

שיקו� של )יחידות קהילתיות לאשפוז יו� בגריאטרייה : 4.21לוח 

 281 ....................................................2004, שירותי בריאות כללית

שיקו� של )בגריאטרייה יחידות קהילתיות לאשפוז יו� : 4.22לוח 

 281 ............................................2004)1996, כללית שירותי בריאות

 282 ..............2004 ,יחידות לאשפוז יו� בגריאטרייה שליד בתי חולי� : 4.23לוח 

 283 .............2004, לפי מאפייני� נבחרי�, קהילות תומכות לקשישי� : 4.24לוח 



 284 ......................................2004)1997, קהילות תומכות לקשישי� : 4.25לוח 

 285 ..................2004, לפי רשות מקומית,  לקשישי�קהילות תומכות : 4.26 לוח

 288 ....................................2004 ,נופשוני� לקשישי� והמיטות בה� : 4.27 לוח

 288 ......2003 ,לפי מגזר, כניות ויחידות דיור בדיור המוג� לקשישי�ות : 4.28 לוח

 289 .........שני� נבחרות, כניות ויחידות דיור בדיור המוג� לקשישי�ות : 4.29 לוח

לפי אזור , כניות ויחידות דיור בדיור המוג� לקשישי�ות : 4.30 לוח

 290 ...................................................2003 ,)ונפות מחוזות(גאוגרפי 

שיקו� )גריאטרייה, יטות במחלקות גריאטרייה חריפהמ : 4.31 לוח

 291 ...........................................................2004 ,וסיעודית מורכבת

 , י האשפוז במחלקות גריאטרייה חריפהמאפיינ : 4.32 לוח

 291 ...............................2004, וסיעודית מורכבת שיקו�)גריאטרייה

שיקו� )גריאטרייה, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.33 לוח

 292 ...................2004 ,)מחוזות(לפי אזור גאוגרפי  ,וסיעודית מורכבת

שיקו� )גריאטרייה, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.34 לוח

 292 .......2004 ,ולפי גיל) מחוזות(לפי אזור גאוגרפי  , מורכבתוסיעודית

שיקו� )גריאטרייה, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.35 לוח

 293 ...................................שני� נבחרות, לפי גיל, מורכבת וסיעודית

 294 .....................2004 ,לפי סוג מוסד ומגזר, מוסדות לטיפול ממוש+ : 4.36 לוח

 ,משרד מפקח ומגזר,  מיטהלפי סוג, מיטות לטיפול ממוש+ : 4.37 לוח

2004...................................................................................... 294 

 295 ........2004 ,לפי המשרד המפקח ולפי מגזר, מיטות לטיפול ממוש+ : 4.38 לוח

לפי המשרד המפקח , מיטות לטיפול ממוש+ במגזרי� השוני� : 4.39 לוח

 295 .....................................................................2004 ,וסוג מיטה

מחוזות (לפי אזור גאוגרפי , מוסדות ומיטות לטיפול ממוש+ : 4.40 לוח

 296 ............................................................................2004 ,)ונפות

לפי משרד מפקח ואזור גאוגרפי , מיטות לטיפול ממוש+ : 4.41 לוח

 297 ...............................................................2004 ,)מחוזות ונפות(

 298 ............................שני� נבחרות, מוסדות ומיטות לטיפול ממוש+ : 4.42 לוח

לפי המשרד המפקח וסוג מיטה ולפי , מיטות לטיפול ממוש+ : 4.43 לוח

 299 ....................................................................שני� נבחרות ,גיל

לפי מאפייני� , גרי� במוסדות לטיפול ממוש+ ה65+בני  : 4.44 לוח

 300 .....................................................................2000 ,דמוגרפיי�

 301 ...............2000 ,לפי מצב תפקודי, דיירי המוסדות לטיפול ממוש+ : א4.45 לוח

 ,לפי מאפייני� דמוגרפיי�, דיירי המוסדות לטיפול ממוש+ : ב4.45 לוח

2000...................................................................................... 302 



 , גיללפי מצב תפקודי ו, דיירי המוסדות לטיפול ממוש+ : 4.46 לוח

 303 ..........................................................................שני� נבחרות

 

 305 .............................................................הקשישי� במבט בינלאומי . 5פרק 

 307 ...................................2025) ו2004, לפי מי� וגיל, האוכלוסייה ביבשות העול�

 309 .........................................................................................................מבוא

 310 .......................................................................................ממצאי� עיקריי�

 315 ........................2025) ותחזית ל2004,  בעול� ובכל יבשת65+בני  : 5.1לוח 

 315 .......2004, 65 +עשר המדינות בעלות המספר הגבוה ביותר של בני : 5.2לוח 

 316 ..........2004, לפי גיל,  מכלל האוכלוסייה במדינות נבחרות65+בני  : 5.3לוח 

לפי מי� וגיל חציוני בכלל ,  בכלל האוכלוסייה65+אחוז בני  : 5.4 לוח

 317 .......2025 ותחזית לשנת 2000שנת , נבחרות האוכלוסייה במדינות

 318 .................2025 לשנת תחזית, לפי מי� במדינות נבחרות, 80+בני  : 5.5 לוח

 320 .................................2004, במדינות נבחרות, לפי גיל, 65+בנות  : 5.6 לוח

, תוחלת חיי� בלידה והערכה לתוחלת חיי� בבריאות טובה : 5.7 לוח

 321 ...................................לפי מי� במדינות נבחרות, 60בלידה ובגיל 

, במדינות נבחרות, לפי מי�, תוחלת החיי� בגילי� נבחרי� : 5.8 לוח

2000...................................................................................... 323 

מדינות בלפי מי� , מתו+ ס+ הפטירות, 65+פטירות של בני  : 5.9 לוח

 324 ..........................................................................2000, נבחרות

 325 ............................................2004, יחסי תלות במדינות נבחרות : 5.10 לוח

 327 .............2025) ו2010תחזית לשני� , יחסי תלות במדינות נבחרות : 5.11 לוח

 329 ...................מדינות נבחרותבלפי גיל ומי� ,  בכוח העבודה55+בני  : 5.12 לוח

 330 ..................במדינות נבחרות, לפי מי�,  ומעלה הגרי� לבד�60בני  : 5.13 לוח

 331 ......................במדינות נבחרות,  ומעלה60הסדרי מגורי� של בני  : 5.14 לוח

 332 ............במדינות נבחרות, לפי מי�,  ומעלה הגרי� במוסדות60בני  : 5.15 לוח

  ,לפי גיל ומי�,  בישראל ובתפוצות65+יהודי� בני  : 5.16 לוח

 333 ..........................................................................)אומד� (1995

 ,גיל ומי�, לפי אזורי� עיקריי�,  בתפוצות65+יהודי� בני  : 5.17 לוח

 334 ..........................................................................)אומד� (1995

 , לפי אזור,  מתוכ�65+כלל היהודי� בעול� ובני  : 5.18 לוח

 335 ............................2050) ו2020 ותחזית לשני� 2000אומד� לשנת 

 , לפי אזור,  מתוכ�65+כלל יהודי העול� ובני  : 5.19 לוח

 336 ...................................) ו2050ותחזית לשני�  2020 אומד� לשנת

 



 339 ...............................................................................................ביבליוגרפיה

 343 ...........................................................)לפי עמודי�(מפתח הנושאי� בלוחות 

 353 .............................................................................זה �בשנתוחדשי� לוחות 

 354 ..................................................נושאי� ולוחות שפורסמו בשנתוני� קודמי�
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עשרים היישובים שבהם אחוז בני +65 באוכלוסייה הוא הגבוה 

ביותר, סוף 2004 (אחוזים)
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עשרים היישובים שבהם מספר בני +65 הוא הגבוה ביותר, סוף 
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 היישובי�רשימת
)1(

 2004,  לפי מחוז ונפהואוכלוסיית� 
 סו� שנה, אלפי�

  היישובש� אוכלוסייה

  

 ירושלי� מחוז 

  גושאבו 5.5

  שמשבית 61.9

 ירושלי� 706.4

  ציו�מבשרת 21.7

  

 הצפו� מחוז 

 צפת נפת 

  הגליליתחצור 8.4

 זנגרייה�טובא 5.0

 צפת 27.3

  שמונהקריית 22.0

 כנרת נפת 

 טבריה 39.9

 מגאר 18.6

  יזרעאלנפת 

 אכסאל 11.0

 ידאת'נוג�בועיינה 7.5

 א� שבית 16.0

  טבעו�בסמת 6.0

 דבורייה 8.1

 זרזיר 6.1

 טורעא� 10.9

 יפיע 16.2

  עיליתיקנע� 17.8

  כנאכפר 17.1

  העמקמגדל 24.8

 משהד 6.6

 נצרת 63.8

  עיליתנצרת 43.9

 עילוט 6.3
 

  היישובש� אוכלוסייה

 מאהל עי� 10.4

 עפולה 38.9

 ריינה 15.3

  ישירמת 5.4

  עכונפת 

  סנא�ואב 11.1

 אעבלי� 10.5

 מכסור� אלביר 6.9

 �' גבית 9.8

 מכר�דיידה'ג 17.2

 ולס'ג 5.2

  חנאדייר 8.3

 חורפיש 5.1

 טמרה 25.3

 ירכא 12.3

 כאבול 9.2

 סמיע�כסרא 6.4

  ורדי�כפר 5.4

  יאסי�כפר 8.2

  מנדאכפר 14.6

 כרמיאל 43.5

 תרשיחא�מעלות 21.0

 נהרייה 49.3

 נח� 9.8

 ני�'סח 23.9

 עכו 45.6

 עראבה 19.1

 ראמה 7.4

שגור 27.8
)2(

 

 שלומי 5.4

 שעב 5.8

 שפרע� 32.0

 אתר האינטרנט, ס"למ: מקור

  תושבי�5,000יישובי� שמנו לפחות   .1
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 היישובי�רשימת
)1(

 )המש� (2004,  מחוז ונפה לפיואוכלוסיית� 
 סו� שנה, אלפי�

  היישובש� אוכלוסייה

  

  גול�נפת 

 בוקעאתא 5.3

 דל שמס'מג 8.6

 קצרי� 6.4

  

 חיפה מחוז 

  חיפהנפת 

עספיא�כרמל� אלדאלית 23.6
)2(

 

 חיפה 268.3

  כרמלטירת 18.9

 נשר 21.2

  אתאקריית 48.9

  ביאליקקריית 36.8

 ו� טבעקריית 13.6

  י�קריית 38.0

  מוצקי�קריית 39.5

 רכסי� 8.3

  חדרהנפת 

 פח�� אלאו� 40.0

  עקיבאאור 15.8

ת'ג�באקה 30.2
)2(

 

גבעת עדה�בנימינה 9.8
)2(

 

 ה"בסמ 7.2

 זרקא�סר א'ג 10.8

  יעקבזכרו� 15.7

 חדרה 75.3

  קרעכפר 13.9

  עירו�מעלה 11.3

 ערערה 15.2

 פוריידיס 9.8

 כרכור� חנהרדספ 29.3
 

  היישובש� אוכלוסייה

  

 המרכז מחוז 

  השרו�נפת 

  יהודהאב� 9.0

  חפרבת 5.1

 זמר 5.0

 טייבה 32.1

 טירה 20.3

  יונהכפר 12.4

 נתניה 169.4

 פרדסייה 6.1

קדימה�צור� 15.7
)2(

 

 קלנסווה 16.4

  מונדתל 8.3

 תקווה פתח נפת 

 אלעד 22.6

 וליה'לג'ג 7.3

  שמואלגבעת 17.4

  תקווהגני 12.0

  השרו�הוד 41.7

נווה אפרי��יהוד 25.1
)2(

 

  יאירכוכב 11.8

  סבאכפר 79.8

  קאס�כפר 16.8

  תקווהפתח 176.2

  העי�ראש 36.3

 רעננה 70.5

  רמלהנפת 

 יעקב באר 8.9

  דג�בית 5.4

 לוד 66.6

רעות�מכבי��מודיעי� 53.1
)2(

 

 רמלה 63.5

 �שוה 17.5

 אתר האינטרנט, ס"למ: מקור

  תושבי�5,000יישובי� שמנו לפחות   .1
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 היישובי�רשימת
)1(

 )המש� (2004,  לפי מחוז ונפהואוכלוסיית� 
 סו� שנה, אלפי�

  היישובש� אוכלוסייה

  

  רחובותנפת 

 ש" עיבני 7.7

 גדרה 13.6

  יבנהג� 14.0

 יבנה 31.8

  בתיהמזכרת 7.8

  ציונהנס 27.8

  עקרו�קריית 9.7

  לציו�ראשו� 217.4

 רחובות 101.9

  

  אביבתל מחוז 

  יהודהאור 30.1

 אזור 10.0

  ברקבני 142.3

  י�בת 130.4

 גבעתיי� 47.9

 הרצלייה 83.6

 חולו� 165.8

  אונוקריית 24.8

  ג�רמת 127.4

  השרו�רמת 35.9

 יפו� אביבתל 371.4

  

 הדרו� מחוז 

 אשקלו� נפת 

 אשדוד 196.9

 אשקלו� 105.1

  גתקריית 47.8

  מלאכיקריית 19.4

 שדרות 20.0

 

  היישובש� אוכלוסייה

  

 שבע באר נפת 

 אופקי� 24.0

 אילת 44.5

  שבעבאר 184.5

 דימונה 33.7

 חורה 8.8

 ירוח� 8.7

 כסיפה 9.4

 להבי� 5.3

 לקיה 7.6

 מיתר 6.5

 נתיבות 23.7

 עומר 6.0

 ערד 23.5

 בנגב�ערערה 11.7

 רהט 37.4

 שלו��שגב 5.9

  שבעתל 12.5

  

 

שומרו� , יהודה אזורי
 וחבל עזה

 אורנית 5.5

  מנשהאלפי 5.4

 אפרתה 7.3

 אריאל 16.4

  עיליתביתר 24.9

  זאבגבעת 10.6

  עיליתעי�מודי 27.4

  אדומי�מעלה 28.9

  ארבעקריית 6.7

 שומרו� קרני 6.2

 אתר האינטרנט, ס"למ: מקור

  תושבי�5,000יישובי� שמנו לפחות   .1

 )1ראו מבוא לפרק ( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .2
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 2004סו� ,  לפי מחוז ונפההאזוריות המועצות רשימת

 )54' עמ (1.23 ראו לוח � אוכלוסייה נתוני, סו� שנה

 ירושלי� מחוז

  יהודהמטה

 
 הצפו� מחוז

 צפת נפת

  העליו�הגליל

  החרמו�מבואות

  הגלילמרו�

 כנרת נפת

  התחתו�הגליל

  הירד�עמק

  יזרעאלנפת

 בטו��אל

 'מרג�אל�בוסת�

  בית שא�בקעת

 הגלבוע

 מגידו

  יזרעאלעמק

  עכונפת

  אשרמטה

  יוס�מעלה

 משגב

 ל� גונפת

 גול�

 
 חיפה מחוז

  חיפהנפת

 זבולו�

  חדרהנפת

 אלונה

  הכרמלחו�

 מנשה

 
 המרכז מחוז

  השרו�נפת

  השרו�חו�

  השרו�לב

  חפרעמק

 תקווה פתח נפת

  השרו�דרו�

 *מודיעי� חבל

  רמלהנפת

 גזר

  לודעמק

 רחובות נפת

 ברנר

 גדרות

  רווהג�

  יבנהחבל

  שורקנחל

 
  אביבתל מחוז

 אפעל

 
 הדרו� מחוז

 אשקלו� נפת

  טוביהבאר

  אשקלו�חו�

 יואב

 לכיש

  הנגבשער

 שפיר

 שבע באר נפת

  בסמהאבו

 אשכול

  שמעו�בני

  התיכונההערבה

  אילותחבל

 מרחבי�

  נגברמת

  נגבשדות

 תמר

 
 שומרו� וחבל עזה, יהודה אזורי

  עציו�גוש

  חברו�הר

  עזהחו�

 מגילות

  בנימי�מטה

  הירד�ערבות

 שומרו�

 טרנטאתר האינ, ס"למ: מקור

  זו משתייכי� לנפת רמלהבמועצהחלק מהיישובי�  * 



 

 


