
  155 

 

 

 

 

 מאפיינים חברתיים וכלכליים של הקשישים. 3

 

 

 

 מבוא

. פרק זה של השנתו� עוסק במאפייני� חברתיי� וכלכליי� נבחרי� של הקשישי�

 ,הרכב הוצאותומקורות הכנסה על , תעסוקהעל ,  רמת השכלהעלנתוני� בו מוצגי� 

בעלות על  ו תחולת העוני,שלמת הכנסה מקבלי ה: כגו�, למצב הכלכליציותואינדיק

כגו� , כמו כ� מוצגי� נתוני� על מאפייני� חברתיי� נוספי�. קיימא� בני�מוצרי

מצב הדיור וחשיפה לאלימות וכ� לוחות מתו� הסקר החברתי של , הרגלי בילוי זמ�

בנושאי� כגו� תחושת , המתארי� את מצב� החברתי של הקשישי�, ס"הלמ

 .התנדבות ועוד, ותרמת הדתי, הבדידות

� למצב חברתית כלליציהה� כאינדיק, אחד המאפייני� החשובי� הוא רמת ההשכלה

מצב ,  תעסוקה: ובה�, וה� בגלל הקשר בי� השכלה לבי� מאפייני� אחרי�,כלכלי

צרכי� ודפוסי שימוש בשירותי בריאות ורווחה ודפוסי בילוי , הרגלי בריאות, בריאות

 .זמ�

 ה� כמקור הכנסה המשפיע ,א גור� חשובי א� ה,ח העבודההשתתפות קשישי� בכו

אשר , בוגרמוה� בגלל חשיבותה של העבודה בחיי האד� ה, על מצב� הכלכלי

השתתפות בכוח העבודה מושפעי� הדפוסי . משפיעה ג� על מעורבותו החברתית

 הנתוני� המוצגי� . ולא רק מתהליכי� חברתיי� וכלכליי�,ממדיניות חברתית

 מכיוו� ,55+כלומר בני , פרישהשטר� הגיעו לגיל תייחסי� ג� לאנשי� מבשנתו� 

 מאחר שגיל הפרישה לגברי� ולנשי� .שתהליכי הפרישה מתחילי� כבר בגילי� אלו

 60 ומעלה ונשי� בנות 65מוצגי� רבי� מהלוחות בפרק זה עבור גברי� בני , אינו זהה
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 אול� מערכות הרווחה עדיי� ,גיל הפרישה נמצא בימי� אלו בתהליכי שינוי. ומעלה

נתוני� על גיל הפרישה החדש אפשר למצוא . מציגות נתוני� על פי גיל הפרישה היש�

 .1 ובהסברי� ללוח במבוא לפרק 1.4בלוח 

, אול�, הנתוני� בלוחות מוצגי� ברמת הפרט או לפי הרכב משק הבית, בדר� כלל

יחסי� למשקי בית במספר לוחות העוסקי� במצב הכלכלי הוצגו נתוני� המתי

 .לפי ראש משק הבית, דהיינו, שבראש� עומד קשיש

על , על סקרי כוח אד�, הנתוני� בפרק זה מבוססי� על נתוני המוסד לביטוח לאומי

סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות ועל הסקר החברתי של הלשכה המרכזית 

�י מאיירסכמו כ� מובאי� נתוני� מתו� סקר ארצי שנער� על יד. לסטטיסטיקה

 בנושא השפעת קשיי� כלכליי� על היבטי� 2003מכו� ברוקדייל בשנת �וינט'ג

 .נבחרי� בחיי הקשישי�

 

 ממצאים עיקריים

עד   מה�18% למדו 2004� בקרב הקשישי� מלמדת כי במספר שנות לימודבחינת  �

.  שנות לימוד13+למדו  30%�ו שנות לימוד 12�5 למדו 53%,  שנות לימודארבע

, למשל. פחות שנות לימודקשישי� ל,  ומעלה15 לכלל האוכלוסייה בגיל בהשוואה

ובקצה , שנות לימוד 4�0 ה� בעלי 5% �בקצה האחד  ,כלל האוכלוסייהקרב ב

 ).3.1לוח ( שנות לימוד 13+ה� בעלי  40% � השני

בשנת , לדוגמה. ד רמת ההשכלה בקרב הקשישי�ו עלתה מאבמהל� השני� 

 ורק ,2004 בשנת 18% לעומת  שנות לימודארבע עד  מה� למדו41%�כ, 1970

 .)3.1לוח  (2004 בשנת 30% לעומת 1970� ב שנות לימוד13+ היו בעלי 11%�כ

אחוז הגברי� , 2004בשנת  :י�המינהבדלי� בשנות לימוד בי� קיימי�  

נמו� מזה של הנשי� , )13%( שנות לימוד ארבעהקשישי� שלמדו עד 

,  שנות לימוד13+ מהגברי� למדו 34% שני ובקצה ה,)21%(הקשישות 

 ).3.1לוח ( מהנשי� 27% �בהשוואה ל

 אחוז :אוכלוסייההשנות לימוד בי� קבוצות מספר הבדלי� בקיימי�  

קשישי� מאחוז ה שנות לימוד נמו� ארבעהקשישי� היהודי� שלמדו עד 

 שלמדו הערבי�אחוז הקשישי� . ה� בקרב הגברי� וה� בקרב הנשי�, הערבי�
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 בקרב 80%� בקרב הגברי� ול50%� ל2004 הגיע בשנת  שנות לימודארבעעד 

 ).3.2לוח (בקרב היהודי� , בהתאמה, 18%�ל ו10%�בהשוואה ל, הנשי�

קיימי� הבדלי� במספר שנות ההשכלה ג� בקרב הקשישי� היהודי� לפי  

 אפריקה שלמדו עד ארבע שנות לימוד מגיע �אחוז ילידי אסיה. יבשת הלידה

� בקרב ילידי אירופה6%� בקרב ילידי ישראל ול3%� בהשוואה ל35%�ל

 מילידי 9%�ל: הבדלי� אלו ניכרי� ג� בקצה השני של הסקלה. אמריקה

 בקרב ילידי 41%לעומת ,  שנות לימוד13+אפריקה יש השכלה של �אסיה

 ). 3.3לוח (אמריקה �ישראל וילידי אירופה

 65+ מבני 25%�נמצא של, לו ביותר שקיבתעודת הסיו� הגבוההבבחינת  

22%�בהשוואה ל, ב"של בית ספר יסודי או חט התעודה הגבוהה ביותר היא 

אחוז הקשישי� אשר תעודת הסיו� ).  ומעלה15בני (בקרב כלל האוכלוסייה 

נמו� בהשוואה לכלל ) 12%(הגבוהה ביותר שלה� היא תעודת בגרות 

 לעומת כלל 65+חוז בני לא נמצאו הבדלי� בא, ע� זאת). 21%(האוכלוסייה 

 ).3.5לוח (; )כחמישית בקרב שתי האוכלוסיות(האוכלוסייה בעלי תואר אקדמי 

.  מהנשי�5%� מהגברי� ו15%:  מהקשישי�10% השתתפו בכוח העבודה 2004�ב �

11%� מהגברי� ו27%: 19%� השיעור גבוה יותר ומגיע ל69�65בקרב בני  

הקשישי� הגברי� בכוח של פות השתתיורדי� שיעורי ה,  ע� השני�.מהנשי�

. 2004מהשיעור בשנת כפול מ יותרשיעור ההשתתפות היה  1970 בשנת :העבודה

 ).3.6 לוח(בקרב הנשי� לא נמצא שינוי בשיעור ההשתתפות בתקופה זו 

בקרב אלא ג� , 65+לא רק בקרב בני , אחוז הגברי� בכוח העבודה מצטמצ� 

,  השתתפו בכוח העבודה64�55ני  מהגברי� ב89%� כ1970 בשנת .55+בני 

 בכוח העבודה 64�55אחוז הנשי� בנות , לעומת זאת. 2004 בשנת 68%לעומת 

 ). 3.6לוח  (1970 בשנת 22% לעומת 2004בשנת  44%�גדל והגיע ל

לוח  (2004� ב10%� ל1970� ב18%� ירד ע� השני� מ65+ בני המועסקי�שיעור  

 מתו� 58% עומד על 65+ני  בהמועסקי� במשרה חלקיתשיעור ). 3.7

 המועסקי� 65+אחוז הגברי� בני . 64�55 בקרב בני 27%לעומת , המועסקי�

וג� אחוז הנשי� , 2004� ב52%� ל1970� ב37%�במשרה חלקית עלה מ

72%� ל1970� ב62%� מ�המועסקות במשרה חלקית עלה במהל� השני�   

 ).3.8לוח  (2004�ב
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,  העבודה גבוה יותר במחוזות תל אביב בכוח65+שיעור ההשתתפות של בני  

המחוזות שבה� שיעור , בקרב כלל האוכלוסייה). 11%�כ(המרכז והצפו� 

  58%, 61%(תל אביב והדרו� , ההשתתפות הוא הגבוה ביותר ה� המרכז

 ).3.10לוח (; ) בהתאמה54%�ו

.  עולה ע� העלייה ברמת ההשכלה65+שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בגיל   

�שנות לימוד בי� חמש לשמונה  מהקשישי� שלמדו 6% 2004בשנת , למשל ,כ

לוח ( שנות לימוד 16+  שלמדוקשישי�המ 23% לעומת, השתתפו בכוח העבודה

3.11 .( 

 ה� 65+ גברי� בני  המובילי� מבחינת תעסוקתהענפי� הכלכליי�שלושת   

שירותי  מועסקות יותר ב65+ בנות  נשי�.מסחר ותעשייה, שירותי� עסקיי�

 ).3.12 לוח(בחינו� ובשירותי� עסקיי� , במסחר, בריאות ורווחה

 הגברי� ה� עולה כיהמועסקי�  הקשישי�של היד משלחיבחינת מ  

עובדי מכירות , סוכני�; בינויבעובדי� מקצועיי� בתעשייה ו; אקדמאי�

 ; שירותי�ות מכירות ועובדות עובד;ותסוכנ: ה� הנשי� וכי ;ועובדי שירותי�

 ).3.13לוח (  פקידותותעובד; קדמאיותא

בפסקאות ( במשקי בית שבה� גרי� קשישי� ההכנסה הכספית ברוטו 2004�ב �

הייתה ) 60+ ונשי� בנות 65+ גברי� בני �המתייחסות לנתוני הכנסות והוצאות 

ההכנסה . ח בממוצע בכלל משקי הבית" ש11,220ח בממוצע לעומת " ש7,745

כלומר ההכנסה המתחשבת במספר הנפשות (טית הממוצעת ברוטו לנפש סטנדר

ח " ש4,094�ו, ח במשקי בית שבה� גרי� קשישי�" ש3,764הייתה ) במשק הבית

 במשקי בית שבה� 5,515ההכנסה החציונית ברוטו הייתה . בכלל משקי הבית

ח ואילו במשק בית " ש2,782במשק בית של קשיש בודד הייתה , גרי� קשישי�

ח ובקרב כלל משקי הבית " ש6,248, ה� קשיששל זוג שלפחות אחד מ

שלושי� ושמונה אחוזי� מהכנסות משקי הבית שבה� . ח" ש8,264באוכלוסייה 

 מההכנסות ה� מקצבאות ומתמיכות של המוסד 29%; גרי� קשישי� ה� מעבודה

במשקי בית של קשישי� בודדי� .  מפנסיות ומקופות גמל26%�לביטוח לאומי ו

 מפנסיות 36%; אות ותמיכות של המוסד לביטוח לאומי מההכנסות ה� קצב42%

 77%בקרב כלל משקי הבית באוכלוסייה .  מעבודה10%�ו, ומקופות גמל

 מקצבאות ותמיכות 11%�ו,  מפנסיות ומקופות גמל7%; מההכנסות ה� מעבודה

 ).3.14לוח (של המוסד לביטוח לאומי 
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 של קשישי� הוא תשל משקי בי הממוצעתבהוצאה החודשית העיקרי  הרכיב 

שבה� גר קשיש לבדו משקלו של רכיב זה גבוה  במשקי בית). 28%(דיור 

 מזו� . בכלל משקי הבית22%�ו,  במשקי בית של זוג27%לעומת ) 39%(במיוחד 

). 17%(הוא הסעי� השני בגודלו בהוצאות משקי בית שבה� גרי� קשישי� 

ובמשקי ,  מההוצאה15%במשקי בית של קשישי� בודדי� מהווה סעי� המזו� 

סעי� , במשקי בית של זוג). 17%(בית של זוג זהו הסעי� השלישי בגודלו 

בעוד שבמשק בית של יחיד ,  מההוצאה19%התחבורה והתקשורת מהווה 

, בקרב כלל משקי הבית באוכלוסייה.  מההוצאה10%סעי� זה מהווה רק 

 ותקשורת תחבורה , )23%(הרכיבי� העיקריי� בהוצאה החודשית ה� דיור 

 ההוצאה הממוצעת לבריאות במשקי בית של קשישי� ). 16%(ומזו� ) 20%(

 ).3.15לוח (; )5%(גבוהה לעומת כלל משקי הבית ) 8%(

אחזקת הדירה  מההוצאות על 28%ההוצאה על חשמל וחימו� הדירה מהווה  

)  בכלל משקי הבית באוכלוסייה32%( במשקי בית של קשישי� ומשק הבית

)  מההוצאה23%(עזרה בבית גבוה יותר במשקי בית של קשישי� הרכיב של 

 ).3.16לוח (; )16%(לעומת כלל משקי הבית באוכלוסייה 

הרכיב של ריפוי שיניי� נמו� יותר במשקי בית של , בהוצאות על בריאות 

 ).3.16לוח (קשישי� לעומת כלל משקי הבית 

  �לי רכב הוא הגבוה סעי� ההוצאות לכ, ההוצאה לתחבורה ולתקשורתמתו

 במשקי בית של 43%� במשקי בית שבה� גרי� קשישי� ו53%ביותר ומהווה 

דואר , הוצאות טלפו�).  בכלל משקי הבית58%(קשישי� הגרי� לבד� 

 מהוצאות התחבורה והתקשורת 27%ותקשורת של קשישי� הגרי� לבד ה� 

 ).3.16לוח ( בקרב משקי בית של זוג קשישי� 13%לעומת 

) 60+ ונשי� בנות 65+ גברי� בני �בפסקה זו ( מהקשישי� 37%קיבלו  2004�ב �

לא כולל ( או מקופת פנסייה הקשורה בעבודה פנסייה שוטפת ממקו� עבודה

 קיבלו 51%, בקרב הגברי�). ל"הכנסות שוטפות ממקור פרטי ופנסיות מחו

 ). 3.17לוח ( בקרב הנשי� 29%לעומת , פנסייה

השלמת הכנסה רי� קיבלו יקנה ושאיצבת זי ִק אחוזי� ממקבלעשרי� ושמונה �

אחוז מקבלי השלמת ההכנסה לא השתנה . 2004 מהמוסד לביטוח לאומי בשנת

אז , 1980א� ירד באופ� בולט מאז , 32%אז עמד על , 1990באופ� משמעותי מאז 
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 על פי חוק הביטוח הלאומיאחוז מקבלי השלמת הכנסה . 45%עמד השיעור על 

 השלמת 27% קיבלו 1990בשנת , למשל, כ�, י במהל� השני�ירד באופ� משמעות

 ). 3.18 לוח (2004 בסו� שנת 18%הכנסה לעומת 

השלמת השוני� באר2 בשיעור המקבלי�  היישובי�הבדלי� בי� קיימי�  

היישובי� הבולטי� באחוז . רי�יקנה ושאיצבת זמבי� מקבלי ִק, הכנסה

55%�ה מלמעל(הגבוה יחסית של מקבלי השלמת הכנסה �: ה�)  מהגבוה לנמו

, לקיה, ערערה בנגב, אריאל, קצרי�, עדה�בנימינה גבעת, כסיפה, שלו��שגב

, שדרות, נתיבות, תל שבע, נצרת עילית, כרמיאל, ערד, תרשיחא�מעלות, רהט

 של מקבלי השלמת תהיישובי� הבולטי� באחוז הנמו� יחסי. קריית ארבע

, מיתר, עומר, כפר ורדי�, י�להבה� )  מהנמו� לגבוה10%עד (הכנסה 

בית , אורנית, גבעתיי�, שוה�, כוכב יאיר, רמת השרו�, אב� יהודה, פרדסייה

המועצות האזוריות ). 3.19 לוח(מבשרת ציו� , זכרו� יעקב, תל מונד, שא�

 אל בטו� ) 67%(מגילות : הבולטות באחוז גבוה של מקבלי השלמת הכנסה ה�

 ).3.20לוח (; )38%(

מהווי� , 2004�פי הכנסה נטו של משק הבית לנפש סטנדרטית ב�לבמיו� ע 

 19%) 65+ וגברי� בני 60+ נשי� בנות �בפסקה זו (משקי הבית של קשישי� 

משקי . בעשירו� העליו� ממשקי הבית 29%�ובעשירו� התחתו� ממשקי הבית 

 ). 3.21לוח ( מכלל משקי הבית באוכלוסייה 27%בית של קשישי� מהווי� 

) לאחר תשלומי העברה ומסי� ישירי� (משפחות עניות אל� 95� היו כ2004בשנת  �

 65+ גברי� בני �בפסקאות המתייחסות לנתוני עוני (אשר בראש� עומד קשיש 

.  מכלל המשפחות אשר בראש� עומד קשיש25%�ה� מהוות כ; )60+ונשי� בנות 

חיות  מכלל הנפשות ה25%�ומהוות כ,  אל� נפשות חיות במשפחות אלו157�כ

תחולת העוני בקרב משפחות אשר בראש� . במשפחות אשר בראש� עומד קשיש

לפני תשלומי� אלו היה . עומד קשיש ירדה באופ� ניכר בעקבות תשלומי ההעברה

 מכלל 59%וה� היו ,  אל�225�מספר המשפחות העניות אשר בראש� עומד קשיש כ

פר המשפחות  במס58%כלומר ירידה של , המשפחות אשר בראש� עומד קשיש

 במספר המשפחות 62% גרמו תשלומי ההעברה לירידה של 2004בשנת . העניות

 ). 3.22לוח (העניות 
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 מראה כי אחוז העוני בקרב הקשישי� לפי הרכב משק הביתבחינת  

 לעומת 26%�הקשישי� העניי� גבוה יותר בקרב קשישי� הגרי� לבד ומגיע ל

 ). 3.23לוח (ילדי� או / בקרב קשישי� הגרי� ע� ב� זוג ו19%

 מהמשפחות העניות בישראל בשנת 24%משפחות שבראש� עומד קשיש ה�  

 מכלל המשפחות 20%ומהוות , )לאחר תשלומי העברה ומסי� ישירי� (2004

  ).3.24לוח (באוכלוסייה 

 ממשקי 12%, 2003וינט מכו� ברוקדייל שנער� בשנת 'ג�על פי סקר של מאיירס �

דהיינו יש דאגה לגבי (ביטחו� תזונתי בינוני �� מאי סובלי65+הבית של בני 

יש מגמה של צמצו� באיכות המזו� ויש , הספקת המזו� וניהול תקציב המזו�

  ממשקי הבית סובלי� 7%�ו, )מגמה מתונה של צמצו� בהיק� צריכת המזו�

יש דאגה רבה לגבי הספקת המזו� וניהול תקציב (ביטחו� תזונתי חמור �מאי

 ). 3.25לוח (; )צו� ניכר באיכות המזו� ובהיק� צריכתוהמזו� ויש צמ

 ממשקי הבית קר 15%�ב.  לא קר בחור�65+ ממשקי הבית של בני 68%�ב 

 ). 3.26לוח ( קר תמיד 8%� קר לעתי� קרובות וב9%�ב, לפעמי�

 יש מי� חמי� 10%�ב,  כל יו�מי� חמי� יש 65+ ממשקי הבית של בני 85%�ב 

2� ).3.27לוח ( יש מי� חמי� פע� בשבוע או בכלל אי� 5%�ב,  פעמי� בשבוע3

 6% נמצא כי כלכליאשכול חברתיבדירוג הרשויות המקומיות לפי שיוכ� ל �

מהקשישי� חיי� ברשויות מקומיות המשתייכות לשלושת האשכולות הנמוכי� 

ארבעי� ושמונה .  מכלל האוכלוסייה החיה ברשויות אלו15%�בהשוואה ל, ביותר

, קשישי� חיי� ברשויות המשתייכות לאשכולות הרביעי עד השישיאחוזי� מה

 מהקשישי� חיי� ברשויות המשתייכות 44%�ו,  מהאוכלוסייה50%�בהשוואה ל

האשכול הממוצע של ).  בכלל האוכלוסייה33%(לאשכולות השביעי והשמיני 

 ואילו האשכול 5.9חברתי הוא �הרשויות שבה� חיי� הקשישי� לפי שיוכ� הכלכלי

 ).3.29לוח  (5.3ממוצע בקרב כלל האוכלוסייה הוא ה

  גברי� בני �בפסקה זו ( ממשקי הבית שבה� גרי� קשישי� 75%�ל, 2004בשנת  �

 ממשקי הבית בקרב כלל 71%�ל. דירה בבעלות�הייתה ) 60+ ונשי� בנות 65+

 ).3.30לוח (האוכלוסייה דירה בבעלות� 
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גרו בדירה הנמצאת  65+ני  מב73% 2003על פי נתוני הסקר החברתי משנת  �

 רב יותר בדירת� הנוכחית מאשר ותק מגורי� 65+לבני ). 3.31לוח  (בבעלות�

  מבני 14%לעומת ,  גרי� בדירת� הנוכחית עד שנה65+ מבני 6%רק . 20+לבני 

 מבני 23% גרי� יותר מעשרי� שנה בדירת� הנוכחית לעומת 65+ מבני 50%. 20+

 ).3.32לוח  (20+

גישה  מהקשישי� סובלי� מהעדר 22%, 2003הסקר החברתי משנת לפי נתוני  �

 מהקשישי� 41%�ל.  בכלל האוכלוסייה16%לעומת ,  בגלל מדרגותנוחה לדירת�

חוששי� ללכת לבד באזור מגוריה�  מהקשישי� 29%. יש מעלית בבניי� מגוריה�

ושיעור הנשי� הקשישות , ) בכלל האוכלוסייה24%�בהשוואה ל( בשעת החשכה

, 17% לעומת 39%(וששות ללכת לבד באזור מגוריה� כפול מזה של הגברי� הח

כשליש מהקשישי� סובלי� מרעש בדירה או מזיהו� אוויר באזור ). בהתאמה

 ).3.33לוח (מגוריה� 

 בי� משקי בית של קיימאלבעלות על מוצרי� בניקיימי� הבדלי� באשר  �

לבי� כלל משקי הבית ) 60+ ונשי� בנות 65+ גברי� בני �בפסקה זו (קשישי� 

 ממשקי הבית שבה� גרי� קשישי� יש מכשיר 66%�ב, לדוגמה. באוכלוסייה

 ממשקי הבית של 55%�ב.  מכלל משקי הבית באוכלוסייה76%לעומת , מיקרוגל

 ממשקי הבית שבה� גרי� זוג 72%�וב, קשישי� בודדי� יש מכשיר מיקרוגל

 ממשקי הבית שבה� 92%�מכונת כביסה מצויה ב. שלפחות אחד מה� קשיש

 ממשקי הבית שבה� 84%�אול� רק ב,  מכלל משקי הבית95%�וב, גרי� קשישי�

,  ממשקי הבית שבה� גרי� קשישי� יש מחשב ביתי29%�ב. גרי� קשישי� לבד

11%�ל, במשקי בית של קשישי� הגרי� לבד.  ממשקי הבית באוכלוסייה59%�וב 

י� קשישי� יש טלפו� סלולרי  ממשקי הבית שבה� גר59%�ל. יש מחשב ביתי

 ממשקי 36%� ממשקי הבית בקרב כלל האוכלוסייה ול84%�ל, )לפחות אחד(

 ). 3.34לוח (הבית של קשישי� הגרי� לבד 

מכונית פרטית או  65+ מבני 36%� הייתה ל2003בשנת , לפי נתוני הסקר החברתי �

65%� ל20+בקרב בני .  מהנשי�28%� מהגברי� ול47%�ל, ) טו�4עד  (מסחרית 

 יש 74�65 מבני 43%�ל: הבעלות על רכב יורדת ע� העלייה בגיל. הייתה מכונית

לשליש מהקשישי� היהודי� ואחרי� יש מכונית . 75+ מבני 26%�מכונית ורק ל

יש ) 1990מאז (מ לשעבר " מעולי בריה13%�ל.  מהקשישי� הערבי�29%�ול

 ).3.35לוח (מכונית 
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אחוז ). 2004בשנת ( מורשי� לנהוג מהקשישי�  אחוזי�ותשעהעשרי�  

 אחוז ). בהתאמה,14%� ו50%( מאחוז הנשי� גבוההגברי� המורשי� לנהוג 

  גבוה בהרבה)65%(  ומעלה17 בגיל האוכלוסייה כללקרב ב לנהוג המורשי�

 ).3.36לוח (הקשישי� המורשי� לנהוג בקרב  מאחוז

91%� ונפגשי� 65+ מבני 75%מהסקר החברתי עולה כי לפחות פע� בשבוע  � 

באוכלוסייה הערבית . ת� שאינו גר ִאע� מישהו מבני משפחת� מדברי� בטלפו�

 65+ מבני 76%�ל). 3.37לוח (; )52%(ומדברי� פחות בטלפו� ) 100%(נפגשי� יותר 

62%� מהיהודי� ו77%(ת� ה� נפגשי� או מדברי� בטלפו�  שִאחברי�יש  

 ).3.38לוח (; )מהקשישי� הערבי�

 מהגברי� 12%;  לעתי� קרובותבדידות מרגישי� 65+חוזי� מבני תשעה עשר א �

 דיווחו על הרגשת בדידות לעתי� קרובות 20+ מבני 10%רק .  מהנשי�24%�ו

 ).3.39לוח (

.  מהנשי�13%� מהגברי� ו17%: מתנדבי�ארבעה עשר אחוזי� מהקשישי�  �

 13%עומת  ל74�65 בקרב בני 16%שיעור המתנדבי� יורד מעט ע� הגיל ועומד על 

 ).3.40לוח  (16% שיעור המתנדבי� הוא 20+בקרב בני . 75+בקרב בני 

, בילוי וספורט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מנתוני סקר הרגלי קריאה �

פע� בשבוע לפחות קוראי� עיתו� יומי  מהקשישי� 61%עולה כי , 1999�שנער� ב

 35%,  העיתוני�לגבי שפת). 14+בגיל ( בקרב כלל האוכלוסייה 76%לעומת 

.  קוראי� עיתו� בשפות אחרות בלבד22%�מהקשישי� קוראי� בעברית בלבד ו

לעומת , אחד בחודש לפחותקוראי� ספר  מהקשישי� 38%עוד עולה מהסקר כי 

 בקרב 20%לעומת ( מה� רשומי� בספרייה 8%�ו,  בקרב כלל האוכלוסייה47%

 ).3.41לוח (; )כלל האוכלוסייה

 לפחות פע� אחת ביקרו במופעי במה 65+סקר כי שליש מבני עוד עולה מנתוני ה �

 ביקרו במוזיאו� 65+ מבני 20%.  מכלל האוכלוסייה43%בשנה האחרונה לעומת 

 צפו 12%�ו)  בכלל האוכלוסייה28%(באר2 לפחות פע� אחת בשנה האחרונה 

; ) בכלל האוכלוסייה32%(בסרט בבית קולנוע פע� אחת לפחות בחודש האחרו� 

 ).3.42לוח (

באר2 שכלל יצאו לנופש או לטיול  65+ מבני 28% 2003לפי הסקר החברתי של  �

 34%. 20+ מבני 51%לעומת , ) מהנשי�24%� מהגברי� ו33%(לינה מחו2 לבית 
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 יצאו לנופש או 65+רבע מבני . 75+ מבני 19% יצאו לנופש לעומת 74�65מבני 

 19%). 3.43לוח  (75+ מבני 18%� ו74�65 מבני 28%: לטיול בחו2 לאר2

ג� בקרב הקשישי� וג� ). 20+ מכלל בני 20%(מהקשישי� השתתפו בחוגי� 

אחוז הנשי� המשתתפות בחוגי� גבוה מזה של הגברי� , בקרב כלל האוכלוסייה

 ).3.44לוח (

8%� מהגברי� ו20%, משתמשי� במחשב 65+ארבעה עשר אחוזי� מבני  � 

. 7%, 75+מחשב ובקרב בני  משתמשי� ב18% 74�65בקבוצת הגיל . מהנשי�

 ).3.45לוח  (השתמשו באינטרנט 62%,  שהשתמשו במחשב65+מתו� בני 

, בי� היתר. נחשפו לעבריינותכי   דיווחו65+בני  מ13%עולה כי  החברתיסקר מה �

ללא שימוש בכוח או  גֵנבהו)  מהקשישי�5%(מעשי� אלה כוללי� פריצה לדירה 

מתו� .  מהקשישי�10%צה לרכב התלוננו על פרי .)5%(ללא איו� בשימוש בכוח 

 מהנפגעי� 65%�ו, משטרה על המקרהל  דיווחו69%הנפגעי� מפריצה לדירה 

 ).3.46 לוח (מפריצה לרכב דיווחו על כ� למשטרה

 שביעות רצו� מהחיי� מהקשישי� דיווחו על 79%, 2003לפי הסקר החברתי של  �

  מכלל בני 82%, מת זאתלעו).  מרוצי�62%� מרוצי� מאוד ו17%(באופ� כללי 

54%� מרוצי� מאוד ו28%( דיווחו על שביעות רצו� מהחיי� באופ� כללי 20+ 

 ).3.47לוח (; )מרוצי�

�ב. לפני נתוני הסקר החברתי, 20+ שונה מזו של בני 65+ של בני רמת הדתיות �

 10%. 20+ מבני 6% היהודי� הגדירו עצמ� כחרדי� לעומת 65+ מבני 2%, 2003

ארבעי� אחוזי� מבני . 20+ מבני 9%�היהודי� הגדירו עצמ� כדתיי� ו 65+מבני 

בקרב . 20+ מבני 45%�ו,  חילוניי��דתיי� � היהודי� הגדירו עצמ� לא65+

 מגדירי� עצמ� כדתיי� מאוד או 65+ מבני 62%, יהודית�האוכלוסייה הלא

 הגדירו עצמ� 20+ מבני 55%לעומת זאת ).  כדתיי� מאוד28%מה� (דתיי� 

 ).3.48לוח (; ) כדתיי� מאוד11%מה� (דתיי� מאוד או דתיי� כ

 

 הגדרות והסברים

שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 1999החל משנת  :קבוצות אוכלוסייה ודת

יהודי� "הקבוצה , לפי ההגדרה החדשה. את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה
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הקבוצה ;  סיווג דתנוצרי� שאינ� ערבי� ואנשי� ללא, כוללת יהודי�" ואחרי�

 הנתוני� מוצגי� . ערבי� ודרוזי��נוצרי�, כוללת מוסלמי�" אוכלוסייה ערבית"

כאשר מדובר בנתוני� שקדמו לקביעת ההגדרה , א� כי, פי ההגדרה החדשה�על

ה� , כגו� לוחות היסטוריי� או לוחות המבוססי� על סקרי כוח אד�, החדשה

בני "וקבוצת , יהודי� בלבד: ת אוכלוסייהפי ההגדרה הקודמת של קבוצו�מוצגי� על

 . נוצרי� שאינ� ערבי� ואנשי� ללא סיווג דת, הכוללת ערבי�, "דתות אחרות

ידי �מבוצעי� עלה ,לוחות רבי� בפרק זה מקור� בסקרי כוח אד� :סקרי כוח אד�

) יורה�דה(אוכלוסיית הסקר כוללת את האוכלוסייה הקבועה  .1954 שנתמס "מהל

שומרו� ב, את התושבי� היהודי� הגרי� ביהודה,  ומעלה15 בני � ראלשל מדינת יש

חבל עזה וג� עולי� בכוח ותושבי� קבועי� השוהי� בחו2 לאר2 תקופה של פחות בו

 אלא א� כ� שהו בישראל יותר ,תיירי� ותושבי� ארעיי�בסקר  לא נכללו .משנה

שנת  והחל מ,שלי� אוכלוסיית מזרח ירוה בסקרנכלל, 1968�החל מ. משנה ברציפות

 .התושבי� הדרוזי� בנפת גול�נכללו ג�  1982

 .מומל2 לעיי� במקור, למידע נוס� על סקרי כוח אד�

 ולא לימוד עצמי או ,ספר  סדיר בבתיבאופ�מספר השני� שלמד הנחקר  :שנות לימוד

בספירת השני� מביאי� בחשבו� רק שנות לימוד .  בקורסי� לא סדירי�השתתפות

 .ת בחשבו�מובאשנת הלימוד , � אד� לומד בעת הפקידהא. ומייתסהש

ג� א� לא , בו למד או לומד הנחקרשהספר האחרו�  סוג בית: ספר אחרו� סוג בית

 .סיי� את לימודיו בו

. ראש משק הבית הוא ראש משק בית כלכלי, על נתוני עוניבלוחות  :ראש משק הבית

ללא ,  לכוח העבודהההשתייכות" מידת"הגדרת ראש משק הבית נקבעת לפי 

 יש לשי� לב ג� לכ� שהגדרת משק בית בפרק זה שונה מזו .מי�להתייחסות לגיל ו

 מדובר 1ואילו בפרק , 60+ ונשי� בנות 65+ שכ� כא� מדובר בגברי� בני 1שבפרק 

 .65+בגברי� ונשי� בני 

כלומר המועסק שעובד , ראש משק הבית הוא המפרנס העיקרי של משק הבית  

והוא קוד� למועסק , )כולל איש צבא קבע( או יותר בשבוע הקובע  שעות35

 .מועסק�שקוד� לבלתי,  בשבועת שעו34שעובד עד 
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להיות ראש , לפי ההגדרה, א� יש יותר מאד� אחד במשק הבית שמתאי�  

 .ייקבע ראש משק הבית לפי סדר העדיפות שקובע המרואיי�, משק בית

 כראש משק הבית האד� שהמרואיי� ייקבע, א� אי� מפרנס במשק הבית  

 .מחשיב כראש משק הבית

בה� שלהוציא משקי בית ( ומעלה 18 � אד� בהואראש משק הבית : הערה

 ).בלבד 17�15בה� יש בני ש ומשקי בית 17�15 בגיל אהמפרנס היחידי הו

  .הוא השבוע המסתיי� בשבת שלפני בוא הפוקד למשק הבית השבוע הקובע

,  ומעלה15 כוח העבודה האזרחי כולל את כל האנשי� מגיל :כוח העבודה האזרחי

מועסקי� : אלה לפי הגדרות ,בשבוע הקובע" מועסקי��בלתי"או " מועסקי�"שהיו 

,  בעבודה כלשהי תמורת שכר"שבוע הקובע"ה� אנשי� שעבדו לפחות שעה אחת ב

; )אחרי�בי� בשירותי� ובי� בענפי� (כל העובדי� בקיבוצי� ; רווח או תמורה אחרת

אנשי� השוהי� במוסדות ;  שעות ויותר בשבוע15בני משפחה שעבדו ללא תשלו� 

 . שעות ויותר בשבוע15שעבדו 

 : מורכבת משלוש קבוצות משנה" המועסקי�"קבוצת 

מניי� .  שעות או יותר בשבוע הקובע35 עובדי� שעבדו � "עבדו עבודה מלאה"  

, � בקשר לעבודתו או לעסקוהשעות כולל את השעות שהעובד היה עסוק בה

כגו� שעות ההמתנה ( שעות המתנה ,כולל שעות נוספות ע� או בלי תשלו�

שה� שעות עבודה הקשורות , ושעות ההכנה)  של סבל אולעבודה של בעל מונית

 והכנת שיעורי� הכגו� בדיק(אפילו אינ� מבוצעות במקו� העבודה , בעבודה

 ).חזרותו

 . שעות בשבוע הקובע34�ל בי� שעהבדי� שעבדו  עו�" עבדו עבודה חלקית"  

 עובדי� שנעדרו מעבודת� במש� כל �" נעדרו זמנית מעבודת� הרגילה"  

, מזג אוויר לא מתאי�, שביתה, מילואי�, חופשה,  מחלהבגללהשבוע הקובע 

אנשי� שנעדרו מעבודת� . סיבה אחרתמאו )  יו�30עד (הפסקת עבודה זמנית 

 .רת מוגדרי� כנעדרי� זמנית מעבודת�וג� חיפשו עבודה אח

בשבוע הקובע ) אפילו שעה אחת(ה� אנשי� שלא עבדו כלל " מועסקי��בלתי" �

ידי רישו� �כגו� על,  השבועות האחרוני�ארבעתוחיפשו עבודה באופ� פעיל ב
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והיו , ידי פנייה אישית או בכתב�בלשכת העבודה של שירות התעסוקה או על

זמינות ("לו הוצעה לה� עבודה מתאימה , ע הקובעיכולי� להתחיל לעבוד בשבו

 ").לעבודה

או " מועסקי�"שלא היו ,  ומעלה15 גילאי ה� אינ� בכוח העבודה האזרחיאנשי� ש

בקבוצה זו נכללו אנשי� שעבדו בהתנדבות ללא כל . בשבוע הקובע" מועסקי��בלתי"

, יהייי� מפנסאנשי� הח,  מסוגלי� לעבודמי שאינ�, תלמידי�, עקרות בית, תמורה

 נכללו בקבוצה זו ,כ�. שלא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע הקובע, דומהמרנטה וכ

 . חיילי� בשירות סדיר

המועסקי� . שהמועסק עבד בו, הוא ענ� שאליו משתיי� המפעל או המוסד ענ! כלכלי

 .וגו בהתא� לענ� פעילות�בקיבוצי� ס5

בלי להתחשב במקצוע , עבודה שהמועסק מבצע במקו� עבודתוה הוא משלח יד

 . א� אינו עוסק בו,שלמד

 

 רי�יקנה ושאיצבת זִק

למעט מי ,  שנה18רי� ה� תושבי ישראל שמלאו לה� יקנה ושאיצבת זמבוטחי� בִק

שהגיע לגיל ,  כאמור,קנה הוא כל מבוטחיצבת זזכאי לִק.  ומעלה60שעלה ארצה בגיל 

�או לגבר ; לא מבח� הכנסות ל� שני� 65 �שה ילא,  שנה70 �לגבר : קנהיצבת זִק 65 

עקרת (צבה שה נשואה ואלמנה בת ִקיא.  לפי מבח� הכנסות� שנה 60 �שה ילא, שני�

 למי � 65קנה בזכות עצמ� מגיל יזכאיות ג� ה� לקצבת ז, העובדות במשק בית�) בית

 של ה� וילדיני�זכאי� לגמלת שאירי� אלמ. 1995 בינואר 1שהגיעה לגיל זה לאחר 

 . כאמור לעילי�ראל המבוטח ישיתושב

צבה ליחיד גובה הִק, א לחוק1 לפי סעי� :מלה לפי חוק הביטוח הלאומיקבלת הִג

בעקבות .  מהשכר הממוצע לפי חוק24% �ולזוג ,  מהשכר הממוצע לפי חוק16%הוא 

 בוטלה הצמדת הגמלה לשינויי� החלי� בשכר 2003�2002שינויי חקיקה בשני� 

סכו� "ורי קצבאות זיקנה ושאירי� מחושבי� כאחוזי� מ שיע2004�החל מ. הממוצע

 .אשר מתעדכ� לפי עליית המחירי� בלבד, "בסיסי

 המוסד לביטוח לאומי משל� לקשישי� :מלה לא לפי חוק הביטוח הלאומיקבלת הִג

צבאות הממומנות ִק, פי חוק הביטוח הלאומי�צבה עלולשאירי� שאינ� זכאי� לִק
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, 60 גיל לאחרלה זו בעיקר עולי� חדשי� שעלו ארצה מזכאי� לִג. ידי הממשלה�על

 � להותצבאות המשולמשיעורי הִק. פי חוק הביטוח הלאומי�ולכ� אינ� מבוטחי� על

 .והזכאות מותנית בדר� כלל במבח� הכנסה, צבה לפי חוקזהי� לשיעורי הִק

שאי� לה� הכנסה , צבהגבייתית הניתנת למקבלי ִק� תוספת לא:השלמת הכנסה

, )בהתאמה, בודד�לבודד או ללא( מהשכר הממוצע 17% או על 13%העולה על אחרת 

צבאות לפי חוק הביטוח בכפו� לתנאי� המוגדרי� בחוק הבטחת הכנסה לזכאי� לִק

 . הלאומי

מומל2 לעיי� ברבעו� הסטטיסטי של המוסד , צבות הביטוח הלאומילמידע נוס� על ִק

 . לביטוח לאומי

 

 ממדי העוני

") נפש סטנדרטית"הגדרת ראה להל� (ה הפנויה לנפש סטנדרטית משפחה שהכנסת

 .משפחה ענייהנמוכה מקו העוני לנפש סטנדרטית מוגדרת כ

 מההכנסה החציונית הפנויה לנפש 50%�מוגדר כרמת ההכנסה השווה לקו העוני 

, ידי שימוש בסול� שקילות�קו העוני מותא� לגודל המשפחה על. סטנדרטית

 .פשות במשפחה לנפשות סטנדרטיתהמתרג� את מספר הנ

הכנסה המתקבלת מעבודה ( היא ההכנסה הכלכלית של המשפחה הכנסה פנויה

 בתוספת תשלומי העברה ובניכוי ,)ננסיי�ייי� ונכסי� פזומבעלות על אמצעי ייצור פי

 . מסי� ישירי�

 הוא מדד המציי� את היק� העוני במונחי� של שיעור המשפחות תחולת העוני

 .כלל האוכלוסייההעניות ב

על דר� מדידת העוני בישראל מומל2 לקרוא בסקירה השנתית של המוסד לביטוח 

 .לאומי

ידי משרד החקלאות והבריאות �פותח על" ביטחו� תזונתי" מדד :ביטחו� תזונתי

חוסר "ביטחו� תזונתי מוגדר כ�אי. האמריקני והוא מתבסס על דיווח האוכלוסייה

, דיר מספיק מזו� ֵמזי� בדרכי� החברתיות המקובלותיכולת לרכוש באופ� אמי� וס
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דרגות החומרה של ביטחו� תזונתי ). Bickel et al., 2000" (עקב קשיי� כלכליי�

 : מוגדרות באופ� הבא

 להספקת המזו� וניהול או כמעט אי� דאגה,  דאגהאי� : תזונתיביטחו�

בהיק�  צמצו� ואי� מגמה של צמצו� באיכות המזו� אי�,  המזו�תקציב

 .צריכת המזו�

 תקציב וניהול דאגה לגבי הספקת המזו� יש: בינוניטחו� תזונתי יבאי

 מגמה מתונה של צמצו� וישיש מגמה של צמצו� באיכות המזו� , המזו�

 .בהיק� צריכת המזו�

 וניהול תקציב המזו� רבה לגבי הספקת דאגה יש :ביטחו� תזונתי חמוראי

 .צריכתו ובהיק� מזו�המזו� ויש צמצו� ניכר באיכות ה

�הלוחות בנושא ביטחו� תזונתי מבוססי� על סקר ארצי שנער� על ידי מאיירס

 .2003מכו� ברוקדייל בשנת �וינט'ג

 

 משק הבית וסקר הכנסותלוחות המבוססי� על נתוני� מסקר הוצאות 

בלוחות אלו גברי� . בלוחות אלו שונה מאשר ביתר לוחות השנתו�הגדרת הגיל 

דבר זה נעשה לצור� תיאו� ע� הגדרת . 60 מגיל � ונשי� 65ישי� מגיל מוגדרי� קש

. גיל הפרישה מעבודה נמצא כעת בתהלי� שינוי. הגיל המקובלת לקבלת פנסייה

כגו� הגדרת גיל זיקנה במדידת עוני לפי , נשארו הגדרות מוסדיות, למרות זאת

ו� תהלי� שינוי גיל ולפחות עד לסי, לפיכ�. ההגדרה הגילית הקודמת של גיל פרישה

 .נשארת הגדרת הגיל כא� ללא שינוי, הפרישה

 ויש לה� תקציב , קבוצת אנשי� הגרי� רוב ימות השבוע באותה דירה:משק בית

במשק הבית נכללי� בני משפחה שה� חיילי� או לומדי� . הוצאות משות� למזו�

שכ� , 1ק  יש לשי� לב לכ� שהגדרת משק בית בפרק זה שונה מזו שבפר.בפנימיות

 מדובר בגברי� ובנשי� 1ואילו בפרק , 60+ ובנשי� בנות 65+כא� מדובר בגברי� בני 

 .65+בני 
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 : משקי בית של קשישי� חולקו לקבוצות הבאות

�משקי בית שבה� גרי� קשישי�   �לפי , כל משקי הבית שבה� גר קשיש� ס

 ;אחד הצירופי� המפורטי� להל�

 ; י� במשק בית של יחיד קשישי� הגר�קשישי� בודדי�   

 משק בית של שני פרטי� אשר לפחות אחד �בני זוג שלפחות אחד מה� קשיש   

מתו� קבוצה זו . מה� מוגדר כקשיש לפי הגדרת הגיל המפורטת למעלה

 ; הופרדו משקי בית של בני זוג אשר שניה� קשישי�

אחד אשר לפחות ,  משקי בית בני יותר משתי נפשות�משקי בית אחרי�   

 .הפרטי� המתגוררי� בה� הוא קשיש

עדי� למיי� אות� לפי ,  כדי לדרג את המשפחות לפי מצב� הכלכלי:נפש סטנדרטית

וכדי להתחשב ביתרונות ; ולא לפי ההכנסה המשפחתית הכוללת, הכנסת� לנפש

לא לפי ההכנסה המשפחתית המחולקת במספר , ה� מוינו, הכלכליי� לגודל משפחה

הנפשות "לא לפי ההכנסה המשפחתית המחולקת במספר א, הנפשות למעשה

 ". הסטנדרטיות

המתרג� את מספר הנפשות במשפחה , פי סול� שקילות�נפש סטנדרטית נקבעת על

לכל נפש נוספת במשפחה מיוחסת השפעה , כ�. שבה" תקניות"למספר הנפשות ה

, במילי� אחרות. שולית קטנה יותר מבחינת העומס המוטל על תקציב המשפחה

פוחתת ע� , כדי לשמור על רמת חיי� קבועה, תוספת ההכנסה הנחוצה למשפחה

 .גידול מספר הנפשות במשפחה

 מומל2 לעיי� בסקר הוצאות סטנדרטיתלפרטי� נוספי� על דר� חישוב נפש 

 .או בסקירה השנתית של המוסד לביטוח לאומי, ס"המשפחה של הלמ

טפות של משק הבית לפני ניכוי  ס� ההכנסות הכספיות השו:הכנסה כספית ברוטו

הכנסה זו כוללת את כל ההכנסות מעבודה שכירה של כל אחד מבני . תשלומי החובה

שעות נוספות , דמי הבראה וביגוד, 13כגו� חודש , ע� כל התוספות(משק הבית 

כולל העברות (הכנסות שוטפות מתמיכות , מעבודה עצמאית או מעסק, )פרמיותו

 .דיבידנדמריבית ומ,  וכ� הכנסות כספיות מרכוש,נסיותומפ) ממשקי בית אחרי�



 171  של הקשישיםחברתיים וכלכלייםמאפיינים  

 מס הכנסה � המסי� הישירי� המוטלי� על ההכנסות השוטפות :תשלומי חובה

 .ותשלומי� לביטוח הלאומי

 .הכנסה כספית ברוטו בניכוי תשלומי חובה: הכנסה כספית נטו

רוטו ב( ההכנסה הכספית השוטפת של משק הבית :הכנסה כספית לנפש סטנדרטית

 .מחולקת במספר הנפשות הסטנדרטיות במשק הבית) או נטו

 הכנסות מריבית על פיקדונות ,ל" כוללת הכנסות מרנטה באר2 ומחו:הכנסה מהו�

 את זקיפת הריבית האלטרנטיבית על , וכ�, דיבידנדי� על מניות,ועל איגרות חוב

דית  הכנסה זקופה מהשתתפות מוס,)שאינה בשכירות(ההו� המושקע בדירה 

 . והריבית האלטרנטיבית על ההו� המושקע ברכב,בתשלו� שכר דירה

לא .  הכנסה שוטפת ממקו� עבודה או מקופת פנסייה הקשורה בעבודה:פנסייה

 .ל"כולל הכנסה שוטפת ממקור פרטי ופנסיות מחו

כל התשלומי� שמשל� משק הבית על קניית מוצרי� או � ס�:הוצאות לתצרוכת

). שקניית� מוגדרת כהשקעה ולא כתצרוכת( דירה ורכב יירותוכ� צריכת ש, שירותי�

קניית מוצר נחשבת לפי . דמי הובלה או התקנה, התשלומי� כוללי� לעתי� ג� ריבית

מקדמה שמשל� משק הבית על חשבו� מוצר או שירות שטר� , ולכ�; יו� קבלתו

 .אינה מוגדרת כהוצאה לתצרוכת, נתקבלו

2002�החל מ ס" על ידי הלמנער� :הסקר החברתי , � על מדג� של ,מדי שנהוהוא נער

מוצא , בנוס�. צא ממרש� התושבי� העיקרי לסקר מ5המדג�.  ומעלה20נפשות בגיל 

 הגיעו ארצה אחרי בחירת המדג� אשרמדג� משלי� מתו� אוכלוסיית העולי� 

 הערבית של מזרח ירושלי� האוכלוסייה. 7,000� השאלוני� הוא כמספר .העיקרי

א� קשיי� בעבודת השדה הביאו לכ� כי היא לא נכללה באומדני� , בסקר נכללה

 .הסופיהמבוססי� על המדג� 

 זהי� לאלה המתקבלי� יהיו לצפות כי אומדני� המתקבלי� מהסקר החברתי אי�

,  משקי ביתמדגמיכולל אלה המבוססי� על , ס"מסקרי� מדגמיי� אחרי� של הלמ

יש להיזהר כאשר , לכ�.  על סקרי מדג�או מנתוני� אחרי� אשר אינ� מבוססי�

 . לאומדני� מסקרי� אחרי�החברתימשווי� אומדני� מהסקר 
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 סימני� מיוחדי�

 או שהנתוני� אינ� רלוונטיי�נתוני� אי� =  ריק 

40%�ע� טעויות דגימה יחסיות גבוהות מנתוני� =  ..  

40%� ל25%נתוני� ע� טעויות דגימה יחסיות בי� =  ()  

 

 

 פרי�עיגול מס

  .בגלל עיגול המספרי�, לוהכ�כרח לס�המתאי� באינו סיכו� הפירוטי� 

 

 מקורות

, בפרק זה מקור� בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהוהנתוני� הגדרות ה

 .מכו� ברוקדייל�וינט'ג�המוסד לביטוח לאומי ומאיירס
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שני� , לפי שנות לימוד ומי!, * וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.1לוח 
 חרותנב

 אחוזי�

    לימודשנות

   כ"סה 4�0 8�5 12�9 15�13 +16

       

      1970 

 65 +בני כ"סה 100.0 40.5 30.6 18.2 5.3 5.4

       

      1980 

 65 +בני כ"סה 100.0 30.3 32.1 25.2 6.8 5.6

       

      1990 

 65 +בני כ"סה 100.0 26.7 30.6 28.1 8.0 6.6

 גברי� 100.0 21.3 30.2 29.6 8.8 10.1

 נשי� 100.0 31.0 30.9 27.1 7.3 3.7

       

      2000 

 65 +בני כ"סה 100.0 19.7 25.0 29.4 14.1 11.6

 גברי� 100.0 15.6 25.0 29.9 14.1 15.2

 נשי� 100.0 22.7 25.0 29.1 14.1 8.9

       

      2004 

 65 +בני כ"סה 100.0 17.5 21.7 30.8 16.9 13.1

 גברי� 100.0 12.8 22.2 30.8 16.3 17.7

 נשי� 100.0 21.0 21.2 30.7 17.3 9.7

       

 *האוכלוסייה כלל 100.0 4.5 8.6 46.5 21.9 18.4

 גברי� 100.0 3.1 8.5 48.8 20.8 18.7

 נשי� 100.0 5.9 8.7 44.4 22.9 18.0

 שנתו� סטטיסטי, ס"למ: מקור
  ומעלה15בני  *
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, קבוצת אוכלוסייה ומי!, לפי שנות לימוד, 65+התפלגות בני  : 3.2לוח 
2004 

 אחוזי�

  יהודי� ערבי�

   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�

          

 כ"סה 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0

79.5 50.4 66.2  17.6 10.2 14.5 4�0 

11.9 31.2 20.7  21.9 21.8 21.9 5�8 

.. .. 3.0  12.4 11.3 12.0 9�10 

5.0 6.3 5.6  19.8 21.1 20.4 11�12 

.. .. 2.2  18.2 17.0 17.7 15�13 

.. .. 2.3   10.0 18.4 13.6 16+ 

 שנתו� סטטיסטי, ס"למ: מקור

 

 

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

אמריקה�אירופה   כ"סה ישראל אפריקה�אסיה

אחוזי�  אלפי� חוזי�א    אלפי� אחוזי�  אלפי� אחוזי�  אלפי�

            

 *כ"סה 608.6 100.0  74.8 100.0  179.4 100.0  351.5 100.0

6.3 22.1  35.3 63.3  2.9 2.2  14.5 88.1 4�0 

20.5 72.1  27.9 50.1  14.2 10.6  21.9 133.3 5�8 

13.4 47.2  9.8 17.6  10.0 7.5  12.0 72.8 9�10 

19.1 67.3  18.1 32.4  31.4 23.5  20.4 124.1 11�12 

23.4 82.1  5.8 10.4  19.8 14.8  17.7 107.6 15�13 

17.3 60.7  3.1 5.6  21.7 16.2  13.6 82.7 16+ 

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור
כול כולל מקרי� הס� ה; לא כולל מקרי� שמספר שנות הלימוד או יבשת הלידה אינ� ידועי� *

 622.3אלו הוא 
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לפי סוג בית ספר אחרו! שבו למדו ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.4לוח 
 2004 ,וקבוצת אוכלוסייה

 אחוזי�

   יהודי� ערבי�

   

 65 +בני  

 כ"סה 100.0 100.0

 למדו לא 9.7 46.0

  ביניי�וחטיבת יסודי 28.4 42.9

 ישיבה 0.8 �

  וחקלאיוגיטכנול תיכו! 10.6 ..

 עיוני תיכו! 18.1 6.0

 תיכוני�על מוסד 11.8 ..

 אקדמי מוסד 20.4 2.4

   

 האוכלוסייה כלל  

 כ"סה 100.0 100.0

 למדו לא 2.3 6.6

  ביניי�וחטיבת יסודי 9.0 32.3

 ישיבה 2.8 �

  וחקלאיטכנולוגי תיכו! 17.5 5.1

 עיוני תיכו! 25.1 37.9

 יתיכונ�על מוסד 14.4 6.9

 אקדמי מוסד 28.4 11.1

 שנתו� סטטיסטי, ס"למ: מקור
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לפי התעודה הגבוהה ביותר ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.5לוח 
 2004, מי!לפי שקיבלו ו

 אחוזי�

  65 +בני 

 כלל
*האוכלוסייה    כ"סה גברי� נשי�

     

 למדו כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

 ב" יסודי או חטס" של בי�סיו תעודת 25.3 24.6 26.0 22.3

17.6 13.0 15.2 14.0 

שאינה תעודת ( תיכו! ס" של ביסיו� תעודת
 )בגרות

 בגרות תעודת 11.5 9.8 12.8 21.3

12.8 13.8 11.2 12.6 

 שאינה (תיכוני � עלס" של ביסיו� תעודת
 )תעודה אקדמית

  ראשו!אקדמי תואר 9.6 10.3 9.1 12.1

  שנייאקדמ תואר 8.1 8.9 7.5 7.0

  שלישיאקדמי תואר 1.8 2.8 1.0 1.0

 אחרת תעודה 0.0 0.0 0.0 0.0

  א& תעודהקיבלו לא 15.3 15.5 15.2 4.7

 ידוע לא 1.6 1.6 1.6 1.2

 סקרי כוח אד�, ס"מל: מקור
  ומעלה15בני  *
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מי! וקבוצת , לפי גיל,  בכוח העבודה האזרחי55+בני  : 3.6לוח 
 שני� נבחרות, אוכלוסייה

 בכל תאהמתאימה חוז בכוח העבודה האזרחי מהאוכלוסייה א

  כ"סה  יהודי�   דתות אחרותבני

   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�

            

           1970 

64�55 בני 55.2 88.5 22.1  89.4 23.4   
 65 +בני 19.5 33.8 5.0  35.0 5.5   

          

         1980 

64�55 בני 52.8 82.4 26.0 54.4 84.0 27.6   
 65 +בני 16.7 27.9 6.6 17.4 29.1 7.0   

          

         1990 

64�55 בני 50.4 73.7 30.2 52.8 75.7 33.1 28.0 55.6 3.7
 65 +בני 12.8 20.2 6.6 13.5 21.3 6.9 2.6 3.2 ..

          

           2000 

.. 39.2 23.8 41.8 67.9 54.0 37.6 63.9 50.0 55�64 

11.9 43.2 27.8 55.7 76.0 65.3 49.9 71.1 60.1     55�59 

.. 34.6 19.1 28.8 60.0 43.1 26.0 56.6 40.2     60�64 

.. .. .. 4.3 14.8 8.8 4.4 14.7 8.9 65+ 

.. 13.5 6.4 8.3 25.4 16.0 7.6 24.3 15.1     65�69 

.. .. .. 4.5 16.1 9.5 4.4 15.4 9.0     70�74 

.. .. .. 1.8 6.7 3.9 1.8 6.3 3.7 75+ 

          

         2004 

10.1 43.5 27.5 48.7 72.0 59.8 44.3 68.4 55.8 55�64 

17.6 50.8 33.8 60.5 79.3 69.6 55.6 76.0 65.4     55�59 

..  33.8 19.1 30.2 59.9 44.0 26.9 56.2 40.6     60�64 

.. .. 3.1 5.5 16.2 10.1 5.3 15.4 9.6 65+ 

..  ..  7.5 11.8 29.0 19.7 11.1 27.1 18.5     65�69 

�  ..  ..  5.3 15.0 9.4 4.9 14.2 8.8     70�74 

..  ..  ..   2.0 7.7 4.3  1.9 7.3 4.1 75+ 

 סקרי כוח אד�, ס" למ:מקור
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 שני� נבחרות, לפי גיל ומי!,  מועסקי�55+בני  : 3.7לוח 

 אחוז מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

   כ"סה גברי� נשי�

    

   1970 

 64�55 בני 52.2 83.9 20.8

 +65 בני 18.0 31.1 4.7

    

   1980 

 64�55 בני 47.8 74.6 23.5

 +65 בני 15.2 25.6 6.0

    

   1990 

 64�55 בני 48.9 71.7 29.1

 +65 בני 12.9 20.0 6.9

    

   2000 

 64�55 בני 47.0 59.3 36.1

 +65 בני 8.5 14.1 4.2

    

   2001 

 64�55 בני 49.0 61.0 38.1

 +65 בני 9.5 15.1 5.1

    

   2002 

 64�55 בני 49.5 61.4 38.8

 +65 בני 9.5 15.4 5.1

    

   2003 

 64�55 בני 50.8 61.6 41.0

 +65 בני 9.4 15.1 5.1

    

   2004 

 64�55 בני 52.0 63.6 41.3

 +65 בני 9.6 15.2 5.3

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור
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 המועסקי� במשרה חלקית מתו' כוח העבודה 55+בני  : 3.8לוח 
 שני� נבחרות, לפי גיל ומי!, האזרחי

 אחוז מהאוכלוסייה בכל תא

  64�55 בני 65 +בני

    69�65בני : מזה

   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�

               

    62.0 37.2 40.4  39.4 12.5 17.9 1970 

    72.6 54.0 57.9  46.0 15.6 23.5 1980 

74.7 51.8 58.0  78.6 59.1 64.6  47.9 20.0 29.0 1990 

71.1 42.6 50.6  73.5 49.5 56.1  45.4 15.3 27.2 2000 

74.0 42.6 52.6  74.6 50.6 58.0  47.1 17.2 29.3 2001 

71.3 38.7 49.6  72.8 48.3 55.8  44.1 15.8 27.3 2002 

72.4 47.5 55.0  74.1 53.9 60.1  44.6 17.3 28.8 2003 

71.0 43.1 52.3   71.5 51.8 58.1   41.8 17.1 27.3 2004 

 סקרי כוח אד�, ס"למ: ורמק

 

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

 2004, וקבוצת אוכלוסייה

  64�55 בני  65 +בני

 דתות בני
   כ"סה יהודי� אחרות

 דתות בני
   כ"סה יהודי� אחרות

        

 כ"סה 38.6 38.6 39.6  27.4 27.4 28.4

 גברי� 43.2 43.3 42.1  30.5 30.4 33.9

 נשי� 32.2 32.3     20.6 20.6  

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור
 לא כולל נעדרי� *
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לפי מחוז ,  וכלל האוכלוסייה בכוח העבודה האזרחי65+בני  : 3.10לוח 
 2004, מגורי� ומי!

 אחוז בכוח העבודה מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

  64�55 בני 65 +בני כלל

   כ"סה גברי� נשי�  כ"סה גברי� שי�נ *האוכלוסייה

         

 כ"סה 55.8 68.4 44.3  9.7 15.5 5.4 54.9

 ירושלי� 52.3 66.3 40.3  9.5 14.4 4.9 45.7

 הצפו! 47.1 60.8 33.7  10.5 14.8 7.1 50.1

 חיפה 52.0 64.2 41.4  6.4 10.7 3.3 53.0

 המרכז 59.6 71.2 48.4  10.6 16.9 5.8 61.0

 אביב תל 60.3 73.1 49.6  11.4 19.1 6.0 58.2

 דרו� 53.6 67.5 40.8  7.5 12.7 3.7 54.0

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור
  ומעלה15בני  *

 

 

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

 אחוז מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

   לימודשנות

16+ 13�15 9�12 5�8 0�4   

       

26.0 22.2 19.0 10.6 3.0 1990 

22.5 11.8 11.4 6.5 2.3 1997 

20.3 10.7 10.4 6.1 .. 1999 

21.1 12.0 11.4 5.1 .. 2002 

22.3 (11.8) 10.6 (4.7) .. 2003 

22.5 12.2 9.9 6.2 .. 2004 

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור
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האוכלוסייה ומועסקי� בכלל 65+מועסקי� בני  : 3.12לוח 
)1(

לפי ענ( , 
 2004, כלכלי ומי!

האוכלוסייה כלל
)1(

  65 +בני  

   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�

         

1,095.4 1,287.7 2,400.7 )אלפי�(כ מועסקי� "סה 61.7 42.2 19.5
)2(

 

       

 אחוזי�      

  כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 חקלאות 6.3 7.8 .. 2.0 3.1 0.8

 תעשייה 14.1 16.4 (9.2) 16.1 21.4 9.9

 ומי� חשמל .. .. 0.0 0.8 1.2 0.4

 בינוי 3.2 (4.5) .. 5.4 9.1 1.0

11.7 15.0 13.5 15.4 18.2 17.3 

מסחר סיטוני וקמעוני 
 ותיקוני�

  ואוכלאירוח שירותי (2.1) (2.1) .. 4.3 4.5 4.0

 ותקשורתאחסנה, תחבורה 5.7 7.1 .. 6.4 8.4 4.1

  ופיננסי�ביטוח, בנקאות (1.9) (2.4) .. 3.3 2.3 4.4

 עסקיי� שירותי� 18.3 21.3 11.8 13.3 14.6 11.8

 ציבורי מינהל .. .. .. 4.6 4.8 4.5

21.1 5.5 12.6 11.8 5.7 7.6 � חינו

17.7 4.7 10.6 26.7 8.1 13.9 

רווחה , בריאות שירותי
 וסעד

4.9 4.3 4.6 (8.2) (3.6) 5.0 

, קהילתיי� שירותי�
  ואישיי�חברתיי�

3.2 0.2 1.6  (4.6) .. (1.9) 

  הבית למשק שירותי�
 ידי פרטיי� על

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור
 15+בני  .1

ומועסקי� שהענ� הכלכלי שלה� אינו " מדינתיי��ארגוני� וגופי� חו�"כולל מועסקי� בענ�  .2
 ידוע
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 שני� נבחרות, לפי משלח יד ומי!, 65 +מועסקי� בני : 3.13ח לו

2004 2000 1990  

גברי� נשי� כ"סה גברי� נשי�  גברי� נשי�    

             

 ) אלפי�( מועסקי� כ"סה 36.9 15.1  35.6 14.2 61.7 42.2 19.5

         

 אחוזי�        

  מועסקי� כ"סה 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 אקדמאי� 12.3 5.3  16.6 12.6 18.8 19.4 16.9

  וטכניי�חופשיי� מקצועות 7.1 9.9  7.3 9.9 8.8 7.3 11.8

 מנהלי� 6.9 1.3  12.1 .. 7.1 9.2 ..

  פקידותעובדי 16.9 19.9  12.4 19.7 11.8 10.0 15.4

29.2 18.0 21.6 26.1 15.4  35.1 24.9 
 מכירות ועובדי עובדי, �סוכני

 שירותי�

  בחקלאותמקצועיי� עובדי� 7.1 3.3  5.6 .. 4.5 5.9 ..

7.2 19.0 15.2 13.4 19.9  21.2 21.3 

 בתעשייה מקצועיי� עובדי�
ובבינוי ועובדי� מקצועיי� 

 אחרי�

 מקצועיי� בלתי עובדי� 4.1 4.0  9.6 13.4  11.7 10.9 13.3

 אד�סקרי כוח , ס"למ: מקור
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הכנסה : 3.14לוח 
)1(

 למשק בית של קשישי
)2(

 ,כלל האוכלוסייהקרב וב, 
 2004, לפי סוג משק הבית

     )בודד או זוג(  בית של קשישי�משקי    

      :מה�   

  כל
 משקי 
 הבית 

באוכלוסייה

 משקי
 בית 

אחרי� 
שבה� 
לפחות 
 קשיש

  אחד

 , זוג
 רק 

אחד 
מה� 
קשיש

 שניה�
�קשישי

 כ "סה
 בית משקי

 , של זוגות
 לפחות 

 אחד 
 קשיש

קשישי�
 כ"סה בודדי�

  כ"סה
 משקי 

 בית 
שבה� 

  גרי�
קשישי�   

 32.0 17.5 82.5 33.4 34.6 68.0 100.0 

התפלגות משקי הבית של 

 )אחוזי�(קשישי� 

         

11,220 10,567 11,365 8,347 8,875 4,048 6,419  ממוצעת ברוטו כספית הכנסה 7,745

8,264 8,829 7,567 6,023 6,248 2,782 4,050   חציונית ברוטוכספית הכנסה 5,515

4,094 3,543 5,558 4,173 4,420 3,234 3,954 3,764 

 כספית ממוצעת ברוטו הכנסה

  סטנדרטיתלנפש 

  תשלומי חובהממוצע כ"סה 975 760 346 1,188 945 2,331 1,434 2,267

 הכנסה מס 563 473 184 773 601 1,585 752 1,466

  לאומילביטוח תשלומי� 126 71 18 127 82 339 243 379

  בריאות ממלכתי ביטוח 286 215 144 288 263 407 439 422

         

8,953 9,133 9,034 7,402 7,687 3,702 5,660   ממוצעת נטוכספית הכנסה 6,770

3,267 3,062 4,418 3,700 3,828 2,958 3,487 3,290 

  ממוצעת נטו כספית הכנסה

 לנפש סטנדרטית

        

 כספית ממוצעת הכנסה הרכב

 )אחוזי�(ברוטו 

 מעבודה 37.5 21.7 9.6 27.4 18.1 59.5 58.0 76.9

  שכירהמעבודה: מזה 85.8 77.3 88.7 75.4 64.8 86.5 90.0 86.8

  עצמאיתמעבודה          14.2 22.7 11.1 24.6 35.2 13.5 10.0 13.2

         

2.4 1.8 4.4 5.8 5.5 4.5 5.1 3.7 �  מהו

7.3 12.8 18.6 40.4 35.5 36.3 35.8 25.8 

כולל ( גמל וקופות מפנסיות

 )ל"מחו

 ומתמיכות מקצבאות 33.1 37.4 49.6 31.7 35.7 17.5 27.4 13.5

  לביטוח לאומימהמוסד: מזה 88.9 88.8 85.5 91.4 91.3 91.7 89.1 78.3

  אחרי� ממוסדות          5.5 5.7 5.7 5.7 5.7 5.2 5.0 6.6

  ביתממשקי          2.7 2.9 3.9 2.3 2.3 2.0  2.1 9.9

 סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות, ס"למ: מקור

 �2004ממוצע ל, שוטפי�מחירי� , ח"בש . 1

 60+ בנות ונשי� 65+גברי� בני  . 2
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הוצאה : 3.15לוח 
)1(

 ממוצעת למשק בית של קשישי�
)2(

 ובקרב כלל 
 2004, לפי סוג משק הבית,  קבוצות ראשיות�האוכלוסייה 

   משקי בית של קשישי�  

 משקי כל
הבית 

 באוכלוסייה

 משקי
בית 

אחרי� 
שבה� 
קשיש 

 אחד
 לפחות

: מה�

, זוג

שניה� 

קשישי�

, זוג
לפחות 

אחד 
קשיש

 קשישי�
 בודדי�

 כ"סה
משקי 

ת של בי
קשישי�

בודד (
 )או זוג

 כ"סה
 משקי

בית 
שבה� 

גרי� 
קשישי�   

        

 31.5 83.4 33.8 34.7 68.5 100.0 

 הבית של קשישי� משקי התפלגות
 )אחוזי�(

        

לתצרוכת הוצאה כ"סה 7,780 6,873 5,110 8,682 82,529 9,749 10,440
)3(

 

        

 )�אחוזי( ההוצאה לתצרוכת הרכב      

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 )ופירותכולל ירקות  (מזו� 16.8 16.1 15.1 16.7 16.7 17.9 16.3

 דיור 28.4 31.4 38.8 26.9 26.8 23.8 22.3

  הדירה ומשק הביתאחזקת 12.2 11.5 11.8 11.3 11.5 13.3 10.0

  וציוד לביתריהוט 3.5 3.4 2.6 4.0 4.1 3.7 4.0

  והנעלההלבשה 2.4 1.8 1.8 1.8 1.8 3.3 3.8

 בריאות 7.6 8.5 8.2 8.7 8.7 6.3 5.0

13.6 10.0 7.8 7.8 7.7 7.8 8.7 � תרבות ובידור, חינו

  ותקשורתתחבורה 16.4 15.8 10.2 19.1 19.1 17.2 20.4

  ושירותי� אחרי�מוצרי� 4.0 3.6 3.7 3.6 3.5 4.5 4.7

 משק הבית וסקר הכנסותסקר הוצאות , ס"למ: מקור

 2004ממוצע , שוטפי�מחירי� , ח"בש . 1

 60+ בנות ונשי� 65+גברי� בני  . 2

 רכב כוללי� זקיפה בעבור שירותי דיור ושירותי רכב לגרי� בדירה בבעלות� ולבעלי לתצרוכתנתוני ההוצאה  . 3

 



 185  של הקשישיםחברתיים וכלכלייםמאפיינים  

ובקרב כלל * הוצאה ממוצעת למשק בית של קשישי	 : 3.16לוח 
 2004, לפי סוג משק הבית,  קבוצות משניות�האוכלוסייה 

 י�אחוז

   משקי בית של קשישי�  

  משקי כל
 הבית 

באוכלוסייה

 משקי
בית 

אחרי�
שבה� 
קשיש 

 אחד
לפחות

: מה�

, זוג

שניה� 

קשישי�

, זוג
לפחות

אחד 
קשיש

 קשישי�
 בודדי�

 כ"סה
משקי 

בית של 
קשישי�

בודד (
 )או זוג

  כ"סה
 משקי 

 בית 
 שבה� 

  גרי�
  קשישי�

        

 31.5 83.4 33.8 34.7 68.5 100.0 
  הבית של משקי התפלגות

 )אחוזי�(הקשישי� 
        

      

  הוצאות אחזקת הדירה הרכב
 ומשק הבית

100.0 100.0 100.0 100.0  כ"סה 100.0 100.0 100.0
 מי� 10.4 12.2 7.7 15.0 16.4 8.0 9.8

  ודלק לביתגז, חשמל 28.3 29.7 29.7 29.7 29.2 26.5 31.7
  הביתושיפור אחזקה 13.8 15.8 16.7 15.2 15.3 11.0 12.4
 בבית עזרה 23.3 15.9 19.5 13.6 14.0 33.0 15.5
 )ארנונה (עירוניי� מסי� 17.6 20.1 20.2 20.0 18.8 14.3 22.9
 צורכי משק בית שוני� 6.7 6.4 6.1 6.5 6.2 7.2 7.7

        
  לבריאותוצאההה הרכב       

100.0 100.0 100.0 100.0  כ"סה 100.0 100.0 100.0
 בריאות ביטוח 23.6 24.1 22.0 25.3 25.3 22.5 23.4
 שיניי� ריפוי 25.7 23.0 24.2 22.3 22.6 31.3 31.0
  שירותי בריאותעל הוצאות 9.4 10.4 8.3 11.6 10.2 7.2 13.2
  על בריאותאחרות ותהוצא 41.4 42.5 45.5 40.8 41.9 38.9 32.4

        

      

 ,  ההוצאה לחינו�הרכב
 תרבות ובידור

100.0 100.0 100.0 100.0  כ"סה 100.0 100.0 100.0
 חינו� שירותי 17.2 11.0 17.2 7.3 7.0 24.5 36.1

  ומכשירי כתיבהספרי�, עיתוני� 8.8 10.8 9.3 11.6 11.8 6.6 6.8
 ספורט ובידור, תרבות מופעי 16.9 16.9 14.0 18.7 19.0 17.0 17.5
  וטיולי�נופש, הבראה 8.6 9.0 6.6 10.5 10.8 8.0 6.6

17.9 26.4 31.0 30.8 42.3 35.1 
  ובידור תרבות מוצרי 31.1

 קיימא�בני
  ספורט ומחנאותציוד, תחביבי� 11.1 11.4 7.7 13.7 13.5 10.7 7.8
 ת נופש יחידואחזקת קנייה 0.7 0.9 0.1 1.4 1.6 0.3 0.3
  ומוצריה�אינטרנט, מחשב 5.6 4.8 2.8 6.0 5.2 6.4 7.0

 סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות, ס"למ: מקור

 60 +בנות ונשי� 65+גברי� בני  *

 

� 
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 � ובכלל האוכלוסייה *הוצאה ממוצעת למשק בית של קשישי	 : 3.16לוח 
 )המש  (2004, לפי סוג משק הבית ,קבוצות משניות

 י�אחוז

   משקי בית של קשישי�  

  משקי כל

 הבית 

באוכלוסייה

 משקי

בית 

אחרי� 

שבה� 

קשיש 

 אחד

לפחות

: מה�

, זוג

שניה� 

קשישי�

, זוג

לפחות

אחד 

קשיש

 קשישי�

 בודדי�

 כ"סה

 משקי

בית של 

קשישי�

בודד (

 )או זוג

  כ"סה

 משקי 

 בית 

 שבה� 

  גרי�

  קשישי�

  ההוצאה לתחבורה ותקשורתהרכב      

100.0 100.0 100.0 100.0  כ"סה 100.0 100.0 100.0

  ציבוריתבתחבורה נסיעה 6.5 5.5 10.1 4.0 4.3 7.9 4.9

  לאר�לחו� נסיעה 19.3 23.4 19.3 24.7 27.3 13.6 15.7

  רכבלכלי הוצאות 53.1 53.5 42.5 57.1 54.6 52.6 57.9

  ותקשורתטלפו�, דואר 19.5 16.4 26.9 13.0 12.8 24.0 19.7

 אחרות הוצאות 1.5 1.2 1.1 1.2 1.0 2.0 1.8

 סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות, ס"למ: מקור

 60 +בנות ונשי� 65+גברי� בני  *
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קשישי	 : 3.17לוח 
)1(

 המקבלי	 פנסיה
)2(

 שני	 נבחרות, 

   אלפי� אחוזי�

    

  1998 

 כ"סה 201.5 30.9

 גברי� 101.5 42.6

 נשי� 100.0 24.1

   

  1999 

 כ"סה 205.7 30.9

 גברי� 103.2 42.6

 נשי� 102.5 24.1

   

  2001 

 כ"סה 243.3 35.3

 גברי� 129.3 51.4

 נשי� 114.0 26.0

   

  2002 

 כ"סה 259.0 36.6

 גברי� 133.6 51.5

 נשי� 125.4 27.9

   

  2003 

 כ"סה 245.8 35.7

 גברי� 130.4 51.8

 נשי� 115.4 26.4

   

  2004 

 כ"סה 272.9 37.2

 גברי� 139.0 51.1

 נשי� 133.9 29.0

 סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות, ס"למ: מקור

 60 +בנות ונשי� 65+גברי� בני  . 1

 שוטפת הכנסהולא , פנסייה שוטפת ממקו� עבודה או מקופת פנסייה הקשורה בעבודה . 2
 ל"ממקור פרטי ומפנסיות מחו
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שלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	 מקבלי ה : 3.18לוח 
שני	 , פי חוק פי חוק ושלא על לאומי על מהמוסד לביטוח

 נבחרות

 י�אחוז

    זיקנה ושאירי�קצבת ממקבלי אחוז

    חוקלפי חוק לפי לא

   כ"סה  הלאומיהביטוח  הלאומיהביטוח

    

95.1 39.7 45.3 1980 

96.1 26.8 31.8 1990 

94.5 22.4 33.4 1995 

94.5 21.6 32.9 1996 

94.5 20.8 32.2 1997 

94.6 20.2 31.5 1998 

94.8 19.8 31.0 1999 

95.0 19.5 30.8 2000 

95.0 19.2 30.3 2001 

95.0 18.9 29.6 2002 

94.9 18.3 28.5 2003 

94.4 17.7 27.5 2004 

 רבעו# סטטיסטי, המוסד לביטוח לאומי: מקור



 189  של הקשישיםחברתיים וכלכלייםמאפיינים  

בלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי� מק : 3.19לוח 
 לפי רשות מקומיתלאומי מהמוסד לביטוח

)1(
 ,2004 

 סו� שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

   

ארצי כ"סה 165,936 26.8
)2(

 

   

 גוש אבו 47 31.5

 סנא� אבו 54 17.4

 יהודה אב� 31 5.1

  פח�אל או� 206 23.6

 אופקי� 1,197 59.1

 יהודה אור 620 25.8

 עקיבא אור 904 54.6

 אורנית 10 7.5

 אזור 175 18.1

 אילת 574 25.4

 אכסאל 64 30.5

 אלעד 14 15.9

 מנשה אלפי 16 11.7

 אעבלי� 84 30.4

 אפרתה 17 12.6

 אריאל 776 65.3

 אשדוד 10,336 53.9

 אשקלו� 6,655 53.2

ת'ג�באקה 98 16.0
)3(

 

 יעקב באר 110 23.6

 שבע באר 10,071 49.0

 ידאת'נוג�בועיינה 40 34.8

 בוקעאתא 52 23.9

 מכסור�אל ביר 81 51.6

 �'ג בית 54 14.0

 שא� בית 30 7.8

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2004בסו� ,  או יותרתושבי� 5,000ביישובי� שמנו  . 1

2 . �  ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זהוכוללהכול הוא ארצי �הס

 )1ראו מבוא לפרק ( בעקבות הלי� איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  . 3

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי�  : 3.19לוח 
 לפי רשות מקומיתלאומי מהמוסד לביטוח

)1(
 )המש� (2004, 

 סו� שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

 שמש בית 275 24.6

 עילית ביתר 27 27.3

 ברק בני 1,596 16.7

 ש"עי בני 646 71.1

עדה�גבעת בנימינה 68 14.4
)3( 

 ה"בסמ 41 30.6

 טבעו� בסמת 51 32.9

 י� בת 7,339 33.3

 מכר�דיידה'ג 91 21.2

 ולס'ג 29 14.2

 וליה'לג'ג 48 25.9

 זרקא�אסר 'ג 41 23.7

 זאב גבעת 52 16.7

 שמואל גבעת 179 15.0

 גבעתיי� 541 6.3

 גדרה 238 23.6

 יבנה ג� 102 17.8

 תקווה גני 103 10.7

עספיא� כרמלאל דאלית 102 18.3
)3( 

 דבורייה 68 27.4

 חנא דייר 80 34.3

 דימונה 1,519 50.6

 השרו� הוד 389 13.2

 הרצליה 1,386 13.4

 יעקב זכרו� 94 9.3

 זרזיר 33 31.7

 חדרה 3,393 37.7

 חולו� 5,049 21.7

 חורה 36 45.0

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2004בסו� ,  או יותרתושבי� 5,000ביישובי� שמנו  . 1

2 . �  ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זהוכוללהכול הוא ארצי �הס

 )1ראו מבוא לפרק ( בעקבות הלי� איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  . 3

� 
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קצבת זיקנה ושאירי	 מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי : 3.19לוח 
 לפי רשות מקומיתלאומי מהמוסד לביטוח

)1(
 ,2004) � )המש

 סו$ שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

 חיפה 11,165 25.3

 הגלילית חצור 219 31.7

 טבריה 1,133 29.1

20.5 57 � טורעא

 טייבה 231 19.9

 טירה 220 30.0

 כרמל טירת 608 30.0

 טמרה 169 26.0

 היבנ 651 33.2

אפרי�נווה �יהוד 340 19.1
)3( 

 יפיע 86 21.8

 עילית יקנע� 572 47.9

 ירוח� 321 50.6

 ירושלי� 9,569 18.0

 ירכא 54 14.0

 כאבול 69 37.9

 יאיר כוכב 8 5.8

 כסיפה 75 72.1

 סמיע�כסרא 31 20.3

 ורדי� כפר 4 1.4

 יאסי! כפר 39 11.0

 יונה כפר 109 22.0

 כנא כפר 117 31.8

 מנדא כפר 99 35.5

 סבא כפר 1,734 20.0

 קאס� כפר 140 39.1

 קרע כפר 79 20.4

 כרמיאל 2,859 59.8

 להבי� 1 0.6

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2004בסו$ ,  או יותרתושבי� 5,000ביישובי� שמנו  . 1

  ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זהוכוללהכול הוא ארצי 'הס& . 2

 )1ראו מבוא לפרק ( בעקבות הלי& איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  . 3

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.19לוח 
 לפי רשות מקומיתלאומי מהמוסד לביטוח

)1(
 ,2004) � )המש

 סו$ שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

 לוד 2,563 41.6
 לקיה 55 64.0
 ציו� מבשרת 140 10.0
 שמסדל 'מג 85 26.4
 מגאר 109 23.4
 העמק מגדל 1,269 48.9
23.0 253 �רעות�מכבי��מודיעי

)3( 
25.6 20 � עילית מודיעי
 בתיה מזכרת 116 36.0

 מיתר 10 2.8
 אדומי� מעלה 477 41.8
 עירו� מעלה 67 24.7
 תרשיחא�מעלות 1,197 61.0
 משהד 33 24.4
 נהריה 1,969 32.7
 נח! 44 21.7
 ציונה נס 436 16.8
   נצרת 640 22.5
 עילית נצרת 3,782 58.6
 נשר 945 42.1
 נתיבות 785 57.2
 נתניה 7,812 35.8
 ני�'סח 183 29.3

 עומר 14 2.0
 עילוט 28 23.0
29.3 61 � מאהל עי
 עכו 1,763 38.2
 עפולה 2,083 47.6

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2004בסו$ ,  או יותרתושבי� 5,000ביישובי� שמנו  . 1

  ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זהוכוללהכול הוא ארצי 'הס& . 2

 )1ראו מבוא לפרק ( בעקבות הלי& איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  . 3

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	 : 3.19לוח 
 לפי רשות מקומיתלאומי מהמוסד לביטוח

)1(
 ,2004) � )המש

 סו$ שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

 עראבה 125 27.4

 ערד 1,818 59.9

 ערערה 118 23.8

 בנגב ערערה 67 65.0

 פוריידיס 52 19.9

 כרכור�חנה פרדס 975 32.1

 פרדסייה 7 4.5

 תקווה פתח 5,664 26.4

18.0 102 � קדימה�צור

 צפת 1,025 40.8

 קלנסווה 86 24.0

65.7 341 � קצרי

 אונו קריית 418 13.2

 ארבע קריית 201 56.3

 אתא קריית 1,922 35.1

 ביאליק קריית 1,528 27.9

 גת קריית 2,687 53.8

 טבעו� קריית 180 10.3

 י� קריית 2,737 44.3

 מוצקי� קריית 1,441 27.0

 מלאכי קריית 546 37.7

 עקרו� קריית 171 19.8

 שמונה קריית 693 36.6

 שומרו� קרני 62 34.6

 ראמה 81 18.5

 העי� ראש 393 17.6

27.7 5,428 � לציו� ראשו

 רהט 359 62.4

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2004בסו$ ,  או יותרתושבי� 5,000ביישובי� שמנו  . 1

  ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זהוכוללהכול הוא ארצי 'הס& . 2

 )1ראו מבוא לפרק (ות הלי& איחוד הרשויות  בעקבשינויי� חלו 2003בשנת  . 3

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	 : 3.19לוח 
 לפי רשות מקומיתלאומי מהמוסד לביטוח

)1(
 ,2004) � )המש

 סו$ שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

 רחובות 3,099 26.0

 ריינה 62 19.9

 רכסי� 48 16.3

 רמלה 1,884 34.7

 ג� רמת 2,203 10.5

 השרו� רמת 284 5.7

 ישי רמת 22 10.5

 רעננה 733 13.5

 שלו��שגב 40 72.7

שגור 62 17.1
)3(

 

 שדרות 1,092 56.3

 שוה� 17 6.0

 שלומי 162 39.1

 שעב 57 41.9

 שפרע� 255 22.6

 יפו�אביב תל 7,963 14.8

 מונד תל 44 8.8

 שבע תל 82 58.6

 ומיהמוסד לביטוח לא: מקור

 2004בסו$ ,  או יותרתושבי� 5,000ביישובי� שמנו  . 1

  ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זהוכוללהכול הוא ארצי 'הס& . 2

 )1ראו מבוא לפרק ( בעקבות הלי& איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  . 3
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.20לוח 
 2004, במועצות האזוריות, לביטוח לאומימהמוסד 

 סו$ שנה

  מספרי� מוחלטי� אחוזי�

   

 *ארצי כ"סה 165,936 26.8

   

  בטו!אל 44 37.6

 אלונה 4 4.7

 )אונו (אפעל 38 4.2

 אשכול 60 8.0

  טוביהבאר 54 3.5

26.6 45 � מרג� אלבוסת

  שמעו�בני 26 4.7

  בית שא�בקעת 29 2.7

 ברנר 8 1.4

 גדרות 8 1.9

22.3 21 � גול

  עציו�גוש 60 32.6

 גזר 41 3.1

0.3 1 �  רווהג

  השרו�דרו� 37 2.5

 הגלבוע 117 6.5

  העליו�הגליל 100 5.6

  התחתו�הגליל 7 1.4

  התיכונההערבה 1 3.4

  חברו�הר 5 21.7

4.7 33 � זבולו

  אילותחבל 1 2.0

  יבנהחבל 6 1.7

  מודיעי�חבל 35 3.6

  אשקלו�חו! 63 7.4

  הכרמלחו! 81 4.6

 לאומיהמוסד לביטוח : מקור
  וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זהארציהכול הוא 'הס& * 

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.20לוח 
 )המש� (2004, במועצות האזוריות, מהמוסד לביטוח לאומי

 סו$ שנה

  רי� מוחלטי�מספ אחוזי�

  השרו�חו! 28 3.5

  עזהחו! 9 17.6

 יואב 19 3.8

  השרו�לב 38 2.9

 לכיש 42 6.1

  החרמו�מבואות 4 1.2

 מגידו 54 4.4

 מגילות 2 66.7

  אשרמטה 109 5.1

  בנימי�מטה 137 30.4

  יהודהמטה 95 4.2

 מנשה 45 4.6

  יוס!מעלה 14 2.8

  הגלילמרו� 38 6.0

 חבי�מר 42 7.2

 משגב 45 18.3

  שורקנחל 6 3.6

  הירד�עמק 53 3.9

  חפרעמק 79 2.9

  יזרעאלעמק 56 2.6

  לודעמק 40 5.4

  הירד�ערבות 4 19.0

  נגברמת 11 5.6

  נגבשדות 28 4.3

27.8 132 � שומרו

  הנגבשער 27 4.0

 שפיר 44 6.6

 תמר 1 2.1

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

  ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זההכול הוא'הס& * 
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משקי הבית של קשישי	 : 3.21לוח 
)1(

 מס� משקי הבית בכל עשירו' 
הכנסה
)2(

 שני	 נבחרות, 

 אחוזי�

2004 2003 2002 2001 1999 1998   

       

  הביתמשקי כלל 28.1 28.0 27.7 27.3 27.4 27.4

       

19.1 16.5 18.0 22.6 23.9 22.9 � תחתו� עשירו

25.7 23.3 24.4 25.5 26.1 22.1 � שני עשירו

30.7 33.6 27.1 26.8 25.7 26.6 � שלישי עשירו

28.3 33.1 28.7 30.4 33.8 32.4 � רביעי עשירו

32.6 28.5 29.0 27.6 29.2 31.6 � חמישי עשירו

30.0 25.6 31.6 30.2 30.3 30.0 � שישי עשירו

24.2 25.9 29.6 28.1 27.5 28.8 � שביעי עשירו

27.4 29.9 27.1 27.7 31.4 29.4 � שמיני עשירו

27.0 27.2 29.8 28.5 24.6 31.2 � תשיעי עשירו

29.3 30.5 27.8 29.3 27.0 25.9 � עליו� עשירו

 סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות,  ס"למ: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני  .1

פי משקי בית בכלל 'העשירוני� מחולקי� על ;נפש סטנדרטיתהכנסה נטו של משק הבית ל .2
 האוכלוסייה
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ממדי העוני בקרב משפחות שבראש' עומד קשיש : 3.22 לוח
)1(

 ובקרב כלל 
 2004 2002, האוכלוסייה

   העברה תשלומי לפני  תשלומי העברהלאחר

   ישירי�ומסי�  ישירי�ומסי�

 בכלל
 האוכלוסייה

 בקרב
  הקשישי�

 בכלל
 אוכלוסייהה

 בקרב
   הקשישי�

      

     2002 

     
 הענייה האוכלוסייה

 )אלפי�(

 משפחות       214.7 612.8  74.0 325.0

 נפשות       346.8 1,954.1  123.0 1,212.0

 )אחוזי� (העוני תחולת     

 משפחות       58.8 33.5  20.3 17.7

 נפשות       57.1 32.3  20.2 20.0

      

     2003
)2(

 

     

 הענייה האוכלוסייה
 )אלפי�(

 משפחות       222.7 645.3  83.9 366.3

 נפשות       361.6 2,156.2  143.3 1,426.8

 )אחוזי� (העוני תחולת     

 משפחות       59.3 33.9  22.3 19.3

 נפשות       58.0 33.8  23.0 22.4

      

     2004
)2(

 

     
 הענייה וסייההאוכל

 )אלפי�(

 משפחות       225.4 656.8  95.4 394.2

 נפשות       361.4 2,184.1  156.8 1,534.3

 )אחוזי� (העוני תחולת     

משפחות       59.2 33.7  25.1 20.3
)3(

 

 נפשות       57.7 33.8  25.0 23.6

 המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+ברי� בני ג .1

 כולל מזרח ירושלי� .2

 19.6%חלק# של משפחות שבראש# עומד קשיש מקרב כלל האוכלוסייה הוא  .3
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ממדי העוני בקרב הקשישי	 : 3.23לוח 
)1(

2004, לפי הרכב משק הבית, 
)2(

 

 מכלל אחוז
 הקשישי�

  זובקבוצה
  העוני תחולת

  הביתמשק הרכב )אחוזי�(

   

 כ"סה 20.2 100.0

   

 לבד רי�ג 25.6 24.6

)3(או ילדי�/ ב� זוג וע� גרי� 19.2 44.2
 

)4( ב� זוג ובני משפחה אחרי�ע� גרי� 15.2 15.6
 

  בני משפחה אחרי� ללא ב� זוגע� גרי� 13.4 16.2

  לביטוח לאומיהמוסד:  מקור

 מוצגי� נתוני� על משפחות שבראש  3.24� ו3.22 בלוחות.  60+נשי� בנות , 65+גברי� בני  . 1
ללא הבחנה מי עומד בראש ,  זה מוצגי� נתוני� על כלל הקשישי�בלוח.  קשישעומד

 הביתהמשפחה או משק 

  מזרח ירושלי�כולל . 2

 18ילדי� עד גיל  . 3

 18כולל ילדי� מעל גיל  . 4

 

 

חלק' של משפחות שבראש' עומד קשיש : 3.24לוח 
)1(

 באוכלוסייה הענייה 
 2004 1998 ,כלל האוכלוסייהקרב וב

 זי�אחו

   ענייהה אוכלוסייהב     

   תשלומי העברהלפני תשלומי העברהלאחר  

   ישירי�ומסי�  ישירי�ומסי�  האוכלוסייהכללב

   משפחות נפשות  משפחות נפשות  משפחות נפשות

         

9.9 20.2  11.0 22.8  17.4 35.1 1998 

9.8 20.2  12.1 28.2  17.7 36.6 1999 

9.9 19.9  12.3 27.5  19.1 37.9 2000 

9.8 19.9  11.0 25.2  17.4 35.5 2001 

10.0 19.9  10.2 22.8  17.8 35.0 2002 

9.8 19.8  10.0 22.9  16.8 34.5 
(2)

2003 

9.6 19.6  10.2 24.2  16.6 34.3 
(2)

2004 

 המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני  .1

  ירושלי�כולל מזרח .2
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לפי מדד ביטחו� ,  ובכלל האוכלוסייה65+משקי בית של בני  : 3.25 לוח
תזונתי
)1(

 2003, וקבוצת אוכלוסייה 

 אחוזי�

ביטחו� �אי
 תזונתי חמור

ביטחו� �אי
 בינוניתזונתי 

�  ביטחו
   כ"סה תזונתי

     

 65+ בני של בית משקי 100 81 12 7

     

 אוכלוסייה קבוצת    

ואחרי� יהודי� 100 83 9 8
)2(

 

 לשעברמ"עולי בריה: מזה  100 79 17 4
)3( 

 ערבי� 100 74 19 7
     

  האוכלוסייהבכלל בית משקי 100 78 14 8

 תנאי עלהשפעת המצוקה הכלכלית של הזקני� , 2003. ואחרי�' ג, ברודסקי'; א, ברג : מקור
 מכו  ברוקדייל�וינט'ג, סקר ארצי: חייה�

  תזונתי ראו במבוא ביטחו גדרת מדד על מקור ה .1

 אי , או כמעט אי  דאגה להספקת המזו  וניהול תקציב המזו ,  אי  דאגה�  תזונתיביטחו�
  בהיק( צריכת המזו צמצו� המזו  ואי  באיכות מגמה של צמצו�

יש מגמה של ,  יש דאגה לגבי הספקת המזו  וניהול תקציב המזו � בנוניביטחו� תזונתי �אי
  צמצו� בהיק( צריכת המזו של ויש מגמה מתונה המזו  באיכות צמצו�

 יש דאגה רבה לגבי הספקת המזו  וניהול תקציב המזו  ויש � ביטחו� תזונתי חמור�אי
  ובהיק( צריכתוהמזו  באיכותצמצו� ניכר 

 )ראו מבוא( שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  נוצרי�, יהודי�: כולל .2

  ואיל-1990 משנת שעלו .3
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 ולפי, לפי מידת הקור בדירה בחור�, 65+משקי בית של בני  : 3.26לוח 
 2003, קבוצת אוכלוסייה

 י�אחוז

  קרתמיד
 לעתי� קר

 קרובות
  קר

   כ"סה  קרלא לפעמי�

      

 כ"סה 100 68 15 9 8

      

 אוכלוסייה קבוצת     

)1(ואחרי� יהודי� 100 70 18 7 5
 

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 100 57 9 17 17
)2(

 ערבי� 100 80 12 4 4

על תנאי  השפעת המצוקה הכלכלית של הזקני�, 2003. ואחרי�' ג, ברודסקי'; א, ברג  :מקור
 מכו  ברוקדייל�וינט'ג, סקר ארצי: חייה�

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .1

  ואיל-1990שעלו משנת  .2

 

 

 ולפי, לפי הימצאות מי� חמי� בדירה, 65+משקי בית של בני  : 3.27 לוח
 2003, קבוצת אוכלוסייה

 אחוזי�

  בכללאי�
  פע�

 בשבוע
 פעמי�2�3

   כ"סה  יו�כל בשבוע

      

 כ"סה 100 85 10 3 2

      

 אוכלוסייה קבוצת     

)1(ואחרי� יהודי� 100 85 8 0 8
 

 לשעברמ"עולי בריה: המז 100 85 7 4 4
)2(

 ערבי� 100 87 11 3 0

 הכלכלית של הזקני� על תנאי המצוקההשפעת , 2003. ואחרי�' ג, ברודסקי'; א, ברג : מקור
 מכו  ברוקדייל�וינט'ג, סקר ארצי: חייה�

 )ראו מבוא( סיווג דת  ללאנוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה , יהודי�: כולל .1

 איל- ו1990 משנת שעלו .2
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קבוצת  ולפי, לפי קיו� בעיות בדירה, 65+משקי בית של בני  : 3.28 לוח
 2003, אוכלוסייה

 אחוזי�

  רצפה
 שבורה

 כיורי�
/שבורי�

אמבטיה 
לא תקינה

 חלונות
 שבורי�

 או צנרת
   סדקי� רטיבות ביוב

       

 כ"סה 14 16 9 5 2 4

       

 אוכלוסייה קבוצת      

)1(ואחרי� ודי�יה 13 14 12 3 4 4
 

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 12 15 10 4 2 4
)2(

 ערבי� 24 24 9 23 2 4

 הכלכלית של הזקני� על תנאי המצוקההשפעת , 2003. ואחרי�' ג, ברודסקי'; א, ברג : מקור
 מכו  ברוקדייל�וינט'ג, סקר ארצי: חייה�

 )ראו מבוא(דת   סיווג ללאנוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה , יהודי�: כולל .1

  ואיל-1990 משנת שעלו .2
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כלכלי�לפי שיו� לאשכול חברתי,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.29 לוח
)1(

 ,
2001 

   65 +בני  האוכלוסייהכלל 

 65+ בני אחוז

  אלפי� אחוזי�  אלפי� אחוזי�  באוכלוסייה
  רשויות

מקומיות
)3(

  אשכול
כלכלי�חברתי

)2(

       

 כ"סה 264 638.4 100.0 6,462.3 100.0 9.9

       

1.3 2.1 133.5 0.3 1.8 11 1 

4.5 6.8 436.3 3.1 19.6 31 2 

4.0 6.3 408.2 2.6 16.3 35 3 

8.6 24.9 1,606.0 21.7 138.8 40 4 

10.4 15.8 1,021.2 16.6 106.0 44 5 

10.5 9.5 615.8 10.1 64.7 37 6 

12.7 18.3 1,181.3 23.5 150.3 25 7 

13.6 15.1 973.6 20.8 132.6 27 8 

9.2 1.2 78.1 1.1 7.2 12 9 

13.8 0.1 8.3 0.2 1.1 2 10 

 האוכלוסייה שלכלכלית � הרשויות המקומיות ודירוג  לפי הרמה החברתיתאפיו ", ס"למ: מקור
 עיבוד מיוחד, 2004ר  מינוא22/2004'  לעיתונות מסהודעה, "2001�ב

 ביותר מציי  את הרמה הנמוכה 1אשכול ,  הרשויות המקומיותשלכלכלי �בדירוג החברתי . 1
  את הרמה הגבוהה ביותר10ואשכול 

. 5.9כלכלי הממוצע שלה  היה � גרו ברשויות מקומיות שהדרוג החברתי65+בני , 2001בשנת  .2
 ברשויות מקומיות שהדרוג הממוצע שלה  גרו) כלל האוכלוסייה(התושבי� בני כל הגילי� 

 5.3היה 

  מקומיות ומועצות אזוריותמועצות, עיריות: כולל . 3
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עלות על דירה ומספר החדרי  הממוצע במשקי בית של ב : 3.30 לוח
קשישי 
)1(

 2004, לפי סוג משק הבית, האוכלוסייה  ובכלל

 אחוזי�

    בית של קשישי�משקי  

 משקי כל
הבית 

יהבאוכלוסי

 משקי
בית 

אחרי� 
שבה� 
קשיש 

 אחד
 לפחות

: מה�

, זוג

שניה� 

קשישי�

, זוג
לפחות 

אחד 
 קשיש

 קשישי�
 בודדי�

 כ"סה
 ביתמשקי

של 
קשישי� 

בודד או (
 )זוג

 כ"סה
משקי בית 

שבה� 
 גרי�

  קשישי�

       

 

 32.6 84.3 35.4 32.0 67.4 100.0 

 ביתמשקי התפלגות
 של קשישי�

        

 בשכירות ובבעלות דירות      

כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
)2(

 

  בבעלותדירות 75.1 72.9 67.5 78.5 77.4 79.8 70.6

  שכורותדירות 19.7 21.5 24.6 18.4 19.0 15.6 24.0

        

  חדרי� ממוצע בדירהמספר      

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 2 עד 16.1 20.7 30.1 11.1 11.8 6.0 10.3

33.2 36.9 43.7 41.7 46.3 44.0 41.8 2.5�3 

33.6 37.6 30.1 31.9 19.1 25.4 29.3 3.5�4 

22.9 19.5 14.4 15.3 4.5 9.8 12.9 4.5+ 

 סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות, ס"למ: מקור

 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני  .1

  דמי מפתח ומגורי� בחינ��רי� כולל סוגי דיור אח .2
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 2003, הגרי� בדירה בבעלות� 20+ ובני 65+בני  : 3.31לוח 

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בניכלל  73.3 76.5 70.9

    

 גיל   

72.3 79.1 75.3 65�74 

68.9 72.5 70.4 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 72.3 75.8 69.6

 * לשעברמ"עולי בריה: מזה 30.2 29.1 31.0

 ערבי� 93.4 87.4 100.0

    

 20 +בני 73.5 74.2 72.9

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור
  ואיל-1990שעלו משנת  *
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,  שני� בדירת� הנוכחית10 הגרי� לפחות 20+ ובני 65+בני  : 3.32לוח 
 2003, וותק המגורי� בדירה הנוכחית

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 שני� בדירת� הנוכחית10גרי� לפחות    

 65 +בניכלל  62.8 61.9 63.5

    

 גיל   

63.7 62.6 63.2 65�74 

60.5 63.3 62.2 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 61.5 60.8 62.0

 * לשעברמ"עולי בריה: מזה 8.1 (7.5) (8.4)

 ערבי� 88.2 77.5 100.0

   

 20 +בני 41.8 42.0 41.7

    

  בדירה הנוכחיתי� המגורותק  

    

 כ"סה: 65 +בני 100.0 100.0 100.0

  שנהעד 5.4 6.4 6.5

  שני�1�5 15.9 14.5 18.3

  שני�5�10 16.9 15.6 15.9

  שני�10�20 11.7 14.0 12.8

 שני� 20+ 50.2 49.5 46.6

    

 כ"סה: 20 +בני 100.0 100.0 100.0

  שנהעד 13.7 14.0 13.7

  שני�1�5 23.2 23.4 24.5

  שני�5�10 21.0 20.9 21.6

  שני�10�20 19.4 19.2 18.6

 שני� 20+ 22.6 22.5 21.5

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור
  ואיל-1990שעלו משנת  *
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תחושת ביטחו  וגורמי� (היבטי� שוני� בסביבת המגורי�  : 3.33 לוח
 2003, לפי מי , 20+ ובני 65+בקרב בני ) מפריעי�

 אחוזי�

  65 +בני 

   כ"סה גברי� נשי� 20+ בני

     

  לגישה לדירההמדרגות הפרעת    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

  וכלל לא מפריעמפריע כל כ� לא 38.1 41.4 35.5 49.3

  מאודומפריע מפריע 21.5 18.9 23.3 15.5

  מעליתיש 40.5 39.7 41.1 35.2

     

    

 ביטחו  ללכת לבד באזור המגורי� תחושת
 בשעת החשיכה

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

 מאוד ובטוח בטוח 71.1 83.2 61.3 76.4

  וכלל לא בטוחבטוח כל כ� לא 28.8 16.8 38.7 23.5

     

  בדירה מרעש המגיע מבחו"הפרעה    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

  וכלל לא מפריעמפריע כל כ� לא 65.9 66.6 65.2 63.7

  מאודומפריע מפריע 34.2 33.4 34.8 36.2

     

  מזיהו� אוויר באזור המגורי�הפרעה    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

  וכלל לא מפריעמפריע כל כ� לא 65.2 68.1 63.0 61.6

  מאודומפריע מפריע 34.7 31.8 37.0 38.4

 החברתיקר סה, ס"למ: מקור
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קיימא במשקי בית של קשישי�%עלות על מוצרי� בניב : 3.34 לוח
)1(

  ובכלל
 2004, לפי סוג משק הבית, האוכלוסייה

 אחוזי�

   משקי בית של קשישי�  

 משקי כל
הבית 

באוכלוסייה

 משקי
בית 

אחרי� 
שבה� 
קשיש 

 אחד
 לפחות

: מה�

, זוג

שניה� 

 קשישי�

, זוג
לפחות 

אחד 
 קשיש

 קשישי�
 י�בודד

 כ"סה
 בית משקי

של 
קשישי� 

בודד או (
 )זוג

 כ"סה
 משקי 

בית 
שבה� 

 גרי�
  קשישי�

        

 31.5 83.4
)2(

 33.8 34.7 68.5 100.0 

 בית משקי התפלגות
 של קשישי�

        
 מיקרוגל 66.2 63.3 54.8 72.0 71.0 72.5 76.4
  עמוקמקפיא 18.4 17.4 9.0 26.0 25.5 20.5 17.8
  כלי�מדיח 25.3 27.7 15.7 40.1 37.0 20.1 31.8
  כביסהמייבש 15.5 14.1 7.8 20.5 18.4 18.7 35.1
  כביסהמכונת 92.2 90.3 83.6 97.0 96.6 96.3 94.7
  אבקשואב 65.4 65.9 56.0 76.1 76.2 64.2 66.1
  אווירמזג  64.9 66.2 58.5 74.3 74.9 62.1 65.8
 טלוויזיה 96.0 96.0 94.0 98.0 98.1 96.1 91.7
 וידאו 53.7 51.3 37.7 65.2 62.4 59.1 64.9
 D.V.D מכשיר 7.9 4.7 2.2 7.2 6.7 14.8 24.8
  ביתימחשב 28.6 19.4 10.7 28.5 26.3 48.6 59.2

86.8 93.4 97.2 96.9 95.6 96.2 95.3 

 טלפו  אחד קו
 לפחות

83.7 80.0 60.4 62.5 36.4 49.3 58.9 

 אחד סלולרי טלפו 
 לפחות

70.1 73.3 87.0 86.4 77.4 81.9 79.2 

 לטלוויזיה מנוי
 בכבלי� או בלוויי 

  לאינטרנטמנוי 19.2 12.7 6.3 19.2 17.5 33.3 40.7
 לפחותאחת מכונית 35.7 30.6 14.1 47.5 45.0 46.8 57.3

 סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות, ס"למ: מקור

 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני  .1

 "לפחות אחד קשיש, זוג"מתו- אחוז  .2
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 שלרשות� או לרשות בני בית� מכונית 20+ ובני 65+בני  : 3.35לוח 
 2003, ) טו  משקל כולל4עד (פרטית או מסחרית 

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בניכלל  36.2 46.9 27.9

    

 גיל   

35.0 53.5 43.2 65�74 

17.9 36.9 25.9 75+ 

    

 אוכלוסייה וצתקב   

 ואחרי� יהודי� 36.5 46.9 28.7

 * לשעברמ"עולי בריה: מזה 12.6 11.4 13.4

 ערבי� 29.2 .. ..

    

 20 +בני 64.8 69.8 60.2

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור
  ואיל-1990שעלו משנת  *
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 2004, לפי גיל ומי�,  וכלל האוכלוסייה המורשי� לנהוג65+בני  : 3.36לוח 

 שנהסו( 

   כ"סה גברי� נשי�

     

 מוחלטי� מספרי�   

  65 +בני 198,303 145,060 53,243

 65�74 בני       146,346 103,703 42,643

 75 +בני       51,957 41,357 10,600

    

  האוכלוסייה המתאימהמתו� אחוזי�   

 * לנהוגהמורשי� כלל 64.6 80.1 50.0

 65 +בני 29.1 49.9 13.6

 65�74 בני       39.4 62.4 20.8

 75 +בני       16.7 33.2 5.7

 מצבת הנהגי� בישראל, ס"למ: מקור
 17+האחוזי� מתייחסי� לבני  *
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 הנפגשי� או מדברי� בטלפו�20+ ובני 65+בני  : 3.37 לוח
)1(

לפחות פע� , 
 2003, ע� מישהו מבני משפחת� שאינו גר ִאת� בדירה, בשבוע

 אחוזי�

   כ"סה ברי�ג נשי�

    

  פע� בשבועלפחות נפגשי�   

    

 65 +בניכלל  74.8 72.6 76.5

    

 גיל   

78.4 73.5 76.3 65�74 

73.8 71.2 72.7 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 73.5 71.0 75.4

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 62.9 64.9 59.8
)2(

 

 ערבי� 100.0 100.0 100.0

    

 20 +בני 72.2 70.9 73.4

    

 בטלפו�מדברי�  
)1(

  פע� בשבועלפחות 

    

 65 +בניכלל  90.5 86.9 93.3

    

 גיל   

94.2 89.6 92.1 65�74 

92.0 83.0 88.2 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 92.5 88.8 95.3

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 86.9 83.7 88.8
)2(

 

 ערבי� 52.0 57.4 46.2

    

 20 +בני 87.6 84.6 90.4

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 כולל באמצעות מכשיר פקס או דואר אלקטרוני .1

  ואיל-1990 משנת שעלו .2
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 שיש לה� חברי� את� ה� נפגשי� או 20+ ובני 65+בני  : 3.38 לוח
מדברי� בטלפו�
)1(

 ,2003 
 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

  
 

 

 65 +בניכלל  75.8 75.6 76.0

    

 גיל   

79.0 80.9 79.9 65�74 

71.7 67.4 69.9 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 76.5 76.0 76.9

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 80.0 80.0 80.1
)2(

 

 ערבי� 62.1 69.5 54.1

    

 20 +בני 87.6 89.5 85.8

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 כולל באמצעות מכשיר פקס או דואר אלקטרוני .1

  ואיל-1990 משנת שעלו .2
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, 20+ ובני 65+דיווח על מצבי� של הרגשת בדידות בקרב בני  : 3.39 לוח
2003 

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 הרגשת בדידות   

    

 65 +בניכלל  100.0 100.0 100.0

  פע� לאא� 44.2 54.5 36.3

  רחוקותלעתי� 12.1 11.5 12.6

 מדי פע�, לפעמי� 25.2 21.9 27.7

  קרובותלעתי� 18.6 12.2 23.5

    

 20 +בניכלל  100.0 100.0 100.0

  פע� לאא� 41.9 48.1 36.2

  רחוקותלעתי� 25.0 25.7 24.4

 מדי פע�, לפעמי� 22.8 18.9 26.4

  קרובותלעתי� 10.3 7.3 13.0

    

 או לעתי� קרובות) מדי פע�( לפעמי�  על הרגשת בדידותדיווח

    

 65 +בניכלל  43.8 34.1 51.2

    

 גיל   

47.7 31.7 40.7 65�74 

56.0 37.8 48.3 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 43.0 33.2 50.5

 * לשעברמ"עולי בריה: מזה 40.7 33.4 45.7

 ערבי� 56.5 48.0 65.8

  

 20 +בני 33.1 26.2 39.4

 הסקר החברתי, ס"למ : מקור

  ואיל-1990שעלו משנת  *



 2005 - קשישים בישראל 214

 העוסקי� בפעילות התנדבותית בשלושת 20+ ובני 65+בני  : 3.40 לוח
 2003, החודשי� שקדמו לריאיו�

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65+ בני כלל 14.4 16.6 12.8

    

 גיל   

(15.2) (16.2) 15.6 65�74 

.. (17.1) (12.7) 75+ 

    

 20+ בני כלל 15.7 18.9 12.8

    

  הפעילות ההתנדבותיתשל מאפייני�   

  המתנדבי�מתו% אחוזי�   

    

 65 +בני כ"סה 100.0 100.0 100.0

 במסגרת ארגו&התנדבות 60.6 65.8 55.5
)1(

 

  פרטיבאופ& התנדבות 31.4 29.1 33.6

 ארגו& וה& באופ& פרטי ה& במסגרת התנדבות 8.0 5.1 10.9

    

 20+ בני כ"סה 100.0 100.0 100.0

 במסגרת ארגו&התנדבות 47.7 50.3 44.0
)1(

 

  פרטיבאופ& התנדבות 38.8 38.5 39.1

  ה& במסגרת ארגו& וה& באופ& פרטיהתנדבות 13.5 11.2 16.8

    

בחודש שעות 10 לפחות התנדבו   
)2 (

 

 65 +בני 59.2 58.1 60.4

 20 +בני 37.8 38.8 36.4

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 'ועד הורי� וכו, ז"משא, ו"ויצ, א"מד, "יד שרה"כמו  .1

 מתו- המתנדבי� באופ  קבוע .2
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 ושל כלל האוכלוסייה65+הרגלי קריאה של בני  : 3.41 לוח
)1(

 ,1999 
 אחוזי�

   65 +בני  האוכלוסייהכלל

   

)2(יומי עיתו   
 

76.4 60.6 

  יומי לפחות פע� אחת בשבוע עיתו& וקרא
 כ" סה�האחרו& 

   

 העיתוני� שפת  

 בלבד עברית 35.0 55.0

  בלבדאחרות שפות 21.5 13.8

  אחרותושפות עברית 4.0 7.0

   

  העיתו&קריאת ימי  

  חולבימי רק 5.3 8.2

  השבועבסו� רק 14.9 17.1

  ובסו� השבועחול בימי 38.3 49.8

   

 י�ספר  

 כ" סה� ספר אחד בחודש האחרו& לפחות קראו 37.5 47.1

   

  האחרו&בחודש קראו  

 אחד ספר 13.0 17.2

 ספרי� שני 10.9 13.8

  ויותרספרי� שלושה 9.6 13.5

   

 הספרי� שפת  

 בלבד עברית 12.9 27.7

  בלבדאחרות שפות 19.5 15.3

  אחרותושפות עברית .. 2.3

   

)3(בספרייה מי�רשו 8.1 20.3
 

 שנתו  סטטיסטי, ס"למ: מקור

  ומעלה14גילאי  .1

 היוצא לאור בישראל .2

 ספרייה ציבורית וספריית אוניברסיטה: כגו  .3
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 ושל כלל האוכלוסייה65+הרגלי בילוי של בני  : 3.42 לוח
)1(

 ,1999 
 אחוזי�

   65 +בני  האוכלוסייהכלל

   

43.1 33.0 

 פע� אחת בשנהביקרו במופעי במה לפחות
)2(

 � 
 כ"סה

אופרה, מחזמר, תאטרו� :מזה 21.2 25.6
)3(

 

 )רוק וכדומה, פופ(הופעה מוזיקלית   9.3 20.3

  קומימופע  6.5 15.3

 חזנות, מקהלה,  קלאסיקונצרט  15.0 8.6

ביקרו במוזיאו& באר) לפחות פע� אחת בשנה 19.6 28.2
)2(

32.1 12.2 

ת פע� אחת  בבית קולנוע לפחובסרט צפו
בחודש
)2( 

 פע� אחת בשבועבטלוויזיה צפו 88.3 91.1
)2(

 לפחות 

72.5 63.7 

 בטלוויזיה פע� אחת בשבועבסרט צפו
)2(

 לפחות 
 )כולל בווידאו או באמצעי אחר(

60.7 31.4 

לפאב או למקו� , למסעדה,  קפהלבית יצאו
לפחות פע� אחת בחודש, דומה באר)

)2( 

 ישנתו  סטטיסט, ס"למ: מקור

  ומעלה14גילאי  .1

 בחודש ובשבוע האחרוני� לפני הסקר, בשנה .2

 לא כולל הופעות חובבי� .3
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 היוצאי� לנופש או לטיול באר% או בחו% לאר% 20+ ובני 65+בני  : 3.43 לוח
 2003, בשנה שקדמה לריאיו�

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

  או טיול באר! שכלל לינה מחו! לביתנופש  

    

 65 +בניכלל  27.9 33.1 23.9

    

 גיל   

29.5 39.8 34.0 65�74 

16.2 22.9 19.0 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 28.5 33.8 24.5

 * לשעברמ"עולי בריה: מזה 13.7 18.3 10.5

 ערבי� (17.6) (23.0) ..

  

 20 +בני 51.2 54.2 48.4

    

 ו! לאר! בחטיול או נופש   

    

 65 +בניכלל  24.2 26.7 22.2

    

 גיל   

27.3 29.1 28.1 65�74 

23.0 15.1 18.4 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 24.1 27.4 21.7

 * לשעברמ"עולי בריה: מזה 14.0 15.9 12.6

 ערבי� (25.1) .. (35.5)

    

 20 +בני 30.1 30.3 29.8

 הסקר החברתי, ס"למ : מקור

  ואיל-1990שעלו משנת  *
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 למחשבי�,  לספורט* שהשתתפו בחוגי�20+ ובני 65+בני  : 3.44 לוח
 2003, בשנה שקדמה לריאיו�' למלאכת יד וכד, לשפות

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בניכלל  18.9 12.5 23.9

    

 גיל   

26.9 12.6 20.6 65�74 

19.5 12.3 16.5 75+ 

    

 20 +בני 20.3 15.7 24.5

 הסקר החברתי, ס"למ : מקור

 לא כולל קורסי� להכשרה מקצועית או השתלמות מקצועית *
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שהשתמשו במחשב, 20+ ובני 65+בני  : 3.45 לוח
)1(

,  ובאינטרנט בבית
 2003, בחודש שקד� לריאיו�, בעבודה או במקו� אחר

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 במחשב והשתמש   

    

 65 +בניכלל  13.6 20.3 8.4

12.4 24.8 17.9 65�74 

(2.8) 13.5 7.3 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 14.3 21.6 8.8

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 7.8 16.8 1.5
)2(

 

 ערבי� .. .. ..

    

 20 +בני 51.1 55.7 46.8

    

 באינטרנט השתמשו   

 שקד� לריאיו&תו% אלה שהשתמשו במחשב בחודש  מאחוזי� 

    

 65 +בניכלל  61.8 59.3 66.4

65.5 61.7 63.2 65�74 

71.3 52.5 56.8 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 61.8 59.3 66.4

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 26.0 29.3 ..
)2(

 

 ערבי� � � �

    

 20 +בני 74.7 76.8 72.4

 הסקר החברתי, ס"למ: ורמק

 לא כולל מחשב כיס .1

  ואיל-1990שעלו משנת  .2
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  2003, לפי מי�,  שדיווחו על חשיפה לעבריינות20+ובני  65+בני  : 3.46 לוח
 אחוזי�

  65 +בני 

20+בני     כ"סה גברי� נשי�  

      

)1( לעבריינותנחשפו כ"סה 13.1 14.4 12.1  23.1
 

 לדירהפריצה  : מזה 5.4 5.7 5.2  7.6

 גֵנבה  4.8 4.8 4.7  5.7

 לרכבפריצה  9.9 10.3 9.4  17.7
)2(

 

      

     
, אלו שנחשפו לעבריינותמתו�

 :דיווחו למשטרה על

 לדירה פריצה 68.5 64.8 71.7  60.1

 גֵנבה 48.3 38.2 56.3  48.4

  לרכבפריצה 65.2 64.4 66.5  55.9

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

, גנבה ללא שימוש בכוח או ללא איו� בשימוש בכוח, או גֵנבה ממנה/כולל פריצה לדירה ו .1
 פגיעה גופנית, גנבת רכב, פריצה לרכב

  או ברשות בני משק הביתברשות�מתו- אלה שהיה רכב  .2



 221  של הקשישיםחברתיים וכלכלייםמאפיינים  

 2003, 20+ ובני 65+שביעות רצו� מתחומי חיי� שוני� בקרב בני  : 3.47 לוח
 אחוזי�

 לא בכלל
 צי�מרו

 כל כ- לא
 מרוצי� מרוצי�

 מרוצי�
 : ממרוצי� כ"סה מאוד

      

 )באופ	 כללי (חייה�     

 65 +בני 100.0 17.3 61.8 16.0 4.9

 20 +בני 100.0 28.0 54.0 13.9 4.0

      

 הכלכלי מצב�     

 65 +בני 100.0 5.0 53.4 27.9 13.7

 20 +בני 100.0 6.7 41.1 31.1 21.1

      

  המשפחהבני ע� הקשר     

 65 +בני 100.0 55.0 39.6 4.1 1.4

 20 +בני 100.0 61.6 32.6 4.6 1.2

      

  ע� החברי�הקשר     

 65 +בני 100.0 34.0 61.6 3.5 0.9

 20 +בני 100.0 45.0 49.5 4.8 0.7

      

)באופ	 כללי (המגורי� דירת     

 65 +בני 100.0 27.8 58.1 9.8 4.3

 20 +בני 100.0 31.4 50.2 12.0 6.4

      

  הדירהגודל     

 65 +בני 100.0 25.1 64.2 7.9 2.8

 20 +בני 100.0 28.5 47.8 14.8 8.9

      

  הדירהשל הפיזי המצב     

 65 +בני 100.0 17.3 58.0 17.0 7.7

 20 +בני 100.0 21.2 45.9 20.8 12.1

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור

� 
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 2003, 20+ ובני 65+שביעות רצו� מתחומי חיי� שוני� בקרב בני  : 3.47 לוח
)� )המש

 אחוזי�

 לא בכלל
 מרוצי�

 כל כ- לא
 מרוצי� מרוצי�

 מרוצי�
 : ממרוצי� כ"סה מאוד

 בחור� הדירה חו�     

 65 +בני 100.0 15.7 60.9 16.1 7.3

 20 +בני 100.0 22.8 51.0 16.5 9.8

      

  בקי�הדירה תקרירו     

 65 +בני 100.0 16.7 59.2 16.5 7.6

 20 +בני 100.0 22.5 49.9 17.1 10.5

      

 השכני� ע� היחסי�     

 65 +בני 100.0 24.0 61.6 10.6 3.9

 20 +בני 100.0 27.6 55.2 11.6 5.8

      

)באופ	 כללי (המגורי� אזור     

 65 +בני 100.0 31.3 55.9 9.1 3.7

 20 +בני 100.0 33.3 46.3 13.2 7.1

      

     
 התחבורה הציבוריתסידורי

 באזור המגורי�

 65 +בני 100.0 21.1 55.2 12.0 11.6

 20 +בני 100.0 19.6 42.7 15.7 22.1

      

     

,  הירוקי�השטחי� כמות
 , גני� ציבוריי�

 פארקי� באזור המגורי�

 65 +בני 100.0 13.1 49.2 19.9 17.8

 20 +בני 100.0 16.3 36.2 20.2 27.4

      

  המגורי�באזור הניקיו	     

 65 +בני 100.0 10.7 46.7 23.7 18.9

 20 +בני 100.0 12.9 39.4 25.8 21.9

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור



 223  של הקשישיםחברתיים וכלכלייםמאפיינים  

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

   כ"סה גברי� נשי�

    

  היהודיתהאוכלוסייה בקרב   

 65+כ בני "סה 100.0 100.0 100.0

 חרדי� 1.5 1.4 1.6

 דתיי� 10.4 10.7 10.2

 דתיי��מסורתיי� 14.9 13.9 15.7

  כ� דתיי�כללא �מסורתיי� 33.2 29.9 35.7

 חילוניי�,  דתיי�לא 40.0 44.2 36.8

    

 20+כ בני "סה 100.0 100.0 100.0

 חרדי� 6.4 6.5 6.3

 דתיי� 9.3 9.7 9.0

 דתיי��מסורתיי� 12.3 12.3 12.3

  כ� דתיי�כללא �מסורתיי� 27.4 26.3 28.4

 חילוניי�,  דתיי�לא 44.6 45.2 44.0

    

 יהודית� האוכלוסייה הלאבקרב  

 65+כ בני "סה 100.0 100.0 100.0

  מאודדתיי� 27.7 (30.6) (25.0)

 דתיי� 34.5 (21.7) 46.6

 דתיי� כל כ� לא .. .. ..

  דתיי�לא 26.5 (33.9) ..

    

 20+כ בני "סה 100.0 100.0 100.0

  מאודדתיי� 11.2 7.8 11.2

 דתיי� 43.8 35.7 43.8

 דתיי� כל כ� לא 23.0 27.3 23.0

  דתיי�לא 22.0 29.3 22.0

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור


