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 )לפי עמודים( הנושאים בלוחות מפתח

 העקרונות של מפתח הנושאים בלוחות

המפתח אינו . המפתח כולל את הנושאי� העיקריי� המופיעי� בכל לוח של השנתו�

מתייחס לטקסט אלא ללוחות בלבד והוא מציי� את העמוד בשנתו� בו מופיע אותו 

בסיסיי� ביותר בשנתו� שה� " מי�"ו" גיל"אי� התייחסות במפתח למאפייני� . ער!

א� כי בלוחות המוקדשי� במלוא� (זה ומופיעי� בחלק גדול מאוד של הלוחות 

עצמ� ) משתני�(כמו כ� המפתח כולל את המאפייני� ). לנשי� יש לכ! ביטוי במפתח

המפתח כולל את הער! : לדוגמה. שה� מקבלי�) קטגוריות(ולא את האופנויות 

שה� מקרי� פרטיי� " אה/נשוי"או " ה/אלמ�"א! לא את הערכי� " מצב משפחתי"

הביטויי� שבה� נעשה שימוש בשנתו� משקפי� את ". מצב משפחתי"של הער! 

זו הסיבה . המינוח הסטטיסטי הרשמי של הארגוני� המספקי� לנו את הנתוני�

שבמקרי� רבי� המפתח ַמפנה מֵש� של ער! מוכר יותר באופ� יחסי לֵש� הער! כפי 

לעתי� מופיעה הפניה "). מועסקי�:  ראו�עובדי� : "לדוגמה(שמופיע בשנתו� 

:  ראו ג��בני דתות אחרות : "לדוגמה(לערכי� נוספי� הקרובי� לער! בו מדובר 

 "). ערבי�

 

 א

 16�71  אוכלוסייה

 רשויות מקומיות   , צורת יישוב, נפה, מחוז, יישובי�:  ראו� גאוגרפי אזור

 219  )שימוש( אינטרנט

 דמנטיה:  ראו� אלצהיימר

 27 לידה  ארצות

 203  )דירוג של הרשויות המקומיות(כלכלי � חברתיאשכול

 המתנה לאשפוז:  ראו� המתנה � אשפוז

 281�282 יו�  אשפוז

 136 יו� פסיכיאטרי  אשפוז

 129�135אשפוזי�  /אשפוז

 137�141 פסיכיאטרי מלא  אשפוז

 

 ב

 בדידותהרגשת :  ראו� בדידות
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 100 דימ3ת  בדיקות

 280 סינ�3  בדיקות

 200)  עוני: ראו ג�( תזונתי ביטחו�

 151 בריאות משלי�  ביטוח

 151 בריאות נוספי�  ביטוחי

, מחשב, מועדוני� חברתיי�, טיול, חוגי�, הרגלי בילוי, אינטרנט:  ראו� זמ� בילוי

 התנדבותיתפעילות , נופש, מתנדבי�,  יו�מרכזי

 315�336)  מדינות: ראו ג� (בינלאומי

 103�104 אצל רופא  ביקורי�

 278�279 ח� לקשיש  בית

 175 ספר אחרו�  בית

 223, 179, 177, 88�89, 21�22)  ערבי�: ראו ג� (אחרות דתות בני

 117 גופנית  בעיה

 202 בדירה  בעיות

 105 שינה  בעיות

 204�205 על דירה  בעל3ת

 88�151  בריאות

 93 גופנית  בריאות

בריאות , אשפוז פסיכיאטרי מלא, אשפוז יו� פסיכיאטרי:  ראו� הנפש בריאות

  אמבולטורי פסיכיאטריטיפול, נפשית

 94 נפשית  בריאות

    ממוש!מוסדות לטיפול :  ראו� אבות בתי

 מחלקות, מוסדות לטיפול ממוש!, אשפוזי�/אשפוז:  ראו� חולי� בתי

 

 ג

 291�293 חריפה  גריאטרייה

 291�293, 281שיקו�  �גריאטרייה

 330)  י בית/משק: ראו ג�( לבד גרי�
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 ד

 בדיאליזהטיפול :  ראו� דיאליזה

 288�290 מוג�  דיור

 16�71  דמוגרפיה

 115�116  דמנטיה

 23  דרוזי�

 23  דת

 223  דתי3ת

 

 ה

 57�58)  בי� יישובי�( פנימית הגירה

 184�186)  כספית (הוצאה

 207)   מפריעי�תחושת ביטחו� וגורמי�( בסביבת המגורי� שוני� היבטי�

 183)  כספית (הכנסה

 135 לאשפוז  המתנה

 331)  ביתי /משק: ראו ג�( מגורי� הסדרי

 216 בילוי  הרגלי

 215 קריאה  הרגלי

 213 בדידות  הרגשת

 תעודה גבוהה ביותר, שנות לימוד, בית ספר אחרו�: ראו � השכלה

 188�196 הכנסה  השלמת

 רופא שיניי�   , פא משפחהרו, רופא מומחה:  ראו� רפואית התמחות

  התנדבותיתפעילות, מתנדבי�:  ראו� התנדבות

 333�336  התפוצות

 

 ו

 206 מגורי� בדירה הנוכחית  ותק
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 ז

    סיעודגמלת :  ראו� לגמלת סיעוד זכאי�

 

 ח

 חברי�קשר ע� :  ראו� חברי�

 204)  מספר ממוצע במשק בית (חדרי�

 126�128מיו�  ) י(חדר

 218  חוגי�

 100)  נגד שפעת (�חיסו

    סיעודגמלת :  ראו� ביטוח סיעוד חוק

 מענק חימו�   :  ראו� חימו�

 220 לעבריינות  חשיפה

 

 ט

 217  טיול

 135 אמבולטורי פסיכיאטרי  טיפול

 110�111 בדיאליזה  טיפול

 שירותי�   :  ראו� ממוש! טיפול

 

 י

 315)  יבשות העול� (יבשת

 300�302, 174, 144, 121, 119, 114, 106�107, 100�102, 26�27  לידה יבשת

 129, 117, 105, 98�99, 93�96, 28 מוצא  יבשת

, 179, 177, 174�175, 122�123, 88�89, 26, 21�23)  יהודי� ואחרי�: ראו ג� (יהודי�

223 ,333�336 

, 88�89, 69�71, 64, 62, 59�60, 31, 26�28, 21�22)  יהודי�: ראו ג� (ואחרי� יהודי�

91 ,93�101 ,103 ,105�109 ,113�117 ,119 ,121 ,129 ,142 ,144 ,200�202 , 

205�206 ,209 ,211�213 ,217, 219 ,300�302 

 18 המיני�  יחס
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 68 תמיכה בהורי�  יחס

 325�328, 67 תלות יחסי

 35�53)  מקומיותרשויות : ראו ג� (יישובי�

    יישובצורת :  ראו� כפריי� יישובי�

    יישובצורת :  ראו�יי�  עירוניישובי�

 

 כ

 329, 179�180, 177)  מועסקי�: ראו ג� (האזרחי העבודה כוח

 

 ל

  אחרותדתותבני , ערבי�:  ראו� יהודי� לא

 106  לעיסה

 

 מ

 אשפוזי�   /אשפוז:  ראו� מאושפזי�

 173�223 חברתיי� וכלכליי�  מאפייני�

 149�150)  בקופות חולי� (מבוטחי�

 120, 118, 115�116, 59 בקהילה  מגורי�

 315�332)  השוואה בינלאומית (מדינות

)  יומיות�פעולות יו�, ניידות: ראו ג�(; )ADL �בביצוע פעולות היומיו�  (מוגבלות

119�120 

    ממוש!מוסדות לטיפול :  ראו� מוסדות

 332, 294�303, 120, 115, 59  ממוש! לטיפול מוסדות

 23  מוסלמי�

 261�270 חברתיי�  מועדוני�

 181�182, 178�179)  כוח העבודה האזרחי: ג�ראו  (מועסקי�

 195�196, 54�56)  רשויות מקומיות: ראו ג� (אזוריות מועצות

   מקומיותרשויות :  ראו� מקומיות מועצות
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 יבשת מוצא,  לידהיבשת, ארצות לידה:  ראו� מוצא

 208קיימא  � בנימוצרי�

 210)  נהגי�: ראו ג�( לנהוג מ3רשי�

 צורת יישוב   :  ראו� מושבי�

 297, 296, 292, 290, 180, 57�58, 29�32מחוזות  /מחוז

 108�109  מחלות

 132�134)  בבתי חולי� (מחלקות

 219  )שימוש( מחשב

 מיו�) י(חדר:  ראו� מיו�

, מוסדות לטיפול ממוש!, שיקו��גריאטרייה,  חריפהגריאטרייה:  ראו� מיטות

 סיעודית מורכבת

 201� בדירה   חמימי�

 209  מכונית

 101)  בדיקה (ממוגרפיה

  BMI(  96 ( גו.מסת

 254�257 חימו�  מענק

 עישו�   :  ראו� מעשני�

  עצמית של מצב הבריאותתפיסה:  ראו� הבריאות מצב

 300, 60�61 משפחתי  מצב

 301�303)  המוסדותשל דיירי ( תפקודי מצב

 271�277 יו�  מרכזי

 182  יד משלח

 קשר ע� בני משפחה, ביתי /משק:  ראו�ת ו/משפחה

 208, 204, 199�202, 197, 183�186, 62�65י בית  /משק

 179 חלקית  משרה

 259�260)  התנדבותיתפעילות : ראו ג� (מתנדבי�
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 נ

 125)  מורשי� לנהוג: ראו ג� (נהגי�

 217  נופש

 288  נופשוני�

 23  נוצרי�

 118  ניידות

 66 שואה  ניצולי

 296�297, 290, 29�32 נפות /נפה

 121  נפילות

   ביתי /משק:  ראו�) במשק בית (נפשות

 320�321, 148, 109, 101, 22  *נשי�

 335�336, 333, 315 כלל עולמיי�  נתוני�

 

 ס

 פטירות  /פטירה:  ראו� פטירה סיבות

 גמלת סיעוד   :  ראו� סיעוד

 291�293 מורכבת  סיעודית

 259�260 המוסד לביטוח לאומי  סניפי

 הרגלי קריאה  :  ראו� ספרי�

 121, 106�107  1997,  ומעלה60 בני סקר

 ממאירותשאתות :  ראו� סרט�

 

 ע

 לעבריינותחשיפה :  ראו� עבריינות

 מועסקי�   :  ראו� עובדי�

                                                 
*

יש בשנתו� לוחות רבי� ע� פירוט , בנוס�.  נתוני� על נשי� בלבדישמתייחס ללוחות בה�  
 .לפי מי�
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 253 סמ! מקצועיי�  עובדי�

 25 אתיופיה  עולי

 , 91, 64, 62, 59�60, 44�47, 32, 24, 22  ) ואיל�1990שעלו משנת ( לשעבר מ"בריה עולי
94�102, 105�107 ,117 ,119 ,121 ,129 ,144 ,200�202 ,205�206 ,209 ,211�213 ,

217 ,219 ,300�302 

 24  ) ואיל�1990שעלו משנת ( עולי�

 198�199)  תזונתיביטחו� : ראו ג� (עוני

 97  עישו�

 הרגלי קריאה  :  ראו� עיתוני�

 עולי�, ) ואיל�1990שעלו משנת (  לשעברמ"עולי בריה:  ראו� עלייה

 181 כלכלי  ענ.

 מקומיותרשויות , יישובי�:  ראו� עיריות

, 94, 91, 88�89, 69�71, 64, 62, 59�60, 31, 21�22)  בני דתות אחרות: ראו ג� (� ערבי�

96�101, 103 ,105�109 ,113 ,117 ,119 ,121�123 ,129 ,142 ,174�175 ,200�202 ,

205�206 ,209, 211�213 ,217 ,219 ,300�302 

 רשויות מקומיות  , צורת יישוב, יישובי�:  ראו� ערי�

 197 הכנסה  עשירוני

 

 פ

 324, 144�148, 142פטירות  /פטירה

 143פטירות בבתי חולי�  /פטירה

 מרכזי, מחשב, מועדוני� חברתיי�, טיול, חוגי�, הרגלי בילוי, אינטרנט:  ראו� פנאי

 התנדבותיתעילות פ, נופש, מתנדבי�, יו�

 187  פנסיה

 118�120)  מוגבלות: ראו ג�(; )ADL(יומיות �יו� פעולות

 95 גופנית  פעילות

 214)  מתנדבי�: ראו ג�( התנדבותית פעילות
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 צ

 57�58, 33�34 יישוב  צורת

 

 ק

, 103, 96�101, 94, 91, 88�89, 69�71, 64, 62, 59�60, 31, 21�22  אוכלוסייה קבוצת

105�107 ,113, 117 ,119 ,121�123 ,129 ,142 ,174�175 ,177 ,179 ,200�202 , 
205�206 ,209 ,211�213 ,217, 219 ,300�302 

 283�287 תומכות  קהילות

 149�150, 129, 117, 105, 98�99, 93�96 חולי�  קופת

 201 בדירה בחור.  קור

 צורת יישוב  :  ראו� קיבוצי�

 188�196 זיקנה ושארי�  קצבת

 הרגלי קריאה:  ראו� קריאה

 211 ע� בני משפחה  קשר

 212 ע� חברי�  קשר

 

 ר

 280, 106  ראייה

 102�104 מומחה  רופא

 102�104 משפחה  רופא

 102�104 שיניי�  רופא

 מכונית:  ראו� רכב

 , 244�252, 203, 189�194)  מועצות אזוריות, יישובי�: ראו ג� (מקומיות רשויות
255�257 ,263�270, 273�280 ,285�287 

 

 ש

 112�114)  פטירות/פטירה: ראו ג�( ממאירות שאתות

 221�222  שוני� רצו� מתחומי חיי� שביעות

 134)  חולי�בבית ( ממוצעת במחלקה שהייה
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 98 בתרופות ללא מרש� רופא  שימוש

 99 בתרופות ע� מרש� רופא  שימוש

 שינהבעיות :  ראו� שינה

 258�260)  וח לאומישל המוסד לביט (לקשיש הייעו, שירות

 240�303  שירותי�

  דירה   עלבעלות :  ראו� של דירה שכירות

 107 על הסוגרי�  שליטה

 280, 106  שמיעה

 180, 173�174 לימוד  שנות

 179 עבודה  שעות

 

 ת

 122�125 דרכי�  תאונות

 321�323, 88�90 חיי�  תוחלת

 321�322 חיי� בבריאות טובה  תוחלת

 335�336, 327�328, 317�319, 315, 69�71, 66  אוכלוסייה תחזיות

 176 גבוהה ביותר  תעודה

 התפוצות   :  ראו� תפוצות

 91�92 עצמית של מצב הבריאות  תפיסה
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 זה ןבשנתוחדשים לוחות 

 , וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בריאות גופנית טובה מאוד או מצוינת65+בני  �

 )2.6לוח  (2003/2004, י�יבשת מוצא וקופת החול, מי�, לפי גיל

 , וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת65+בני  �

 )2.7לוח  (2003/2004, יבשת מוצא וקופת החולי�, מי�, לפי גיל

 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על עיסוק בפעילות גופנית שלוש פעמי� 65+בני  �

 )2.8לוח  (2003/2004, ת מוצא וקופת החולי�יבש, מי�, לפי גיל, בשבוע או יותר

, לפי גיל,  ויותר25 של BMI וכלל האוכלוסייה המדווחי� על מסת גו. 65+בני  �

 )2.9לוח  (2003/2004, יבשת מוצא וקופת החולי�, קבוצת אוכלוסייה, מי�

לפי ,  וכלל האוכלוסייה המדווחי� על שימוש בתרופות ללא מרש� רופא65+בני  �

 )2.11לוח  (2003/2004, יבשת מוצא וקופת החולי�, קבוצת אוכלוסייה, י�מ, גיל

לפי ,  וכלל האוכלוסייה המדווחי� על שימוש בתרופות ע� מרש� רופא65+בני  �

 )2.12לוח  (2003/2004, יבשת מוצא וקופת החולי�, קבוצת אוכלוסייה, מי�, גיל

קבוצת , מי�, לפי גיל,  וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בעיות שינה65+בני  �

 )2.18לוח  (2003/2004, יבשת מוצא וקופת החולי�, אוכלוסייה

שני� , לפי גיל ומי�,  ובכלל האוכלוסייה בטיפול בדיאליזה65+חולי� בני  �

 )2.22לוח  (נבחרות

,  ובכלל האוכלוסייה65+בקרב בני , חולי� חדשי� המקבלי� טיפול בדיאליזה �

 )2.23 (רותשני� נבח, לפי גיל ומי�

קבוצת , מי�, לפי גיל,  וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בעייה גופנית65+בני  �

 )2.29לוח  (2003/2004, יבשת מוצא וקופת החולי�, אוכלוסייה

, מי�, לפי גיל,  וכלל האוכלוסייה המדווחי� על אשפוז בבית חולי�65+בני  �

 )2.42לוח  (2003/2004, יבשת מוצא וקופת החולי�, קבוצת אוכלוסייה

 )5.13לוח  (במדינות נבחרות, לפי מי�,  ומעלה הגרי� לבד�60בני  �

 )5.14לוח  (במדינות נבחרות,  ומעלה60הסדרי מגורי� של בני  �

 )5.15לוח  (במדינות נבחרות, לפי מי�,  ומעלה הגרי� במוסדות60בני  �



 2005 - קשישים בישראל 354

 נושאים ולוחות שפורסמו בשנתונים קודמים

 1995וסי� והדיור לוחות ממפקד האוכל

 ,1.10לוח ( תושבי� ויותר 5,000 לפי יבשת לידה ביישובי� יהודיי� שמנו 65+בני  �

 )1999שנתו� 

 )1999שנתו� , 1.21לוח ( תושבי� ויותר 5,000 ביישובי� שמנו 65+מספר בני  �

,  שני� לפני מועד המפקד לפי גיל5:  הגרי� בקהילה65+מקו� המגורי� של בני  �

 )1999שנתו� , 1.25לוח (צת אוכלוסייה ויבשת לידה קבו, מי�

הגרי� )  ואיל!1990לא כולל עולי� שעלו משנת  (65+מקו� המגורי� של בני  �

 )1999שנתו� , 1.26לוח (לפי יישוב ,  שני� לפני מועד המפקד5בקהילה 

קבוצת אוכלוסייה ויבשת , גיל,  לפי מספר הילדי� שנולדו לה�65+נשי� בנות  �

 )1999שנתו� , 1.28לוח (לידה 

קבוצת , גיל,  בקהילה הגרי� במשק בית של יחיד לפי מי�65+אחוז בני  �

 )1999שנתו� , 1.31לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

שנתו� , 1.32לוח ( הגרי� בקהילה 65+הרכב משק הבית והסדר המגורי� של בני  �

1999( 

שנתו� , 1.33לוח (פי יישוב ל,  בקהילה הגרי� במשק בית של יחיד65+אחוז בני  �

1999( 

, 1.34לוח (לפי מי� ויישוב ,  בקהילה הגרי� במשק בית של יחיד65+אחוז בני  �

 )1999שנתו� 

 ביישובי� 65+המספר הכולל של משקי בית בקהילה ומספר משקי הבית ע� בני  �

 )1999שנתו� , 1.37לוח ( תושבי� ויותר 5,000שמנו 

קבוצת אוכלוסייה ויבשת , גיל, מי�, ה לפי שנות לימוד וכלל האוכלוסיי65+בני  �

 )1999שנתו� , 3.5לוח (לידה 

קבוצת אוכלוסייה , גיל, מי�,  וכלל האוכלוסייה לפי תעודה גבוהה ביותר65+בני  �

 )1999שנתו� , 3.7לוח (ויבשת לידה 

 )1999שנתו� , 3.8לוח ( ביישובי� נבחרי� 65+שנות לימוד של בני  �
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 בקהילה המשתייכי� לכוח העבודה האזרחי ביישובי� נבחרי� 65+י אחוז בנ �

 )1999שנתו� , 3.12לוח (

ביישובי� , לפי מי�,  בקהילה המשתייכי� לכוח העבודה האזרחי65+אחוז בני  �

 )1999שנתו� , 3.13לוח (נבחרי� 

: האנשי� הגרי� בקהילה ומשקי הבית בקהילה שברשות� מוצרי� בני קיימא �

 )1999שנתו� , 3.22לוח (כלל האוכלוסייה  ו65+בני 

קבוצת , גיל, לפי מי�,  הגרי� בקהילה שברשות� מוצרי� בני קיימא65+בני  �

 )1999שנתו� , 3.23לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

 בקהילה שברשות� מוצרי� בני קיימא לפי יישוב 65+אחוז משקי הבית ע� בני  �

 )1999שנתו� , 3.24לוח (

, גיל, לפי מי�, 65+ות על הדירה בקרב כלל האוכלוסייה ובקרב בני שכיר/בעלות �

 )1999שנתו� , 3.25לוח  (65+קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה של בני 

שנתו� , 3.26לוח ( לפי הבעלות על הדירה ויישוב 65+משקי בית בקהילה ע� בני  �

1999( 

ות של הדירה  בתנאי שכירות בקהילה לפי סוג השכיר65+משקי בית ע� בני  �

 )1999שנתו� , 3.27לוח (והיישוב 

לוח ( במשק הבית וקבוצת אוכלוסייה 65+משקי הבית בקהילה לפי מספר בני  �

 )2000שנתו� , 1.32

, 1.33לוח ( במשק הבית 65+סוג ומספר בני , משקי הבית בקהילה לפי גודל �

 )2000שנתו� 

קבוצת , גיל, רחי לפי מי� בקהילה המשתייכי� לכוח העבודה האז65+אחוז בני  �

 )2000שנתו� , 3.10לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

שנתו� , א3.15לוח ( לפי מי� וגיל 65+מעמד במקו� העבודה של מועסקי� בני  �

2000( 

שנתו� , ב3.15לוח ( לפי המעמד במקו� העבודה 65+מי� וגיל של מועסקי� בני  �

2000( 
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מצב משפחתי ויבשת לידה , מי�, י גיל השוהי� במוסדות לקשישי� לפ65+בני  �

 )2000שנתו� , 4.40לוח (

שנתו� , 1.15לוח (גיל וקבוצת אוכלוסייה , מי�, לפי, 65+המצב המשפחתי של בני  �

2001( 

 )2001שנתו� , 1.27לוח (מצב משפחתי ויבשת לידה , לפי גיל,  בקיבוצי�65 +בני �

 ויבשת לידה מצב משפחתי , מי�, לפי גיל, הגרי� בדיור מוג� לקשישי�65 +בני �

 )2001שנתו� , 4.26לוח (

 

 1996/97לוחות מסקר שימוש בשירותי בריאות 

מי� ,  ובקרב כלל האוכלוסייה לפי גיל65+בקרב בני דיווח על מחלות כרוניות  �

 )1999שנתו� , 2.10לוח (וסוג המחלה 

ובאוכלוסייה  65+ד� בקרב בני �לח,�סוכרת ויתר, דיווח על אוט� בשריר הלב �

 )1999שנתו� , 2.11לוח (לפי גיל ומחוז , כולה

 )1999שנתו� , 2.12לוח (לפי מי� ,  ובכלל האוכלוסייה65+נפצעי� בני  �

לפי מי� וגיל , וכלל האוכלוסייה שהתאשפזו בשנה שקדמה לריאיו�, 65+בני  �

 )1999שנתו� , 2.19לוח (

,  רופא משפחה ומומחה בשנה ושל כלל האוכלוסייה אצל65+ביקורי� של בני  �

 )1999שנתו� , 2.31לוח (ממוצע לנפש , לפי גיל ומי�

כולל השוואה ,  ובכלל האוכלוסייה65+בקרב בני , ביקורי� אצל רופא ברבע שנה �

 )1999שנתו� , 2.34לוח  (היסטורית

 

 1999/2000לוחות מסקר בריאות 

בוצת אוכלוסייה ויבשת ק, מי�, לפי גיל,  אשר אושפזו בשנה האחרונה65+בני  �

 )2004שנתו� , 2.34לוח (לידה 
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 1997,  ומעלה60לוחות מסקר בני 

קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל,  בקהילה המעשני� לפי מי�65+אחוז בני  �

 )2000שנתו� , 2.7לוח (

 ,2.8לוח ( שדיווחו שהרופא אבח� אצל� מחלות שונות לפי גיל ומי� 65+אחוז בני  �

 )2000שנתו� 

 בקהילה אשר אושפזו או ביקרו בחדר מיו� בחצי השנה האחרונה 65+אחוז בני  �

 )2000שנתו� , 2.24לוח (

,  בקהילה אשר פגשו רופא משפחה או אחות בחצי השנה האחרונה65+אחוז בני  �

 )2000שנתו� , 2.36לוח (רופא מומחה או רופא שיניי� בשנה האחרונה 

, 1.31לוח (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל, לפי מי�,  הגרי� לבד65+בני  �

 )2001שנתו� 

לוח (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל,  לפי מי�65+הרכב משק הבית של בני  �

 )2001שנתו� , 1.32

קבוצת , גיל, לפי מי�,  המתגוררי� בדירה בבעלות� או בשכירות65+בני  �

 )2001שנתו� , 3.23לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

 )2001שנתו� , 3.25לוח ( לפי מספר המדרגות מהכניסה לבניי� עד לדירה 65+בני  �

 )2001שנתו� , 3.28לוח ( לפי הימצאות בעיות בדירה 65+בני  �

, להצגות, לסרטי�,  אשר הולכי� לפחות פע� בשנה להרצאות65+בני  �

קבוצת , גיל, לפי מי�, )שלא במסגרת מועדו�(לקונצרטי� או למופעי� אחרי� 

 )2001שנתו� , 3.30לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

 )2001שנתו� , 3.31לוח  (65+עיסוקי� של בני  �

, 3.35לוח ( שדיווחו על מעשי אלימות שבוצעו כלפיה� בשנה האחרונה 65+בני  �

 ) 2002שנתו� 

קבוצת אוכלוסייה , גיל, לפי מי�, )כולל חת� או כלה( שיש לה� ילדי� 65+בני  �

 )2003שנתו� , 1.26לוח ( לידה ויבשת

לפי ',  מ400מחו, לבית מרחק של ) להסתובב( ללכת 65+מידת היכולת של בני  �

 )2003שנתו� , 2.20לוח (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל, מי�
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, גיל, לפי מי�,  לבצע פעולות יומיומיות ללא עזרה65+מידת יכולת� של בני  �

 )2003שנתו� , 2.21לוח  (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה

קבוצת אוכלוסייה ויבשת , גיל, לפי מי�,  שאינ� יודעי� לדבר עברית כלל65+בני  �

 )2003שנתו� , 3.6לוח (לידה 

קבוצת אוכלוסייה ויבשת , גיל, לפי מי�,  שאינ� יודעי� לקרוא בעברית65+בני  �

 )2003שנתו� , 3.7לוח (לידה 

קבוצת אוכלוסייה ויבשת , גיל, לפי מי�, א. שפה שאינ� יודעי� לקרוא ב65+בני  �

 )2003שנתו� , 3.8לוח (לידה 

 )2003שנתו� , 3.31לוח (לפי הימצאות אבזרי מיגו� בדירה , 65+בני  �

 )2003שנתו� , 3.32לוח (לפי הימצאות עזרי� נבחרי� בדירה , 65+בני  �

, 3.37לוח (לידה קבוצת אוכלוסייה ויבשת , גיל, לפי מי�,  המתנדבי�65+בני  �

 )2003שנתו� 

, קבוצת אוכלוסייה, גיל, לפי מי�,  העוסקי� בפעילות גופנית באופ� קבוע65+בני  �

 )2004שנתו� , 2.6לוח (ויבשת לידה 

גיל , ולפי מי�, לפי סוג הפעילות,  העוסקי� באופ� קבוע בפעילות גופנית65+בני  �

 )2004שנתו� , 2.7לוח (ויבשת לידה 

 

 *שא פנאי וניצול זמ�לוחות בנו

 1991/92לוחות מסקר תקצוב זמ� 

 65+ ובני 14+בקרב בני , המשתתפי� בפעילויות שונות והזמ� המוקדש לכ! �

 )1999שנתו� , 3.32לוח (

 ,3.33לוח (לפי מי� ,  לפעילויות שונות65+ממוצע הזמ� היומי שמקדישי� בני  �

 )1999שנתו� 

                                                 
ברשימת הלוחות בנושא פנאי וניצול זמ� מופיעי� לוחות שהופיעו ג� ברשימת הלוחות של סקרי�  * 

 .י� לנושא זהא� ה� קשור, ) ומעלה60למשל סקר בני (אחרי� 
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ולפי ,  לפעילויות שונות לפי מי�65+ממוצע הזמ� היומי שמקדישי� בני  �

 )1999שנתו� , 3.34לוח (קיו� בעיות בריאות המפריעות בחיי היומיו� 

, 3.35לוח  (65+ ובני 14+בקרב בני , המשתתפי� בפעילויות פנאי נבחרות �

 )1999שנתו� 

 

 1997לוחות מסקר חשיפה לאמצעי תקשורת 

 עיתו� יומי בחמשת ימי  שקראו לפחות גיליו� אחד של19+ ובני 65+בני  �

 )2000שנתו� , 3.34לוח (החול האחרוני� 

בארבעת סופי '  שקראו לפחות גיליו� אחד של עיתו� יו� ו19+ ובני 65+בני  �

 )2000שנתו� , 3.35לוח (השבוע האחרוני� 

 שקראו לפחות גיליו� אחד של שבועו� מארבעת הגיליונות 19+ ובני 65+בני  �

 )2000שנתו� , 3.36לוח (האחרוני� 

 שקראו לפחות גיליו� אחד של ירחו� מארבעת הגיליונות 19+ ובני 65+בני  �

 )2000שנתו� , 3.37לוח (האחרוני� 

שנתו� , 3.39לוח ( בקולנוע 19+ ובני 65+מספר הביקורי� החודשי של בני  �

2000(  

 ללכ ביחס ")אתמול(" שהאזינו לרדיו ביו� חול 19 + ובני65 +בני: 3.34לוח  �

 )2001שנתו� , 3.34לוח  (ערו,

 

 1999, בילוי וספורט, לוחות מסקר הרגלי קריאה

 )2003שנתו� , 3.39לוח ( ושל כלל האוכלוסייה 65+הרגלי בילוי של בני  �

 

 לוחות ממקורות שוני!

, להצגות, לסרטי�,  אשר הולכי� לפחות פע� בשנה להרצאות65+בני  �

, גיל, לפי מי�, )מסגרת מועדו�שלא ב(לקונצרטי� או למופעי� אחרי� 

 )2001שנתו� , 3.30לוח (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה 
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 )2001שנתו� , 3.31לוח  (65+עיסוקי� של בני  �

 ,3.37לוח (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל, לפי מי�,  המתנדבי�65+בני  �

 )2003שנתו� 

 

 1996/97, לוחות מסקר הרגלי נסיעה

לפי זמינות רכב ,  ושל כלל האוכלוסייה65+ ביממה של בני התפלגות נסיעות �

 )2003שנתו� , 3.40לוח (למשק בית ואמצעי תחבורה 

לפי זמינות רכב ,  ושל כלל האוכלוסייה65+התפלגות נסיעות ביממה של בני  �

 )2003שנתו� , 3.41לוח (למשק בית ומטרת נסיעה 

 

 לוחות בנושא עוני והכנסות

משפחות שבראש� עומד קשיש לאחר תשלומי העברה ממדי העוני בקרב  �

 )2004שנתו� , 3.23לוח (לפי מחוזות , ומסי� ישירי�

 

 לוחות בינלאומיי!

 )1999שנתו� , 5.11לוח ( במדינות נבחרות לפי מי� 65+מצב משפחתי של בני  �

 )1999שנתו� , 5.12לוח (אחוז המתגוררי� בגפ� מתו! ס! הקשישי�  �

 )1999שנתו� , 5.13לוח ( לטיפול ממוש!  במוסדות65+בני  �

 


