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 מאפיינים דמוגרפיים . 1
 של הקשישים

 

 

 מבוא

הפרק מציג תמונה . מאפייניה� הדמוגרפיי� של הקשישי� בישראלעוסק בפרק זה 

 בהווה , בעברכל האוכלוסייה�ס�בחלק� על כוללת על גודל אוכלוסיית הקשישי� ו

מצב , יבשת לידה, דת, קבוצת אוכלוסייה, ועל מאפייניה� מבחינת גיל, ובעתיד

 ,הסדרי מגורי� ומדדי� דמוגרפיי� נבחרי�, צורת יישוב, פיזור גאוגרפי, משפחתי

 . כמו הגירה פנימית ויחס תלות

קיי� קשר בי� מאפייניה� הדמוגרפיי� של הקשישי� לבי� היק� הצרכי� שלה� 

הנתוני� המובאי� , על כ�. בשירותי בריאות ורווחהשלה� וסוגיה� ודפוסי השימוש 

יצירת מעני� ל את המידע הבסיסי ביותר לצורכי תכנו� שירותי� ובפרק זה מספקי�

ונעשה מאמ� , רמה המקומיתלגבי ה קיימת חשיבות רבה למידע לפיכ�. הולמי�

מידע על ההתפתחויות באוכלוסיית הקשישי� . לספק נתוני� מפורטי� ככל האפשר

 מובאי�  כ�לש� ;שינויי� במאפייניה� לאור� זמ� חשוב א� הוא לצור� תכנו�על הו

 . נתוני� רבי� במבט היסטורי

יש לציי� כי , ע� זאת.  ומעלה65היא גילאי מקובלת בעול� ה י�קשישה תהגדר

וכידוע קיי� קשר חזק בי� גיל לבי� , ד של גילי�והגדרה זו כוללת טווח רחב מא

הקפדנו להביא נתוני� שוני� לפי קבוצות , משו� כ�. צרכי�לבי� מאפייני� אחרי� ו

גיל הפרישה , לפי הגדרות מוסדיות מסוימותכי , כ� יש לציי�. מפורטות יותרגיל 
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לקצבת ובהתא� לכ� אי� אחידות בגיל הזכאות , שונה לנשי� ולגברי�בישראל 

, שירותי� חברתיי� ול)יה הקשורה בעבודהיוכ� לפנס(ביטוח לאומי מוסד לקנה מהיז

 .חלקות לשירותי� חברתיי�פי חוק ביטוח סיעוד ושירותי� מהמ�כגו� שירותי� על

מספר לוחות ע�  י�וצגמ, כדי לתת ביטוי להגדרות הגיל השונות בי� גברי� לנשי�

 אמנ� גיל הפרישה .60+נשי� בנות ל ו65+נתוני� בסיסיי� המתייחסי� לגברי� בני 

א� מאחר שהגדרות , ) לגברי��67 לנשי� ו64(נמצא כעת בתהלי� שינוי הדרגתי 

, עדיי� עושות שימוש בגיל הפרישה הקוד�) מו מדידת עוניכ(מוסדיות מסוימות 

אנו משתמשי� ג� כא� בהגדרה הקודמת של גיל , ומאחר שהתהלי� עדיי� לא הושל�

 ועל גברי� 64+את הנתוני� על נשי� בנות ) 1.4(הבאנו בלוח אחד , ע� זאת .הפרישה

 .67+בני 

ל העלייה הגדול  הייתה גתשעי�אחת ההתפתחויות החשובות בישראל בשנות ה

מ "בריהלהל� ובכל הלוחות (ברית המועצות לשעבר מבעיקר , שפקד את המדינה

, עלייה זו תרמה באופ� משמעותי לגידול באוכלוסיית ישראל בכלל. )לשעבר

 ובלוחות , לאוכלוסייה זומיוחדי�מספר לוחות . ובאוכלוסיית הקשישי� בפרט

 נוס� .תוני� על קבוצות אוכלוסייהאחרי� היא זוכה להתייחסות נפרדת במסגרת הנ

 .אחד הלוחות בשנתו� מתייחס לאוכלוסיית עולי אתיופיה, על אלה

, אול�.  סו� שנה�בלוחות נעשה שימוש בנתוני� המתייחסי� לנקודת זמ� ספציפית 

מכיוו� שלצור� חישובי� שוני� יש צור� במידע על האוכלוסייה הממוצעת באותה 

פתחנו את השנתו� בלוח ,  בשנה מסוימת65+ל בני כגו� שיעורי אשפוז ש, שנה

 . שנה נתונהב  הממוצעתעל היק� האוכלוסייהג� המספק מידע 

 

 ממצאים עיקריים

�  � ואוכלוסיית הקשישי�, ליו� נפשי מ6.9 מנתה אוכלוסיית ישראל 2004שנת בסו

, 3.8גדלה אוכלוסיית המדינה פי , 1955מאז .  נפש אל�682מנתה  )65+בני (

קצב , כלומר; )קשישי� �681,800ל �85,200מ (8לוסיית הקשישי� גדלה פי ואוכ

אנו עדי� לשיעור .  של הקשישי� היה כפול מזה של האוכלוסייה הכלליתהגידול

כאשר אחוז הגידול , 1960�1970גידול משמעותי במיוחד במספר הקשישי� בשני� 

   בשני��2.7%ו, 1970�1980 בשני� 5.2%לעומת ,  בממוצע6.7%השנתי היה 
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לעומת , 1990�2000 בממוצע בשני� 3.2%אחוז הגידול השנתי היה . 1980�1990

 ).1.1לוח (גל העלייה  לפני 1984�1989 בשני� 2.3%

אלא ג� , אוכלוסיית הקשישי� גדלה לא רק במונחי� של מספר� המוחלט �

 היוו אז ;�1955אשר גדל פי שניי� מ, האוכלוסייהכלל  מהקשישי� בשיעור

 ).1.1לוח ( 2004 בסו� 9.9%לעומת ,  האוכלוסייה במדינהכלל מ4.8%ישי� הקש

. 65+ היה מהיר יותר מזה של הקשישי� בני 75+בני  הקשישי�קצב הגידול של  �

 פי 65+� גדלה אוכלוסיית בני ה1970�1990שני� בבשני העשורי� ש,  למשל,כ�

 גדלה פי 75+�הואילו אוכלוסיית בני , )3.9%גידול שנתי ממוצע של (שניי� 

, יתרה מזאת). 6.0%גידול שנתי ממוצע של  (�185,300 ל�58,300 מ:שלושה

  בני תהאוכלוסייה שגדלה בקצב המהיר ביותר בשני� האחרונות היא אוכלוסיי

, 6.3% הגידול השנתי הממוצע באוכלוסייה זו היה 1980�1990בשני� . 80+�ה

. 65+  באוכלוסייה של בני�2.7%ו ,75+ באוכלוסייה של בני �5.5%בהשוואה ל

,  והדבר מתבטא בכ� שא�,היאא� אוכלוסיית הקשישי� עצמה מזדקנת , כלומר

הרי בסו� שנת , 80+ היו בני �14% ו75+ היו בני 65+מבני  כשליש �1980ב, למשל

 ).1.2לוח  (80+ היו בני �25% ו75+ היו בני 46%, 2004

 נשי� לגברי�היחס בי� . שי�מאוכלוסיית הקשישי� ה� נ) 57%(יותר ממחצית  �

 53% היוו הנשי� �1960ב:  השתנה במרוצת השני�65+באוכלוסיית בני 

עמד ,  נשי�1000שהוא מספר הגברי� לכל , יחס המיני�. מאוכלוסיית הקשישי�

 ).1.3לוח  (742 הוא עומד על �2004וב, �1960 ב65+ בקרב בני 905על 

 בני (ת הקשישי� המבוגרי� יותר אחוז הנשי� גבוה במקצת בקרב אוכלוסיי  �

אחוז הנשי� בקרב הקשישי� היהודי� והאחרי� גבוה מעט ). 80+ ובני 75+

מ לשעבר "אחוז הנשי� בקרב עולי בריה. מאשר בקרב הקשישי� הערבי�

 ).1.6לוח  (2004 בסו� שנת �61%והגיע ל, גבוה עוד יותר

�  � מכלל �13% כשה�, 60+ בני �881,100כ היו בישראל 2004שנת בסו

 �הזכאידהיינו , 65 +ני ולגברי� ב60+ בנותלנשי� א� מתייחסי� . האוכלוסייה

 2004שנת  נמצא שב,)חוק ביטוח סיעודכגו� ( שירותי� חברתיי� שוני� תלקבל

 א� .1960 בשנת �142,800 וזאת בהשוואה לכ, אנשי� בגילי� אלה786,800היו 

דהיינו הגיל החדש לפרישה , 67+ ולגברי� בני 64+מתייחסי� לנשי� בנות 
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,  ככל הנראה�2017וב,  לגברי��2009תהלי� שינוי גיל הפרישה יושל� ב(לפנסייה 

 ).1.4לוח ( אנשי� בגילי� אלה 665,400 היו 2004נמצא שבשנת , )לנשי�

היו  2004 שנת בסו�.  צעירה יותר מהאוכלוסייה היהודיתהערביתהאוכלוסייה  �

.  באוכלוסייה היהודית11.5% לעומת ,65+בני   הערביתאוכלוסייהמקרב ה 3.2%

, 75+ מתוכ� ה� בני 33%:  צעירה יותר הערביתג� האוכלוסייה הקשישה

 ). 1.5לוח (  בקרב הקשישי� היהודי��46%בהשוואה ל

 דהיינו ( הדרוזי� והאוכלוסייה ללא סיווג דת, הנוצרי�, המוסלמי�אחוז  �

.  בקרב הקשישי�9%ומת לע, 24% הואבאוכלוסייה הכללית ) יהודי��לא

 ).1.7 לוח (ה� מוסלמי�) 48%(יהודי� �כמחצית הקשישי� הלא

 25% והיוו 1990 קשישי� שעלו לאר� מאז ראשית �167,400 כהיו 2004בסו� שנת  �

עולי�  היו �148,900כ 1990משנת  מבי� העולי�. כל הקשישי� באר��מס�

מישי� וחמישה ח .כל הקשישי�� מס�22% שה�, 65+ בני מ לשעבר"מבריה

נובע מהעלייה  2004 לסו� 1989מהגידול במספר הקשישי� באר� בי� סו� אחוזי� 

 מכלל 89%מ לשעבר " העולי� מבריה65+ היוו בני 2004בסו� . מ לשעבר"מבריה

 ).1.8לוח  (65+העולי� בני 

מה� ,  נפש�5,300 ל2004 הגיע בסו� שנת  מאתיופיה65+העולי� בני מספר� של  �

הקשישי� ילידי .  ואיל�1990 עלו משנת �3,700 ו1989ארצה עד  עלו 1,600

כולל הילדי� שנולדו ( מכלל האוכלוסייה ממוצא אתיופי 5.3%אתיופיה היוו 

� ).1.9לוח ( מכלל הקשישי� באר� �0.8%ו) באר

 13%רק , �2004ב. ל"ילידי חוהרוב המכריע של הקשישי� היהודי� ה�  �

� 3% אז היו, 1960גדל באופ� ניכר משנת שאחוז , מהקשישי� היו ילידי האר

��היו ילידי אירופההיהודי� מהקשישי�  59%, �2004ב. מהקשישי� ילידי האר

מהקשישי�  15%היו  �2004ב. )68% (1960מאז קט� במעט ואחוז זה , אמריקה

.  היו ילידי אסיהמה� 23% כאשר ,�1960ירד מזה  אחוז .ילידי אסיההיהודי� 

ילידי אפריקה הכפיל את עצמו משנת היהודי� קשישי� אחוז ה, לעומת זאת

 ).�1.11 ו1.10לוחות  (�2004 ב�13% ל�6%מ, 1960

, מ לשעבר"ל ה� בריה" של הקשישי� היהודי� ילידי חוארצות הלידה העיקריות �

   בני,בקרב הקשישי� היהודי� הצעירי� יותר. מרוקו ועיראק,  פולי�,רומניה

  בהשוואה לקשישי� היהודי� בני ,ל"חו של ילידינמו� יותר   נמצא אחוז,65�74
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אמריקה מבוגרי� יותר �הקשישי� ילידי אירופה). בהתאמה, �92% ו83% (75+

 בקרב 75+�הדבר מתבטא באחוז בני ה. מהקשישי� ילידי אסיה ואפריקה

 בקרב �35% בקרב ילידי אסיה ו75+ בני �39%בהשוואה ל, 54% �אוכלוסייה זו 

  ).1.12 חלו(ילידי אפריקה 

מתחשבת באר� הלידה של האב ג� עבור ילידי  (התפלגות הקשישי� לפי מוצא �

 19%וה� מהווי� , )66%(אמריקה �מלמדת כי רוב� ממוצא אירופה) ישראל

, דהיינו( מהקשישי� ה� ממוצא ישראלי 3%רק . מכלל היהודי� באר� ממוצא זה

 ).1.13לוח (; )ג� אר� לידת האב היא ישראל

 גרי� במרכז  מה�48%מראה כי  השוני� באר� שישי� באזורי�התפלגות הק �

 � מכלל האוכלוסייה �41%וזאת בהשוואה ל, )אביב מחוזות המרכז ותל(האר

אחוז הקשישי� הגבוה באביב ונפת חיפה מאופייני�  תל מחוז. הגרי� באזור זה

 ה� י� בהתאמהאזורכל אחד מה מכלל האוכלוסייה ב�16% ו15%(ביותר 

 מכלל האוכלוסייה 7% (*ביותר הצעיר ואילו מחוז הצפו� הוא המחוז, )קשישי�

 ). 1.14 לוח (;)במחוז ה� קשישי�

הרוב הגדול בנפת עכו , גרי� במחוז הצפו�) 51% ( הערבי�הקשישי� ממחצית  �

 מכלל 27%במחוז הצפו� ה� מהווי� .  במחוז ירושלי��19%ו, ובנפת יזרעאל

 ).1.16לוח ( מכלל הקשישי� 13%וי� ובמחוז ירושלי� ה� מהו, הקשישי�

שונה מ לשעבר בי" אזורי האר! "הקשישי� העולי� מבריהההתפלגות של   �

בקרב העולי� אחוז הקשישי� הגרי� במחוזות . מזו של כלל הקשישי�

במחוז (כלל אוכלוסיית הקשישי� קרב אביב נמו� מזה שב ירושלי� ותל

 ,26% לעומת 13% �אביב  לבמחוז ת;  בהתאמה,10% לעומת 5% �ירושלי� 

 , בקרב העולי�:תמונה הפוכה מתגלית במחוזות הצפו� והדרו�). בהתאמה

כלל אוכלוסיית הקשישי� קרב אחוז הקשישי� הגרי� ש� גבוה מזה שב

) � ,14% לעומת 27% ,במחוז הדרו�;  בהתאמה,12% לעומת 15% �במחוז הצפו

וז ירושלי� ובמחוז חלק� של העולי� בקרב כלל הקשישי� במח). בהתאמה

במחוז הצפו� ה� מהווי� כרבע , ולעומת זאת, �11%הוא כאביב  תל

  .)�1.17ו 1.14לוחות ( מהקשישי� ה� עולי� 43%ובמחוז הדרו� , מהקשישי�

                                                 
 שומרו� וחבל עזה, לא כולל אזורי יהודה * 
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) 27%(ויותר מרבע , ביישובי� עירוניי�גרי� ) 94% (65+בני  המכריע של רוב� �

יתר ). חיפה וראשו� לציו�, יפו�תל אביב, ירושלי� ( הערי� הגדולותבארבעגרי� 

וביישובי� כפריי� ) 2.1%(ובקיבוצי� ) 2.5%(גרי� בעיקר במושבי� ) 6% (65+בני 

  ).1.18לוח  (נוספי�

�  � מבחינת חלק� של הקשישי� באוכלוסיית היישובי�קיימת שונות גדולה בי

 תושבי� 5,000 היישובי� באר� שמנו מעל 163מבי� ארבעי� ושניי� . היישוב

ארבעת ). 10%(אחוז קשישי� הגבוה מהממוצע הארצי במאופייני� , 2004 ו�בס

  ה� גבעתיי� ת� מתו� אוכלוסיי הגבוה ביותר אחוז הקשישי�שבה�היישובי� 

הערי� הגדולות ארבע מבי� ). 18%(וחיפה ) 18% (רמת ג�, )19%(בת י� , )20%(

�). קשישי� מאוכלוסיית העיר ה� 8%(ירושלי� היא הצעירה ביותר , באר

אחוז הקשישי� בה� הוא : היישובי� הצעירי� ביותר ה� אלעד וביתר עילית

 .באר�  מכלל האוכלוסייה4.5%וי� ו מה75+הקשישי� בני . פחות מאחוז אחד

רמת ולאחריו , )10%( הוא גבעתיי� 75+הגבוה ביותר של בני  בעל האחוז היישוב

� בממוצע בערי� �9%כ(יפו �יבתל אבקריית י� ו, ית טבעו�י קר,בת י�, חיפה, ג

 ).1.20 לוח (;)אלה

 למעלה משליש י�הוומ מ לשעבר"מבריה העולי� הקשישי�יישובי�  �37ב  �

 למעלה וי�הומיישובי� ה�  �18ב. 2004 ביישוב בסו� והתגוררשמהקשישי� 

מצפה , תרשיחא�מעלות, קצרי�, אריאל, ש"בני עי(ממחצית הקשישי� ביישוב 

�, אופקי�, חריש�קציר, נצרת עילית, כרמיאל, שדרות, יבאאור עק, ערד, רמו

 ). 1.21לוח  (;)נשר ואשקלו�, אשדוד, קריית גת, נתיבות, קריית ארבע

 מכלל 7%ה� מהווי� . מועצות אזוריותב גרי� 65+ארבעי� ואחד אל� בני  �

.  מכלל הקשישי� באר��6%המתגוררת במועצות האזוריות ו האוכלוסייה

הגליל שער הנגב ו, מגידו, וז הגבוה של קשישי� ה� אפעל האחשבה�המועצות 

 � ).1.23 לוח(העליו

שבכל  מראה 2004 בשנת מאז" ההגירה של הקשישי� בי" יישובי� באר! �

 .האוכלוסייה  של כללנמו� מזהההגירה מאז� , למעט מחוז תל אביב, מחוזותה

ובמחוז תל ) ימאז� חיוב(נמצאו במחוז המרכז של קשישי� שיעורי הגירה גבוהי� 

 מאז� 1997�2003 לאחר שבתקופה שבי� השני� ).1.24לוח (; )מאז� שלילי(אביב 

בעיקר במחוז ירושלי� ,  הוא גדל שוב2004בשנת , ההגירה קט� בכל המחוזות

 ).1.25לוח (ובמחוז הדרו� 
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 המתגוררי�הנתוני� המופיעי� בשנתו� מתייחסי� לקשישי� , לעתי� קרובות �

בית אבות או בית (קשישי� שאינ� שוהי� במסגרת מוסדית דהיינו ה, בקהילה

, �653,500 ב2004מספר� של קשישי� אלה נאמד בסו� ). חולי� לחולי� כרוניי�

 ).1.26לוח ( מכלל הקשישי� באר� 96%וה� היוו 

 של הקשישי� מצביעה על כ� שמרבית הקשישי� מצב� המשפחתיבחינת  �

 .)61%(בי� גבוה מאשר בקרב היהודי� שיעור הנשואי� בקרב הער .)56%(נשואי� 

 המכריע של � רוב: המשפחתי�במצבבי� המיני� קיימי� הבדלי� משמעותיי� 

 ההבדל נובע בעיקר מכ� .הנשי�בלבד מ 40%  לעומת,)78%(הגברי� נשואי� 

שתוחלת החיי� של הנשי� גבוהה מזו של הגברי� ומהנטייה של נשי� להינשא 

�מכלל  35%( שישי� שאינ� נשואי� ה� אלמני�רוב הק .לגברי� מבוגרי� מה

אחוז גבוה יותר בקרב הקשישות ).  מהנשי��51% מהגברי� ו15% �הקשישי� 

המקור , לתשומת לב הקוראי�). 1.27 לוח (;)3% לעומת 7%(הערביות ה� רווקות 

 שבו השתמשנו עד לשנתו� זה היה סקר 65+לנתוני� על מצב� המשפחתי של בני 

החל משנתו� זה הנתוני� מקור� במאגר הדמוגרפי השוט� . ס"כוח אד� של הלמ

 .ס"של הלמ

עבור ב מהווה נתו� חשוב לצור� תכנו� שירותי� לבדהגרי� אחוז הקשישי�  �

שיעור הנשי� .  גרי� לבד במשק הבית65+רבע מבני . אוכלוסיית הקשישי�

  35%(הקשישות הגרות בגפ� גבוה הרבה יותר מהשיעור המקביל אצל הגברי� 

 75+כשליש מבני : שיעור הגרי� לבד עולה ע� העלייה בגיל). בהתאמה, �12%ו

; )17%(והוא נמו� יחסית בקרב הקשישי� הערבי� , 65�74לעומת חמישית מבני 

 ).1.29לוח (

משקי בית של ) 24% (466,500מה� , משקי בית 1,926,400 היו באר� 2004בשנת  �

שליש .  ומעלה65 אד� אחד בגיל כלומר משקי בית שיש בה� לפחות, 65+בני 

כמעט פי שניי� ממשקי ,  ה� משקי בית של אד� יחיד65+ממשקי הבית של בני 

מספר הנפשות הממוצע במשק בית של כלל ). 17% (65+הבית שבה� אי� בני 

 נפשות במשק 2.19 יש בממוצע 65+ואילו בקרב בני , 3.37האוכלוסייה עומד על 

 ).1.30�1.32לוחות  (65+ נפשות בגיל 1.33מה� , בית

�  � שיעור משקי הבית של בני . משקי הבית לפי קבוצת אוכלוסייהיש הבדלי� בי

) בהתאמה, �12% ו26%( במגזר היהודי כפול מהשיעור המקביל במגזר הערבי 65+

 משקי הבית במגזר ). 34%(מ לשעבר "והוא גבוה במיוחד בקרב עולי בריה
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 65+א בממוצע הנפשות למשק בית ע� בני הדבר מתבט. יהודי גדולי� יותר�הלא

; )בהתאמה, �2.09 ו3.47( מהממוצע במגזר היהודי 1.6הגבוה פי , במגזר הערבי

ארבעי� ושבעה אחוזי� מכלל משקי הבית של אד� יחיד ה� משקי ). 1.31לוח (

 ).1.32לוח (בית של קשישי� 

 נאמד , 2004 בסו� שנת ניצולי השואה ילידי אירופה החיי� בישראלמספר  �

 ומעלה מתו� 65אחוז הניצולי� בני .  ומעלה65רוב הניצולי� ה� בני . 314,100 �ב

 צפוי להיות מספר� של ניצולי השואה 2010בשנת . �38% ומעלה הוא כ65כלל בני 

 ). 1.33לוח  (65+כול� בני , 225,500ילידי אירופה החיי� בישראל 

 באוכלוסייה לבי� 65+בני כלומר היחס בי� מספר ,  של הקשישי�יחס התלות �

 186, כלומר (186 על 2004 עמד בסו� ,)20�64(מספר האנשי� בגיל העבודה 

יחס זה כמעט הכפיל את עצמו משנת ).  אנשי� בגיל העבודה1,000קשישי� לכל 

יחס התלות של הקשישי� יגדל בשני� , לפי התחזית. 97אז הוא עמד על , 1960

שהוא היחס , "יחס התמיכה בהורי�". )1.34 לוח( �223 ל2020ויגיע בשנת , הבאות

עמד , 50�64 לבי� מספר האנשי� בני , באוכלוסייה80+בי� מספר האנשי� בני 

 �וזאת , )50�64 אנשי� בני 1,000ל כ ל80+בני  190, כלומר( 190על  2004בסו

לפי  . השני� האחרונות42 במהל� 3.3יחס זה גדל פי . 1961 בשנת �57ל בהשוואה

  ).1.35 לוח (�198 ל2020היחס צפוי להגיע בשנת , תהתחזי

 2000המבוססות על אומדני האוכלוסייה בסו� שנת  ,תחזיות האוכלוסייהלפי  �

 65+�הצפוי אחוז בני , 2025וההתפתחויות הצפויות משנה זאת ועד סו� שנת 

על פי התחזית  (2025 בשנת �13% ול2020 בשנת �12%באוכלוסייה לעלות ל

, 2010עד שנת  �46% מתו� כלל הקשישי� יעלה ל75+ משקל� של בני .)הבינונית

כיו� אחוז זה  (�43% ל2025 א� יעלה שוב עד שנת �38% ל2020לקראת שנת רד ֵי

 מאוכלוסיית 10%  יהוו הקשישי� הערבי�2025עד לשנת ). 45%עומד על 

 �צפוי מספר� של , לפי התחזית הבינונית).  כיו�6%לעומת (הקשישי� באר

  ,�1,034,800ל ,�725,800 להגיע ל�2025 ו2020, 2010הקשישי� בשני� 

 ).ב1.36 לוח(בהתאמה  �1,176,000ול
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 הגדרות והסברים

הארציי� וה� הפירוטי� האומדני�  ה� �אומדני האוכלוסייה ותכונותיה הדמוגרפיות 

 מבוססי� על התוצאות של ִמפקדי האוכלוסי� ועל השינויי� שחלו �הגאוגרפיי� 

ידי הלשכה �לפי אומדני� הנערכי� על, לאחר עריכת המפקדי�באוכלוסייה 

ה� של האוכלוסייה וה� ,  ואיל�1995 החל מסו� ,האומדני�. המרכזית לסטטיסטיקה

 לא תוקנו 1995הנתוני� מלפני  .1995ִמפקד מתבססי� על ,  הגאוגרפיתהשל החלוק

�כאשר , ת הנתוני�בסדר" שבר"כ� שייתכ� , בהתא� לנתוני הִמפקד האחרו

.  שוני� באופ� משמעותי מאלה שפורסמו בעבר1995האומדני� המבוססי� על ִמפקד 

 ואיל� יכולי� לנבוע בחלק� מתיקוני �1995שינויי� בי� שני� קודמות לשני� מ, וכ�

 .נתוני� ולא משינויי� אמיתיי�

� כתוצאה משביתה במשרד הפני� נמנע מתושבי� לדווח על שינויי, 2003בשנת 

ייתכ� כי אומדני , אי לכ�. על שינויי כתובת שבוצעו באותה תקופה, ובעיקר, אישיי�

 אומדני 2004 הושפעו מדיווחי� חסרי� אלה ואילו בשנת 2003האוכלוסייה לשנת 

האוכלוסייה הושפעו במקצת מההשלמות בקליטה וברישו� של אות� התנועות שהיו 

 .חסרות בשנה קודמת ונרשמו מאוחר יותר

שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , 1999החל משנת  :צות אוכלוסייה ודתקבו

יהודי� "הקבוצה , לפי ההגדרה החדשה. את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה

הקבוצה ; נוצרי� שאינ� ערבי� ואנשי� ללא סיווג דת, כוללת יהודי�" ואחרי�

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

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

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

בני דתות "וקבוצת ,  יהודי� בלבד:הקודמת של קבוצות אוכלוסייהההגדרה 

יש לציי� כי . � ערבי� ואנשי� ללא סיווג דתנוצרי� שאינ, הכוללת ערבי�, "אחרות

הנתוני� לוח אחד ב. פי ההגדרה החדשה� על1997 ומעלה נער� בשנת 60סקר בני 

 קבוצה � "ללא סיווג דת"דרוזי� ו, נוצרי�, מוסלמי�, יהודי�: פי דתל מוצגי�

 .ללת ג� דתות שלא פורטו בנפרדוכה

, האומדני� לפי גיל. האומד�מספר השני� השלמות שמלאו לאד� עד תארי� : גיל

אומד� הרכב הגילי� .  אחת לשנהס" על ידי הלמנערכי�, בשילוב תכונות אחרות

כל " הזקנת"ע� , לסו� שנה מסוימת מבוסס על האומד� לפי גיל לסו� שנה קודמת

לבסיס זה מוסיפי� את הלידות של שנת האומד� ואת העולי� . השנתוני� בשנה אחת
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ידי �על.  הפטירות ואת מאז� ההגירה של התושבי� לפי גילומורידי� את, לפי גיל

 .הוספת המאז� של התוספות וההורדות לבסיס מתקבל אומד� הגילי� לסו� השנה

 . המונח מתייחס לכל הגילי�:כלל האוכלוסייה

שהנתוני� עליה , המועצות פרט לברית,  לפי הגבולות בעת האומד�:אר! לידה

 . י פירוקהמצב המדיני לפנפי ה�מוצגי� על

אר� / יבשת�לילידי ישראל ; אר� הלידה/ יבשת�לילידי חו� לאר� : אר! מוצא/יבשת

 .לידת האב

 הממוצעי� 12 כממוצע של 1990�1993 ובשני� 1983חושבה עד : אוכלוסייה ממוצעת

 1994ומשנת , שבה� מספר העולי� היה קט� יחסית, 1983�1989בשני� . החודשיי�

הממוצע חושב , הגעת העולי� היה פחות או יותר אחידשני� שבה� קצב , ואיל�

 .כמחצית הסכו� של גודל האוכלוסייה בסו� השנה הנסקרת ובראשיתה

 : תנאי�במספר  עומדמקו� המאוכלס בקביעות וה: יישוב

 ועד  תושבי�10 � 1961עד לִמפקד ( או יותר בוגרי� תושבי� 40, בדר� כלל, יש בו �

 ).  תושבי� או יותר20 � 1997

 . נהל עצמייש לו ִמ �

 . אינו נמצא בתחו� הרשמי של יישוב אחר �

 . ידי מוסדות התכנו�בהקמתו אושרה  �

בהתא� לרוב יהודיי� �ליישובי� יהודיי� וליישובי� לאהיישובי� מתחלקי� 

 .ערבי�במרבית היישובי� יש רוב מכריע של יהודי� או של . האוכלוסייה ביישוב

בעלי רוב מכריע של אוכלוסייה , "מעורבי�"גדרי� כיש שמונה יישובי� עירוניי� המו

, עכו, חיפה, יפו�תל אביב, ירושלי�: וה�, ערבי�אבל ע� מיעוט ניכר של , יהודית

 . תרשיחא ונצרת עילית�מעלות, לוד, רמלה

 כלולי� ברשימת היישובי� שומרו" וחבל עזה, היישובי� הישראליי� באזורי יהודה

, לפי צורת יישוב, בדומה לחלוקה ביישובי� אחרי� � ה� ואוכלוסיית� �ומחולקי� 

 . מעמד מוניציפלי וגודל יישוב

. נהלית הרשמית של המדינה המחוזות והנפות הוגדרו לפי החלוקה הִמ:מחוז ונפה

 . נוספה נפת גול� כחלק ממחוז הצפו�1982בשנת 
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 צורת יישוב

שבי� ומעלה וה�  תו2,000 כל היישובי� שאוכלוסיית� מונה :יישובי� עירוניי�

 . פי גודל��מסווגי� על

ג� א� אינ� ( תושבי� 2,000 כל היישובי� שאוכלוסיית� מונה עד :יישובי� כפריי�

 : היישובי� הכפריי� מתחלקי� כדלקמ�). חקלאיי�

, ויש לו זכות לנחלות חקלאיות,  יישוב כפרי המאורג� כאגודה שיתופית:מושב �

יישוב של יחידות משפחתיות שכל ). ראלכמשמעות מונח זה במינהל מקרקעי יש(

חלק מ� הייצור ומ� הִמנהל הכלכלי הוא בידי . אחת היא ישות כלכלית עצמאית

 . ידי התושבי��רמת השיתו� נקבעת עלו, האגודה השיתופית

שבו הייצור והשיווק משותפי� ואילו הצריכה ,  יישוב כפרי שיתופי:מושב שיתופי �

 . מתנהלת באופ� פרטי

השיווק והצריכה מאורגני� על בסיס , שבו הייצור, ישוב כפרי שיתופי י:קיבו! �

 . שיתופי

 מוסדות בעלי תכונות של יישוב שאינ� כלולי� בתחו� המוניציפלי :יישוב מוסדי �

 . של יישוב אחר

שאינו בעל זכות לנחלות ,  יישוב המאוגד כאגודה שיתופית:יישוב קהילתי �

, הצרכני, היצרני( השיתופית  הפעולה של האגודה�חקלאיות ואשר תחו

 .ידי התושבי��והיקפה נקבעי� על) המוניציפלי והחברתי

 תושבי� ולא נכלל בסוגי היישובי� �2,000 יישוב המונה פחות מ:יישוב כפרי אחר �

 . האחרי�

. תושבי� המתגוררי� מחו� לתחו� של יישוב כלשהו: גרי� מחו! ליישובי�

 ).כפי שמוגדר לעיל( בעלי תכונות של יישוב המקומות שבה� גרה אוכלוסייה זו אינ�

יש יישובי� שהגדרת צורת היישוב שלה� עשויה : צורת יישוב שוטפת וקבועה

כדי . להשתנות מקטגוריה כפרית לעירונית או מקטגוריה עירונית אחת לאחרת

צורת . נקבעה צורת יישוב קבועה, לאפשר השוואת נתוני� דמוגרפיי� משנה לשנה

 פע� אחת במחצית התקופה שבי� תעודכנמ אחרי כל ִמפקד ותה נקבעהיישוב הקבוע

 עודכנה צורת היישוב הקבועה בהתא� לשינויי� שהתרחשו 2001בשנת . הִמפקדי�

ותהיה בתוק� עד לִמפקד , 2001 ועד שנת 1995בגודל האוכלוסייה מעת ִמפקד 

 .ת יישוב קבועההנתוני� לפי צורת יישוב בשנתו� מוצגי� על פי צור. האוכלוסי� הבא
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חל , )ראו בהמש�(בשל השינויי� שחלו עקב איחוד� של מספר רשויות , 2003בשנת 

 �שינוי בס� האוכלוסייה בקטגוריות של צורת יישוב קבועה בהשוואה לזו של סו

 .2002שנת 

במועצה האזורית יש .  מורכבת בדר� כלל ממספר יישובי� כפריי�:מועצה אזורית

ות במועצה ויש יישובי� הנמצאי� בתחו� המוניציפלי של יישובי� שיש לה� נציג

, א� ג� אלה כלולי� במספר היישובי� שבמועצה, המועצה ואי� לה� נציגות בה

 .ואוכלוסיית� נכללת באוכלוסייתה

הנתוני� על ההגירה הפנימית בי� יישובי� מבוססי� על העיבודי� : הגירה פנימית

פי �ש� התושבי� במשרד הפני� עלשנעשו מתו� קוב� השינויי� שנרשמו במר

הנתוני� אינ� כוללי� השתקעות ראשונה . ההודעות של התושבי� על שינוי כתובת

 . אבל כוללי� שינויי כתובת של עולי�, של עולי�

פי החלטת הממשלה �חוק איחוד הרשויות נחקק על: איחוד רשויות מקומיות

. 2003וק� באוקטובר ונכנס לת" חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל"במסגרת 

כמו כ� מספר יישובי� שהיו במעמד . במסגרת חוק זה אוחדו והוקמו רשויות חדשות

אומדני האוכלוסייה בלוחות השנתו� . של מועצה מקומית צורפו למועצה אזורית

מוצגי� נתוני ) 1.22(בלוח היישובי� ההיסטורי . מוצגי� בהתא� לאיחוד הרשויות

 .ישובי� שהיתה בתוק� בזמ� הצגת הנתוני�שני� קודמות לפי רשימת הי

 באופ� וכל קבוצת אנשי� הגרי� יחד באותה דירה,  כל אד� הגר לבדו:משק בית

. מהווי� משק בית, שיש לה� תקציב הוצאות משות� למזו�ו, קבוע רוב ימי השבוע

כאשר בדירה אחת מתגוררי� אנשי�  .משק בית מקביל בדר� כלל למשפחה

 .פרדי� למזו� ה� נחשבי� כמשקי בית נפרדי�המנהלי� תקציבי� נ

במעונות , במוסדות, אוכלוסיית משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית בקיבוצי�

 .סטודנטי� ואינה כוללת בדווי� בדרו� האר� הגרי� מחו� ליישובי�

שכ� ש� מדובר , 3יש לשי� לב לכ� שהגדרת משק בית בפרק זה שונה מזו שבפרק 

 .65+ואילו כא� מדובר בגברי� ובנשי� בני , 60+בנשי� בנות  ו65+בגברי� בני 

התחזיות מבוססות על אומדני אוכלוסייה של סו� שנת  :תחזיות האוכלוסייה

תו� התחשבות במגמות הדמוגרפיות שנרשמו בשני� האחרונות , 2000

בשנתו� מובאות תחזיות . 2025וההתפתחות הצפויה משנה זאת ועד סו� שנת 
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שיעור הפריו� הכולל של . שונות של רמת פריו� ומאז� ההגירהבשלוש הנחות 

 2.2צפוי לנוע סביב ) 2021#2025(כ אוכלוסיית ישראל בסו� תקופת התחזית "סה

ההנחה לגבי מאז� הגירה . בהתא� לחלופות השונות,  לידות לאישה בממוצע#3.1ל

 �, )2000#2025( נפש #384,000 ל88,000לכל תקופת התחזית היא תוספת של בי

 � . נפש#699,000 ל459,500כאשר מספר העולי� מתוכ� צפוי לנוע בי

 על מידת מהימנות� הסטטיסטית של הנתוני� או האומדני� :מהימנות הנתוני�

י� במידע זה מתבקש יהמעונ. המופיעי� בלוחות קיי� מידע בפרסומי� המקוריי�

 .לעיי� בפרסומי� אלו

 

 סימני	 מיוחדי	

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

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

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

 

 עיגול מספרי	

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

 

 מקורות

פורט  ממקור. טיסטיקההנתוני� וההגדרות לפרק זה מקור� בלשכה המרכזית לסט

 .מצוי� בתחתיתו של כל לוח
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 2004�1955,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 1.1לוח 

 אלפי�

    ממוצעתאוכלוסייה    בסו� שנהאוכלוסייה

האוכלוסייה כלל 65 +בני 65+ בני אחוז האוכלוסייה כלל 65 +בני     

4.8 85.2 1,789.1   1,750.4 1955 

5.0 106.8 2,150.4  103.3 2,117.0 1960 

6.1 157.9 2,598.4  149.5 2,562.6 1965 

6.8 204.0 3,022.1  197.2 2,974.0 1970 

7.9 277.4 3,493.2  266.0 3,455.3 1975 

8.6 338.3 3,921.7  334.1 3,877.7 1980 

8.6 341.2 3,977.7  339.8 3,948.1 1981 

8.4 341.2 4,063.6  341.2 4,026.7 1982 

8.8 362.6 4,118.6  351.9 4,076.2 1983 

8.7 367.1 4,199.7  364.9 4,159.1 1984 

8.9 378.0 4,266.2  372.5 4,233.0 1985 

8.8 383.2 4,331.3  380.6 4,298.8 1986 

8.9 392.8 4,406.5  388.0 4,368.9 1987 

8.9 399.8 4,476.8  396.3 4,441.7 1988 

9.0 410.5 4,559.6  405.2 4,518.2 1989 

9.2 442.2 4,821.7  423.2 4,660.2 1990 

9.3 470.8 5,058.8  457.2 4,949.1 1991 

9.4 487.2 5,195.9  478.6 5,123.5 1992 

9.5 504.5 5,327.6  495.7 5,261.4 1993 

9.5 519.9 5,471.5  512.2 5,399.3 1994 

9.6 537.5 5,619.0  528.6 5,544.9 1995 

9.9 554.5 5,612.3    *1995 

9.9 568.0 5,757.9  561.2 5,685.1 1996 

9.9 583.0 5,900.0  575.4 5,828.9 1997 

9.8 593.7 6,041.4  588.3 5,970.7 1998 

9.8 607.7 6,209.1  600.7 6,125.3 1999 

9.8 622.9 6,369.3  615.2 6,289.2 2000 

9.8 639.0 6,508.8  630.9 6,439.0 2001 

9.9 655.4 6,631.1  647.2 6,570.0 2002 

9.9 669.8 6,748.4  662.6 6,689.7 2003 

9.9 681.8 6,869.5   675.8 6,809.0 2004 

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקורות
 1995נתוני סו� שנה מתוקני� על סמ� מפקד האוכלוסי� והדיור  *
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 חרותשני	 נב,  לפי גיל,65+בני  : 1.2לוח 

 סו� שנה

2004 2003 2000 1990 1980 1970 1960 1955 *1948   

         
 אלפי�

6,869.5 6,748.4 6,369.3 4,821.7 3,921.7 3,022.0 2,150.4 1,789.1 716.7 

 כלל 
 האוכלוסייה

          

 65 +בני 28.5 85.2 106.8 204.0 338.3 442.2 622.9 669.8 681.8

 75 +בני 8.0 25.7 32.9 58.3 108.5 185.3 276.1 303.3 310.6

 80 +בני .. .. .. .. 48.8 90.1 139.0 160.7 169.7

          

 אחוזי�         

9.9 9.9 9.8 9.2 8.6 6.8 5.0 4.8 4.0 

  65 +בני
  מכלל

 האוכלוסייה

          

4.5 4.5 4.3 3.8 2.8 1.9 1.5 1.4 1.1 

 75 +בני
  מכלל

 האוכלוסייה

          

2.5 2.4 2.2 1.9 1.2 .. .. .. .. 

  80 +בני
  מכלל

 האוכלוסייה

          

45.6 45.3 44.3 41.9 32.1 28.6 30.8 30.2 28.1 

  75 +בני
 65 +מבני

          

24.9 24.0 22.3 20.4 14.4 .. .. .. .. 

  80 +בני
 65 +מבני

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקורות
 1948נובמבר , אוכלוסייה יהודית בלבד *



 2005 - קשישים בישראל 18

 2004�1960, מי$ לפי ,65+בני  : 1.3לוח 

 סו� שנה

 יחס  אלפי�  אחוזי� 

*המיני�    כ"סה גברי� נשי�  כ"סה גברי� נשי� 

905  52.5 47.5 100.0  56.0 50.7 106.7 1960 

977  50.6 49.4 100.0  102.5 100.1 202.7 1970 

890  52.9 47.1 100.0  179.0 159.3 338.3 1980 

880  53.2 46.8 100.0  181.5 159.7 341.1 1981 

875  53.3 46.7 100.0  182.0 159.2 341.2 1982 

876  53.3 46.7 100.0  193.3 169.3 362.6 1983 

869  53.5 46.5 100.0  196.4 170.7 367.1 1984 

864  53.7 46.3 100.0  202.8 175.2 378.0 1985 

865  53.6 46.4 100.0  205.5 177.7 383.2 1986 

858  53.8 46.2 100.0  211.5 181.4 392.8 1987 

847  54.2 45.8 100.0  216.5 183.3 399.8 1988 

833  54.6 45.5 100.0  224.0 186.7 410.5 1989 

809  55.3 44.7 100.0  244.4 197.6 442.2 1990 

787  55.9 44.1 100.0  263.4 207.4 470.8 1991 

776  56.3 43.7 100.0  274.4 212.8 487.2 1992 

766  56.6 43.4 100.0  285.7 218.8 504.5 1993 

757  56.9 43.1 100.0  295.9 224.0 519.9 1994 

757  56.9 43.1 100.0  315.6 238.9 554.5 1995 

754  57.0 43.0 100.0  323.8 244.2 568.0 1996 

748  57.2 42.8 100.0  333.5 249.4 583.0 1997 

744  57.3 42.7 100.0  340.3 253.3 593.7 1998 

742  57.4 42.6 100.0  348.9 258.8 607.7 1999 

740  57.5 42.5 100.0  357.9 265.0 622.9 2000 

740  57.5 42.5 100.0  367.4 271.7 639.0 2001 

740  57.5 42.5 100.0  376.6 278.8 655.3 2002 

740  57.5 42.6 100.0  384.9 285.0 669.7 2003 

742  57.4 42.6 100.0  391.2 290.4 681.8 2004 

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקורות
  נשי�1,000מספר הגברי� לכל  *
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 שני	 נבחרות,  לפי גיל ומי$,60+בני  : 1.4לוח 

  סו� שנה,אלפי�

   כ"סה רי�גב נשי�

   1960 

 האוכלוסייה כלל 2,150.4 1,091.1 1,059.3

 60 +בני 177.3 87.1 92.1

 65+ וגברי� בני 60 +בנות נשי� 142.8 50.7 92.1

  מכלל האוכלוסייה60 +בני אחוז 8.2 8.0 8.7

64�60 בני 72.5 36.4 36.1 

69�65 בני 40.7 21.0 19.8 

74�70 בני 31.2 14.9 18.2 

 75 +בני 32.9 14.8 18.0

   

   1980 

 האוכלוסייה כלל 3,921.7 1,959.4 1,962.3

 60 +בני 460.9 217.5 243.4

 65+ וגברי� בני 60 +בנות נשי� 402.7 159.3 243.4

  מכלל האוכלוסייה60 +בני אחוז 11.8 11.1 12.4

64�60 בני 122.6 58.2 64.4 

69�65 בני 126.8 59.3 67.5 

74�70 בני 103.0 49.4 53.6 

79�75 בני 59.7 28.7 31.0 

 80 +בני 48.8 21.9 26.9

    
   2000 

 האוכלוסייה כלל 6,369.3 3,142.0 3,227.3

 60 +בני 835.8 363.5 472.2

 65+ וגברי� בני 60 +בנות נשי� 737.2 265.0 472.2

  מכלל האוכלוסייה60 +בני אחוז 13.1 11.6 14.6

64�60 בני 212.9 98.5 114.4 

69�65 בני 180.6 81.5 99.2 

74�70 בני 166.1 71.2 94.9 

79�75 בני 137.2 56.3 80.8 

84�80 בני 72.9 30.6 42.4 

89�85 בני 46.4 17.8 28.6 

 90 +בני 19.7 7.6 12.0

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקורות

� 
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 )המש& ( נבחרותשני	,  לפי גיל ומי60$+בני  : 1.4לוח 

  סו� שנה,אלפי�

   כ"סה גברי� נשי�

   2004 

 האוכלוסייה כלל 6,869.5 3,392.6 3,477.0

 60 +בני 881.1 384.8 496.3

 65+ וגברי� בני 60 +בנות נשי� 786.8 290.4 496.3

 67+ וגברי� בני 64 +בנות נשי� 665.4 252.0 413.3

 וכלוסייה מכלל הא60 +בני אחוז 12.8 11.3 14.3

64�60 בני 199.3 94.3 105.0 

69�65 בני 205.2 93.3 111.8 

74�70 בני 165.9 72.7 93.2 

79�75 בני 140.9 57.6 83.3 

84�80 בני 102.7 41.1 61.6 

89�85 בני 41.5 16.4 25.1 

 90 +בני 25.5 9.3 16.2

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקורות
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 , לפי קבוצת אוכלוסייה,  וכלל האוכלוסייה65+י בנ : 1.5לוח 

 שני	 נבחרות

 סו� שנה

1995 1990 1980 1970 1960   

 האוכלוסייה כלל     

 )אלפי� (האוכלוסייה כלל 2,150.5 3,022.0 3,921.6 4,821.8 5,612.3

 )אלפי� (65 +בני 106.9 203.9 338.1 442.1 554.5

 )אלפי� (75 +בני 33.0 58.2 108.4 185.3 222.7

  מהאוכלוסייה65 +בני אחוז 5.0 6.7 8.6 9.2 9.9

 65+ מבני 75 +בני אחוז 30.9 28.5 32.1 41.9 40.2
      

 יהודי�     

 ) אלפי�( האוכלוסייה כלל 1,911.3 2,582.0 3,282.7 3,946.7 4,522.3

 )אלפי� (65 +בני 96.1 186.8 318.0 415.2 519.7

 )אלפי� (75 +בני 28.2 52.0 100.5 174.3 210.5

  מהאוכלוסייה65 +בני אחוז 5.0 7.2 9.7 10.5 11.5

 65+ מבני 75 +בני אחוז 29.3 27.8 31.6 42.0 40.5
      

  דתות אחרות בני     

 )אלפי� (האוכלוסייה כלל 239.2 440.0 638.9 875.1 1,090.0

 )אלפי� (65 +בני 10.8 17.1 20.1 26.9 34.8

 )אלפי� (75 +בני 4.8 6.2 7.9 11.0 12.2

  מהאוכלוסייה65 +בני אחוז 4.5 3.9 3.1 3.1 3.2

 65+ מבני 75 +בני אחוז 44.4 36.3 39.3 40.9 34.9

 

 �ערבי
  יהודי�

 *ואחרי�
  כלל

   האוכלוסייה

   2000 

 )אלפי� (האוכלוסייה כלל 6,369.3 5,180.6 1,188.7

 )י�אלפ (65 +בני 622.9 586.4 36.4

 )אלפי� (75 +בני 276.1 263.6 12.5

  מהאוכלוסייה65 +בני אחוז 9.8 11.3 3.1

 65+ מבני 75 +בני אחוז 44.3 45.0 34.3
    
   2004 

1,340.2 5,529.3 6,869.5  )אלפי� (האוכלוסייה כלל

43.5 638.2 681.8  )אלפי� (65 +בני

14.3 296.3 310.6  )אלפי� (75 +בני

3.2 11.5 9.9   מהאוכלוסייה65 +בני אחוז

32.9 46.4 45.6  65+ מבני 75 +בני אחוז

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקורות

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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 שני	 נבחרות, לפי גיל, הנשי	 בקרב קבוצות אוכלוסייה :1.6לוח 

 נה סו� ש,אחוזי�

   65 +מתו& בני 75 +מתו& בני 80 +מתו& בני

   1970 

 האוכלוסייה כלל 50.6 52.6 ..

 יהודי� 50.6 53.0 ..

  אחרותדתות בני 50.6 49.2 ..

    

   1980 

 האוכלוסייה כלל 52.9 53.3 55.1

 יהודי� 52.9 53.6 55.5

  אחרותדתות בני 52.7 50.0 51.2

    

   1990 

 האוכלוסייה כלל 55.3 55.5 55.2

 יהודי� 55.4 55.9 55.6

  אחרותדתות בני 54.3 49.0 49.0

    

   2000 

 האוכלוסייה כלל 57.5 59.3 59.7

ואחרי� יהודי� 57.7 59.7 60.2
)1(

 

 ערבי� 54.1 52.5 48.5

 לשעברמ"בריה עולי 61.2 76.5 75.0
)2(

 

    

   2004 

 האוכלוסייה כלל 57.4 59.9 60.6

ואחרי� יהודי� 57.6 60.2 61.0
)1(

 

 ערבי� 53.9 54.8 52.5

 לשעברמ"בריה עולי 61.4 65.1 69.0
)2(

 

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקורות

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

  ואיל1990$שעלו משנת  . 2
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 2004, גיל ומי$, לפי דת ,65+בני  : 1.7לוח 

  סו� שנה,אלפי�

   כ"סה יהודי� מוסלמי� *נוצרי� דרוזי�  סיווג דתללא

 65 +בני 681.8 619.8 29.8 12.3 4.7 15.2

      

 65 +מבני אחוזי� 100.0 90.9 4.4 1.8 0.7 2.2

3.9 1.6 2.1 16.1 76.2 100.0 
 מכלל אחוזי�

 האוכלוסייה

      

74�65 בני       

 כ"סה 371.1 329.3 20.3 7.8 2.9 10.7

 גברי� 166.1 147.5 9.6 3.3 1.4 4.3

 נשי� 205.1 181.8 10.7 4.5 1.6 6.4

      

 75 +בני      

 כ"סה 310.6 290.5 9.5 4.5 1.7 4.4

 גברי� 124.4 116.4 4.3 1.6 0.9 1.2

 נשי� 186.2 174.1 5.2 2.8 0.9 3.2

      

 80 +בני      

 כ"סה 169.7 159.9 4.8 2.2 0.9 2.0

 גברי� 66.9 62.9 2.3 0.8 0.5 0.4

 נשי� 102.9 97.0 2.5 1.3 0.4 1.6

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 ערבי� ואחרי� יחד%נוצרי� *
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 ,לפי גיל, * ואיל&1990 וכלל האוכלוסייה שעלו משנת 65+בני  : 1.8לוח 
  נבחרותשני	

 סו� שנה

2004 2000 1998 1995 1990   

 העולי� כלל     

 )אלפי� (האוכלוסייה כלל   820.8 941.1 1,015.1

 )אלפי� (65 +בני   121.0 137.8 167.4

 )אלפי� (75 +בני   46.1 57.8 74.1

44.2 41.9 38.1   
 בקרב 65+ מבני 75 +בני אחוז

 העולי�

24.6     
 מכלל ,  העולי�65 +בני אחוז

  באר)65+בני 

      

  לשעברמ"בריה עולי     

 )אלפי� (האוכלוסייה כלל 184.3 552.6 681.6 780.4 806.1

 )אלפי� (65 +בני 22.6 87.8 109.1 123.8 148.9

 )אלפי� (75 +בני 7.7 29.3 41.0 51.3 64.9

21.8 19.9 18.4 15.8 5.1 
 לשעבר מ" עולי בריה65 +בני אחוז

  באר)65+מכלל בני 

 65+ מבני 75 +בני אחוז 33.9 33.3 37.5 41.4 43.6

      

     
  לשעבר מ" בריהעולי אחוז

 מכלל העולי�

 האוכלוסייה כלל   83.0 82.9 79.4

 65 +בני   90.2 89.9 88.9

 75 +בני     88.9 88.8 87.6

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 לא כולל ילדי� שנולדו באר' *

 



 25 מאפיינים דמוגרפיים של הקשישים 

, לפי תקופת עלייה ומי$,  מקרב	65+ ובני כלל עולי אתיופיה : 1.9לוח 
2004 

 סו� שנה

   כ"סה 1989 עד עלו 1990� מעלו

 אלפי�   

  אתיופיהעולי כלל   

  ישראלילידי כולל 100.2  

  בלבדל"חו ילידי 69.4 16.0 53.4

    

 65 +בני   

 כ"סה 5.3 1.6 3.7

 גברי� 2.8 0.7 2.0

 נשי� 2.5 0.9 1.6

    

 אתיופיה עולי מכלל 65+ בני אחוז   

  ישראלילידי כולל 5.3  

  בלבדל"חו ילידי 7.6 10.0 6.9

    

  0.8 
  עולי אתיופיה 65+ בני אחוז
  באר)65+ בני מכלל

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור
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 , לפי יבשת לידה, ובכלל האוכלוסייה65+בני * יהודי	 ואחרי	 : 1.10לוח 
2004 

 סו� שנה

  �  האוכלוסייהכלל 65 +בני
   אלפי� אלפי� אחוזי�

 כ"סה 5,529.3 638.2 100.0

 ישראל 3,575.4 81.2 12.7

 אסיה 218.0 95.3 14.9

 אפריקה 317.6 84.3 13.2

 אמריקה�אירופה 1,418.3 377.4 59.1

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 )ראו מבוא(ווג דת נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סי, יהודי�: כולל *

 

 

 

 שני	 נבחרות,  לפי יבשת לידה,65+בני * יהודי	 : 1.11לוח 

  סו� שנה,אחוזי�

2004* 2000 1990 1980 1970 1960   

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 ישראל 3.2 4.2 3.6 4.5 9.6 12.7

 אסיה 23.0 18.0 14.4 15.1 14.7 14.9

 אפריקה 6.3 10.0 9.3 11.3 12.4 13.2

 אמריקה�אירופה 67.5 67.8 72.8 69.1 63.2 59.1

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקורות

 נוצרי� שאינ�, הכוללת יהודי�, "יהודי� ואחרי�" ואיל  האוכלוסייה היא 2000לשנת  *
 )ראו מבוא(ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת 
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ארצות , לפי יבשת לידה, ל" ילידי חו,65+י בנ* יהודי	 ואחרי	 : 1.12לוח 
 2004, נבחרות וגיל לידה

  סו� שנה,אלפי�

  65 +בני 74�65בני  +75בני 

 ל" חוילידי כ"סה 557.0 283.7 273.3

    

 אסיה ילידי 95.3 57.4 37.9

 עיראק : מזה 35.9 22.4 13.6

 תימ�  19.0 10.9 8.1

 אירא�  15.5 9.8 5.7

    

 אפריקה ילידי 84.3 54.2 30.1

 מרוקו : מזה 44.5 29.9 14.5

 יריה ותוניסיה'אלג  14.3 9.4 4.9

 מצרי�  9.7 5.3 4.4

 אתיופיה  5.3 2.8 2.5

    

 ואוקיאניה אמריקה, אירופה ילידי 377.4 172.1 205.3

  לשעברמ"בריה : מזה 194.3 101.6 92.7

 פולי�  47.9 13.3 34.6

 ומניהר  58.9 25.1 33.8

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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 ,מוצא לפי יבשת , ובכלל האוכלוסייה65+בני * יהודי	 ואחרי	 : 1.13לוח 
2004 

 סו� שנה

  �  האוכלוסייהכלל 65 +בני
   אלפי� אלפי� אחוזי�

 כ"סה 5,529.3 638.2 100.0

 ישראל 1,756.1 18.9 3.0

 אסיה 699.6 110.0 17.2

 אפריקה 864.4 86.6 13.6

 אמריקה�אירופה 2,209.1 422.8 66.2

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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 2004, וז ונפה לפי מח, וכלל האוכלוסייה65+בני  : 1.14לוח 

 סו� שנה

   כלל      65+ בני אחוז

� האוכלוסייה 65 +בני   האוכלוסייהמכלל  

   אלפי� אלפי� אחוזי�  באזור

 כ"סה 6,869.5 681.8 100.0  9.9

        

 ירושלי� מחוז 831.9 65.3 9.6  7.8

      

 הצפו� מחוז 1,166.8 82.4 12.1  7.1

 תצפ נפת 95.9 8.6 1.3  9.0

 כנרת נפת 96.6 7.3 1.1  7.6

 יזרעאל נפת 418.6 30.5 4.5  7.3

 עכו נפת 517.9 34.4 5.0  6.6

 גול+ נפת 37.9 1.6 0.2  4.1

      

 חיפה מחוז 851.6 105.4 15.5  12.4

 חיפה נפת 528.7 82.3 12.1  15.6

 חדרה נפת 322.9 23.1 3.4  7.2

      

 המרכז וזמח 1,613.7 153.6 22.5  9.5

 השרו+ נפת 354.9 36.5 5.3  10.3

  תקווהפתח נפת 550.8 54.1 7.9  9.8

 רמלה נפת 253.2 17.8 2.6  7.0

 רחובות נפת 454.7 45.2 6.6  9.9

      

  אביבתל מחוז 1,176.6 175.8 25.8  14.9

      

 הדרו� מחוז 985.1 92.8 13.6  9.4

 אשקלו+ נפת 440.0 50.3 7.4  11.4

  שבעבאר נפת 545.1 42.5 6.2  7.8

      

2.7  1.0 6.6 243.9 

 ,  יהודהאזורי
 * עזהוחבל שומרו�

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 ישראלי� ביישובי� יהודיי� *
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 2004,  לפי מחוז ונפה,75+בני  : 1.15לוח 

 סו� שנה

  75 +בני  75+ בני אחוז

 65 +מבני
  מכלל

 האוכלוסייה

 
  אלפי� אחוזי�

45.6 4.5  100.0 310.6  כ"סה

      

 ירושלי� מחוז 29.2 9.4  3.5 44.7

      

 הצפו� מחוז 34.2 11.0  2.9 41.5

 צפת נפת 3.6 1.2  3.7 41.6

 כנרת נפת 2.9 0.9  3.0 39.9

 יזרעאל נפת 12.7 4.1  3.0 41.6

 עכו נפת 14.4 4.6  2.8 41.9

 גול+ נפת 0.6 0.2  1.6 39.7

      

 חיפה מחוז 49.4 15.9  5.8 46.9

 חיפה נפת 39.8 12.8  7.5 48.4

 חדרה נפת 9.6 3.1  3.0 41.5

      

 המרכז מחוז 71.1 22.9  4.4 46.3

 השרו+ נפת 17.6 5.7  5.0 48.2

  תקווהפתח נפת 25.4 8.2  4.6 47.0

 רמלה נפת 7.3 2.4  2.9 40.8

 ותרחוב נפת 20.8 6.7  4.6 46.0

      

  אביבתל מחוז 86.5 27.9  7.4 49.2

      

 הדרו� מחוז 37.8 12.2  3.8 40.8

 אשקלו+ נפת 20.9 6.7  4.7 41.5

  שבעבאר נפת 17.0 5.5  3.1 40.0

      

36.5 1.0  0.8 2.4 
 שומרו� , יהודה אזורי

 *וחבל עזה

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 ודיי�ישראלי� ביישובי� יה *
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 2004, נפה וקבוצת אוכלוסייה,  לפי מחוז,65+בני  : 1.16לוח 

 סו� שנה

   אלפי�   אחוזי�

 �ערבי
 יהודי�

ואחרי�
)1(

 �ערבי  כ"סה 
 יהודי�

ואחרי�
)1(

  

 כ"סה 638.2 43.5  100.0 93.6 6.4

       

 ירושלי
 מחוז 56.9 8.4  100.0 87.2 12.8

       

 הצפו� מחוז 60.2 22.2  100.0 73.1 26.9

 צפת נפת 8.2 0.4  100.0 95.2 4.8

 כנרת נפת 6.2 1.1  100.0 85.0 15.0

 יזרעאל נפת 22.7 7.8  100.0 74.4 25.6

 עכו נפת 22.4 12.0  100.0 65.2 34.8

 גול+ נפת 0.7 0.9  100.0 45.1 54.9

       

 חיפה מחוז 98.6 6.8  100.0 93.5 6.5

 חיפה נפת 79.5 2.8  100.0 96.6 3.4

 חדרה נפת 19.1 4.0  100.0 82.7 17.3

       

 המרכז מחוז 149.6 3.9  100.0 97.4 2.6

 השרו+ נפת 33.9 2.5  100.0 93.0 7.0

  תקווהפתח נפת 53.4 0.7  100.0 98.7 1.3

 רמלה נפת 17.1 0.7  100.0 96.3 3.7

 רחובות נפת 45.2 0.0  100.0 100.0 0.0

       

  אביבתל מחוז 175.3 0.5  100.0 99.7 0.3

       

 הדרו
 מחוז 91.1 1.7  100.0 98.2 1.8

 אשקלו+ נפת 50.3 0.0  100.0 100.0 0.0

  שבעבאר נפת 40.8 1.7  100.0 96.1 3.9

       

0.1 99.9 100.0   0.0 6.6 

 , יהודה אזורי

עזה  וחבלשומרו�
)2(

 

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

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

 ישראלי� ביישובי� יהודיי� .2
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מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.17לוח 
)1(

 2004,  לפי מחוז ונפה,

 סו� שנה

     65+ בני עולי�

 65+ העולי	 בני אחוז
 לשעבר מ"מבריה

 אלפי� אחוזי	   65+מכלל בני 
 � העולי� כלל

   אלפי�

 כ"סה 806.1 148.9 100.0  21.8
       

 ירושלי	 מחוז 38.4 7.6 5.1  11.6
      

 הצפו� מחוז 102.4 21.8 14.6  26.4

 צפת נפת 8.9 2.2 1.5  26.1

 כנרת נפת 6.8 1.0 0.7  13.7

 יזרעאל נפת 41.9 8.9 6.0  29.2

 עכו נפת 42.8 9.1 6.1  26.6

 גול� נפת 2.1 0.5 0.3  30.2
      

 חיפה מחוז 138.4 26.4 17.8  25.1

 חיפה נפת 106.3 20.9 14.1  25.4

 חדרה נפת 32.1 5.5 3.7  23.9
      

 המרכז מחוז 180.3 31.1 20.9  20.3

 השרו� נפת 37.9 7.6 5.1  21.0

  תקווהפתח נפת 51.8 8.4 5.6  15.5

 רמלה נפת 30.2 4.9 3.3  27.7

 רחובות נפת 60.5 10.2 6.8  22.5
      

  אביבתל מחוז 131.5 19.1 12.8  10.8
      

 הדרו	 מחוז 198.8 40.3 27.0  43.4

 אשקלו� נפת 113.8 23.3 15.6  46.3

  שבעבאר נפת 85.0 17.0 11.4  40.0
      

39.2  1.7 2.6 16.4 

שומרו�, יהודה אזורי
וחבל עזה
)2(

 

 צי האוכלוסייהקוב, ס"למ:  מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  .1

 ישראלי� ביישובי� יהודיי� .2
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 2004, * לפי צורת יישוב, וכלל האוכלוסייה65+בני  : 1.18לוח 

 סו� שנה

   כלל        מכלל65 +בני

  � האוכלוסייה 65 +בני   � האוכלוסייה

   אלפי� אלפי� אחוזי�   אחוזי	

 כ"סה 6,869.5 681.8 100.0  9.9

      

 עירוניי	 יישובי	 6,280.2 642.0 94.2  10.2

11.9  27.3 186.2 1,563.4 200,000+ 

 ירושלי�      706.4 58.3 8.6  8.3

 יפו� אביבתל      371.4 57.8 8.5  15.6

 חיפה      268.3 48.4 7.1  18.0

  לציו�ראשו�      217.4 21.7 3.2  10.0

13.7  28.2 191.9 1,398.0 199,999�100,000 

10.8  9.6 65.3 604.9 99,999�50,000 

9.7  20.4 138.9 1,425.0 49,999�20,000 

4.8  4.6 31.7 666.0 19,999�10,000 

4.5  4.1 27.9 622.8 9,999�2,000 

      

 כפריי	 יישובי	 589.3 39.8 5.8  6.8

 מושבי� 213.4 16.8 2.5  7.9

 שיתופיי� מושבי� 19.3 1.8 0.3  9.2

 קיבוצי� 116.4 14.4 2.1  12.4

 מוסדיי� יישובי� 11.4 0.3 0.0  2.6

 קהילתיי� יישובי� 84.5 1.4 0.2  1.7

 אחרי� יישובי� 84.7 4.1 0.6  4.9

  ליישובי�מחו� גרי� 59.7 1.0 0.2   1.7

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 צורת יישוב קבועה *
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 2004, *י צורת יישוב לפ,75+בני  : 1.19לוח 

 סו� שנה

   75 +בני 75+ בני אחוז

    

65+ בני מתו 
� כלל מתו

  אלפי� אחוזי�  האוכלוסייה

 כ"סה 310.6 100.0  4.5 45.6

      

 עירוניי	 יישובי	 292.3 94.1  4.7 45.5

48.6 5.8  29.2 90.6 200,000+ 

 ירושלי�      26.5 8.5  3.7 45.4

 יפו� אביבתל      30.1 9.7  8.1 52.0

 חיפה      24.2 7.8  9.0 50.0

  לציו�ראשו�      9.9 3.2  4.5 45.5

46.4 6.4  28.7 89.0 199,999�100,000 

45.6 4.9  9.6 29.8 99,999�50,000 

43.3 4.2  19.4 60.1 49,999�20,000 

38.2 1.8  3.9 12.1 19,999�10,000 

38.3 1.7  3.4 10.7 9,999�2,000 

      

 כפריי	 יישובי	 18.3 5.9  3.1 46.0

 מושבי� 7.0 2.2  3.3 41.7

 שיתופיי� מושבי� 1.1 0.4  5.9 64.2

 קיבוצי� 7.5 2.4  6.4 52.1

 מוסדיי� יישובי� 0.1 0.0  1.2 43.9

 קהילתיי� יישובי� 0.5 0.2  0.6 35.0

 אחרי� יישובי� 1.6 0.5  1.9 39.6

  ליישובי�מחו� גרי� 0.4 0.1   0.7 42.3

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 צורת יישוב קבועה *
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 2004, לפי גיל,  תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 60+בני  : 1.20לוח 

 סו� שנה

אחוזי� 
)1(

  אלפי� 

  בני בני 65 +בני בני בני 65+ בני דירוג

היישוב
)2(

60 +בנותו 60 +בנותו +65 +75 75+ 65+  

ארצי כ"סה 681.8 310.6 786.8 9.9 4.5 11.5 
)3(

        

 גוש אבו 0.2 0.1 0.3 4.0 1.3 5.0 97

 סנא� אבו 0.4 0.2 0.6 3.9 1.4 5.0 101

 יהודה אב� 0.7 0.3 0.8 7.6 3.9 9.1 64

 פח��אל או� 1.0 0.3 1.4 2.5 0.8 3.4 137

 אופקי� 2.4 0.9 2.7 9.8 3.9 11.3 44

 יהודה אור 2.5 1.0 2.9 8.3 3.2 9.7 56

 עקיבא אור 1.6 0.6 1.9 10.3 3.8 12.0 40

 אורנית 0.1 0.0 0.2 2.7 0.8 3.5 130

 אזור 1.1 0.5 1.2 10.6 5.5 12.1 37

 אילת 2.7 1.0 3.3 6.1 2.4 7.4 75

 אכסאל 0.3 0.1 0.4 2.4 0.9 3.2 142

 אלעד 0.1 0.0 0.2 0.6 0.1 0.8 163

 מנשה אלפי 0.1 0.0 0.2 2.6 0.9 3.6 133

 אעבלי� 0.3 0.1 0.5 3.2 1.2 4.3 117

 אפרתה 0.2 0.1 0.3 3.0 1.3 3.6 122

 אריאל 1.3 0.5 1.5 8.0 3.1 9.4 61

 אשדוד 22.3 9.1 25.5 11.3 4.6 13.0 34

 אשקלו� 14.4 6.0 16.4 13.7 5.7 15.6 19

ת'ג�באקה 1.0 0.3 1.3 3.3 0.9 4.3 111
)4(

 

 יעקב באר 0.7 0.3 0.8 7.5 3.6 8.7 65

 שבע באר 22.2 9.5 25.4 12.0 5.1 13.8 28

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

2.  � ליישוב שבו %163ועד ל,  הוא הגבוה ביותר65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי
  הוא הנמו� ביותר65+אחוז בני 

 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה%הס� .3

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .4

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .5
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 2004, לפי גיל,  תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 60+בני  : 1.20לוח 
 )המש�(

 סו� שנה

אחוזי� 
)1(

  אלפי� 

  בני בני 65 +בני בני בני 65+ בני דירוג

היישוב
)2(

60 +בנותו 60 +בנותו +65 +75 75+ 65+  

ידאת'נוג�בועיינה 0.1 0.1 0.2 2.0 0.7 2.6 148

 אתאבוקע 0.2 0.1 0.3 4.6 1.9 5.5 88

 מכסור�אל ביר 0.2 0.1 0.2 2.5 1.0 3.4 138

 �'ג בית 0.5 0.2 0.6 5.3 1.9 6.4 80

 דג� בית 0.4 0.2 0.5 7.1 2.8 8.5 69

 שא� בית 1.1 0.4 1.3 7.0 2.6 8.3 72

 שמש בית 2.9 1.2 3.4 4.6 1.9 5.4 89

 עילית ביתר 0.2 0.1 0.2 0.7 0.2 0.9 162

 ברק בני 11.5 6.3 13.0 8.1 4.4 9.1 60

 ש"עי בני 1.2 0.6 1.3 15.5 7.2 17.1 9

70 8.3 3.1 7.1 0.8 0.3 0.7 
גבעת �בנימינה

עדה
)4(

 

 ה"בסמ 0.1 0.1 0.2 1.8 0.7 2.4 152

 טבעו� בסמת 0.2 0.1 0.3 3.3 0.9 4.2 112

 בת חפר 0.1 0.0 0.1 1.4 0.4 2.0 155

 י� בת 24.5 11.3 27.9 18.8 8.7 21.4 2

 זאב גבעת 0.4 0.1 0.5 3.6 1.2 4.7 104

 שמואל גבעת 1.4 0.6 1.6 7.9 3.3 9.3 62

 גבעתיי� 9.4 4.8 10.4 19.5 10.0 21.8 1

 מכר�דיידה'ג 0.5 0.1 0.7 3.2 0.8 4.3 118

 גדרה 1.4 0.8 1.6 10.4 6.0 11.7 38

 ולס'ג 0.3 0.1 0.3 5.1 1.9 6.2 81

 וליה'לג'ג 0.2 0.0 0.2 2.5 0.4 3.3 139

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 163"ועד ל,  הוא הגבוה ביותר65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי�  .2
  הוא הנמו� ביותר65+אחוז בני 

  שאינ� מופיעי� בלוח זההכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי�"הס� .3

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .4

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .5
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 2004, לפי גיל,  תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 60+בני  : 1.20לוח 
 )המש�(

 סו� שנה

אחוזי� 
)1(

  י�אלפ 

  בני בני 65 +בני בני בני 65+ בני דירוג

היישוב
)2(

60 +בנותו 60 +בנותו +65 +75 75+ 65+  

 יבנה ג� 0.6 0.2 0.7 4.5 1.6 5.3 91

 תקווה גני 1.0 0.4 1.3 8.6 3.5 10.4 53

 זרקא�אסר 'ג 0.2 0.1 0.2 1.5 0.5 1.9 153

82 6.2 1.7 5.1 1.5 0.4 1.2 

�כרמל�אל דאלית
עוספייה
)4(

 

 דבוריה 0.3 0.1 0.4 4.1 1.7 5.3 95

 חנא דייר 0.3 0.1 0.4 3.4 1.1 4.5 109

 דימונה 3.2 1.1 3.8 9.6 3.4 11.3 48

 השרו� הוד 3.5 1.7 4.0 8.3 4.0 9.6 57

 הרצליה 11.3 5.3 13.2 13.5 6.3 15.8 20

 יעקב זכרו� 1.2 0.5 1.4 7.8 3.4 9.2 63

 זמר 0.2 0.1 0.2 3.6 1.1 4.6 105

 זרזיר 0.1 0.1 0.2 2.4 0.9 3.2 143

 חדרה 9.3 4.0 10.6 12.3 5.4 14.1 24

 חולו� 24.7 11.0 28.5 14.9 6.6 17.2 13

 חורה 0.1 0.0 0.2 1.5 0.4 2.1 154

 חורפיש 0.2 0.1 0.3 4.0 1.7 5.0 98

 חיפה 48.4 24.2 54.5 18.0 9.0 20.3 4

 21.6 9.8 19.3 52.6 23.7 46.9 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)5(

 הגלילית חצור 0.7 0.2 0.8 8.5 2.8 10.1 54

 טבריה 3.9 1.4 4.5 9.7 3.5 11.3 46

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 163"ועד ל,  הוא הגבוה ביותר65+בני  ליישוב שבו אחוז 1דירוג היישובי� נע בי�  .2
  הוא הנמו� ביותר65+אחוז בני 

 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה"הס� .3

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .4

 )ראו מבוא(ת  נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג ד, יהודי�: כולל .5
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 2004, לפי גיל,  תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 60+בני  : 1.20לוח 
 )המש�(

 סו� שנה
אחוזי� 

)1(
  אלפי� 

  בני בני 65 +בני בני בני 65+ בני דירוג

היישוב
)2(

60 +בנותו 60 +בנותו +65 +75 75+ 65+  

 זנגרייה�טובא 0.1 0.0 0.1 1.9 0.6 2.7 150

 טורעא� 0.4 0.1 0.5 3.4 1.3 4.2 110

 טייבה 1.2 0.3 1.5 3.6 1.0 4.8 106

 טירה 0.8 0.2 1.0 4.0 1.1 5.1 99

 כרמל טירת 2.2 0.8 2.5 11.5 4.4 13.3 32

 טמרה 0.8 0.2 1.0 3.0 0.8 4.0 123

 יבנה 1.9 0.8 2.3 6.1 2.6 7.2 76

50 10.9 4.3 9.3 2.7 1.1 2.3 

נווה �יהוד
אפריי�
)4(

 

 יפיע 0.6 0.2 0.7 3.5 1.0 4.5 108

 עילית יקנע� 1.3 0.5 1.5 7.2 3.0 8.4 66

 ירוח� 0.7 0.3 0.9 8.4 3.2 10.0 55

 ירושלי� 58.3 26.5 68.0 8.3 3.7 9.6 58

 12.3 5.0 10.7 57.9 23.5 50.2 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)5(

 ירכא 0.4 0.2 0.5 3.3 1.2 4.2 113

 כאבול 0.2 0.1 0.3 2.5 0.9 3.3 140

יאיר כוכב 0.3 0.1 0.4 2.6 1.0 3.5 134
)4(

 

 כסיפה 0.1 0.0 0.2 1.1 0.2 1.7 160

 סמיע�כסרא 0.2 0.1 0.3 3.3 1.3 4.0 114

 ורדי� כפר 0.3 0.1 0.4 6.0 2.4 7.3 77

 יאסי� כפר 0.4 0.1 0.5 5.0 1.6 6.2 85

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 163"ועד ל,  הוא הגבוה ביותר65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי�  .2
  הוא הנמו� ביותר65+אחוז בני 

 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה"הס� .3

 )ראו מבוא(שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות  חלו 2003בשנת  .4

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .5

� 



 39 מאפיינים דמוגרפיים של הקשישים 

 2004, לפי גיל,  תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 60+בני  : 1.20לוח 
 )המש�(

 סו� שנה

אחוזי� 
)1(

  אלפי� 

  בני בני 65 +בני בני בני 65+ בני דירוג

היישוב
)2(

60 +בנותו 60 +בנותו +65 +75 75+ 65+  

 יונה כפר 0.6 0.2 0.7 4.5 1.9 5.5 92

 כנא כפר 0.5 0.2 0.6 2.8 1.0 3.6 125

 מנדא כפר 0.3 0.1 0.4 2.4 0.8 3.0 144

 סבא כפר 9.5 4.8 10.9 11.9 6.1 13.7 30

 קאס� כפר 0.4 0.1 0.6 2.7 0.9 3.3 131

 קרע כפר 0.4 0.1 0.6 3.1 0.8 4.0 119

 כרמיאל 5.5 2.4 6.2 12.6 5.6 14.2 22

 להבי� 0.2 0.0 0.2 3.1 0.4 4.4 120

 לוד 6.8 2.9 7.8 10.3 4.3 11.8 41

 14.4 5.4 12.7 7.5 2.8 6.6 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)5(

 לקיה 0.1 0.1 0.2 2.0 0.7 2.5 149

 ציו� מבשרת 1.4 0.4 1.8 6.6 1.8 8.4 74

 מגאר 0.6 0.2 0.8 3.3 1.1 4.1 115

 העמק מגדל 2.8 1.2 3.1 11.2 4.8 12.6 35

 שמסדל 'מג 0.4 0.1 0.4 4.2 1.5 5.1 94

135 3.3 0.8 2.6 1.7 0.4 1.4 

�מכבי��מודיעי�
רעות
)4(

 

 עילית מודיעי� 0.3 0.1 0.4 1.1 0.4 1.3 161

 בתיה מזכרת 0.4 0.2 0.4 4.6 2.0 5.7 90

 מיתר 0.4 0.1 0.5 5.4 1.5 7.1 79

 אדומי� מעלה 1.3 0.5 1.6 4.5 1.7 5.4 93

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

ב שבו  ליישו163"ועד ל,  הוא הגבוה ביותר65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי�  .2
  הוא הנמו� ביותר65+אחוז בני 

 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה"הס� .3

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .4

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .5

� 
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 2004, לפי גיל,  תושבי�5,000בי� שמנו מעל  ביישו60+בני  : 1.20לוח 
 )המש�(

 סו� שנה

אחוזי� 
)1(

  אלפי� 

  בני בני 65 +בני בני בני 65+ בני דירוג

היישוב
)2(

60 +בנותו 60 +בנותו +65 +75 75+ 65+  

 עירו� מעלה 0.3 0.1 0.4 2.8 0.9 3.7 126

 תרשיחא�מעלות 2.4 0.9 2.6 11.2 4.5 12.6 36

 14.3 5.3 12.9 2.4 0.9 2.1 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)5(

 משהד 0.2 0.1 0.2 2.8 1.0 3.7 127

 הינהרי 6.9 3.3 7.7 14.0 6.8 15.7 17

 נח� 0.2 0.1 0.3 2.5 0.9 3.4 141

 ציונה נס 2.8 1.2 3.2 9.9 4.4 11.4 43

 נצרת 3.3 1.0 4.1 5.1 1.5 6.4 83

 עילית נצרת 7.2 3.2 8.1 16.4 7.2 18.4 6

 20.1 8.0 18.1 7.9 3.1 7.1 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)5(

 נשר 2.6 1.2 2.9 12.3 5.5 13.9 25

 נתיבות 1.6 0.6 1.8 6.8 2.6 7.8 73

 נתניה 25.7 12.8 29.0 15.1 7.6 17.1 11

 ני�'סח 0.7 0.2 0.9 3.0 1.0 4.0 124

 עומר 0.9 0.4 1.1 14.6 6.2 17.7 14

 עילוט 0.1 0.0 0.2 2.3 0.7 3.1 147

 מאהל עי� 0.3 0.1 0.4 2.6 1.0 3.4 136

 עכו 5.2 2.3 5.9 11.5 5.0 13.0 33

 15.7 6.4 14.0 5.3 2.2 4.7 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)5(

 עפולה 4.7 2.0 5.4 12.2 5.3 13.9 27

 עראבה 0.5 0.2 0.7 2.8 1.1 3.7 128

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 163"ועד ל,  הוא הגבוה ביותר65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי�  .2
  הוא הנמו� ביותר65+אחוז בני 

 לוח זההכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� ב"הס� .3

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .4

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .5

� 
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 2004, לפי גיל,  תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 60+בני  : 1.20לוח 
 )המש�(

 סו� שנה

אחוזי� 
)1(

  אלפי� 

  בני בני 65 +בני בני בני 65+ בני דירוג

היישוב
)2(

60 +בנותו 60 +בנותו +65 +75 75+ 65+  

 ערד 3.4 1.4 3.9 14.4 6.1 16.5 16

 ערערה 0.6 0.2 0.7 3.8 1.3 4.9 103

 בנגב�ערערה 0.1 0.1 0.2 1.3 0.4 1.6 158

 פוריידיס 0.3 0.0 0.4 2.7 0.5 3.6 132

כרכור�חנה פרדס 3.4 1.7 3.9 11.6 5.7 13.2 31

 פרדסייה 0.1 0.1 0.2 2.4 1.2 3.1 145

 תקווה פתח 23.6 11.1 27.1 13.4 6.3 15.4 21

קדימה�צור� 0.8 0.3 0.9 5.0 2.0 5.9 86
)4(

 

 צפת 2.8 1.3 3.2 10.4 4.8 11.8 39

 קלנסווה 0.4 0.1 0.5 2.4 0.8 3.3 146

 קצרי� 0.6 0.2 0.7 9.6 3.7 11.1 49

 אונו קריית 3.4 1.6 4.0 13.9 6.4 16.1 18

 ארבע קריית 0.3 0.1 0.4 5.1 1.8 6.2 84

 אתא קריית 6.1 2.7 7.0 12.5 5.6 14.4 23

 ביאליק קריית 5.8 2.7 6.6 15.9 7.4 17.8 7

 גת קריית 5.7 2.6 6.5 12.0 5.4 13.6 29

 טבעו� יתקרי 2.1 1.2 2.3 15.1 8.6 17.1 12

 י� קריית 6.8 3.2 7.5 17.8 8.4 19.8 5

 מוצקי� קריית 6.1 2.9 6.8 15.3 7.4 17.2 10

 מלאכי קריית 1.4 0.5 1.6 7.2 2.6 8.5 67

 עקרו� קריית 0.8 0.3 1.0 8.3 3.5 9.9 59

 שמונה קריית 2.0 0.7 2.3 9.1 3.3 10.5 52

 שומרו� קרני 0.2 0.1 0.3 3.6 1.6 4.5 107

 ראמה 0.5 0.2 0.6 7.2 2.6 8.6 68

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 163"ועד ל,  הוא הגבוה ביותר65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי�  .2
  הוא הנמו� ביותר65+אחוז בני 

 בי� שאינ� מופיעי� בלוח זההכול הוא ארצי וכולל ג� יישו"הס� .3

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .4

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .5

� 
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 2004, לפי גיל,  תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 60+בני  : 1.20לוח 
 )המש�(

 סו� שנה

אחוזי� 
)1(

  אלפי� 

  בני בני 65 +בני  בני בני 65+ בני  דירוג

היישוב
)2(

60 +בנותו  60 +בנותו  +65 +75 75+ 65+  

 העי� ראש 2.2 0.8 2.6 6.0 2.2 7.2 78

 לציו� ראשו� 21.7 9.9 25.2 10.0 4.5 11.6 42

 רהט 0.5 0.2 0.7 1.4 0.4 1.9 156

 בותרחו 12.5 5.9 14.4 12.3 5.8 14.2 26

 ריינה 0.5 0.2 0.6 3.3 1.0 4.1 116

 רכסי� 0.3 0.1 0.4 4.0 1.7 4.9 100

 רמלה 5.8 2.4 6.8 9.2 3.8 10.6 51

 12.5 4.5 10.8 6.3 2.3 5.4 

 יהודי�: מזה

          ואחרי�
)5(

 ג� רמת 23.0 11.9 25.9 18.1 9.4 20.3 3

 ו�השר רמת 5.2 2.0 6.1 14.5 5.7 17.1 15

 ישי רמת 0.2 0.1 0.3 3.9 1.7 5.1 102

 רעננה 6.8 3.5 8.1 9.7 5.0 11.5 47

 שלו��שגב 0.1 0.0 0.1 1.4 0.4 1.8 157

שגור 0.9 0.3 1.1 3.1 1.0 4.0 121
)4(

 

 שדרות 2.0 0.7 2.3 9.8 3.5 11.5 45

 שוה� 0.3 0.1 0.4 1.9 0.4 2.3 151

 שלומי 0.4 0.1 0.4 7.1 2.2 8.3 71

 שעב 0.2 0.1 0.2 2.8 1.1 3.6 129

 שפרע� 1.3 0.4 1.7 4.1 1.3 5.3 96

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 163"ועד ל,  הוא הגבוה ביותר65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי�  .2
 יותר הוא הנמו� ב65+אחוז בני 

 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה"הס� .3

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .4

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .5

� 
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 2004, י גיללפ,  תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 60+בני  : 1.20לוח 
 )המש�(

 סו� שנה

אחוזי� 
)1(

  אלפי� 

  בני בני 65 +בני  בני בני 65+ בני  דירוג

היישוב
)2(

60 +בנותו  60 +בנותו  +65 +75 75+ 65+  

 יפו�אביב תל 57.8 30.1 65.0 15.6 8.1 17.5 8

 18.1 8.4 16.1 64.3 29.9 57.3 

 יהודי�: מזה

          ואחרי�
)5(

 מונד תל 0.4 0.2 0.5 4.8 1.8 5.7 87

 שבע תל 0.2 0.1 0.2  1.2 0.4 1.7  159

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 163"ועד ל,  הוא הגבוה ביותר65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי�  .2
  הוא הנמו� ביותר65+אחוז בני 

 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה"�הס .3

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .4

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .5
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מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.21לוח 
)1(

 ביישובי� שגרי� בה� 

 2004, מ לשעבר" מבריה65+ בני 100 תלפחו

 סו� שנה

 מ" העולי� מבריהאחוז
לשעבר
)1(

  מתו� 65+ בני 

  ביישוב65+בני 

 65+ בני עולי�
 לשעברמ"מבריה

)1(
 � 

  אלפי�

ארצי כ"סה 148.9 21.8
)2(

 

   

 אופקי� 1.4 60.3

 יהודה אור 0.4 17.2

 עקיבא אור 1.0 63.9

 אזור 0.1 9.8

 אילת 0.7 25.0

 אריאל 1.1 81.7

 אשדוד 11.5 51.6

 אשקלו� 7.2 50.0

 שבע באר 9.7 43.7

 שא� בית 0.2 15.7

 שמש בית 1.3 46.1

 ברק בני 0.9 8.2

 ש"עי בני 1.0 84.6

 י� בת 6.9 28.2

 שמואל גבעת 0.2 17.2

 גבעתיי� 0.3 2.7

 גדרה 0.1 7.1

 יבנה ג� 0.1 18.1

 דימונה 1.5 44.9

 שרו�ה הוד 0.3 7.8

 הרצליה 1.0 8.6

 חדרה 3.3 35.4

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  .1

 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה  �הס� .2

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .3

� 
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מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.21לוח 
)1(

 ביישובי� שגרי� בה� 
 )המש� (2004, מ לשעבר" מבריה65+ בני 100 לפחות

 סו� שנה

 מ" העולי� מבריהאחוז
לשעבר
)1(

  מתו� 65+ בני 

  ביישוב65+בני 

 65+ בני עולי�
 לשעברמ"מבריה

)1(
 � 

  אלפי�

 חולו� 3.8 15.3

 חיפה 11.3 23.4

 הגלילית חצור 0.2 33.7

 טבריה 1.0 25.2

 כרמל ירתט 0.5 25.2

 יבנה 0.5 24.1

אפרי�נווה �יהוד 0.2 10.3
)3(

 

 עילית יקנע� 0.6 49.1

 ירוח� 0.4 48.0

 ירושלי� 6.2 10.7

 סבא כפר 1.3 14.1

 כרמיאל 3.4 62.7

 לוד 2.9 42.0

 העמק מגדל 1.3 48.3

רעות�מכבי��מודיעי� 0.3 20.3
)3(

 

 בתיה מזכרת 0.1 35.6

 אדומי� מעלה 0.6 47.3

 תרשיחא�מעלות 1.7 72.4

 רמו� מצפה 0.3 64.6

 הינהרי 1.9 28.0

 ציונה נס 0.3 11.4

 עילית נצרת 4.5 61.8

 נשר 1.3 51.2

 נתיבות 0.9 53.2

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  .1

 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה  �הס� .2

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .3

� 
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מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.21לוח 
)1(

 ביישובי� שגרי� בה� 
 )המש� (2004, מ לשעבר" מבריה65+ בני 100 לפחות

 סו� שנה

 מ" העולי� מבריהאחוז
לשעבר
)1(

  מתו� 65+ בני 

  ביישוב65+בני 

 65+ בני עולי�
 לשעברמ"מבריה

)1(
 � 

  אלפי�

 נתניה 7.2 28.2

 עכו 1.8 34.9

 עפולה 2.2 47.2

 ערד 2.2 64.1

 כרכור�חנה פרדס 0.9 25.8

 תקווה פתח 5.4 23.0

קדימה�צור� 0.2 30.0
)3(

 

 צפת 1.2 41.3

 חריש�קציר 0.1 61.4

 קצרי� 0.5 75.5

 אונו קריית 0.3 8.8

 ארבע קריית 0.2 55.0

 אתא קריית 2.0 33.0

 ביאליק קריית 1.4 23.9

 גת קריית 3.0 52.2

 טבעו� קריית 0.1 5.1

 י� קריית 2.7 40.0

 מוצקי� קריית 1.5 24.1

 מלאכי קריית 0.3 22.9

 עקרו� קריית 0.1 12.9

 שמונה קריית 0.8 40.3

 שומרו� קרני 0.1 45.3

 העי� ראש 0.3 14.7

 לציו� ראשו� 5.4 24.8

 יהקובצי האוכלוסי, ס"למ:  מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  .1

 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה  �הס� .2

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .3

� 
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מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.21לוח 
)1(

 ביישובי� שגרי� בה� 
 )ש�המ (2004, מ לשעבר" מבריה65+ בני 100 לפחות

 סו� שנה

 מ" העולי� מבריהאחוז
לשעבר
)1(

  מתו� 65+ בני 

  ביישוב65+בני 

 65+ בני עולי�
 לשעברמ"מבריה

)1(
 � 

  אלפי�

 רחובות 2.6 20.4

 רמלה 1.7 28.4

 ג� רמת 1.3 5.6

 השרו� רמת 0.1 2.7

 רעננה 0.4 6.1

 שדרות 1.2 63.5

 שלומי 0.2 45.8

 יפו�אביב תל 3.9 6.8

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  .1

 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה  �הס� .2

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי� איחוד הרשויות 2003בשנת  .3
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 �10,000 באוכלוסייה ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.22לוח 

 בשני� נבחרות, תושבי�

 סו� שנה, �אחוזי

2004 2003 2000 1990 1983 1972   

ארצי כ"סה 7.1 8.8 9.2 9.8 9.9 9.9
)1(

 

       

 סנא� אבו    3.6 3.9 3.9

 פח��אל או� 3.1 2.3 2.3 2.4 2.5 2.5

 אופקי� 3.4 4.6 5.1 8.8 9.6 9.8

 יהודה אור 5.7 6.9 6.9 8.2 8.4 8.3

 עקיבא אור 6.9 7.2 6.7 9.5 10.0 10.3

 אילת 1.7 2.1 2.3 5.1 5.9 6.1

 אכסאל     2.3 2.4

 אלעד     0.5 0.6

 אעבלי�     3.2 3.2

 אריאל   1.6 6.6 7.7 8.0

 אשדוד 4.1 6.8 8.2 10.4 11.1 11.3

 אשקלו� 5.4 7.6 8.7 12.2 13.3 13.7

גרביה�אל באקה 3.0 2.5 2.3 2.6  
)2(

 

 ת'ג באקה     3.2 3.3

 שבע באר 4.4 6.8 8.5 11.3 11.8 12.0

 שא� בית 3.6 4.4 5.0 6.4 6.9 7.0

 שמש בית 4.2 4.7 4.6 5.2 4.8 4.6

 עילית ביתר    0.7 0.7 0.7

 ברק בני 7.4 10.5 10.1 8.6 8.3 8.1

 י� בת 5.8 8.8 11.4 16.7 18.4 18.8

 זאב גבעת    3.0 3.4 3.6

 שמואל גבעת 7.3 6.6 6.3 8.9 7.9 7.9

 גבעתיי� 7.8 14.9 18.2 20.4 20.1 19.5

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 הכול הוא ארצי ולכ� כולל יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה�הס� .1

בלוח מובאי� ג� הנתוני� על ). ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות איחוד הרשויות 2003בשנת  .2
 היישובי� בשני� שלפני האיחוד

 )ראו מבוא( ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  נוצרי� שאינ�, יהודי�: כולל .3

� 
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 �10,000 באוכלוסייה ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.22לוח 
 )המש�(בשני� נבחרות , תושבי�

 סו� שנה, אחוזי�

2004 2003 2000 1990 1983 1972   

 מכר�דידה'ג 3.0   2.8 3.1 3.2

 גדרה     10.9 10.4

 יבנה ג�    4.4 4.4 4.5

 תקווה גני    8.0 8.3 8.6

 זרקא�אסר 'ג     1.6 1.5

כרמל�אל דאלית 3.0 3.2 3.3 3.9  
)2(

 

 עספייא�כרמל�אל דאלית     4.9 5.1

 דימונה 3.3 4.8 5.7 8.7 9.5 9.6

 השרו� הוד 8.6 9.5 9.6 7.9 8.2 8.3

 הרצליה 7.9 8.7 9.4 12.3 13.2 13.5

 יעקב זכרו�   9.0 7.5 7.7 7.8

 חדרה 8.5 10.8 10.9 11.4 12.1 12.3

 חולו� 6.7 9.6 10.7 13.9 14.7 14.9

18.0 18.0 17.4 16.3 15.2 10.4 

  חיפה
  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי� �   10.7 16.1 17.4 18.6 19.2 19.3
)3(

 

 טבריה 5.4 5.9 6.2 9.1 9.6 9.7

 טורעא�     3.3 3.4

 טייבה 2.8 2.7 2.7 3.2 3.5 3.6

 טירה 3.7 3.2 3.1 3.8 4.0 4.0

 כרמל טירת 8.0 8.5 9.2 10.8 11.4 11.5

 טמרה 2.5 2.9 2.4 2.9 3.1 3.0

 יבנה 4.0 5.0 4.3 5.7 5.9 6.1

יהוד 6.3 7.0 7.7 8.8  
)2(

 

 אפריי�נווה �יהוד     9.2 9.3

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 מופיעי� בלוח זההכול הוא ארצי ולכ� כולל יישובי� שאינ� �הס� .1

בלוח מובאי� ג� הנתוני� על ). ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות איחוד הרשויות 2003בשנת  .2
 היישובי� בשני� שלפני האיחוד

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .3

� 
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 �10,000 באוכלוסייה ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.22לוח 
 )המש�(בשני� נבחרות , תושבי�

 סו� שנה, אחוזי�

2004 2003 2000 1990 1983 1972   

 יפיע 3.6 3.0 2.6 3.0 3.5 3.5

 עילית יקנע� 6.4 6.9 7.1 6.9 7.3 7.2

8.3 8.3 8.1 7.5 7.5 6.7 

  ירושלי�
  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי� �   7.4 8.7 8.8 10.3 10.7 10.7
)3(

 

 ירכא  3.2 2.9 3.1 3.2 3.3

 יאיר כוכב     2.5 2.6

 יונה כפר     4.8 4.5

 כנא כפר 3.9 3.6 2.7 2.6 2.8 2.8

 מנדא כפר 2.7 2.8 2.1 2.1 2.3 2.4

 סבא כפר 7.6 8.1 8.2 11.1 11.7 11.9

 קאס� כפר 3.1 2.3 2.5 2.7 2.7 2.7

 קרע כפר 2.5 2.3 2.3 2.9 3.0 3.1

 כרמיאל 2.6 4.5 7.3 11.2 12.4 12.6

10.3 10.1 9.4 7.0 6.5 5.4 

  לוד
  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי� �   5.6 7.3 8.3 11.2 12.3 12.7
)3(

 

 ציו� מבשרת 3.6 3.4 3.6 4.9 6.0 6.6

 מגאר 3.5 3.4 2.7 2.9 3.2 3.3

כרו��אלד 'מג    2.9  
)2(

 

 העמק מגדל 5.4 7.7 7.8 10.5 11.1 11.2

מודיעי�    2.2  
)2(

 

 רעות�מכבי��מודיעי�     2.4 2.6

 עילית�מודיעי�    1.2 1.0 1.1

 רעות�מכבי�    0.8  

 אדומי� מעלה   1.1 3.8 4.5 4.5

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 הכול הוא ארצי ולכ� כולל יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה�הס� .1

בלוח מובאי� ג� הנתוני� על ). או מבואר( חלו שינויי� בעקבות איחוד הרשויות 2003בשנת  .2
 היישובי� בשני� שלפני האיחוד

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .3

� 
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 �10,000 באוכלוסייה ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.22לוח 
 )המש�(בשני� נבחרות , תושבי�

 סו� שנה, אחוזי�

2004 2003 2000 1990 1983 1972   

 עירו� מעלה     2.7 2.8

11.2 10.9 9.9 4.7 3.7 4.4 

 תרשיחא �מעלות
  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי� �   3.8   11.1 12.4 12.9
)3(

 

 הינהרי 9.5 12.6 12.9 14.2 13.9 14.0

 ציונה נס 7.7 9.6 9.0 10.2 10.2 9.9

 נצרת 4.0 3.6 3.3 4.5 5.0 5.1

16.4 16.2 14.9 10.9 9.9 7.4 

  עילית נצרת
  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי� �    10.8  16.0 17.7 18.1
)3(

 

 נשר 8.4 11.4 11.6 10.5 11.9 12.3

 נתיבות 3.1 4.3 4.5 6.6 6.8 6.8

 נתניה 8.2 11.2 11.9 14.8 15.1 15.1

 ני�'סח 3.5 3.3 2.8 2.8 3.0 3.0

 מאהל עי�     2.6 2.6

11.5 11.5 11.1 8.1 7.1 5.7 

  עכו
  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי� �   6.3 8.0 9.7 13.4 13.9 14.0
)3(

 

 עפולה 6.6 7.9 8.2 11.3 12.2 12.2

 עראבה 2.6 3.0 2.7 2.6 2.8 2.8

 ערד 2.5 6.2 7.6 11.7 13.7 14.4

 ערערה 2.7 2.5 2.8 3.4 3.6 3.8

 בנגב ערערה     1.2 1.3

 כרכור�חנה פרדס 9.3 10.5 10.8 11.5 11.6 11.6

 תקווה פתח 7.6 9.6 10.6 12.7 13.3 13.4

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 הכול הוא ארצי ולכ� כולל יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה�הס� .1

בלוח מובאי� ג� הנתוני� על ). ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות איחוד הרשויות 2003בשנת  .2
 לפני האיחודהיישובי� בשני� ש

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .3

� 
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 �10,000 באוכלוסייה ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.22לוח 
 )המש�(בשני� נבחרות , תושבי�

 סו� שנה, אחוזי�

2004 2003 2000 1990 1983 1972   

קדימה�צור�     5.2 5.0
)2(

 

 צפת 6.2 7.3 7.7 10.8 10.6 10.4

 קלנסווה 3.0 2.3 2.1 2.2 2.3 2.4

 אונו קריית 5.5 8.1 14.4 13.7 13.8 13.9

 אתא קריית 7.8 10.0 10.5 11.6 12.3 12.5

 ביאליק קריית 7.6 8.5 10.9 14.5 15.6 15.9

 גת קריית 4.5 6.7 8.1 11.1 11.8 12.0

 ו�טבע קריית 10.7 14.0 15.1 15.5 15.5 15.1

 י� קריית 7.7 10.4 12.4 16.4 17.6 17.8

 מוצקי� קריית 8.7 9.7 11.2 14.7 15.1 15.3

 מלאכי קריית 5.2 5.4 4.7 6.6 7.2 7.2

 שמונה קריית 3.8 4.7 5.5 8.4 8.8 9.1

 העי� ראש 4.0 7.0 8.9 5.2 5.8 6.0

 לציו� ראשו� 7.2 7.1 7.9 9.2 9.8 10.0

 רהט  1.5 1.6 1.4 1.3 1.4

 רחובות 7.5 9.5 10.8 11.9 12.3 12.3

 ריינה 3.6 3.1 2.5 2.8 3.2 3.3

9.2 8.9 8.6 7.0 6.4 5.7 

  רמלה
  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי� �   6.1 7.1 7.8 10.0 10.4 10.8
)3(

 

 ג� רמת 8.9 14.6 16.8 18.0 18.2 18.1

 השרו� רמת 5.1 5.7 7.4 12.6 14.1 14.5

 רעננה 8.1 6.8 7.4 9.0 9.6 9.7

שגור     3.1 3.1
)2(

 

 שדרות 3.2 5.3 5.5 9.2 9.7 9.8

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 הכול הוא ארצי ולכ� כולל יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה�הס� .1

בלוח מובאי� ג� הנתוני� על ). ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות איחוד הרשויות 2003בשנת  .2
 לפני האיחודהיישובי� בשני� ש

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .3

� 
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 �10,000 באוכלוסייה ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.22לוח 
 )המש�(בשני� נבחרות , תושבי�

 סו� שנה, אחוזי�

2004 2003 2000 1990 1983 1972   

 שוה�    1.3 1.7 1.9

 שפרע� 3.7 3.7 3.4 3.8 4.1 4.1

15.6 16.1 16.9 18.2 19.0 12.6 

 יפו �אביב תל
  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי� �   12.8 19.4 18.8 17.5 16.6 16.1
)3(

 

 שבע תל         1.2 1.2

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 הכול הוא ארצי ולכ� כולל יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה�הס� .1

בלוח מובאי� ג� הנתוני� על ). ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות איחוד הרשויות 2003בשנת  .2
 היישובי� בשני� שלפני האיחוד

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .3
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 2004,  וכלל האוכלוסייה במועצות האזוריות65+בני  : 1.23לוח 

 סו� שנה

  ללכ 65 +בני  דירוג

  האוכלוסייה   מכללאחוז  המועצה

)1(האזורית
האוכלוסייה     )אלפי�( אלפי�

 האזוריותבמועצות כ"סה 597.3 41.1 6.9  
)2(

 

      

  בסמהאבו 1.0 0.0 1.5  49

  בטו�אל 6.1 0.1 2.2  44

 אלונה 1.4 0.1 5.5  37

 אפעל 4.1 0.9 22.4  1

 אשכול 8.3 0.7 8.8  16

  טוביהבאר 17.2 1.5 8.5  20

 מרג� אלבוסת� 6.6 0.2 2.8  42

  שמעו�בני 10.9 0.7 6.0  32

  בית שא�בקעת 9.0 1.0 11.0  7

 ברנר 5.7 0.5 8.9  15

 גדרות 4.0 0.4 10.7  8

 גול� 10.6 0.1 0.9  53

  עציו�גוש 11.4 0.2 2.0  45

 גזר 19.6 1.3 6.5  30

  רווהג� 4.8 0.3 7.3  24

  השרו�דרו� 20.2 1.6 7.8  22

 הגלבוע 23.2 1.7 7.1  25

  העליו�הגליל 12.2 1.6 13.0  4

  התחתו�הגליל 8.5 0.5 5.7  36

  התיכונההערבה 2.3 0.0 1.4  50

  חברו�הר 4.8 0.0 1.0  51

 זבולו� 10.6 0.7 6.8  29

 האוכלוסייהקובצי , ס"למ:  מקור

 55! לועד ) הוא הגבוה ביותרבה 65+מועצה שאחוז בני ( 1דירוג המועצות האזוריות נע בי�  . 1
 ) הוא הנמו" ביותר65+מועצה שבה אחוז בני (

 הגרי$ 65+ואילו בני ,  מתו" כלל האוכלוסייה8.8%הגרי$ במועצות אזוריות מהווי$  . 2
  מכלל הגרי$ במועצות אזוריות6%במועצות אזוריות מהווי$ 

� 
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 )המש� (2004, יה במועצות האזוריות וכלל האוכלוסי65+בני  : 1.23לוח 

 סו� שנה

  כלל 65 +בני  דירוג

  האוכלוסייה   מכללאחוז  המועצה

)1(האזורית
האוכלוסייה     )אלפי�( אלפי�

 אילות חבל 2.9 0.1 1.9  46

  יבנהחבל 4.3 0.4 8.6  19

  מודיעי�חבל 16.9 1.0 6.1  31

  אשקלו�חו� 9.2 0.8 8.7  18

  הכרמלחו� 21.3 1.9 8.8  17

  השרו�חו� 8.9 0.9 10.1  9

  עזהחו� 8.2 0.1 1.0  52

 יואב 4.5 0.4 9.9  10

  השרו�לב 17.6 1.7 9.7  11

 לכיש 6.4 0.6 9.5  12

  החרמו�מבואות 5.8 0.3 4.9  39

 מגידו 8.2 1.1 13.5  2

 מגילות 0.8 0.0 0.2  55

  אשרמטה 16.9 2.0 11.6  6

  בנימי�מטה 35.6 0.6 1.6  48

  יהודהמטה 33.4 2.3 7.0  26

 מנשה 12.6 1.0 8.2  21

  יוס�מעלה 7.6 0.4 5.8  35

  הגלילמרו� 11.1 0.6 5.3  38

 מרחבי� 8.8 0.5 5.9  33

 משגב 19.2 0.4 1.9  47

  שורקנחל 2.6 0.2 5.9  34

 עזתה 6.8 0.6 9.1  13

  הירד�עמק 10.0 1.3 12.7  5

 האוכלוסייהקובצי , ס"למ:  מקור

 55! לועד ) הוא הגבוה ביותרבה 65+מועצה שאחוז בני ( 1דירוג המועצות האזוריות נע בי�  . 1
 ) הוא הנמו" ביותר65+מועצה שבה אחוז בני (

 הגרי$ 65+ואילו בני ,  מתו" כלל האוכלוסייה8.8%הגרי$ במועצות אזוריות מהווי$  . 2
  הגרי$ במועצות אזוריות מכלל6%במועצות אזוריות מהווי$ 

� 
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 )המש� (2004,  וכלל האוכלוסייה במועצות האזוריות65+בני  : 1.23לוח 

 סו� שנה

  כלל 65 +בני  דירוג

  האוכלוסייה   מכללאחוז  המועצה

)1(האזורית
האוכלוסייה     )אלפי�( אלפי�

 חפר עמק 31.6 2.8 9.0  14

  יזרעאלעמק 27.9 2.1 7.5  23

  לודעמק 10.8 0.8 7.0  27

  הירד�ערבות 3.2 0.0 0.9  54

  הנגברמת 5.6 0.2 4.2  41

 שומרו� 20.3 0.5 2.6  43

  הנגבשער 4.7 0.6 13.2  3

 שפיר 8.8 0.6 7.0  28

 תמר 2.3 0.1 4.4   40

 האוכלוסייהקובצי , ס"למ:  מקור

 55! לועד )וא הגבוה ביותר הבה 65+מועצה שאחוז בני ( 1דירוג המועצות האזוריות נע בי�  . 1
 ) הוא הנמו" ביותר65+מועצה שבה אחוז בני (

 הגרי$ 65+ואילו בני ,  מתו" כלל האוכלוסייה8.8%הגרי$ במועצות אזוריות מהווי$  . 2
  מכלל הגרי$ במועצות אזוריות6%במועצות אזוריות מהווי$ 
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, יישובי#בי" ושל כלל האוכלוסייה  65+הגירה פנימית של בני  : 1.24לוח 
 2004, לפי מחוז וצורת יישוב

 סו� שנה

  אלפי$ 1,000!ל שיעורי$

 65+בני  65+בני  של כללמאז�

 נכנסי$ יוצאי$ מאז�  נכנסי$ יוצאי$ מאז� האוכלוסייה

        

 *כ"סה 11.4 11.4 0.0 16.8 16.8 0.0 �

        

 מחוזות       

 ירושלי$ 0.5 0.8 �0.3 8.4 12.5 �4.1 �5.3

 הצפו� 0.9 1.0 0.0 11.3 11.8 �0.5 �3.3

 חיפה 1.5 1.7 �0.2 13.8 15.8 �1.9 �4.0

 המרכז 3.6 2.5 1.1 24.0 16.7 7.2 7.9

 אביב תל 2.8 3.8 �1.0 15.8 21.6 �5.8 �0.2

 הדרו$ 1.7 1.4 0.3 18.7 15.6 3.1 �4.4

        

 יישוב צורת       

        

 כ"סה � עירוניי� יישובי� 10.5 10.8 �0.3 16.5 17.0 �0.5 �0.4

�2.6 �5.5 16.5 11.1 �1.0 3.1 2.1 200,000+  

 ירושלי$ 0.4 0.7 �0.3 6.4 11.9 �5.5 �9.6

 יפו! אביבתל 0.7 1.2 �0.5 12.9 20.7 �7.8 11.9

 חיפה 0.4 0.7 �0.4 7.4 14.9 �7.5 �8.2

 לציו� ראשו� 0.6 0.5 0.1 27.0 21.4 5.6 2.4

�3.3 1.5 16.4 17.9 0.3 3.1 3.4 199,999�100,000 

�4.9 3.9 18.8 22.6 0.2 1.2 1.5 99,999�50,000 

0.4 0.0 18.4 18.4 0.0 2.5 2.5 49,999�20,000 

6.5 2.5 13.8 16.3 0.1 0.4 0.5 19,999�10,000 

7.3 3.7 16.8 20.6 0.1 0.5 0.6 9,999�2,000 

        

 כ"סה � כפריי� יישובי� 0.9 0.6 0.3  21.8 14.1 7.7 3.9

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 שומרו� וחבל עזה, כולל ישראלי$ ביישובי$ יהודיי$ באזורי יהודה *
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לפי מחוז וצורת ,  בי" יישובי65#+מאז" הגירה פנימית של בני  : 1.25לוח 
 שני# נבחרות, יישוב

 סו� שנה, נפש �1,000שיעורי� ל

2004 2003 2002 2001 1999 1998 1997  

        

 *כ"סה 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

        

 מחוזות       

 ירושלי$ �2.5 �7.3 �0.3 �1.2 �2.0 �2.0 �4.1

 הצפו� 3.1 �0.9 0.0 �1.8 0.4 0.0 �0.5

 חיפה �2.5 �4.3 �3.2 �1.6 �1.8 �1.9 �1.9

 המרכז 12.2 17.6 9.9 8.3 6.4 6.3 7.2

 אביב תל �11.4 �16.6 �8.0 �6.1 �5.7 �4.8 �5.8

 הדרו$ 7.1 0.0 4.2 2.7 3.9 1.6 3.1

        

 יישוב צורת       

        

 כ"סה � עירוניי� יישובי� �0.1 �0.2 �0.1 �0.2 �0.4 �0.4 �0.5

�5.5 �3.9 �4.7 �3.6 �9.4 �9.1 �12.0 200,000+  

 ירושלי$ �3.9 �2.5 �2.1 �1.7 �3.0 �2.3 �5.5

 יפו! אביבתל �18.1 �13.6 �15.1 �9.6 �8.8 �6.4 �7.8

 חיפה �12.2 �10.0 �9.8 �5.8 �7.0 �8.3 �7.5

 לציו� ראשו�    16.2 8.7 8.7 5.6

1.5 �0.6 �0.3 �0.4 1.2 2.8 1.7 199,999�100,000 

3.9 1.8 4.6 5.0 8.3 10.0 10.0 99,999�50,000 

0.0 1.5 0.8 �0.3 1.7 0.1 3.1 49,999�20,000 

2.5 6.5 4.9 7.0 1.0 1.2 4.2 19,999�10,000 

3.7 3.9 6.1 6.5 15.1 12.8 18.7 9,999�2,000 

        

 כ"סה � כפריי� יישובי� 2.0 2.7 2.2 3.0 6.3 6.0 7.7

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

 שומרו� וחבל עזה, רי יהודהכולל ישראלי$ ביישובי$ יהודיי$ באזו *
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גיל וקבוצת , לפי מי",  הגרי# בקהילה65+אומד" בני  : 1.26לוח 
 2004, אוכלוסייה

 סו� שנה

   אלפי� אחוזי�

   

 65 +בני כ"סה 681.8 100.0

   

 בקהילה גרי� 653.5 95.9

   

 לטיפול ממוש)במוסדות גרי� 28.3 4.1
)1(

 

   

  הגרי� בקהילה65 +בני  

 כ"סה 653.5 100.0

 מי�  

 גברי� 282.7 43.3

 נשי� 370.8 56.7

   

 גיל  

 65�74 בני 368.2 56.3

 75 +בני 285.3 43.7

 80 +בני: מזה 148.2 22.7

   

 אוכלוסייה קבוצת  

ואחרי� יהודי� 610.3 93.4
)2(

 

 לשעברמ" בריהעולי: מזה 145.2 22.2
)3(

 

 �ערבי 43.2 6.6

 מאגר מידע ארצי לתכנו� בתחו� הזיקנה, במשא :  מקורות

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ 

 בתי חולי� לחולי� כרוניי� ומחלקות סיעודיות, בתי אבות: כולל .1

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

  ואיל1990#שעלו משנת  .3
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, לפי מי� וקבוצת אוכלוסייה, 65+המצב המשפחתי של בני  : 1.27לוח 
2003 

 סו� שנה, אחוזי�

   כ"סה ות/נשואי� ות/אלמני� ות/גרושי� ות/רווקי�

      

  65+ כ בני"סה 100.0 56.2 35.3 5.7 2.8

 גברי� 100.0 78.1 14.8 4.7 2.4

 נשי� 100.0 40.1 50.5 6.4 3.1

      

  65�74 כ בני"סה 100.0 67.7 21.8 7.7 2.8

 גברי� 100.0 84.2 7.4 6.2 2.3

 נשי� 100.0 54.4 33.4 8.9 3.2

      

 75+ כ בני"סה 100.0 42.4 51.6 3.2 2.8

 גברי� 100.0 69.9 24.9 2.7 2.5

 נשי� 100.0 24.0 69.5 3.5 3.0

      

  אוכלוסייהקבוצת     

  ואחרי� כ יהודי�"סה 100.0 55.9 35.5 6.0 2.6

 גברי� 100.0 77.4 15.2 5.0 2.4

 נשי� 100.0 40.2 50.3 6.7 2.8
      

3.4 10.6 35.4 50.7 100.0 

 מ"בריה עולי כ"סה: מזה

 * לשעבר

 גברי� 100.0 73.8 16.5 8.2 1.5

 נשי� 100.0 36.1 47.2 12.1 4.6

      

  כ ערבי�"סה 100.0 60.5 33.1 1.2 5.1

 גברי� 100.0 86.8 9.9 0.5 2.7

 נשי� 100.0 38.2 52.8 1.8 7.1

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור

  ואיל1990#שעלו משנת  *
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 שני� נבחרות, לפי מי�, 65+המצב המשפחתי של בני  : 1.28לוח 

 ממוצע שנתי, אחוזי�

   כ"סה נשואי� אלמני� גרושי� רווקי�

      

     1996 

 כ"סה 100.0 56.5 37.1 3.7 2.7

 גברי� 100.0 78.4 15.8 3.1 2.6

 נשי� 100.0 39.9 53.2 4.1 2.8

      

     2000 

 כ"סה 100.1 55.9 36.8 4.6 2.8

 גברי� 100.0 77.9 15.7 3.9 2.5

 נשי� 100.0 39.5 52.4 5.1 3.0

      

     2002 

 כ"סה 100.0 56.0 36.0 5.2 2.8

 גברי� 100.0 78.0 15.2 4.4 2.4

 נשי� 100.0 39.8 51.4 5.8 3.0

      

     *2003 

 כ"סה 100.0 57.1 34.7 5.5 2.8

 גברי� 100.0 78.7 14.4 4.5 2.4

 נשי� 100.0 41.0 49.7 6.1 3.1

 שנתו� סטטיסטי, ס"למ:  מקור

.  ה� לסו( שנה1.27 הנתוני� בלוח ,לעומת זאת ;נתוני� בלוח זה ה� נתוני ממוצע שנתיי�ה *
 2003מכא� ההבדלי� בנתוני 
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לפי סוג משק הבית, 65+בני  : 1.29לוח 
)1(

גיל ,  שבו ה� גרי� ולפי מי�
 2004, וקבוצת אוכלוסייה

     )אחוזי�( משק הבית סוג    

 משפחה בית ע� משק   
אחת
)2(

 

    

  ממוצע
 נפשות 
למשק 

אחר  בית
)3(

 

 הורה
יחיד 

 ע� 
 ילדי�

 ע� זוג
 ילדי�

 זוג
 ללא

  ילדי�

 אד�
יחיד כ"סה

  כ"סה
)אלפי�(   

             

2.18  14.8 4.9 9.8 45.3 25.2 100.0  65 +בני 621.6

          

 מי�         

2.40  10.5 2.5 15.7 59.4 11.8 100.0  גברי� 269.5

2.11  18.0 6.7 5.3 34.5 35.4 100.0  נשי� 352.1

          

 גיל         

2.28  11.6 4.7 13.7 50.0 20.0 100.0  65-74 בני 357.3

2.11  19.1 5.1 4.5 39.0 32.2 100.0  75 +בני 264.3

          

 אוכלוסייה קבוצת         

2.09  14.4 4.5 8.5 46.8 25.7 100.0  ואחרי� יהודי� 581.8

2.58  33.4 5.1 5.1 36.4 20.0 100.0 135.1 

 מ" בריהעולי: מזה

לשעבר
)4(

 

3.47  19.8 10.3 28.9 23.6 17.3 100.0  בי�ער 39.8

 עיבוד מיוחד על סקרי כוח אד� , ס"למ:  מקור
במעונות , במוסדות,  כוללת את משקי הבית בקיבוצי�אינהאוכלוסיית משקי הבית  . 1

 )בדווי� בדרו� ואחרי� (ליישובי�סטודנטי� והגרי� מחו0 

 18ג� מעל ,  כל הגילי�בני -ילדי� במשק הבית  . 2

 אחי� ללא בני זוג וללא ילדי� הכוללת" חרתא" אחת משפחהכולל משקי בית שבה�  . 3
משקי בית שבה� משפחה אחת ע� ;  סבי� ונכדי� בלבדהכוללתמשלה� או משפחה 

משקי בית שבה� קבוצת אנשי� שאינ� ;  או יותרמשפחותמשקי בית שבה� שתי ; אחרי�
 קרובי משפחה

  ואיל1990# משנתשעלו  . 4
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משקי הבית : 1.30לוח 
)1(

65+סייה ושל בני  של כלל האוכלו
)2(

לפי סוג , 
 2004, משק הבית

    משק הביתסוג

 אחתמשפחה בית ע� משקי  
)3(

     

אחר
)4(

 

 יחידהורה
 ע� ילדי�

 ע� זוג
 ילדי�

 ללא זוג
 ילדי�

  אד�

  כ"סה יחיד

       

  בית של כלל האוכלוסייהמשקי     

 אלפי� 1,926.4 335.5 330.9 955.8 161.8 142.4

 אחוזי� 100.0 17.4 17.2 49.6 8.4 7.4

4.44 2.87 4.60 2.00 1.00 3.37 
 למשק נפשות ממוצע

 בית

       

 65+ של בני בית משקי      

73.8 29.4 43.3 163.3 156.7 466.5  אלפי

15.8 6.3 9.3 35.0 33.6 100.0  אחוזי

4.28 2.26 3.61 2.00 1.00 2.19 
 למשק נפשות ממוצע

 בית

 65 +בני: מזה 1.33 1.00 1.73 1.41 1.03 1.24

 שנתו� סטטיסטי;  על סקרי כוח אד�מיוחדעיבוד , ס"למ:  מקורות

במעונות , במוסדות, אוכלוסיית משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית בקיבוצי� . 1
 )בדווי� בדרו� ואחרי�(סטודנטי� והגרי� מחו0 ליישובי� 

 65+ד ב�  אד� אחלפחותמשקי בית שבה�  . 2

 18ג� מעל ,  כל הגילי�בני -ילדי� במשק הבית  . 3

 זוג וללא ילדי� בני אחי� ללא הכוללת" אחרת"כולל משקי בית שבה� משפחה אחת  . 4
 אחת ע� משפחהמשקי בית שבה� ; משלה� או משפחה הכוללת סבי� ונכדי� בלבד

 שאינ� אנשי�צת משקי בית שבה� קבו; משקי בית שבה� שתי משפחות או יותר; אחרי�
 קרובי משפחה
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משקי הבית : 1.31לוח 
)1(

,  וקבוצת אוכלוסייה65+לפי הימצאות בני , 
2004 

     ואחרי�יהודי� בית של משקי  

  בית משקי
  של ערבי�

משקי בית : מזה
 מ" עולי בריהשל

לשעבר
)2(

  ביתמשקי כ"סה  כ"סה 

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

  הביתמשקי מספר      

100.0 255.3 100.0 310.7 100.0 1,671.1 100.0 1,926.4 הבית משקי כלל

65+ בני ע� 466.5 24.2 435.0 26.0 105.6 34.0 31.6 12.4
)3(

 

87.6 223.7 66.0 205.1 74.0 1,236.1 75.8 1,459.9  65 +בני ללא

         

 )מספרי� מוחלטי�(  למשק ביתנפשות וצעממ    

 הביתמשקי כלל 3.36  3.12  2.87  4.91 

65 +בני ע� 2.18  2.09  2.58  3.47 
)3(

 

 65 +בני: מזה 1.33  1.34  1.28  1.26 

 65 +בני ללא 3.74  3.49  3.02  5.11 

 סטישנתו� סטטי; עיבוד מיוחד על סקרי כוח אד�, ס"למ:  ותמקור

במעונות , במוסדות,  משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית בקיבוצי�אוכלוסיית .1
 ) ואחרי�בדרו�בדווי� ( והגרי� מחו0 ליישובי� סטודנטי�

  ואיל1990#שעלו משנת  .2

 65 +� בית שבה� לפחות אד� אחד במשקי .3
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משקי הבית : 1.32לוח 
)1(

 ולפי מספר הנפשות 65+לפי הימצאות בני , 
 2004, משק הביתב

 אחוזי�

     ע� בית משקי  ללא בית משקי

65 +בני 65 +בני
)2(

    משקי הביתכלל 

    

 במשק הביתנפשות מספר   

    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0

12.2 33.6 17.4 1 

16.8 42.6 23.1 2 

18.2 10.9 16.4 3 

52.7 12.9 43.1 4+ 

    

 כ"סה 100.0 24.2 75.8

53.3 46.7 100.0 1 

55.3 44.7 100.0 2 

84.0 16.0 100.0 3 

92.8 7.2 100.0 4+ 

 שנתו� סטטיסטי; עיבוד מיוחד על סקרי כוח אד�, ס"למ:  ותמקור

במעונות , במוסדות, אוכלוסיית משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית בקיבוצי� .1
 סטודנטי� והגרי� מחו� ליישובי�

 65+ אחד ב� משקי בית שבה� לפחות אד� .2
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 65+בני ילידי אירופה  *מספר ניצולי שואהותחזית אומד�  : 1.33לוח 
 2020!2002 ,לפי גיל ומי�, בישראל

 סו� שנה, אלפי�

2020 2015 2010 2005 2004 2003 2002   

        

כ ניצולי� החיי� בישראל"סה 340.2 326.9 314.1 300.8 225.5 150.7 92.2

        

 65 +בני צולי�ני       

 כ"סה 258.5 257.0 255.9 254.4 225.5 150.7 92.2

 גברי� 104.2 103.9 103.5 102.9 92.5 61.6 37.4

 נשי� 154.3 153.2 152.3 151.4 133.0 89.0 54.9

        

 גיל       

 65�69 בני 56.4 59.4 61.8 59.8 44.5 0.0 0.0

 70�74 בני 61.0 52.0 48.7 50.5 54.8 40.1 0.0

 75�79 בני 70.2 72.1 67.0 63.9 43.7 46.7 33.7

 80 +בני 71.0 73.6 78.4 80.1 82.5 63.9 58.6

        

8.9 17.2 31.1 37.6 37.5 38.4 39.4 
  65 +בני הניצולי�  אחוז
 65+ כלל בני מתו�

 1997 ומעלה 60סקר בני , ס"עיבוד מיוחד על למ', משאב':  מקור

או במדינה שהייתה תחת השפעה ישירה של , ייתה תחת המשטר הנאציחיו במדינה שה *
 ידי המשטר הנאצי(המשטר הנאצי או ברחו ממדינה שנכבשה על
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יחסי תלות : 1.34לוח 
)1(

 שני" נבחרות ותחזית, 

 �1,000מוצג ל

)1( תלותיחס
   

   קשישי� ילדי� כללי

    

952 855 97 1960 

1,002 867 135 1970 

1,019 845 174 1980 

983 801 182 1990 

936 745 191 1995 

911 729 183 1996 

911 723 189 1997 

902 715 187 1998 

892 707 185 1999 

886 701 184 2000 

879 695 184 2001 

879 693 186 2002 

876 689 186 2003 

872 686 186 2004 

    

תחזית   
)2(

 

864 681 182 2005 

843 666 177 2010 

867 666 201 2015 

876 653 223 2020 

867 630 237 2025 

פרסו� מיוחד , 2025עד שנת תחזיות אוכלוסיית ישראל ; קובצי האוכלוסייה, ס"למ:  מקור
 )באינטרנט( 1238

 : תלותיחסי הגדרת .1

 �  64&20 מחולק בגילאי 65+ גילאי & קשישי

 � 64&20 מחולק בגילאי 19&0 גילאי & ילדי

 64&20 בגילאי מחולק 65+ ועוד גילאי 19&0 גילאי & כללי 

 התחזית הבינונית .2
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 שני	 נבחרות ותחזית, *יחס תמיכה בהורי	 : 1.35לוח 

 �1,000מוצג ל

   * תמיכה בהורי�יחס

57 1961 

74 1972 

110 1980 

177 1990 

214 1995 

198 1996 

192 1997 

185 1998 

180 1999 

181 2000 

180 2001 

183 2002 

186 2003 

190 2004 

  

 תחזית 

186 2005 

179 2010 

185 2015 

198 2020 

פרסו� מיוחד , 2025עד שנת תחזיות אוכלוסיית ישראל ; קובצי האוכלוסייה, ס"למ :  מקור
 )באינטרנט( 1238

* � 64&50 מחולק בגילאי 80+גילאי : יחס תמיכה בהורי
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 � 2010�2025,  וכלל האוכלוסייה65+לוסיית בני תחזיות אוכ : א1.36לוח 

 החלופה הגבוהה

  סו� שנה,אלפי�

    תחזית

2025 2020 2015 2010 
2004  

 )אומד- שוט,(
2000  

   )בסיס התחזית(

       

1,200.3 1,050.6  65 +בני 622.9 681.8 730.7 885.1

       

9,787.7 9,012.3 8,292.4 7,616.8  האוכלוסייה כלל 6,369.3 6,869.5

       

12.3 11.7 10.7 9.6 9.9 9.8 

  65 +בני אחוז
 באוכלוסייה

       

 65+ בני על נתוני�      

 מי�      

530.7 463.5 387.4 314.8 290.4 265.0 � גברי

669.6 587.1 497.6 415.9 391.2 357.9 � נשי

       

 הנשי� אחוז 57.5 57.4 56.9 56.2 55.9 55.8

       

 גיל      

 74&65 בני 346.7 371.1 392.5 510.8 649.7 684.9

 75 +בני 276.1 310.6 338.2 374.2 400.9 515.4

 80 +בני: מזה 139.0 169.7 194.8 209.9 236.5 252.8

       

 75 +בני אחוז 44.3 45.6 46.3 42.3 38.2 42.9

 80 +בני אחוז 22.3 24.9 26.7 23.7 22.5 21.1

       

 אוכלוסייה קבוצת      

1,081.1 959.0 813.7 672.2 638.2 586.4 � * ואחרי�יהודי

119.2 91.6 71.4 58.5 43.5 36.4 � ערבי

       

 הערבי� אחוז 5.8 6.4 8.0 8.1 8.7 9.9

 )באינטרנט( 1238פרסו� מיוחד , 2025עד שנת תחזיות אוכלוסיית ישראל , ס"למ:  מקור

 נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת, יהודי�: כולל *



 2005 - קשישים בישראל 70

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

 הבינוניתהחלופה 

  סו� שנה,אלפי�

    תחזית

2025 2020 2015 2010 
2004  

 )אומד- שוט,(
2000  

   )בסיס התחזית(

       

1,176.0 1,034.8  65 +בני 622.9 681.8 725.8 875.5

       

9,261.7 8,694.2 8,122.2 7,542.3  האוכלוסייה כלל 6,369.3 6,869.5

       

12.7 11.9 10.8 9.6 9.9 9.8 

  65 +בני אחוז
 באוכלוסייה

       

 65+ בני על נתוני�      

 מי�      

521.0 457.2 383.6 312.8 290.4 265.0 � גברי

655.1 577.6 491.9 412.9 391.2 357.9 � נשי

       

 הנשי� אחוז 57.5 57.4 56.9 56.2 55.8 55.7

       

 גיל      

 74&65 בני 346.7 371.1 389.5 505.2 640.4 670.7

 75 +בני 276.1 310.6 336.3 370.4 394.4 505.3

 80 +בני: מזה 139.0 169.7 193.8 207.9 233.2 247.5

       

 75 +בני אחוז 44.3 45.6 46.3 42.3 38.1 43.0

 80 +בני אחוז 22.3 24.9 26.7 23.7 22.5 21.0

       

 אוכלוסייה קבוצת      

1,056.9 943.2 804.2 667.3 638.2 586.4 � * ואחרי�יהודי

119.2 91.6 71.4 58.5 43.5 36.4 � ערבי

       

 הערבי� אחוז 5.8 6.4 8.1 8.2 8.9 10.1

 )באינטרנט( 1238פרסו� מיוחד , 2025עד שנת תחזיות אוכלוסיית ישראל , ס"מל:  מקור

 נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת, יהודי�: כולל *
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 � 2010�2025,  וכלל האוכלוסייה65+תחזיות אוכלוסיית בני  : ג1.36לוח 

 הנמוכההחלופה 

  סו� שנה,אלפי�

    תחזית

2025 2020 2015 2010 
2004  

 )אומד- שוט,(
2000  

   )בסיס התחזית(

       

1,159.5 1,022.0  65 +בני 622.9 681.8 720.2 866.5

       

8,803.2 8,404.5 7,954.9 7,465.0  האוכלוסייה כלל 6,369.3 6,869.5

       

13.2 12.2 10.9 9.6 9.9 9.8 

  65 +בני אחוז
 באוכלוסייה

       

 65+י  בנעל נתוני�      

 מי�      

514.2 452.0 380.0 310.6 290.4 265.0 � גברי

645.3 570.0 486.5 409.6 391.2 357.9 � נשי

       

 הנשי� אחוז 57.5 57.4 56.9 56.1 55.8 55.7

       

 גיל      

 74&65 בני 346.7 371.1 386.2 500.0 633.2 661.7

 75 +ניב 276.1 310.6 334.0 366.5 388.7 497.8

 80 +בני: מזה 139.0 169.7 192.6 205.9 230.1 243.4

       

 75 +בני אחוז 44.3 45.6 46.4 42.3 38.0 42.9

 80 +בני אחוז 22.3 24.9 26.7 23.8 22.5 21.0

       

 אוכלוסייה קבוצת      

1,040.3 930.4 795.1 661.7 638.2 586.4 � * ואחרי�יהודי

119.2 91.6 71.4 58.5 43.5 36.4 � ערבי

       

 הערבי� אחוז 5.8 6.4 8.1 8.2 9.0 10.3

 )באינטרנט( 1238פרסו� מיוחד , 2025עד שנת תחזיות אוכלוסיית ישראל , ס"למ:  מקור

 נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת, יהודי�: כולל *

 

 


