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 מאפיינים בריאותיים של הקשישים. 2

 ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים

 

 

 מבוא

דפוסי על הקשישי בישראל ושל  בפרק זה מוצגי נתוני על מאפייני בריאות

וה בשינויי תהלי� ההזדקנות מל�.  בשירותי בריאות נבחריההשימוש של

מצב בריאות של .  ע העלייה בגילותופעות מסוימות נעשות שכיחות, פיזיולוגיי

ג  אלא מושפע ,הקשישי אינו מותנה רק בגורמי פיזיולוגיי ותורשתיי

, חשובלשירותי הבריאות תפקיד . מרמת החיי ומאורח החיי, מגורמי סביבתיי

 .בעידוד ובשמירה על בריאות הקשישי, א� לא בלעדי

הידרדרות מצב . שי ועל רווחתחייה של הקשימשפיע רבות על תחו הבריאות 

בד , לכ�.  של הקשישו קשות באיכות חייותמוגבלות פוגעהופעת ובמיוחד , הבריאות

חשוב לזהות ולהדגיש את הדרכי לשפר , בבד ע העלייה הניכרת בתוחלת החיי

 .  אלא ג איכות חיי, לה לא רק אריכות ימייקנעאת חייה של הקשישי ולה

 שוני של מצב הבריאותימדד מציגהפרק ,�סגנו� , תמותה,  תוחלת חיי: כגו

תו�  ,ובמידת האפשר, שינויי לאור� זמ�ה תתו� בחינ, מחלות ומוגבלות, חיי

מידע זה חשוב לתכנו� ולבחינה . עמידה על הבדלי בי� קבוצות שונות באוכלוסייה

 דפוסי שימוש  מובאי נתוני על,כ�כמו .  של שירותי הבריאותהשל מידת ההלימ

 .רפואה ראשוניתבשירותי אשפוז וב ובמיוחד ,שירותי בריאותשל קשישי ב



 2005 - קשישים בישראל 76

 ממצאים עיקריים

  שני לנשי 81.8! ל2003עולה בהדרגה והגיעה בשנת  תוחלת החיי� בלידה �

בשנת ; הערביתוחלת החיי של היהודי גבוהה מזו של . שני לגברי 77.6!ו

 שני 3.2על ו,  שני בקרב הנשי4כלוסייה על בי� קבוצות האו הפער עמד 2003

 ). 2.1לוח ( בקרב הגברי

, כלומר. שני לגברי 17.3! שני לנשי ו19.3 א הי65בגיל  תוחלת החיי� �

לוח  (82עד גיל  !וגבר ,  בממוצע84 צפויה לחיות עד גיל 65שה שהגיעה לגיל יא

לוח ( שני 10.9גברי  שני ול11.8 תוחלת החיי לנשי היא 75בגיל ). 2.2

2.3.( 

שמצב בריאות� הוא טוב או  ומעלה מדווחי 65 מבני 39%, על פי הסקר החברתי �

  מהגברי 47%, בקרב הקשישי.  ומעלה20 בקרב בני 78%לעומת , טוב מאוד

 65 מבני 61%). 2.4לוח ( מהנשי דיווחו שמצב בריאות טוב או טוב מאוד 33%!ו

, טוב!לא!טוב או בכלל!כ�!כל!אות בדר� כלל לאומעלה מדווחי שמצב ברי

 ). 2.5לוח ( ומעלה 20 בקרב בני 23%לעומת 

 ומעלה מדווחי על בריאות נפשית 65 מבני 35%, על פי סקר הבריאות הלאומי �

, בקרב הקשישי.  בקרב כלל האוכלוסייה64%לעומת , טובה מאוד או מצוינת

. ות נפשית טובה מאוד או מצוינת מהנשי דיווחו על בריא31%! מהגברי ו40%

 ,  דיווחו על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת35%בקרב היהודי ואחרי

אחוז הקשישי ממוצא ישראלי המדווחי על .  בקרב הערבי25%לעומת 

  לעומת 75%(בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת כפול מאחוז יתר הקשישי

 מדווחי על בריאות נפשית טובה מאוד או 10%מ רק "ובקרב עולי בריה, )35%!כ

 ).2.7לוח (מצוינת 

 ומעלה מדווחי על עיסוק בפעילות 65 מבני 41%, על פי סקר הבריאות הלאומי �

אותו ).  דקות רצופות או יותר20במש� , שלוש פעמי בשבוע או יותר(גופנית 

, רב הגבריבק. שיעור של עוסקי בפעילות גופנית דווח ג בקרב מבוגרי יותר

49% בקרב כלל . 35% מדווחי על עיסוק בפעילות גופנית ובקרב הנשי

 )2.8לוח ( מדווחי על עיסוק בפעילות גופנית 29%רק , האוכלוסייה

 נחשבי 25ערכי שמעל . פי גובה ומשקל! מחושב על)BMI(מדד מסת הגו�  �

 יש 46%!לבקרב כלל האוכלוסייה , על פי סקר הבריאות הלאומי. למשקל עוד/

BMI ומעלה יש 65 מבני 57%!ל, לעומת זאת.  ויותר25 של BMI ויותר 25 של  
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בקרב . אי� הבדל בי� גברי לנשי).  ומעלה75 מבני 52%! ו74!65 מבני 61%(

מ לשעבר אחוז "ואילו בקרב העולי מבריה, 25 מעל BMI יש 47%!הערבי רק ל

 ).2.9לוח (; )68%(זה גבוה במיוחד 

אחוז .  בכלל האוכלוסייה28% לעומת מעשני�י מהקשישי עשרה אחוז �

אחוז ). 7.6% לעומת 14%(הגברי המעשני בער� כפול מאחוז הנשי המעשנות 

  לעומת 18%(הקשישי הערבי המעשני גבוה מאחוז הקשישי היהודי

 ).2.10לוח (מ לשעבר מעשני " מקרב עולי בריה5%רק . )10%

שימוש בתרופות ללא  ומעלה מדווחי על 65בני ארבעי וחמישה אחוזי מ �

  ומעלה השיעור מגיע 75בקרב בני .  בכלל האוכלוסייה36% לעומת מרש� רופא

הקשישי הגברי משתמשי פחות בתרופות ללא מרש בהשוואה . 47%!ל

הקשישי היהודי משתמשי ; )בהתאמה, 52% לעומת 35%(לנשי הקשישות 

, 21% לעומת 46%(עומת הקשישי הערבי יותר בתרופות ללא מרש ל

 ).2.11לוח (; )בהתאמה

   מבני81% (תרופות ע� מרש� רופא ומעלה מדווחי על שימוש ב65 מבני 86% �

.  בקרב כלל האוכלוסייה46%וזאת לעומת , ) ומעלה75 מבני 94%! ו74!65

  לוח(בתרופות ע מרש רופא אי� הבדל בדיווח על שימוש בי� יהודי לערבי

2.12.( 

לפי סקר ( בשנה האחרונה MRIבדיקת  ביצעו 65+ בני 1,000עשרי וחמישה מכל  �

 בקרב 1,000 מכל 11לעומת , )2000 לספטמבר 1999בריאות שנער� בי� אוקטובר 

 1.5 גבוה פי MRI אשר ביצעו בדיקת 65+שיעור של גברי בני . כלל האוכלוסייה

, CT בדיקת 65+ בני 1,000 מכל 163בתקופה הנדונה ביצעו . משיעור� של הנשי

 ).2.13לוח ( בכלל האוכלוסייה 1,000 איש מכל 55לעומת 

לפי סקר בריאות ( בשנה האחרונה חיסו� נגד שפעת קיבלו 65+ מבני 45%!כ �

שיעור של המקבלי חיסו� נגד ). 2000 לספטמבר 1999שנער� בי� אוקטובר 

שיעור . רב כלל האוכלוסייה גבוה פי חמישה מהשיעור בק65+שפעת בקרב בני 

מ לשעבר הוא כמחצית השיעור בקרב קבוצת "המקבלי חיסו� בקרב עולי בריה

  ). 2.13לוח (; )בהתאמה, 45% לעומת 23%(היהודי ואחרי

שיעור .  עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה65+מעט פחות משליש מבנות  �

 לעומת 17% (74!65 בנות  שעברו את הבדיקה נמו� יותר מאשר שיעור75+!בנות ה

 ). 2.14לוח (; ) בהתאמה38%
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�   לפחות פע אחת ביקרו אצל רופאשלושי ושמונה אחוזי מהקשישי

 � לספטמבר 1999לפי סקר בריאות שנער� בי� אוקטובר (בשבועיי שקדמו לריאיו

 32%אצל רופא משפחה ביקרו . כפול מהאחוז בקרב כלל האוכלוסייה, )2000

 ).2.15לוח  (10%!חה כואצל רופא מומ

, )לא כולל רופא שיניי( פעמי בשנה 15! בממוצע כמבקר אצל רופאקשיש  �

 �ממוצע .  פעמי אצל רופא מומחה3.6! פעמי אצל רופא משפחה ו11.5מתוכ

 ואצל רופא 5הביקורי בשנה אצל רופא משפחה בקרב כלל האוכלוסייה הוא 

 ).2.16 לוח( 2!מומחה כ

לפי סקר (בשנה  לנפש של קשישי� אצל רופא שיניי�הביקורי� ממוצע  �

 75+ובקרב בני , 2.5היה ) 2000 לספטמבר 1999בריאות שנער� בי� אוקטובר 

 ).2.16לוח  (;) ביקורי2(ממוצע הביקורי לנפש נמו� יותר היה 

�  מס� 19%, ס� הביקורי אצל רופא משפחהמ עשרי ושניי אחוזי

 נעשי  מס� הביקורי אצל רופא שיניי9%!הביקורי אצל רופא מומחה ו

רופא אצל חלק� של הנשי הקשישות מתו� ס� הביקורי . בידי קשישי

 ).2.17 לוח ( בקרב הגברי הקשישי9%לעומת , 13% הוא משפחה

) שנמשכות שבועיי ויותר (בעיות שינה ומעלה מדווחי על 65מחצית מבני  �

 57%! ומעלה ו65מהגברי בני  42%.  בקרב כלל האוכלוסייה30%לעומת 

 ).2.18לוח (מהנשי מדווחי על בעיות שינה 

�    מהגברי 28% (בעיות ראייהדיווחו על ) 34%(קצת למעלה משליש מהקשישי

אחוז הסובלי מבעיות ). 1997! ומעלה שנער� ב60לפי סקר בני (; ) מהנשי39%!ו

 ושמונה אחוזי עשרי. 80+ בקרב בני 47%!ראייה עולה ע הגיל ומגיע ל

אחוז ).  מהנשי26%! מהגברי ו31% (בעיות שמיעהמהקשישי דיווחו על 

שבעה עשר ). 2.19לוח  (80+ בקרב בני 48%!הסובלי מבעיות שמיעה מגיע ל

 19%! מהגברי ו13% (אי שליטה על סוגר השת�אחוזי מהקשישי דיווחו על 

 80+ בקרב בני 33%!� מגיע לאחוז הסובלי מאי שליטה על סוגר השת). מהנשי

 ).2.20לוח (; ) מהנשי39%! מהגברי ו26%(

שהרופא  דיווחו 65+שלושי ושמונה אחוזי מהגברי היהודי ואחרי בני  �

�  דיווחו על כ�24%בעוד שבקרב הגברי הערבי רק , ד��אבח� אצל� יתר לח

ז גבוה בהרבה אחו. )2000 לספטמבר 1999לפי סקר בריאות שנער� בי� אוקטובר (

עשרי ואחד אחוזי . דיווחו על כ�) 45%(ויהודיות ) 44%(של נשי ערביות 
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, דיווחו על אוט� שריר הלב בקרב הגברי הערבי 18%!מהגברי היהודי ו

על אבחו� .  בקרב הנשי הערביות14%! בקרב הנשי היהודיות ו10%לעומת 

  מהגברי 26%לעומת  ,רי נשי וגב! היהודי 65+ מבני 15% דיווחו סוכרת

 ).'ב!ו'  א2.21לוח ( מהנשי באוכלוסייה הערבית 32%!ו

 נפש בני 100,000 לכל 266 הוא טיפול בדיאליזה ומעלה המקבלי 65שיעור בני  �

 לכל 185 לעומת 376: השיעור בקרב הגברי גבוה מאשר בקרב הנשי.  ומעלה65

לוח ( נפש 100,000 לכל 52 הוא בכלל האוכלוסייה השיעור.  נפש בהתאמה100,000

לוח  (2001 ומעלה קיבלו טיפול בדיאליזה בשנת 65 חולי חדשי בני 612). 2.22

2.23.( 

, 65+ בקרב בני מקרי� חדשי� של שאתות ממאירות 12,492 נרשמו 2001בשנת  �

 שיעור המקרי החדשי לכל .  נפש100,000 מקרי לכל 1,761אשר מהווי

השיעור בקרב הגברי גבוה יותר מאשר .  העלייה בגיל נפש עולה ע100,000

 הסרט� הנפו2 ).  נפש בהתאמה100,000 לכל 1,482 לעומת 2,134(בקרב הנשי

 ).2.24לוח (בקרב הגברי הוא סרט� הערמונית ובקרב הנשי סרט� השד 

מהשוואה בי� קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרי החדשי של שאתות   �

 לעומת 2,180(בקרב יהודי ואחרי גבוה יותר מאשר בקרב הערבי ממאירות 

ג שיעור המקרי החדשי בקרב נשי ).  נפש בהתאמה100,000 לכל 1,426

 לכל 735 לעומת 1,524: יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשי ערביות

 ).2.25לוח ( נפש בהתאמה 100,000

מכו� ברוקדייל בקרב האוכלוסייה !ינטו'ג!על פי מחקר שנער� על ידי מאיירס �

 אל/ 117!כ (65+ מבני 19% נמצא כי מחלת הדמנטיההיהודית לגבי שכיחות 

 ). 2.27לוח ( מה מתגוררי בקהילה והיתר במוסדות 84%. סבלו מהמחלה) איש

,  לוקי במחלה בדרגת חומרה קלה47%, מקרב החולי המתגוררי בקהילה  �

 לוקי בה ברמת חומרה 30%ה בינונית ואילו  לוקי בה ברמת חומר24%

 14% מהנשי לוקות במחלה לעומת 19%בהשוואה לפי מי� נמצא כי . קשה

 עולה ע הגיל ומגיעה לשיא 65+שכיחות המחלה בקרב בני . מהגברי

 ).2.28לוח ( מבני קבוצת גיל זו לוקי במחלה 47%; 85+בקבוצת בני 

בעיה גופנית  ומעלה מדווחי על 65ני  מב25%, על פי סקר הבריאות הלאומי �

! חודשי ויותר וגורמת קושי גדול או גדול מאוד בביצוע פעולות יו6שנמשכת 

 ומעלה דיווחו על 65 מהגברי בני 18%.  מכלל האוכלוסייה10%לעומת , יומיות
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 מהקשישי היהודי דיווחו על בעיה 25%.  מהנשי31%בעיה גופנית לעומת 

 ).2.29לוח ( מהקשישי הערבי 30%גופנית לעומת 

� �מצביע על כ�  יומיות ללא עזרה�פעולות יו�של הקשישי לבצע  היכולת אומד

 75%; להתלבש לבד ללא קושי מהקשישי הגרי בקהילה מסוגלי 80%!שכ

  מסוגלי לאכול ללא קושי 92%; מסוגלי להתקלח או להתרח2 ללא קושי

 או להתיישב על כיסא ולקו ממנו ללא  מסוגלי להיכנס ולצאת מהמיטה81%!ו

 11%!ו,  מהקשישי הגרי בקהילה אינ מסוגלי להתלבש לבד7%. קושי

  ).2.30 לוח(מה אינ מסוגלי להתקלח או להתרח2 לבד 

�   � מה 13% הגרי בקהילה מראה כי 65+ של בני מידת הניידותבחינת אומד

 מסוגלי 8%!ו, קי לביתאינ מסוגלי להסתובב מחו2 לבית וה מרות

 72%. לצאת מבית רק בעזרת אד אחר או באמצעות כיסא גלגלי

'  מ400מהקשישי הגרי בקהילה מסוגלי לניידות מחו2 לבית למרחק של 

חמישה אחוזי מהקשישי הגרי בקהילה מוגבלי בניידות בתו� . ללא עזרה

 ).2.31לוח (הבית 

�  �הזקוקי� לעזרה באחת מפעולות  דהיינו ,אחוז הקשישי� המוגבלי�אומד

לשבת ולקו , לאכול, להתלבש, להתרח2 או להתקלח( לפחות 1יו��היו�

 על 2004עומד בסו/ , )להסתובב בתו� הבית, להיכנס ולצאת מהמיטה, מהכיסא

אחוז המוגבלי עולה בצורה ).  בקרב הנשי20%! בקרב הגברי ו12% (16%

אחוז . 74!65 בקרב בני 7% לעומת 80+ בני  בקרב40%: חדה ע העלייה בגיל

הקשישי המוגבלי בקרב האוכלוסייה הערבית גבוה פי שניי בער� מהאחוז 

  ).2.32 לוח(; )בהתאמה, 15%! ו31%(המקביל בקרב האוכלוסייה היהודית 

�   �) הזקוקי לעזרה בפעולות טיפול אישי(מספר הקשישי� המוגבלי� אומד

עשרי וארבעה אחוזי מהקשישי .  אל/ איש111 עומד על 2004בסו/ 

 ).2.33 לוח ( גרי בקהילה76%!המוגבלי ה דיירי המוסדות לטיפול ממוש� ו

 60לפי סקר בני ( במהל� חצי השנה האחרונה נפלוכחמישית מהקשישי בקהילה  �

אחוז ). 24%(לעומת הנשי ) 14%(הגברי סובלי פחות מנפילות ). 1997ומעלה 

 ).2.34לוח  (80+ בקרב בני 31%!נפלו מגיע להקשישי ש

                                                 
1 ADL = Activitiesof Daily Living 
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 88( נהרגו 5% ,מתוכ.  קשישי1,910 בתאונות דרכי� נפגעו 2004 בשנת �

). קשישי 1,508(נפצעו קל  79%!ו)  קשישי314( נפצעו קשה 16%, )קשישי

 נהגו ברכב  36%,  מהקשישי שנפגעו בתאונות דרכי היו הולכי רגלכשליש

לוח (הקשישי שנהרגו בתאונות דרכי היו הולכי רגל מ 66%. נסעו ברכב 27%!ו

2.35.( 

 נמו� מזה 2004שיעור הקשישי שהיו מעורבי בתאונות דרכי בשנת   �

שיעור א� , )בהתאמה,  נפש100,000!ל 542! ו283(כלל האוכלוסייה קרב שב

. כמעט כפול בקרב הקשישי לעומת השיעור בקרב כלל האוכלוסייה ההרוגי�

כלל בקרב ה� , ר הנשי שנפגעו בתאונות דרכי נמו� משיעור הגברישיעו

שיעור הקשישי שנפגעו בתאונות דרכי . האוכלוסייה וה� בקרב הקשישי

  ).2.36 לוח (;) בהתאמה277! ו393(בקרב הערבי גבוה מאשר בקרב היהודי

שנת כלל האוכלוסייה בקרב  בת דרכי�ושיעור הנהגי� שהיו מעורבי� בתאונ  �

 שהיו מעורבי בתאונת דרכי 65+משיעור הנהגי בני  41%! גבוה ב2004

 ). 2.38לוח (

 380 לעומת 644 נפש הוא 1,000 לכל  בחדר מיו�65+של בני  הביקורי�שיעור  �

 מכלל 17% בחדר מיו� מהווי 65+ביקורי של בני . בקרב כלל האוכלוסייה

�  74!65 בקרב בני 524:  ע הגילשיעור הביקורי במיו� עולה. הביקורי במיו

 בחדר מיו� נגרמו 65+ מהביקורי של בני 89%). 2.39לוח  (85+ בקרב בני 1,139!ו

 ).2.40לוח ( מהביקורי של כלל האוכלוסייה 72%לעומת , בגלל מחלות

לפי סקר ( בשנה האחרונה אשפוזעשרי וארבעה אחוזי מהקשישי דיווחו על  �

שיעור האשפוזי .  בקרב הנשי22%!רב הגברי ו בק26%, )הבריאות הלאומי

 לעומת שיעור האשפוזי בקרב קבוצת 28%בקרב הערבי גבוה יותר ועומד על 

 שיעור האשפוז הנמו� ביותר הוא של , בקרב היהודי). 24%(היהודי ואחרי

והגבוה ביותר הוא של קשישי ) 20%(קשישי שיבשת המוצא שלה היא אסיה 

 ).2.42לוח (; )26%(שלה היא אפריקה שיבשת המוצא 

 גדולי פי שלושה שיעורי האשפוז של הקשישי� במחלקות האשפוז הכלליות �

 אשפוזי 543 נרשמו 2002בשנת . ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה

קרב  ב1,000! ל155!בהשוואה ל,  קשישי במחלקות האשפוז הכלליות1,000!ל

 74!65 נפש בגיל 1,000! ל423!מ( האשפוז עולה ע הגיל שיעור. כלל האוכלוסייה



 2005 - קשישים בישראל 82

, כלל האוכלוסייהקרב ה� ב, שיעור האשפוז נמצא במגמת עלייה). 85+ בגיל 900!ל

  ). 2.43לוח (ובמיוחד בקרב הקשישי

, 2002כי בשנת ,  נמצאהקשישי� מכלל האשפוזי�שיעור אשפוז בבחינת   �

 10%!פחות מבעוד שה מהווי  (65+מהאשפוזי היו של בני ) 35%(שליש כ

בעוד שה מהווי  (75+ מהאשפוזי היו של בני 20%! ו,)מכלל האוכלוסייה

הקשישי מכלל האשפוזי נמצא אשפוז שיעור ).  מכלל האוכלוסייה4%!כ

 חלק של הקשישי מתו� כלל האשפוזי ).2.44לוח (במגמת עלייה 

 ). 2.45לוח  (2002 בשנת 59%!במחלקות הפנימיות גבוה במיוחד והגיע ל

 מצביעה על כ� האשפוזי� של הקשישי� במחלקות האשפוזהתפלגות  �

ומהווה קצת מעל מחצית , שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר

  ). 2.46לוח (האשפוזי

 בני 16,700 המתינו, 2000 לספטמבר 1999לפי סקר בריאות שנער� בי� אוקטובר  �

 0.1%לעומת , 65+ מבני 3%וה היוו , האחרונה במהל� השנה לאשפוז 65+

ארבעי אחוזי מקרב הקשישי . שהמתינו לאשפוז בקרב כלל האוכלוסייה

לוח (; ) איש6,600( ממתיני לאשפוז שלושה חודשי ויותר !הממתיני לאשפוז 

2.48.( 

. אמבולטורי פסיכיאטריטיפול ) 65+ מבני 10%!כ (65+ בני 6,404 קיבלו 2003!ב �

 38%. 2003! מכלל הטיפולי שניתנו ב12%! מהווי כ65+פולי של בני הטי

בקרב כלל . 65+ לנשי בנות 62%! ו65+מהטיפולי ניתנו לגברי בני 

  מהטיפולי ניתנו לגברי 53%: האוכלוסייה היחס בי� גברי לנשי שונה

 ).2.49לוח ( לנשי 47%!ו

 מס� השוהי 3%היוו וה  ,באשפוז יו� פסיכיאטרי קשישי 31 היו 2003!ב �

 אשפוז יו שכיח יותר בקרב הקשישי הצעירי. במסגרת טיפול יו פסיכיאטרי

לוח (מכלל הקשישי השוהי במסגרת טיפול יו  87% מהווי 74!65 בני :יותר

2.50.( 

 1.1שיעור של , באשפוז פסיכיאטרי קשישי מאושפזי 706  היו2003בסו/  �

 נפש בקרב כלל 1,000!ל מאושפזי 0.7! בהשוואה ל, זאת. נפש1,000!מאושפזי ל

  עשר אחוזי מכלל המאושפזי הפסיכיאטריי היו בני!חמישה. האוכלוסייה

 חלה ירידה בשיעור הקשישי 2003 ועד שנת 1990 משנת ).2.51 לוח (65+

 ).2.52לוח (; ) נפש1,000! ל1.1! ל3.5!מ(המאושפזי באשפוז פסיכיאטרי 
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ואלה היוו , 65+של בני  קבלות לאשפוז פסיכיאטרי 1,720 היו 2003מהל� ב  �

גבוה וכ� ,  היו של נשי65+ מהקבלות של בני 63%.  מס� הקבלות לאשפוז9%

  לקבלה לאשפוז האבחנות השכיחותשלוש ). 2.53לוח  (74!65בני חלק של 

ות סכיזופרניה והפרעות דלוזיונלי, הפרעות אפקטיביות: היו)  מהקבלות89%(

 ). 2.54לוח (והפרעות אורגניות 

�    2003 בשנת הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטריעשר אחוזי מכלל שני

  ).2.55לוח  (;)85+ ורק מיעוט בני ,84!65מרבית בני  (65+היו של בני 

על  בקרב הגברי ו53על  65+ בני 1,000!ל המתוקנ� שיעור הפטירה עמד 2003!ב �

41 נמו� מזה של והאחרי ור הפטירה של הגברי היהודי שיע .בקרב הנשי

שיעור הפטירה של . אי� הבדל 85+ואילו בקרב בני , 84 עד גיל הגברי הערבי

 ).2.56 לוח (נשי ערביותנשי יהודיות נמו� מזה של 

�   58%לעומת , 2003בשנת נפטרו בבית חולי� שישי ושבעה אחוזי מהקשישי

,  מהנשי נפטרו בבית חולי66%! מהגברי ו69% בקרב הקשישי. 64!0מבני 

 מהנשי 68% מהגברי נפטרו בבית חולי לעומת 52%, 64!0ואילו בקרב בני 

 ). 2.57לוח (

האנשי שנפטרו כל ! מס�79%שה , 65+ אנשי בגיל 30,159 נפטרו 2003!ב  �

 בקרב הקשישי ה� שאתות סיבות הפטירה העיקריות. באר2 בשנה זו

 אי� הבדל בי� ,בקרב הגברי. )23%(ומחלות לב שונות ) 23% (תממאירו

הקשישי לבי� כלל האוכלוסייה בחלק� היחסי של פטירות משאתות 

) 21%(השיעור  הנשי הקשישות  ובקרב;)25% (מתו� ס� הפטירותממאירות 

  .)ג, ב,  א2.60 לוחות(; )25%(כלל האוכלוסייה קרב הנשי בבנמו� מעט מאשר 

 :סיבות פטירהבי� עולה חלק� היחסי של מחלות לב וכלי ד , עלייה בגילע ה  �

 חלק� היחסי של השאתות .85+ בקרב בני 38%! ל74!65 בקרב בני 26%!מ

  בקרב בני 14%! ל74!65בני   בקרב35%!מ:  יורד ע העלייה בגילהממאירות

 . )א2.60לוח  (85+

 כלליתירותי בריאות שבמבוטחי�  מהקשישי 70%היו  2004 שנת בנובמבר �

 בהשוואה  ( שירותי בריאות במכבי16% ,)מכלל האוכלוסייה 54%!בהשוואה ל(

חולי  בקופת 6%!חולי לאומית ו  בקופת8%, )מכלל האוכלוסייה 24%!ל

יש ירידה . ) בהתאמה מכלל האוכלוסייה12%! ו10%!בהשוואה ל(מאוחדת 

 ).2.61לוח (כללית  יאותלאור� השני באחוז הקשישי המבוטחי בשירותי בר
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, כללית ה קשישישירותי בריאות עשר אחוזי מכלל החברי ב שלושה

קופת ב 5%!לאומית וקופת חולי  ב8%,  שירותי בריאות במכבי7%!בהשוואה ל

  ).2.62לוח (מאוחדת חולי

 67%! היה ל2005!ב, ברוקדייל!מכו�!וינט'ג!על פי סקרי שנערכו במאיירס �

 מאז .  בקרב כלל האוכלוסייה79%לעומת ,  בריאות משלי�ביטוחמהקשישי

בשנת ( גדל מספר הקשישי בעלי הביטוח המשלי ביותר מפי שניי 1997שנת 

  מהגברי הקשישי 22%!ל).  מהקשישי היה ביטוח משלי27%! ל1997

אחוז הקשישי בעלי ביטוח . ביטוח בריאות פרטי מהנשי הקשישות יש 15%!ול

 מהנשי 31%! מהגברי ו37%(י נמו� יחסית לאוכלוסייה הכללית בריאות פרט

 ).2.63לוח (; )בכלל האוכלוסייה

 

 הגדרות והסברים

 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1999החל משנת  :קבוצות אוכלוסייה ודת

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

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

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

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

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

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

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

 וכ� על אלה ,הנתוני מבוססי על הפרטי האישיי שבמרש התושבי :תמותה

ללי פטירות של הנתוני על הפטירות כו". הודעת פטירה"המופיעי בטופסי 

 ששהוואינ כוללי מקרי מוות של ישראלי , תושבי קבועי ושל עולי בכוח

 . באר2ונפטרששל תיירי או של עובדי זרי ול "בחו

שנות החיי הצפויות לאד של מספר הממוצע ההיא מסוי  בגיל תוחלת החיי�

 לגיל הקיימי פי שיעורי התמותה הספציפיי!והיא מחושבת על, אותו גילשהגיע ל

 .בשנה שלגביה נער� החישוב

לפי ( בקרב הקשישי מבוססי על שיעורי המוגבלות הסגוליי המוגבלות אומדני

. 1997ס בשנת "י הלמ" ומעלה שנער� ע60שנמצאו בסקר בני ) חתכי דמוגרפיי
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 שיעורי אלה יוחסו לקבוצות הדמוגרפיות המרכיבות את אוכלוסיית הקשישי

 . מנת לקבל אומדני מוגבלות נוכחייהנוכחית על

 מבוססי על קובצי האשפוזי בבתי 1995עד הנתוני  :אשפוז במחלקות כלליות

מאגר " ואיל� מבוססי על 2000הנתוני לשנת . ס"חולי לאשפוז כללי שהוכנו בלמ

נתוני אלו . המנוהל בתחו מידע במשרד הבריאות" אשפוזי!מידע מרכז

ללא יולדות מכל ) ס� הכול כלליות( במחלקות לאשפוז כללי מתייחסי לאשפוזי

 מכלל 93%המאגר כולל . מוסדות האשפוז ולא רק מבתי חולי לאשפוז כללי

מוסדות "כל האשפוזי בהתא ל!האשפוזי לפי גיל ומי� באשפוז הכללי ונ�פח לס�

ברות לא כולל הע, הנתוני מתייחסי לשחרורי מבית החולי". האשפוז בישראל

 .בי� מחלקות באותו מוסד

 מתייחס למספר השחרורי מהמחלקה בתקופה במחלקה מספר האשפוזי�

מספר , לעומת זאת. החולי  העברות בי� המחלקות בתו� ביתובכלל זה, מסוימת

 . כולל העברותאינו כל המחלקות הכלליות �ס$האשפוזי ברמת 

יו הקבלה של החולי . שנהכל ימי השהייה של החולי במש� ה!ה ס�ימי אשפוז 

 � מחושב יו ,במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו תארי�(אינו מובא בחשבו

 ).אחד

החולי מיו  כל ימי שהיית של חולי שיצאו מבית!ס�היא  שהייה ממוצעת

 .החולי במש� השנה מחולק במספר החולי שיצאו מבית, קבלת ועד יו צאת

 

 אשפוז פסיכיאטרי

י על אשפוז פסיכיאטרי מקור בקוב2 הנתוני של שירותי בריאות הנפש הנתונ

 ייתכנו הבדלי קטני בי� נתוני שפורסמו על ידי המחלקה .במשרד הבריאות

 למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבי� הנתוני המפורסמי

�, י הפסיכיאטרייההבדלי נובעי משינויי רטרואקטיביי בקוב2 האשפוז. כא

 .כתוצאה מעדכוני מבתי החולי, המתבצעי במהל� השנה

 אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולי פסיכיאטרי או :אשפוז פסיכיאטרי

אשפוז מלא : כולל שתי מסגרות אשפוז. במחלקה פסיכיאטרית בבית חולי כללי

 .ואשפוז יו
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 .ולי ביו ובלילה מסגרת אשפוז שבה שוהי בבית הח:אשפוז מלא

מספר ,  מסגרת אשפוז שבה מגיעי לבית החולי מספר ימי בשבוע:אשפוז יו�

 .ללא לינה, שעות ביו

לאד .  שעות24! קבלה לבית חולי לאשפוז פסיכיאטרי שנמש� יותר מ:קבלות

 .יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה

 .יו של אד בישראלקבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחי :קבלות ראשונות

 . כולל קבלות ראשונות וכ� קבלות חוזרותקבלות לאשפוז הכל �ס$

 

  בריאותנתוני� מסקר

כולל אשפוז ,  החודשי שקדמו לריאיו�12! אשפוזי בבתי חולי כלליי ב:אשפוז

 .יו בבתי חולי

 .רופא משפחה ורופא ילדי, רופא פנימי,  רופא כללי:רופא משפחה

פריודנט ורופאי שיניי , ודנטתאור, רופא שיניי ומרפא שיניי :רופא שיניי�

 .לא נכללו טכנאי שיניי ושינניות. מומחי אחרי

ביקור : כולל,  ביקור אצל רופא בשבועיי שקדמו ליו הריאיו�:ביקור אצל רופא

 דוד מג�"בתחנת , חולי במרפאת חו2 של בית, חולי אצל רופא במרפאה של קופת

בבית וביקור במרפאה פרטית בביתו של הרופא , חולי דר מיו� של ביתבח, "אדו

לא נכללו התייעצויות בטלפו� או ליווי של ב� משפחה שלא נזקק בעצמו . החולה

 כדי לקבל 26! מספר הביקורי בשבועיי שקדמו לריאיו� הוכפל ב.לשירותי הרופא

 . חודשי12!אומד� ל

 רופא או אצל רופא שיניי בשבועיי  אד שביקר לפחות פע אחת אצל:מבקר

� .שקדמו לריאיו

 .מחלה כרוניתאצלו  �אבחהרופא פע ! אד המדווח שאי:חולה במחלות כרוניות

ידי הלשכה המרכזית ! נער� ביוזמת משרד הבריאות ובוצע על:סקר בריאות לאומי

 בני  משיבי 5,000!במסגרת הסקר רואיינו קרוב ל. 2004/2003לסטטיסטיקה בשני

הסקר נועד בי� היתר לאמוד את שכיחות של מצבי בריאות גופנית .  ומעלה21
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לאומי שמוביל ארגו� !הסקר הוא חלק מפרויקט בי�. ונפשית באוכלוסייה הכללית

הבריאות העולמי במטרה להרחיב את המידע על תחלואה נפשית באוכלוסייה 

 .הכללית

 

 סימני� מיוחדי�

 ני אינ רלוונטייאו שהנתונתוני אי� =  ריק 

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

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

 

 עיגול מספרי�

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

 

 מקורות

, לסטטיסטיקהלפרק זה מקור בפרסומי הלשכה המרכזית והנתוני ההגדרות 

 .מכו� ברוקדייל!וינט'ג!המוסד לביטוח לאומי ומאיירס, משרד הבריאות

  .מקור מפורט לנתוני מצוי� בתחתיתו של כל לוח
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שני� , לפי קבוצת אוכלוסייה ומי�, תוחלת החיי� בלידה : 2.1לוח 
 נבחרות

   האוכלוסייהכלל  יהודי�   דתות אחרותבני

   גברי� נשי�   גברי� נשי�   גברי� נשי�

   73.2 70.5    1965 

   73.3 69.8    1970 

71.5 68.2  74.5 70.9  73.9 70.3 1975 

73.4 70.0  76.2 72.5  75.7 72.1 1980 

75.8 72.0  77.3 73.9  77.0 73.5 1985 

75.9 73.3  78.9 75.3  78.4 74.9 1990 

77.3 73.8  79.8 75.9  79.5 75.5 1995 

         

   האוכלוסייהכלל  * ואחרי�יהודי�   ערביתאוכלוסייה

   גברי� נשי�   גברי� נשי�   גברי� נשי�

77.2 75.1  80.3 76.6  80.0 76.3 1996 

76.8 74.3  80.6 76.4  80.1 76.0 1997 

76.8 74.4  80.7 76.4  80.3 76.1 1998 

78.1 74.9  80.7 77.0  80.4 76.6 1999 

77.9 74.6  81.2 77.1  80.9 76.7 2000 

77.8 74.5  81.6 77.7  81.2 77.3 2001 

77.9 74.7  81.9 77.9  81.5 77.5 2002 

78.2 74.9   82.2 78.1   81.8 77.6 2003 

 שנתו סטטיסטי, ס"למ: מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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 לפי קבוצת אוכלוסייה ומי�, 65יי� בגיל תוחלת ח : 2.2לוח 

   האוכלוסייהכלל  יהודי�   דתות אחרותבני

   גברי� נשי�   גברי� נשי�   גברי� נשי�

15.7 15.3  14.8 13.7  14.9 13.8 1974�1970 

15.1 14.4  15.6 14.1  15.6 14.1 1979�1975 

15.4 14.7  16.0 14.6  16.0 14.6 1984�1980 

16.1 15.8  16.8 15.1  16.8 15.2 1989�1985 

16.4 16.0  17.9 15.8  17.8 15.8 1990�1994 

16.4 16.0  17.9 15.8  17.9 15.8 1995�1991 

16.8 16.1  18.1 16.0  18.0 16.0 1996�1992 

17.0 16.4  18.3 16.2  18.2 16.2 1997�1993 

17.0 16.4  18.5 16.3  18.4 16.3 1998�1994 

17.2 16.6  18.6 16.4  18.5 16.4 1999�1995 

                  

   האוכלוסייהכלל  * ואחרי�יהודי�   ערביתאוכלוסייה

   גברי� נשי�   גברי� נשי�   גברי� נשי�

16.6 16.5  18.8 16.7  18.7 16.6 2000�1996 

16.7 16.3  19.0 16.8  18.8 16.8 2001�1997 

16.7 16.1  19.2 17.1  19.1 17.1 2002�1998 

17.0 16.1   19.5 17.4   19.3 17.3 2003�1999 

 שנתו סטטיסטי, ס"למ: מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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 לפי מי�, תוחלת חיי� בגילי� נבחרי� : 2.3לוח 

  75 בגיל  80 בגיל  85 בגיל

   גברי� נשי�   גברי� נשי�   גברי� נשי�

5.1 4.9  6.9 6.5  9.2 8.5 1979�1975 

4.9 4.6  6.8 6.6  9.3 8.7 1984�1980 

5.4 5.0  7.4 6.7  10.0 9.2 1989�1985 

5.8 5.4  8.0 7.3  10.7 9.6 1994�1990 

5.8 5.5  8.0 7.3  10.8 9.7 1995�1991 

5.8 5.5  8.0 7.4  10.8 9.8 1996�1992 

5.9 5.5  8.2 7.4  11.0 9.9 1997�1993 

5.9 5.5  8.2 7.4  11.1 10.0 1998�1994 

5.8 5.6  8.1 7.5  11.1 10.1 1999�1995 

5.9 5.7  8.2 7.6  11.3 10.2 2000�1996 

5.9 5.8  8.3 7.8  11.4 10.4 2001�1997 

6.0 6.1  8.4 8.1  11.6 10.7 2002�1998 

6.2 6.3   8.7 8.3   11.8 10.9 2003�1999 

 שנתו סטטיסטי, ס"למ: מקור
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 המדווחי� שמצב בריאות� בדר$ כלל הוא 20+ ובני 65+בני  : 2.4לוח 
 2003, טוב או טוב מאוד

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בניכלל  39.1 47.3 32.7

    

 גיל   

40.6 51.0 45.2 65�74 

21.8 41.7 30.1 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 39.5 48.0 33.1

 * לשעברמ"עולי בריה: מזה 19.0 28.8 12.3

 �ערבי 30.3 (36.1) 23.8

    

 20 +בניכלל  77.5 81.0 74.2

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור
  ואיל"1990שעלו משנת  *
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 2003, 20+ ובני 65+תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני  : 2.5לוח 

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +כ בני"סה 100.0 100.0 100.0

  מאודטוב 7.8 9.2 6.7

 טוב 31.3 38.1 26.0

  כל כ	 טובלא 41.9 36.5 46.1

  לא טובבכלל 19.0 16.2 21.2

    

 20 +כ בני"סה 100.0 100.0 100.0

  מאודטוב 42.7 46.2 39.4

 טוב 34.8 34.8 34.8

  כל כ	 טובלא 16.5 13.4 19.3

  לא טובבכלל 6.1 5.6 6.6

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור
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 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בריאות גופנית טובה 65+בני  : 2.6לוח 
, יבשת מוצא וקופת החולי�, מי�, מאוד או מצוינת לפי גיל

2004/2003 

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)1(

75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 12.9 15.9 8.0 49.7

     

 מי�    

 גברי	 18.3 22.6 10.7 52.0

 נשי	 8.7 10.5 (6.1) 47.6

     

 יהודי� ואחרי�של מוצא יבשת    
)2(

  ואחרי	יהודי	 כ"סה 13.3 16.7 7.9 49.2

 ישראל (47.6) (53.7) .. 78.9

 אסיה 14.9 17.2 .. 50.9

 אפריקה (8.7) (10.9) .. 53.6

 אמריקה�אירופה 12.5 15.9 8.3 37.9

     

 החולי� קופת    

 כללית 12.2 15.5 6.9 45.8

 מכבי 17.0 19.2 (11.8) 54.6

 מאוחדת (12.8) .. .. 56.7

 לאומית (11.2) .. .. 49.5

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ: מקור

  ומעלה21 בניאוכלוסיית הסקר היא  . 1

 )ראו מבוא(לא סיווג דת  שאינ� ערבי� ואוכלוסייה לנוצרי�, יהודי�: כולל . 2
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 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בריאות נפשית טובה 65+בני  : 2.7לוח 
, יבשת מוצא וקופת החולי�, מי�, מאוד או מצוינת לפי גיל

2004/2003 

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)1(

75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 34.7 38.0 29.3 63.5

     

 מי�    

 גברי	 40.0 42.0 36.4 66.1

 נשי	 30.7 34.8 24.3 61.1

     

  אוכלוסייהקבוצת    

ואחרי� יהודי� 35.3 39.0 29.3 63.9
)2( 

 ערבי� 25.4 (24.6) .. 60.9
     

 יהודי� ואחרי�של מוצא יבשת    
)2(

 ישראל (75.4) (72.2) .. 86.5

 אסיה 34.9 35.9 32.6 67.9

 אפריקה 37.1 39.5 (27.8) 68.0

 אמריקה�אירופה 33.6 38.0 28.1 53.9

מ לשעבר"עולי בריה: מזה 9.7 (9.6) (9.8) 25.4
)3(

 

     

 החולי� קופת    

 כללית 35.6 39.9 28.7 61.9

 מכבי 31.9 34.5 25.9 65.6

 מאוחדת 38.4 41.9 (34.6) 69.4

 לאומית 30.2 (27.4) (33.9) 59.8

 ת לאומיסקר בריאו, משרד הבריאות, ס"למ: מקור

  ומעלה21 בניאוכלוסיית הסקר היא  . 1

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

  ואיל 1990שעלו משנת  .3
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 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על עיסוק בפעילות 65+בני  : 2.8לוח 
גופנית
)1(

 יבשת, מי�, לפי גיל,  שלוש פעמי� בשבוע או יותר
 2004/2003, מוצא וקופת החולי�

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)2(

 75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 41.3 41.6 40.9 28.7

     

 מי�    

 גברי	 49.1 46.4 54.1 31.5

 נשי	 35.3 37.7 31.6 26.2

     

 יהודי� ואחרי�של מוצא יבשת    
)3(

 

 כ יהודי	 ואחרי	"סה 43.0 43.9 41.4 30.8

 ישראל (68.1) (64.0) .. 30.7

 אסיה 32.8 30.8 37.4 26.9

 אפריקה 32.0 32.2 (31.6) 23.9

 אמריקה�אירופה 46.9 50.6 42.5 35.0

מ לשעבר"עולי בריה: מזה 47.1 56.1 33.2 34.7
)4(

 

     

 החולי� קופת    

 כללית 41.8 43.5 39.0 28.7

 מכבי 44.3 41.6 50.5 31.3

 מאוחדת 31.9 (32.5) (31.1) 27.1

 לאומית 42.2 (34.3) 52.5 25.1

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ: מקור

או , שחייה, הליכה: כגו$, עיסוק בפעילות גופנית בשלושי� הימי� האחרוני� לפני הסקר . 1

  דקות רצופות או יותר20שנמשכה , התעמלות

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  . 2

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

 ואיל  1990שעלו משנת  . 4
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 25 של BMI וכלל האוכלוסייה המדווחי� על מסת גו� 65+בני  : 2.9לוח 
ויותר
)1(

יבשת מוצא וקופת , קבוצת אוכלוסייה, מי�, לפי גיל, 
 2004/2003, החולי�

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)2(

75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 57.4 61.0 51.6 46.3

     

 מי�    

 גברי	 57.4 60.5 51.8 52.0

 נשי	 57.5 61.4 51.4 41.0

     

  אוכלוסייהקבוצת    

ואחרי� יהודי� 58.0 61.5 52.4 45.9
)3( 

 ערבי� 47.0 53.1 .. 48.6
     

 יהודי� ואחרי�של מוצא יבשת    
)3(

 ישראל (43.6) (40.9) .. 27.5

 אסיה 52.0 51.2 53.9 43.6

 אפריקה 58.2 60.7 48.9 48.1

 אמריקה�אירופה 60.2 66.7 52.3 51.6

מ לשעבר"עולי בריה: מזה 67.9 72.0 61.6 56.9
)4(

 

     

 החולי� קופת    

 כללית 55.9 58.7 51.2 47.6

 מכבי 68.5 70.8 63.1 44.1

 דתמאוח 53.9 68.6 (37.1) 44.1

 לאומית 55.8 60.1 50.3 48.2

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ: מקור

 שבי� BMIערכי ). Body Mass Index(דיווח על גובה ומשקל לפיה� חושב מדד מסת הגו�  . 1

   40מעל ;  השמנת יתר  30מעל ;  משקל עוד�  25מעל ;  נחשבי� כמשקל תקי�25  ל18.5

 השמנה במידה מסוכנת

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  . 2

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

 ואיל( 1990שעלו משנת  . 4
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,  אשר מעשני� סיגרייה אחת לפחות ביו�20+ובני  65+בני  : 2.10לוח 
 2003, גיל וקבוצת אוכלוסייה, לפי מי�

 אחוזי�

   כ"סה גברי	 נשי	

    

 65 +בני 10.3 14.0 7.6

    

 גיל   

 65�74 בני 12.3 15.4 9.8

 75 +בני 7.5 11.7 (4.3)

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי	 יהודי	 9.9 12.9 7.7

 *מ לשעבר"עולי בריה: מזה 4.8 (9.9) ..

 ערבי	 18.2 (31.3) ..

    

 20 +בני 27.5 36.4 19.2

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

  ואיל(1990 שעלו משנת  * 
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 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על שימוש בתרופות ללא 65+בני  : 2.11לוח 
מרש� רופא
)1(

יבשת מוצא , קבוצת אוכלוסייה, מי�, לפי גיל, 
 2004/2003, וקופת החולי�

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)2(

75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 44.7 43.2 47.1 36.1

     

 מי�    

 גברי	 34.8 31.9 39.9 27.0

 נשי	 52.3 52.3 52.2 44.6

     

  אוכלוסייהקבוצת    

ואחרי� יהודי� 46.0 44.4 48.5 37.6
)3( 

 ערבי� (21.3) (26.9) .. 26.1
     

 יהודי� ואחרי�של מוצא יבשת    
)3(

 ישראל (64.9) (60.4) .. 34.7

 אסיה 45.1 44.5 46.3 29.2

 אפריקה 36.2 31.6 54.4 34.7

 אמריקה�אירופה 47.3 46.8 48.0 43.0

מ לשעבר"עולי בריה: מזה 38.2 38.4 37.9 41.3
)4(

 

     

 החולי� קופת    

 כללית 46.0 43.2 50.7 35.8

 מכבי 47.6 46.0 51.4 37.2

 מאוחדת 35.6 41.9 (28.5) 34.7

 לאומית 40.3 43.1 36.7 40.6

 סקר בריאות לאומי, יאותמשרד הבר, ס"למ: מקור

 שקדמו הימי�מחייבת מרש� רופא בשבעת שאינה מדווחי� כי לקחו תרופה אחת לפחות  . 1

 לריאיו�

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  . 2

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

 ואיל$ 1990שעלו משנת  . 4
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 ע� וכלל האוכלוסייה המדווחי� על שימוש בתרופות 65 +בני : 2.12לוח 
מרש� רופא
)1(

יבשת מוצא , קבוצת אוכלוסייה, מי�, לפי גיל, 
 2004/2003, וקופת החולי�

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)2(

75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 85.8 81.0 93.6 46.4

     

 מי�    

 גברי	 82.2 75.9 93.6 38.8

 נשי	 88.6 85.2 93.7 53.5

     

  אוכלוסייהקבוצת    

ואחרי� יהודי� 85.8 80.8 93.8 47.2
)3( 

 ערבי� 85.6 84.4 (89.8) 41.4
     

 יהודי� ואחרי�של מוצא יבשת    
)3(

 

 ישראל (60.6) (55.6) .. 35.4

 אסיה 83.0 80.3 89.3 44.4

 אפריקה 78.3 74.8 92.3 39.2

 אמריקה�ופהאיר 88.9 84.1 94.7 54.9

מ לשעבר"עולי בריה: מזה 89.0 84.8 95.4 52.2
)4(

 

     

 החולי� קופת    

 כללית 88.4 84.2 95.3 50.5

 מכבי 85.2 79.6 98.2 43.8

 מאוחדת 84.0 73.4 96.2 42.2

 לאומית 77.7 70.4 87.1 41.6

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ: מקור

  שקדמו לריאיו�הימי�מחייבת מרש� רופא בשבעת התרופה אחת לפחות מדווחי� כי לקחו  . 1

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  . 2

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

 ואיל$ 1990שעלו משנת  . 4
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ו א �CTו MRIקות  וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדי65+בני  : 2.13לוח 
קבוצת , גיל, לפי מי�, נגד שפעת בשנה האחרונה קיבלו חיסו�

  2000 ספטמבר � 1999אוקטובר  ,אוכלוסייה ויבשת לידה

   נפש1,000&שיעורי� ל

   CT MRI נגד שפעתחיסו�

    

 האוכלוסייה כלל 11 55 90

    

 65 +בני כלל 25 163 447

    

 מי�   

 גברי	 31 173 473

 י	נש 19 155 427

    

 גיל   

 74&65 בני 22 153 414

 75 +בני 28 177 496

    

 אוכלוסייה קבוצות   

ואחרי	 יהודי	 25 161 449
)1( 

 	ערבי .. 183 405

    

 של יהודי� ואחרי�לידה יבשת   
)1(

 

 ישראל .. 163 515

 אסיה (26) 157 444

 אפריקה 30 116 487

 אמריקה�אירופה (30) 183 533

לשעבר מ"בריה (16) 149 230
)2(

 

 2000/1999 ,עיבודי� מתו$ סקר בריאות, ס"מל: מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל .1

  ואיל1990$שעלו משנת  .2
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 אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה 40+ ובנות 65+נשי$ בנות  : 2.14לוח 
אוקטובר , וצת אוכלוסייה ויבשת לידהקב ,לפי גיל, האחרונה

 2000 ספטמבר � 1999

 נשי�  1,000&שיעורי� ל

   נשי	 �1,000 לשיעורי	

  

 65 +בנות 298

  

 40 +בנות 305

  

 גיל 

 65�74 בנות 382

 75 +בנות (172)

  

 אוכלוסייה קבוצת 

ואחרות יהודיות 309
)1(

 

 תוערבי (121)

  

 ואחרות של יהודיותלידה יבשת 
)1(

 

 ישראל 468

 אסיה 255

 אפריקה 230

 אמריקה�אירופה 361

לשעבר מ"בריה 222
)2(

 

 2000/1999, עיבודי� מתו$ סקר בריאות, ס"מל: מקור
 )ראו מבוא(נוצריות שאינ� ערביות ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודיות: כולל .1

  ואיל1990$שעלו משנת  .2
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, אוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא משפחה וכלל ה65+בני  : 2.15לוח 
, לפי מי�, אחרוני$השיניי$ בשבועיי$  רופא מומחה או רופא

 2000  ספטמבר� 1999אוקטובר , גיל ויבשת לידה

 אחוזי� 

  רופא
 שיניי	

  רופא
 מומחה

  רופא
 משפחה

 משפחה רופא
 ומומחה

  

     

 האוכלוסייה כלל 18.7 14.9 5.0 6.8

     

 65 +בני כלל 38.3 32.0 9.7 5.9

     

 מי�    

 גברי	 34.6 28.6 9.2 6.4

 נשי	 41.2 34.6 10.0 5.5

     

 גיל    

 65�74 בני 38.0 31.2 10.4 6.8

 75 +בני 38.9 33.4 8.6 4.5

     

 של יהודי� ואחרי�לידה יבשת
)1(

 

 ישראל 34.1 24.0 11.1 8.2

 אסיה 40.1 35.2 7.4 7.0

 אפריקה 40.3 36.9 6.3 (4.9)

 אמריקה�אירופה 40.5 32.3 12.3 6.4

לשעבר מ"בריה 34.0 29.5 8.4 3.6
)2(

 

 2000/1999, עיבודי� מתו$ סקר בריאות, ס"מל: מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל .1

  ואיל1990$שעלו משנת  .2
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 ושל כלל האוכלוסייה אצל 75+של בני , 65+ביקורי$ של בני  : 2.16לוח 
, קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא, מי�, לפי גיל ,רופא בשנה

 2000  ספטמבר� 1999אוקטובר 

 ממוצע לנפש

    משפחהרופא  מומחהרופא  שיניי	רופא

    

 65 +בני   

 כ"סה 11.5 3.6 2.5

 גברי	 10.6 3.4 2.7

 נשי	 12.1 3.7 2.3

    

 אוכלוסייה תקבוצו   

 *ואחרי	 יהודי	 11.1 3.6 2.5

 	ערבי 17.2 .. )2.0(

    

 75 +בני   

 כ"סה 11.5 3.0 2.0

 גברי	 10.9 2.7 2.1

 נשי	 12.0 3.2 2.0

    

 האוכלוסייה כלל   

 כ"סה 5.3 1.8 2.6

 גברי	 4.8 1.4 2.1

 נשי	 5.7 2.3 3.1

 2000/1999, עיבודי� מתו$ סקר בריאות, ס"מל: מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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של כלל ( אצל רופא מתו& ס& הביקורי$ 65+ביקורי$ של  בני  : 2.17לוח 
לפי התמחות , 2000 ספטמבר � 1999אוקטובר  ,)האוכלוסייה
 הרופא ומי�

 אחוזי�

   כ"סה גברי	 נשי	

    

 *כ"סה 17.8 7.3 10.5

 משפחה רופא 21.5 8.6 13.0

 מומחה רופא 19.4 8.0 11.4

 שיניי	 רופא 9.4 4.5 4.9

 2000/1999, סקר בריאות, ס"מל: מקור
 לא כולל רופא שיניי� *
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 וכלל האוכלוסייה המדווחי$ על בעיות שינה65+בני  : 2.18לוח 
)1(

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

2004/2003 

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)2(

75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 50.5 49.4 52.2 29.8

     

 מי�    

 גברי	 42.0 42.9 40.0 23.3

 נשי	 56.9 54.2 61.1 35.7

     

  אוכלוסייהקבוצת    

ואחרי� יהודי� 50.7 49.5 52.6 29.8
)3( 

 ערבי� 46.2 48.3 (38.4) 30.0
     

 יהודי� ואחרי�של מוצא שתיב    
)3(

 

 ישראל (47.0) (48.4) .. 19.7

 אסיה 50.4 51.0 48.9 30.3

 אפריקה 58.4 61.0 48.2 35.6

 אמריקה�אירופה 49.5 46.0 53.8 30.4

מ לשעבר"עולי בריה: מזה 52.3 48.6 58.0 33.3
)4(

 

     

 החולי� קופת    

 כללית 53.1 52.8 53.5 33.6

 מכבי 44.1 43.9 44.5 23.3

 מאוחדת 35.9 (35.3) (36.5) 25.7

 לאומית 47.9 39.6 58.8 30.5

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ: מקור

 )שנמשכה שבועיי� ויותר(בעיית שינה בשני� עשר החודשי� הקודמי� לריאיו�  . 1

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  . 2

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

 ואיל# 1990שעלו משנת  . 4
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, לפי מי�, )1(שמיעה ולעיסה,  שדיווחו על בעיות ראייה65+בני  : 2.19לוח 
,  ומעלה60 נתוני סקר בני �קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה  ,גיל

1997 

 אחוזי� 

 בעיות 
 לעיסה

 בעיות 
 שמיעה

 בעיות 
 ראייה

  

    

 65 +בני כלל 34.3 27.9 31.4

    

   
 מי

 גברי	 27.6 31.1 28.7

 נשי	 39.3 25.5 33.3

    

 גיל   

 65�74 בני 29.6 21.7 29.1

 75�79 בני 35.5 27.7 32.8

 80 +בני 47.4 47.5 36.7

    

 אוכלוסייה קבוצת   

ואחרי	 יהודי	 33.5 28.0 30.5
)2(

 

 לשעברמ"יה ברעולי: מזה 39.0 32.4 34.8
)3(

 

 	ערבי 44.4 18.7 45.0

    

 של יהודי� ואחרי�לידה יבשת   
)2(

 

 ישראל 21.3 17.7 17.1

 אפריקה�אסיה 42.0 30.1 42.0

 אמריקה�אירופה 31.5 29.1 27.1

 1997,  ומעלה60סקר בני , ס"למ: מקור
 )קפיי�משג� כאשר מרכיבי� (או מקרוב /קשיי� בראייה מרחוק ו:  ראייהבעיות .1

 ) במכשיר שמיעהמשתמשי�ג� כאשר (קשיי� בשמיעה :  שמיעהבעיות 

 או בעיות בלעיסה למי שאי� לה� שיניי� תותבותקשיי� באכילה ע� שיניי� :  לעיסהבעיות 

 תותבות

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

  ואיל1990# משנת שעלו .3
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, גיל, לפי מי�, )1(  שדיווחו על אי שליטה על סוגר השת�65+בני  : 2.20לוח 
,  ומעלה60 נתוני סקר בני �קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה 

1997 

 אחוזי� 

   כ"סה גברי	 נשי	

    

 65 +בני כלל 16.5 12.7 19.3

    

 גיל   

 65�74 בני 10.8 8.1 12.8

 75�79 בני 17.2 14.2 19.6

 80 +בני 33.4 25.8 39.1

    

 אוכלוסייה קבוצת   

ואחרי	 יהודי	 16.6 12.6 19.7
)2(

 

 לשעברמ" בריהעולי: מזה 17.2 12.7 20.2
)3(

 

 	ערבי 13.3 12.6 13.9

    

 של יהודי� ואחרי�לידה יבשת   
)2(

 

 ישראל 8.2 6.5 9.5

 אפריקה�אסיה 21.2 17.4 24.4

 אמריקה�אירופה 15.7 11.3 18.9

 1997,  ומעלה60סקר בני , ס" למ:מקור
 קורה שיש לה� בריחת שת� או שאינ� מספיקי� להגיע לשירותי� .1

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

  ואיל1990# משנת שעלו .3
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 שדיווחו שהרופא אבח� אצל# הגברי# וכלל 65+גברי# בני  : א2.21לוח 
וקבוצת אוכלוסייה אוקטובר  לפי גיל, לות שונותמח פע#�אי

 2000 ספטמבר � 1999

 גברי� 1,000(שיעורי� ל

כלל הגברי	 
)בני כל הגילי	( 75+ 74�65 65+   

     

 *ואחרי� יהודי�    

 ד	לח) �יתר 377 368 369 90

  הלבשריר אוט	 208 205 211 35

  אחרתלב מחלת 111 96 134 23

 וחמ שב) 54 .. .. 7

 סוכרת 152 167 130 33

 מהתאס 46 .. .. 43

 ריאה מחלת 42 .. .. 15

  העיכולבמערכת כיב 103 99 109 31

 )סרט� (ממארת מחלה 53 48 59 9

     

 �ערבי    

 ד	לח) �יתר 237 282 (172) 25

  הלבשריר אוט	 (176) (173) .. 19

  אחרתלב מחלת (96) .. (167) 13

 סוכרת 263 231 (308) 27

 2000/1999, עיבודי� מתו# סקר בריאות, ס"מל: מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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  � שדיווחו שהרופא אבח� אצלהנשי# וכלל 65 +ות בננשי# : ב2.21לוח 

לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה אוקטובר , מחלות שונות פע#�אי
 2000  ספטמבר� 1999

 נשי� 1,000(שיעורי� ל

 כלל הנשי	 
)בנות כל הגילי	( 75+ 74�65 65+   

     

 *ותואחר ותיהודי    

 ד	לח) �יתר 449 430 476 113

  הלבשריר אוט	 95 84 109 16

  אחרתלב מחלת 112 98 133 28

 מוח שב) 39 .. .. 6

 סוכרת 150 155 143 37

 מהתאס 58 28 45 38

 ריאה מחלת 52 .. .. 15

  העיכולבמערכת כיב 95 89 104 29

 )סרט� (ממארת מחלה 58 54 65 16

     

 ותערבי    

 ד	לח) �יתר 436 432 444 41

  הלבשריר אוט	 (143) (144) .. 10

  אחרתלב מחלת (129) (135) .. 11

 סוכרת 317 345 (248) 34

 כיב במערכת העיכול (111) (141) .. 14

 2000/1999,  עיבודי� מתו# סקר בריאות,ס"מל: מקור
 )ראו מבוא( ואוכלוסייה ללא סיווג דת ות ערבינ� שאיותנוצרי, ותיהודי: כולל *
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לפי גיל ,  ובכלל האוכלוסייה בטיפול בדיאליזה65+חולי# בני  : 2.22לוח 
 שני# נבחרות, ומי�

 סו+ שנה,  נפש באוכלוסייה המתאימה100,000(שיעור ל

2000 1995 1990   

    

 65 +בני כ"סה 106 159 266

 גברי� 157 243 376

 נשי� 62 96 185

    

 74�65 בני כ"סה 123 185 289

 גברי� 173 165 375

 נשי� 81 122 220

    

 75 +בני כ"סה 83 127 248

 גברי� 131 207 383

 נשי� 43 69 155

    

 האוכלוסייה כלל 30 40 52

  גברי� 36 49 65

 נשי� 24 31 41

פורס�  (2001(1989חולי� בטיפול בדיאליזה בישראל מדדי מעקב , משרד הבריאות : מקור

 )באינטרנט
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 65+בקרב בני , חולי# חדשי# המקבלי# טיפול בדיאליזה : 2.23לוח 
 שני# נבחרות, לפי גיל ומי�, ובכלל האוכלוסייה

 סו+ שנה, מספרי� מוחלטי�

2001 2000 1995 1990   

     

 65 +בני כ"סה 179 331 577 612

 גברי� 122 228 360 361

 נשי� 54 103 217 251

     

 74�65 בני כ"סה 112 217 314 336

 גברי� 73 144 189 186

 נשי� 37 73 125 150

     

 75 +בני כ"סה 67 114 263 276

 גברי� 49 84 171 175

 נשי� 17 30 92 101

     

 האוכלוסייה לכל 462 696 1053 1090

  גברי� 297 464 654 657

 נשי� 160 232 399 433

פורס�  (2001(1989חולי� בטיפול בדיאליזה בישראל מדדי מעקב , משרד הבריאות: מקור

 )באינטרנט
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, לפי גיל, 65+מקרי# חדשי# של שאתות ממאירות בקרב בני  : 2.24לוח 
 2001, מי� ומיקו# השאתות

 סו+ שנה 

85+ 84�80 79�75 74�70 69�65 65+   
       

 מוחלטי� מספרי�      
       

 65 +בני כ"סה 12,492 2,796 3,164 2,993 1,823 1,716

 גברי� 6,461 1,464 1,686 1,528 930 853

 נשי� 6,031 1,332 1,478 1,465 893 863

       

  נפש100,000� לשיעורי�      
       

 65 +בני כ"סה 1,761 1,414 1,781 2,078 2,446 2,456

       

 כ"סה גברי� 2,134 1,642 2,222 2,548 2,970 3,086

 קיבה : מזה 91 64 88 105 160 166

  גס וחלחולתמעי  352 241 349 437 626 593

 ריאה  221 183 256 268 239 203

 ערמונית  475 388 530 534 527 604

 השת� שלפוחית  215 157 230 262 294 329

  ממארתלימפומה  73 61 76 77 121 72

 ליקמיה  59 39 57 78 73 134

       

 כ"סה נשי� 1,482 1,226 1,452 1,743 2,065 2,044

 קיבה: מזה 54 38 50 74 97 83

  גס וחלחולתמעי  243 178 235 314 377 391

 ריאה  83 68 87 93 106 111

 שד  355 339 356 366 416 360

 שחלה  36 35 38 40 32 26

  השת�שלפוחית  38 28 35 58 55 54

  ממארתלימפומה  68 57 66 96 76 76

 ליקמיה  43 28 49 62 65 50

 משרד הבריאות, רישו� הסרט� הלאומי: מקור
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לפי מי� , 65+מקרי# חדשי# של שאתות ממאירות בקרב בני  : 2.25לוח 
 2001�1997, וקבוצת אוכלוסייה

  סו+ שנה, נפש100,000(שיעורי� ל

2001 2000 1999 1998 1997   
      

 כ גברי�"סה 2,017 2,175 2,165 2,114 2,134
      

 *ואחרי� כ יהודי�"סה 2,068 2,230 2,217 2,177 2,180

 קיבה : מזה 95 115 98 104 94

  גס וחלחולתמעי  346 378 401 364 366

 ריאה  234 221 222 214 215

 ערמונית  447 478 451 448 489

  השת�שלפוחית  219 239 242 219 219

  ממארתלימפומה  82 89 102 94 73

 ליקמיה  50 53 43 71 60

      

 כ ערבי�"סה 1,267 1,352 1,361 1,192 1,426

 קיבה : מזה 64 30 69 48 49

  גס וחלחולתמעי  129 136 175 124 140

 ריאה  347 289 312 232 309

 ערמונית  181 225 182 209 249

  השת�שלפוחית  118 153 141 95 159

  ממארתלימפומה  57 51 48 58 69

 ליקמיה  16 44 21 60 42

      

 כ נשי�"סה 1,401 1,508 1,508 1,509 1,482
      

 *ואחרות כ יהודיות"סה 1,442 1,554 1,554 1,557 1,524

 קיבה: מזה 50 50 42 52 56

  גס וחלחולתמעי  233 261 273 267 251

 ריאה  74 80 82 83 86

 שד  396 434 409 428 365

 שחלה  40 44 40 39 37

  השת�שלפוחית  36 46 47 40 39

  ממארתלימפומה  56 77 72 67 69

 ליקמיה  24 29 34 38 44

      

 כ ערביות"סה 724 697 743 725 735

 קיבה: מזה 47 18 31 27 22

  גס וחלחולתמעי  59 140 96 103 84

 ריאה  35 54 47 19 26

 שד  109 123 196 121 169

  השת�שלפוחית  15 23 25 28 14

  ממארתלימפומה  56 47 49 42 52

 משרד הבריאות, רישו� הסרט� הלאומי: מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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* קרי	 חדשי	 של שאתות ממאירות בקרב יהודי	 ואחרי	מ : 2.26לוח 
 2001, מי� ויבשת לידה, גיל לפי, 65+בני 

 סו+ שנה

75+ 74�70 69�65 65+   

     

 מוחלטי� מספרי�    

     

 65+ ואחרי� בני יהודי� כ"סה 12,108 2,674 3,046 6,388

 גברי� 6,222 1,395 1,606 3,221

 נשי� 5,886 1,279 1,440 3,167

     

  נפש�100,000ל שיעורי�    

     

 גברי�    

 ישראל ילידי 1,807 1,738 1,630 2,086

 אמריקה�אירופה ילידי 2,397 1,743 2,719 3,054

  אסיהילידי 1,919 1,754 1,617 2,469

 אפריקה ילידי 2,177 1,878 2,018 2,784

     

 נשי�    

 ישראל ידותיל 1,546 1,532 1,554 1,558

 אמריקה�אירופה ילידות 1,687 1,353 1,862 2,011

 אסיה ילידות 1,241 1,131 1,164 1,482

 אפריקה ילידות 1,187 1,090 1,016 1,504

 משרד הבריאות, רישו� הסרט� הלאומי: מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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 יהודי	 ואחרי	65+ומד� בני א : 2.27לוח 
)1(

 2002,  הסובלי	 מדמנטיה

 סו+ שנה

במוסדות
)2(

   כ"סה בקהילה 

    

 אלפי� 116.8 98.1 18.7

    

 אחוזי� 100.0 84.0 16.0

    

  מתו� האוכלוסייה המתאימהאחוז 19.0 16.7 69.8

קשישי� הלוקי� , 2005 .'ס, חמיר'צ'; נ, בנטור'; י, קינג'; ג, ברודסקי'; א, ורטמ� : מקור

(מאיירס ,זיהוי צרכי� לא מסופקי� ועדיפויות בפיתוח שירותי�, שכיחות: בדמנטיה

  מכו� ברוקדייל(וינט'ג

 )ראו מבוא ( ערבי� ובלתי מסווגי� לפי דתשאינ�נוצרי� , יהודי�: כולל .1

  לחולי� כרוניי� ומחלקות סיעודיותחולי�בתי , בתי אבות: כולל .2
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גרי	 בקהילה אשר סובלי	 ה )1( יהודי	 ואחרי	65+אומד� בני  : 2.28לוח 
 2002 ,גיל ומי�, לפי חומרת המחלה ,מדמנטיה

 סו+ שנה

      המחלה החומרה של רמת

כ"סה קלה בינונית קשה
)2(

    חולי�כ"סה   

       

 אלפי�      

27.5 22.1 43.2 92.9 98.1  

       

 אחוזי�      

  מנטיה החולי� בדמתו�
  האוכלוסייה מתו�

  המתאימה

 גיל     

 65 +בני 16.7 100.0 47.0 24.0 30.0

 75 +בני 23.8 100.0 39.0 28.0 34.0

27.0 9.0 64.0 100.0 9.7 69�65 

18.0 22.0 59.0 100.0 12.6 74�70 

41.0 23.0 36.0 100.0 19.2 79�75 

12.0 42.0 47.0 100.0 17.4 84�80 

 85 +בני 46.6 100.0 37.0 24.0 39.0

      

 מי�     

 גברי� 13.6 100.0 44.0 28.0 28.0

 נשי� 19.0 100.0 48.0 22.0 31.0

קשישי� הלוקי� , 2005. 'ס, חמיר'צ'; נ, בנטור'; י, קינג'; ג, ברודסקי'; א, ורטמ� : מקור

(מאיירס, ח שירותי�זיהוי צרכי� לא מסופקי� ועדיפויות בפיתו, שכיחות: בדמנטיה

 מכו� ברוקדייל(וינט'ג

 )ראו מבוא ( ערבי� ובלתי מסווגי� לפי דתשאינ�נוצרי� , יהודי�: כולל .1

שעבור� התקבל   הגרי� בקהילה65+ מבני 95%(הנתוני� לגבי חומרת המחלה מתייחסי� ל .2

 דיווח בנוגע לכ#
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פניתבעיה גו וכלל האוכלוסייה המדווחי	 על 65+בני  : 2.29לוח 
)1(

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

2004/2003 

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)2(

75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 25.0 19.4 34.2 9.9

     

 מי�    

 גברי� 17.5 13.0 25.6 8.0

 נשי� 30.7 24.6 40.2 11.7

     

  אוכלוסייהקבוצת    

ואחרי� יהודי� 24.7 18.7 34.2 9.2
)3( 

 ערבי� 30.2 (29.3) (33.9) 15.2
     

 יהודי� ואחרי�של מוצא יבשת    
)3(

 

 ישראל .. .. .. 2.1

 אסיה 30.8 28.5 36.0 10.4

 אפריקה 35.0 33.3 (41.5) 11.7

 אמריקה�אירופה 22.0 12.4 33.6 9.8

מ לשעבר"עולי בריה: מזה 27.9 15.1 47.8 12.4
)4(

 

     

 החולי� קופת    

 כללית 26.7 22.4 33.7 12.7

 מכבי 20.0 (14.4) 33.0 6.1

 מאוחדת (19.8) .. (34.4) 5.3

 לאומית 21.6 .. 36.5 8.4

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ: מקור

 קושי גדול או כיו�תאונה או מלידה וגורמת , עקב מחלה,  חודשי� או יותר6בעיה שנמשכת  . 1

 יומיות כמו ניקיו� הבית או קניות�ל מאוד בביצוע פעולות יו�גדו

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  . 2

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

 ואיל& 1990שעלו משנת  . 4
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 הגרי	 בקהילה לבצע 65+של מידת יכולת	 של בני * אומדני	 : 2.30לוח 
 2004, יומיות ללא עזרה�עולות יו	פ

 סו) שנה, אחוזי�

  יכוללא

  א� יכול
 בקושי

  ללא יכול
 כ"סה קושי

  

     

 להתלבש 100.0 79.0 14.4 6.6

     

 להתרח� או להתקלח 100.0 74.8 13.8 11.4

     

 לאכול 100.0 91.5 5.9 2.6

     

  למיטה ולצאת ממנהלהיכנס 100.0 81.0 15.1 3.9

     

  ולקו� ממנוכיסא על להתיישב 100.0 80.7 15.3 4.0

  מאגר מידע ארצי לתכנו� בתחו� הזיקנה�משאב : מקור

 לגבי מקור האומדני� ראו במבוא * 

 

אומדני	 : 2.31לוח 
)1(

,  הגרי	 בקהילה65+ של מידת הניידות של בני 
2004 

 סו) שנה, אחוזי�

   לניידות/מסוגל להיות נייד 

ית לבמרותק

  אד� בעזרת

 אחר או 

  בכיסאיושב 

 גלגלי�

 בעזרת
מכשיר 

, מקל(
� )הליכו

 עזרת ללא
אד� או 

 כ"סה מכשיר

  

      

 מחו� לביתניידות 100.0 71.5 7.6 7.7 13.2
)2(

 

  

}

   

  בתו� הביתניידות 100.0 95.5 2.7 1.8

  מאגר מידע ארצי לתכנו� בתחו� הזיקנה�משאב : מקור

 ומדני� ראו במבואלגבי מקור הא .1

  מטר400מרחק של ) להסתובב(יכולת ללכת  .2
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 יומיות� המוגבלי	 בביצוע הפעולות היו	65+ בני )1(אומד# : 2.32לוח 

)ADL()2( ,2004 

 סו) שנה, אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בני כלל 16.3 11.9 19.5

    

 גיל   

 74"65 בני 6.5 4.9 7.9

 79"75 בני 12.9 10.8 14.3

 80 +בני 40.4 30.2 47.0

    

 אוכלוסייה קבוצת   

ואחרי� יהודי� 15.3 11.3 18.2
)3(

 

 לשעברמ" בריהעולי: מזה 16.4 10.4 20.1
)4(

 

 �ערבי 30.7 19.9 39.9

    

 של יהודי� ואחרי�לידה יבשת   
)3(

 

 אפריקה"אסיה 17.9 14.1 21.1

 ראלוישאמריקה "אירופה 14.2 10.1 17.2

 מאגר מידע ארצי לתכנו� בתחו� הזיקנה � שאבמ : מקור

  ראו במבוא�לגבי מקור האומדני�  .1

 :  שתי אוכלוסיותכולל .2

, רחצה: קשישי� הגרי� בקהילה הזקוקי� לעזרה בביצוע פעולה אחת או  יותר מאלה) א( 

 ;הביתניידות בתו& , כניסה ויציאה מהמיטה, ישיבה וקימה מהכיסא, אכילה, הלבשה

 תשושי� סיעודיי� ותשושי נפש: קשישי� דיירי מוסדות לטיפול ממוש&) ב( 

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

  ואיל&1990שעלו משנת  .4
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 יומיות� המוגבלי	 בביצוע הפעולות היו	65+ בני )1(אומד# : 2.33לוח 

)ADL( ,נבחרות 	שני 

  שנהסו)

  המוגבלי�אחוז
65+ בני מתו�

)2(
  אלפי� אחוזי� 

    

   1990 

 מוגבלי� כ"סה 58.3 100.0 13.2

בקהילה 46.7 80.1 11.0
)3(

 

 ממוש�לטיפול במוסדות 11.6 19.9 67.2
)4(

 

    

   1999 

 מוגבלי� כ"סה 88.4 100.0 14.5

בקהילה 69.0 78.1 11.8
)3(

 

 ממוש�יפוללט במוסדות 19.4 21.9 77.7
)4(

 

    

   2004 

16.3 100.0 110.9  מוגבלי� כ"סה

12.9 76.0 84.3 בקהילה
)3(

 

94.2 24.0 26.6  ממוש�לטיפול במוסדות
)4(

 

 מאגר מידע ארצי לתכנו� בתחו� הזיקנה � משאב : מקור

 "הגדרות והסברי�" לפרק זה ב ראו במבוא� מקור האומדני� לגבי . 1

 המתאימהמתו& האוכלוסייה  . 2

ישיבה וקימה , אכילה, הלבשה, רחצה:  לעזרה בביצוע פעולה אחת או יותר מאלהזקוקי� . 3

 ניידות בתו& הבית , כניסה ויציאה מהמיטה, מהכיסא

  ותשושי נפשסיעודיי�, דיירי� תשושי� . 4
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לפי ,  בקהילה אשר נפלו במהל& חצי השנה האחרונה65+בני  : 2.34לוח 
 60 נתוני סקר בני �וכלוסייה ויבשת לידה קבוצת א, גיל ,מי#

 1997, ומעלה

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בני כלל 19.6 14.0 23.9

    

 גיל   

 74"65 בני 15.1 9.0 19.8

 79"75 בני 21.7 15.6 26.5

 80 +בני 31.2 27.9 33.7

    

 אוכלוסייה קבוצת   

ואחרי� יהודי� 20.1 14.3 24.4
)1(

 

 לשעברמ" בריהעולי: מזה 18.3 10.3 23.4
)2(

  

 �ערבי 11.8 8.1 15.0

    

 של יהודי� ואחרי�לידה יבשת   
)1(

 

 ישראל 16.2 12.8 18.9

 אפריקה"אסיה 25.6 19.6 30.6

 אמריקה"אירופה 18.2 12.1 22.5

 1997,  ומעלה60סקר בני , ס"למ : מקור

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

  ואיל&1990שעלו משנת  .2
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לפי חומרת , שנפגעו בתאונות דרכי	וכלל האוכלוסייה  65+בני  : 2.35לוח 
 2004 , וקבוצת אוכלוסייההנפגעמעמד  ,מי#, גיל, הפגיעה

 מספרי� מוחלטי�

   כ"סה הרוגי�  קשהפצועי�  קלפצועי�
     
 65 +בני    

 כ"סה 1,910 88 314 1,508

 גברי� 1,093 50 169 874

 נשי� 817 38 145 634
     
 74!65 בני    

 כ"סה 1,192 33 165 994

 גברי� 684 22 92 570

 נשי� 508 11 73 424
     
 75 +בני    

 כ"סה 718 55 149 514

 גברי� 409 28 77 304

 נשי� 309 27 72 210
     
 נפגעהמעמד  לפי 65 +בני    

 רגל הול� 639 58 212 369

 רכב נהג 686 15 45 626

 ברכב נוסע 514 11 28 475

 אחר 71 4 29 38
     

    
 לפי קבוצת 65 +בני

 *אוכלוסייה

 יהודי� 1,705 76 286 1,343

 ערבי� 168 10 22 136
     
 האוכלוסייה כלל    

 כ"סה 36,919 480 2,442 33,997

 גברי� 22,919 332 1,617 20,970

 נשי� 14,000 148 825 13,027

 תאונות דרכי� ע� נפגעי�, ס"למ: מקור

קבוצת היהודי� מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרי� שאינ� .  נעשה שינוי בסיווג2003בשנת  * 

. ערבי� ודרוזי��נוצרי�, קבוצת הערבי� כוללת מוסלמי�. ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת

 אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרי�, ח כוללי� ג� נוצרי� שאינ� ערבי�יתר הנתוני� בלו
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לפי חומרת , שנפגעו בתאונות דרכי	וכלל האוכלוסייה  65+בני  : 2.36לוח 
 2004 ,וקבוצת אוכלוסייהמי# , גיל, הפגיעה

  נפש100,000�שיעורי� ל

   כ"סה הרוגי�  קשהפצועי�  קלפצועי�

     

 65 +בני    

 כ"סה 283 13 46 223

 גברי� 380 17 59 304

 נשי� 211 10 37 163
     

 74!65 בני    

 כ"סה 323 9 45 269

 גברי� 415 13 56 346

 נשי� 249 5 36 208
     

 75 +בני    

 כ"סה 234 18 49 167

 גברי� 333 23 63 247

 נשי� 168 15 39 114
     
 לפי קבוצת 65 +בני    

 *אוכלוסייה

 יהודי� 277 12 46 218

 ערבי� 393 23 52 319
     
 האוכלוסייה כלל    

 כ"סה 542 7 36 499

 גברי� 682 10 48 624

 נשי� 406 4 24 378

 שנתו� סטטיסטי; תאונות דרכי� ע� נפגעי�, ס"למ: ותמקור

 קבוצת היהודי� מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרי� שאינ�.  נעשה שינוי בסיווג2003שנת ב *

. ערבי� ודרוזי��נוצרי�, קבוצת הערבי� כוללת מוסלמי�. ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת

 אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרי�, יתר הנתוני� בלוח כוללי� ג� נוצרי� שאינ� ערבי�
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שני	 ,  וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכי	65+בני  : 2.37לוח 
 נבחרות

  נפש100,000�שיעורי� ל

   נפגעי� כ"סה רוגי�ה: מזה

האוכלוסייה כלל    65 +בני האוכלוסייה כלל   65 +בני

      

9 24  442 378 1985 

9 23  594 459 1990 

9 23  818 408 1996 

9 21  814 385 1997 

9 21  826 379 1998 

8 18  743 363 1999 

8 12  584 219 2001 

8 16  581 290 2002 

7 12  554 273 2003 

7 13  542 283 2004 

 משרד הבריאות; ס"למ: מקור
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לפי ,  וכלל הנהגי	 המעורבי	 בתאונות דרכי	65+נהגי	 בני  : 2.38לוח 
 2004, גיל ומי# ,חומרת התאונה

   תאונותחומרת ה

   כ"סה קטלניות קשות קלות

      

  מוחלטי�מספרי�    

 65+נהגי� מעורבי� בני  1,601 31 157 1,413

     

 גיל    

 74"65 בני 1,137 19 118 1000

 75 +בני 464 12 39 413

     

 מי�    

 גברי� 1,351 29 138 1,184

 נשי� 250 2 19 229

     

  המעורבי�הנהגי� כלל    

כ"סה 34,037 671 3,091 30,275
)1(

 

 גברי� 25,397 568 2,532 22,297

 נשי� 7,623 83 479 7,061

     

נהגי� �10,000 לשיעורי�    
)2(

 

 65 +בני    

  כ"סה 82 2 8 73

 גברי� 95 2 10 83

 נשי� 48 0 4 44

     

 הנהגי� כלל    

 כ"סה 114 2 10 101

 גברי� 140 3 14 123

 נשי� 64 1 4 59

 מצבת הנהגי� בישראל; תאונות דרכי� ע� נפגעי�, ס"למ: ותמקור

 כולל מי� לא ידוע .1

 2004 ובסו� 2003 של אוכלוסיית הנהגי� בסו� ממוצע .2
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 2002,  ושל כלל האוכלוסייה65+ של בני *מיו�חדרי ביקורי
 ב : 2.39לוח 

 ביקורי� שיעור
  נפש�1,000ל

 הביקורי� אחוז
 65+של בני 

 כלל מתו�
  ביקורי�מספר הביקורי�

  

    

 65 +בני כלל 416,512 17.0 644

    

 גיל   

 74"65 בני 176,151 7.2 524

 84"75 בני 167,089 6.8 766

 85 +בני 73,272 3.0 1,139

    

 האוכלוסייה כלל 2,452,101   380

 )פרסו� באינטרנט(של משרד הבריאות " 2002, ביקורי� בחדרי מיו�"פרסו� : מקור

רי� הנתוני� כוללי� את הביקו.  חדרי מיו� בבתי חולי� לאשפוז כללי28של מבוסס על דיווח  *

מיו� בבתי חולי� במזרח חדרי בכל חדרי המיו� במוסדות לאשפוז כללי פרט לביקורי� ב

 ירושלי�
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,  ושל כלל האוכלוסייה65+של בני * סיבות כניסה לחדרי מיו� : 2.40לוח 
 2002, לפי מי� וגיל

 אחוזי�

     מכלל הסיבותאחוז

   כ"סה מחלות  חיצוניותסיבות
    

 כ"סה   

 65+ בני כלל 100.0 89.3 10.7

    

 74"65 בני 100.0 88.7 11.3

 84"75 בני 100.0 90.2 9.8

 85 +בני 100.0 88.9 11.1
    

 האוכלוסייה כלל 100.0 72.1 27.9
    

 גברי�   

 65+ בני כלל 100.0 90.5 9.5

    

 74"65 בני 100.0 89.4 10.6

 84"75 בני 100.0 91.7 8.3

 85 +יבנ 100.0 90.7 9.3
    

 האוכלוסייה כלל 100.0 64.0 36.0
    

 נשי�   

 65+ בני כלל 100.0 88.3 11.7

    

 74"65 בני 100.0 87.9 12.1

 84"75 בני 100.0 89.0 11.0

 85 +בני 100.0 87.6 12.4
    

 האוכלוסייה כלל 100.0 81.2 18.8

 )פרסו� באינטרנט(בריאות של משרד ה" 2002, ביקורי� בחדרי מיו�"פרסו� : מקור

ממשלתית ובבעלותה של *עירונית,  בתי חולי� בבעלות ממשלתית19מבוסס על דיווח של  *

 2002מיו� בשנת חדרי  מכלל הביקורי� ב85%הכוללי� , שירותי בריאות כללית
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 ושל כלל 65+עקב סיבות חיצוניות של בני * ביקורי
 בחדרי מיו� : 2.41לוח 
 2002, יללפי ג, האוכלוסייה

 אחוזי�

 לא פגיעה
כוונה / מכוונת

 ברורהלא 
 פגיעה

 מכוונת
 פעולת
 איבה

 תאונות
 עבודה

 תאונות
   כ"סה דרכי�

       

 65+ בני כלל 100.0 11.4 1.8 0.3 1.9 84.6

       

 74"65 בני 100.0 17.8 3.6 0.4 2.7 75.5

 84"75 בני 100.0 8.6 0.7 0.2 1.5 89.0

 85 +בני 100.0 2.4 0.0 0.1 0.9 96.6

       

 האוכלוסייה כלל 100.0 25.0 10.8 0.5 3.7 60.0

 )פרסו� באינטרנט(של משרד הבריאות " 2002, ביקורי� בחדרי מיו�"פרסו� : מקור

ממשלתית ובבעלותה של *עירונית,  בתי חולי� בבעלות ממשלתית19מבוסס על דיווח של  *

 2002מיו� בשנת חדרי כלל הביקורי� ב מ85%הכוללי� , שירותי בריאות כללית
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 וכלל האוכלוסייה המדווחי
 על אשפוז בבית חולי
65+בני  : 2.42לוח 
)1(

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

2004/2003 

 אחוזי�

   +65 74�65 +75 האוכלוסייהכלל

     

 כ"סה 24.0 23.2 25.1 13.9

     

 מי�    

 גברי� 26.2 27.4 24.1 13.1

 נשי� 22.2 19.8 25.9 14.7

     

  אוכלוסייהקבוצת    

ואחרי� יהודי� 23.7 23.0 24.9 13.6
)2( 

 ערבי� (27.9) (26.2) .. 15.9
     

 יהודי� ואחרי�של מוצא יבשת    
)2(

 ישראל .. .. .. 12.6

 אסיה 20.4 18.7 (24.3) 13.1

 אפריקה 26.2 26.5 (24.9) 15.0

 אמריקה"אירופה 24.3 23.9 24.9 13.6

מ לשעבר"עולי בריה: מזה 22.8 21.2 25.3 12.3
)3(

 

     

 החולי� קופת    

 כללית 27.4 26.0 29.6 16.7

 מכבי 15.6 (16.0) (14.8) 10.5

 מאוחדת (19.6) .. (25.2) 12.0

 לאומית (17.3) (24.3) .. 11.4

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ: מקור

 במסגרת רפואילצור� ניתוח או טיפול , איו�יאשפוז בשני� עשר החודשי� הקודמי� לר . 1

 אשפוז או אשפוז יו�

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

 ואיל� 1990שעלו משנת  . 3

 



 2005 - קשישים בישראל 130

אשפוזי	 : 2.43לוח 
)1(

 האוכלוסייה במחלקות  ושל כלל65+ של בני 
 שני	 נבחרות, לפי מי� וגיל, כלליות

  נפש1,000&שיעורי� ל

2002 2001 
(2)

2000 1995 1990   
      
 65 +בני     

 כ"סה 407 483 527 546 543

 גברי� 471 567 609 629 626
 נשי� 354 418 467 486 481

      
 74�65 בני     

 כ"סה 342 402 420 433 423
 גברי� 401 479 496 508 502
 נשי� 294 343 360 373 360

      
 75 +בני     

 כ"סה   664 687 689
 גברי�   764 791 793
 נשי�   596 617 619

      
 84�75 בני     

 כ"סה 477 573 609 632 628
 גברי� 548 673 707 729 726
 נשי� 419 499 539 564 559

      
 85 +בני     

 כ"סה 586 717 840 868 900
 גברי� 671 826 956 1,010 1,042

 נשי� 521 638 766 780 814
      
 האוכלוסייה כלל     

 כ"סה 123 144 150 156 155
 גברי� 122 142 151 156 155
 נשי� 125 146 150 157 155

 ; "וזי� אשפ& מידע מרכזי מאגר "&שירותי מידע ומחשוב ,  הבריאותמשרד : מקורות

 1995,  בבתי חולי� לאשפוז כלליאשפוזי�עיבוד מתו� קוב) , ס"למ

 לא כולל העברות בי� מחלקות באותו מוסד, החולי�שחרורי� מבית  . 1

 בתחו� המנוהל" אשפוזי� & מידע מרכזי מאגר" ואיל� מבוססי� על 2000הנתוני� משנת  . 2

ל והכ&ס�( לאשפוז כללי במחלקות� נתוני� אלו מתייחסי� לאשפוזי. מידע במשרד הבריאות

 ) לאשפוז כלליחולי�לא רק בתי (ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז ) כלליות
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אשפוזי	 : 2.44לוח 
)1(

 במחלקות כלליות מס� האשפוזי	 65+ של בני 
 שני	 נבחרות, לפי מי� וגיל, באוכלוסייה

 אחוזי�

2002 2001 
(2)

2000 1995 1990   

      

 65 +בני     

 כ"סה 30.0 31.9 34.3 34.2 34.5

 גברי� 31.8 33.1 34.2 34.1 34.4

 נשי� 28.2 30.9 34.4 34.3 34.6

      

 75 +בני     

 כ"סה 15.4 15.9 19.0 19.2 19.7

 גברי� 16.1 16.1 18.1 18.2 18.5

 נשי� 14.7 15.8 19.9 20.1 20.7

      

 85 +בני     

 כ"סה 3.0 4.1 5.8 5.7 5.8

 גברי� 3.1 4.0 5.2 5.1 5.1

 נשי� 3.0 4.1 6.4 6.2 6.4

 ; " אשפוזי�& מידע מרכזי מאגר "&שירותי מידע ומחשוב ,  הבריאותמשרד :  מקורות

 1995 אשפוזי�עיבוד מתו� קוב) , ס"למ 

 לא כולל העברות בי� מחלקות באותו מוסד, שחרורי� מבית החולי� .1

המנוהל בתחו� "  אשפוזי�&מאגר מידע מרכזי "וססי� על  ואיל� מב2000הנתוני� משנת  .2

ל והכ&ס�(נתוני� אלו מתייחסי� לאשפוזי� במחלקות לאשפוז כללי . מידע במשרד הבריאות

 )לא רק בתי חולי� לאשפוז כללי(ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז ) כלליות
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 שני	 נבחרות, לפי מחלקות,  מכלל המאושפזי	65+בני  : 2.45לוח 

 חוזי�א

2002 2001 
(1)

2000 1995 1990   

      

 הכלליותהמחלקות כלל 30.0 31.9 34.3 34.2 34.5
)2(

 

      

 פנימית 55.2 57.9 58.3 58.2 58.9

 ריאות 46.4 48.0 45.9 45.8 45.9

 אקוטית גריאטרייה 79.4 91.8 95.9 96.2 96.4

 נירולוגיה 33.7 34.9 34.1 32.7 33.5

 אונקולוגיה 38.5 38.0 38.2 37.5 38.4

 ומי� עור 31.1 33.7 32.1 32.3 29.9

  עצ�מוח השתלת   4.0 4.4 6.4

  כללינמר� טיפול 43.8 47.2 47.0 48.3 49.3

  לבנמר� טיפול 44.4 45.3 50.2 50.4 49.7

  נשימתינמר� טיפול 47.2 52.7 73.9 71.8 73.5

 כללית כירורגייה 26.2 27.5 27.0 26.5 26.5

 אורתופדיה 25.2 30.0 32.4 33.0 32.8

 אורולוגיה 41.7 40.4 40.3 40.7 41.8

 נירוכירורגייה 23.7 22.6 28.8 27.9 29.9

  ולבחזה כירורגייה 36.4 43.8 47.4 47.9 49.3

  ד�כלי כירורגייה 45.8 49.4 56.2 57.0 56.4

 פלסטית כירורגייה 22.0 15.1 28.2 29.1 29.5

 עיניי� 56.4 55.5 58.3 60.0 60.3

13.0 12.4 12.8 10.6 10.0 � גרו��אוז��א

 ולסת פה 15.1 14.8 11.8 12.9 13.1

 נשי� 4.0 5.5 4.1 4.5 4.7

 השהיה 39.7 38.9 36.3 33.8 31.9

 ; " אשפוזי�& מידע מרכזי מאגר "&שירותי מידע ומחשוב ,  הבריאותמשרד :  מקורות

 1995 אשפוזי�עיבוד מתו� קוב) , ס"למ 

המנוהל בתחו� "  אשפוזי�&מאגר מידע מרכזי " ואיל� מבוססי� על 2000הנתוני� משנת  .1

ל והכ&ס�(נתוני� אלו מתייחסי� לאשפוזי� במחלקות לאשפוז כללי . מידע במשרד הבריאות

 )לא רק בתי חולי� לאשפוז כללי(ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז ) כלליות

 לא כולל יולדות, ות באותו מוסדלא כולל העברות בי� מחלק .2
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, לפי מי�,  במחלקות כלליות65+התפלגות האשפוזי	 בקרב בני  : 2.46לוח 
2002
)1(

 

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 כלליותמחלקות כ"סה 100.0 100.0 100.0
)2(

 

    

  פנימית 53.6 52.6 54.6

 ריאות 0.4 0.5 0.4

 אקוטית גריאטרייה 4.4 3.7 5.1

 נירולוגיה 1.5 1.6 1.4

 אונקולוגיה 1.1 1.3 1.0

 ומי� עור 0.4 0.4 0.4

  עצ�מוח השתלת 0.0 0.0 0.0

  כללינמר� טיפול 1.5 1.6 1.4

  לבנמר� טיפול 3.4 4.2 2.6

  נשימתינמר� טיפול 0.1 0.1 0.1

 כללית כירורגייה 12.0 12.3 11.6

 אורתופדיה 4.8 3.2 6.2

 יהאורולוג 3.7 6.0 1.4

 נירוכירורגייה 0.5 0.6 0.5

  ולבחזה כירורגייה 1.6 2.1 1.2

  ד�כלי כירורגייה 1.4 1.9 1.0

 פלסטית כירורגייה 0.7 0.8 0.6

 עיניי� 4.6 3.9 5.2

0.9 1.1 1.0 � גרו��אוז��א

 ולסת פה 0.1 0.1 0.1

  נשי� 1.1 0.0 2.2

  השהיה 2.1 1.8 2.3

 "  אשפוזי�& מידע מרכזי מאגר "&מידע ומחשוב שירותי ,  הבריאותמשרד:  מקור

המנוהל בתחו� "  אשפוזי�&מאגר מידע מרכזי " ואיל� מבוססי� על 2000הנתוני� משנת  .1

ל והכ&ס�(נתוני� אלו מתייחסי� לאשפוזי� במחלקות לאשפוז כללי . מידע במשרד הבריאות

 )שפוז כללילא רק בתי חולי� לא(ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז ) כלליות

 לא כולל יולדות, לא כולל העברות בי� מחלקות באותו מוסד .2
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 ובקרב כלל 65+שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולי	 בני  : 2.47 לוח
2002 ,שהשתחררו מאשפוז כללי האוכלוסייה

)1( 
 ימי�

   65 +בני    האוכלוסייהכלל

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

 הכלליותהמחלקות כלל 5.8 5.7 5.9  4.4 4.5 4.3
)2(

        
 פנימית 5.0 4.9 5.1  4.4 4.2 4.6

 ריאות 8.9 8.9 9.1  10.7 12.0 9.0

 אקוטית גריאטרייה 11.5 11.1 11.9  11.7 11.2 12.1

 נירולוגיה 7.9 7.9 7.8  6.1 6.1 6.0

 אונקולוגיה 7.9 7.3 8.6  6.4 6.0 6.8

 ומי� עור 9.6 9.8 9.4  7.9 8.2 7.6

  עצ�מוח השתלת 8.8 9.3 7.8  12.0 11.7 12.6

  כללינמר� טיפול 6.8 7.0 6.6  6.0 6.2 5.8

  לב נמר� טיפול 3.1 3.1 3.1  2.9 2.9 2.9

  נשימתינמר� טיפול 9.3 8.6 10.0  8.5 8.0 9.1

 כללית כירורגייה 4.7 4.7 4.8  3.0 3.2 2.9

  אורתופדיה 7.9 7.7 8.0  5.5 5.0 6.2

  אורולוגיה 5.3 5.3 5.2  4.4 4.4 4.5

 נירוכירורגייה 8.9 8.7 9.2  7.5 7.3 7.7

  ולבחזה כירורגייה 7.8 7.5 8.2  7.0 6.9 7.3

  ד�כלי כירורגייה 5.6 5.6 5.4  5.1 5.3 4.7

 פלסטית כירורגייה 6.3 5.3 7.6  6.1 6.5 5.7

 עיניי� 2.6 2.6 2.5  2.8 2.9 2.7

3.2 3.1 3.1  4.6 4.4 4.5 � גרו��אוז��א

 ולסת פה 4.0 3.9 4.1  3.6 3.7 3.6

  נשי� 4.1 1.0 4.1  2.4 1.2 2.4

  השהיה 1.1 1.1 1.1   1.1 1.1 1.1

 "  אשפוזי�& מידע מרכזי מאגר "&שירותי מידע ומחשוב , הבריאות משרד:  מקור

המנוהל בתחו� "  אשפוזי�&רכזי מאגר מידע מ" ואיל� מבוססי� על 2000הנתוני� משנת  .1

ל והכ&ס�(נתוני� אלו מתייחסי� לאשפוזי� במחלקות לאשפוז כללי . מידע במשרד הבריאות

 )לא רק בתי חולי� לאשפוז כללי(ללא יולדות בכל מוסדות האשפוז ) כלליות

 לא כולל שהייה במחלקות יולדות, לא כולל העברות בי� מחלקות באותו מוסד .2
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לפי מש� ,  וכלל האוכלוסייה הממתיני	 לאשפוז65+בני  : 2.48 לוח
 2000 ספטמבר ' 1999אוקטובר  ,ההמתנה

 חודשי� 3
   כ"סה  חודשעד  חודשי�2�1 ויותר

     

 אלפי�    

 65 +בני כלל 16.7 7.1 (2.6) 6.6

 האוכלוסייה כלל 50.0 18.2 10.7 19.8

     

  נפש1,000�ל שיעורי�    

 65 +בני כלל 29.0 12.0 (5.0) 11.0

 האוכלוסייה כלל 9.0 3.0 2.0 3.0

 1999/2000, עיבודי� מתו� סקר בריאות, ס"מל:  מקור

 

 

המטופלי	,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 2.49 לוח
)1(

 בטיפול אמבולטורי 
פסיכיאטרי
)2(

 ,� 2003, לפי מי
 סו* שנה

   כ"סה גברי� נשי�

    

 מוחלטי� מספרי�   

 65 +בני מטופלי� 6,404 2,424 3,980

  האוכלוסייהבכלל מטופלי� 51,505 27,348 24,157

    

 אחוזי�   

  המטופלי�מכלל 65 +בני 12.4 8.9 16.1

 65+ מכלל בני65 +בני מטופלי� 0.9 0.8 1.0

  מתו$ האוכלוסייההמטופלי� כלל 0.7 0.8 0.7

  2004שנתו� סטטיסטי , בריאות הנפש בישראל:  מקור

 2003 לפחות ע� מטפל או ע� גור� אחר במחצית השנייה של אחדאנשי� שהיה לה� מפגש   .1

אשר לפי , מתייחסי� למרפאות ממשלתיות ממוחשבותאינ� ארציי� אלא נתוני� אלה  . 2

  מכלל המרפאות באר)50%& כמהוותההערכה 
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 יו	 אישפוז וכלל האוכלוסייה המאושפזי	 במסגרת 65+בני  : 2.50 לוח
 2003, לפי גיל ומי� ,יכיאטריפס
 סו* שנה, מספרי� מוחלטי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בני 31 16 15

74�65 בני 27 14 13 

84�75 בני 4 2 2 

 85 +בני 0 0 0

    

 האוכלוסייה כלל 1,015 624 391

 המחלקה למידע והערכה, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות:  מקור
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המאושפזי	 באשפוז פסיכיאטרי ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 2.51 לוח
 2003, לפי גיל ומי�, מלא

 סו* שנה

   כ"סה גברי� נשי�

    

  מוחלטי�מספרי�   

 65 +בני כלל 706 292 414

74�65 בני 463 222 241  

84�75 בני 201 54 147 

 85 +בני 42 16 26

    

 האוכלוסייה כלל 4,785 2,950 1,835

    

  נפש באוכלוסייה המתאימה1,000� לשיעורי�  

 65 +בני כלל 1.1 1.0 1.1

74�65 בני 1.3 1.4 1.2  

84�75 בני 0.8 0.6 1.0 

 85 +בני 0.6 0.6 0.6

    

  האוכלוסייה כלל 0.7 0.9 0.5

 המחלקה למידע והערכה, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות:  מקור
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, 65+אושפזי	 באשפוז פסיכיאטרי מתו� כלל בני  המ65+בני  : 2.52 לוח
, לפי קבוצת גיל ומי�, האוכלוסייה כללמקרב והמאושפזי	 
 שני	 נבחרות 

 סו* שנה,  נפש1,000&שיעורי� ל

2003 2002 2001 2000 1990   

      

 65 +בני כלל     

 כ"סה 3.5 1.5 1.4 1.2 1.1

 גברי� 3.1 1.4 1.3 1.3 1.0

 נשי� 3.9 1.5 1.4 1.2 1.1

      

 74�65 בני     

 כ"סה 3.6 1.7 1.5 1.4 1.3

 גברי� 3.7 1.7 1.6 1.6 1.4

 נשי� 3.5 1.6 1.5 1.3 1.2

      

 84�75 בני     

 כ"סה 3.6 1.3 1.2 1.1 0.8

 גברי� 2.3 1.0 0.9 0.9 0.6

 נשי� 4.5 1.5 1.4 1.2 1.0

      

 85 +בני     

 כ"סה 3.1 1.0 0.9 0.7 0.6

 גברי� 1.8 0.6 0.6 0.5 0.6

 נשי� 4.0 1.2 1.0 0.8 0.6

      

 האוכלוסייה כלל     

 כ"סה 1.8 0.8 0.8 0.7 0.7

 גברי� 2.1 1.0 1.0 0.9 0.9

 נשי� 1.5 0.7 0.6 0.6 0.5

 המחלקה למידע והערכה, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות:  מקור
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 ושל כלל 65+של בני מלא יכיאטרי קבלות לאשפוז פס : 2.53 לוח
 שני	 נבחרות ,לפי קבוצת גיל ומי�, האוכלוסייה

 מספרי� מוחלטי�

2003 2002 2001 2000 1990   

      

 65 +בני כלל     

 כ"סה 1,412 1,867 1,751 1,707 1,720

 גברי� 526 641 636 669 644

 נשי� 886 1,226 1,115 1,038 1,076

      

 74�65 בני     

 כ"סה 892 1,117 1,062 1,049 1,098

 גברי� 321 408 401 436 429

 נשי� 571 709 661 613 669

      

  84�75 בני     

 כ"סה 467 621 587 583 537

 גברי� 181 186 195 199 180

 נשי� 286 435 392 384 357

      

 85 +בני     

 כ"סה 53 129 102 75 85

 גברי� 24 47 40 34 35

 נשי� 29 82 62 41 50

      

 האוכלוסייה כלל     

 כ"סה 12,262 18,172 17,869 18,264 19,007

 גברי� 6,788 10,632 10,594 10,844 11,330

 נשי� 5,474 7,540 7,275 7,420 7,677

 המחלקה למידע והערכה, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות:  מקור
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לפי אבחנה וקבוצת , 65+פוז פסיכיאטרי של בני קבלות לאש : 2.54 לוח
 2003, גיל

   65 +בני 74�65 בני 84�75 בני 85 +בני

     

 מוחלטי� מספרי�    

  קבלות כ"סה 1,720 1,098 537 85

11 94 425 530 

 והפרעות סכיזופרניה
 דלוזיונליות

  חריפותפסיכוטיות הפרעות 36 25 8 3

 טיביותאפק הפרעות 732 461 251 20

 אורגניות הפרעות 271 94 134 43

 נירוטיות הפרעות 63 37 26 0

 אישי(ת הפרעות 16 11 5 0

 ואלכוהול סמי� 14 10 3 1

 שכלי פיגור 1 1 0 0

 )Z codes( אחרי� פנייה גורמי 52 30 16 6

 לא ידוע/רשו� לא 5 4 0 1

     

 אחוזי�    

 קבלות כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

12.9 17.5 38.7 30.8 

 והפרעות סכיזופרניה
 דלוזיונליות

  חריפותפסיכוטיות הפרעות 2.1 2.3 1.5 3.5

 אפקטיביות הפרעות 42.6 42.0 46.7 23.5

 אורגניות הפרעות 15.8 8.6 25.0 50.6

 נירוטיות הפרעות 3.7 3.4 4.8 0.0

 אישי(ת הפרעות 0.9 1.0 0.9 0.0

 לכוהולוא סמי� 0.8 0.9 0.6 1.2

 שכלי פיגור 0.1 0.1 0.0 0.0

 )Z codes( אחרי� פנייה גורמי 3.0 2.7 3.0 7.1

 לא ידוע/רשו� לא 0.3 0.4 0.0 1.2

 המחלקה למידע והערכה, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות:  מקור
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 ושל כלל 65+בלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי של בני ק : 2.55 לוח
 2003, האוכלוסייה

   כ"סה גברי� י�נש

    

 מוחלטי� מספרי�   

 65 +בני כלל 508 215 293

74�65 בני 256 109 147 

84�75 בני 205 82 123 

 85 +בני 47 24 23

    

 האוכלוסייה כלל 4,209 2,451 1,758

    

  נפש באוכלוסייה המתאימה1,000� לשיעורי�  

0.8 0.8  65 +בני כלל 0.8

0.7 0.7 74�65 בני 0.7 

0.9 0.8 84�75 בני 0.9 

0.6 1.0  85 +בני 0.7

   

0.5 0.7  האוכלוסייה כלל 0.6

 המחלקה למידע והערכה, שירותי בריאות הנפש, הבריאות משרד:  מקור
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 2003, קבוצת אוכלוסייה ומי�, לפי גיל, 65+פטירות של בני : 2.56 לוח
  נפש באוכלוסייה1,000&שיעורי� ל

 ואחרי�יהודי� ערבי�
)1(

  כ"סה 

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

          

 65 +בני 46 51 42 45 50 42 51 56 47

69�65 בני 15 19 11 14 18 11 23 29 17 

74�70 בני 25 31 20 24 31 19 35 41 31 

 75 +בני 78 86 72 77 85 71 98 102 94

79�75 בני 42 52 36 41 51 34 67 71 64 

84�80 בני 71 81 64 70 80 63 84 85 83 

 85 +בני 166 174 161 165 174 160 185 174 197

          

57 63 60  40 52 46  41 53 47 
 שיעורי� מתוקנני�

65+בני 
)2(

 

 שנתו� סטטיסטי, ס" מיוחד על נתוני למעיבוד: מקור

 )ראו הגדרות( שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת רי�נוצ, יהודי�: כולל . 1

    גיל לפי קבוצת 2003של כלל האוכלוסייה בשנת ) גברי� ונשי�( התק� היא ממוצע אוכלוסיית . 2
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מתו� כלל , * וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולי	65+בני : 2.57לוח 
 2003'2000, לפי מי� וקבוצת גיל ,הפטירות

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�
    

   2000 

 65 +בני 68.5 69.8 67.3

74�65 בני 70.6 69.8 71.6 

 75 +בני 67.8 69.8 66.1
    

64�0 בני 60.8 55.8 69.4 

 האוכלוסייה כלל 66.8 65.9 67.6
    

   2001 

 65 +בני 67.6 68.6 66.7

74�65 בני 69.4 68.7 70.3 

 75 +בני 67.0 68.5 65.7
    

64�0 בני 58.8 52.8 68.8 

 האוכלוסייה כלל 65.6 64.3 67.0
    

   2002 

 65 +בני 67.5 68.5 66.6

74�65 בני 68.6 67.6 69.9 

 75 +בני 67.2 68.8 65.8
    

64�0 בני 57.1 52.3 65.2 

 האוכלוסייה כלל 65.2 64.0 66.4
    

   2003 

 65 +בני 67.2 69.3 65.5

74�65 בני 69.3 68.1 70.8 

 75 +בני 67.2 69.3 65.5
    

64�0 בני 58.1 51.9 68.3 

 האוכלוסייה כלל 65.6 64.4 66.8

 עיבוד מיוחד מקוב) פטירות, ס"למ: מקור

 לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות, כולל בתי חולי� לחולי� כרוניי� *
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מי� ויבשת , לפי גיל, 65+ בני )1(פטירות של יהודי	 ואחרי	: 2.58 לוח
 2003, לידה

  נפש באוכלוסייה המתאימה 1,000&שיעורי� ל

74�65בני  75+בני     

65 74�70  כ"סה +75 +80�   +65  כ"סה 69

          

 כ"סה 45  19 14 24  41 77 109

 גברי� 50  24 18 31  51 85 116

 נשי� 42  15 10 19  34 71 104

          

ישראל כ ילידי"סה 23  13 11 17  31 48 73
)2(

 

 גברי� 26  16 13 22  40 54 73

 נשי� 20  10 9 14  25 43 72

          

  אסיהכ ילידי"סה 43  19 13 26  44 80 116

 גברי� 47  24 17 33  53 86 119

 נשי� 39  15 10 21  38 75 113

          

 אפריקה כ ילידי"סה 46  22 17 28  54 90 132

 גברי� 51  28 23 35  62 95 136

 נשי� 41  17 13 22  47 86 129

          

108 77 39 
 

24 14 19 
 

50 

� אירופהכ ילידי"סה
 אמריקה

 גברי� 56  25 19 31  50 87 117

 נשי� 46  15 11 19  33 71 102

          

 לשעברמ"בריה עולי 40  20 15 26  40 68 101
)3(

 גברי� 45  26 20 33  51 75 110

 נשי� 38  15 11 22  33 64 97

 שנתו� סטטיסטי, ס" מיוחד על נתוני למעיבוד: מקור

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

 ידועהכולל יבשת לידה לא  . 2

 ואיל� 1990שעלו משנת  . 3
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 2003, לפי מי�,  האוכלוסייה  ושל כלל65+סיבות פטירה של בני : 2.59לוח 

  נפש100,000&שיעורי� ל

   65 +בני   האוכלוסייהכלל

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

          

 *כ"סה 4,551 5,042 4,187  576 585 562

        

 זיהומיות מחלות 133 142 126  16 16 16

 ממאירות שאתות 1,047 1,253 894  143 144 141

 סוכרת 373 384 364  42 38 45

 ד��לח� יתר 90 70 105  10 7 12

  של שריר הלבחרי� אוט� 242 284 212  28 30 26

  איסכמית אחרתלב מחלת 485 591 406  52 57 47

  אחרותלב מחלות 301 302 300  35 32 37

  כלי ד� במוחשל מחלות 342 355 333  37 34 40

  מחזור הד�של ותאחר מחלות 52 61 46  6 6 6

 ריאות דלקת 90 104 80  10 10 10

15 18 17  126 184 151 

 של מערכת תוכרוני מחלות
 הנשימה התחתונה

  מערכת הנשימהמחלות יתר 107 109 105  12 11 13

 כבד מחלות 39 46 33  6 7 5

 כליה מחלות 187 242 146  21 23 18

 מולדי� מומי� 0 0 0  4 4 3

21 30 26  147 190 165 

 וסיבות לא סימפטומי�, סימני�
 מוגדרות

  האחרותהמחלות כל 648 618 671  75 65 84

 דרכי� תאונות 14 21 9  8 11 4

  מכוונתעצמית פגיעה 12 21 5  6 10 2

  החיצוניות האחרותהסיבות כל 81 87 77   19 25 13

 שנתו� סטטיסטי, ס"עיבוד מיוחד על נתוני למ: מקור

 לידתיות&באוכלוסייה כולל סיבות סבכ "הסה *
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,  ובקרב כלל האוכלוסייה65+פטירות וסיבות פטירה של בני  : א2.60 לוח
 2003, לפי גיל

  כלל  גילקבוצת

84�75 בני 85 +בני 74�65 בני האוכלוסייה 65 +בני   

      

10,705 12,484 6,970 30,159 38,359 
  במספרי� � פטירות כ"סה

 *מוחלטי�

      

 אחוזי� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

      

 זיהומיות מחלות 2.8 2.9 2.6 3.1 2.9

 ממאירות שאתות 24.8 23.0 34.8 24.0 14.1

 סוכרת 7.2 8.2 9.5 9.0 6.4

 ד��לח� יתר 1.7 2.0 1.2 1.9 2.6

  של שריר הלבחרי� אוט� 4.9 5.3 4.5 5.5 5.6

  איסכמית אחרתבל מחלת 9.1 10.7 7.9 10.5 12.6

  אחרותלב מחלות 6.0 6.6 4.7 6.2 8.3

  כלי ד� במוחשל מחלות 6.5 7.5 6.7 7.7 7.9

  של מחזור הד�אחרות מחלות 1.0 1.1 1.2 1.1 1.1

 ריאות דלקת 1.7 2.0 1.1 1.8 2.7

3.3 3.4 3.1 3.3 2.9 
  של מערכת תוכרוני מחלות

 הנשימה התחתונה

  מערכת הנשימהמחלות יתר 2.1 2.3 1.6 2.1 3.1

 כבד מחלות 1.0 0.8 1.4 0.9 0.5

 כליה מחלות 3.6 4.1 3.5 3.9 4.7

 מולדי� מומי� 0.6 0.0 0.0 0.0 0.0

3.8 3.5 3.7 3.6 4.4 
  סימפטומי�, סימני�

 וסיבות לא מוגדרות

  האחרותהמחלות כל 13.0 14.2 9.8 13.0 18.6

 דרכי� תאונות 1.3 0.3 0.6 0.3 0.1

  מכוונתעצמית פגיעה 1.0 0.3 0.6 0.2 0.1

2.1 1.8 1.3 1.8 3.3 
  החיצוניות הסיבות כל

 האחרות

 שנתו� סטטיסטי, ס"עיבוד מיוחד על נתוני למ: מקור

 לידתיות&כ באוכלוסייה כולל סיבות סב"הסה *
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 ובקרב כלל 65+פטירות וסיבות פטירה של גברי	 בני  : ב2.60 לוח
 2003, לפי גיל, הגברי	

  כלל  גילצתקבו

84�75 בני 85 +בני 74�65 בני    הגברי� 65 +בני

      

4,266 6,031 3,920 14,217 19,332 
 במספרי�  � פטירות כ"סה

 *מוחלטי�

      

 אחוזי� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

      

 זיהומיות מחלות 2.7 2.8 2.6 3.0 2.8

 תממאירו שאתות 24.6 24.9 32.5 25.7 16.5

 סוכרת 6.5 7.6 9.0 7.9 5.9

 ד��לח� יתר 1.2 1.4 0.9 1.4 1.8

  של שריר הלבחרי� אוט� 5.1 5.6 5.2 5.6 6.1

  איסכמית אחרתלב מחלת 9.7 11.7 9.7 11.8 13.5

  אחרותלב מחלות 5.5 6.0 4.5 6.0 7.3

  כלי ד� במוחשל מחלות 5.8 7.0 7.0 6.9 7.3

  של מחזור הד�רותאח מחלות 1.0 1.2 1.4 1.1 1.2

 ריאות דלקת 1.7 2.1 1.4 1.9 2.9

4.1 3.5 3.4 3.7 3.1 
  של מערכת תוכרוני מחלות

 הנשימה התחתונה

  מערכת הנשימהמחלות יתר 1.9 2.2 1.5 2.2 2.6

 כבד מחלות 1.2 0.9 1.4 0.8 0.6

 כליה מחלות 3.9 4.8 3.4 4.6 6.3

 מולדי� מומי� 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0

3.3 3.5 4.6 3.8 5.1 
  סימפטומי�, סימני�

 וסיבות לא מוגדרות

  האחרותהמחלות כל 11.1 12.3 8.6 11.2 17.1

 דרכי� תאונות 1.9 0.4 0.7 0.4 0.2

  מכוונתעצמית פגיעה 1.7 0.4 0.8 0.3 0.3

1.9 1.9 1.3 1.7 4.3 
  החיצוניות הסיבות כל

 האחרות

 סטטיסטישנתו� , ס"עיבוד מיוחד על נתוני למ: מקור

 לידתיות&כ באוכלוסייה כולל סיבות סב"הסה *
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  ובקרב כלל 65+פטירות וסיבות פטירה של  נשי	 בנות  : ג2.60 לוח
 2003, לפי גיל, הנשי	

  כלל  גילקבוצת

85 +ותבנ 84�75 ותבנ 74�65 ותבנ 65 +ותבנ   הנשי�

6,439 6,453 3,050 15,942 19,027 
 במספרי�  � פטירות כ"סה

 *טי�מוחל

      

 אחוזי� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

      

 זיהומיות מחלות 2.8 3.0 2.5 3.2 3.0

 ממאירות שאתות 25.1 21.4 37.7 22.5 12.5

 סוכרת 8.0 8.7 10.1 9.9 6.8

 ד��לח� יתר 2.1 2.5 1.7 2.3 3.1

  של שריר הלבחרי� אוט� 4.6 5.1 3.7 5.5 5.2

  איסכמית אחרתלב מחלת 8.4 9.7 5.7 9.3 12.0

  אחרותלב מחלות 6.6 7.2 4.9 6.5 8.9

  כלי ד� במוחשל מחלות 7.1 7.9 6.3 8.3 8.3

  של מחזור הד�אחרות מחלות 1.1 1.1 1.0 1.1 1.1

 ריאות דלקת 1.8 1.9 0.9 1.8 2.5

2.9 3.3 2.6 3.0 2.7 
  של מערכת תוכרוני מחלות

 הנשימה התחתונה

  מערכת הנשימהמחלות יתר 2.3 2.5 1.9 1.9 3.4

 כבד מחלות 0.9 0.8 1.3 1.0 0.4

 כליה מחלות 3.2 3.5 3.6 3.3 3.7

 מולדי� מומי� 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

4.1 3.4 2.5 3.5 3.7 
  סימפטומי�, סימני�

 וסיבות לא מוגדרות

  האחרותהמחלות כל 14.9 16.0 11.3 14.7 19.6

 י�דרכ תאונות 0.7 0.2 0.5 0.2 0.1

  מכוונתעצמית פגיעה 0.4 0.1 0.4 0.1 0.0

2.3 1.6 1.3 1.8 2.3 
  החיצוניות הסיבות כל

 האחרות

 שנתו� סטטיסטי, ס"עיבוד מיוחד על נתוני למ: מקור

 לידתיות&כ באוכלוסייה כולל סיבות סב"הסה *
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,  בי� קופות החולי	65+התפלגות אוכלוסיית המבוטחי	 בני : 2.61לוח 
 2004'2001, לפי גיל

 אחוזי�

    האוכלוסייהכלל 65 +בני 74�65 בני 75 +בני

     

 2001 נובמבר    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

  כלליתבריאות שירותי 55.6 72.9 70.8 75.5

  בריאותשירותי מכבי 23.5 14.1 15.5 12.5

  חולי� לאומית קופת 10.0 7.5 7.9 7.1

  מאוחדת�חולי קופת 10.9 5.4 5.8 4.9

     

 2002 נובמבר    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

  כלליתבריאות שירותי 55.2 71.9 69.4 74.9

  בריאותשירותי מכבי 23.7 14.8 16.4 12.9

  חולי� לאומית קופת 10.0 7.6 8.0 7.1

  מאוחדתחולי� קופת 11.1 5.7 6.2 5.1

     

 2003 נובמבר    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

  כלליתבריאות שירותי 54.9 71.0 68.2 74.3

  בריאותשירותי מכבי 23.9 15.5 17.3 13.2

  חולי� לאומית קופת 9.9 7.6 8.0 7.2

  מאוחדתחולי� קופת 11.4 5.9 6.5 5.3

     

 2004 נובמבר    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

 לית כלבריאות שירותי 54.4 70.1 67.0 73.6

  בריאותשירותי מכבי 24.0 16.1 18.1 13.6

  חולי� לאומית קופת 9.8 7.7 8.0 7.3

  מאוחדתחולי� קופת 11.7 6.2 6.9 5.4

  המוסד לביטוח לאומי:מקור
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 2004'1994,  מתו� כלל המבוטחי	 בכל קופת חולי	65+בני : 2.62 לוח
 אחוזי�

 חולי�קופת
 מאוחדת

 חולי�קופת
 לאומית

ותי  שירמכבי
 בריאות

 בריאות שירותי
   כ"סה כללית

      

 1994 דצמבר 10.2 13.1 4.9 7.2 4.1

 1995 דצמבר 10.1 12.9 5.1 7.4 4.4

 1996 נובמבר 10.0 13.0 5.2 7.3 4.4

 1997 נובמבר 10.1 13.2 5.4 7.2 4.4

 1998 נובמבר 10.0 13.2 5.5 7.4 4.6

 1999 נובמבר 10.0 13.1 5.6 7.4 4.7

 2000 נובמבר 10.0 13.1 5.8 7.5 4.8

 2001 נובמבר 10.0 13.1 6.0 7.5 5.0

 2002 נובמבר 10.1 13.1 6.3 7.7 5.2

 2003 נובמבר 10.2 13.2 6.6 7.9 5.3

 2004 נובמבר 10.2 13.2 6.8 8.0 5.4

 לאומיהמוסד לביטוח : מקור
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 בקרב בני בעלי ביטוח בריאות משלי	 וביטוחי בריאות נוספי	 : 2.63 לוח
 שני	 נבחרות, לפי מי�, האוכלוסייה  ובכלל65+

 אחוזי�

  65 +בני  האוכלוסייהכלל

   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�

             

 בריאות משלי�ביטוח      
)1(

 

40.0 35.0 37.5  30.0 22.0 27.0 1997 

52.0 50.0 51.0  31.5 37.0 34.0 1999 

66.0 62.0 65.0  58.0 58.0 58.0 2001 

73.0 70.0 72.0  58.0 63.0 60.0 2003 

79.0 79.0 79.0  60.0 69.0 67.0 2005 

        

 בריאות פרטיביטוח      
)2(

 

22.0 29.0 26.0  5.0 21.0 12.0 2001 

30.0 38.0 34.0  16.0 21.0 18.0 2003 

31.0 37.0 34.0  15.0 22.0 18.0 2005 

        

 סיעודי פרטיביטוח      
)3(

 

27.0 25.0 25.0  25.0 25.0 25.0 2001 

26.0 26.0 26.0  28.0 37.0 32.0 2003 

33.0 35.0 34.0   30.0 43.0 36.0 2005 

 ביטוחי בריאות משלימי�  על נתוני� לקט.  2000. 'ש, גרינברג&ברמלי'; ר, גרוס : מקורות

.  2003. 'ש, גרינברג&ברמלי'; ר, גרוס; למכו� ברוקדיי&וינט'ג, 1995&1999 ומסחריי�

&ברמלי'; א, גרוס; מכו� ברוקדייל&וינט'ג,  ביטוחי הבריאות הפרטיי� בישראלשוק

 ותפקוד מערכת השירותדעת הציבור על רמת . 2004. 'ר, מצליח'; ש, גרינברג

 ברוקדיילמכו� &וינט'ג&מאיירס.  והשוואה לשני� קודמות2003הבריאות 

 החולי� בידי קופותהמשווקות למבוטחי� של ) �"שב(שירותי בריאות נוספי� תוכניות ל . 1

 רי�"שה� מלכ, הקופות

 שה� למטרות רווח,  חברות ביטוחבידיביטוחי� המשווקי�  . 2

 הסיעודי ה� נתוני הביטוחהנתוני� לגבי . הביטוח הסיעודי משווק כולו בידי חברות ביטוח . 3

כנראה בגלל חוסר , הסקרל יותר ממה שנמצא בנתוני הכיסוי הביטוחי בפועל גדו, חסר

 מודעות לקיו� הביטוח

 


