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 פתח דבר

 

 על קשישי� בישראל הוא השלושה עשר במניי� השנתוני� שהופקו עד כה 2010שנתו� 

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

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

 .בישראל

 
הדרישה לשימוש בשנתו� וההדי� החיוביי� מ� הציבור מצביעי� על החשיבות 

לרבי� . שהחברה הישראלית על מוסדותיה השוני� מייחסת לנושא הזיקנה

מהעוסקי� בחקר הזיקנה או בתכנו� שירותי� לזקני� מספק השנתו� מקור לא אכזב 

 .� המקצועי שלה�לנתוני� והוא תופס מקו� חשוב על מד( הספרי

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

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

 . עד רמת היישוב הבודד, השירותי� ופריסתה

 
; ל זקני�השנה נוספו לשנתו� נתוני� חדשי� על מקורות ההכנסה של משקי בית ש

כמו כ� נוספו . על זקני� המסייעי� להוריה� ועל זקני� המעסיקי� מטפלת או עוזרת

 .לאומית�בהשוואה בי�, נתוני� על אחוז הגידול של הזקני� באוכלוסייה על פני זמ�

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

http//:www.jdc.org.il/mashav .שרת גישה נוחה לנתוני� לגולשי אינטרנט כ, מתאפ

מרכז הידע בי� ל" משאב" האחרונות נוצר שיתו( פעולה בי� בשני�. באר- ובעול�

 במסגרת זו פותחה .באוניברסיטה העברית, לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

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

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

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

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

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

 

  יצחק בריק'פרופ ק חביב'ג' פרופ

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

 



 



 הקדמה
 

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

�זוהי השנה השלוש. 2010השנתו� הסטטיסטי על אוכלוסיית הקשישי� בישראל 

פו שכללנו את תוכ� במהל, השני� שחל. עשרה שבה אנו מוציאי� את השנתו� לאור

 .השנתו� ואנו מקווי� להמשי, ולהשתפר בעתיד

 

היבטי� שוני� של מצב על גוו� רחב של נתוני� על מאפייני� והשנתו� מקי( ִמ

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

ות אוכלוסייה ובי� פערי� בי� קבוצעל ובמידת האפשר א( לעמוד על הבדלי� ו, זמ�

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

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

 . באוכלוסייה

 

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

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

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

 .מפורטות יותר

 

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

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

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

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

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

 ועל מאפייני� מצב כלכליעל  ,תעסוקהעל , ני� על השכלההקשישי� ומציג נתו

 ד�הפרק הרביעי . )בדידות ועוד, התנדבות, דתיות, שביעות רצו� כללית(חברתיי� 

המסופקי� בבית הקשיש (שירותי� קהילתיי� בה� , מערכת השירותי� לקשישי�ב

ת המסופקי� במוסדו(שירותי� מוסדיי� ב וה� ,)או במסגרות קהילתיות אחרות

ומקצת� לדפוסי ,  לזמינות של השירותי�נוגעי�מקצת הנתוני� ). לטיפול ממוש,

בפרק האחרו� מוצגי� נתוני� בנושאי� . השימוש של הקשישי� בשירותי� השוני�

מצב , פטירות, יחס תלות,  מספר הקשישי�: כגו�,שוני� בהשוואה בינלאומית

 .השתתפות בכוח העבודה ועוד, משפחתי

 

 



נושאי�  עדיי� קיימי�ו מוסיפי� מדי פע� נושאי� חדשי� לשנתו� א( על פי שאנ

נוכל ,  ואנו מקווי� שע� הגברת זמינות� של נתוני� נוספי�,שלא נסקרו באופ� מלא

 .להרחיב� ולעדכנ� בשנתוני� שיתפרסמו בעתיד

 

הודות ַלהיענות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושל משרדי ממשלה אחרי� 

הלוחות בפרק . כיל את הנתוני� המעודכני� ביותר הקיימי�השנתו� מ, לפניתנו

כלכלי �מרבית הלוחות בפרק החברתי, כמו כ�. 2009הדמוגרפי מציגי� נתוני� לשנת 

הלוחות על מאפייני הבריאות ועל . 2009ובפרק על השירותי� מעודכני� לשנת 

 את שימוש בשירותי בריאות וכ� הלוחות על שימוש במערכת השירותי� כוללי�

 על בסיס לרובנתוני� היסטוריי� מוצגי�  .הנתוני� האחרוני� הקיימי� במערכת

 . ועל בסיס השנה האחרונה שלגביה יש נתוני�, שני� עגולות
 

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

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

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

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

 

 ובה נציגי� מהלשכה המרכזית ,ארגונית� ועדת היגוי בי�מלווההפקת השנתו� את 

, משרד הפני�,  הקליטהמשרד, משרד הרווחה, משרד הבריאות, לסטטיסטיקה

ועדה זו . מכו� ברוקדייל�וינט'ג�מאיירסאשל ו, ישראל�וינט'ג, המוסד לביטוח לאומי

 .דנה באופי הנתוני� שיוצגו בשנתו� ובעקרונות כלליי� להפקתו

 

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

תודתנו נתונה לכל חברי ועדת . י� ראוי לציו�פל הגומכלו זכינו ששיתו( הפעולה . זה

 . וייעצה בשלבי� השוני� העבודה את אשר ליוותה ההיגוי

 

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

ועל הנחייתו ודחיפתו המתמדת בתחילת דרכנו וסייע לנו בגיבוש התפיסה הכללית 

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

 . לרשותנו בכל עת בעצותיו המועילות

 

 



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

יפית , מיכל אליאב ,רחבי� ליאת איטליאנו:בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

, מורנו�רינת כה�, יאיר יו� טוב, יצחק�דייויד ב�, יוסו( אנדראוס, אלפנדרי

, רבקה קריגר, חוה קי�, מרי� ועקני�, אולגה ליטינצקי, פלדמ��קרול כה�

 .אבוחצירה�יפעת שני, וורד שבו, גוסטבו שיפריס, נעמה רות�

רינת יופה ; שירותי מידע ומחשובמ, וטלי פוליאק ציונה חקלאי :במשרד הבריאות

ר מיכה "ד; שירותי בריאות הנפש, והערכה מידעלחלקה הממ ,וב'ואינה פוגצ

 .ברחנא ואירנה ליפשי- ממרכז רישו� הסרט� הלאומי

וורד  שאול צור, פאני יוז, גיורא� מרי� בר: והשירותי� החברתיי�במשרד הרווחה

; רחל אגמו� מהשירות לרווחת הפרט והמשפחה ; מהשירות לזק�שח�

 . צבע ומירי ב� שמחו� מאג( המחקריקותיאל; יהודית שפיצר מאג( המינהל

גבריאלה , נתנאלה ברקלי, שרו� אסיסקובי-, מירי אנדבלד :במוסד לביטוח לאומי

אלכס פרומ� ומרי� , מרדכי לוי פרובנסול, ברנדה מורגנשטיי�, היילבור�

 .תכנו�המחקר והנהל י ממ,שמלצר

  .משה� וליוספה ב�לנעמי קר�: באשל

 .מדור מחקר וסטטיסטיקה, ד באג( התכנו�רבי�טלי גור� :במשטרת ישראל

 

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

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

מנהל תחו� , לדרור רות�; היוזמה להפקת השנתו� ועל תמיכתו לאור, כל הדר,

אנו חבי� , כמו כ�. כל שלבי העבודהבליווי ועל העל תרומתו , כנו� ומחקר באשלת

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

 . וההבאה לדפוסהפקה הקליינמ� על 

 

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

 . ת השנתוני� הבאי�בהפק

 

 שמואל באר, ריצחק שנ2, ני ברודסקי'ג

 עורכי השנתו�

 



 



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

 ולפיתוח שירותי� למע� הזק� בישראל 
 

 קההלשכה המרכזית לסטטיסטי, ראש ג( צריכה וכספי�, יפית אלפנדרי' גב
 

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

 משרד הרווחה, מנהלת השירות לזק�, מרי� בר גיורא' גב
 

 מכו� ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס, הזיקנההמרכז לחקר מנהלת , ני ברודסקי'ג' גב
 

 משרד הקליטה, מנהלת אג( המחקר, רחל גינדי�' גב
 

 משרד הפני�, מנהל המחלקה למחקר, מר יששכר דור
 

 משרד הבריאות, רותי מידע ומחשובימנהלת תחו� מידע באג( לש, ציונה חקלאי' גב
 
 משרד הבריאות, ראש אג( גריאטרייה, ר אהרו� כה�"ד
 

 האוניברסיטה העברית, משה סיקרו�' פרופ
 

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

 יסטיקההלשכה המרכזית לסטט, ראש ג( בריאות, נעמה רות�' גב
 
, האג( לגריאטרייה, מנהלת המחלקה לשירותי� קהילתיי�, ר איריס רסולי"ד

 משרד הבריאות
 

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

 
� מכו� ברוקדייל�וינט'ג�מאיירס, חוקר, רמר יצחק שנ
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, לפי יבשת לידה,  וכלל האוכלוסייה65+יהודי� ואחרי� בני  : 1.11לוח 

2009...................................................................................... 29 

 29 ...........................שני� נבחרות,  לפי יבשת לידה,65+יהודי� בני  : 1.12לוח 

 , לפי יבשת לידה, ל" ילידי חו,65+יהודי� ואחרי� בני  : 1.13לוח 

 30 .................................................2009, נבחרות וגיל ארצות לידה



, לפי יבשת מוצא,  וכלל האוכלוסייה65+יהודי� ואחרי� בני  : 1.14לוח 

2009...................................................................................... 30 

 מאפייני� גאוגרפיי�

 31 .........................2009, לפי מחוז ונפה,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 1.15לוח 

 32 ...................................................2009,  לפי מחוז ונפה,75+בני  : 1.16לוח 

 33 .......................2009, נפה וקבוצת אוכלוסייה, לפי מחוז, 65+בני  : 1.17לוח 

 34 .................2009, לפי מחוז ונפה, מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.18לוח 

 35 .......................2009,  לפי צורת יישוב, וכלל האוכלוסייה65+בני  : 1.19לוח 

 36 .................................................2009,  לפי צורת יישוב,75+בני  : 1.20לוח 

 37 ...........2009, לפי גיל,  תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 65+בני  : 1.21לוח 

מ לשעבר ביישובי� שגרי� בה� לפחות " מבריה65+עולי� בני   :1.22לוח 

 46 ..........................................2009, מ לשעבר" מבריה65+ בני 100

 ,  תושבי�#10,000 ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.23לוח 

 50 ..........................................................................שני� נבחרות

 56 ...................2009,  וכלל האוכלוסייה במועצות האזוריות65+בני  : 1.24לוח 

, בי$ יישובי�ושל כלל האוכלוסייה  65 +הגירה פנימית של בני : 1.25לוח 

 59 .....................................................2009, לפי מחוז וצורת יישוב

 לפי מחוז ,  בי$ יישובי�65+מאז$ הגירה פנימית של בני  : 1.26לוח 

 60 ..........................................................2003#2009, וצורת יישוב

,  ושל כלל האוכלוסייה65+הגירה פנימית בי$ יישובי� של בני  : 1.27לוח 

 61 .......................................................................2007, לפי יישוב

 י הביתמאפייני משק

 גיל , לפי מי$,  הגרי� בקהילה65+אומד$ בני  : 1.28לוח 

 68 .........................................................2009, וקבוצת אוכלוסייה

,  וקבוצת אוכלוסייהגיל, לפי מי$, 65+המצב המשפחתי של בני  : 1.29לוח 

2008...................................................................................... 69 

 70 ...................שני� נבחרות, לפי מי$, 65+המצב המשפחתי של בני  : 1.30לוח 

גיל , הבית שבו ה� גרי� ולפי מי$לפי סוג משק , 65+בני  : 1.31לוח 

 71 .........................................................2009, וקבוצת אוכלוסייה



 לפי סוג , 65+משקי הבית של כלל האוכלוסייה ושל בני  : 1.32לוח 

 72 .....................................................................2009, משק הבית

 73 ......2009,  וקבוצת אוכלוסייה65+לפי הימצאות בני , משקי הבית : 1.33לוח 

 פר הנפשות  ולפי מס65+לפי הימצאות בני , משקי הבית : 1.34לוח 

 74 ...................................................................2009, במשק הבית

 יחסי תלות

 75 .............................................שני� נבחרות ותחזית, יחסי תלות : 1.35לוח 

 76 ..............2003#2009, לפי גיל הפרישה החדש בישראל, יחסי תלות : 1.36לוח 

 77 ................................שני� נבחרות ותחזית, יחס תמיכה בהורי� : 1.37לוח 

 תחזיות אוכלוסייה

 – 2015#2030, וכלל האוכלוסייה 65+תחזיות אוכלוסיית בני  : א1.38לוח 

 78 ......................................................................החלופה הגבוהה

 – 2015#2030,  וכלל האוכלוסייה65+תחזיות אוכלוסיית בני  : ב1.38לוח 

 79 ....................................................................החלופה הבינונית

 – 2015#2030,  וכלל האוכלוסייה65+תחזיות אוכלוסיית בני  : ג1.38לוח 

 80 ......................................................................הנמוכההחלופה 

 

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

 83 ...............................................................בשירותי בריאות נבחרי�

 83 .........................................................................................................מבוא

 84 .......................................................................................ממצאי� עיקריי�

 92 ........................................................................................הגדרות והסברי�

 תוחלת חיי� ופטירות

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

 96 ..........................................................................שני� נבחרות

 97 ........................................... ומי$דתלפי , 65חיי� בגיל התוחלת  : 2.2לוח 

 98 ......................................לפי מי$, חרי�חיי� בגילי� נבהתוחלת  : 2.3לוח 

 98 ..........2008, קבוצת אוכלוסייה ומי$, לפי גיל, 65+פטירות של בני  : 2.4 לוח



 ,  וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולי�65+בני  : 2.5לוח 

 99 ...................2001#2009, לפי מי$ וקבוצת גיל, מתו) כלל הפטירות

, ידהמי$ ויבשת ל, לפי גיל, 65+פטירות של יהודי� ואחרי� בני  : 2.6 לוח

2008...................................................................................... 101 

, לפי מי$,  ושל כלל האוכלוסייה65+סיבות פטירה של בני  : 2.7לוח 

2008...................................................................................... 102 

, לפי מי$ וגיל,  ושל כלל האוכלוסייה65+סיבות פטירה של בני  : 2.8לוח 

2008...................................................................................... 103 

 ,  ושל כלל האוכלוסייה65+פטירות וסיבות פטירה של בני  : א2.9 לוח

 104 ..........................................................................2008, לפי גיל

,  ושל כלל הגברי�65+פטירות וסיבות פטירה של גברי� בני  : ב2.9 לוח

 105 ..........................................................................2008, לפי גיל

,  ושל כלל הנשי�65+פטירות וסיבות פטירה של נשי� בנות  : ג2.9 לוח

 106 ..........................................................................2008, לפי גיל

לפי גיל ,  ובקרב כלל האוכלוסייה65+התאבדויות בקרב בני  : 2.10לוח 

 107 ..................................................................שני� נבחרות, ומי$

 אות והתנהגות בריאותתפיסת מצב הברי

 ושל כלל 65+תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני  : 2.11לוח 

 108 ................................................2007, לפי גיל ומי$, האוכלוסייה

 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בריאות גופנית טובה 65+בני  : 2.12לוח 

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

2004/2003.............................................................................. 109 

 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בריאות נפשית טובה 65+בני  : 2.13לוח 

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

2004/2003.............................................................................. 110 

 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על עיסוק בפעילות 65+בני  : 2.14לוח 

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

 111 .......................................................2004/2003, וקופת החולי�

 30 של BMI וכלל האוכלוסייה המדווחי� על מסת גו, 65+בני  : 2.15לוח 

 112 ............................2004/2003, מי$ וקופת החולי�, לפי גיל, ויותר



 וכלל האוכלוסייה אשר מעשני� סיגרייה אחת לפחות 65+בני  : 2.16לוח 

, קבוצת אוכלוסייה ויבשת מוצא, גיל, לפי מי$, )בהווה(ביו� 

2004/2003.............................................................................. 113 

 מחלות ומוגבלות, בעיות בריאות

, לפי גיל,  וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בעיות שינה65+בני  : 2.17לוח 

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

2004/2003.............................................................................. 114 

,  וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהיו לה� אי פע� כאבי�65+בני  : 2.18לוח 

 115 ...........................................................2004/2003, לפי גיל ומי$

  וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבח$ אצל� 65+בני  : 2.19לוח 

פע� מחלה כרונית או שדיווחו כי לקו באירוע מוחי או #אי

 116 ..........................................2004/2003, לפי גיל ומי$, בהתק, לב

  וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבח$ אצל� 65+בני  : 2.20לוח 

 117 ..........................2004/2003, לפי גיל ומי$, פע� מחלות שונות#אי

  65+מקרי� חדשי� של שאתות ממאירות בקרב בני  : 2.21לוח 

 118 ......2008, מי$ ומיקו� השאתות, לפי גיל, ובקרב כלל האוכלוסייה

לפי מי$ , 65+מקרי� חדשי� של שאתות ממאירות בקרב בני  : 2.22לוח 

 119 .................................................2003#2008, וקבוצת אוכלוסייה

אירות בקרב יהודי� ואחרי� מקרי� חדשי� של שאתות ממ : 2.23לוח 

 120 .....................................2008, מי$ ויבשת לידה, לפי גיל, 65+בני 

 121 ............2009,  יהודי� ואחרי� הסובלי� מדמנטיה65+אומד$ בני  : 2.24לוח 

  יהודי� ואחרי� הגרי� בקהילה 65+אומד$ בני  : 2.25לוח 

 122 ................2009, גיל ומי$, לפי חומרת המחלה, וסובלי� מדמנטיה

, לפי גיל, בעיה גופנית וכלל האוכלוסייה המדווחי� על 65 +בני : 2.26לוח 

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

2004/2003.............................................................................. 123 

  יומיות# המוגבלי� בביצוע הפעולות היו�65+אומד$ בני  : 2.27לוח 

)ADL( ,2009.......................................................................... 124 

, בית הגרי� בקהילה המוגבלי� בניידות מחו/ ל65+אומד$ בני  : 2.28לוח 

2009...................................................................................... 125 



 ,  וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכי�65+בני  : 2.29לוח 

, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, מי$, גיל, לפי חומרת הפגיעה

2009...................................................................................... 126 

 ,  וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכי�65+בני  : 2.30לוח 

 127 ................2009, מי$ וקבוצת אוכלוסייה, גיל, לפי חומרת הפגיעה

 ,  וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכי�65+בני  : 2.31 לוח

 128 ..........................................................................שני� נבחרות

 ,  וכלל הנהגי� המעורבי� בתאונות דרכי�65+נהגי� בני  : 2.32לוח 

 129 ...........................................2009, גיל ומי$, לפי חומרת התאונה

 שימוש בשירותי בריאות בקהילה

ופות ללא  וכלל האוכלוסייה המדווחי� על שימוש בתר65+בני  : 2.33לוח 

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

 130 .......................................................2004/2003, וקופת החולי�

 ע� וכלל האוכלוסייה המדווחי� על שימוש בתרופות 65+בני  : 2.34לוח 

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

 131 .......................................................2004/2003, וקופת החולי�

לל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא בשבועיי�  וכ65+בני  : 2.35לוח 

, יבשת לידה והתמחות הרופא, גיל, לפי מי$, האחרוני�

2004/2003.............................................................................. 132 

 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא במהל) 65+ביקורי� של בני  : 2.36לוח 

, קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא, מי$, לפי גיל, שנה

2004/2003.............................................................................. 133 

 אצל רופא מתו) ס) הביקורי� של כלל 65+ בני ביקורי� של : 2.37לוח 

 134 .....................2004/2003, לפי התמחות הרופא ומי$, האוכלוסייה

 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על ביצוע בדיקות 65+בני  : 2.38לוח 

 134 .......2004/2003, לפי גיל, מעבדה בשבועיי� האחרוני� לפני הסקר

 לי�ביקורי� במחלקות לרפואה דחופה ואשפוזי� בבתי חו

 ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה 65+ביקורי� של בני  : 2.39לוח 

 135 ................................................2007ע� רישו� אבחנות , דחופה

#אחוז האשפוזי� מתו) הביקורי� במחלקה לרפואה דחופה : 2.40לוח 

 136 ...............................2007, לפי גיל ולפי קבוצת אבחנות, מבוגרי�



, וז בבית חולי� וכלל האוכלוסייה המדווחי� על אשפ65+בני  : 2.41לוח 

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

2004/2003.............................................................................. 137 

,  ושל כלל האוכלוסייה במחלקות כלליות65+אשפוזי� של בני  : 2.42לוח 

 138 ...........................................................2000#2009, לפי מי$ וגיל

מס) האשפוזי� ,  במחלקות כלליות65+אשפוזי� של בני  : 2.43לוח 

 139 ........................................2000#2009, $ וגיללפי מי, באוכלוסייה

 140 ..................2000#2009, לפי מחלקות,  מכלל המאושפזי�65+בני  : 2.44לוח 

 ,  במחלקות כלליות65+התפלגות האשפוזי� בקרב בני  : 2.45לוח 

 141 ..........................................................................2009, לפי מי$

 ובקרב כלל 65+שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולי� בני  : 2.46 לוח

 142 .....................2009נת האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בש

 בריאות הנפש

המטופלי� בטיפול אמבולטורי ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 2.47 לוח

 143 ....................................................................2008, פסיכיאטרי

המאושפזי� במסגרת אשפוז יו� ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 2.48 לוח

 143 .................................................2008, לפי גיל ומי$, פסיכיאטרי

וז פסיכיאטרי המאושפזי� באשפ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 2.49 לוח

 144 ...........................................................2008, לפי גיל ומי$, מלא

, 65+ המאושפזי� באשפוז פסיכיאטרי מתו) כלל בני 65+בני  : 2.50 לוח

, לפי קבוצת גיל ומי$, והמאושפזי� מקרב כלל האוכלוסייה

 145 ..........................................................................שני� נבחרות

 ושל כלל 65+קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני  : 2.51 לוח

 146 .........................שני� נבחרות, ל ומי$לפי קבוצת גי, האוכלוסייה

 ושל כלל 65+קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני  : 2.52 לוח

 147 ................................2008, לפי אבחנה וקבוצת גיל, האוכלוסייה

  65+קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני  : 2.53 לוח

 148 ......................................................2008, ושל כלל האוכלוסייה

 מבוטחי� בקופות החולי�

,  בי$ קופות החולי�65+וכלוסיית המבוטחי� בני התפלגות א : 2.54לוח 

 149 ..............................................................שני� נבחרות, לפי גיל



 151 ........1994#2010,  מתו) כלל המבוטחי� בכל קופת חולי�65+בני  : 2.55 לוח

 

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

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

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

 168 ........................................................................................הגדרות והסברי�

 רמת השכלה

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

 176 ..........................................................................שני� נבחרות

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

 177 ..............................................................................2009, ומי$

 177 ...........2009, לפי מספר שנות לימוד ויבשת לידה, 65+יהודי� בני  : 3.3לוח 

פי סוג בית ספר אחרו$ שבו למדו ל,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.4לוח 

 178 .........................................................................2009, ולפי מי$

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

 179 .............................................................2009, שקיבלו ולפי מי$

 השתתפות בשוק העבודה

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

 180 .............................................שני� נבחרות, וקבוצת אוכלוסייה

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

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

 182 ..........................................שני� נבחרות, לפי גיל ומי$, האזרחי

לפי מי$ , 55+ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקי� בני  : 3.9לוח 

 182 .........................................................2009, וקבוצת אוכלוסייה

, ל האוכלוסייה בכוח העבודה האזרחי וכל65+השתתפות בני  : 3.10לוח 

 183 .....................................................2009, לפי מחוז מגורי� ומי$

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

 ,  ומועסקי� בקרב כלל האוכלוסייה65+מועסקי� בני  : 3.12לוח 

 184 .........................................................2009, לפי ענ, כלכלי ומי$



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

 מצב כלכלי ורמת חיי�

 , ובקרב כלל האוכלוסייה, הכנסה למשק בית של קשישי� : 3.14לוח 

 186 .........................................................2009, לפי סוג משק הבית

התפלגות ההכנסות במשקי בית של קשישי� ושל כלל  : 3.15לוח 

 187 .........2009, האוכלוסייה לפי מקור ההכנסה ולפי חמישוני הכנסה

 189 ......................................2003#2009, יהיקשישי� המקבלי� פנס : 3.16לוח 

מקבלי השלמת הכנסה מתו) כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי�  : 3.17לוח 

 , פי חוק#פי חוק ושלא על#על, מהמוסד לביטוח לאומי

 190 ..........................................................................שני� נבחרות

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

 191 .......................2009, פי רשות מקומיתל, מהמוסד לביטוח לאומי

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

 197 .....................2009, במועצות האזוריות, מהמוסד לביטוח לאומי

הוצאה ממוצעת למשק בית שבו גרי� קשישי� ובקרב כלל  : 3.20לוח 

 199 ...........2009, לפי סוג משק הבית,  קבוצות ראשיות#האוכלוסייה 

שבו גרי� קשישי� ובקרב , הרכב הוצאה ממוצעת למשק בית : 3.21לוח 

 200 ......2009, לפי סוג משק הבית,  קבוצות משניות#כלל האוכלוסייה 

 לפי הצלחת� לכסות את ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.22לוח 

 201 ...........................................2009, ההוצאות החודשיות ולפי מי$

ית בקרב כלל התפלגות משקי בית של קשישי� ומשקי ב : 3.23לוח 

 202 ..........................................2009, לפי רמת הכנסה, האוכלוסייה

 , יני במשקי בית של קשישי� ובקרב כלל האוכלוסייה'מדד ג : 3.24 לוח

2001#2009.............................................................................. 202 

, כלכלי#לפי שיו) לאשכול חברתי,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.25 לוח

2009...................................................................................... 203 

 ממדי העוני בקרב משפחות שבראש$ עומד קשיש  : 3.26 לוח

 204 ..........................................2006#2009, בקרב כלל האוכלוסייהו

 205 ........... 2009, לפי הרכב משק הבית, ממדי העוני בקרב הקשישי� : 3.27לוח 

חלק$ של משפחות שבראש$ עומד קשיש באוכלוסייה הענייה  : 3.28לוח 

 205 ......................................... 1998#2009, ובקרב כלל האוכלוסייה



 בעלות על דירה ומספר החדרי� הממוצע במשקי בית  : 3.29 לוח

 206 .............2009, לפי סוג משק בית, של קשישי� ובכלל האוכלוסייה

 207 .............2009,  וכלל האוכלוסייה הגרי� בדירה בבעלות�65+בני  : 3.30לוח 

 וכלל האוכלוסייה הגרי� יותר מעשר שני� בדירת� 65+בני  : 3.31לוח 

 208 ..........................2009, וותק המגורי� בדירה הנוכחית, הנוכחית

 קיימא במשקי בית של קשישי� #י� בניבעלות על מוצר : 3.32 לוח

 209 .....................2009, לפי סוג משק הבית, ובקרב כלל האוכלוסייה

 וכלל האוכלוסייה שלרשות� עומדת מכונית פרטית 65+בני  : 3.33לוח 

גיל וקבוצת , לפי מי$, ) טו$ משקל כולל4עד (או מסחרית 

 210 .....................................................................2009, אוכלוסייה

 211 .....2009, לפי גיל ומי$, ורשי� לנהוג וכלל האוכלוסייה המ65+בני  : 3.34לוח 

 היבטי� חברתיי� ומאפייני חיי�

,  וכלל האוכלוסייה הנפגשי� או מדברי� בטלפו65$+בני  : 3.35 לוח

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

 212 ...........................................................................2009, בדירה

 וכלל האוכלוסייה שיש לה� חברי� שִאת� ה� 65+בני  : 3.36 לוח

 213 ..............................................2009, גשי� או מדברי� בטלפו$נפ

  65+דיווח על הרגשת בדידות בקרב בני  : 3.37 לוח

 214 ..................................................2009, ובקרב כלל האוכלוסייה

 וכלל האוכלוסייה שמרגישי� שאי$ לה� על מי לסמו) 65+בני  : 3.38לוח 

 215 ...................................................2009, בשעת משבר או מצוקה

, אוכלוסייהמטפלי� ללא תמורה כספית בקשישי� ובכלל ה : 3.39 לוח

, לפי תכונות דמוגרפיות של המטפלי� ולפי הרכב המטופלי�

2006...................................................................................... 216 

, מטפלי� ללא תמורה כספית בקשישי� ובכלל האוכלוסייה : 3.40 לוח

 217 ........2006, גיל וקבוצת אוכלוסייה, לפי הרכב המטופלי� ולפי מי$

 , מתו) האוכלוסייה, אחוז המטפלי� ללא תמורה כספית : 3.41 לוח

 218 ........2006, גיל וקבוצת אוכלוסייה, הרכב המטופלי� ולפי מי$לפי 

, מטפלי� ללא תמורה כספית בקשישי� ובכלל האוכלוסייה : 3.42 לוח

 219 .........................2006, לפי תכונות הטיפול ולפי הרכב המטופלי�



 וכלל האוכלוסייה המעסיקי� עוזרת או מטפלת 65+בני  : 3.43לוח 

 220 ........................................................................2009, בתשלו�

 221 ....................2009,  וכלל האוכלוסייה העוזרי� להוריה�65+בני  : 3.44 לוח

 וכלל האוכלוסייה התומכי� בילדיה� בכס, או 65+בני  : 3.45 לוח

 222 ................2009 ,גיל וקבוצת אוכלוסייה, לפי מי$, בקניית מוצרי�

 וכלל האוכלוסייה שעוסקי� בפעילות התנדבותית 65+בני  : 3.46 לוח

 223 .................................2009, )בשלושת החודשי� שקדמו לריאיו$(

 וכלל האוכלוסייה שיצאו לנופש או לטיול באר/ או 65+בני  : 3.47 לוח

 224 ....................................2009, בחו/ לאר/ בשנה שקדמה לריאיו$

,  וכלל האוכלוסייה שהשתתפו בחוגי� לספורט65+בני  : 3.48 לוח

, בשנה שקדמה לריאיו$' למלאכת יד וכד, לשפות, למחשבי�

2006...................................................................................... 225 

שהשתמשו במחשב ובאינטרנט , האוכלוסייה וכלל 65+בני  : 3.49 לוח

בשלושה החודשי� שקדמו , בעבודה או במקו� אחר, בבית

 226 .........................................................................2009, לריאיו$

  וכלל האוכלוסייה שדיווחו על חשיפה לעבריינות 65+בני  : 3.50 לוח

 227 ..................................................2009, לפי מי$, בשנה האחרונה

 228 ..........................2002#2008, לפי מי$, 65+עֵברות שבוצעו נגד בני  : 3.51 לוח

 שביעות רצו$ מתחומי חיי� שוני� ומאזור המגורי� בקרב  : 3.52 לוח

 229 ...............................................2009,  וכלל האוכלוסייה65+בני 

  65+הגדרה עצמית של רמת הדתיות בקרב בני  : 3.53 לוח

 231 ...........................................................2009, וכלל האוכלוסייה

 232 .....שני� נבחרות, לפי מי$ וגיל, אומד$ מספר ניצולי שואה בישראל : 3.54 לוח

 

 235 .........................היצע ודפוסי שימוש :מערכת השירותי� לקשישי�  .4ק פר

 235 .........................................................................................................מבוא

 237 .......................................................................................ממצאי� עיקריי�

 243 ........................................................................................הגדרות והסברי�



 רשומי� במחלקות לשירותי� חברתיי�

 וכלל האוכלוסייה הרשומי� במחלקות לשירותי� 65+בני  : 4.1לוח 

 249 ......................................2009, לפי מאפייני� נבחרי�, חברתיי�

 האוכלוסייה הרשומי� במחלקות לשירותי�  וכלל65+ני ב : 4.2לוח 

 250 ......................................2009, לפי מאפייני� נבחרי�, חברתיי�

 ,  הרשומי� במחלקות לשירותי� חברתיי�65+בני  : 4.3 לוח

 251 ..........................................................2009, לפי רשות מקומית

 זכאי� לחוק ביטוח סיעוד ושירותי� נוספי� בבית

 , כאי� לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומיז : 4.4לוח 

 262 ...................................................................2009, פי גיל ומי$ל

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

 263 ......................................2009דצמבר , לפי סוג השירות המסופק

 , זכאי� לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי : 4.6לוח 

 264 ..............................................................שני� נבחרות, לפי מי$

ח מאפייני� נבחרי� של זכאי חוק סיעוד מטע� המוסד לביטו : 4.7לוח 

 265 ...................................................שני� נבחרות, לפי מי$, לאומי

 , זכאי� לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי : 4.8לוח 

 266 ..........................................................2009, לפי רשות מקומית

קשישי� המקבלי� שירותי� מעובדי� סמ) מקצועיי� מטע�  : 4.9לוח 

, השירות לזק$ במשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

 274 ..............י� נבחרותשנ, באמצעות המחלקות לשירותי� חברתיי�

 , שקיבלו מענק חימו� בעונת החור,קשישי�  : 4.10לוח 

1997/1996 # 2010/2009........................................................... 275 

, קשישי� שקיבלו מענק חימו� מטע� המוסד לביטוח לאומי : 4.11 לוח

 276 ....................................... רשות מקומיתלפי , 2010/2009בחור, 

 שירות הייעו  לקשיש של המוסד לביטוח לאומי

 תני� על ידי שירות הייעו/ לקשיש של שירותי� הניה : 4.12 לוח

 279 .............................................1996#2009, המוסד לביטוח לאומי

 השירותי� הניתני� על ידי שירות הייעו/ לקשיש של  : 4.13 לוח

 280 .......................................2009, לפי סני,, המוסד לביטוח לאומי



 השירותי� הניתני� על ידי שירות הייעו/ לקשיש של  : 4.14 לוח

 281 .......................................2009, לפי סני,, המוסד לביטוח לאומי

 מסגרות יומיות ושירותי� נוספי� בקהילה

 , מועדוני� חברתיי� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.15לוח 

 282 .....................................................2009, לפי מאפייני� נבחרי�

 283 .......שני� נבחרות, מועדוני� חברתיי� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.16לוח 

 , ועדוני� חברתיי� לקשישי� והמבקרי� בה�מ : 4.17לוח 

 284 ..........................................................2009, מקומיתלפי רשות 

 292 .....2008, לפי הגו, המפעיל, מרכזי יו� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.18לוח 

, לפי מאפייני� נבחרי�, מרכזי יו� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.19לוח 

2008...................................................................................... 293 

 293 ...................שני� נבחרות, מרכזי יו� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.20לוח 

, לפי רשות מקומית, רי� בה�מרכזי יו� לקשישי� והמבק : 4.21לוח 

2008...................................................................................... 294 

 299 .................2010, לפי רשות מקומית, מוקדי� של בית ח� לקשיש : 4.22לוח 

, בדיקות סינו$ לאיתור בעיות ראייה ושמיעה בקרב קשישי� : 4.23לוח 

 302 ..........................................................2009, לפי רשות מקומית

שיקו� של #יחידות קהילתיות לאשפוז יו� בגריאטרייה : 4.24לוח 

 303 ....................................................2008, אות כלליתשירותי ברי

שיקו� של #יחידות קהילתיות לאשפוז יו� בגריאטרייה : 4.25לוח 

 304 ............................................1996#2008, שירותי בריאות כללית

, שיקו� שליד בתי חולי�#יחידות לאשפוז יו� בגריאטרייה : 4.26לוח 

2009...................................................................................... 304 

 קהילות תומכות

 305 .............2009, לפי מאפייני� נבחרי�, קהילות תומכות לקשישי� : 4.27לוח 

 306 ......................................1997#2009, קהילות תומכות לקשישי� : 4.28לוח 

 307 ..................2009, לפי רשות מקומית, קהילות תומכות לקשישי� : 4.29 לוח

 נופשוני� ודיור מוג!

 312 ....................................2010, נופשוני� לקשישי� והמיטות בה� : 4.30 לוח



לפי סוג , תוכניות ויחידות דיור בדיור המוג$ לקשישי� : 4.31 לוח

 313 ........................................................................2009, ניתהתוכ

 314 .........שני� נבחרות, תוכניות ויחידות דיור בדיור המוג$ לקשישי� : 4.32 לוח

 , תוכניות ויחידות דיור בדיור המוג$ לקשישי� : 4.33 לוח

 315 ......................................2009, )מחוזות ונפות(לפי אזור גאוגרפי 

 מיטות ואשפוזי� במחלקות נבחרות

, חריפה#יאטרייה תתגר, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.34 לוח

 316 ...............................2009, שיקו� וסיעודית מורכבת#גריאטרייה

גריאטרייה , מאפייני האשפוז במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.35 לוח

 316 ..............2009, שיקו� וסיעודית מורכבת#גריאטרייה, חריפה#תת

, חריפה#גריאטרייה תת, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.36 לוח

לפי אזור גאוגרפי , יעודית מורכבתשיקו�  וס#גריאטרייה

 317 ........................................................................2009, )מחוזות(

, חריפה#גריאטרייה תת, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.37 לוח

לפי אזור גאוגרפי , שיקו� וסיעודית מורכבת#גריאטרייה

 318 ........................................................................2009, )מחוזות(

, חריפה#גריאטרייה תת, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.38 לוח

 319 ...................שני� נבחרות, שיקו� וסיעודית מורכבת#גריאטרייה

 שירותי� מוסדיי�

 320 .....................2009, לפי סוג מוסד ומגזר, מוסדות לטיפול ממוש) : 4.39 לוח

, משרד מפקח ומגזר, לפי סוג מיטה, מיטות לטיפול ממוש) : 4.40 לוח

2009...................................................................................... 321 

 322 ........2009, לפי המשרד המפקח ולפי מגזר, מיטות לטיפול ממוש) : 4.41 לוח

 , מיטות לטיפול ממוש) במגזרי� השוני� : 4.42 לוח

 323 ........................................2009, לפי המשרד המפקח וסוג מיטה

 , מוסדות ומיטות לטיפול ממוש) : 4.43 לוח

 324 ......................................2009, )מחוזות ונפות(לפי אזור גאוגרפי 

 , מיטות לטיפול ממוש) : 4.44 לוח

 325 .................2009, )מחוזות ונפות(לפי משרד מפקח ואזור גאוגרפי 

 326 ............................שני� נבחרות, מוסדות ומיטות לטיפול ממוש) : 4.45 וחל



 לפי המשרד המפקח וסוג מיטה , מיטות לטיפול ממוש) : 4.46 לוח

 327 .............................................................שני� נבחרות, ולפי גיל

 , שיעור התפוסה של המיטות לטיפול ממוש) : 4.47 לוח

 328 .....................................................2009, לפי מאפייני� נבחרי�

 

 331 .............................................................הקשישי� במבט בינלאומי . 5פרק 

 331 .........................................................................................................מבוא

 332 .......................................................................................ממצאי� עיקריי�

  בעול�65+אוכלוסיית בני 

 337 ............... #2030 ותחזית ל2009, אזור/ בעול� ובכל יבשת65+בני  : 5.1לוח 

 337 .......2009, 65+עשר המדינות בעלות המספר הגבוה ביותר של בני  : 5.2לוח 

 338 ......... 2009, לפי גיל,  מכלל האוכלוסייה במדינות נבחרות65+בני  : 5.3לוח 

 340 ..............נבחרותמדינות ,  וחלק� בקרב כלל האוכלוסייה65+בני  : 5.4 לוח

 ובקרב כלל 65+ במספר בני ,1950מאז , אחוז הגידול : 5.5 לוח

 341 ....................................................נבחרותמדינות , האוכלוסייה

 2009, לפי מי$ במדינות נבחרות,  מכלל האוכלוסייה65+בני  : 5.6 לוח

 342 ..................................................................2030ותחזית לשנת 

 344 ........2030 ותחזית לשנת 2009, לפי מי$ במדינות נבחרות, 80+בני  : 5.7 לוח

 346 .............2009, במדינות נבחרות, לפי גיל ויחס המיני� , 65+בנות  : 5.8 לוח

 תוחלת חיי� ופטירות

, תוחלת חיי� בלידה והערכה לתוחלת חיי� בבריאות טובה : 5.9 לוח

 348 ..........................................................לפי מי$ במדינות נבחרות

, במדינות נבחרות, לפי מי$, � נבחרי�תוחלת החיי� בגילי : 5.10 לוח

2008...................................................................................... 350 

במדינות , לפי מי$, מתו) ס) הפטירות, 65+פטירות של בני  : 5.11 לוח

 352 ..................................................................................נבחרות

 יחסי תלות

 353 ............................................2009, יחסי תלות במדינות נבחרות : 5.12 לוח
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�  È�· ¯ÙÒÓ+65 , ÛÂÒ2009 741,500 

�  È�· ÊÂÁ‡+65‰ÈÈÒÂÏÎÂ‡· : 
 ‰Ò"Î 9.8% 

 ÌÈ¯Á‡Â ÌÈ„Â‰È 11.3% 

 ÌÈ·¯Ú 3.9% 

�  È�· ÍÂ˙Ó ÌÈ˘�‰ ÊÂÁ‡+65 56.8% 

�  È�· ¯ÙÒÓ+80 ,· ÛÂÒ2009 207,900 

  È�· ÊÂÁ‡+80 È�· ÍÂ˙Ó +65 28.0% 

� ˘Ó ˙�2008 ˙�˘Ï 2009 È�· ¯ÙÒÓ Ï„‚ +65· - 14,800 

�  È�· Ì‰· ˘È˘ ˙È·‰ È˜˘Ó+65 , 

 ˙È·‰ È˜˘Ó ÏÏÎÓ ÊÂÁ‡Î)2009( 23.9% 

�  È�· Ì‰·˘ ˙È·‰ È˜˘Ó+65Ì„·Ï ÌÈ¯‚‰  , 

 È�· Ï˘ ˙È·‰ È˜˘Ó ÏÏÎÓ ÊÂÁ‡Î+65) 2009( 33.1% 

�  È�· ÊÂÁ‡+65 ÌÈ‡Â˘� )2008:( 

 ‰Ò"Î 56.5% 

 ÌÈ¯·‚ 77.9% 

 ÌÈ˘� 40.4% 

�  È�·+65) ÌÈ¯Á‡Â ÌÈ„Â‰È (Ï‡¯˘È· Â„ÏÂ�˘ , 

 È�·Ó ÊÂÁ‡Î+65) 2009( 16.3% 
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 מאפיינים דמוגרפיים . 1
 של הקשישים

 

 

 מבוא

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

 כל האוכלוסייה�ס�בחלק� על  ,תמונה כוללת על גודל אוכלוסיית הקשישי�

, דת, קבוצת אוכלוסייה, ועל מאפייניה� מבחינת גיל, בהווה ובעתיד ,בעבר

הסדרי מגורי� ומדדי� , צורת יישוב, פיזור גאוגרפי, מצב משפחתי, יבשת לידה

 .  כמו הגירה פנימית ויחס תלות,דמוגרפיי� נבחרי�

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

, על כ�. בשירותי בריאות ורווחהשלה� וסי השימוש שלה� וסוגיה� ודפ

 תכנו� ש�הנתוני� המובאי� בפרק זה מספקי� את המידע הבסיסי ביותר ל

הנוגע מידע  קיימת חשיבות רבה ַל,לפיכ�. שירותי� ויצירת מעני� הולמי�

מידע על . ונעשה מאמ  לספק נתוני� מפורטי� ככל האפשר, רמה המקומיתל

שינויי� במאפייניה� לאור� זמ� על הסיית הקשישי� וההתפתחויות באוכלו

� .  מובאי� נתוני� רבי� במבט היסטורילש� כ� ;חשוב א� הוא לצור� תכנו

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

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

הקפדנו להביא נתוני� שוני� לפי , משו� כ�. צרכי�בי� פייני� אחרי� ומא

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

 )ה בעבודהיה הקשוריוכ� לפנס(ביטוח לאומי מוסד לקנה מהילקצבת זהזכאות 

פי חוק ביטוח סיעוד ושירותי� �כגו� שירותי� על, שירותי� חברתיי�ול

 כדי לתת ביטוי להגדרות הגיל השונות בי� .מהמחלקות לשירותי� חברתיי�

 65+גברי� בני לגבי נתוני� בסיסיי� מספר לוחות ע�  י�וצגמ, גברי� לנשי�

 64(י� שינוי הדרגתי  אמנ� גיל הפרישה נמצא כעת בתהל.60+נשי� בנות לגבי ו

כמו מדידת (א� מאחר שבהגדרות מוסדיות מסוימות , ) לגברי��67לנשי� ו

ומאחר שהתהלי� עדיי� לא , עדיי� משתמשי� בגיל הפרישה הקוד�) עוני

, ע� זאת .אנו משתמשי� ג� כא� בהגדרה הקודמת של גיל הפרישה, *הושל�

 . 67+ ועל גברי� בני 64+נות נתוני� על נשי� ב) �1.35 ו1.4(הבאנו בשני לוחות 

 הייתה גל העלייה הגדול תשעי�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� לוחות מספר. ובאוכלוסיית הקשישי� בפרט

 .אחרי� היא זוכה להתייחסות נפרדת במסגרת הנתוני� על קבוצות אוכלוסייה

מוצגי� נתוני� על אוכלוסיית עולי ) 1.9(באחד הלוחות בשנתו� , נוס� על אלה

 .אתיופיה

, אול�.  סו� שנה�נקודת זמ� ספציפית גבי בלוחות נעשה שימוש בנתוני� ל

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

פתחנו את השנתו� ,  בשנה מסוימת65+כגו� שיעורי אשפוז של בני , באותה שנה

 . שנה נתונהב  הממוצעתעל היק� האוכלוסייהג� בלוח המספק מידע 

 

 ממצאים עיקריים

�  � ואוכלוסיית, ליו� נפשי מ�7.6 כ מנתה אוכלוסיית ישראל2009שנת בסו

גדלה , 1955  שנתמאז.  נפש אל��742כמנתה  )65+בני  (הקשישי�

  �85,200מ (8.7ואוכלוסיית הקשישי� גדלה פי , 4.2אוכלוסיית המדינה פי 

                                                 
הגיל . שינוי גיל הפרישה לנשי� עדיי� לא הושל�. שינוי גיל הפרישה לגברי� הושל� *

 והגיל המוחלט לקבלת 62הוא המותנה במבח� הכנסות לקבלת קיצבת זיקנה לנשי� 
 .67קיצבת זיקנה לנשי� הוא 



 5 מאפיינים דמוגרפיים של הקשישים 

 של הקשישי� היה כפול מזה של קצב הגידול, כלומר; )קשישי� �741,500ל

מספר אנו עדי� לשיעור גידול משמעותי במיוחד ב. האוכלוסייה הכללית

,  בממוצע6.7% אחוז הגידול השנתי אז היה, 1960�1970הקשישי� בשני� 

אחוז הגידול . 1980�1990  בשני��2.7%ו, 1970�1980 בשני� 5.2%לעומת 

�1984 בשני� 2.3%לעומת , 1990�2000 בממוצע בשני� 3.2%השנתי היה 

 2% אחוז הגידול השנתי היה 2000�2009בשני� . גל העלייה לפני, 1989

 ).1.1לוח  (בממוצע

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

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

לוח ( 2009 בסו� 9.8%לעומת ,  האוכלוסייה במדינהכלל מ4.8%הקשישי� 

1.1.( 

 מזה של הקשישי� בני  היה מהיר יותר75+בני  הקשישי�קצב הגידול של  �

  גדלה אוכלוסיית בני 1970�1990שני� בבשני העשורי� ,  למשל,כ�. 65+

 75+�ואילו אוכלוסיית בני ה, )4%גידול שנתי ממוצע של ( פי שניי� 65+�ה

יתרה ). 6%גידול שנתי ממוצע של  (�185,300 ל�58,300 מ:גדלה פי שלושה

בשני� האחרונות היא האוכלוסייה שגדלה בקצב המהיר ביותר , מזאת

 הגידול השנתי הממוצע 1980�1990בשני� . 80+� בני התאוכלוסיי

  ,75+ באוכלוסייה של בני �5.5%בהשוואה ל, 6.3%באוכלוסייה זו היה 

אוכלוסיית הקשישי� עצמה , כלומר. 65+  באוכלוסייה של בני�2.7%ו

 � בני מ כשליש �1980ב,  למשל, שא�, והדבר מתבטא בכ�,היאהזדקנה א

 75+ היו בני 48%, 2009הרי בסו� שנת , 80+ היו בני �14% ו75+ היו בני 65+

 2020בשנת .  מגמה זו צפויה להשתנות בעתיד).1.2לוח  (80+ היו בני �28%ו

ע� . 80+ צפויי� להיות בני �24% ו75+ צפויי� להיות בני 65+ מבני 40%

 80+ ובני 75 + צופה שוב גידול בחלק� של בני2030זאת התחזית לשנת 

 ).ב1.38לוח  (65+מתו� בני 

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

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

 1,000שהוא מספר הגברי� לכל , יחס המיני�.  מאוכלוסיית הקשישי�53%

לוח  (762 הוא עומד על �2009וב, �1960 ב65+ בקרב בני 905עמד על , נשי�

1.3.( 
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: אחוז הנשי� גבוה במקצת בקרב אוכלוסיית הקשישי� המבוגרי� יותר  �

 80+אחוז הנשי� בקרב בני . 80+ מתו� בני �61% ו75+ מתו� בני 60%

 היהודי� והאחרי� גבוה מעט יותר מאשר בקרב הקשישי� הערבי� 

מ לשעבר גבוה עוד " עולי בריהאחוז הנשי� בקרב). 58% לעומת 61%(

 ).1.6לוח  (2009 בסו� שנת �67%והוא הגיע ל, יותר

�  � מכלל �14% כשה�, 60+בני  �1,060,300כ היו בישראל 2009שנת בסו

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

 908,900  היו2009שנת  נמצא שב, שירותי� חברתיי� שוני�ת לקבל�הזכאי

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

דהיינו הגיל החדש לפרישה , 67+ ולגברי� בני 64+לנשי� בנות מתייחסי� 

השלב ( אנשי� בגילי� אלה 729,600 היו 2009נמצא שבשנת , לפנסייה

 �67הכולל העלאת גיל הפרישה ל, הראשו� בתהלי� שינוי גיל הפרישה

 ). 1.4לוח (; )�2009 לנשי� הושל� ב�62ללגברי� ו

צעירה יותר  והיא 65+ בני �59,600מונה כ הערביתהאוכלוסייה  �

 אוכלוסייהמקרב ה 3.9%היו  2009 שנת בסו�. מהאוכלוסייה היהודית

ג� האוכלוסייה . בקרב יהודי� ואחרי� 11.3% לעומת ,65+ בני הערבית

 49% לעומת, 75+� בני  ה65+מבני  34%:  צעירה יותר הערביתהקשישה

 ). 1.5לוח ( בקרב הקשישי� היהודי�

של הגברי� שונה ) התפלגות קבוצות גיל בקרב האוכלוסייה (מבנה הגיליה �

חלק� של קבוצות הגיל הצעירות גדול יותר , בקרב הגברי�. מזה של הנשי�

 מכלל הגברי� 10.5% מהווה 0�4כ� למשל קבוצת הגיל . מאשר בקרב הנשי�

 מקרב הגברי� 40�44חלקה של קבוצות הגיל .  מכלל הנשי�9.7%לעומת 

חלק� של קבוצות גיל מבוגרות יותר גדול ). 5.7%(זהה לחלקה מקרב הנשי� 

 2.3% מהווה 70�74קבוצת הגיל . יותר בקרב הנשי� מאשר בקרב הגברי�

זהו ביטוי לתוחלת החיי� הגבוהה .  מכלל הנשי�2.8%מכלל הגברי� לעומת 

  שני� בקרב הגברי� 28.3הגיל החציוני באוכלוסייה הוא . �יותר של נשי

,  שני�74.5 הוא 65+הגיל החציוני בקרב בני .  שני� בקרב הנשי��30.4ו

 ).1.7לוח ( שני� בקרב הנשי� �75 שני� בקרב הגברי� ו73.9

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

.  בקרב הקשישי�11%לעומת , 24% הואייה הכללית באוכלוס) יהודי��לא



 7 מאפיינים דמוגרפיים של הקשישים 

) להוציא אלה ללא סיווג דת(יהודי� �מהקשישי� הלא) 68%(שלישי� �כשני

 ).1.8 לוח (ה� מוסלמי�

 וה� 1990 קשישי� שעלו לאר  מאז ראשית �171,300 כהיו 2009בסו� שנת  �

 �146,500כ 1990משנת  מבי� העולי�. כל הקשישי� באר � מס�23%היוו 

בסו�  .כל הקשישי�� מס�20% שה�, 65+ בני מ לשעבר"עולי� מבריההיו 

. 65+ מכלל העולי� בני 86%מ לשעבר " העולי� מבריה65+ היוו בני 2009

 1989מהגידול במספר הקשישי� באר  בי� סו� ארבעי� וארבעה אחוזי� 

 � ).1.9לוח (מ לשעבר "נובע מהעלייה מבריה 2009לסו

;  נפש�6,800 ל2009 הגיע בסו� שנת  מאתיופיה65+העולי� בני מספר� של  �

הקשישי� .  ואיל�1990 עלו משנת �4,800 ו1989 עלו ארצה עד 2,000מה� 

א� מביאי� ,  מכלל האוכלוסייה ממוצא אתיופי6%ילידי אתיופיה היוו 

 9%ה� מהווי� . בחשבו� בכלל האוכלוסייה ג� את הילדי� שנולדו באר 

ל וכאחוז אחד מכלל "יופי שנולדה בחומכלל האוכלוסייה ממוצא את

 ).1.10לוח (הקשישי� באר  

 16%רק , �2009ב. )84%( ל"ילידי חורוב הקשישי� היהודי� ה�  �

 אחוז . בכלל האוכלוסייה69% לעומת היו ילידי האר היהודי� מהקשישי� 

 אז היו, 1960גדל באופ� ניכר משנת ילידי האר  בקרב הקשישי� היהודי� 

היו ילידי היהודי� מהקשישי�  52%, �2009ב. ילידי האר  מהקשישי� 3%

היו  �2009ב. )68% (1960מאז נמצא בירידה ואחוז זה , אמריקה�אירופה

 מה� 23% אז ,�1960ירד מזה  אחוז .ילידי אסיההיהודי� מהקשישי�  17%

 עלה ילידי אפריקההיהודי� אחוז הקשישי� , לעומת זאת. היו ילידי אסיה

 ).�1.12 ו1.11לוחות  (2008 בשנת �16% ל1960 בשנת �6%מ: י�ביותר מפי שני

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

 ,65�74 בקרב הקשישי� היהודי� בני. פולי�ו עיראק ,רומניה, מרוקו, לשעבר

  75+קשישי� היהודי� בני ה לעומת ,ל"חו נמו� יותר של ילידי נמצא אחוז

אמריקה מבוגרי� יותר �הקשישי� ילידי אירופה). בהתאמה, �85%ו 70%(

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

 בקרב �41% בקרב ילידי אסיה ו75+ בני 46% לעומת, 59% � אוכלוסייה זו

  ).1.13 לוח(ילידי אפריקה 
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לידה של האב מתחשבת באר  ה (התפלגות הקשישי� היהודי� לפי מוצא �

 אמריקה �מלמדת כי המוצא של רוב� הוא אירופה) ג� עבור ילידי ישראל

 3%רק .  מכלל היהודי� באר  ממוצא זה19%וה� מהווי� , )61%(

ג� אר  לידת האב היא , דהיינו(מהקשישי� היהודי� ה� ממוצא ישראלי 

 ).1.14לוח (; )ישראל

 גרי�  מה�48% מראה כי השוני� באר  התפלגות הקשישי� באזורי� �

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

 מהקשישי� גרי� במחוז תל אביב 24%. זה האוכלוסייה הגרי� באזור

אחוז באביב מאופייני�  תל מחוזונפת חיפה .  מכלל האוכלוסייה17%לעומת 

כל אחד  מכלל האוכלוסייה ב�14% ו16%(הקשישי� הגבוה ביותר 

נפת באר , נפת חדרה , נפת רמלהואילו, ) ה� קשישי�,בהתאמה, י�אזורמה

 �7%�8%כ (*ביותרי� הצעירהאזורי�   ה�מחוז הצפו�מחוז ירושלי� ו, שבע

 מהאוכלוסייה ה� 5%בנפת הגול� . )מכלל האוכלוסייה ה� קשישי�

 ). 1.15 לוח (קשישי�

ל בנפת עכו הרוב הגדו,  גרי� במחוז הצפו� הערבי�הקשישי� ממחצית  �

במחוז . במחוז ירושלי� מהקשישי� הערבי� גרי� 17%. ובנפת יזרעאל

ובמחוז ירושלי� ה� מהווי� ,  מכלל הקשישי�32%הצפו� ה� מהווי� 

 ).1.17לוח ( מכלל הקשישי� 14%

מ לשעבר בי# אזורי האר" "הקשישי� העולי� מבריהההתפלגות של   �

י� ותל אביב חלק� של במחוזות ירושל. שונה מזו של כלל הקשישי�

הקשישי� העולי� נמו� מזה של כלל הקשישי� ואילו במחוז הדרו� 

אחוז . חלק� של הקשישי� העולי� גבוה מחלק� של כלל הקשישי�

 בקרב 10% לעומת 5%הקשישי� העולי� הגרי� במחוז ירושלי� הוא 

ואחוז הקשישי� העולי� הגרי� במחוז תל אביב הוא , כלל הקשישי�

אחוז הקשישי� העולי� הגרי� במחוז הדרו� הוא . 24%  לעומת14%

חלק� של העולי� בקרב כלל .  בקרב כלל הקשישי�14% לעומת 27%

, ולעומת זאת, �11%הוא כאביב  הקשישי� במחוז ירושלי� ובמחוז תל

                                                 
  יהודה והשומרו�לא כולל אזור * 
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 38%ובמחוז הדרו� ,  מהקשישי�22%במחוז הצפו� ה� מהווי� 

  .)�1.18ו 1.15לוחות (מהקשישי� ה� עולי� 

) 33% (וכשליש מה�, ביישובי� עירוניי�גרי� ) 94% (65+בני  של רוב� �

פתח , ראשו� לציו�, חיפה, יפו�תל אביב, ירושלי� (ערי� הגדולותבגרי� 

 3%:  גרי� ביישובי� כפריי�65+שישה אחוזי� מבני ). תקווה ואשדוד

  ).1.19לוח  ( ביישובי� כפריי� נוספי��1% בקיבוצי� ו2%, במושבי�

 מבחינת חלק� של הקשישי� היישובי�ת שונות גדולה בי� קיימ �

  הגבוה ביותר אחוז הקשישי�שבה� , היישובי�חמשת. באוכלוסיית היישוב

 גבעתיי�ו ,קריית י�, )18% (חיפה, )19%(בת י�  ה� ,ת�מתו� אוכלוסיי

 �ירושלי� היא , מבי� הערי� הגדולות באר ).  בכל אחד�17%כ(ורמת ג

 א� מספר הקשישי� ) מאוכלוסיית העיר ה� קשישי�8%(הצעירה ביותר 

היישובי� הצעירי� ביותר ה� מודיעי� . )63,100(בה הוא הגדול ביותר 

. אחוז הקשישי� בה� הוא פחות מאחוז אחד: ביתר עילית ואלעד, עילית

בעל  היישוב .באר   מכלל האוכלוסייה5%וי� ו מה75+הקשישי� בני 

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

� ).1.21 לוח (;) בערי� אלה�10%קרוב ל( ובת י� ג

 למעלה י�הוומ מ לשעבר"מבריה העולי� הקשישי�יישובי�  �34ב  �

יישובי� ה�  �12ב. 2009 ביישוב בסו� והתגוררשמשליש מהקשישי� 

�ותמעל, קצרי�, אריאל, ש"בני עי( למעלה ממחצית הקשישי� וי�הומ

, מצפה רמו�, אופקי�, אור עקיבא, כרמיאל, נצרת עילית, ערד, תרשיחא

 ). 1.22לוח  (;)נווה אבות, שדרות

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

. המתגוררת במועצות האזוריות ומכלל הקשישי� באר  האוכלוסייה

, עמק הירד�, שער הנגבישי� ה� של קשביותר  האחוז הגבוה שבה�המועצות 

� ).1.24 לוח (מגידו ועמק המעיינות, הגליל העליו

 מראה 2009 בשנת מאז# ההגירה של הקשישי� בי# יישובי� באר" �

�ע� . שהתנועה העיקרית היא ַמֲעבר למחוז המרכז וכ� מעט למחוז הצפו

י  שיעור.האוכלוסייה  של כללנמו� מזהההגירה  מאז� מחוזותברוב ה, זאת

 במחוז תל ,)מאז� חיובי(נמצאו במחוז המרכז של קשישי� הגירה גבוהי� 
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בי� הערי� הגדולות רק ). מאז� שלילי( ובמחוז ירושלי� )מאז� שלילי(אביב 

 בתקופה שבי� ).1.25לוח (בראשו� לציו� ובפתח תקווה יש מאז� הגירה חיובי 

2003 �חיפה ותל , � מתקיי� מאז� הגירה שלילי במחוזות ירושלי2009 לבי

 התקיי� במחוז הדרו� 2005עד . ומאז� הגירה חיובי במחוז המרכז, אביב

 היה תל 2007בשנת ). 1.26לוח (ומאז מאז� ההגירה הוא שלילי , מאז� חיובי

.  איש707:  שהיגרו אליו הוא הגדול ביותר65+יפו היישוב שמספר בני �אביב

רו ממנו הוא הגדול יפו הוא ג� היישוב שמספר הקשישי� שהיג�תל אביב

וזהו מאז� ההגירה ) �380(כ� שמאז� ההגירה שלו הוא שלילי ; )1,087(ביותר 

היישוב שמאז� ההגירה החיובי אליו . השלילי הגבוה ביותר בי� היישובי�

ובס� ,  איש עזבו243,  איש נכנסו469(הוא הגבוה ביותר הוא פתח תקווה 

 ). 1.27לוח (; )226הכול נוספו 

הנתוני� המופיעי� בשנתו� מתייחסי� לקשישי� , בותלעתי� קרו �

דהיינו הקשישי� שאינ� שוהי� במסגרת מוסדית , בקהילה המתגוררי�

מספר� של קשישי� אלה נאמד ). בית אבות או בית חולי� לחולי� כרוניי�(

 � ).1.28לוח ( מכלל הקשישי� באר  97%וה� היוו , �717,200 ב2009בסו

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

 שיעור הנשואי� בקרב הערבי� גבוה מאשר בקרב היהודי�  .)57%(נשואי� 

 � רוב: המשפחתי�במצבבי� המיני� קיימי� הבדלי� משמעותיי� . )62%(

 ההבדל .הנשי�בלבד מ 40%  לעומת,)78%(המכריע של הגברי� נשואי� 

י� גבוהה מזו של הגברי� נובע בעיקר מכ� שתוחלת החיי� של הנש

�רוב הקשישי� שאינ�  .ומהנטייה של נשי� להינשא לגברי� מבוגרי� מה

 �48% מהגברי� ו14% �מכלל הקשישי�  34%( נשואי� ה� אלמני�

 לעומת 8%(אחוז גבוה יותר בקרב הקשישות הערביות ה� רווקות ). מהנשי�

 ). 1.29 לוח (;) בקרב הקשישות היהודיות3%

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

גרי� לבד במשק ) הגרי� בקהילה (65+רבע מבני . אוכלוסיית הקשישי�

שיעור הנשי� הקשישות הגרות בגפ� גבוה הרבה יותר מהשיעור . הבית

שיעור הגרי� לבד עולה ע� ). בהתאמה, �12% ו35%(המקביל אצל הגברי� 

והוא נמו� יחסית , 65�74 מבני 19% לעומת 75+בני  מ32%: העלייה בגיל

 ).1.31לוח (; )15%(בקרב הקשישי� הערבי� 
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משקי בית ) 24% (503,100מה� , משקי בית 2,108,500 היו באר  2009בשנת  �

.  ומעלה65כלומר משקי בית שיש בה� לפחות אד� אחד בגיל , 65+של בני 

  אד� יחיד בהשוואה  ה� משקי בית של65+שליש ממשקי הבית של בני 

מספר הנפשות הממוצע במשק בית .  ממשקי הבית בכלל האוכלוסייה�18%ל

 2.16 יש בממוצע 65+ואילו בקרב בני , 3.36של כלל האוכלוסייה עומד על 

 ).1.32לוח (נפשות במשק בית 

�  �שיעור משקי הבית ע� . משקי הבית לפי קבוצת אוכלוסייהיש הבדלי� בי

, �15% ו24%(די גבוה מהשיעור המקביל במגזר הערבי  במגזר היהו65+בני 

משקי ). 33%(מ לשעבר "והוא גבוה במיוחד בקרב עולי בריה) בהתאמה

 נפשות בממוצע למשק בית 3.18: יהודי גדולי� יותר�הבית במגזר הלא

ארבעי� וחמישה ). 1.33לוח ( נפשות למשק בית במגזר היהודי 2.07לעומת 

לוח (ל אד� יחיד ה� משקי בית של קשישי� אחוזי� מכלל משקי הבית ש

1.34.( 

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

, כלומר (181 על 2009 עמד בסו� ,)20�64(לבי� מספר האנשי� בגיל העבודה 

יחס זה כמעט הכפיל את ).  אנשי� בגיל העבודה1,000קשישי� לכל  181

יחס התלות של , לפי התחזית. 97א עמד על אז הו, 1960עצמו משנת 

, יחס התלות הכללי. �254 ל2030הקשישי� יגדל בשני� הבאות ויגיע בשנת 

א� , 1960נמצא בירידה משנת , המביא בחשבו� ג� את יחס התלות של ילדי�

 .)1.35 לוח(הוא צפוי לעלות בעתיד 

  החדשגיל הפרישה  משתנה מעט כאשר מחשבי� אותו לפי יחס התלות  �

 קשישי� לכל 177יחס התלות לפי גיל זה הוא ).  לגברי��67 לנשי� ו64(

 ). 1.36לוח ( איש בגיל העבודה 1,000

 80+שהוא היחס בי� מספר האנשי� בני , "יחס התמיכה בהורי�"  �

 193על  2009עמד בסו� , 50�64 לבי� מספר האנשי� בני ,באוכלוסייה

 בשנת 57לעומת וזאת , )50�64שי� בני  אנ1,000ל כ ל80+בני  193, כלומר(

, לפי התחזית . השני� האחרונות48 במהל� 3.4יחס זה גדל פי . 1961

ולעלות  �213 ל2025לרדת בשנת , �220 ל2020היחס צפוי להגיע בשנת 

  ).1.37 לוח( �258 ל2030בשנת 
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המבוססות על אומדני האוכלוסייה בסו� שנת  ,תחזיות האוכלוסייהלפי  �

צפוי אחוז בני , 2030תפתחויות הצפויות משנה זאת ועד סו� שנת  והה2005

על פי  (2030 בשנת �14% ול2020 בשנת �12% באוכלוסייה לעלות ל65+�ה

יעמוד  מתו� כלל הקשישי� 75+משקל� של בני . )החלופה הבינונית לתחזית

א� יעלה שוב עד שנת , �40% ל2020לקראת שנת רד ֵי, 2010בשנת  47%על 

 מאוכלוסיית 12%  יהוו הקשישי� הערבי�2030 עד לשנת .�49% ל2030

, תחזיתלהבינונית חלופה לפי ה). 2009בשנת  9%לעומת (הקשישי� באר  

  ,�900,500 להגיע ל�2030 ו2020, 2015צפוי מספר� של הקשישי� בשני� 

 ).ב1.38 לוח(בהתאמה  �1,366,600ול ,�1,069,100ל

 

 הגדרות והסברים

הארציי� וה� האומדני�  ה� �סייה ותכונותיה הדמוגרפיות אומדני האוכלו

 מבוססי� על התוצאות של ִמפקדי האוכלוסי� ועל �הפירוטי� הגאוגרפיי� 

לפי אומדני� הנערכי� , לאחר עריכת המפקדי�השינויי� שחלו באוכלוסייה 

 . ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה�על

 בשנתוני� 2008עד סו� שנת ו 1995החל מסו� נתוני האוכלוסייה שפורסמו 

 .1995קודמי� היו אומדני� שהתבססו על נתוני מפקד האוכלוסי� והדיור משנת 

ונתוני האוכלוסייה המפורסמי� בשנתו� זה לשנת ,  נער� מפקד חדש2008בשנת 

במעבר בי� השני� עשויה להיות , לפיכ�.  מבוססי� על המפקד החדש2009

 1.1בלוח . נובע משינוי בבסיס האומדני�שחלקה , קפיצה בנתוני האוכלוסייה

 . על סמ� מפקד האוכלוסי� החדש2008מוצגי� נתוני� מתוקני� לשנת 

 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1999 בשנת :קבוצות אוכלוסייה ודת

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

הקבוצה ; אינ� ערבי� ואנשי� ללא סיווג דתנוצרי� ש, כוללת יהודי�" ואחרי�

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

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

כגו� לוחות היסטוריי� או לוחות המבוססי� על סקרי כוח , ההגדרה החדשה

 יהודי� :הקודמת של קבוצות אוכלוסייהדרה פי ההג�ה� מוצגי� על, אד�

נוצרי� שאינ� ערבי� , הכוללת ערבי�, "בני דתות אחרות"וקבוצת , בלבד
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, מוסלמי�, יהודי�: פי דתל  הנתוני� מוצגי�1.8לוח ב. ואנשי� ללא סיווג דת

 .ללת ג� דתות שלא פורטו בנפרדוכה קבוצה � "ללא סיווג דת"דרוזי� ו, נוצרי�

האומדני� לפי . ני� השלמות שמלאו לאד� עד תארי� האומד�מספר הש: גיל

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

ע� , הגילי� לסו� שנה מסוימת מבוסס על האומד� לפי גיל לסו� שנה קודמת

לבסיס זה מוסיפי� את הלידות של שנת . כל השנתוני� בשנה אחת" הזקנת"

 �ואת העולי� לפי גיל ומורידי� את הפטירות ואת מאז� ההגירה של האומד

ידי הוספת המאז� של התוספות וההורדות לבסיס �על. התושבי� לפי גיל

 .מתקבל אומד� הגילי� לסו� השנה

למעט בלוחות שבה� הוגדר ,  המונח מתייחס לכל הגילי�:כלל האוכלוסייה

 .אחרת

שהנתוני� עליה , המועצות ט לבריתפר,  לפי הגבולות בעת האומד�:אר" לידה

 . מצב המדיני לפני פירוקהפי ה�מוצגי� על

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

 .אר  לידת האב/יבשת

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

מספר העולי� היה קט� שבה� , 1983�1989בשני� . הממוצעי� החודשיי�

שני� שבה� קצב הגעת העולי� היה פחות או יותר ,  ואיל�1994ומשנת , יחסית

הממוצע כמחצית הסכו� של גודל האוכלוסייה בסו� השנה חושב , אחיד

 .הנסקרת ובראשיתה

 : תנאי�במספר  עומדמקו� המאוכלס בקביעות וה: יישוב

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

 ).  תושבי� או יותר20 � 1997ועד 

 . נהל עצמייש לו ִמ �

 . אינו נמצא בתחו� הרשמי של יישוב אחר �

 . ידי מוסדות התכנו�בהקמתו אושרה  �



 2010 - קשישים בישראל 14

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

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

 .ערבי�

בעלי רוב מכריע של , "מעורבי�"יש שמונה יישובי� עירוניי� המוגדרי� כ

�תל אביב, ירושלי�: וה�, ערבי�אבל ע� מיעוט ניכר של , אוכלוסייה יהודית

 . תרשיחא ונצרת עילית�מעלות, לוד, רמלה, עכו, חיפה, יפו

נהלית הרשמית של לוקה הִמ המחוזות והנפות הוגדרו לפי הח:מחוז ונפה

 אזורי �1972עליה� נוספו החל ב.  נפות�15 מחוזות ו6שלפיה קיימי� , המדינה

כדי לאפיי� את היישובי� היהודיי� הנמצאי� , שומרו� וחבל עזה, יהודה

 . אזור יהודה והשומרו�� 2005החל מאוגוסט . באזורי� אלו ואת אוכלוסיית�

 

 צורת יישוב

 תושבי� ומעלה 2,000כל היישובי� שאוכלוסיית� מונה  :יישובי� עירוניי�

 . פי גודל��וה� מסווגי� על

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

 : לסוגי� אלההיישובי� הכפריי� מתחלקי� ). אינ� חקלאיי�

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

יישוב של יחידות ). כמשמעות מונח זה במינהל מקרקעי ישראל(קלאיות ח

חלק מ� הייצור ומ� . משפחתיות שכל אחת היא ישות כלכלית עצמאית

ידי �רמת השיתו� נקבעת עלו, הִמנהל הכלכלי הוא בידי האגודה השיתופית

 . התושבי�

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

 . הצריכה מתנהלת באופ� פרטי

השיווק והצריכה מאורגני� על , שבו הייצור,  יישוב כפרי שיתופי:קיבו" �

 . בסיס שיתופי

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

 . המוניציפלי של יישוב אחר
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לנחלות שאינו בעל זכות ,  יישוב המאוגד כאגודה שיתופית:יישוב קהילתי �

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

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

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

 . היישובי� האחרי�

. כלשהותושבי� המתגוררי� מחו  לתחו� של יישוב : גרי� מחו" ליישובי�

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

 ).לעיל

במועצה .  מתייחסת בדר� כלל למספר יישובי� כפריי�:מועצה אזורית

האזורית יש יישובי� שיש לה� נציגות במועצה ויש יישובי� הנמצאי� בתחו� 

אלה כלולי� במספר א� ג� , המוניציפלי של המועצה ואי� לה� נציגות בה

 .ואוכלוסיית� נכללת באוכלוסייתה, היישובי� שבמועצה

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

העיבודי� שנעשו מתו� קוב  השינויי� שנרשמו במרש� התושבי� במשרד 

 הנתוני� אינ� כוללי�. פי ההודעות של התושבי� על שינוי כתובת�הפני� על

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

הנתוני� .  ה� נתוני רישו��1.26 ו1.25הנתוני� על הגירה פנימית בלוחות 

ג� , 2009 בדצמבר 31כוללי� כל מי שדיווח למשרד הפני� על שינוי כתובת עד 

� .א� השינוי עצמו בוצע לפני כ

פי החלטת הממשלה �ד הרשויות נחקק עלחוק איחו: איחוד רשויות מקומיות

ונכנס לתוק� באוקטובר " חוק התוכנית להבראת כלכלת ישראל"במסגרת 

כמו כ� מספר יישובי� . במסגרת חוק זה אוחדו והוקמו רשויות חדשות. 2003

אומדני האוכלוסייה . שהיו במעמד של מועצה מקומית צורפו למועצה אזורית

 בלוח היישובי� ההיסטורי . איחוד הרשויותבלוחות השנתו� מוצגי� בהתא� ל

)1.22 ( �מוצגי� נתוני שני� קודמות לפי רשימת היישובי� שהייתה בתוק� בזמ

חלק מהשמות (במסגרת החוק אוחדו הרשויות החדשות הבאות . הצגת הנתוני�

מודיעי� (רעות �מכבי��מודיעי�; )צור� אוחדה ע� קדימה(צור� �קדימה): זמניי�

; )בנימינה אוחדה ע� גבעת עדה(גבעת עדה �בנימינה; )רעות�י�אוחדה ע� מכב

גרביה �באקה אל(ת 'ג�באקה; )כרמל אוחדה ע� עספיא�דאלית אל(עיר כרמל 
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יהוד ; )אסד ובענה�כרו� אוחדה ע� דייר אל�ד אל'מג(שגור ; )ת'אוחדה ע� ג

יאיר כוכב ; )סביו� אוחדה ע� גני יהודה(סביו� ; )יהוד אוחדה ע� נווה אפרי�(

 ).כוכב יאיר אוחדה ע� צור יגאל(

מועצה אזורית אפעל במחוז תל אביב . 1:  חלו השינויי� הבאי�2008במהל� 

. ר אוחדו ע� העיר רמת ג�"רמת אפעל וכפר אז, פורקה והיישובי� נווה אפעל

היישוב סנסנה שבמחוז הדרו� . 2. היישוב רמת פנקס אוחד ע� אור יהודה

 . בוטל

פירוק היישוב עיר כרמל ליישובי� . 1: השינויי� הבאי� חלו 2009במהל� 

פירוק היישוב . 2. 2003 שאוחדו בשנת � דאלית אל כרמל ועספיא �המקוריי� 

 שאוחדו �דייר אל אסד ובענה , כרו��ד אל' מג�שגור ליישובי� המקוריי� 

 . 2003בשנת 

 ה כל אד� הגר לבדו וכל קבוצת אנשי� הגרי� יחד באותה דיר:משק בית

מהווי� , שיש לה� תקציב הוצאות משות� למזו�, באופ� קבוע רוב ימי השבוע

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

 .אנשי� המנהלי� תקציבי� נפרדי� למזו� ה� נחשבי� כמשקי בית נפרדי�

, תבמוסדו, אוכלוסיית משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית בקיבוצי�

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

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

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

+65. 

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

תו� התחשבות במגמות הדמוגרפיות שנרשמו בשני� האחרונות , 2005

בשנתו� מובאות תחזיות . 2030ובהתפתחות הצפויה משנה זאת ועד סו� שנת 

 . בשלוש הנחות שונות של רמת פריו� ומאז� הגירה

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

י� יהמעונ. המופיעי� בלוחות קיי� מידע בפרסומי� המקוריי�האומדני� 

 .במידע זה מתבקש לעיי� בפרסומי� אלו
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 סימני	 מיוחדי	

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

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

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

 

 רי	עיגול מספ

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

 

 מקורות

 מקור. הנתוני� וההגדרות לפרק זה מקור� בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .פורט מצוי� בתחתיתו של כל לוחמ
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  2009�1955,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 1.1לוח 

 אלפי�

   עת ממוצאוכלוסייה    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 

9.9 693.1 6,990.7  687.4 6,930.1 2005 

9.9 702.0 7,116.7  697.6 7,053.7 2006 

9.8 708.2 7,243.6  705.1 7,180.1 2007 

9.7 715.3 7,374.0  711.7 7,308.8 2008 

9.8 726.7 7,419.1    2008* 

9.8 741.5 7,552.0   734.1 7,485.6 2009 

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקורות
 בהתאמה, 2008! ו1995תוני סו� שנה מתוקני� על סמ� מפקדי האוכלוסי� והדיור נ *
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 שני	 נבחרות,  לפי גיל,65+בני  : 1.2לוח 

 סו� שנה

2009 2008 2000 1990 1980 1970 1960 1955 *1948   

         
 אלפי�

7,552.0 7,374.0 6,369.3 4,821.7 3,921.7 3,022.0 2,150.4 1,789.1 716.7 

 לל כ
 האוכלוסייה

          

 65 +בני 28.5 85.2 106.8 204.0 338.3 442.2 622.9 715.3 741.5

 75 +בני 8.0 25.7 32.9 58.3 108.5 185.3 276.1 338.9 354.1

 80 +בני .. .. .. .. 48.8 90.1 139.0 196.3 207.9

          

 אחוזי�         

9.8 9.7 9.8 9.2 8.6 6.8 5.0 4.8 4.0 

  65 +בני
  מכלל

 האוכלוסייה

          

4.7 4.6 4.3 3.8 2.8 1.9 1.5 1.4 1.1 

 75 +בני
  מכלל

 האוכלוסייה

          

2.8 2.7 2.2 1.9 1.2 .. .. .. .. 

  80 +בני
  מכלל

 האוכלוסייה

          

47.8 47.4 44.3 41.9 32.1 28.6 30.8 30.2 28.1 

  75 +בני
 65 +מבני

          

28.0 27.4 22.3 20.4 14.4 .. .. .. .. 

  80 +בני
 65 +מבני

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקורות
 1948נובמבר , אוכלוסייה יהודית בלבד *
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  1960-2009, 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 

745  57.3 42.7 100.0  397.3 295.8 693.1 2005 

748  57.2 42.8 100.0  401.7 300.4 702.0 2006 

749  57.2 42.8 100.0  404.9 303.3 708.2 2007 

752  57.1 42.9 100.0  408.2 307.0 715.3 2008 

762  56.8 43.2 100.0  420.9 320.6 741.5 2009 

 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 גברי� 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

 60�64 בני 72.5 36.4 36.1

 65�69 בני 40.7 21.0 19.8

 70�74 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

 60�64 בני 122.6 58.2 64.4

 65�69 בני 126.8 59.3 67.5

 70�74 בני 103.0 49.4 53.6

 75�79 בני 59.7 28.7 31.0

 80 +בני 48.8 21.9 26.9

    
   2000 

 אוכלוסייהה 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

 60�64 בני 212.9 98.5 114.4

 65�69 בני 180.6 81.5 99.2

 70�74 בני 166.1 71.2 94.9

 75�79 בני 137.2 56.3 80.8

 80�84 ניב 72.9 30.6 42.4

 85�89 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& (שני	 נבחרות,  לפי גיל ומי#,60+בני  : 1.4לוח 

  סו� שנה,אלפי�

   כ"סה גברי� נשי�

   2008 

 האוכלוסייה כלל 7,374.0 3,647.1 3,726.9

 60 +בני 1,010.4 447.1 563.2

 65+ וגברי� בני 60 +בנות נשי� 870.3 307.0 563.2

 67+ וגברי� בני 64 +בנות נשי� 703.4 272.7 430.7

  מכלל האוכלוסייה60 +בני אחוז 13.7 12.3 15.1

 60�64 בני 295.1 140.1 155.0

 65�69 בני 189.5 87.8 101.7

 70�74 בני 186.8 82.9 104.0

 75�79 בני 142.6 60.1 82.5

 80�84 בני 110.6 42.9 67.7

 85�89 בני 62.1 24.4 37.7

 90 +בני 18.4 6.9 11.5

   2009 

 האוכלוסייה כלל 7,552.0 3,735.2 3,816.9

 60 +בני 1,060.3 472.1 588.3

 65+ וגברי� בני 60 +בנות נשי� 908.9 320.6 588.3

 67+י  וגברי� בנ64 +בנות נשי� 729.6 281.8 447.7

  מכלל האוכלוסייה60 +בני אחוז 14.0 12.6 15.4

 60�64 בני 318.8 151.4 167.4

 65�74בני  387.4 177.3 210.1

 65�69 בני 194.9 90.9 104.0

 70�74 בני 192.5 86.4 106.1

 75 +בני 354.1 143.3 210.8

 75�84 בני 256.9 106.4 150.4

 75�79 בני 146.2 62.8 83.4

 80�84 בני 110.7 43.6 67.0

 85+בני  97.2 36.9 60.4

 85�89 בני 67.1 25.6 41.5

 90�94 בני 20.8 7.8 13.0

 95 +בני 9.3 3.5 5.9

 שנתו� סטטיסטי; קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקורות
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 , לפי קבוצת אוכלוסייה,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 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

 )אלפי� (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
    
   2009 

1,535.6 6,016.5 7,552.0  )אלפי� (האוכלוסייה כלל

59.6 682.0 741.5  )אלפי� (65 +בני

20.1 333.9 354.1  )אלפי� (75 +בני

3.9 11.3 9.8   מהאוכלוסייה65 +בני אחוז

33.8 49.0 47.8  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 

  סו� שנה,אחוזי�

   65 +מתו# בני 75 +מתו# בני 80 +מתו# בני

   1970 

 כ"סה 50.6 52.6 ..

 יהודי� 50.6 53.0 ..

  אחרותדתות בני 50.6 49.2 ..

    

   1980 

 כ"סה 52.9 53.3 55.1

 יהודי� 52.9 53.6 55.5

  אחרותדתות בני 52.7 50.0 51.2

    

   1990 

 כ"סה 55.3 55.5 55.2

 יהודי� 55.4 55.9 55.6

  אחרותדתות בני 54.3 49.0 49.0

    

   2000 

 כ"סה 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(

 

    

   2009 

 כ"סה 56.8 59.5 61.3

ואחרי� יהודי� 57.0 59.7 61.4
)1(

 

 ערבי� 53.9 57.0 57.6

 לשעברמ"בריה עולי 61.9 64.5 66.9
)2(

 

 � סטטיסטישנתו; קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקורות

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

  ואיל�1990שעלו משנת  . 2
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 2009, מבנה הגילי	 באוכלוסייה לפי מי# :1.7לוח 

  סו� שנה,אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

 כ"סה 100.0 100.0 100.0

9.7 10.5 10.1 0�4 

9.0 9.7 9.4 5�9 

8.2 8.8 8.5 10�14 

7.6 8.2 7.9 15�19 

7.4 7.9 7.6 20�24 

7.4 7.7 7.5 25�29 

7.2 7.3 7.3 30�34 

6.7 6.8 6.7 35�39 

5.7 5.7 5.7 40�44 

5.3 5.2 5.3 45�49 

5.2 5.0 5.1 50�54 

5.1 4.8 4.9 55�59 

4.4 4.1 4.2 60�64 

 65 +בני 9.8 8.6 11.0

2.7 2.4 2.6 65�69 

2.8 2.3 2.5 70�74 

 75 +בני 4.7 3.8 5.5

2.2 1.7 1.9 75�79 

1.8 1.2 1.5 80�84 

 85 +בני 1.3 1.0 1.6

1.1 0.7 0.9 85�89 

0.3 0.2 0.3 90�94 

0.2 0.1 0.1 95+ 

    

  בכלל האוכלוסייהחציוני גיל 29.3 28.3 30.4

 65+ בקרב בני חציוני גיל 74.5 73.9 75.0

 ייהקובצי האוכלוס, ס"מל : מקורות
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 2009, גיל ומי#,  לפי דת,65+בני  : 1.8לוח 

  סו� שנה,אלפי�

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

 65 +בני 741.5 658.6 42.9 14.4 6.0 19.6

      

 65 +מבני אחוזי� 100.0 88.8 5.8 1.9 0.8 2.6

3.7 1.7 2.0 17.0 75.5 100.0 
 מכלל אחוזי�

 האוכלוסייה

      

 74 65 בני      

 כ"סה 387.4 332.4 29.1 8.7 3.7 13.6

 גברי� 177.3 152.5 14.0 3.8 1.7 5.2

 נשי� 210.1 179.8 15.0 4.9 2.0 8.4

      

 75 +בני      

 כ"סה 354.1 326.2 13.9 5.8 2.3 5.9

 גברי� 143.3 132.5 6.0 2.1 1.1 1.7

 �נשי 210.7 193.7 7.9 3.7 1.2 4.2

      

 80 +בני      

 כ"סה 207.9 193.7 6.8 3.0 1.2 3.1

 גברי� 80.5 75.3 2.9 1.0 0.6 0.7

 נשי� 127.4 118.4 3.9 2.0 0.6 2.4

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 ערבי� ואחרי� יחד!נוצרי� *
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 ,לפי גיל, * ואיל&1990 וכלל האוכלוסייה שעלו משנת 65+בני  : 1.9לוח 
 נבחרות שני	

 סו� שנה

2009 2008 2007 2000 1995 1990   

 העולי� כלל      

 )אלפי� (האוכלוסייה כלל   941.1 1,044.1 1,048.7 1,020.6

 )אלפי� (65 +בני   137.8 175.6 174.0 171.3

 )אלפי� (75 +בני   57.8 81.7 82.9 83.9

49.0 47.7 46.5 41.9   
 בקרב 65+ מבני 75 +בני אחוז

 לי�העו

23.1 24.3 24.8 22.1   
מכלל ,  העולי�65 +בני אחוז

  באר*65+בני 

       

  לשעברמ"בריה עולי      

 )אלפי� (האוכלוסייה כלל 184.3 552.6 780.4 794.7 789.2 761.1

 )אלפי� (65 +בני 22.6 87.8 123.8 153.5 150.8 146.5

 )אלפי� (75 +בני 7.7 29.3 51.3 70.4 71.0 71.2

19.8 21.1 21.7 19.9 15.8 5.1 
 מ" עולי בריה65 +בני אחוז

  באר*65+לשעבר מכלל בני 

 65+ מבני 75 +בני אחוז 33.9 33.3 41.4 45.9 47.1 48.6

1,020.6 1,048.7 1,044.1 941.1    

      
  לשעבר מ" בריהעולי אחוז

 מכלל העולי�

 האוכלוסייה כלל   82.9 76.1 75.3 74.6

 65 +בני   89.9 87.4 86.7 85.5

 75 +בני     88.8 86.2 85.7 84.9

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 לא כולל ילדי� שנולדו באר. *
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, לפי תקופת עלייה ומי#,  מקרב	65+כלל עולי אתיופיה ובני  : 1.10לוח 
2009 

 סו� שנה

   כ"סה 1989 עד עלו �1990 מעלו

 אלפי�   

  אתיופיהעולי כלל   

  ישראלילידי כולל 116.1  

  בלבדל"חו ילידי 77.4 15.2 62.2

    

 65 +בני   

 כ"סה 6.8 2.0 4.8

 גברי� 3.5 0.9 2.6

 נשי� 3.3 1.0 2.2

    

 אתיופיה עולי מכלל 65+ בני אחוז   

  ישראלילידי כולל 5.8  

  בלבדל"חו ילידי 8.7 13.0 7.7

    

 

  

0.9 
 תיופיה  עולי א65+ בני אחוז
  באר*65+ בני מכלל

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור
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, לפי יבשת לידה,  וכלל האוכלוסייה65+בני * יהודי	 ואחרי	 : 1.11לוח 
2009 

 סו� שנה

 65 +בני   האוכלוסייהכלל
 

   אלפי� אחוזי�  אלפי� אחוזי�
 כ"סה 682.0 100.0  6,016.5 100.0

 לישרא 110.9 16.3  4,138.7 68.8

 אסיה 112.2 16.5  206.9 3.4

 אפריקה 109.3 16.0  324.3 5.4

 אמריקה�אירופה 349.6 51.3   1,346.5 22.4

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

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

 

 

 

 רותשני	 נבח,  לפי יבשת לידה,65+בני * יהודי	 : 1.12לוח 

  סו� שנה,אחוזי�

2009 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 16.3

 אסיה 23.0 18.0 14.4 15.1 14.7 16.5

 אפריקה 6.3 10.0 9.3 11.3 12.4 16.0

 אמריקה�אירופה 67.5 67.8 72.8 69.1 63.2 51.3

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

 נוצרי� שאינ�, הכוללת יהודי�, "יהודי� ואחרי�" ואיל� האוכלוסייה היא 2000שנת מ *
 )ראו מבוא(ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת 
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ארצות , לפי יבשת לידה, ל" ילידי חו,65+בני * יהודי	 ואחרי	 : 1.13לוח 
 2009, נבחרות וגיל לידה

� שנה סו,אלפי� 

  65 +בני 74�65בני  +75בני 

 ל" חוילידי כ"סה 571.0 269.3 301.7

    

 אסיה ילידי 112.2 60.1 52.1

 עיראק : מזה 42.8 23.2 19.6

 תימ�  21.9 12.1 9.9

 אירא�  19.2 10.4 8.8

    

 אפריקה ילידי 109.3 64.4 44.9

 מרוקו : מזה 57.1 35.9 21.2

 ריה ותוניסיהי'אלג  21.1 11.8 9.2

 מצרי�  11.5 5.9 5.6

 אתיופיה  6.8 3.3 3.5

    

 ואוקיאניה אמריקה, אירופה ילידי 349.6 144.8 204.7

  לשעברמ"בריה : מזה 183.6 93.0 90.6

 פולי�  39.1 6.9 32.2

 רומניה  51.7 17.0 34.7

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 )ראו מבוא(י� ואוכלוסייה ללא סיווג דת נוצרי� שאינ� ערב, יהודי�: כולל *

 

, לפי יבשת מוצא,  וכלל האוכלוסייה65+בני * יהודי	 ואחרי	 : 1.14לוח 
2009 

 סו� שנה

  65 +בני   האוכלוסייה כלל

   אלפי� אחוזי�   אלפי� אחוזי�
 כ"סה 682.0 100.0  6,016.5 100.0

 ישראל 22.2 3.3  2,208.1 36.7

 אסיה 131.3 19.3  703.1 11.7

 אפריקה 111.1 16.3  897.0 14.9

 אמריקה�אירופה 417.4 61.2   2,208.2 36.7

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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 2009, לפי מחוז ונפה,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 1.15לוח 

 סו� שנה

   כלל      65+י  בנאחוז

� האוכלוסייה 65 +בני   האוכלוסייהמכלל  

   אלפי� אלפי� אחוזי�  באזור

 כ"סה 7,552.0 741.5 100.0  9.8
      

 ירושלי� מחוז 924.1 71.5 9.6  7.7
      

 הצפו& מחוז 1,257.2 94.0 12.7  7.5

 צפת נפת 105.1 9.5 1.3  9.1

 כנרת נפת 102.0 8.7 1.2  8.5

 יזרעאל נפת 447.3 34.3 4.6  7.7

 עכו נפת 561.7 39.6 5.3  7.0

 גול+ נפת 41.2 2.0 0.3  4.8
      

 חיפה מחוז 898.4 110.3 14.9  12.3

 חיפה נפת 535.2 83.3 11.2  15.6

 חדרה נפת 363.1 27.0 3.6  7.4
      

 המרכז מחוז 1,814.3 174.2 23.5  9.6

 השרו+ נפת 399.8 40.3 5.4  10.1

  תקווהפתח נפת 620.4 61.5 8.3  9.9

 רמלה נפת 287.0 20.9 2.8  7.3

 רחובות נפת 507.1 51.5 6.9  10.1
      

  אביבתל מחוז 1,277.1 181.3 24.4  14.2
      

 הדרו� מחוז 1,084.2 101.4 13.7  9.4

 אשקלו+ נפת 470.4 54.2 7.3  11.5

  שבעבאר נפת 613.9 47.2 6.4  7.7
      

3.0  1.2 8.8 296.7 

  יהודה אזור
שומרו&וה

*
 

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 ישראלי� ביישובי� יהודיי� *
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 2009,  לפי מחוז ונפה,75+בני  : 1.16לוח 

 סו� שנה

  75 +בני  75+ בני אחוז

 65 +מבני
  מכלל

 האוכלוסייה

 
  אלפי� אחוזי�

47.8 4.7  100.0 354.1 כ"סה
 

      

 ירושלי� מחוז 33.9 9.6  3.7 47.4
      

 הצפו& מחוז 40.4 11.4  3.2 42.9

 צפת נפת 4.2 1.2  4.0 44.4

 כנרת נפת 3.8 1.1  3.8 44.4

 יזרעאל נפת 14.7 4.2  3.3 42.9

 עכו נפת 16.8 4.7  3.0 42.5

 גול+ נפת 0.8 0.2  1.9 40.4
      

 חיפה מחוז 54.6 15.4  6.1 49.5

 חיפה נפת 42.9 12.1  8.0 51.5

 חדרה נפת 11.7 3.3  3.2 43.3
      

 המרכז מחוז 81.4 23.0  4.5 46.7

 השרו+ נפת 19.7 5.6  4.9 48.9

  תקווהפתח נפת 28.7 8.1  4.6 46.7

 רמלה נפת 9.0 2.6  3.2 43.3

 רחובות נפת 23.9 6.8  4.7 46.5
      

  אביבתל וזמח 95.4 26.9  7.5 52.6
      

 הדרו� מחוז 45.3 12.8  4.2 44.7

 אשקלו+ נפת 24.9 7.0  5.3 45.9

  שבעבאר נפת 20.5 5.8  3.3 43.3
      

34.6 1.0  0.9 3.0 
  יהודה אזור

 *שומרו&וה

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 ישראלי� ביישובי� יהודיי� *
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 2009, קבוצת אוכלוסייהנפה ו, לפי מחוז, 65+בני  : 1.17לוח 

 סו� שנה

   אלפי�   אחוזי�

 �ערבי
 יהודי�

ואחרי�
)1(

 �ערבי  כ"סה 
 יהודי�

ואחרי�
)1(

  

כ"סה 682.0 59.6  100.0 92.0 8.0
 

       

 ירושלי� מחוז 61.4 10.2  100.0 85.8 14.2
       

 הצפו& מחוז 64.0 30.0  100.0 68.1 31.9

 צפת פתנ 9.0 0.6  100.0 94.1 5.9

 כנרת נפת 7.3 1.4  100.0 83.7 16.3

 יזרעאל נפת 23.6 10.7  100.0 68.8 31.2

 עכו נפת 23.3 16.3  100.0 58.9 41.1

 גול+ נפת 0.9 1.1  100.0 46.1 53.9
       

 חיפה מחוז 100.8 9.5  100.0 91.4 8.6

 חיפה נפת 79.8 3.5  100.0 95.8 4.2

 חדרה נפת 21.0 6.0  100.0 77.7 22.3
       

 המרכז מחוז 168.6 5.6  100.0 96.8 3.2

 השרו+ נפת 36.7 3.6  100.0 91.1 8.9

  תקווהפתח נפת 60.6 1.0  100.0 98.4 1.6

 רמלה נפת 19.9 1.0  100.0 95.3 4.7

 רחובות נפת 51.4 0.0  100.0 99.9 0.1
       

  אביבתל מחוז 180.6 0.6  100.0 99.7 0.3
       

 הדרו� מחוז 97.8 3.6  100.0 96.4 3.6

 אשקלו+ נפת 54.2 0.0  100.0 100.0 0.0

  שבעבאר נפת 43.6 3.6  100.0 92.3 7.7
       

0.2 99.8 100.0   0.0 8.8 
  יהודה אזור

שומרו&וה
)2(

 

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

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

 ישראלי� ביישובי� יהודיי� .2
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מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.18לוח 
)1(

 2009, 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 761.1 146.5 100.0  19.8
 

      

 ירושלי	 מחוז 35.9 7.5 5.1  10.5

      

 הצפו� מחוז 91.0 20.4 13.9  21.7

 צפת נפת 7.8 2.1 1.4  21.7

 כנרת נפת 6.1 1.1 0.8  12.8

 יזרעאל נפת 35.9 8.2 5.6  23.8

 עכו נפת 39.2 8.6 5.9  21.7

 גול� נפת 2.0 0.5 0.3  25.3

      

 יפהח מחוז 127.5 25.9 17.7  23.5

 חיפה נפת 98.0 20.3 13.9  24.4

 חדרה נפת 29.4 5.6 3.8  20.8

      

 המרכז מחוז 175.5 31.2 21.3  17.9

 השרו� נפת 36.7 7.4 5.0  18.3

  תקווהפתח נפת 50.2 8.4 5.8  13.7

 רמלה נפת 29.8 5.3 3.6  25.3

 רחובות נפת 58.9 10.1 6.9  19.7

      

  אביבתל מחוז 132.1 19.8 13.5  10.9

      

 הדרו	 מחוז 182.8 38.9 26.5  38.3

 אשקלו� נפת 103.8 22.7 15.5  41.9

  שבעבאר נפת 79.0 16.2 11.1  34.3

      

30.4  1.8 2.7 16.3 
  יהודה אזור

שומרו�וה
)2(

 

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  .1

 דיי�ישראלי� ביישובי� יהו .2
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 2009, * לפי צורת יישוב, וכלל האוכלוסייה65+בני  : 1.19לוח 

 סו� שנה

   כלל        מכלל65 +בני

� האוכלוסייה 65 +בני   � האוכלוסייה  

   אלפי� אלפי� אחוזי�   אחוזי	

כ"סה 7,552.0 741.5 100.0  9.8
 

      

 עירוניי	 יישובי	 6,922.1 694.3 93.6  10.0

8.2  8.5 63.1 773.0 500,000+ 

 ירושלי�      773.0 63.1 8.5  8.2

13.8  24.4 181.0 1,313.6 499,999�200,000 

 יפו� אביבתל      403.7 57.4 7.7  14.2

 חיפה      265.6 48.3 6.5  18.2

  לציו�ראשו�      228.2 25.0 3.4  10.9

 פתח תקווה      209.6 25.9 3.5  12.4

 אשדוד      206.4 24.5 3.3  11.9

13.7  22.4 166.2 1,216.2 100,000�199,999 

10.0  11.9 88.4 883.3 50,000�99,999 

8.8  17.8 132.1 1,502.0 20,000�49,999 

5.3  4.9 36.7 696.3 10,000�19,999 

5.2  2.5 18.4 352.5 5,000�9,999 

4.5  1.1 8.3 185.3 2,000�4,999 

      

 כפריי	 יישובי	 630.0 47.3 6.4  7.5

 מושבי� 254.3 19.7 2.7  7.8

 שיתופיי� מושבי� 22.4 2.1 0.3  9.4

 קיבוצי� 136.9 17.4 2.3  12.7

 מוסדיי� יישובי� 9.3 0.6 0.1  6.9

 קהילתיי� יישובי� 79.3 1.6 0.2  2.1

 אחרי� יישובי� 76.2 4.6 0.6  6.0

 בי� ליישומחו� גרי� 51.4 1.2 0.2   2.3

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 צורת יישוב שוטפת *
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 2009, * לפי צורת יישוב,75+בני  : 1.20לוח 

 סו� שנה

   75 +בני 75+ בני אחוז

    

65+ בני מתו 
� כלל מתו

  אלפי� אחוזי�  האוכלוסייה

כ"סה 354.1 100.0  4.7 47.8
 

      

 יי	עירונ יישובי	 332.0 93.8  4.8 47.8

48.4 3.9  8.9 30.5 500,000+ 

 ירושלי�      30.5 8.6  3.9 48.4

50.9 7.0  26.0 92.1 499,999�200,000 

 יפו� אביבתל      31.6 8.9  7.8 55.1

 חיפה      25.7 7.3  9.7 53.2

  לציו�ראשו�      11.4 3.2  5.0 45.8

 פתח תקווה      12.5 3.5  6.0 48.2

 אשדוד      10.9 3.1  5.3 44.5

50.5 6.9  23.7 83.9 100,000�199,999 

47.0 4.7  11.7 41.6 50,000�99,999 

44.9 4.0  16.8 59.4 20,000�49,999 

39.6 2.1  4.1 14.5 10,000�19,999 

37.3 2.0  1.9 6.9 5,000�9,999 

36.7 1.6  0.9 3.1 2,000�4,999 

      

 פריי	כ יישובי	 22.1 6.2  3.5 46.8

 מושבי� 9.0 2.5  3.5 45.4

 שיתופיי� מושבי� 1.4 0.4  6.4 68.4

 קיבוצי� 8.5 2.4  6.2 49.1

 מוסדיי� יישובי� 0.4 0.1  4.7 68.2

 קהילתיי� יישובי� 0.5 0.1  0.6 29.1

 אחרי� יישובי� 1.8 0.5  2.4 39.3

  ליישובי�מחו� גרי� 0.4 0.1   0.8 37.0

  האוכלוסייהקובצי, ס"למ : מקור

 צורת יישוב שוטפת *
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 2009, לפי גיל,   תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 65+בני  : 1.21לוח 

 סו� שנה

אחוזי� 
)1(

  אלפי� 

  בני בני 65 +בני בני בני 65+ בני דירוג

היישוב
)2(

60 +בנותו 60 +בנותו +65 +75 75+ 65+  

 12.0 4.7 9.8 908.9 354.1 ארצי כ"סה 741.5
)3(

   
  

 

 גוש אבו 0.3 0.1 0.3 4.4 1.6 5.8 110

 סנא� אבו 0.6 0.2 0.7 4.9 1.7 6.0 98

 יהודה אב� 0.9 0.5 1.2 8.9 4.3 11.6 56

 פח��אל או� 1.5 0.5 1.9 3.2 1.0 4.1 147

 אופקי� 2.2 1.0 2.7 9.3 4.1 11.2 51

 הודהי אור 3.2 1.4 3.9 9.2 4.1 11.4 53

 עקיבא אור 1.9 0.8 2.3 11.8 5.2 14.3 30

 אורנית 0.2 0.1 0.4 4.0 1.0 6.0 119

 אזור 1.2 0.7 1.5 11.3 6.3 14.0 32

 אילת 3.0 1.0 4.0 6.4 2.0 8.3 79

 אכסאל 0.4 0.1 0.5 3.1 0.8 4.0 151

 אלעד 0.3 0.1 0.4 0.8 0.2 1.1 170

 מנשה אלפי 0.2 0.1 0.4 3.4 0.9 5.5 142

 אעבלי� 0.5 0.1 0.6 4.1 1.1 5.2 116

 אפרתה 0.3 0.1 0.4 3.8 1.5 5.1 127

 אריאל 1.4 0.6 1.8 8.2 3.3 10.3 62

 אשדוד 24.5 10.9 29.8 11.9 5.3 14.4 29

 אשקלו� 15.3 7.3 18.4 13.7 6.5 16.5 18

 ת'ג�באקה 1.4 0.4 1.8 4.1 1.2 5.1 117

 יעקב באר 0.7 0.3 0.9 6.7 3.0 8.8 77

 שבע באר 23.7 11.3 28.8 12.2 5.8 14.8 27

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 172!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(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: וללכ .4
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 2009, לפי גיל,   תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 65+בני  : 1.21לוח 
 )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 0.2 0.1 0.3 2.6 0.8 3.2 158

 בוקעאתא 0.3 0.1 0.4 5.0 2.4 6.1 97

 מכסור�אל ביר 0.3 0.1 0.3 3.5 1.2 4.3 138

 בית אל 0.1 0.0 0.2 2.0 0.6 2.9 160

 �'ג בית 0.6 0.3 0.7 5.9 2.4 6.7 86

 דג� בית 0.5 0.2 0.6 7.6 3.0 9.4 68

 שא� בית 1.3 0.6 1.6 7.9 3.5 9.6 66

 שמש בית 3.1 1.3 3.8 4.0 1.7 4.9 120

 עילית ביתר 0.2 0.1 0.3 0.7 0.2 0.9 171

 ברק בני 11.0 6.2 13.4 7.1 4.0 8.7 75

 ש"עי בני 1.1 0.5 1.3 15.3 7.8 18.3 11

80 8.1 3.0 6.4 1.0 0.4 0.8 
גבעת �בנימינה

 עדה

 ה"בסמ 0.2 0.1 0.3 2.9 0.9 3.7 155

 טבעו� בסמת 0.3 0.1 0.3 4.2 1.5 5.1 113

 בענה 0.3 0.1 0.3 3.6 1.2 4.6 134

 חפר בת 0.1 0.0 0.2 2.2 0.5 3.0 159

 י� בת 24.7 12.4 29.9 19.0 9.5 23.0 1

 זאב גבעת 0.6 0.2 0.8 5.3 1.6 7.2 89

 שמואל גבעת 1.8 0.8 2.2 8.2 3.8 10.3 63

 גבעתיי� 9.1 5.2 10.6 17.1 9.9 19.9 4

 מכר�דיידה'ג 0.8 0.2 0.9 4.3 1.1 5.2 112

 גדרה 1.6 0.8 1.9 7.5 3.9 9.0 72

 ולס'ג 0.3 0.1 0.3 5.2 2.0 6.0 91

 וליה'לג'ג 0.3 0.1 0.4 3.4 1.0 4.3 143

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 172!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(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , די�יהו: וללכ .4
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 2009, לפי גיל,   תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 65+בני  : 1.21לוח 
 )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+  

 יבנה ג� 0.8 0.3 1.1 4.6 1.7 6.1 108

 תקווה גני 1.2 0.5 1.6 9.6 3.9 12.2 47

 זרקא�איסר 'ג 0.2 0.1 0.3 1.8 0.5 2.4 162

כרמל�אל דאלית 0.8 0.3 1.0 5.2 1.9 6.4 92

 דבורייה 0.5 0.2 0.6 5.2 1.7 6.2 93

 אסד�אל דייר 0.4 0.1 0.5 3.8 1.3 4.5 128

 חנא דייר 0.4 0.1 0.5 4.6 1.6 5.6 109

 דימונה 3.4 1.4 4.3 10.6 4.4 13.2 42

 השרו� הוד 4.4 2.1 5.6 9.3 4.4 11.8 52

 הרצליה 12.7 6.1 15.9 14.6 7.0 18.3 12

 יעקב זיכרו� 1.4 0.6 1.8 7.6 3.3 9.4 69

 זמר 0.3 0.1 0.3 4.7 1.5 6.0 103

 זרזיר 0.2 0.1 0.3 3.2 1.1 3.9 148

 חדרה 10.1 4.8 12.4 12.6 6.0 15.4 23

 חולו� 26.9 12.7 32.8 14.6 6.9 17.7 13

 חורה 0.3 0.1 0.4 1.6 0.5 2.1 166

 חורפיש 0.3 0.1 0.3 4.7 1.8 5.4 104

 חיפה 48.3 25.7 57.8 18.2 9.7 21.8 2

 20.9 9.4 17.5 55.6 25.0 46.4 

 יהודי�: מזה

    ואחרי�       
)4(

 הגלילית חצור 0.8 0.3 1.0 9.5 4.0 11.4 49

 טבריה 4.4 2.0 5.5 10.7 4.9 13.2 40

 זנגרייה�טובא 0.2 0.1 0.2 2.9 1.1 3.5 156

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 172!ועד ל, הגבוה ביותר הוא 65+ 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(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: וללכ .4
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 2009, ללפי גי,   תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 65+בני  : 1.21לוח 
 )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+  

 טורעא� 0.5 0.2 0.6 4.0 1.5 4.8 121

 טייבה 1.6 0.5 2.0 4.4 1.4 5.5 111

 טירה 1.1 0.4 1.4 5.1 1.9 6.3 96

 כרמל טירת 2.2 1.0 2.7 11.8 5.6 14.3 31

 טמרה 1.1 0.3 1.4 4.0 1.2 4.8 122

 ת'ג�יאנוח 0.2 0.1 0.3 3.7 1.5 4.6 131

 יבנה 2.3 1.0 3.1 7.0 3.1 9.3 76

 יהוד 2.6 1.2 3.4 10.0 4.4 12.8 44

 יפיע 0.7 0.2 0.8 4.2 1.3 5.1 114

 תעילי יקנע� 1.5 0.6 1.8 7.6 3.3 9.5 70

 ירוח� 0.7 0.3 0.8 8.4 3.3 10.4 61

 ירושלי� 63.1 30.5 76.5 8.2 3.9 9.9 64

 8.3 3.5 6.9 63.9 26.9 53.3 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)4(

 ירכא 0.7 0.3 0.8 4.7 1.9 5.6 105

 כאבול 0.4 0.1 0.5 3.6 1.1 4.5 135

 ריאי כוכב 0.4 0.1 0.6 4.2 1.2 6.6 115

 כוכב יעקב 0.1 0.0 0.1 1.1 0.5 1.5 169

 כסיפה 0.3 0.1 0.4 1.8 0.6 2.3 163

 סמיע�כסרא 0.3 0.1 0.3 3.5 1.2 4.2 139

 ורדי� כפר 0.4 0.2 0.6 7.5 3.0 10.1 73

 יאסי% כפר 0.5 0.2 0.7 6.1 2.3 7.5 84

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 ביישובמתו� כלל האוכלוסייה  .1

 ליישוב שבו 172!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(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: וללכ .4
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 2009, לפי גיל,   תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 65+בני  : 1.21לוח 
 )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 0.8 0.3 1.2 4.7 1.8 6.5 106

 כנא כפר 0.7 0.2 0.8 3.5 1.1 4.4 140

 מנדא כפר 0.5 0.2 0.6 2.9 1.0 3.5 157

 סבא כפר 10.7 5.4 13.5 12.8 6.5 16.2 21

 קאס� כפר 0.6 0.2 0.7 3.1 1.0 4.0 152

 קרע כפר 0.6 0.2 0.8 4.0 1.3 5.2 123

 כרמיאל 5.7 2.7 7.1 12.9 6.2 16.1 20

 להבי� 0.3 0.1 0.5 5.4 1.2 8.0 88

 לוד 7.3 3.4 9.0 10.5 4.8 12.9 43

 12.0 4.6 9.8 8.4 3.2 6.9 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)4(

 לקייה 0.2 0.0 0.2 1.7 0.5 2.4 164

 ציו� מבשרת 2.1 0.7 2.8 8.8 2.8 11.9 57

 כרו��אלד 'מג 0.5 0.2 0.6 3.9 1.2 4.8 125

 העמק למגד 2.7 1.3 3.3 11.2 5.4 13.9 35

 שמסדל 'מג 0.5 0.2 0.7 5.2 2.3 6.8 94

136 4.8 1.2 3.6 3.5 0.9 2.6 

�מכבי��מודיעי�
רעות
)4(

 

 עילית מודיעי� 0.3 0.1 0.4 0.6 0.2 0.8 172

 בתיה מזכרת 0.5 0.2 0.7 5.3 2.0 7.4 90

 מיתר 0.5 0.1 0.6 7.6 1.9 10.2 71

 אדומי� מעלה 2.0 0.8 2.6 5.8 2.3 7.6 87

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 172!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(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: וללכ .4
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 2009, לפי גיל,   תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 65+בני  : 1.21לוח 
 )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+  

 מעלה עירו� 0.4 0.1 0.5 3.3 1.1 4.2 144

 תרשיחא�מעלות 2.2 1.0 2.7 10.8 5.0 13.0 39

 
 

11.4 4.5 9.5 2.4 0.9 2.0 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)4(

 אר'מר 0.8 0.3 1.0 4.1 1.3 4.9 118

 משהד 0.3 0.1 0.3 3.6 1.3 4.4 137

 נהרייה 7.0 3.5 8.4 13.6 6.9 16.5 19

 נח% 0.3 0.1 0.4 3.2 0.9 3.9 149

 ציונה נס 3.3 1.5 4.1 8.5 4.0 10.9 59

 נצרת 4.5 1.5 5.5 6.2 2.1 7.6 83

 עילית נצרת 6.7 3.2 8.2 16.3 8.0 20.0 7

 
 

19.3 7.8 15.8 7.9 3.2 6.4 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)4(

 רנש 2.6 1.2 3.3 11.2 5.3 13.9 36

 נתיבות 1.6 0.7 1.9 6.0 2.6 7.1 85

 נתניה 26.5 13.4 32.1 14.5 7.3 17.5 15

 ני�'סח 1.0 0.3 1.2 4.0 1.3 4.9 124

 עומר 1.1 0.4 1.4 16.7 6.8 21.5 5

 עילוט 0.2 0.1 0.3 3.2 0.7 3.9 150

 מאהל עי� 0.4 0.1 0.5 3.3 1.1 4.0 145

 עכו 5.3 2.5 6.3 11.3 5.3 13.7 33

 11.9 4.9 9.9 5.5 2.3 4.6 

 יהודי�: מזה

           ואחרי�
)4(

 עספיא 0.7 0.3 0.8 6.3 2.5 7.8 82

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

בו  ליישוב ש172!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(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: וללכ .4
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 2009, לפי גיל,   תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 65+בני  : 1.21לוח 
 )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+  

 עפולה 5.0 2.4 6.1 12.4 6.0 15.0 25

 עראבה 0.7 0.2 0.9 3.5 1.2 4.2 141

 ערד 3.4 1.5 4.2 14.6 6.3 18.1 14

 ערערה 1.1 0.4 1.3 4.8 1.6 6.0 101

 בנגב�ערערה 0.2 0.1 0.3 1.6 0.7 2.1 167

 עתלית 0.5 0.2 0.7 9.8 3.9 12.9 45

 פוריידיס 0.4 0.1 0.5 3.8 1.0 4.8 129

)בוקייעה (פקיעי� 0.4 0.2 0.5 7.5 3.8 8.7 74

כרכור�חנה פרדס 3.0 1.4 3.7 9.6 4.4 12.0 48

 פרדסייה 0.2 0.1 0.3 3.8 1.0 5.7 130

 תקווה פתח 25.9 12.5 32.2 12.4 6.0 15.4 26

 צור הדסה 0.2 0.0 0.3 3.3 0.8 4.5 146

 צפת 2.7 1.3 3.2 9.2 4.5 10.9 54

 צור��קדימה 0.8 0.3 1.0 4.9 2.0 6.2 99

 קלנסווה 0.6 0.2 0.7 3.0 0.9 3.7 153

 קצרי� 0.7 0.3 0.9 10.7 4.1 13.3 41

 אונו קריית 3.9 1.9 4.8 12.7 6.1 15.5 22

 ארבע קריית 0.5 0.2 0.6 6.4 2.5 8.0 81

 אתא קריית 6.4 2.9 8.0 12.6 5.8 15.8 24

 ביאליק קריית 5.9 2.9 7.3 15.9 7.8 19.7 9

 גת קריית 5.4 2.6 6.5 11.3 5.6 13.7 34

 טבעו� קריית 2.4 1.3 2.9 14.4 8.0 17.5 16

 י� קריית 6.5 3.3 8.0 17.3 8.9 21.1 3

 מוצקי� קריית 6.2 3.3 7.7 16.3 8.6 20.2 8

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 172!ועד ל,  הוא הגבוה ביותר65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי�  .2
  הוא הנמו� ביותר65+אחוז בני 

 כולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זההכול הוא ארצי ו!הס� .3

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: וללכ .4
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 2009, לפי גיל,   תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 65+בני  : 1.21לוח 
 )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+  

 מלאכי קריית 1.6 0.7 2.0 7.7 3.2 9.6 67

 עקרו� קריית 0.9 0.4 1.1 8.7 3.5 10.7 58

 שמונה קריית 2.1 0.9 2.6 9.1 3.8 11.2 55

 שומרו� קרני 0.3 0.1 0.4 4.9 1.9 6.5 100

 ראמה 0.6 0.2 0.7 8.2 3.1 10.2 65

 העי� ראש 2.6 1.0 3.1 6.7 2.7 8.0 78

 לציו� ראשו� 25.0 11.4 32.0 10.9 5.0 14.0 38

 רהט 1.0 0.3 1.3 1.9 0.6 2.5 161

 רחובות 13.7 6.6 17.2 12.2 5.9 15.2 28

 ריינה 0.7 0.2 0.8 3.9 1.2 4.8 126

 רכסי� 0.3 0.1 0.4 3.7 1.6 4.7 132

 רמלה 6.4 2.9 7.8 9.7 4.4 11.8 46

 10.8 4.1 8.9 7.1 2.7 5.9 

 יהודי�: מזה

          ואחרי�
)5(

 ג� רמת 24.3 14.0 28.4 16.7 9.7 19.6 6

 השרו� רמת 6.4 2.9 7.9 15.8 7.2 19.4 10

 ישי רמת 0.3 0.1 0.5 4.8 1.6 7.1 102

 רעננה 7.6 3.3 10.0 11.1 4.9 14.6 37

 שלו��שגב 0.1 0.0 0.2 1.7 0.6 2.2 165
 שדרות 2.0 0.8 2.4 9.5 4.1 11.6 50

 שוה� 0.5 0.2 0.7 3.0 0.9 3.9 154

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 172!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(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: וללכ .4

� 
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 2009, לפי גיל,   תושבי�5,000 ביישובי� שמנו מעל 65+בני  : 1.21לוח 
 )המש�(

 סו� שנה

אחוזי� 
)1(

  אלפי� 

  בני בני 65 +בני  בני בני 65+ בני  רוגדי

היישוב
)2(

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

 שלומי 0.5 0.2 0.6 8.5 3.7 10.2 60

 שעב 0.2 0.1 0.3 3.7 1.1 4.7 133

 שפרע� 1.9 0.6 2.2 5.2 1.7 6.2 95

 יפו�אביב תל 57.4 31.6 68.4 14.2 7.8 16.9 17

 16.7 7.8 14.1 67.6 31.4 56.8 

 יהודי�: מזה

          ואחרי�
)5(

 מונד תל 0.5 0.2 0.6 4.7 2.0 5.9 107

 שבע תל 0.2 0.1 0.3  1.6 0.5 2.2  168

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 מתו� כלל האוכלוסייה ביישוב .1

 ליישוב שבו 172"ועד ל, ותר הוא הגבוה בי65+ 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(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: וללכ .4
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מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.22לוח 
)1(

 ביישובי� שגרי� בה� 

 2009, מ לשעבר" מבריה65+ בני 100לפחות 

 סו( שנה

רוג היישוביד
)3(

 מ" העולי� מבריהאחוז
לשעבר
)1(

 מתו�65+ בני 
  ביישוב65+בני כלל 

 65+ בני עולי�
 לשעברמ"מבריה

)1(
 – 

  אלפי�

ארצי כ"סה 146.5 19.8 
)2(

 

    

 אופקי� 1.2 56.2 9

 יהודה אור 0.5 14.8 55

 עקיבא אור 1.1 56.4 8

 אזור 0.1 8.1 70

 אילת 0.5 16.5 54

 אריאל 1.1 76.0 2

 אשדוד 11.3 46.3 16

14 47.9 7.3 � אשקלו

 שבע באר 9.9 41.5 24

 שא� בית 0.2 14.3 58

 שמש בית 1.2 38.3 27

 ברק בני 0.9 8.5 69

 ש"עי בני 0.9 82.5 1

 י� בת 7.4 29.9 36

 שמואל גבעת 0.2 13.1 62

 גבעתיי� 0.3 2.9 78

 גדרה 0.2 13.4 60

56 14.7 0.1 � יבנה ג

 דימונה 1.3 37.7 29

 השרו� הוד 0.4 9.8 67

 יהיהרצל 0.9 7.2 73

 חדרה 3.4 33.5 34

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  .1

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

ועד , מ הוא הגבוה ביותר" העולי� מבריה65+ ליישוב שבו אחוז בני 1ע בי� דירוג היישובי� נ  .3
  ליישוב שבו האחוז הוא הנמו� ביותר79"ל

� 
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מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.22לוח 
)1(

 ביישובי� שגרי� בה� 
 )המש� (2009, מ לשעבר" מבריה65+ בני 100לפחות 

 סו( שנה

רוג היישוביד
)3(

 מ" העולי� מבריהאחוז
לשעבר
)1(

 מתו�65+ בני 
  ביישוב65+בני כלל 

 65+ בני עולי�
 לשעברמ"מבריה

)1(
 – 

  אלפי�

57 14.4 3.9 � חולו

 חיפה 11.1 23.0 44

 הגלילית חצור 0.2 28.8 37

 טבריה 1.0 23.1 43

 כרמל טירת 0.5 22.6 45

 יבנה 0.4 18.8 52

יהוד 0.2 7.2 74
)4(

 

 עילית יקנע� 0.7 45.1 17

 ירוח� 0.3 43.3 21

 ירושלי� 6.2 9.9 66

 כפר יונה 0.1 13.3 61

 סבא כפר 1.2 11.3 64

 כרמיאל 3.2 56.5 7

 לוד 3.0 40.6 25

 העמק מגדל 1.2 45.0 18

59 14.1 0.4 � רעות�מכבי��מודיעי

 בתיה מזכרת 0.1 26.0 40

 אדומי� מעלה 0.7 37.6 30

 תרשיחא�מעלות 1.5 66.1 4

 רמו� מצפה 0.2 55.2 10

 נהרייה 1.8 25.5 41

 אבות נווה 0.2 50.7 12

 ציונה נס 0.3 9.2 68

 עילית נצרת 3.9 59.2 6

 נשר 1.2 46.8 15

 נתיבות 0.7 44.4 19

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  .1

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

ועד , מ הוא הגבוה ביותר" העולי� מבריה65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי�   .3
  ליישוב שבו האחוז הוא הנמו� ביותר79"ל

� 
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מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.22לוח 
)1(

 ביישובי� שגרי� בה� 
 )המש� (2009, מ לשעבר" מבריה65+ בני 100לפחות 

 סו( שנה

רוג היישוביד
)3(

 מ" העולי� מבריהוזאח
לשעבר
)1(

 מתו�65+ בני 
  ביישוב65+בני כלל 

 65+ בני עולי�
 לשעברמ"מבריה

)1(
 – 

  אלפי�

 נתניה 7.0 26.5 39

 עכו 1.8 34.1 33

 עפולה 2.1 41.8 23

 ערד 2.0 59.9 5

 כרכור�חנה פרדס 0.6 21.3 48

 תקווה פתח 5.6 21.7 46

 צפת 1.0 37.8 28

 צור��הקדימ 0.2 19.8 50

3 68.9 0.5 � קצרי

 אונו קריית 0.3 8.1 71

 ארבע קריית 0.2 43.0 22

 אתא קריית 1.9 30.4 35

 ביאליק קריית 1.3 21.6 47

 גת קריית 2.6 48.3 13

 טבעו� קריית 0.1 5.9 75

 י� קריית 2.6 39.3 26

 מוצקי� קריית 1.5 24.8 42

 מלאכי קריית 0.3 18.2 53

 עקרו� יתקרי 0.1 12.2 63

 שמונה קריית 0.8 36.4 31

 שומרו� קרני 0.1 36.3 32

 העי� ראש 0.3 10.5 65

49 21.3 5.3 � לציו� ראשו

 רחובות 2.6 19.2 51

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  .1

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

ועד , מ הוא הגבוה ביותר" העולי� מבריה65+ ליישוב שבו אחוז בני 1שובי� נע בי� דירוג היי  .3
  ליישוב שבו האחוז הוא הנמו� ביותר79"ל

� 
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מ לשעבר" מבריה65+עולי� בני  : 1.22לוח 
)1(

 ביישובי� שגרי� בה� 
 )המש� (2009, מ לשעבר" מבריה65+ בני 100לפחות 

 סו( שנה

רוג היישוביד
)3(

 מ" מבריה העולי�אחוז
לשעבר
)1(

 מתו�65+ בני 
  ביישוב65+בני כלל 

 65+ בני עולי�
 לשעברמ"מבריה

)1(
 – 

  אלפי�

 רמלה 1.8 27.9 38

 ג� רמת 1.2 5.1 76

 השרו� רמת 0.1 2.2 79

 רעננה 0.4 4.8 77

 שדרות 1.1 55.0 11

 שלומי 0.2 43.4 20

 יפו�אביב תל 4.2 7.3 72

 סייהקובצי האוכלו, ס"למ : מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  .1

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

ועד , מ הוא הגבוה ביותר" העולי� מבריה65+ ליישוב שבו אחוז בני 1דירוג היישובי� נע בי�   .3
  ליישוב שבו האחוז הוא הנמו� ביותר79"ל
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שני� ,  תושבי�10,000�ה מ ביישובי� שמנו למעל65+בני  : 1.23לוח 
 נבחרות

 סו( שנה, אחוזי�

2009 2008 2000 1990 1983 1972   

ארצי כ"סה 7.1 8.8 9.2 9.8 9.7 9.8
)1(

 

       

 סנא� אבו    3.6 4.4 4.9

 פח��אל או� 3.1 2.3 2.3 2.4 8.3 8.9

 אופקי� 3.4 4.6 5.1 8.8 2.9 3.2

 אב� יהודה     9.4 9.3

 יהודה אור 5.7 6.9 6.9 8.2 8.7 9.2

 עקיבא אור 6.9 7.2 6.7 9.5 10.6 11.8

 אזור     10.3 11.3

 אילת 1.7 2.1 2.3 5.1 6.9 6.4

 אכסאל     2.8 3.1

 אלעד     0.8 0.8

4.1 3.8     � אעבלי

 אריאל   1.6 6.6 8.9 8.2

 אשדוד 4.1 6.8 8.2 10.4 11.7 11.9

�אשקלו 5.4 7.6 8.7 12.2 13.7 13.7 

גרבייה�באקה אל 3.0 2.5 2.3 2.6  
)2(

 

 ת'ג באקה     3.7 4.1

 יעקב באר      6.7

 שבע באר 4.4 6.8 8.5 11.3 12.2 12.2

�'בית ג     5.6 5.9 

 שא� בית 3.6 4.4 5.0 6.4 7.1 7.9

 שמש בית 4.2 4.7 4.6 5.2 4.3 4.0

 עילית ביתר    0.7 0.8 0.7

 ברק בני 7.4 10.5 10.1 8.6 7.2 7.1

עדהגבעת �בנימינה     6.6 6.4
)2(

 

 בת י� 5.8 8.8 11.4 16.7 19.0 19.0

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 הכול הוא ארצי וכולל יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה"הס� .1

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

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

� 
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שני� ,  תושבי�10,000� ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.23לוח 
 )המש�(נבחרות 

 סו( שנה, אחוזי�

2009 2008 2000 1990 1983 1972   

 גבעת זאב    3.0 5.1 5.3

 שמואל גבעת 7.3 6.6 6.3 8.9 7.9 8.2
 גבעתיי� 7.8 14.9 18.2 20.4 17.5 17.1

 מכר�דידה'ג 3.0   2.8 3.9 4.3

 גדרה     9.6 7.5

 זרקא�איסר 'ג     1.6 1.8

 יבנה ג�    4.4 4.4 4.6

 תקווה גני    8.0 9.0 9.6

5.2  3.9 3.3 3.2 3.0 

כרמל�דאליית אל
)2 ( 

 כרמלעיר :  ג�ראו

 אסד�אל רדיי      3.8
 דימונה 3.3 4.8 5.7 8.7 9.9 10.6

 השרו� הוד 8.6 9.5 9.6 7.9 8.9 9.3

 הרצלייה 7.9 8.7 9.4 12.3 14.4 14.6

7.6 7.6 7.5 9.0   � יעקב זיכרו

 חדרה 8.5 10.8 10.9 11.4 12.4 12.6

 חולו� 6.7 9.6 10.7 13.9 15.1 14.6

 חורה     2.0 1.6

18.2 17.7 17.4 16.3 15.2 10.4 

  חיפה

  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי�  �  10.7 16.1 17.4 18.6 19.0 17.5
)3(

 

 טבריה 5.4 5.9 6.2 9.1 10.3 10.7

 טורעא�     3.6 4.0

 טייבה 2.8 2.7 2.7 3.2 4.0 4.4

 טירה 3.7 3.2 3.1 3.8 4.5 5.1

 כרמל טירת 8.0 8.5 9.2 10.8 11.3 11.8

 טמרה 2.5 2.9 2.4 2.9 3.5 4.0

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 הכול הוא ארצי וכולל 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( סיווג דת  נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא, יהודי�: כולל .3

� 
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שני� ,  תושבי��10,000 ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.23לוח 
 )המש�(נבחרות 

 סו$ שנה, אחוזי�

2009 2008 2000 1990 1983 1972   

 יבנה 4.0 5.0 4.3 5.7 6.6 7.0

יהוד 6.3 7.0 7.7 8.8 9.9 10.0
)2(

 

 יפיע 3.6 3.0 2.6 3.0 3.9 4.2

 עילית יקנע	 6.4 6.9 7.1 6.9 7.4 7.6

8.2 8.1 8.1 7.5 7.5 6.7 
  ירושלי	

  כלל התושבי	� 

ואחרי� יהודי�  �  7.4 8.7 8.8 10.3 10.6 6.9
)3(

 

 ירכא  3.2 2.9 3.1 3.7 4.7

 כאבול     3.0 3.6

 יאיר כוכב     3.6 

 כסיפה     1.5 1.8

 יונה כפר     4.7 4.7

 נאכ כפר 3.9 3.6 2.7 2.6 3.1 3.5

 מנדא כפר 2.7 2.8 2.1 2.1 2.7 2.9

 סבא כפר 7.6 8.1 8.2 11.1 12.3 12.8

 קאס	 כפר 3.1 2.3 2.5 2.7 2.8 3.1

 קרע כפר 2.5 2.3 2.3 2.9 3.4 4.0

 כרמיאל 2.6 4.5 7.3 11.2 12.7 12.9

10.5 10.5 9.4 7.0 6.5 5.4 
  לוד

  כלל התושבי	� 

ואחרי�י�   יהוד�  5.6 7.3 8.3 11.2 13.3 9.8
)3(

 

 ציו� מבשרת 3.6 3.4 3.6 4.9 8.1 8.8

כרו	�אלד 'מג    2.9  3.9
)2 (

 שגור:  ג�ראו

 העמק מגדל 5.4 7.7 7.8 10.5 11.2 11.2

מודיעי�    2.2  
)2(

 

 רעות�מכבי	�מודיעי�         3.3 3.6

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 נ� מופיעי� בלוח זההכול הוא ארצי וכולל יישובי� שאי�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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שני� , בי� תוש�10,000 ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.23לוח 
 )המש�(נבחרות 

 סו$ שנה, אחוזי�

2009 2008 2000 1990 1983 1972   

 עילית�מודיעי�    1.2 1.1 0.6

רעות�מכבי	    0.8  
)2(

 

 אדומי� מעלה   1.1 3.8 5.5 5.8

 עירו� מעלה     3.1 3.3

10.8 11.1 9.9 4.7 3.7 4.4 
 תרשיחא �מעלות

  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי�  �  3.8   11.1 12.6 9.5
)3(

 

 אר'מר 3.5 3.4 2.7 2.9 3.8 4.1
 נהרייה 9.5 12.6 12.9 14.2 13.5 13.6

 נח�     2.9 3.2

 ציונה נס 7.7 9.6 9.0 10.2 8.9 8.5

 נצרת 4.0 3.6 3.3 4.5 5.8 6.2

16.3 16.4 14.9 10.9 9.9 7.4 
  עילית נצרת

  כלל התושבי�� 

ואחרי�הודי�   י�   10.8  16.0 18.6 15.8
)3(

 

 נשר 8.4 11.4 11.6 10.5 12.5 11.2

 נתיבות 3.1 4.3 4.5 6.6 6.3 6.0

 נתניה 8.2 11.2 11.9 14.8 14.9 14.5

 ני�'סח 3.5 3.3 2.8 2.8 3.5 4.0

 מאהל עי�     2.8 3.3

)2(כרמל עיר     5.4 
 

11.3 11.1 11.1 8.1 7.1 5.7 
  עכו

  כלל התושבי�� 

ואחרי� יהודי�  �  6.3 8.0 9.7 13.4 13.7 9.9
)3(

 

 עספיא      6.3

 עפולה 6.6 7.9 8.2 11.3 12.4 12.4

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 הכול הוא ארצי וכולל 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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שני� ,  תושבי��10,000 ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.23לוח 
 )המש�(נבחרות 

 סו$ שנה, אחוזי�

2009 2008 2000 1990 1983 1972   

 עראבה 2.6 3.0 2.7 2.6 3.2 3.5
 ערד 2.5 6.2 7.6 11.7 15.0 14.6

 ערערה 2.7 2.5 2.8 3.4 4.2 4.8
 בנגב ערערה     1.3 1.6
 כרכורחנה פרדס 9.3 10.5 10.8 11.5 11.0 9.6

 פוריידיס     3.2 3.8

 תקווה פתח 7.6 9.6 10.6 12.7 13.1 12.4

 צפת 6.2 7.3 7.7 10.8 9.6 9.2

צור�קדימה     5.2 4.9
)2(

 

 קלנסווה 3.0 2.3 2.1 2.2 2.9 3.0

 אונו קריית 5.5 8.1 14.4 13.7 12.9 12.7

 אתא קריית 7.8 10.0 10.5 11.6 12.6 12.6

 ביאליק קריית 7.6 8.5 10.9 14.5 15.6 15.9

 גת קריית 4.5 6.7 8.1 11.1 11.5 11.3

 טבעו� קריית 10.7 14.0 15.1 15.5 15.1 14.4

 י� קריית 7.7 10.4 12.4 16.4 18.0 17.3

 מוצקי� קריית 8.7 9.7 11.2 14.7 15.8 16.3

 מלאכי קריית 5.2 5.4 4.7 6.6 7.6 7.7

 קריית עקרו�     8.8 8.7

 שמונה קריית 3.8 4.7 5.5 8.4 9.3 9.1

 העי� ראש 4.0 7.0 8.9 5.2 6.6 6.7

 לציו� ראשו� 7.2 7.1 7.9 9.2 10.6 10.9

 רהט  1.5 1.6 1.4 1.6 1.9

 רחובות 7.5 9.5 10.8 11.9 12.1 12.2

 ריינה 3.6 3.1 2.5 2.8 3.6 3.9

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

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

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

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

� 
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שני� ,  תושבי��10,000 ביישובי� שמנו למעלה מ65+בני  : 1.23לוח 
 )המש�(נבחרות 

 סו$ שנה, אחוזי�

2009 2008 2000 1990 1983 1972   

9.7 9.3 8.6 7.0 6.4 5.7 
  רמלה
   כלל התושבי�

ואחרי� יהודי�  �  6.1 7.1 7.8 10.0 11.1 8.9
)3(

 

 ג� רמת 8.9 14.6 16.8 18.0 17.3 16.7

 השרו� רמת 5.1 5.7 7.4 12.6 15.3 15.8

 רעננה 8.1 6.8 7.4 9.0 10.7 11.1

שגור     3.4 
)2(

 

 שדרות 3.2 5.3 5.5 9.2 9.7 9.5

 שוה�    1.3 2.6 3.0

 שפרע� 3.7 3.7 3.4 3.8 4.6 5.2

14.2 13.8 16.9 18.2 19.0 12.6 
 יפו אביב תל

   כלל התושבי�

ואחרי� יהודי�  �  12.8 19.4 18.8 17.5 14.3 14.1
)3(

 

 תל מונד     4.3 4.7

 שבע תל         1.4 1.6

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

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

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

 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת  , יהודי�: כולל .3
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 2009,  וכלל האוכלוסייה במועצות האזוריות65+בני  : 1.24לוח 

 סו$ שנה

  כלל 65 +בני  דירוג

  האוכלוסייה   מכללאחוז  המועצה

)1(האזורית
האוכלוסייה     )אלפי�( אלפי�

כ המועצות האזוריות"סה 696.5 48.7 7.0  
)2(

 

      

 בסמה אבו 13.3 0.2 1.2  51

 בטו�אל 6.5 0.2 2.9  44

 אלונה 1.9 0.1 3.7  40

 אשכול 10.7 0.9 8.8  15

  טוביהבאר 19.6 1.7 8.4  21

 'מרגאלבוסת� 6.7 0.3 4.0  39

  שמעו�בני 6.7 0.6 8.6  17

 ברנר 6.5 0.6 9.7  9

 גדרות 4.6 0.5 10.4  7

 גול� 12.2 0.2 1.7  48

  עציו�גוש 15.0 0.3 2.2  47

 גזר 21.3 1.6 7.3  27

  רווהג� 5.1 0.5 9.0  12

  השרו�דרו� 24.6 1.9 7.7  23

 הגלבוע 24.6 2.1 8.4  22

  העליו�הגליל 15.1 2.0 13.4  3

  התחתו�הגליל 9.5 0.6 6.0  33

  התיכונההערבה 2.5 0.1 3.7  41

  חברו�הר 5.8 0.0 0.8  52

 זבולו� 11.4 1.0 8.6  18

  אילותחבל 3.3 0.1 3.0  43

  יבנהחבל 5.6 0.4 6.9  31

 האוכלוסייהקובצי , ס"למ : מקור

�ועד ל,   בה הוא הגבוה ביותר65+ועצה שאחוז בני   מ– 1דירוג המועצות האזוריות נע בי%   . 1
  הוא הנמו� ביותר65+ מועצה שבה אחוז בני �  53

 הגרי� 65+ואילו בני ,  מתו� כלל האוכלוסייה9%הגרי� במועצות אזוריות מהווי�  . 2
  מכלל הגרי� במועצות אזוריות7%במועצות אזוריות מהווי� 

� 
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 )המש� (2009, יה במועצות האזוריות וכלל האוכלוסי65+בני  : 1.24לוח 

 סו$ שנה

  כלל 65 +בני  דירוג

  האוכלוסייה   מכללאחוז  המועצה

)1(האזורית
האוכלוסייה     )אלפי�( אלפי�

 מודיעי� חבל 19.7 1.1 5.8  35

  אשקלו�חו� 13.0 1.0 7.5  25

  הכרמלחו� 24.5 2.2 9.0  13

  השרו�חו� 12.7 1.2 9.7  10

 יואב 6.0 0.5 9.0  14

  השרו�לב 20.6 2.1 10.1  8

 לכיש 8.5 0.7 8.7  16

  החרמו�מבואות 6.2 0.4 6.1  32

 מגידו 9.8 1.3 12.9  4

 מגילות 1.0 0.0 0.6  53

  אשרמטה 22.2 2.4 10.8  6

  בנימי�מטה 46.1 0.8 1.7  49

  יהודהמטה 41.7 2.9 7.0  30

 מנשה 12.9 1.1 8.6  19

  יוס�מעלה 8.7 0.5 6.0  34

  הגלילמרו� 13.1 0.7 5.2  38

 מרחבי� 10.8 0.6 5.6  36

 משגב 21.7 0.5 2.4  46

  שורקנחל 5.3 0.2 3.4  42

  הירד�עמק 10.9 1.5 13.7  2

  המעיינותעמק 10.9 1.2 11.3  5

  חפרעמק 36.8 3.4 9.3  11

  יזרעאלעמק 31.0 2.4 7.6  24

 לוד עמק 12.5 0.9 7.2  28

 האוכלוסייהקובצי , ס"למ : מקור

�ועד ל,   בה הוא הגבוה ביותר65+ מועצה שאחוז בני  – 1דירוג המועצות האזוריות נע בי%   . 1
  הוא הנמו� ביותר65+ מועצה שבה אחוז בני �  53

 הגרי� 65+ואילו בני ,  מתו� כלל האוכלוסייה9%הגרי� במועצות אזוריות מהווי�  . 2
  מכלל הגרי� במועצות אזוריות7%יות מהווי� במועצות אזור

� 
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 )המש� (2009,  וכלל האוכלוסייה במועצות האזוריות65+בני  : 1.24לוח 

 סו$ שנה

  כלל 65 +בני  דירוג

  האוכלוסייה   מכללאחוז  המועצה

)1(האזורית
האוכלוסייה     )אלפי�( אלפי�

 הירד� ערבות 3.4 0.1 1.7  50

  נגברמת 4.8 0.3 5.5  37

  נגבשדות 7.7 0.7 8.6  20

 שומרו� 24.6 0.7 2.8  45

  הנגבשער 6.2 0.9 13.9  1

 שפיר 9.4 0.7 7.4  26

 תמר 1.3 0.1 7.2   29

 האוכלוסייהקובצי , ס"למ : מקור

�ועד ל,   בה הוא הגבוה ביותר65+ מועצה שאחוז בני  – 1דירוג המועצות האזוריות נע בי%   . 1
  הוא הנמו� ביותר65+שבה אחוז בני  מועצה �  53

 הגרי� 65+ואילו בני ,  מתו� כלל האוכלוסייה9%הגרי� במועצות אזוריות מהווי�  . 2
  מכלל הגרי� במועצות אזוריות7%במועצות אזוריות מהווי� 
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, בי# יישובי"ושל כלל האוכלוסייה  65+הגירה פנימית של בני  : 1.25לוח 
 2009, לפי מחוז וצורת יישוב

 סו$ שנה

  אלפי� �1,000ל שיעורי�

 של מאז% 65+בני  65+בני 
 כלל

האוכלוסייה  נכנסי� יוצאי� מאז%  נכנסי� יוצאי� מאז�

        

 *כ"סה 10.9 10.9 � 14.7 14.7 � 

        

 מחוזות        

 ירושלי� 0.6 0.9 �0.3  8.0 12.2 �4.3 �6.1

 הצפו% 1.0 0.9 0.0  10.3 9.9 0.4 �3.0

 חיפה 1.5 1.6 �0.1  13.4 14.4 �1.0 1.7

 המרכז 3.6 2.5 1.1  20.6 14.5 6.0 6.8

 אביב תל 2.7 3.4 �0.7  14.9 18.7 �3.8 �3.0

 הדרו� 1.3 1.3 0.0  12.4 12.9 �0.5 �4.2

        

 יישוב צורת       

        

כ"סה – עירוניי� יישובי� 10.1 10.3 �0.2 14.7 15.0 �0.3 �1.1

�9.3 �5.2 11.3 6.1 �0.3 0.7 0.4 500,000+ 

 ירושלי�      0.4 0.7 �0.3 6.1 11.3 �5.2 �9.3

�2.5 �2.9 15.4 12.5 �0.5 2.8 2.3 499,999�200,000 

 יפו אביבתל      0.8 1.2 �0.4 13.5 20.2 �6.8 �10.2

 חיפה      0.4 0.7 �0.4 7.5 14.8 �7.2 �0.3

  לציו�ראשו�      0.4 0.3 0.1 16.2 14.0 2.2 �2.8

 פתח תקווה      0.5 0.3 0.2 18.1 11.8 6.3 12.7

 אשדוד      0.3 0.3 0.0 10.6 10.6 0.0 �5.6

�1.9 �1.9 15.5 13.6 �0.3 2.6 2.2 100,000199,999 

�1.3 3.0 16.1 19.1 0.3 1.4 1.7 50,00099,999 

�0.5 3.1 15.5 18.6 0.4 2.0 2.4 20,00049,999 

5.1 6.3 11.6 17.9 0.2 0.4 0.6 10,00019,999 

2.6 0.7 16.0 16.7 0.0 0.3 0.3 5,0009,999 

13.7 4.2 16.0 20.2 0.0 0.1 0.2 2,0004,999 

        

12.5 4.6 12.8 17.4  כ"סה – כפריי� יישובי� 0.8 0.6 0.2 

 וסייהקובצי האוכל, ס"למ : מקור

 שומרו%והכולל יהודי� ביישובי� יהודיי� באזור יהודה  *
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לפי מחוז וצורת ,  בי# יישובי"65+מאז# הגירה פנימית של בני  : 1.26לוח 
 2003%2009, יישוב

 סו$ שנה, 65+ בני �1,000שיעורי� ל

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003  

        

 *כ"סה 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

      

 מחוזות     

 ירושלי� �2.0 �4.1 �3.5 �3.6 �4.0 �4.3 �4.3

 הצפו% 0.0 �0.5 �0.8 �0.7 �1.0 �0.4 0.4

 חיפה �1.9 �1.9 �1.4 �1.8 �0.5 �0.3 �1.0

 המרכז 6.3 7.2 6.7 7.6 7.0 6.5 6.0

 אביב תל �4.8 �5.8 �4.3 �4.6 �4.0 �4.8 �3.8

 הדרו� 1.6 3.1 0.9 �0.2 �1.7 �0.4 �0.5

    

 יישוב צורת     

 

 כ"סה –יישובי� עירוניי�  �0.4 �0.5 �0.4 �0.3 �0.4 �0.2 �0.3

�5.2     500,000+ 

 ירושלי�      �2.3 �5.5 �4.7 �4.6 �4.4 �4.2 �5.2

�2.9     499,999�200,000 

 יפו� אביבתל      �6.4 �7.8 �5.0 �8.5 �6.9 �8.7 �6.8

 חיפה      �8.3 �7.5 �7.5 �5.7 �4.0 �4.4 �7.2

  לציו%ראשו%      8.7 5.6 7.9 8.5 5.8 3.2 2.2

 פתח תקווה          6.3

 אשדוד         7.0 4.2 5.4 0.0

�1.9 �1.0 �0.1 0.5 �0.1 1.5 �0.6 100,000�199,999 

3.0 5.8 3.0 2.6 1.5 3.9 1.8 50,000�99,999 

3.1 0.2 0.7� 0.1 1.0 0.0 1.5 20,000�49,999 

6.3 6.4 4.1 3.0 5.2 2.5 6.5 10,000�19,999 

 6.0 3.8 4.1 4.3 3.7 3.9 9,999�2,000 

0.7     5,000�9,999 

4.2     2,000�4,999 

    

 כ"סה – כפריי� יישובי� 6.0 7.7 6.2 5.9 7.1 2.5 4.6

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 שומרו%והולל יהודי� ביישובי� יהודיי� באזור יהודה כ *
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,  ושל כלל האוכלוסייה65+הגירה פנימית בי# יישובי" של בני  : 1.27לוח 
 2007, *לפי יישוב

 סו$ שנה

  מספרי� מוחלטי� �1,000ל שיעורי�

 65+בני  65+בני   האוכלוסייהכלל

 נכנסי� יוצאי� מאז%  נכנסי� יוצאי� מאז� מאז%

 גוש אבו 0 0 0 0 0 0 3

  סנא�אבו 0 0 0 0 0 0 0

  יהודהאב� 36 16 20 46 20 25 13

 פח� אלאו� 5 0 5 4 0 4 0

 אופקי� 19 44 �25 8 19 �11 �7

  יהודהאור 53 46 7 20 17 3 �1

  עקיבאאור 25 29 �4 15 17 �2 �6

 אורנית 4 5 �1 21 26 �5 24

 אזור 23 18 5 21 17 5 1

 אילת 68 94 �26 22 30 �8 �7

 אכסאל 0 0 0 0 0 0 1

 אלעד 39 6 33 156 24 132 36

  מנשהאלפי 8 8 0 43 43 0 35

 אעבלי� 0 0 0 0 0 0 0

 אפרתה 12 5 7 45 19 27 15

 אריאל 37 24 13 25 16 9 2

 אשדוד 319 221 98 13 9 4 1

 אשקלו� 183 140 43 12 9 3 2

 ת'גבאקה 0 0 0 0 0 0 1

  יעקבבאר 20 8 12 28 11 17 16

  שבעבאר 200 286 �86 9 12 �4 �7

ידאת'נוגבועיינה 0 0 0 0 0 0 �4

 בוקעאתא 0 0 0 0 0 0 �1

 מכסור אלביר 0 3 �3 0 14 �14 �2

  אלבית 0 0 0 0 0 0 �16

 �' גבית 0 0 0 0 0 0 1

  דג�בית 7 3 4 16 7 9 41

 )פורס� באינטרנט (1358' פרסו� מס, 2007הרשויות המקומיות בישראל , ס"למ : מקור

 2007 תושבי� בסו$ 5,000נכללו יישובי� שמנו לפחות  *

� 
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,  ושל כלל האוכלוסייה65+הגירה פנימית בי# יישובי" של בני  : 1.27לוח 
 )המש� (2007, *לפי יישוב

 סו$ שנה

  מספרי� מוחלטי� �1,000ל שיעורי�

 65+בני  65+בני  אוכלוסייה הכלל

 נכנסי� יוצאי� מאז%  נכנסי� יוצאי� מאז� מאז%

 שא� בית 5 13 �8 4 11 �7 �7

  שמשבית 51 74 �23 16 23 �7 9

  עיליתביתר 14 3 11 54 12 43 46

  ברקבני 195 282 �87 17 25 �8 �7

 ש"עי בני 20 18 2 17 15 2 �7

36 19 16 35 14 12 26 
גבעת נימינהב

 עדה

 ה"בסמ 0 0 0 0 0 0 �3

  טבעו�בסמת 0 0 0 0 0 0 0

  י�בת 417 413 4 17 17 0 �6

  זאבגבעת 19 15 4 38 30 8 �9

  שמואלגבעת 56 28 28 36 18 18 19

 גבעתיי� 130 219 �89 15 25 �10 �2

 מכרדיידה'ג 0 3 �3 0 4 �4 �6

 גדרה 64 13 51 40 8 31 56

 ולס'ג 0 0 0 0 0 0 2

 וליה'לג'ג 0 0 0 0 0 0 5

  יבנהג� 30 12 18 40 16 24 45

  תקווהגני 25 25 0 23 23 0 5

 זרקאאיסר 'ג 0 0 0 0 0 0 �5

 דבורייה 0 0 0 0 0 0 1

  חנאדייר 0 0 0 0 0 0 �4

 דימונה 34 52 �18 10 16 �5 �7

  השרו�הוד 130 58 72 32 14 18 11

 הרצליה 179 230 �51 15 19 �4 �7

  יעקבזיכרו� 41 18 23 30 13 17 25

 זמר 0 0 0 0 0 0 �6

 זרזיר 0 0 0 0 0 0 �3

 )פורס� באינטרנט (1358' פרסו� מס, 2007הרשויות המקומיות בישראל , ס"למ : מקור

 2007 תושבי� בסו$ 5,000נכללו יישובי� שמנו לפחות  *

� 
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,  ושל כלל האוכלוסייה65+ת בי# יישובי" של בני הגירה פנימי : 1.27לוח 
 )המש� (2007, *לפי יישוב

 סו$ שנה

  מספרי� מוחלטי� �1,000ל שיעורי�

 65+בני  65+בני   האוכלוסייהכלל

 נכנסי� יוצאי� מאז%  נכנסי� יוצאי� מאז� מאז%

 חדרה 178 109 69 18 11 7 2

 חולו� 361 411 �50 14 16 �2 2

 חורה 3 0 3 16 0 16 20

 חורפיש 0 0 0 0 0 0 �3

 חיפה 353 546 �193 7 12 �4 �8

  הגליליתחצור 5 7 �2 6 9 �3 �2

 טבריה 39 63 �24 10 16 �6 �20

 זנגרייהטובא 0 0 0 0 0 0 1

 טורעא� 0 0 0 0 0 0 �2

 טייבה 0 0 0 0 0 0 2

 טירה 0 0 0 0 0 0 1

  כרמלטירת 21 20 1 10 9 0 �6

 טמרה 0 0 0 0 0 0 2

 ת'גיאנוח 0 0 0 0 0 0 1

 יבנה 40 34 6 19 16 3 �4

 יהוד 54 29 25 21 11 10 �2

 יפיע 0 0 0 0 0 0 �2

  עיליתיקנע� 17 22 �5 12 16 �4 �7

 ירוח� 0 21 �21 0 28 �28 �26

 ירושלי� 401 667 �266 7 11 �4 �4

 ירכא 0 0 0 0 0 0 �1

 כאבול 0 0 0 0 0 0 2

  יאירכוכב 11 8 3 29 21 8 �10

 כסיפה 0 0 0 0 0 0 4

 סמיעכסרא 0 0 0 0 0 0 6

  ורדי�כפר 8 14 �6 22 38 �16 �2

  יאסי�כפר 0 0 0 0 0 0 �2

 )פורס� באינטרנט (1358' פרסו� מס, 2007הרשויות המקומיות בישראל , ס"למ : מקור

 2007 תושבי� בסו$ 5,000ת נכללו יישובי� שמנו לפחו *

� 
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,  ושל כלל האוכלוסייה65+הגירה פנימית בי# יישובי" של בני  : 1.27לוח 
 )המש� (2007, *לפי יישוב

 סו$ שנה

  מספרי� מוחלטי� �1,000ל שיעורי�

 65+בני  65+בני   האוכלוסייהכלל

 נכנסי� יוצאי� מאז%  נכנסי� יוצאי� מאז� מאז%

 יונה כפר 35 14 21 50 20 30 47

  כנאכפר 0 0 0 0 0 0 2

  מנדאכפר 0 0 0 0 0 0 �4

  סבאכפר 261 145 116 26 15 12 �4

  קאס�כפר 0 0 0 0 0 0 2

  קרעכפר 0 0 0 0 0 0 2

 כרמיאל 101 65 36 18 12 6 �2

 להבי� 9 9 0 35 35 0 0

 לוד 125 130 �5 18 19 �1 �11

 יהלקי 6 0 6 35 0 35 18

  ציו�מבשרת 50 52 �2 28 29 �1 11

  העמקמגדל 24 38 �14 9 14 �5 �4

 שמסדל 'מג 0 0 0 0 0 0 0

46 51 35 87 107 73 180 
מכבי�מודיעי�

 רעות

  עיליתמודיעי� 12 3 9 29 7 22 0

  בתיהמזכרת 20 9 11 46 21 25 0

 מיתר 4 9 �5 9 20 �11 0

  אדומי�להמע 124 35 89 71 20 51 20

  עירו�מעלה 0 0 0 0 0 0 0

תרשיחאמעלות 16 22 �6 7 9 �3 �10

 אר'מר 0 0 0 0 0 0 �5

 משהד 0 0 0 0 0 0 0

 נהרייה 100 99 1 14 14 0 1

 נח� 0 0 0 0 0 0 0

  ציונהנס 47 37 10 16 13 3 34

 נצרת 4 9 �5 1 2 �1 �7

  עיליתנצרת 46 102 �56 6 14 �8 �13

 )פורס� באינטרנט (1358' פרסו� מס, 2007הרשויות המקומיות בישראל , ס"למ : מקור

 2007 תושבי� בסו$ 5,000נכללו יישובי� שמנו לפחות  *

� 
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,  ושל כלל האוכלוסייה65+הגירה פנימית בי# יישובי" של בני  : 1.27לוח 
 )המש� (2007, *לפי יישוב

 סו$ שנה

  �מספרי� מוחלטי �1,000ל שיעורי�

 65+בני  65+בני   האוכלוסייהכלל

 נכנסי� יוצאי� מאז%  נכנסי� יוצאי� מאז� מאז%

 נשר 61 32 29 23 12 11 �4

 נתיבות 14 26 �12 8 16 �7 �1

 נתניה 364 308 56 14 12 2 6

 ני�'סח 0 8 �8 0 9 �9 �21

 עומר 14 29 �15 15 30 �16 0

 עילוט 0 0 0 0 0 0 0

  מאהלעי� 0 0 0 0 0 0 0

  כרמלעיר 0 0 0 0 0 0 2

 עכו 65 94 �29 13 18 �6 �9

 עפולה 34 69 �35 7 14 �7 �9

 עראבה 0 0 0 0 0 0 0

 ערד 62 62 0 18 18 0 �5

 ערערה 0 0 0 0 0 0 0

 בנגבערערה 0 0 0 0 0 0 0

 פוריידיס 0 0 0 0 0 0 0

)בוקייעה (פקיעי� 0 0 0 0 0 0 0

כרכורחנה פרדס 59 64 �5 17 19 �1 0

 פרדסייה 4 10 �6 24 60 �36 0

  תקווהפתח 469 243 226 19 10 9 14

 צפת 30 46 �16 11 16 �6 �5

 צור�קדימה 22 9 13 25 10 15 0

 קלנסווה 0 0 0 0 0 0 0

 קצרי� 17 14 3 26 21 5 0

  אונוקריית 100 70 30 27 19 8 29

  ארבעקריית 0 13 �13 0 38 �38 0

  אתאקריית 62 74 �12 10 12 �2 �2

  ביאליקקריית 94 110 �16 16 19 �3 �11

 )פורס� באינטרנט (1358' פרסו� מס, 2007הרשויות המקומיות בישראל , ס"למ : מקור

 2007 תושבי� בסו$ 5,000נכללו יישובי� שמנו לפחות  *

� 
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,  ושל כלל האוכלוסייה65+ של בני הגירה פנימית בי# יישובי" : 1.27לוח 
 )המש� (2007, *לפי יישוב

 סו$ שנה

  מספרי� מוחלטי� �1,000ל שיעורי�

 65+בני  65+בני   האוכלוסייהכלל

 נכנסי� יוצאי� מאז%  נכנסי� יוצאי� מאז� מאז%

 גת קריית 31 88 �57 5 16 �10 �10

  טבעו�קריית 45 19 26 21 9 12 0

  י�קריית 94 100 �6 14 15 �1 �12

  מוצקי�קריית 119 103 16 19 16 3 �7

  מלאכיקריית 16 13 3 11 9 2 �11

  עקרו�קריית 16 15 1 18 17 1 0

  שמונהקריית 11 30 �19 5 15 �9 �11

  שומרו�קרני 9 3 6 31 10 20 0

 ראמה 0 0 0 0 0 0 0

  העי�ראש 33 44 �11 13 18 �4 �3

  לציו�ראשו� 423 283 140 18 12 6 0

 רהט 6 0 6 9 0 9 2

 רחובות 198 164 34 15 13 3 3

 ריינה 0 0 0 0 0 0 0

 רכסי� 5 9 �4 15 26 �12 0

 רמלה 92 94 �2 15 16 0 �4

  ג�רמת 323 487 �164 14 22 �7 �6

  השרו�רמת 137 121 16 24 21 3 8

 ישי רמת 5 5 0 19 19 0 0

 רעננה 160 165 �5 21 22 �1 �8

0 0 0 0 0 0 0 
 או� אל– שבלי

 גנ�

 שלו�שגב 0 0 0 0 0 0 0

 שגור 0 0 0 0 0 0 1

 שדרות 12 76 �64 6 40 �34 �40

 שוה� 16 10 6 34 21 13 0

 שלומי 7 9 �2 17 22 �5 0

 שעב 0 0 0 0 0 0 0

 )פורס� באינטרנט (1358 'פרסו� מס, 2007הרשויות המקומיות בישראל , ס"למ : מקור

 2007 תושבי� בסו$ 5,000נכללו יישובי� שמנו לפחות  *

� 
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,  ושל כלל האוכלוסייה65+הגירה פנימית בי# יישובי" של בני  : 1.27לוח 
 )המש� (2007, *לפי יישוב

 סו$ שנה

  מספרי� מוחלטי� �1,000ל שיעורי�

 65+בני  65+בני   האוכלוסייהכלל

 נכנסי� יוצאי� מאז%  נכנסי� י�יוצא מאז� מאז%

 שפרע� 0 0 0 0 0 0 1

 יפו אביבתל 707 1,087 �380 13 20 �7 4

  מונדתל 12 16 �4 27 36 �9 0

  שבעתל 0 0 0  0 0 0 0

 )פורס� באינטרנט (1358' פרסו� מס, 2007הרשויות המקומיות בישראל , ס"למ : מקור

 2007 תושבי� בסו$ 5,000נכללו יישובי� שמנו לפחות  *

 



 2010 - ים בישראלקשיש 68

גיל וקבוצת , לפי מי#,  הגרי" בקהילה65+אומד# בני  : 1.28לוח 
 2009, אוכלוסייה

 סו$ שנה

   אלפי� אחוזי�

   

 65 +בני כ"סה 741.5 100.0

   

 בקהילה גרי� 717.2 96.7

   

 לטיפול ממוש)במוסדות גרי� 24.4 3.3
)1(

 

   

  הגרי� בקהילה65 +בני  

 כ"סה 717.2 100.0

 גברי� 314.0 43.8

 נשי� 403.1 56.2

   

 גיל  

7465 בני 385.1 53.7 

 75 +בני 332.0 46.3

 80 +בני: מזה 188.8 26.3

   

 אוכלוסייה קבוצת  

ואחרי� יהודי� 658.0 91.7
)2(

 

 לשעברמ" בריהעולי: מזה 143.4 20.0
)3(

 

 �ערבי 59.2 8.3

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ; צי לתכנו% בתחו� הזיקנהמאגר מידע אר, משאב : מקורות

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

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

  ואיל�1990שעלו משנת  .3
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, בוצת אוכלוסייה וקגיל, לפי מי�, 65+המצב המשפחתי של בני  : 1.29לוח 
2008 

 סו$ שנה, אחוזי�

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

      

  65+ כ בני"סה 100.0 56.5 33.6 7.1 2.9

 גברי� 100.0 77.9 14.0 5.8 2.3

 נשי� 100.0 40.4 48.3 8.0 3.4

      

  65�74 כ בני"סה 100.0 68.4 19.0 9.7 3.0

 גברי� 100.0 84.0 6.2 7.7 2.1

 נשי� 100.0 55.4 29.6 11.3 3.7

      

 75+ כ בני"סה 100.0 43.2 49.8 4.2 2.8

 גברי� 100.0 70.2 23.8 3.5 2.5

 נשי� 100.0 25.1 67.3 4.7 3.0

      

  אוכלוסייהקבוצת     

  ואחרי� כ יהודי�"סה 100.0 56.0 33.7 7.5 2.7

 גברי� 100.0 77.0 14.5 6.2 2.3

 נשי� 100.0 40.4 48.1 8.5 3.0

     
 

 מ"בריה עולי כ"סה: מזה 100.0 50.2 33.8 12.7 3.2

 * לשעבר

 גברי� 100.0 72.9 16.3 9.3 1.6

 נשי� 100.0 35.9 44.9 14.9 4.3

      

  כ ערבי�"סה 100.0 61.8 31.5 1.5 5.2

 גברי� 100.0 87.6 9.1 0.8 2.6

 �נשי 100.0 39.2 51.1 2.1 7.5

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

  ואיל�1990שעלו משנת  *
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 שני� נבחרות, לפי מי�, 65+המצב המשפחתי של בני  : 1.30לוח 

 ממוצע שנתי, אחוזי�

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

      

     1996 

 כ"סה 100.0 56.5 37.1 3.7 2.7

 רי�גב 100.0 78.4 15.8 3.1 2.6

 נשי� 100.0 39.9 53.2 4.1 2.8

      

     2000 

 כ"סה 100.0 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

      

     2005 

 כ"סה 100.0 57.2 33.5 6.4 2.8

 גברי� 100.0 78.6 13.8 5.2 2.3

 נשי� 100.0 41.3 48.3 7.2 3.2

      

     2006 

 כ"סה 100.0 56.4 34.3 6.4 2.8

 גברי� 100.0 78.0 14.4 5.3 2.3

 נשי� 100.0 40.3 49.2 7.3 3.2

      

     2007 

 כ"סה 100.0 56.4 34.0 6.7 2.9

 גברי� 100.0 78.0 14.2 5.5 2.3

 נשי� 100.0 40.3 48.8 7.6 3.3

      

     *2008 

 כ"סה 100.0 56.5 33.7 6.9 2.9

 גברי� 100.0 77.9 14.1 5.7 2.3

 נשי� 100.0 40.3 48.5 7.9 3.3

 קובצי האוכלוסייה, שנתו% סטטיסטי, ס"למ : מקור

.  ה� לסו$ שנה1.29הנתוני� בלוח , לעומת זאת; הנתוני� בלוח זה ה� נתוני ממוצע שנתיי� *
 2008מכא% ההבדלי� בנתוני 
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ביתלפי סוג משק ה, 65+בני  : 1.31לוח 
)1(

גיל ,  שבו ה� גרי� ולפי מי�
 2009, 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�(   

             

2.16  14.2 5.6 10.0 45.3 25.0 100.0 666.8  65 +בני

          

 מי�         

2.41  10.4 2.2 16.1 59.1 12.3 100.0  גברי� 291.9

2.06  17.1 8.3 5.3 34.5 34.9 100.0  נשי� 374.9

          

 גיל         

2.33  11.0 5.8 15.0 49.4 18.8 100.0  65�74 בני 363.2

2.01  17.8 5.4 4.1 40.3 32.4 100.0  75 +בני 303.6

          

 אוכלוסייה קבוצת         

2.07  14.1 4.8 8.3 46.9 25.8 100.0  ואחרי� יהודי� 612.6

2.32  26.5 7.2 3.6 39.6 23.1 100.0 138.7 

 מ" בריהעולי: מזה

לשעבר
)4(

 

3.18  14.2 14.2 29.9 26.8 14.9 100.0  ערבי� 54.2

 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� מחו4 

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

 ללא בני זוג וללא ילדי�  אחי�הכוללת" אחרת" 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

  ואיל�1990 משנתשעלו  . 4
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משקי הבית : 1.32לוח 
)1(

65+ של כלל האוכלוסייה ושל בני 
)2(

לפי סוג , 
 2009, משק הבית

    משק הביתסוג

 אחתמשפחה בית ע� משקי  
)3(

     

אחר
)4(

 

 יחיד הורה
 ע� ילדי�

 ע� זוג
 ילדי�

 ללא זוג
 ילדי�

  אד�

  כ"סה יחיד

       

  בית של כלל האוכלוסייהמשקי     

 אלפי� 2,108.5 373.9 362.4 1,042.6 180.9 148.7

 אחוזי� 100.0 17.7 17.2 49.4 8.6 7.1

4.29 2.80 4.64 2.00 1.00 3.36 
 למשק נפשות ממוצע

 בית

       

 65+ של בני בית משקי      

77.2 36.4 48.1 174.9 166.5 503.1  אלפי

15.3 7.2 9.6 34.8 33.1 100.0  אחוזי

4.05 2.20 3.70 2.00 1.00 2.16 
 למשק נפשות ממוצע

 בית

 65 +בני: מזה 1.33 1.00 1.73 1.39 1.02 1.22

 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� מחו4 ליישובי� 

 65+ אד� אחד ב% לפחותמשקי בית שבה�  . 2

 18ג� מעל ,  כל הגילי�בני –לדי� במשק הבית י . 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�משקי בית שבה� קבוצת ; משקי בית שבה� שתי משפחות או יותר; אחרי�
 קרובי משפחה
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משקי הבית : 1.33לוח 
)1(

,  וקבוצת אוכלוסייה65+לפי הימצאות בני , 
2009 

     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�  אחוזי�  אלפי�    אלפי�

       

  הביתמשקי מספר      

100.0 296.8 100.0 334.8 100.0 1,811.7 100.0 2,108.5 הבית משקי כלל

65+ בני ע� 503.1 23.9 459.3 25.4 110.5 33.0 43.8 14.8
)3(

 

85.2 253.0 67.0 224.3 74.6 1,352.4 76.1 1,605.4  65 +בני ללא

         

 )מספרי� מוחלטי�(  למשק ביתנפשות ממוצע    

 הביתמשקי כלל 3.36  3.12  2.70  4.83 

65 +בני ע� 2.16  2.07  2.35  3.18 
)3(

 

 65 +בני: מזה 1.33  1.33  1.26  1.24 

 65 +בני ללא 3.74    3.48    2.87  5.12 

 טיסטי סטשנתו%;   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� מחו4 ליישובי� 

 ואיל� 1990שעלו משנת  .2

 65+ אד� אחד ב% לפחותמשקי בית שבה�  .3
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משקי הבית : 1.34לוח 
)1(

ת  ולפי מספר הנפשו65+לפי הימצאות בני , 
 2009, במשק הבית

 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

12.9 33.1 17.7 1 

16.9 44.0 23.4 2 

17.1 10.6 15.6 3 

53.0 12.3 43.3 4+ 

    

 כ"סה 100.0 23.9 76.1

55.5 44.5 100.0 1 

55.1 44.9 100.0 2 

83.8 16.2 100.0 3 

93.2 6.8 100.0 4+ 

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

במעונות , במוסדות, אוכלוסיית משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית בקיבוצי� .1
 סטודנטי� והגרי� מחו4 ליישובי�

 65+אד� אחד ב% משקי בית שבה� לפחות  .2
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יחסי תלות : 1.35לוח 
)1(

 שני� נבחרות ותחזית, 

 סו$ שנה, �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 

868 683 185 2005 

855 677 179 2006 

859 678 182 2007 

856 676 180 2008 

839 659 181 2009 

    

תחזית   
)2(

 

865 659 205 2015 

870 642 228 2020 

859 616 243 2025 

853 599 254 2030 

הודעה , 2030תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת , ס"למ; קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקורות
 )באינטרנט (056/2008לעיתונות מספר 

 : תלותיחסי הגדרת .1

  20�64 מחולק בגילאי 65+ גילאי – קשישי� 

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

 20�64 בגילאי מחולק 65+ ועוד גילאי 0�19 גילאי – כללי 

 החלופה הבינונית לתחזית .2
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 2003�2009, *לפי גיל הפרישה החדש בישראל, יחסי תלות : 1.36לוח 

 סו$ שנה, �1,000מוצג ל

    תלותיחס

   קשישי� ילדי� כללי

    

857 678 178 2003 

854 676 179 2004 

851 673 178 2005 

855 677 179 2006 

852 675 177 2007 

851 674 177 2008 

834 657 177 2009 

 קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקור

 הונהגה רפורמה בגיל 2002�2003חברתית של הממשלה בשני� �במסגרת המדיניות הכלכלית *
 :דשלפי גיל הפרישה הח, להל% הגדרת יחסי תלות. הפרישה מעבודה וזכאות לקצבת זיקנה

 20�66 וגברי� בני 20�63מחולק בנשי� בנות , 67+ וגברי� בני 64+ נשי� בנות –קשישי�  

 20�66 וגברי� בני 20�63 מחולק בנשי� בנות 0�19 גילאי –ילדי�  

 וגברי� 20�63מחולק בנשי� בנות , 67+ וגברי� בני 64+ ועוד נשי� בנות 0�19 גילאי –כללי  
 20�66בני 
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 שני� נבחרות ותחזית, *יכה בהורי�יחס תמ : 1.37לוח 

 סו$ שנה, �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 

192 2005 

193 2006 

191 2007 

191 2008 

193 2009 

  

 תחזית 

202 2015 

220 2020 

213 2025 

258 2030 

הודעה , 2030תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת , ס"למ; קובצי האוכלוסייה, ס"למ : מקורות
 )באינטרנט (056/2008לעיתונות מספר 

 50�64 מחולק בגילאי 80+גילאי : יחס תמיכה בהורי� *
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 – 2015�2030,  וכלל האוכלוסייה65+תחזיות אוכלוסיית בני  : א1.38לוח 

 החלופה הגבוהה

  סו$ שנה,אלפי�

 תחזית
  אומד%
שוט$
)1(

 
  בסיס

  התחזית

2030 2025 2020 2015 2009 2005   

       

 65 +בני 693.1 741.5 905.8 1,079.4 1,240.7 1,391.1

       

 וסייההאוכל כלל 6,990.7 7,552.0 8,297.8 9,021.7 9,788.1 10,607.8

       

13.1 12.7 12.0 10.9 9.8 9.9 

  65 +בני אחוז
 באוכלוסייה

       

 65+ בני על נתוני�      

 מי�      

 גברי� 295.8 320.6 398.0 478.0 550.4 617.6

 נשי� 397.3 420.9 507.8 601.3 690.3 773.5

       

 הנשי� אחוז 57.3 56.8 56.1 55.7 55.6 55.6

       

 גיל      

 65�74 בני 373.0 387.4 511.3 652.6 687.9 707.6

 75 +בני 320.1 354.1 394.5 426.8 552.7 683.5

 80 +בני: מזה 177.4 207.9 227.1 260.7 282.9 386.9

       

 75 +בני אחוז 46.2 47.8 43.6 39.5 44.6 49.1

 80 +בני אחוז 25.6 28.0 25.1 24.1 22.8 27.8

       

 אוכלוסייה קבוצת      

 ואחרי�יהודי� 647.1 682.0 833.7 985.9 1,117.6 1,226.6
)2(

 

 ערבי� 46.0 59.6 72.1 93.5 123.1 164.5

       

 הערבי� אחוז 6.6 8.7 8.0 8.7 9.9 11.8

 056/2008הודעה לעיתונות מספר , 2030תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת , ס"למ : מקור
 )באינטרנט(

 דמוגרפיי� שהיו נתוני�התחזית נערכת לפי , לעומת זאת. האומד% השוט$ מתעדכ% מדי שנה . 1
 ולא מתעדכנת באופ% שוט$) 2005(ידועי� בשנת הבסיס 

  שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דתנוצרי�, יהודי�: כולל . 2
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 – 2015�2030,  וכלל האוכלוסייה65+תחזיות אוכלוסיית בני  : ב1.38לוח 

 החלופה הבינונית

  סו$ שנה,אלפי�

 תחזית
  אומד%
שוט$
)1(

 
  בסיס

  התחזית

2030 2025 2020 2015 2009 2005   

       

 65 +בני 693.1 741.5 900.5 1,069.1 1,224.0 1,366.6

       

 האוכלוסייה כלל 6,990.7 7,552.0 8,174.5 8,770.0 9,367.6 9,984.6

       

13.7 13.1 12.2 11.0 9.8 9.9 

  65 +בני אחוז
 באוכלוסייה

       

 65+ בני על נתוני�      

 מי�      

 גברי� 295.8 320.6 395.7 473.6 543.3 607.2

 נשי� 397.3 420.9 504.8 595.5 680.7 759.3

       

 הנשי� אחוז 57.3 56.8 56.1 55.7 55.6 55.6

       

 גיל      

 65�74 בני 373.0 387.4 508.0 646.5 678.5 694.2

 75 +בני 320.1 354.1 392.5 422.6 545.5 672.4

 80 +בני: מזה 177.4 207.9 226.1 258.5 279.0 380.7

       

 75 +בני אחוז 46.2 47.8 43.6 39.5 44.6 49.2

 80 +בני אחוז 25.6 28.0 25.1 24.2 22.8 27.9

       

 אוכלוסייה קבוצת      

 ואחרי�יהודי� 647.1 682.0 828.4 975.6 1,100.9 1,202.1
)2(

 

 ערבי� 46.0 59.6 72.1 93.5 123.1 164.5

       

 הערבי� אחוז 6.6 8.7 8.0 8.7 10.1 12.0

 056/2008הודעה לעיתונות מספר , 2030תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת , ס"למ : מקור
 )באינטרנט(

 דמוגרפיי� שהיו נתוני�התחזית נערכת לפי , לעומת זאת. שנההאומד% השוט$ מתעדכ% מדי  . 1
 ולא מתעדכנת באופ% שוט$) 2005(ידועי� בשנת הבסיס 

  שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דתנוצרי�, יהודי�: כולל . 2
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 – 2015�2030,  וכלל האוכלוסייה65+תחזיות אוכלוסיית בני  : ג1.38לוח 

 הנמוכההחלופה 

 שנה סו$ ,אלפי�

 תחזית
 אומד%
שוט$
)1(

 
  בסיס

  התחזית

2030 2025 2020 2015 2009 2005   

       

 65 +בני 693.1 741.5 896.1 1,062.6 1,215.4 1,356.2

       

 האוכלוסייה כלל 6,990.7 7,552.0 8,109.0 8,641.0 9,141.3 9,589.1

       

14.1 13.3 12.3 11.1 9.8 9.9 

  65 +בני אחוז
 וכלוסייהבא

       

 65+ בני על נתוני�      

 מי�      

 גברי� 295.8 320.6 393.8 470.9 539.7 602.9

 נשי� 397.3 420.9 502.3 591.8 675.7 753.4

       

 הנשי� אחוז 57.3 56.8 56.1 55.7 55.6 55.5

       

 גיל      

 65�74 בני 373.0 387.4 505.4 642.8 673.9 688.9

 75 +בני 320.1 354.1 390.7 419.8 541.5 667.3

 80 +בני: מזה 177.4 207.9 225.2 257.0 276.8 377.8

       

 75 +בני אחוז 46.2 47.8 43.6 39.5 44.6 49.2

 80 +בני אחוז 25.6 28.0 25.1 24.2 22.8 27.9

       

 אוכלוסייה קבוצת      

1,191.7 1,092.3 969.1 824.0 682.0 647.1  ואחרי�יהודי�
)2(

 

164.5 123.1 93.5 72.1 59.6 46.0  ערבי�

       

 הערבי� אחוז 6.6 8.7 8.0 8.8 10.1 12.1

 056/2008הודעה לעיתונות מספר , 2030תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת , ס"למ : מקור
 )באינטרנט(

 דמוגרפיי� שהיו נתוני�פי התחזית נערכת ל, לעומת זאת. האומד% השוט$ מתעדכ% מדי שנה . 1
 ולא מתעדכנת באופ% שוט$) 2005(ידועי� בשנת הבסיס 

  שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דתנוצרי�, יהודי�: כולל . 2
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 מאפיינים בריאותיים של הקשישים

 ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים

 

 

 

 



 

 __ לקט נתונים __
____________________________________ 

� ÌÈÈÁ‰ ˙ÏÁÂ˙ ,2009 

 ÌÈ˘�  ÌÈ¯·‚  
83.5 79.7 ‰„ÈÏ· 

20.5 18.4  ÏÈ‚·65 

�  È�·+65Î Ì˙Â‡È¯· ·ˆÓ ˙‡ ÌÈÒÙÂ˙‰ "·ÂË " Â‡"„‡Ó ·ÂË" ,2009 ,ÌÈÊÂÁ‡ 

 ÌÈ˘�  ÌÈ¯·‚ ‰Ò" Î  
29.3 38.8 33.5  ·ÂË 

7.1 10.0 8.4 ·ÂË„Â‡Ó   

�  È�· Ô„ÓÂ‡+65ÌÂÈ‰ ˙ÂÏÂÚÙ ÚÂˆÈ·· ÌÈÏ·‚ÂÓ‰ -ÌÂÈ ,2009 ,ÌÈÊÂÁ‡ 

 ÌÈ˘�  ÌÈ¯·‚ ‰Ò" Î  

28.6 17.2 23.7  

�  È�·+65˙ÂÙÂ¯˙· ˘ÂÓÈ˘ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó‰  ,2004/2003 
 ‡ÙÂ¯ Ì˘¯Ó ÌÚ 85.8% 

 ‡ÙÂ¯ Ì˘¯Ó ‡ÏÏ 44.7% 

�  È�· Ï˘ ‡ÙÂ¯ Ïˆ‡ ÌÈ¯Â˜È·+65Ó· ‰�˘ ÍÏ‰, 2004/2003 , 

˘Ù�Ï ÚˆÂÓÓ 15.6 

�  È�· Ï˘ ÌÈÊÂÙ˘‡+65˙ÂÈÏÏÎ ˙Â˜ÏÁÓ· , 2009 , 

Ï ÌÈ¯ÂÚÈ˘-1,000˘Ù�  505 

�  È�· Ï˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ ‰¯ÈËÙ ˙Â·ÈÒ+65 ,2008 

 ˙Â¯È‡ÓÓ ˙Â˙‡˘ 23.0% 

 ·Ï ˙ÂÏÁÓ 19.4% 

 ÁÂÓ· Ì„ ÈÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÁÓ 6.0% 

 ˙¯ÎÂÒ 6.9% 
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 ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים

 

 

 מבוא

על הקשישי בישראל ושל  בפרק זה מוצגי נתוני על מאפייני בריאות

וה תהלי� ההזדקנות מל�.  בשירותי בריאות נבחריהדפוסי השימוש של

מצב . ותופעות מסוימות נעשות שכיחות ע העלייה בגיל, בשינויי פיזיולוגיי

 אלא ,שישי אינו מותנה רק בגורמי פיזיולוגיי ותורשתייבריאות של הק

לשירותי . מרמת החיי ומאורח החיי, מגורמי סביבתייג מושפע 

 .בעידוד ובשמירה על בריאות הקשישי, א� לא בלעדי, חשובהבריאות תפקיד 

הידרדרות . חייה של הקשישי ועל רווחתמשפיע רבות על תחו הבריאות 

 של ו קשות באיכות חייותמוגבלות פוגעהופעת ובמיוחד , ותמצב הבריא

חשוב לזהות , בד בבד ע העלייה הניכרת בתוחלת החיי, לכ�. הקשיש

 לה לא רק יקנעולהדגיש את הדרכי לשפר את חייה של הקשישי ולה

 .  אלא ג איכות חיי,אריכות ימי

, סגנו� חיי, ת חיי תוחל: כגו�,י שוני של מצב הבריאותמדד מציגהפרק 

 ,ובמידת האפשר, שינויי לאור� זמ�ה תתו� בחינ,  ותמותהמוגבלות, מחלות

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

 מובאי נתוני על דפוסי עוד.  של שירותי הבריאותהולבחינה של מידת ההלימ

רפואה בשירותי אשפוז וב ובמיוחד ,ותבריאהשירותי של הקשישי בשימוש ה

  .ראשונית
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 ממצאים עיקריים

 83.5! ל2009ממשיכה לעלות בהדרגה והגיעה בשנת  תוחלת החיי� בלידה �

תוחלת החיי של היהודי גבוהה מזו . שני לגברי 79.7!לשני לנשי ו

 שני 4!בי� קבוצות האוכלוסייה על כ הפער עמד 2009 בשנת :הערבישל 

, כ�, הפער גדל ע השני.  שני בקרב הנשי3! בקרב הגברי וכבקירוב

 הפער בי� תוחלת החיי של גברי יהודי לזו של גברי 90!בשנות ה, למשל

 2006הפער בקרב הנשי משתנה לאור� השני ומאז . ערבי היה כשנתיי

 ). 2.1לוח (נמצא בירידה 

 18.4! שני לנשי ו20.5 אהי 2009!2005בשני  65בגיל  תוחלת החיי�  �

 86 צפויה לחיות עד גיל 65שה שהגיעה לגיל יא, כלומר. שני לגברי

 של יהודי ואחרי 65תוחלת החיי בגיל . 83עד גיל  !וגבר , בממוצע

 תוחלת 75בגיל ). 2.2לוח  (גבוהה מזו של ערבי והפער גדל ע השני

אז סו+ שנות מ.  שני11.5 שני ולגברי 12.6החיי לנשי היא 

 בשלוש שני ושל נשי 75השבעי עלתה תוחלת החיי של גברי בני 

 ).2.3לוח ( שני 3.4! ב75בנות 

 בקרב הגברי 50על  65+ בני 1,000!ל המתוקנ� שיעור הפטירה עמד 2008!ב �

 בקרב 65+ בני 1,000!שיעור הפטירה המתוקנ� ל. בקרב הנשי 40על ו

 לוח(; )בהתאמה, 44 לעומת 59( היהודי הערבי היה גבוה לעומת זה של

2.4.( 

�   , 2009בשנת נפטרו בבית חולי� שישי ושמונה אחוזי מהקשישי

 מהנשי 67%! מהגברי ו69%בקרב הקשישי . 64!0 מבני 63%לעומת 

 מהגברי נפטרו בבית 58%, 64!0ואילו בקרב בני , נפטרו בבית חולי

 . )2.5לוח ( מהנשי 71%חולי לעומת 

 ילידי ישראל 65+בני  בקרב נפש 1,000! שיעור הפטירות ל2008בשנת   �

 ובקרב ילידי 41בקרב ילידי אפריקה , 41בקרב ילידי אסיה , 45היה 

 שיעור הפטירות . 51) מ לשעבר"כולל ילידי בריה(אמריקה !אירופה

 ).2.6לוח  (42מ לשעבר הוא " ילידי בריה65+ נפש בקרב בני 1,000!ל

היא ,  וה� בכלל האוכלוסייה65+ה� בקרב בני , העיקרית הפטירה סיבת  �

 סיבות עיקריות נוספות ה� מחלת לב 65+בקרב בני . שאתות ממאירות

 ).2.7לוח (מחלות של כלי ד במוח וסוכרת , איסכמית
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האנשי כל ! מס�79%שה , 65+אנשי בגיל  30,975 נפטרו 2008!ב  �

 בכלל הפטירות 74!65 חלק של בני ע השני. באר1 בשנה זושנפטרו 

 מתו� 74!65 היה חלק של בני 2003בשנת .  הול� ופוחת65+של בני 

א ונתוני 2.9לוח  (2008! ב19% לעומת 23% 65+הפטירות של בני 

 ). משנתוני קודמי

) 23% ( בקרב הקשישי ה� שאתות ממאירותסיבות הפטירה העיקריות  �

 אי� הבדל בי� הקשישי לבי� ,ב הגבריבקר. )19%(ומחלות לב שונות 

כלל האוכלוסייה בחלק� היחסי של פטירות משאתות ממאירות מתו� ס� 

נמו� מאשר ) 21%(השיעור  הנשי הקשישות  ובקרב;)25% (הפטירות

 . )ג, ב,  א2.9 לוחות(; )25%(כלל האוכלוסייה קרב הנשי בב

כלי ד מחלות וע העלייה בגיל עולה חלק� היחסי של מחלות לב   �

 חלק� .85+ בקרב בני 34%! ל74!65 בקרב בני 22%! מ:פטירההסיבות ב

בני   בקרב38%!מ:  יורד ע העלייה בגילהיחסי של השאתות הממאירות

 חלקה היחסי של מחלת הסוכרת יורד . 85+ בקרב בני 14%! ל74!65

 . )א2.9לוח  (6%! ל8%!מ

 התאבדויות 14! ומעלה ו65ני  של גברי בהתאבדויות 46 נרשמו 2007בשנת  �

 מכלל 65+אחוז ההתאבדויות של בני .  ומעלה65של נשי בנות 

 ).2.10לוח  (2007! ב20%! ל1981! ב31%!ההתאבדויות באוכלוסייה ירד מ

שמצב  ומעלה מדווחי 65 מבני 42% 2009בשנת , על פי הסקר החברתי �

בקרב .  ומעלה20 בקרב בני 80%לעומת , בריאות� הוא טוב או טוב מאוד

 מהנשי דיווחו שמצב בריאות טוב או 36%! מהגברי ו49%, הקשישי

, טוב!לא! ומעלה מדווחי שמצב בריאות כלל65 מבני 22%. טוב מאוד

 ). 2.11לוח ( ומעלה 20 בקרב בני 6%לעומת 

 ומעלה 65 מבני 35%, 2004/2003על פי סקר הבריאות הלאומי משנת  �

 בקרב כלל 64%לעומת , ת טובה מאוד או מצוינתמדווחי על בריאות נפשי

 מהנשי דיווחו על 31%! מהגברי ו40%, בקרב הקשישי. האוכלוסייה

 דיווחו 35%בקרב היהודי ואחרי . בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת

אחוז .  בקרב הערבי25%לעומת , על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת

ווחי על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת הקשישי ילידי ישראל המד

 מ "ובקרב עולי בריה, )35%! לעומת כ75%(כפול מאחוז יתר הקשישי
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לוח ( מדווחי על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת 10%לשעבר רק 

2.13.( 

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

 דקות רצופות או 20במש� , י בשבוע או יותרשלוש פעמ(בפעילות גופנית 

 מדווחי על עיסוק בפעילות גופנית ובקרב 49%, בקרב הגברי). יותר

  מדווחי על עיסוק בפעילות 29%רק , בקרב כלל האוכלוסייה. 35%הנשי

 ).2.14לוח (גופנית 

 נחשבי 30ערכי שמעל . פי גובה ומשקל! מחושב על)BMI(מדד מסת הגו�  �

 16%!בקרב כלל האוכלוסייה ל, על פי סקר הבריאות הלאומי.  יתרלהשמנת

 30 של BMI ומעלה יש 65 מבני 22%!ל, לעומת זאת.  ויותר30 של BMIיש 

 ).2.15לוח (; ) ומעלה75 מבני 18%! ו74!65 מבני 24%(ויותר 

 לעומת מעשני�עשרה אחוזי מהקשישי , על פי סקר הבריאות הלאומי �

מעט , אחוז המעשני בקרב הגברי הקשישי. ה בכלל האוכלוסיי27%

אחוז ). 6% לעומת 15%(יותר מכפול מאחוז הנשי הקשישות המעשנות 

  לעומת 21%(הקשישי הערבי המעשני גבוה מאחוז הקשישי היהודי

 ).2.16לוח (; )9%

בעיות  ומעלה מדווחי על 65מחצית מבני , על פי סקר הבריאות הלאומי �

.  בקרב כלל האוכלוסייה30%לעומת ) שבועיי ויותרשנמשכות  (שינה

 מהנשי מדווחי 57%! ומעלה ו65ארבעי ושניי אחוזי מהגברי בני 

 ).2.17לוח (על בעיות שינה 

 דיווחו על 65+ארבעי ואחד אחוזי מבני , על פי סקר הבריאות הלאומי �

וחמישה עשרי .  מהנשי48%! מהגברי ו31%,  בגב או בצווארכאב כרוני

רבע מהקשישי .  דיווחו כי ה סובלי מכאבי אלו21+אחוזי מבני 

 21+ושיעור דומה בקרב בני , דיווחו כי ה סובלי מכאבי ראש חזקי

 ).2.18לוח (; )24%(דיווחו על כ� 

 דיווחו כי לקו 65+עשר אחוזי מבני !ארבעה, על פי סקר הבריאות הלאומי �

 דיווחו 21+ארבעה אחוזי מבני . הנשי מ9%! מהגברי ו20%: בהתק� לב

 10%! מהקשישי סובלי ממחלת ריאות כרונית ו11%. כי לקו בהתק+ לב

 ).2.19לוח (בהתאמה , 21+ בקרב בני 3%! ו6%מסרט� לעומת 
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ד� �שהרופא אבח� אצל� לח� דיווחו 65+חמישי ואחד אחוזי מבני  �

 22% ).אומילפי סקר בריאות ל( 21+ בקרב בני 20%לעומת , גבוה

 מהקשישי דיווחו כי הרופא אבח� אצל סוכרת או רמת סוכר גבוהה בד

.  בקרב הנשי31%! בקרב הגברי ו14%:  דיווחו על דלקת מפרקי24%!ו

 דיווחו כי רופא אבח� אצל בלוטת ערמונית מוגדלת 65+ מהגברי בני 34%

 ).2.20לוח (

 בקרב בני תות ממאירותמקרי� חדשי� של !ֵא 13,152 נרשמו 2008בשנת  �

+65 , שיעור המקרי .  נפש100,000 מקרי לכל 1,835אשר מהווי

שיעור המקרי .  נפש100,000 לכל 308החדשי בכלל האוכלוסייה הוא 

, בשונה מכלל האוכלוסייה.  נפש עולה ע העלייה בגיל100,000החדשי לכל 

ר מאשר בקרב שיעור המקרי החדשי בקרב הגברי הקשישי גבוה יות

הסרט� ).  נפש בהתאמה100,000 לכל 1,522 לעומת 2,238(הנשי הקשישות 

לוח (הנפו1 בקרב הגברי הוא סרט� הערמונית ובקרב הנשי סרט� השד 

2.21.( 

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

יותר מאשר שאתות ממאירות בקרב גברי יהודי ואחרי גבוה מעט 

 ).  נפש בהתאמה100,000 לכל 2,005 לעומת 2,281(בקרב גברי ערבי

שיעור המקרי החדשי בקרב נשי יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר 

 נפש בהתאמה 100,000 לכל 1,182 לעומת 1,564: בקרב נשי ערביות

 שיעור המקרי החדשי בקרב יהודי ואחרי 2008בשנת  ).2.22לוח (

אמריקה היה גבוה מאשר בקרב יהודי ואחרי ילידי ! אירופהילידי

 ).2.23לוח (אפריקה או ישראל , אסיה

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

 הוא 2009!במחלת הדמנטיה האוכלוסייה היהודית נמצא כי אומד� שכיחות 

רי בקהילה והיתר  מה מתגור88%).  אל+ איש135!כ (65+ בקרב בני 20%

 ). 2.24לוח (במוסדות 

 לוקי במחלה בדרגת 46%,  המתגוררי בקהילה65+מקרב החולי בני   �

 לוקי בה 30% לוקי ברמת חומרה בינונית ואילו 24%, חומרה קלה

 מהנשי לוקות 20%בהשוואה לפי מי� נמצא כי . ברמת חומרה גבוהה

 עולה ע 65+ בקרב בני שכיחות המחלה.  מהגברי15%במחלה לעומת 
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 מבני קבוצת גיל זו לוקי 47%: 85+הגיל ומגיעה לשיא בקבוצת בני 

 ).2.25לוח (במחלה 

בעיה גופנית  ומעלה מדווחי על 65 מבני 25%, על פי סקר הבריאות הלאומי �

 חודשי ויותר וגורמת קושי גדול או גדול מאוד בביצוע פעולות 6שנמשכת 

 ומעלה 65 מהגברי בני 18%. מכלל האוכלוסייה 10%לעומת , יומיות!יו

 מהקשישי היהודי 25%.  מהנשי31%דיווחו על בעיה גופנית לעומת 

 ).2.26לוח ( מהקשישי הערבי 30%דיווחו על בעיה גופנית לעומת 

פעולות  המוגבלי בביצוע 65+בני   אומד�2009לפי נתוני סקר בריאות   �

 בעצמ לבצע יכולי שאינ או שימתק (24%עומד על יומיות �יו�

 להתיישב, וידיי פני לרחו1, להתלבש: הבאות מהפעולות אחת לפחות

 המוגבלי 65+רוב של בני ). לאכול, מהמיטה ולצאת להיכנס, ולקו

שיעור המוגבלי עולה ). 87%(יומיות גרי בקהילה !בביצוע פעולות יו

 .75+ מקרב בני 37%מת  מוגבלי לעו74!65 מקרב בני 11%. ע הגיל

) 45%(יומיות גבוה בקרב הערבי !שיעור המוגבלי בביצוע פעולות יו

   ).2.27 לוח(; )22%(לעומת היהודי ואחרי

 11%( לבית מחו� בניידות מוגבלי� 22%,  הגרי בקהילה65+ בני מקרב  �

 יש לציי� שמקור ).2.28לוח  (;)75+ בקרב בני 34%! ו65!74בקרב בני 

שוני מאלו שהיו ) 2.28! ו2.27בלוחות (וני וההגדרות למוגבלות הנת

 .בשנתוני קודמי

 61( נהרגו 3% ,מתוכ.  קשישי1,826 בתאונות דרכי� נפגעו 2009 בשנת �

 1,536(נפצעו קל  84%!ו)  קשישי229( נפצעו קשה 13%, )קשישי

י  רואי שמספר המוחלט של הקשיש2008 בהשוואה לנתוני ).קשישי

שלושי ושניי  .נפגעו באופ� פחות חמור, ובנוס+ אלו שנפגעו, שנפגעו פחת

נהגו ברכב  39%,  מהקשישי שנפגעו בתאונות דרכי היו הולכי רגלאחוזי

הקשישי שנהרגו בתאונות דרכי היו הולכי רגל מ 52%. נסעו ברכב 24%!ו

 ).2.29לוח (

 נמו� מזה 2009 בשנת שיעור הקשישי שהיו מעורבי בתאונות דרכי  �

א� , )בהתאמה,  נפש100,000!ל 425! ו249(כלל האוכלוסייה קרב שב

. בקרב הקשישי כפול מהשיעור בקרב כלל האוכלוסייה שיעור ההרוגי�

בקרב ה� , שיעור הנשי שנפגעו בתאונות דרכי נמו� משיעור הגברי
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בתאונות שיעור הקשישי שנפגעו . כלל האוכלוסייה וה� בקרב הקשישי

  ;) בהתאמה234! ו324(דרכי בקרב הערבי גבוה מאשר בקרב היהודי

 שנפגעו בתאונות דרכי נמצא בירידה מאז 65+ שיעור בני ).2.30 לוח(

  ).2.31לוח (שנות התשעי

כלל האוכלוסייה קרב  בת דרכי�ושיעור הנהגי� שהיו מעורבי� בתאונ  �

 שהיו מעורבי בתאונת 65+י משיעור הנהגי בנ 25%! גבוה ב2009בשנת 

  ). 2.32לוח (דרכי

 ארבעי וחמישה אחוזי 2004/2003על פי נתוני סקר הבריאות הלאומי  �

 36% לעומת שימוש בתרופות ללא מרש� רופא ומעלה מדווחי על 65מבני 

הקשישי . 47%! ומעלה השיעור מגיע ל75בקרב בני . בכלל האוכלוסייה

 פות ללא מרש לעומת הנשי הקשישות הגברי משתמשי פחות בתרו

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

 , 21% לעומת 46%(בתרופות ללא מרש לעומת הקשישי הערבי

 ).2.33לוח (; )בהתאמה

תרופות ע�  ומעלה מדווחי על שימוש ב65שמוני ושישה אחוזי מבני  �

 46%וזאת לעומת , ) ומעלה75 מבני 94%! ו74!65 מבני 81% (מרש� רופא

בתרופות ע מרש רופא אי� הבדל בדיווח על . בקרב כלל האוכלוסייה

  ).2.34לוח (שימוש בי� יהודי לערבי

�   משפחה לפחות פע ביקרו אצל רופאארבעי ואחד אחוזי מהקשישי

 �כפול מהאחוז ; )לפי סקר בריאות לאומי(אחת בשבועיי שקדמו לריאיו

. 21+ מבני 15%! ו65+ מבני 22%אצל רופא מומחה ביקרו . 21+בני בקרב 

 45%! ו74!65 מבני 39%: אחוז המבקרי אצל רופא משפחה עולה ע הגיל

 ).2.35לוח  (75+מבני 

 פעמי 8,  פעמי בשנה16! משפחה בממוצע כמבקר אצל רופאקשיש   �

 בשנה ממוצע הביקורי. אצל רופא מומחה ופעמיי אצל רופא שיניי

 ואצל רופא 5אצל רופא מומחה , 8 הוא 21+אצל רופא משפחה בקרב בני 

  .)2.36 לוח( 3שיניי

� . 65+ נעשי על ידי בני ס� הביקורי אצל רופאמ עשרי ושמונה אחוזי

 25%; 65+ ה של בני  משפחה אחוזי מכלל הביקורי אצל רופא29%
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מס�  10%! ו;65+ ה של בני מס� הביקורי אצל רופא מומחה

 ).2.37 לוח (65+ שיניי ה של בני אצל רופא הביקורי

חדרי  ( במחלקות לרפואה דחופה65+של בני  הביקורי�שיעור , 2007בשנת  �

� 19% נפש וה מהווי 1,000 לכל 426הוא , שנרשמה לה אבחנה, )מיו

 � ).2.39לוח (מכלל הביקורי במיו

ה המסתיימי באשפוז עולה ע אחוז הביקורי במחלקה לרפואה דחופ  �

בעוד שבקרב ,  מהביקורי הסתיימו באשפוז54% 74!65בקרב בני . הגיל

ביקורי השייכי לקבוצת .  מהביקורי הסתיימו באשפוז68% 85+בני 

 מסתיימי באשפוז יותר מכל קבוצת אבחנות ) Fever(האבחנות חו

 ). 2.40ח לו( בכלל האוכלוסייה 71%! בקרב הקשישי ו85%, אחרת

לפי ( בשנה האחרונה אשפוזעשרי וארבעה אחוזי מהקשישי דיווחו על  �

שיעור .  בקרב הנשי22%! בקרב הגברי ו26%, )סקר הבריאות הלאומי

 לעומת שיעור האשפוזי 28%האשפוזי בקרב הערבי גבוה יותר ועמד על 

 ז שיעור האשפו, בקרב היהודי). 24%(בקרב קבוצת היהודי ואחרי

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

; )26%(והגבוה ביותר הוא של קשישי שיבשת המוצא שלה היא אפריקה 

 ).2.41לוח (

 גדולי פי שיעורי האשפוז של הקשישי� במחלקות האשפוז הכלליות  �

 2009בשנת . שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה

,  קשישי במחלקות האשפוז הכלליות1,000! אשפוזי ל505מו נרש

שיעור האשפוז עולה ע . כלל האוכלוסייהקרב  ב1,000! ל147לעומת 

 2000מאז שנת ). 85+ בגיל 778! ל74!65 נפש בגיל 1,000! ל380!מ(הגיל 

 במגמת ) 74!65בני (נמצאי שיעורי האשפוז בקרב הזקני הצעירי

 ). 2.42לוח (ירידה 

 ,2009כי בשנת , נמצא הקשישי� מכלל האשפוזי�שיעור אשפוז בבחינת   �

 מכלל 10%!המהווי כ (65+מהאשפוזי היו של בני ) 34%(שליש כ

 מכלל 5%!המהווי כ (75+ מהאשפוזי היו של בני 21%! ו,)האוכלוסייה

 חלק של הקשישי מתו� כלל האשפוזי ).2.43לוח ( ;)האוכלוסייה

 ). 2.44לוח ( גבוה במיוחד עיניי ופנימית, ל נמר1 נשימתיטיפובמחלקות 
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 מצביעה על כ� האשפוזי� של הקשישי� במחלקות האשפוזהתפלגות  �

מחצית כומהווה , שאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר

  ). 2.45לוח (האשפוזי

 2009 בכלל המחלקות הכלליות בשנת 65+השהייה הממוצעת של בני   �

המחלקות .  ימי בקרב כלל האוכלוסייה4.1 ימי לעומת 5.5הייתה 

,  הוא הארו� ביותר ה� גריאטרייה חריפה65+שבה� מש� השהייה של בני 

 ).2.46לוח (טיפול נמר1 נשימתי ומחלקת ריאות , השתלת מוח עצ

טיפול ) 65+ מקרב בני 1%!פחות מ (65+ בני 6,262 קיבלו 2008 בשנת  �

 2008! מכלל המטופלי ב11% מהווי 65+ני ב. אמבולטורי פסיכיאטרי

 ).2.47לוח (

 מס� 4%היוו וה  ,באשפוז יו� פסיכיאטרי קשישי 15 היו 2008!ב �

אשפוז יו שכיח יותר בקרב .  יו פסיכיאטריאשפוזהשוהי במסגרת 

מכלל הקשישי השוהי  87% מהווי 74!65 בני : יותרהקשישי הצעירי

  ).2.48לוח (במסגרת טיפול יו

 0.4שיעור של , באשפוז פסיכיאטרי קשישי מאושפזי 296  היו2008בסו+  �

 בקרב כלל שיעור דומה לשיעור המאושפזי ( נפש1,000!מאושפזי ל

   אחוזי מכלל המאושפזי הפסיכיאטריי היו בניתשעה. )האוכלוסייה

 חלה ירידה בשיעור הקשישי 2008 ועד שנת 1990 משנת ).2.49 לוח (65+

 ).2.50לוח (; ) נפש1,000! ל0.4! ל3.5!מ(המאושפזי באשפוז פסיכיאטרי 

ואלה , 65+של בני  קבלות לאשפוז פסיכיאטרי 1,582 היו 2008מהל� ב  �

 היו של 65+ מהקבלות של בני 59%.  מס� הקבלות לאשפוז8%היוו 

 ;)65+ מכלל האשפוזי של בני 64% (74!65בני גבוה חלק של וכ� , נשי

)  מהקבלות71%( לקבלה לאשפוז האבחנות השכיחות שתי). 2.51 לוח(

 ). 2.52לוח (סכיזופרניה והפרעות דלוזיונליות  והפרעות אפקטיביות: היו

 בשנת הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטריעשר אחוזי מכלל אחד   �

  ).2.53לוח  (65+ היו של בני 2008

 כלליתשירותי בריאות ב� מבוטחי מהקשישי 66%היו  2010 שנת בנובמבר �

 25%לעומת  ( שירותי בריאות במכבי19% ,)מכלל האוכלוסייה 53% לעומת(

חולי מאוחדת  בקופת 8%!חולי לאומית ו  בקופת7%, )מכלל האוכלוסייה
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יש ירידה לאור� השני . ) בהתאמה מכלל האוכלוסייה14%! ו9% לעומת(

אחוז המבוטחי . כללית באחוז הקשישי המבוטחי בשירותי בריאות

בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב הזקני המבוגרי יותר ועומד על 

עשר אחוזי מכלל החברי  שלושה ).2.54לוח ( ומעלה 85 בקרב בני 73%

,  שירותי בריאות במכבי8%לעומת , כללית ה קשישישירותי בריאות ב

 ).2.55לוח (ת מאוחדקופת חולי ב 6%לעומת לאומית וקופת חולי  ב8%

 

 הגדרות והסברים

למעט בלוחות שבה הוגדר ,  המונח מתייחס לכל הגילי:כלל האוכלוסייה

 .אחרת

 שינתה הלשכה המרכזית 1999החל משנת  :קבוצות אוכלוסייה ודת

, לפי ההגדרה החדשה. לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה

וצרי שאינ ערבי ואנשי ללא נ, כוללת יהודי" יהודי ואחרי"הקבוצה 

ערבי !נוצרי, כוללת מוסלמי" אוכלוסייה ערבית"הקבוצה ; סיווג דת

כאשר מדובר , א כי, פי ההגדרה החדשה!הנתוני מוצגי על. ודרוזי

כגו� לוחות היסטוריי או לוחות , בנתוני שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה

הקודמת של קבוצות פי ההגדרה !לה מוצגי ע, המבוססי על סקרי כוח אד

נוצרי , הכוללת ערבי, "בני דתות אחרות" יהודי בלבד וקבוצת :אוכלוסייה

 . שאינ ערבי ואנשי ללא סיווג דת

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

 פטירות הנתוני על הפטירות כוללי". הודעת פטירה"אלה המופיעי בטופסי 

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

 . באר1ונפטרששל תיירי או של עובדי זרי ול " בחוששהו

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

יל פי שיעורי התמותה הספציפיי לג!והיא מחושבת על, אותו גיללאד שהגיע ל

 .הקיימי בשנה שלגביה נער� החישוב

מבוססי על שיעורי , בקרב הקשישי הגרי בקהילה המוגבלות אומדני

 שנמצאו בסקר שימוש בשירותי ) לפי חתכי דמוגרפיי(המוגבלות הסגוליי

אומדני המוגבלות בקרב הקשישי . 2009ס בשנת "בריאות שנער� על ידי הלמ
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י המנהליי השוטפי של משרד הבריאות הגרי במוסדות התקבלו מהנתונ

ושל משרד הרווחה והשירותי החברתיי בשילוב ע נתוני שנאספו 

 .2000במסגרת מפקד ארצי של דיירי המוסדות שנער� בשנת " משאב"ב

 הנתוני מבוססי על קוב1 אשפוזי המנוהל :אשפוז במחלקות כלליות

חסי לאשפוזי במחלקות נתוני אלו מתיי. בתחו מידע במשרד הבריאות

בכל מוסדות האשפוז ולא רק , ללא יולדות, )ס� הכול כלליות(לאשפוז כללי 

לא , הנתוני מתייחסי לשחרורי מבית החולי. בבתי חולי לאשפוז כללי

 .כולל העברות בי� מחלקות באותו מוסד

 מתייחס למספר השחרורי מהמחלקה בתקופה במחלקה מספר האשפוזי�

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

 . כולל העברותאינו כל המחלקות הכלליות �ס&מספר האשפוזי ברמת 

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

 �במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו (החולי אינו מובא בחשבו

 ).אחד מחושב יו ,תארי�

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

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

 .השנה

 

 אשפוז פסיכיאטרי

הנתוני על אשפוז פסיכיאטרי מקור בקוב1 הנתוני של שירותי בריאות 

טני בי� נתוני שפורסמו על ידי  ייתכנו הבדלי ק.הנפש במשרד הבריאות

 �המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבי

�ההבדלי נובעי משינויי רטרואקטיביי בקוב1 . הנתוני המפורסמי כא

כתוצאה מעדכוני , המתבצעי במהל� השנה, האשפוזי הפסיכיאטריי

 .מבתי החולי

ת טיפול פסיכיאטרי בבית חולי פסיכיאטרי  אשפוז למטר:אשפוז פסיכיאטרי

אשפוז פסיכיאטרי כולל שתי . או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולי כללי

 .אשפוז מלא ואשפוז יו: מסגרות אשפוז
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 . מסגרת אשפוז שבה שוהי בבית החולי ביו ובלילה:אשפוז מלא

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

 .ללא לינה, מספר שעות ביו

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

 .יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה

 .קבלה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אד בישראל :קבלות ראשונות

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

 

  בריאותתוני� מסקרנ

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

 .אשפוז יו בבתי חולי

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

פריודנט ורופאי שיניי , ודנטתאור, א שיניי5ֵ רופא שיניי ומַר:רופא שיניי�

 .נכללו טכנאי שיניי ושינניותלא . מומחי אחרי

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

, חולי במרפאת חו1 של בית, חולי ביקור אצל רופא במרפאה של קופת

במרפאה פרטית בביתו של , חולי בחדר מיו� של בית, "אדו דוד מג�"בתחנת 

לו התייעצויות בטלפו� או ליווי של ב� לא נכל. בבית החולהוביקור הרופא 

 מספר הביקורי בשבועיי שקדמו .משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא

 . חודשי12! כדי לקבל אומד� ל26!לריאיו� הוכפל ב

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

� .בשבועיי שקדמו לריאיו

  מחלה כרוניתאצלו  �אבחיווח שהרופא מי שד :חולה במחלות כרוניות

 .)פע!אי(

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

  במסגרת הסקר רואיינו קרוב . 2004!2003המרכזית לסטטיסטיקה בשני
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הסקר נועד בי� היתר לאמוד את שכיחות של .  ומעלה21 משיבי בני 5,000!ל

הסקר הוא חלק מפרויקט . ונפשית באוכלוסייה הכלליתמצבי בריאות גופנית 

כדי להגדיל את המידע על תחלואה , בינלאומי שמוביל ארגו� הבריאות העולמי

 .נפשית בקרב האוכלוסייה הכללית

 

 סימני� מיוחדי�

 או שהנתוני אינ רלוונטיינתוני 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

לפרק זה מקור בפרסומי הלשכה המרכזית והנתוני ההגדרות 

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

 .דיילברוק

  .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 

79.6 75.4  82.7 78.5  82.4 78.0 2004 

78.6 74.9  82.6 78.7  82.2 78.2 2005 

78.5 75.1  83.0 79.2  82.5 78.7 2006 

78.8 75.2  82.8 79.2  82.4 78.7 2007 

79.6 75.7  83.3 79.5  83.0 79.0 2008 

80.7 76.3   83.9 80.3   83.5 79.7 2009 

 שנתו סטטיסטי, ס"למ : מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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  ומי�דתלפי , 65חיי� בגיל התוחלת  : 2.2לוח 

   האוכלוסייהכלל  * ואחרי�יהודי�   ערביתאוכלוסייה

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

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  1994�1990 

17.2 16.6  18.6 16.4  18.5 16.4  1999�1995 

17.2 16.0  19.8 17.7  19.7 17.5  2004�2000 

17.8 16.0   20.7 18.6   20.5 18.4  2009�2005 

 שנתו סטטיסטי, ס"למ : מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , יהודי�: כולל *
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 לפי מי�, חיי� בגילי� נבחרי�התוחלת  : 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 5.6  8.1 7.5  11.1 10.1 1999�1995  

6.5 6.5  9.0 8.5  12.1 11.0 2004�2000  

6.8 6.6   9.4 8.7   12.6 11.5 2009�2005  

 ישנתו סטטיסט, ס"למ : מקור
 
 

 2008, קבוצת אוכלוסייה ומי�, לפי גיל, 65+פטירות של בני  : 2.4 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 44 47 42 44 47 42 44 49 40

 65�69 בני 12 16 9 12 15 9 18 24 13

 70�74 בני 21 26 17 20 25 16 31 38 24

 75 +בני 75 81 71 74 80 70 88 94 84

 75�79 בני 37 45 32 36 44 31 55 68 46

 80�84 בני 64 74 58 63 73 57 87 87 88

 85 +בני 151 154 148 150 154 147 175 164 186

          

55 63 59 39 49 44   40 50 45

 שיעורי� מתוקנני�
65+בני 

)2(
 

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

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

  לפי קבוצת גיל2008של כלל האוכלוסייה בשנת ) גברי� ונשי�(אוכלוסיית התק היא ממוצע  . 2
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מתו& כלל ,  * וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולי�65+י בנ : 2.5לוח 
 2009'2001, לפי מי� וקבוצת גיל, הפטירות

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

   2001 

 65 +בני 67.6 68.6 66.7

 האוכלוסייה כלל 65.6 64.3 67.0

    

   2002 

 65 +בני 67.5 68.5 66.6

 האוכלוסייה כלל 65.2 64.0 66.4

    

   2003 

 65 +בני 67.2 69.0 65.5

 האוכלוסייה כלל 65.6 64.4 66.8

    

   2004 

 65 +בני 66.8 67.8 66.0

 האוכלוסייה כלל 65.1 64.0 66.3

    

   2005 

 65 +בני 67.2 68.2 66.0

 האוכלוסייה כלל 65.8 64.8 66.4

    

   2006 

 65 +בני 66.3 67.1 65.7

 האוכלוסייה כלל 64.9 63.8 65.9

 עיבוד מיוחד מקוב& פטירות, ס"למ : מקור

 לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות, כולל בתי חולי� לחולי� כרוניי� *
� 
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מתו& כלל , * וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולי�65+בני  : 2.5לוח 
 )המש& (2009'2001, לפי מי� וקבוצת גיל, הפטירות

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

   2007 

 65 +בני 66.9 68.4 65.7

 65�74 בני 69.6 69.4 69.9

 75 +בני 66.2 68.0 64.9

    

 0�64 בני 61.6 56.4 70.1

 האוכלוסייה כלל 65.8 65.2 66.4

    

   2008 

 65 +בני 66.6 69 67.7

 65�74 בני 71.7 69.1 69.9

 75 +בני 65.7 68.9 67.1

    

 0�64 בני 71 58 62.9

 האוכלוסייה כלל   

    

   2009 

 65 +בני 67.8 69.2 66.6

 65�74 בני 70.9 70.0 72.1

 75 +בני 67.0 68.9 65.6

    

 0�64 בני 62.7 57.6 70.7

 האוכלוסייה כלל 66.7 66.1 67.3

 עיבוד מיוחד מקוב& פטירות, ס"למ: מקור

 מיטות סיעודיות בבתי אבותלא כולל , כולל בתי חולי� לחולי� כרוניי� *
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פטירות של יהודי� ואחרי� : 2.6 לוח
)1(

מי� ויבשת , לפי גיל, 65+ בני 
 2008, לידה

  נפש באוכלוסייה המתאימה1,000�שיעורי� ל

    65�74בני  75+בני 

   +65  כ"סה 65�69 70�74  כ"סה 75�79 +80

          

 כ"סה 47 18 14 22 78 40 106

 גברי� 51 23 18 28 85 48 114

 נשי� 44 14 10 18 73 34 101

        

ישראל כ ילידי"סה 45 24 19 30 93 58 131
)2(

 

 גברי� 51 30 24 37 104 71 140

 נשי� 40 19 15 24 85 47 124

        

  אסיהכ ילידי"סה 41 16 12 20 74 38 109

 גברי� 46 20 15 26 81 48 115

 נשי� 38 12 8 15 68 30 105

        

 אפריקה כ ילידי"סה 41 17 12 24 77 47 113

 גברי� 44 20 15 27 82 55 113

 נשי� 39 15 9 21 74 40 113

        

101 34 77 20 13 17 51 

� אירופהכ ילידי"סה
 אמריקה

 גברי� 55 21 17 26 83 41 111

 י�נש 48 13 10 16 73 30 96

        

94 37 70 21 13 17 42 

  מ"בריה עולי: מזה

לשעבר
)3(

 

 גברי� 45 22 18 27 74 44 102

 נשי� 39  13 9 17  67 33 90

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

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

 ל יבשת לידה לא ידועהכול . 2

 ואיל( 1990שעלו משנת  . 3
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, לפי מי�,   ושל כלל האוכלוסייה65+סיבות פטירה של בני  : 2.7לוח 
2008 

  נפש100,000�שיעורי� ל

   65 +בני   האוכלוסייהכלל

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

          

 *כ"סה 4,352 4,686 4,101  534 539 534

        

 זיהומיות מחלות 179 186 174  21 20 22

 ממאירות שאתות 1,003 1,172 876  136 137 136

 סוכרת 302 293 309  33 30 37

 ד��לח� יתר 109 87 126  12 9 14

  של שריר הלבחרי� אוט� 172 192 157  20 21 19

  איסכמית אחרתלב מחלת 415 500 350  45 50 40

  אחרותלב מחלות 255 232 272  28 24 32

  כלי ד� במוחשל מחלות 259 259 260  28 25 31

  מחזור הד�של אחרות מחלות 53 59 48  6 6 6

 ריאות דלקת 128 146 114  14 14 13

14 15 14  117 158 135 

 של מערכת תוכרוני מחלות
 הנשימה התחתונה

  מערכת הנשימהמחלות יתר 143 145 142  16 15 17

 כבד מחלות 30 42 21  4 6 3

 כליה מחלות 186 232 151  20 22 18

 מולדי� מומי� 0 0 0  4 5 3

21 31 26  144 191 164 

 וסיבות לא סימפטומי�, סימני�
 מוגדרות

  האחרותהמחלות כל 688 640 725  78 68 88

 דרכי� תאונות 14 19 10  6 9 3

  מכוונתעצמית פגיעה 11 20 5  5 8 2

  החיצוניות האחרותהסיבות כל 104 112 98   17 21 14

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

 לידתיות�כ באוכלוסייה כולל סיבות סב"הסה *
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, לפי מי� וגיל,   ושל כלל האוכלוסייה65+סיבות פטירה של בני  : 2.8לוח 
2008 

  נפש100,000�שיעורי� ל

   גברי� נשי�

85+ 84�75 74�65   85+ 84�75 74�65   

        

14,818 4,348 1,290  15,386 5,686 2,038  *כ"סה

    

622 204 43  674 238 62  זיהומיות מחלות

1,889 1,026 517  2,479 1,501 724  ממאירות שאתות

945 367 110  843 373 139  סוכרת

574 115 25  375 102 22  ד��לח� יתר

636 161 37  677 223 81   של שריר הלבחרי� אוט�

1,515 351 64  1,934 590 172   איסכמית אחרתלב מחלת

1,105 289 55  944 277 69   אחרותלב מחלות

1,008 279 62  880 329 98   כלי ד� במוחשל מחלות

202 46 12  215 69 22   מחזור הד�של אחרות מחלות

539 108 14  655 166 37  ריאות דלקת

459 118 33  471 205 71
 של מערכת כרוניות מחלות

 הנשימה התחתונה

632 134 29  563 165 52   מערכת הנשימהמחלות יתר

51 20 14  71 54 29  כבד מחלות

582 156 42  907 286 71  כליה מחלות

0 0 0  0 0 0  מולדי� מומי�

558 134 50  572 197 115
 וסיבות סימפטומי�, סימני�

 לא מוגדרות

3,059 728 149  2,617 746 198   האחרותהמחלות כל

10 12 9  22 22 16  דרכי� תאונות

10 4 4  40 29 11   מכוונתעצמית פגיעה

418 96 21  446 113 47  החיצוניות האחרותהסיבות כל

 שנתו סטטיסטי, ס"יבוד מיוחד על נתוני למע : מקור

 לידתיות�כ באוכלוסייה כולל סיבות סב"הסה *
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,  ושל כלל האוכלוסייה65+פטירות וסיבות פטירה של בני  : א2.9 לוח
 2008, לפי גיל

  כלל  גילקבוצת

האוכלוסייה 65+ 65�74 75�84 85+   

      

12,486 12,372 6,117 30,975 39,241 
  מספרי� � פטירות כ"סה

 *מוחלטי�

      

 אחוזי� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

      

 זיהומיות מחלות 3.9 4.1 3.2 4.5 4.3

 ממאירות שאתות 25.4 23.0 37.5 24.9 14.1

 סוכרת 6.3 6.9 7.6 7.5 6.0

 ד��לח� יתר 2.2 2.5 1.5 2.2 3.3

  של שריר הלבחרי� אוט� 3.7 4.0 3.5 3.8 4.3

  איסכמית אחרתלב מחלת 8.4 9.5 6.9 9.1 11.2

  אחרותלב מחלות 5.3 5.9 3.8 5.8 6.9

  כלי ד� במוחשל מחלות 5.2 6.0 4.8 6.1 6.4

  של מחזור הד�אחרות מחלות 1.1 1.2 1.0 1.1 1.4

 ריאות דלקת 2.5 2.9 1.5 2.7 3.9

3.1 3.1 3.1 3.1 2.7 
  של מערכת תוכרוני מחלות

 הנשימה התחתונה

  מערכת הנשימהמחלות יתר 2.9 3.3 2.4 3.0 4.0

 כבד מחלות 0.8 0.7 1.3 0.7 0.4

 כליה מחלות 3.7 4.3 3.4 4.3 4.7

 מולדי� מומי� 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0

3.7 3.3 4.9 3.8 4.9 
  סימפטומי�, סימני�

 וסיבות לא מוגדרות

  האחרותהמחלות כל 14.6 15.8 10.5 15.0 19.2

 דרכי� תאונות 1.1 0.3 0.8 0.3 0.1

  מכוונתעצמית פגיעה 0.9 0.3 0.4 0.3 0.1

2.9 2.1 2.0 2.4 3.2 
  החיצוניות סיבותה כל

 האחרות

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

 לידתיות�כ באוכלוסייה כולל סיבות סב"הסה *
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,  ושל כלל הגברי�65+פטירות וסיבות פטירה של גברי� בני  : ב2.9 לוח
 2008, לפי גיל

  כלל  גילקבוצת

   הגברי� 65+ 65�74 75�84 85+

      

5,003 5,835 3,464 14,302 19,495 
 מספרי�  � פטירות כ"סה

 *מוחלטי�

      

 אחוזי� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

      

 זיהומיות מחלות 3.7 4.0 3.0 4.2 4.4

 ממאירות שאתות 25.5 25.0 35.5 26.4 16.1

 סוכרת 5.6 6.3 6.8 6.6 5.5

 ד��לח� יתר 1.6 1.9 1.1 1.8 2.4

  של שריר הלבחרי� אוט� 3.8 4.1 4.0 3.9 4.4

  איסכמית אחרתלב מחלת 9.2 10.7 8.5 10.4 12.6

  אחרותלב מחלות 4.5 5.0 3.4 4.9 6.1

  כלי ד� במוחשל מחלות 4.7 5.5 4.8 5.8 5.7

  של מחזור הד�אחרות מחלות 1.1 1.3 1.1 1.2 1.4

 ריאות דלקת 2.6 3.1 1.8 2.9 4.3

3.1 3.6 3.5 3.4 2.9 
  של מערכת תווניכר מחלות

 הנשימה התחתונה

  מערכת הנשימהמחלות יתר 2.7 3.1 2.6 2.9 3.7

 כבד מחלות 1.0 0.9 1.4 0.9 0.5

 כליה מחלות 4.1 5.0 3.5 5.0 5.9

 מולדי� מומי� 0.8 0.0 0.0 0.0 0.0

3.7 3.5 5.6 4.1 5.8 
  סימפטומי�, סימני�

 וסיבות לא מוגדרות

  האחרותהמחלות לכ 12.6 13.7 9.7 13.1 17.0

 דרכי� תאונות 1.7 0.4 0.8 0.4 0.1

  מכוונתעצמית פגיעה 1.5 0.4 0.5 0.5 0.3

2.9 2.0 2.3 2.4 3.9 
  החיצוניות הסיבות כל

 האחרות

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

 לידתיות�כ באוכלוסייה כולל סיבות סב"הסה *
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,  ושל כלל הנשי�65+טירה של  נשי� בנות פטירות וסיבות פ : ג2.9 לוח
 2008, לפי גיל

  כלל  גילקבוצת

  הנשי� 65+ 65�74 75�84 85+

7,483 6,537 2,653 16,673 19,746 
 מספרי�  � פטירות כ"סה

 *מוחלטי�

      

 אחוזי� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

      

 זיהומיות מחלות 4.1 4.3 3.3 4.7 4.2

 ממאירות שאתות 25.4 21.4 40.1 23.6 12.7

 סוכרת 6.9 7.5 8.6 8.4 6.4

 ד��לח� יתר 2.7 3.1 1.9 2.6 3.9

  של שריר הלבחרי� אוט� 3.5 3.8 2.9 3.7 4.3

  איסכמית אחרתלב מחלת 7.5 8.5 5.0 8.1 10.2

  אחרותלב מחלות 6.0 6.6 4.3 6.7 7.5

  כלי ד� במוחשל מחלות 5.7 6.3 4.8 6.4 6.8

  של מחזור הד�אחרות מחלות 1.1 1.2 0.9 1.1 1.4

 ריאות דלקת 2.5 2.8 1.1 2.5 3.6

3.1 2.7 2.5 2.9 2.6 
  של מערכת תוכרוני מחלות

 הנשימה התחתונה

  מערכת הנשימהמחלות יתר 3.1 3.5 2.2 3.1 4.3

 כבד מחלות 0.6 0.5 1.1 0.5 0.3

 כליה מחלות 3.4 3.7 3.2 3.6 3.9

 מולדי� מומי� 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0

3.8 3.1 3.8 3.5 4.0 
  סימפטומי�, סימני�

 וסיבות לא מוגדרות

  האחרותהמחלות כל 16.5 17.7 11.6 16.7 20.6

 דרכי� תאונות 0.5 0.2 0.7 0.3 0.1

  מכוונתעצמית פגיעה 0.3 0.1 0.3 0.1 0.1

2.8 2.2 1.6 2.4 2.5 
  החיצוניות הסיבות כל

 האחרות

 שנתו סטטיסטי, ס"ד מיוחד על נתוני למעיבו: מקור

 לידתיות�כ באוכלוסייה כולל סיבות סב"הסה *
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לפי גיל ,  ובקרב כלל האוכלוסייה65+התאבדויות בקרב בני  : 2.10לוח 
 שני� נבחרות, ומי�

כלל 
 האוכלוסייה

 
75+ 

 
65�74 

 
+65  

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

  מוחלטי�ספרי�מ 
79 132  9 10  22 24  31 34 1981 

84 220  12 29  14 30  26 59 1990 

87 307  13 39  15 19  28 58 2000 

115 297  19 32  10 17  29 49 2005 

85 280  12 22  5 24  17 46 2006 

56 250  6 27  8 19  14 46 2007 

 

  מכלל ההתאבדויותאחוזי�

   0�64 65�74 +75 כ"סה +65

30.8 100.0 9.0 21.8 69.2 1981 

28.0 100.0 13.5 14.5 72.0 1990 

21.8 100.0 13.2 8.6 78.2 2000 

18.9 100.0 12.4 6.6 81.1 2005 

17.3 100.0 9.3 7.9 82.7 2006 

19.6 100.0 10.8 8.8 80.4 2007 

 )פורס� באינטרנט(אובדנות בישראל , משרד הבריאות : מקור
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 ושל כלל 65+תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני  : 2.11לוח 
 2009, לפי גיל ומי�, האוכלוסייה

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65+ בני כ"סה 100.0 100.0 100.0

  מאודטוב 8.4 10.0 7.1

 טוב 33.5 38.8 29.3

  כל כ& טובלא 36.6 32.8 39.5

  לא טובבכלל 21.6 18.3 24.1

    

 *האוכלוסייה כלל 100.0 100.0 100.0

  מאודטוב 46.7 49.7 44.0

 טוב 33.0 32.9 33.1

  כל כ& טובלא 14.4 12.2 16.4

  לא טובבכלל 5.9 5.2 6.5

    

   

דיווחו על מצב בריאות
 �טוב או טוב מאוד בדר

 כלל

    

 65+ בני כ"סה 41.9 48.8 36.4

    

 גיל   

46.3 57.6 51.4 74�65 

24.3 36.5 29.4 75+ 

    

 *האוכלוסייה כלל 79.7 82.6 77.1

 הסקר החברתי , ס"למ : מקור
 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  *
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 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בריאות גופנית טובה 65+בני  : 2.12לוח 
, יבשת מוצא וקופת החולי�, מי�, לפי גיל, מאוד או מצוינת

2004/2003 

 אחוזי�

וסייה האוכלכלל
)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 בני היא אוכלוסיית הסקר . 1

 )ראו מבוא( שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת נוצרי�, יהודי�: כולל . 2
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 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על בריאות נפשית טובה 65+בני  : 2.13לוח 
, יבשת מוצא וקופת החולי�, מי�, לפי גיל, מאוד או מצוינת

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

 סקר בריאות לאומי, 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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על עיסוק בפעילות  וכלל האוכלוסייה המדווחי� 65+בני  : 2.14לוח 
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 תיבש    
)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 יותר20כה שנמש, התעמלות

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  . 2

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

 ואיל( 1990שעלו משנת  . 4

 



 2010 - קשישים בישראל 112

 30 של BMI וכלל האוכלוסייה המדווחי� על מסת גו� 65+בני  : 2.15לוח 
ויותר

) 1(
 2004/2003, החולי�מי  וקופת , לפי גיל, 

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)2(

 75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 21.8 24.3 (17.6) 15.6

     

 מי�    

 גברי� (16.6) (17.3) .. 14.3

 נשי� 26.0 30.1 (19.3) 16.8

     

 החולי קופת    

 כללית 18.5 (20.1) (15.8) 15.7

 מכבי (30.2) (32.0) .. 15.5

 מאוחדת (32.1) (42.0) .. (13.9)

 לאומית .. .. .. (16.9)

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

 שבי BMIערכי ). Body Mass Index(דיווח על גובה ומשקל שלפיה� חושב מדד מסת הגו,  .1
25� ל18.5� 40מעל ;  השמנת יתר� 30מעל ;  משקל עוד,� 25מעל ;  נחשבי� כמשקל תקי 

  במידה מסוכנתהשמנה

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  . 2
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 וכלל האוכלוסייה אשר מעשני� סיגרייה אחת לפחות 65+בני  : 2.16לוח 
 2004/2003, קבוצת אוכלוסייה ויבשת מוצא, גיל, לפי מי , )בהווה(ביו� 

 אחוזי�

)1( האוכלוסייהכלל
 75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 9.9 11.9 6.5 27.0

     

 מי�    

 גברי	 14.8 18.4 (8.5) 36.1

 נשי	 6.0 6.6 (5.2) 18.6

     

 אוכלוסייה קבוצת    

)2(ואחרי	 יהודי	 9.3 11.2 6.2 26.6
 

 ערבי	 (20.6) (21.9) .. 29.8

     

    

  מוצא של יבשת
)2(יהודי� ואחרי�

 

 ישראל .. .. .. 28.8

 אסיה 16.4 16.4 16.3 30.3

 אפריקה (12.5) (14.7) .. 31.1

 אמריקה�אירופה 6.8 8.6 (4.5) 22.8

 לשעברמ"בריהעולי : מזה  (6.0) (9.0) .. 30.1
)3(

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

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  . 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 בעיות שינה65+בני  : 2.17לוח 
)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 יבשת    
)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

  לאומיסקר בריאות, משרד הבריאות, ס"למ : מקור

 )שנמשכה שבועיי� ויותר(בעיית שינה בשני� עשר החודשי� הקודמי� לריאיו�  . 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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, שהיו לה� אי פע� כאבי� וכלל האוכלוסייה שדיווחו 65+בני  : 2.18לוח 
 2004/2003, לפי גיל ומי�

  באוכלוסייה$100שיעורי� ל

   +65 74�65 +75 * האוכלוסייהכלל

     

 כ"סה    

  בגב או בצווארכרוני כאב 40.9 40.4 41.7 25.1

  חזקי	ראש כאבי 25.4 24.6 26.7 23.7

     

 גברי�    

 בצוואר בגב או כרוני כאב 31.1 33.0 27.5 22.4

  חזקי	ראש כאבי (15.0) .. .. 16.5

     

 נשי�    

  בגב או בצווארכרוני כאב 48.4 46.3 51.6 27.5

  חזקי	ראש כאבי 33.4 32.6 34.5 30.3

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ : מקור
  ומעלה21 הסקר היא בני אוכלוסיית *
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 יווחו שהרופא אבח� אצל�  וכלל האוכלוסייה שד65+בני  : 2.19לוח 

פע� מחלה כרונית או שדיווחו כי לקו באירוע מוחי או "אי
 2004/2003, לפי גיל ומי�, בהתק% לב

  באוכלוסייה$100שיעורי� ל

   +65 65�74 +75 *האוכלוסייה כלל

 כ"סה    

  ריאות כרוניתמחלת 10.5 9.9 11.5 5.9

 אסתמה 8.0 7.7 8.6 7.2

  נירולוגיתלהמח 4.1 1.6 8.1 1.6

  או בעיה בכליותמחלה 12.8 11.1 15.6 6.3

 סרט% 10.1 10.1 10.1 3.4

  בבלוטת התריסמחלה 13.6 13.5 13.8 7.3

  כי לקו באירוע מוחידיווחו 6.0 4.8 8.1 1.5

  כי לקו בהתק' לבדיווחו 13.8 12.8 15.3 3.6

     

 גברי�    

  ריאות כרוניתמחלת 9.8 8.8 11.7 5.6

 אסתמה 7.1 6.3 8.6 6.8

  נירולוגיתמחלה 4.2 .. 9.4 1.5

  או בעיה בכליותמחלה 13.6 12.8 15.2 6.3

 סרט% 11.5 11.0 12.5 2.9

  בבלוטת התריסמחלה 4.8 4.5 5.3 2.4

  כי לקו באירוע מוחידיווחו 8.2 )5.1( 13.9 2.1

  כי לקו בהתק' לבדיווחו 20.1 20.2 19.9 5.1

     

 �נשי    

  ריאות כרוניתמחלת 11.1 10.9 11.4 6.1

 אסתמה 8.8 8.9 8.6 7.6

  נירולוגיתמחלה 4.0 .. 7.1 1.7

  או בעיה בכליותמחלה 12.2 9.8 15.9 6.3

 סרט% 9.1 9.5 8.4 4.0

  בבלוטת התריסמחלה 20.4 20.8 19.8 11.7

  באירוע מוחילקו כי דיווחו 4.3 )4.6( )4.0( 1.0

  כי לקו בהתק' לבדיווחו 8.9 6.9 12.0 2.3

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ : מקור
  ומעלה21 הסקר היא בני אוכלוסיית *
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  וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבח� אצל� 65+בני  : 2.20לוח 

 2004/2003, לפי גיל ומי�, פע� מחלות שונות"אי

  באוכלוסייה$100שיעורי� ל

   +65 74�65 +75 * האוכלוסייהכלל

     

 כ"סה    

 לב מחלת 28.2 23.0 36.8 8.7

  גבוהד	 לח* 51.1 46.6 58.6 20.0

 סוכרת או רמת סוכר גבוהה בד	 21.7 21.6 21.9 8.1

 מפרקי	 דלקת 23.7 21.3 27.6 9.7

     

 גברי�    

 לב מחלת 28.2 23.0 36.8 8.7

  גבוהד	 לח* 42.5 39.8 47.5 17.0

 סוכרת או רמת סוכר גבוהה בד	 22.1 22.4 21.6 7.6

 מפרקי	 דלקת 13.7 13.9 13.2 6.2

  מוגדלתערמונית בלוטת 34.2 29.0 43.5 7.2

     

 נשי�    

 לב מחלת 25.6 19.2 35.5 7.8

  גבוהד	 לח* 57.7 52.1 66.4 22.9

 סוכרת או רמת סוכר גבוהה בד	 21.4 20.9 22.1 8.5

 מפרקי	 דלקת 31.4 27.3 37.7 12.9

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ : מקור
  ומעלה21 הסקר היא בני אוכלוסיית *
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 ובקרב כלל 65+מקרי� חדשי� של שאתות ממאירות בקרב בני  : 2.21לוח 
 2008, מי� ומיקו� השאתות, לפי גיל, האוכלוסייה

 סו& שנה 

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

        

 מוחלטי� מספרי�       
        

26,329 1,628 2,225 2,749 3,560 2,990 13,152  65 +בני כ"סה

12,471 767 1,058 1,492 1,932 1,647  גברי	 6,896

13,858 861 1,167 1,257 1,628 1,343  נשי	 6,256
        

  נפש100,000& לשיעורי�       
        

308 2,736 2,025 1,921 1,942 1,553  65 +בני כ"סה 1,835

        

309 3,236 2,489 2,483 2,379 1,855  כ"סה גברי� 2,238

 קיבה : מזה 85 53 89 97 125 169 8

  גס וחלחולתמעי  369 315 356 353 473 684 44

 ריאה  239 195 268 291 244 278 32

 ערמונית  587 575 651 646 421 443 69

  השת�שלפוחית  235 170 238 289 336 401 26

  ממארתלימפומה  94 79 98 103 112 131 18

 ליקמיה  38 25 42 47 52 76 9

        

308 2,405 1,731 1,514 1,595 1,295  כ"סה נשי� 1,522

 קיבה: מזה 47 25 51 46 84 131 5

  גס וחלחולתמעי  256 195 244 287 383 494 36

 ריאה  95 73 103 119 95 142 14

 שד  389 404 420 313 329 385 98

 שחלה  37 35 40 35 24 56 7

  השת�שלפוחית  42 23 41 65 58 101 6

  ממארתלימפומה  71 47 75 84 109 126 15

 ליקמיה  25 18 24 27 31 59 6

 רישו� הסרט� הלאומי, משרד הבריאות : מקור
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לפי מי� , 65+ות ממאירות בקרב בני מקרי� חדשי� של שאת : 2.22לוח 
 2008"2003, וקבוצת אוכלוסייה

  סו& שנה, נפש$100,000שיעורי� ל

2008 2007 2006 2005 2004 2003   
       

 גברי�      

כ יהודי� ואחרי�"סה 2,405 2,414 2,221 2,309 2,478 2,281
*

 

 קיבה : מזה 105 96 92 91 92 89

  גס וחלחולתמעי  382 390 361 379 402 378

 ריאה  247 231 223 231 249 229

 ערמונית  603 615 549 556 691 611

  השת�שלפוחית  240 247 210 236 234 238

 לימפומה ממארת  111 106 103 111 105 95

 ליקמיה  71 55 58 58 46 37

       

 כ ערבי�"סה 1,971 1,953 2,151 2,062 2,130 2,005

 קיבה : מזה 108 94 80 101 84 52

  גס וחלחולתמעי  243 174 304 229 251 284

 ריאה  380 412 429 392 471 372

 ערמונית  339 446 408 353 442 365

  השת�שלפוחית  252 212 257 309 257 184

 לימפומה ממארת  80 87 99 95 86 73

 ליקמיה  46 44 77 66 56 52

       

 נשי�      

כ יהודיות ואחרות"סה 1,561 1,529 1,490 1,468 1,555 1,564
*

 

 קיבה: מזה 53 51 43 47 45 48

  גס וחלחולתמעי  261 257 259 243 258 259

 ריאה  84 94 85 85 108 98

 שד  372 366 366 343 358 396

 שחלה  42 43 39 40 39 39

  השת�שלפוחית  39 40 35 37 45 43

 מה ממארתלימפו  79 80 78 76 80 72

 ליקמיה  42 34 35 31 34 28

       

 כ ערביות"סה 1,022 893 1,136 995 1,232 1,182

 קיבה: מזה 78 47 62 52 34 33

  גס וחלחולתמעי  145 159 158 151 216 215

 ריאה  49 40 85 48 56 58

 שד  168 182 201 219 303 286

  השת�שלפוחית  10 28 26 18 33 36

 רישו� הסרט� הלאומי, ד הבריאותמשר: מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , כולל יהודי� *
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* מקרי� חדשי� של שאתות ממאירות בקרב  יהודי� ואחרי� : 2.23לוח 
 2008, מי� ויבשת לידה, לפי גיל, 65+בני 

 סו� שנה

75+ 74�70 69�65 65+   

     

 מוחלטי� מספרי�    

     

 65+ ואחרי� בני יהודי� כ"סה 13,093 2,679 3,362 7,052

 גברי� 6,782 1,478 1,807 3,497

 נשי� 6,311 1,201 1,555 3,555

     

  נפש�100,000ל שיעורי�    

     

 גברי�    

 ישראל ילידי 2,144 1,738 2,513 2,382

 אמריקה�אירופה ילידי 3,428 2,952 3,663 2,903

  אסיהילידי 2,084 1,691 2,213 2,541

 אפריקה ילידי 2,270 1,858 2,344 2,813

     

 נשי�    

 ישראל ילידות 1,506 1,314 1,705 1,594

 אמריקה�אירופה ילידות 1,855 1,216 2,633 2,033

 אסיה ילידות 1,374 1,086 1,493 1,687

 אפריקה ילידות 1,379 988 1,621 1,719

 משרד הבריאות, � הסרט� הלאומירישו : מקור
 )ראו מבוא(נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת , כולל יהודי� *
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  יהודי� ואחרי�65+אומד� בני  : 2.24לוח 
)1(

 2009,  הסובלי� מדמנטיה

 סו� שנה

במוסדות
)2(

   כ"סה בקהילה 

    

 אלפי� 134.7 117.9 16.8

    

 אחוזי� 100.0 87.5 12.5

    

  מתו� האוכלוסייה המתאימהאחוז 19.8 17.9 70.1

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

  עיבוד מיוחד&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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 יהודי� ואחרי�65+אומד� בני  : 2.25לוח 
)1(

 הגרי� בקהילה וסובלי� 
 2009, גיל ומי�, לפי חומרת המחלה, מדמנטיה

 סו� שנה, אחוזי�

     החומרה של המחלהרמת

כ"סה קלה בינונית גבוהה
)2(

   

אומד� הסובלי�
   מדמנטיה

       

 גיל      

 65 +בני 17.9  100.0 46.3 24.1 29.6

 75 +בני 25.5  100.0 38.8 27.9 33.3

       

27.3 8.9 63.9 100.0  9.6 69�65 

18.3 22.5 59.2 100.0  12.5 74�70 

40.5 23.2 36.2 100.0  19.1 79�75 

11.7 41.8 46.5 100.0  17.1 84�80 

 85 +בני 46.7  100.0 36.7 24.1 39.1

       

      
 מי

 גברי� 14.9  100.0 44.4 28.0 27.6

 נשי� 20.3   100.0 47.7 21.6 30.7

קשישי� הלוקי� , 2005. 'ס, חמיר'צ'; נ, בנטור'; י, קינג'; ג, ברודסקי'; א, ורטמ� : מקור
&מאיירס, זיהוי צרכי� לא מסופקי� ועדיפויות בפיתוח שירותי�, תשכיחו: בדמנטיה

  עיבוד מיוחד&מכו� ברוקדייל &וינט'ג

 נוצרי� שאינ� ערבי� ובלתי מסווגי� לפי דת, יהודי�: כולל .1
שעבור� התקבל ו הגרי� בקהילה 65+ מבני 95%&הנתוני� לגבי חומרת המחלה מתייחסי� ל .2

 דיווח בנוגע לכ,
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בעיה גופנית וכלל האוכלוסייה המדווחי� על 65+בני   :2.26לוח 
)1(

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

2004/2003 

 אחוזי�

  כלל
האוכלוסייה
)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

 י�נש 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 , להעקב מח,  חודשי� או יותר6בעיה שנמשכת  . 1
 יומיות כמו ניקיו� הבית או קניות&גדול מאוד בביצוע פעולות יו�

  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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  יומיות� המוגבלי� בביצוע הפעולות היו�65+ני אומד	 ב : 2.27לוח 

)ADL( ,2009 

 סו� שנה

 המוגבלי� אחוז
65+מתו� בני 

)1(
   אלפי� אחוזי� 

    

 מוגבלי� כ"סה 175.8 100.0 23.7
    
 מגורי� מקו�   

בקהילה 152.5 86.7 21.3
)2( 

 לטיפול ממוש�במוסדות 23.3 13.3 95.7
)3( 

    
 גיל   

 65�74 בני 44.3 25.2 11.4
 75 +בני 131.5 74.8 37.1

    
 מי�   

 גברי� 55.2 31.4 17.2
 נשי� 120.6 68.6 28.6

    
 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 148.7 84.6 21.8
 ערבי� 27.1 15.4 45.4

  מאגר מידע ארצי לתכנו� בתחו�&משאב ; 2009עיבוד מיוחד על סקר בריאות , ס"למ : מקור
 הזיקנה

  האוכלוסייה המתאימהמתו, . 1
לרחו0 , להתלבש: מתקשי� או שאינ� יכולי� לבצע בעצמ� לפחות אחת מהפעולות הבאות . 2

יש ).  האוכלחיתו,כולל (לאכול , להיכנס ולצאת מהמיטה, להתיישב ולקו�, פני� וידיי�
 דמי� קובשנתוני�לציי� שמקור הנתוני� והגדרת המוגבלות שוני� ממה שפורס� 

  ותשושי נפשסיעודיי�, דיירי� תשושי� . 3
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 הגרי� בקהילה המוגבלי� בניידות מחו� 65+אומד� בני  : 2.28לוח 
 2009, *לבית

 סו� שנה

אחוז המוגבלי� 
 65+מתו� בני 

   אלפי� אחוזי� הגרי� בקהילה

    

 מוגבלי� כ"סה 157.7 100.0 22.0
    
 גיל   

 65�74 בני 43.9 27.8 11.4
 75 +בני 113.8 72.2 34.3

    
    מי

 גברי� 51.4 32.6 16.4
 נשי� 106.3 67.4 26.4

    
 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 130.1 82.5 19.8
 ערבי� 27.6 17.5 46.7

 2009עיבוד מיוחד על סקר בריאות , ס"למ : מקור

כת מחו0 לבית או לעלות ולרדת מעקה כדי לל/מכשיר/לא מסוגלי� או זקוקי� לעזרת אד� * 
יש לציי� שמקור הנתוני� והגדרת המוגבלות שוני� ממה שהתפרס� בשנתוני� . קומה אחת

 קודמי�
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לפי חומרת ,  וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכי�65+בני  : 2.29לוח 
 2009, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, מי�, גיל, הפגיעה

 מספרי� מוחלטי�

   כ"סה הרוגי�  קשהפצועי�  קלפצועי�
     

 65 +בני    

1,536 229 61 1,826  כ"סה

 גברי� 1,053 39 123 891

 נשי� 773 22 106 645
     

 65�74 בני    

 כ"סה 1,112 21 111 980

 גברי� 653 12 61 580

 נשי� 459 9 50 400
     

 75 +בני    

 כ"סה 714 40 118 556

 י�גבר 400 27 62 311

 נשי� 314 13 56 245
     

 הנפגעמעמד  לפי 65 +בני    

 רגל הול� 586 32 139 415

 רכב נהג 718 15 37 666

 ברכב נוסע 445 10 34 401

 אחר 77 4 19 54
     

    
 לפי קבוצת 65 +בני

 *אוכלוסייה

 יהודי� 1,581 46 200 1,335

 ערבי� 188 9 25 154
     

 יההאוכלוסי כלל    

 כ"סה 31,832 314 1,741 29,777

 גברי� 19,311 233 1,188 17,890

 נשי� 12,521 81 553 11,887

 תאונות דרכי� ע� נפגעי�, ס"למ : מקור

קבוצת היהודי� מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרי� שאינ� .  נעשה שינוי בסיווג2003בשנת  * 
. ערבי� ודרוזי�&נוצרי�, וללת מוסלמי�קבוצת הערבי� כ. ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דת

 אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרי�, יתר הנתוני� בלוח כוללי� ג� נוצרי� שאינ� ערבי�
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לפי חומרת ,  וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכי�65+בני  : 2.30לוח 
 2009, מי� וקבוצת אוכלוסייה, גיל, הפגיעה

  נפש100,000&שיעורי� ל

   כ"סה הרוגי�  קשהי�פצוע  קלפצועי�

     

 65 +בני    

 כ"סה 249 8 31 209

 גברי� 332 12 39 281

 נשי� 185 5 25 155

     

 65�74 בני    

 כ"סה 289 5 29 255

 גברי� 372 7 35 331

 נשי� 220 4 24 191

     

 75 +בני    

 כ"סה 204 11 34 159

 גברי� 283 19 44 220

 נשי� 151 6 27 118

     

 *קבוצת אוכלוסייה    

 יהודי� 234 7 30 197

 ערבי� 324 16 43 266

     

 האוכלוסייה כלל    

 כ"סה 425 4 23 398

 גברי� 522 6 32 483

 נשי� 331 2 15 314

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

צגת בנפרד ואינה כוללת נוצרי� שאינ� קבוצת היהודי� מו.  נעשה שינוי בסיווג2003בשנת  *
. 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  : 2.31לוח 
 בחרותנ

  נפש100,000&שיעורי� ל

   נפגעי� כ"סה הרוגי�: 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 

6 12  512 277 2005 

6 12  509 295 2006 

6 11  457 278 2007 

6 11  435 275 2008 

4 8  425 249 2009 

 משרד הבריאות; ס"למ : מקור
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לפי ,  וכלל הנהגי� המעורבי� בתאונות דרכי�65+נהגי� בני  : 2.32לוח 
 2009, גיל ומי�, התאונהחומרת 

   תאונותחומרת ה

   כ"סה קטלניות קשות קלות

     

  מוחלטי�מספרי�    

 65+נהגי� מעורבי� בני  1,800 31 132 1,637

     

 גיל    

 65�74 בני 1,250 16 87 1,147

 75 +בני 550 15 45 490

     

 מי�    

 גברי� 1,490 28 118 1,344

 שי�נ 309 3 14 292

     

  המעורבי�הנהגי� כלל    

כ"סה 30,213 472 2,299 27,442
)1(

 

 גברי� 21,712 404 1,813 19,495

 נשי� 7,390 44 399 6,947

     

נהגי� �10,000 לשיעורי�    
)2(

 

 65+נהגי� מעורבי� בני     

  כ"סה 71 1 5 65

 גברי� 85 2 7 76

 נשי� 41 0 2 38

     

 גי� המעורבי�כלל הנה    

 כ"סה 89 1 7 81

 גברי� 109 2 9 98

 נשי� 52 0 3 49

 מורשי� לנהוג; תאונות דרכי� ע� נפגעי�, ס"למ : מקורות

 כולל מי� לא ידוע .1

 2009 ובסו� 2008ממוצע של אוכלוסיית הנהגי� בסו�  .2
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 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על שימוש בתרופות ללא 65+בני  : 2.33לוח 
 רופאמרש�

)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, משרד הבריאות, ס"למ : מקור

דמו  שקהימי�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  : 2.34לוח 
מרש� רופא
)1(

בשת מוצא י, 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�אירופה 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

 עיבודי� מתו$ סקר בריאות לאומי, ס"למ : מקור

  שקדמו לריאיו�הימי�מחייבת מרש� רופא בשבעת המדווחי� כי לקחו תרופה אחת לפחות  . 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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 וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא בשבועיי� 65+בני  : 2.35לוח 
, יבשת לידה והתמחות הרופא, גיל, לפי מי�, האחרוני�
2004/2003 

 אחוזי� 

 משפחהרופא  מומחהרופא
)1(

   

   

 65 +בני כ"סה 41.1 21.8

   

האוכלוסייה כלל 23.7 15.3
)2(

 

   

 מי�  

 גברי� 41.3 21.2

 נשי� 41.0 22.2

   

 גיל  

 65�74 בני 38.6 20.7

 75 +בני 45.3 23.6

   

 של יהודי� ואחרי�לידה יבשת  
)3(

 

 ישראל (30.6) (23.9)

 אסיה 46.8 (26.3)

 אפריקה 44.6 ..

 אמריקה�אירופה 38.3 (18.9)

לשעבר מ"בריה 45.0 (23.7)
)4(

 

 עיבודי� מתו$ סקר בריאות לאומי, ס"למ :מקור
 רופא משפחה או רופא כללי .1

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  .2

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

  ואיל1990$שעלו משנת  .4
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 ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא במהל! 65+ביקורי� של בני  : 2.36לוח 
, קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא, מי�, לפי גיל, שנה

2004/2003 

 ממוצע לנפש

 שיניי�רופא
)2(

 משפחהרופא  מומחהרופא 
)1(

   

    

 65 +בני   

 כ"סה 15.6 8.0 1.8

 גברי� 17.2 7.6 1.3

 נשי� 14.3 8.3 2.2

    

 אוכלוסייה תקבוצו   

ואחרי� יהודי� 14.8 8.2 1.8
)3(

 

 ערבי� 28.7 3.8 ..

    

 75 +בני   

 כ"סה 16.0 8.9 1.1

 גברי� 17.9 9.6 ..

 נשי� 14.8 8.4 ..

    

האוכלוסייה כלל   
)4(

 

 כ"סה 8.4 5.1 2.8

 גברי� 7.9 4.0 2.5

 נשי� 8.8 6.1 3.1

 אומיעיבודי� מתו$ סקר בריאות ל, ס"למ : מקור
  משפחה או רופא כללירופא . 1

 אורתודנט או מומחה לחניכיי�, רופא שיניי� . 2

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

  ומעלה21 בניאוכלוסיית הסקר היא  . 4
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 אצל רופא מתו! ס! הביקורי� של כלל 65+ביקורי� של  בני  : 2.37לוח 
וסייההאוכל

)1(
 2004/2003, לפי התמחות הרופא ומי�, 

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

כ"סה 27.6 29.5 26.2
)2(

 

משפחה רופא 29.3 31.0 27.9
)3(

 

 מומחה רופא 24.8 26.7 23.7

שיניי� רופא 10.2 7.4 12.3
)4(

 

 עיבודי� מתו$ סקר בריאות לאומי, ס"למ : מקור
  ומעלה21 הסקר היא בני אוכלוסיית . 1

 לא כולל רופא שיניי� . 2

 כללירופא משפחה או רופא  . 3

  או מומחה לחניכיי�אורתודנט, רופא שיניי� . 4

 

 
 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על ביצוע בדיקות מעבדה 65+בני  : 2.38לוח 

 2004/2003, לפי גיל, בשבועיי� האחרוני� לפני הסקר

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
*

75+ 74�65 65+   

     

 כ"סה 16.0 (13.6) 20.0 9.2

 סקר בריאות לאומי, משרד הבריאות, ס"למ : מקור
  ומעלה21 הסקר היא בני אוכלוסיית *
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 ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה 65+ביקורי� של בני  : 2.39לוח 
דחופה
)1(

ע� רישו� אבחנות, 
)2(

 2007 

  כלל
האוכלוסייה

  שיעור
 ביקורי� 

 65+של בני 
 נפש�1,000ל

  אחוז

 
 הביקורי

 65+של בני 
  כלל מתו�


 הביקורי

  מספר
ביקורי� 

 של בני 
+65  

     

1,622,520 426 18.8 304,518  כ" סה� דחופה לרפואה מחלקה

 :ביקורי� ב, מזה    

917,268 384 30.0 274,805 מבוגרי�
)3(

 

 טראומה 29,187 9.7 41 300,941

פרסו� (של משרד הבריאות " 2007 אבחנות �במחלקה לרפואה דחופה ביקורי� " : מקור
 )באינטרנט

 על שיעור הכיסוי למידע.  בתי חולי� לאשפוז כללי26מבוסס על דיווח של . חדרי מיו� בעבר . 1
 הארצי מומל# לפנות לפרסו�

ל כל. האוכלוסייה מכלל הביקורי� של כלל 65%הביקורי� שבה� נרשמו אבחנות מהווי�  . 2
 2,524,045הביקורי� במחלקות לרפואה דחופה של כלל האוכלוסייה הוא 

  ומעלה18 בני �מחלקה לרפואה דחופה מבוגרי�  . 3
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�אחוז האשפוזי� מתו� הביקורי� במחלקה לרפואה דחופה : 2.40לוח 
מבוגרי�
)2,1(

 2007, לפי גיל ולפי קבוצת אבחנות, 

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)2(

 85+ 84�75  74�65   

     

 כ"סה 53.8 61.9 67.7 35.3

     

  לבמחלות 78.5 82.5 85.7 63.9

  עורמחלות 45.9 48.4 51.2 31.4

  גרו�אוז� א� מחלות 25.7 33.7 35.5 20.2

 חו� 84.9 88.6 89.7 71.5

  העיכולמערכת מחלות 40.8 47.3 51.2 26.5

 כללית כירורגייה 44.5 54.4 62.4 28.7

 מוגדרת לא אבחנה 51.9 55.8 58.0 39.5

31.6 53.9 49.5 43.4 
 המי� איברי של מחלות

 ודרכי השת�

 עצבי� מחלות 70.7 76.8 79.5 51.3

 עיניי� מחלות 10.4 14.5 16.5 5.2

 אורתופדיה 20.7 33.3 49.0 11.8

  נפשמחלות 25.7 28.3 33.8 16.7

 נשימה מחלות 73.7 79.8 83.2 59.3

 ד� כלי מחלות 62.5 65.6 68.2 59.0

 אחר 48.1 53.5 53.2 32.1

פרסו� (של משרד הבריאות " 2007 אבחנות �ביקורי� במחלקה לרפואה דחופה " : מקור
 )באינטרנט

למידע על שיעור הכיסוי .  בתי חולי� לאשפוז כללי26מבוסס על דיווח של . חדרי מיו� בעבר . 1
 הארצי מומל# לפנות לפרסו�

  ומעלה18 בני � דחופה מבוגרי� מחלקה לרפואה . 2
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 וכלל האוכלוסייה המדווחי� על אשפוז בבית חולי�65+בני  : 2.41לוח 
)1(

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

 אחוזי�

 האוכלוסייהכלל
)2(

75+ 74�65 65+   

     

 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
)3( 

 ערבי� (27.9) (26.2) .. 15.9
     

 יהודי� ואחרי�של מוצא יבשת    
)3(

 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
)4(

 

     

 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�

  ומעלה21אוכלוסיית הסקר היא בני  .2

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

 ואיל� 1990שעלו משנת  . 4



 2010 - קשישים בישראל 138

 ושל כלל האוכלוסייה במחלקות 65+של בני * אשפוזי� : 2.42לוח 
2009�2000, לפי מי� וגיל, כלליות 

  נפש1,000'שיעורי� ל

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000   
           

 65 +בני          

 כ"סה 515 529 526 518 515 513 519 516 516 505

575 589 589 588 585 590 597 606 607 594  גברי�
452 462 461 467 461 460 460 467 471 456  נשי�

          

 65�74 בני   

380 388 389 395 393 398 402 417 425 416  כ"סה
447 461 462 463 462 469 476 492 497 489  גברי�
323 328 330 339 338 340 344 357 368 359  נשי�

          

 75 +בני   

642 659 660 663 655 657 659 660 657 640  כ"סה
734 750 751 752 747 752 760 760 757 737  גברי�
580 599 599 604 594 593 591 592 590 574  נשי�

          

 75�84 בני   

592 599 603 605 598 601 603 604 608 591  כ"סה
682 692 694 693 692 696 701 699 700 686  גברי�
529 536 541 545 535 535 535 539 543 524  נשי�

          

 85 +בני   

778 842 847 863 857 864 864 853 820 794  כ"סה
885 934 943 957 950 971 988 989 956 906  גברי�
714 784 785 801 797 798 785 770 735 723  נשי�

          

 כלל   
 האוכלוסייה

147 149 149 150 150 149 150 153 155 150  כ"סה
146 147 148 149 149 149 150 153 154 150  גברי�
148 150 151 151 150 150 151 153 155 151  נשי�

  קוב) אשפוזי�'שירותי מידע ומחשוב , משרד הבריאות : מקור

בי� מחלקות באותו מוסד ולא כולל יולדות לא כולל העברות , שחרורי� מבית החולי� *
 בכל בתי החולי�) ס� הכול כלליות(במחלקות לאשפוז כללי 
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מס! האשפוזי� ,  במחלקות כלליות65+של בני * אשפוזי� : 2.43לוח 
2009�2000, לפי מי� וגיל, באוכלוסייה 

 אחוזי�

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000   

           

 65 +בני          

 כ"סה 34.1 34.1 34.4 34.4 34.4 34.1 34.2 33.8 33.6 33.5

 גברי� 34.0 34.0 34.3 34.5 34.5 34.2 34.3 34.3 34.1 34.0

 נשי� 34.2 34.1 34.5 34.4 34.3 34.0 34.2 33.4 33.1 33.0

           

 75 +בני          

 כ"סה 18.8 19.1 19.6 19.9 20.1 20.1 20.4 20.3 20.4 20.5

 גברי� 18.0 18.2 18.5 18.9 18.9 18.9 19.1 19.3 19.3 19.5

 נשי� 19.7 20.0 20.7 20.9 21.2 21.1 21.5 21.3 21.3 21.3

           

 85 +בני          

 כ"סה 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7 5.8 6.0 6.1 6.4 6.7

 �גברי 5.1 5.1 5.1 5.1 5.0 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0

 נשי� 6.3 6.2 6.3 6.3 6.4 6.4 6.6 6.6 7.0 7.4

  קוב) אשפוזי�'שירותי מידע ומחשוב , משרד הבריאות : מקור

לא כולל העברות בי� מחלקות באותו מוסד ולא כולל יולדות , שחרורי� מבית החולי� *
 בכל בתי החולי�) ס� הכול כלליות(במחלקות לאשפוז כללי 
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2009�2000, *לפי מחלקות,  המאושפזי� מכלל65+בני  : 2.44לוח  

 אחוזי�

2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000   

           

33.5 33.6 33.8 34.3 34.1 34.4 34.5 34.5 34.1 34.2 

  המחלקות כלל
 הכלליות

           

 פנימית 58.3 58.2 58.9 59.2 59.2 59.0 59.2 59.3 59.0 58.3

 ריאות 45.2 44.8 46.0 45.6 46.9 46.7 45.8 45.7 45.4 43.2

 חריפה גריאטרייה 95.9 96.2 96.4 95.6 96.2 97.3 97.0 97.7 96.4 95.0

 נירולוגיה 34.0 32.7 33.4 34.3 32.9 33.7 33.6 33.4 32.2 32.2

 אונקולוגיה 38.0 37.1 38.4 40.5 39.9 42.1 41.4 39.7 39.4 39.3

 ומי� עור 32.2 32.3 29.9 31.4 32.3 32.7 33.9 34.1 34.5 34.3

  עצ�מוח השתלת 3.6 3.9 5.5 7.5 7.8 9.2 8.8 12.9 10.2 10.9

  כללינמר  טיפול 47.7 49.0 50.1 49.8 50.3 50.5 51.5 51.5 50.7 50.3

  לבנמר  טיפול 50.4 50.5 49.7 50.0 51.2 50.4 50.6 50.1 48.8 48.8

  נשימתינמר  טיפול 74.2 72.5 73.8 75.4 72.0 72.7 73.7 72.0 73.0 71.8

 כללית כירורגייה 27.3 27.0 27.1 27.2 27.7 27.9 27.5 26.7 26.6 27.2

 אורתופדיה 32.4 33.0 32.8 33.9 34.6 34.5 34.5 35.1 34.2 34.5

 אורולוגיה 40.3 40.7 41.7 41.9 42.0 40.9 40.4 40.4 39.3 39.5

 נירוכירורגייה 28.8 27.7 29.8 29.5 29.6 30.3 28.9 31.1 31.6 32.5

  ולבחזה כירורגייה 47.4 47.7 49.3 47.5 47.7 47.4 48.3 47.4 47.6 47.4

  ד�כלי כירורגייה 55.8 56.8 56.3 54.9 55.6 57.7 57.0 55.8 55.0 54.4

 פלסטית כירורגייה 28.2 28.9 29.3 28.9 28.5 28.4 27.6 26.7 26.2 27.2

 עיניי� 58.4 60.0 60.3 60.7 59.4 59.4 59.4 59.7 60.4 60.7

12.8 12.0 12.0 12.3 12.3 12.3 12.4 12.2 11.5 11.9 
 גרו� �אוז��א�

  ראש וצווארוכירורגייה

 ולסת פה 11.6 12.7 12.9 12.8 13.7 11.5 11.7 11.0 11.4 9.5

 נשי� 4.0 4.3 4.5 4.2 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 3.3

 השהיה 36.2 33.7 31.7 33.4 31.4 30.3 30.7 30.2 31.4 31.4

  קוב) אשפוזי�'שירותי מידע ומחשוב , משרד הבריאות : מקור

ס� (לא כולל העברות בי� מחלקות באותו מוסד ולא כולל יולדות במחלקות לאשפוז כללי  *
 בכל בתי החולי�) הכול כלליות



 141  של הקשישיםבריאותייםמאפיינים  

, לפי מי�, כלליות במחלקות 65+התפלגות האשפוזי� בקרב בני  : 2.45לוח 
2009 

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 *כלל המחלקות הכלליות 100.0 100.0 100.0

    

  פנימית 49.6 48.4 50.7

 ריאות 0.3 0.4 0.3

 חריפה גריאטרייה 4.2 3.4 5.0

 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 0.1 0.0

  כללינמר  טיפול 2.0 2.2 1.8

  לבנמר  טיפול 3.6 4.4 2.9

  נשימתינמר  טיפול 0.1 0.1 0.1

 כללית כירורגייה 13.8 14.5 13.0

 אורתופדיה 5.1 3.6 6.6

 אורולוגיה 3.4 5.6 1.3

 נירוכירורגייה 0.8 0.9 0.7

  ולבחזה כירורגייה 1.4 1.8 1.1

  ד�ליכ כירורגייה 1.3 1.7 0.9

 פלסטית כירורגייה 0.6 0.7 0.5

 עיניי� 4.4 4.0 4.8

  ראש וצווארוכירורגייהגרו� �אוז��א� 1.0 1.1 0.9

 ולסת פה 0.1 0.1 0.1

  נשי� 0.9 0.0 1.9

  השהיה 4.3 3.8 4.7

  קוב) אשפוזי�'שירותי מידע ומחשוב , משרד הבריאות : מקור

ת בי� מחלקות באותו מוסד ולא כולל יולדות לא כולל העברו, חרורי� מבית החולי�ש *
 בכל בתי החולי�) ס� הכול כלליות(במחלקות לאשפוז כללי 
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 ובקרב כלל 65+שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולי� בני  : 2.46 לוח
 2009האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 

 ימי�

   65 +בני    האוכלוסייהכלל

   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�

        

* הכלליותהמחלקות כלל 5.5 5.3 5.6  4.1 4.3 4.0
        

 פנימית 4.7 4.6 4.8  4.2 4.1 4.3

 ריאות 8.3 8.5 8.1  9.5 10.1 8.7

 חריפה גריאטרייה 11.5 11.5 11.6  12.3 12.0 12.5

 נירולוגיה 7.0 6.9 7.1  5.4 5.5 5.4

 גיהאונקולו 8.1 7.5 8.8  7.9 7.7 8.0

 ומי� עור 8.6 8.4 8.7  8.1 8.1 8.1

  עצ�מוח השתלת 10.7 10.1 11.3  17.2 17.2 17.3

  כללינמר  טיפול 7.1 7.2 7.0  6.4 6.4 6.4

  לב נמר  טיפול 3.1 3.1 3.1  2.9 2.8 3.0

  נשימתינמר  טיפול 8.7 8.6 8.8  10.2 10.4 10.0

 כללית כירורגייה 4.1 4.0 4.2  2.8 2.8 2.7

  אורתופדיה 7.5 7.6 7.4  5.4 5.0 5.9

  אורולוגיה 4.9 4.9 4.7  3.8 3.8 3.9

 נירוכירורגייה 7.8 7.9 7.8  6.7 6.8 6.6

  ולבחזה כירורגייה 7.9 7.8 8.2  7.3 7.0 7.7

  ד�כלי כירורגייה 5.4 5.6 5.2  4.9 5.2 4.5

 פלסטית כירורגייה 5.7 5.0 6.5  5.4 6.1 4.8

 עיניי� 2.0 2.0 1.9  2.3 2.4 2.2

3.1 3.1 3.1  4.4 4.7 4.6 

 גרו� �אוז��א�
  ראש וצווארוכירורגייה

 ולסת פה 5.0 4.5 5.6  3.6 3.7 3.5

  נשי� 4.1 1.6 4.2  2.3 1.2 2.3

  השהיה 1.3 1.3 1.2   1.2 1.2 1.2

  קוב) אשפוזי�'שירותי מידע ומחשוב , משרד הבריאות : מקור
לא כולל העברות בי� מחלקות באותו מוסד ולא כולל יולדות , חולי�שחרורי� מבית ה *

 בכל בתי החולי�) ס� הכול כלליות(במחלקות לאשפוז כללי 
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בטיפול אמבולטורי * המטופלי�,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 2.47 לוח
 2008, פסיכיאטרי

 סו* שנה

   כ"סה

  

 מוחלטי� מספרי� 

 65 +בני מטופלי� 6,262

  האוכלוסייהבכלל מטופלי� 56,386

  

 אחוזי� 

  המטופלי�מכלל 65 +בני 11.1

 65+  מכלל בני65 +בני מטופלי� 0.9

  מתו$ האוכלוסייההמטופלי� כלל 0.8

 המחלקה למידע והערכה, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות : מקור

 אנשי� שהיה לה� לפחות מגע אחד בתקופה הנתונה *

 

 

המאושפזי� במסגרת אשפוז יו� ,  וכלל האוכלוסייה65+י בנ : 2.48 לוח
 2008, לפי גיל ומי�, פסיכיאטרי

 סו* שנה, מספרי� מוחלטי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בני 15 5 10

 65�74 בני 13 4 9

 75�84 בני 1 0 0

 85 +בני 1 1 0

    

 האוכלוסייה כלל 384 219 165

 המחלקה למידע והערכה, בריאות הנפששירותי , משרד הבריאות : מקור
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המאושפזי� באשפוז פסיכיאטרי ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 2.49 לוח
 2008, לפי גיל ומי�, מלא

 סו* שנה

   כ"סה גברי� נשי�

    

  מוחלטי�מספרי�   

 65 +בני כלל 296 140 156

  65�74 בני 210 106 104

 75�84 בני 76 28 48

 85 +בני 10 6 4

    

 האוכלוסייה כלל 3,398 2,222 1,176

    

  נפש באוכלוסייה המתאימה�1,000 לשיעורי�  

 65 +בני כלל 0.4 0.5 0.4

  65�74 בני 0.6 0.6 0.5

 75�84 בני 0.3 0.3 0.3

 85 +בני 0.1 0.2 0.1

    

  האוכלוסייה כלל 0.5 0.6 0.3

 המחלקה למידע והערכה, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות : מקור
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, 65+ המאושפזי� באשפוז פסיכיאטרי מתו! כלל בני 65+בני : 2.50 לוח
, לפי קבוצת גיל ומי�, והמאושפזי� מקרב כלל האוכלוסייה

 שני� נבחרות
 סו* שנה,  נפש1,000'שיעורי� ל

2008 2007 2005 2000 1990   

      

 65 +בני כלל     

 כ"סה 3.5 1.5 0.7 0.4 0.4

 גברי� 3.1 1.4 0.7 0.5 0.5

 נשי� 3.9 1.5 0.8 0.4 0.4

      

 65�74 בני     

 כ"סה 3.6 1.7 0.9 0.6 0.6

 גברי� 3.7 1.7 0.9 0.6 0.6

 נשי� 3.5 1.6 0.9 0.5 0.5

      

 75�84 בני     

 כ"סה 3.6 1.3 0.6 0.4 0.3

 גברי� 2.3 1.0 0.5 0.4 0.3

 נשי� 4.5 1.5 0.7 0.4 0.3

      

 85 +בני     

 כ"סה 3.1 1.0 0.4 0.1 0.1

 גברי� 1.8 0.6 0.4 0.2 0.2

 נשי� 4.0 1.2 0.3 0.1 0.1

      

 האוכלוסייה כלל     

 כ"סה 1.8 0.8 0.6 0.5 0.5

 גברי� 2.1 1.0 0.7 0.6 0.6

 נשי� 1.5 0.7 0.4 0.3 0.3

 למידע והערכההמחלקה , שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות : מקור
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 ושל כלל 65+קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני  : 2.51 לוח
 שני� נבחרות, לפי קבוצת גיל ומי�, האוכלוסייה

 מספרי� מוחלטי�

2008 2007 2006 2005 2000 1990   

       

 65 +בני כלל      

 כ"סה 1,412 1,867 1,746 1,783 1,679 1,582

 גברי� 526 641 628 656 688 646

 נשי� 886 1,226 1,118 1,127 991 936

       

 65�74 בני      

 כ"סה 892 1,117 1,072 1,088 1,048 1,010

 גברי� 321 408 387 427 458 444

 נשי� 571 709 685 661 590 566

       

  75�84 בני      

 כ"סה 467 621 567 581 528 480

 גברי� 181 186 203 188 186 165

315 342 393 364 435 286  נשי�

       

 85 +בני      

92 103 114 107 129 53  כ"סה

37 44 41 38 47 24  גברי�

55 59 73 69 82 29  נשי�

       

 האוכלוסייה כלל      

 כ"סה 12,262 18,172 20,892 20,984 21,073 20,547

 גברי� 6,788 10,632 12,605 12,676 13,099 12,847

 נשי� 5,474 7,540 8,287 8,308 7,974 7,700

 המחלקה למידע והערכה, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות : מקור
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 ושל כלל 65+קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני  : 2.52 לוח
 2008, לפי אבחנה וקבוצת גיל, האוכלוסייה

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

      

 מוחלטי� מספרי�     

  קבלות כ"סה 1,582 1,010 480 92 20,547

10,967 13 105 441 559 

 והפרעות סכיזופרניה
 דלוזיונליות

  חריפותפסיכוטיות הפרעות 58 25 26 7 1,317

 אפקטיביות הפרעות 561 333 205 23 2,591

 אורגניות הפרעות 233 87 108 38 664

 נירוטיות עותהפר 71 53 13 5 1,135

 אישי)ת הפרעות 13 12 1 0 893

 ואלכוהול סמי� 18 10 7 1 874

 שכלי פיגור 2 1 0 1 205

  הילדותבגיל הפרעות 1 1 0 0 319

  אחרי�פניה גורמי 66 47 15 4 1,582

      

 אחוזי�     

 קבלות כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

53.4 14.1 21.9 43.7 35.3 

 והפרעות פרניהסכיזו
 דלוזיונליות

  חריפותפסיכוטיות הפרעות 3.7 2.5 5.4 7.6 6.4

 אפקטיביות הפרעות 35.5 33.0 42.7 25.0 12.6

 אורגניות הפרעות 14.7 8.6 22.5 41.3 3.2

 נירוטיות הפרעות 4.5 5.2 2.7 5.4 5.5

 אישי)ת הפרעות 0.8 1.2 0.2 0.0 4.3

 כוהולואל סמי� 1.1 1.0 1.5 1.1 4.3

 שכלי פיגור 0.1 0.1 0.0 1.1 1.0

  הילדותבגיל הפרעות 0.1 0.1 0.0 0.0 1.6

  אחרי�פניה גורמי 4.2 4.7 3.1 4.3 7.7

 המחלקה למידע והערכה, שירותי בריאות הנפש, משרד הבריאות : מקור
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 ושל כלל 65+קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני  : 2.53 לוח
 2008, האוכלוסייה

   כ"סה גברי� נשי�

    

 מוחלטי� מספרי�   

267 214  65 +בני כלל 481

122 116  65�74 בני 238

107 74  75�84 בני 181

38 24  85 +בני 62

   

1,827 2,689  האוכלוסייה כלל 4,516

    

  נפש באוכלוסייה המתאימה�1,000 לשיעורי�  

0.7 0.7  65 +בני כלל 0.7

0.6 0.7  65�74 בני 0.6

0.7 0.7  75�84 בני 0.7

0.7 0.7  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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,  בי� קופות החולי�65+התפלגות אוכלוסיית המבוטחי� בני : 2.54לוח 
 שני� נבחרות, לפי גיל

 אחוזי�

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

      

 2005 נובמבר     

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  כלליתבריאות שירותי 69.3 65.9 72.4 75.6 53.9

  בריאותשירותי מכבי 16.6 18.8 14.4 12.5 24.1

  חולי� לאומית קופת 7.7 8.0 7.4 6.7 9.9

  מאוחדתחולי� קופת 6.5 7.3 5.7 5.3 12.1

      

 2007 נובמבר     

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  כלליתבריאות שירותי 67.9 64.1 71.3 74.3 53.2

  בריאותשירותי מכבי 17.5 19.9 15.2 13.3 24.3

  חולי� לאומית קופת 7.6 7.9 7.4 6.7 9.5

  מאוחדתחולי� קופת 7.1 8.0 6.1 5.7 13.1

      

 2008 נובמבר     

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  כלליתבריאות שירותי 67.2 63.4 70.7 73.7 52.8

  בריאותשירותי מכבי 17.9 20.5 15.7 13.6 24.6

  חולי� לאומית קופת 7.5 7.8 7.4 6.8 9.3

  מאוחדתחולי� קופת 7.3 8.4 6.3 5.9 13.3

      

 2009 נובמבר     

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  כלליתבריאות שירותי 66.5 62.5 70.0 73.3 52.4

  בריאותשירותי מכבי 18.4 21.1 16.1 14.0 24.8

  חולי� לאומית קופת 7.4 7.7 7.3 6.8 9.2

  מאוחדתחולי� קופת 7.6 8.7 6.5 5.9 13.5

 

� 
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, קופות החולי� בי� 65+התפלגות אוכלוסיית המבוטחי� בני : 2.54לוח 
 )המש!(שני� נבחרות , לפי גיל

 אחוזי�

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

      

 2010 נובמבר     

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  כלליתבריאות שירותי 66.0 62.1 69.3 73.1 52.5

  בריאותשירותי מכבי 18.8 21.4 16.7 14.1 24.7

  חולי� לאומית קופת 7.4 7.6 7.3 6.8 9.2

  מאוחדתחולי� קופת 7.8 8.9 6.7 6.0 13.6

 המוסד לביטוח לאומי : מקור
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2010�1994,  מתו! כלל המבוטחי� בכל קופת חולי�65+בני  : 2.55 לוח 
 אחוזי�

 חולי�קופת
 מאוחדת

 חולי�קופת
 לאומית

 שירותי מכבי
 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

 2005 נובמבר 10.2 13.1 7.0 7.9 5.5

 2006 נובמבר 10.4 13.2 7.3 8.0 5.8

 2007 נובמבר 10.1 12.9 7.3 8.1 5.5

 2008 נובמבר 10.1 12.8 7.3 8.1 5.5

 2009 נובמבר 10.1 12.8 7.5 8.1 5.6

 2010 נובמבר 10.2 12.8 7.7 8.2 5.8

 לאומיהמוסד לביטוח  : מקור
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 __ לקט נתונים __
____________________________________ 

�  È�·+65„ÂÓÈÏ ˙Â�˘ ÈÙÏ  ,2009 
 0-4 14.3% 

 +13  34.7% 

�  È�·+65ÈÁ¯Ê‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ·  ,2009 ,ÌÈÊÂÁ‡ 

 ÌÈ˘�  ÌÈ¯·‚ ‰Ò" Î  
6.5 17.8 11.4  

�  È�·+65ÌÈ·„�˙Ó˘  ,2009  13.6% 

� Ò�Î‰˙ÈË¯„�ËÒ ˘Ù�Ï ÂË� ˙ÚˆÂÓÓ ˙ÈÙÒÎ ‰ ,2009 

 ÌÈ˘È˘˜ ÌÈ¯‚ Ì‰·˘ ˙È· È˜˘Ó ÏÏÎ·* 4,467 ˘"Á 

 ÌÈ˘È˘˜ Ï˘ ˙È· È˜˘Ó·*„·Ï ÌÈ¯‚‰  3,988˘ "Á 

� ÌÈ˘È˘˜ *‰„Â·ÚÓ ‰ÈÈÒ�Ù Ì‰Ï ˘È˘ ,2009 ,ÌÈÊÂÁ‡ 

 ÌÈ˘�  ÌÈ¯·‚ ‰Ò" Î  
31.1 41.1 34.7  

� ‰�˜ÈÊ ˙·ˆ˜ ÈÏ·˜Ó ÍÂ˙Ó ‰Ò�Î‰ ˙ÓÏ˘‰ ÈÏ·˜Ó ,2009 25.2% 

� ÌÈ˘È˘˜ ·¯˜· È�ÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙* ,2009 20.3% 

�  È�·+65˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ ˙Â„È„· ˙˘ÂÁ˙ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó‰  ,2009 ,ÌÈÊÂÁ‡ 

 ÌÈ˘�  ÌÈ¯·‚ ‰Ò" Î  
24.3 12.5 19.1  

�  È�·+65Ì‰ÈÈÁÓ ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ÌÈˆÂ¯Ó‰  ,2009 78.1% 

*   È�· ÌÈ¯·‚+65 ˙Â�· ÌÈ˘�Â +60 
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 ליים של הקשישיםמאפיינים חברתיים וכלכ. 3

 

 

 

 מבוא

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

מקורות הכנסה על , תעסוקהעל ,  רמת השכלהעלנתוני� בו מוצגי� . הקשישי�

 , מקבלי השלמת הכנסה: כגו�, למצב הכלכליציות ואינדיק,הרכב הוצאותועל 

כמו כ� מוצגי� נתוני� על . קיימא� בני�בעלות על מוצרי ותחולת העוני

חשיפה לאלימות וכ� לוחות מתו� , כגו� מצב הדיור, מאפייני� חברתיי� נוספי�

, המתארי� את מצב� החברתי של הקשישי�, ס"הסקר החברתי של הלמ

 . התנדבות ועוד, רמת הדתיות, בנושאי� כגו� תחושת הבדידות

 רמת ההשכלה היא. רמת ההשכלהני� על אנו פותחי� את הפרק בנתו

 בגלל הקשר בי� השכלה לבי� ,כלכלי�חברתיה למצב ת כלליציהאינדיק

צרכי� , הרגלי בריאות, מצב בריאות,  תעסוקה: ובה�,מאפייני� אחרי�

 מספר לוחות בשנתו� .ודפוסי שימוש בשירותי בריאות ורווחה ודפוסי בילוי זמ�

 .גמות ברמת ההשכלה לאור� זמ�כולל מ, מציגי� את נושא ההשכלה

 ה� כמקור הכנסה ,א גור� חשוביהשתתפות קשישי� בכוח העבודה א� ה

וה� בגלל חשיבותה של העבודה בחיי האד� , המשפיע על מצב� הכלכלי

השתתפות הדפוסי .  משפיעה ג� על מעורבותו החברתיתמשו� שהיא, בוגרמה

מתהליכי� חברתיי�  ולא רק ,בכוח העבודה מושפעי� ממדיניות חברתית

שטר� הגיעו לגיל אנשי�  לע ג�  הנתוני� המוצגי� בשנתו� חלי�.וכלכליי�

 . מכיוו� שתהליכי הפרישה מתחילי� כבר בגילי� אלו,55+כלומר בני , פרישה
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מוצגי� רבי� מהלוחות בפרק , מאחר שגיל הפרישה לגברי� ולנשי� אינו זהה

גיל הפרישה נמצא .  ומעלה60נות  ומעלה ועבור נשי� ב65זה עבור גברי� בני 

אול� מערכות הרווחה עדיי� מציגות נתוני� על פי , בימי� אלו בתהליכי שינוי

נתוני� על היק� האוכלוסייה ועל יחס התלות לפי גיל . גיל הפרישה היש�

 ובלוח 1.4אפשר למצוא בלוח ) 67 וגברי� בני 64נשי� בנות (הפרישה החדש 

 .1במבוא לפרק  וכ� בהסברי� ללוחות 1.36

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

במספר לוחות העוסקי� במצב הכלכלי הוצגו נתוני� המתייחסי� , אול�

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

ל סקרי ע, הנתוני� בפרק זה מבוססי� בי� היתר על נתוני המוסד לביטוח לאומי

על סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות ועל הסקר החברתי של , כוח אד�

 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 

 ממצאים עיקריים

 14% למדו 2009� בקרב הקשישי� מלמדת כי במספר שנות לימודבחינת  �

 13+למדו  35%�ו שנות לימוד 12�5 למדו 51%,  שנות לימודארבעעד  מה�

פחות שנות קשישי� ל,  ומעלה15לל האוכלוסייה בגיל כלעומת . שנות לימוד

44%�ושנות לימוד  4�0 ה� בעלי 4%כלל האוכלוסייה קרב ב, למשל. לימוד 

 ).3.1לוח ( שנות לימוד 13+ה� בעלי 

בשנת , לדוגמה.  הקשישי�של ת�ד רמת השכלו עלתה מאבמהל� השני� 

 ,2009בשנת  14% לעומת  שנות לימודארבע מה� למדו עד 41%�כ, 1970

 2009 בשנת 35% לעומת 1970� ב שנות לימוד13+ היו בעלי 11%�ורק כ

 .)3.1לוח (

אחוז הגברי� , 2009בשנת  :י�המינהבדלי� בשנות לימוד בי� קיימי�   

נמו� מזה של הנשי� ) 10%( שנות לימוד ארבעהקשישי� שלמדו עד 

, לימוד שנות 13+ מהגברי� למדו 38%  ובקצה השני,)18%(הקשישות 

 ).3.1לוח ( מהנשי� 32%לעומת 
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 אחוז :אוכלוסייההשנות לימוד בי� קבוצות מספר הבדלי� בקיימי�   

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

אחוז הקשישי�  2009בשנת . ה� בקרב הגברי� וה� בקרב הנשי�, הערבי�

70%� בקרב הגברי� ו37% היה  שנות לימודארבע שלמדו עד הערבי� 

 ).3.2לוח (בקרב היהודי� , בהתאמה, 14%� ו7%לעומת , בקרב הנשי�

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

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

די  בקרב ילי5% בקרב ילידי ישראל ולעומת 2% לעומת 25%הוא 

 : הבדלי� אלו ניכרי� ג� בקצה השני של הסקלה. אמריקה�אירופה

לעומת ,  שנות לימוד13+אפריקה יש השכלה של � מילידי אסיה13%�ל

 ). 3.3לוח (אמריקה � בקרב ילידי אירופה47%� בקרב ילידי ישראל ו49%

 ביותר שקיבלו נמצא שהתעודה הגבוהה תעודת הסיו� הגבוההבבחינת   

לעומת , ב"של בית ספר יסודי או של חט  היא65+ מבני 28%ביותר של 

אחוז הקשישי� אשר ).  ומעלה15בני ( בקרב כלל האוכלוסייה 22%

נמו� מזה ) 11%(תעודת הסיו� הגבוהה ביותר שלה� היא תעודת בגרות 

לא נמצאו הבדלי� בי� שיעור בעלי , ע� זאת). 22%(של כלל האוכלוסייה 

מעלה לבי� השיעור בקרב כלל האוכלוסייה  ו65תואר אקדמי בקרב בני 

 ).3.5לוח (; )כחמישית בקרב שתי האוכלוסיות(

7%� מהגברי� ו18%:  ומעלה65מבני  11% השתתפו בכוח העבודה 2009�ב � 

 מהגברי� 38%: 27%� השיעור גבוה יותר ומגיע ל69�65בקרב בני . מהנשי�

שישי� הגברי� הקשל השתתפות ירדו שיעורי ה,  ע� השני�.מהנשי� 17%�ו

לעומת כפול כמעט שיעור ההשתתפות היה  1970 בשנת :בכוח העבודה

בשיעור משמעותי בקרב הנשי� לא נמצא שינוי . 2009השיעור בשנת 

 חלה עלייה בשיעור 2000בהשוואה לשנת , ע� זאת. ההשתתפות בתקופה זו

 ).3.6 לוח ( ומעלה בכוח העבודה65ההשתתפות של גברי� ונשי� בני 

בקרב אלא ג� , 65+לא רק בקרב בני , ירדוז הגברי� בכוח העבודה אח 

,  השתתפו בכוח העבודה64�55 מהגברי� בני 89%� כ1970 בשנת .55+בני 

 חלה עלייה 2000בהשוואה לשנת ,  זאתע�. 2009 בשנת 72%לעומת 

 לעומת 2000 בשנת 64%( בכוח העבודה 64�55בהשתתפות הגברי� בני 
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  בכוח העבודה גדל והגיע 64�55וז הנשי� בנות אח). 2009 בשנת 72%

 ). 3.6לוח  (1970 בשנת 22% לעומת 2009בשנת  53%�ל

2009� ב12%� ל1970� ב18%� ירד ע� השני� מ65+ בני המועסקי�שיעור  , 

 ).3.7לוח ( קיימת מגמת עלייה מתונה בשיעור המועסקי� 2000אול� מאז 

 מתו� 52% עומד על חלקיתהמועסקי� במשרה  65+ שיעור בני 2009�ב

אחוז הגברי� בני . 64�55 בקרב בני 29%לעומת , השייכי� לכוח העבודה

  43% המועסקי� במשרה חלקית משתנה ע� השני� ועומד על 65+

מתו� השייכות לכוח (אחוז הנשי� המועסקות במשרה חלקית . 2009�ב

לוח ( 70% הוא עומד על 2009�משתנה א� הוא במש� השני� וב) העבודה

3.8.( 

 בכוח העבודה גבוה יותר במחוזות תל 65+שיעור ההשתתפות של בני  

).  בירושלי�11%� בתל אביב ובמרכז ו13%(המרכז וירושלי� , אביב

המחוזות שבה� שיעור , ) ומעלה15בני (בקרב כלל האוכלוסייה 

61%� ו63%(ההשתתפות הוא הגבוה ביותר ה� המרכז ותל אביב  

 ).3.10לוח (; )בהתאמה

 עולה ע� העלייה ברמת 65+שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בגיל   

בעלי חמש עד שמונה  מהקשישי� 6% 2009בשנת ,  למשל,כ�. ההשכלה

 16+בעלי  קשישי�המ 22% לעומת, שנות לימוד השתתפו בכוח העבודה

בכל , ע� השני� יש שינויי� במגמת שיעורי ההשתתפות. שנות לימוד

 שבעבר הייתה מגמה ברורה של ירידה בשיעורי בעוד. רמות ההשכלה

 ). 3.11לוח (כעת נראה שיש שינוי במגמה זו , ההשתתפות

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

 מועסקות יותר 65+ בנות  נשי�.תעשייה ומסחר, ה� שירותי� עסקיי�

 ).3.12 לוח(קיי� בחינו� ובשירותי� עס, בשירותי בריאות ורווחה

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

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

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

 ).3.13ח לו ( ובעלות מקצועות חופשיי� וטכניי�ת פקיד0ות עובד;שירותי�
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 במשקי בית שבה� גרי� ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו 2009�ב �

ח בממוצע בכלל " ש13,578ח בממוצע לעומת " ש10,434 הייתה *קשישי�

  גברי� בני �בפסקאות המתייחסות לנתוני הכנסות והוצאות (משקי הבית 

ההכנסה הכספית ברוטו במשקי בית שבה� גרי� רק ). 60+ ונשי� בנות 65+

 במשקי בית  ברוטוהחציונית ההכנסה. ח בממוצע" ש8,807שי� הייתה קשי

ח ואילו בכלל משקי הבית באוכלוסייה " ש7,453שבה� גרי� קשישי� היא 

ההכנסה הממוצעת ברוטו לנפש . 10,017ההכנסה החציונית ברוטו היא 

) כלומר ההכנסה המתחשבת במספר הנפשות במשק הבית (סטנדרטית

ח " ש4,954ח לעומת " ש�5,376 רק קשישי� היא במשקי הבית בה� גרי

ההכנסה הממוצעת ברוטו לנפש סטנדרטית . בכלל משקי הבית באוכלוסייה

ח לעומת משקי בית של " ש4,332במשקי בית של קשישי� בודדי� היא 

בה� ההכנסה הממוצעת ברוטו לנפש , זוגות שבה� לפחות קשיש אחד

 ). 3.14לוח (ח " ש5,996סטנדרטית היא 

 שבה� גרי� קשישי� ה� הבית משקי מהכנסותארבעי� ושלושה אחוזי�   

 ותמיכות קצבאות.  מההכנסות ה� מקצבאות ומתמיכות27%; מעבודה

והכנסות מפנסיות ,  מההכנסות24%של המוסד לביטוח לאומי מהוות 

 ).3.14לוח  (25%ומקופות גמל מהוות 

קצבאות ומתמיכות  מהוות ההכנסות מבודדי� קשישי�במשקי בית של   

שלושי� ושמונה אחוזי� מההכנסות ה� קצבאות .  מההכנסה44%

11%�ו,  מפנסיות ומקופות גמל37%; ותמיכות של המוסד לביטוח לאומי 

 מההכנסות ה� 77%בקרב כלל משקי הבית באוכלוסייה . מעבודה

 מקצבאות ומתמיכות של 9%�ו,  מפנסיות ומקופות גמל7%; מעבודה

 ).3.14לוח (אומי המוסד לביטוח ל

משתני� בהתא� ) וכ� של כלל האוכלוסייה(מקורות ההכנסה של קשישי�  �

, במשקי בית של קשישי� בודדי�. לרמת ההכנסה ולסוג משק הבית

חמישוני הכנסה נטו לנפש (הנמצאי� בחמישו� התחתו� של רמת ההכנסות 

 בקרב 21% מההכנסות מקור� בקצבאות ותמיכות לעומת 98%) סטנדרטית

בהשוואה בי� משקי בית מסוגי� . החמישו� העליו� של משקי בית מסוג זה

                                                 
� כוללי� את כל משקי הבית בה� גר לפחות קשיש משקי בית שבה� גרי� קשישי *

 בכשליש ממשקי בית אלו גרי� ג� אנשי� שאינ� קשישי�. אחד
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 מההכנסות 91%קיצבאות ותמיכות מהוות , שוני� עולה שבחמישו� התחתו�

לאו ( מההכנסות של משקי בית אחרי� 57%; של משקי בית של זוג קשישי�

 מההכנסות של כלל 85%; שגר בה� קשיש אחד לפחות) דווקא של קשישי�

 מההכנסות של משקי בית 50%ורק ; הבית שבה� גרי� קשישי�משקי 

 ).3.15לוח (בכלל האוכלוסייה 

ההבדלי� בי� משקי הבית מהסוגי� השוני� מתבטאי� ג� בגבולות   

הגבול העליו� של החמישו� השלישי , למשל, כ�. העליוני� של כל חמישו�

במשקי בעוד ש, ח" ש4,254בכלל משקי הבית שבה� גרי� קשישי� הוא 

 3,470בית של קשישי� בודדי� הגבול העליו� של החמישו� השלישי הוא 

ח ובקרב משקי בית של זוגות של קשישי� הגבול העליו� של החמישו� "ש

 ). 3.15לוח (ח " ש4,853השלישי הוא 

 או מקופת פנסייה שוטפת ממקו� עבודה מהקשישי� 35% קיבלו 2009�ב �

הכנסה מקרנות ,  מפנסיה מהאר1כולל הכנסה(פנסייה הקשורה בעבודה 

 מהגברי� 41%). ל והכנסה מקופות גמל"יה מחוירנטה ופנס, השתלמות

 ). 3.16לוח ( מהנשי� 31%לעומת , קיבלו פנסייה

השלמת רי� קיבלו יקנה ושאיצבת ז אחוזי� ממקבלי ִקעשרי� וחמישה �

אחוז מקבלי השלמת ההכנסה . 2009 מהמוסד לביטוח לאומי בשנתהכנסה 

אחוז מקבלי . 45%אז עמד השיעור על , 1980 במגמת ירידה מאז נמצא

 ירד באופ� משמעותי במהל� על פי חוק הביטוח הלאומיהשלמת הכנסה 

 18% השלמת הכנסה לעומת 27% קיבלו 1990בשנת , למשל, כ�, השני�

 ).3.17 לוח (2009בשנת 

למת הש השוני� באר1 בשיעור המקבלי� היישובי�הבדלי� בי� קיימי�   

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

55%�למעלה מ(הגבוה יחסית של מקבלי השלמת הכנסה �)  מהגבוה לנמו

, תל שבע, רהט, ש"בני עי, ערערה בנגב, לקייה, שגב שלו�, כסיפה: ה�

היישובי� הבולטי� באחוז עשרת  .תרשיחא�מעלותאריאל ו, קצרי�

, להבי�, מיתר,  של מקבלי השלמת הכנסה ה� כפר ורדי�תהנמו� יחסי

 לוח( אב� יהודה ורמת השרו�, ד"כפר חב, רמת ישי, אורנית, שוה�, עומר

המועצות האזוריות הבולטות באחוז גבוה של מקבלי השלמת ). 3.18
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; )32%(' מרג�ובוסת� אל) 36%(אבו בסמה , )46%(אל בטו� : הכנסה ה�

 ).3.19לוח (

 של קשישי� של משקי בית הממוצעתבהוצאה החודשית עיקרי ה הרכיב  

משקלו של רכיב זה , שבה� גר קשיש לבדו במשקי בית). 31%(הוא דיור 

 במשקי 24% במשקי בית של זוג ולעומת 32%לעומת ) 39%(גבוה במיוחד 

חלקו של סעי� הדיור בהוצאות משק הבית  .הבית של כלל האוכלוסייה

ותחבורה ותקשורת ) 16%(מזו� ). 2009שנתו�  (2008עלה בהשוואה לשנת 

ה� הסעיפי� הגדולי� הנוספי� בהוצאות משקי בית שבה� גרי� ) 16%(

 17%סעי� התחבורה והתקשורת מהווה , במשקי בית של זוג. קשישי�

 12%בעוד שבמשק בית של יחיד סעי� זה מהווה רק , מההוצאה

רכיבי� העיקריי� בקרב משקי הבית של כלל האוכלוסייה ה. מההוצאה

 ).16%(ומזו� ) 19%(תחבורה ותקשורת , )24%(בהוצאה החודשית ה� דיור 

) 8%(ההוצאה הממוצעת לבריאות במשקי בית שבה� גרי� קשישי� 

 ).3.20לוח (; )5%(גבוהה לעומת ההוצאה בקרב כלל משקי הבית 

אחזקת  מההוצאות על 29%ההוצאה על חשמל וחימו� הדירה מהווה  

 בכלל משקי הבית 32%( במשקי בית של קשישי� משק הביתהדירה ו

  גבוה יותר במשקי בית של קשישי� עזרה בביתהרכיב של ). באוכלוסייה

 לעומת כלל משקי הבית באוכלוסייה )  מההוצאה על משק הבית21%(

 ).3.21לוח (; )15%(

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

, במשקי בית של קשישי�). 25%(לעומת כלל משקי הבית ) 20%(שישי� ק

 מההוצאה על 30%�ביטוח בריאות מהווה כ, בדומה לכלל משקי הבית

במשקי בית של קשישי� קיימות הוצאות אחרות על בריאות . בריאות

 בכלל משקי הבית 32%� מההוצאות על בריאות בהשוואה ל39%המהוות 

 ).3.21לוח (

  �סעי� ההוצאות לכלי רכב הוא , וצאה לתחבורה ולתקשורתההמתו

41%� במשקי בית שבה� גרי� קשישי� ו55%הגבוה ביותר ומהווה  

הוצאות ).  בכלל משקי הבית59%(במשקי בית של קשישי� הגרי� לבד� 

 מהוצאות 21%דואר ותקשורת של קשישי� הגרי� לבד ה� , טלפו�
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לוח ( בית של זוג קשישי�  בקרב משקי14%התחבורה והתקשורת לעומת 

3.21.( 

יכולי� לכסות את ההוצאות  מדווחי� שה� 16%, מקרב הקשישי� �

 מדווחי� כי כלל אינ� מצליחי� לכסות את 8%�ו,  ללא כל קושיהחודשיות

 מדווחי� שה� מכסי� את 19%בקרב הגברי� . ההוצאות החודשיות

47%�י� ו מהקשיש52%.  בקרב הנשי�14%ההוצאות ללא כל קושי לעומת  

. מכלל האוכלוסייה מכסי� את ההוצאות החודשיות א� ע� קושי מסוי�

 מכלל האוכלוסייה מדווחי� שה� לא כל כ� מצליחי� או 39%, לעומת זאת

 בקרב 32%כלל אינ� מצליחי� לכסות את ההוצאות החודשיות לעומת 

 ).3.22לוח (הקשישי� 

שונה מעט ) גבודד או זו( של קשישי� התפלגות הכנסות משקי הבית �

ח " ש1,000ברמת הכנסות של עד . מהתפלגות כלל משקי הבית באוכלוסייה

חלק� של משקי בית של קשישי� קט� מאשר חלק� של כלל משקי הבית 

ח " ש2,000� ל1,000אול� ברמת הכנסות שבי� . 6% לעומת 1%: באוכלוסייה

חלק� של משקי הבית של הקשישי� גבוה מזה של כלל משקי הבית 

  ובמיוחד במשקי בית של קשישי� בודדי� 19% לעומת 23%: כלוסייהבאו

חלק� של משקי בית של , ח ומעלה" ש7,000ברמת הכנסות של ). 30%(

. 15% ואילו חלק� של כלל משקי הבית באוכלוסייה הוא 17%קשישי� הוא 

ח ומעלה " ש7,000חלק� של משקי בית של זוג קשישי� ברמת הכנסות של 

 ).3.23לוח  (22%הוא 

 בהתפלגות ההכנסות נטו לנפש סטנדרטית באמצעות מדידת השוויוניות 

בודד או (השוויו� במשקי בית של קשישי� � מראה כי מידת אייני'מדד ג

השוויו� בכלל � וכי היא גבוהה ממידת אי0.400 היא 2009בשנת ) זוג

א וככל שהו, 1� ל0יני נע בי� 'מדד ג(; )0.389(משקי הבית באוכלוסייה 

 נמו� מעט 2009�השוויו� ב�אי). השוויו� גדול יותר� אי1�קרוב יותר ל

השוויו� � גדל אי2006� ל2001בתקופה שבי� ). 0.408 (2008�ממה שהיה ב

0.442�במשקי בית של קשישי� יותר מאשר בכלל משקי הבית והגיע ל .

 ).3.24לוח (

בשנת , כלכליאשכול חברתיבדירוג הרשויות המקומיות לפי שיוכ� ל 

 מהקשישי� חיי� ברשויות מקומיות המשתייכות 7%נמצא כי , 2009



 163  של הקשישיםחברתיים וכלכלייםמאפיינים  

 מכלל האוכלוסייה 17%לעומת , לשלושת האשכולות הנמוכי� ביותר

חמישי� ושבעה אחוזי� מהקשישי� חיי� ברשויות . החיה ברשויות אלו

 מהקשישי� חיי� 33%�ו, המשתייכות לאשכולות הרביעי עד השישי

 בכלל 26%(אשכולות השביעי והשמיני ברשויות המשתייכות ל

האשכול הממוצע של הרשויות שבה� חיי� הקשישי� לפי ). האוכלוסייה

 ואילו האשכול הממוצע בקרב כלל 5.9חברתי הוא �שיוכ� הכלכלי

 ).3.25לוח  (5.3האוכלוסייה הוא 

לאחר תשלומי העברה ומסי�  (משפחות עניות אל� 84� היו כ2009בשנת  �

�בפסקאות המתייחסות לנתוני עוני (ש� עומד קשיש אשר ברא) ישירי� 

 אל� נפשות חיות במשפחות אלו 144�כ). 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני 

.  מכלל הנפשות החיות במשפחות אשר בראש� עומד קשיש20%�ומהוות כ

� לפני תשלומי ההעברה �מספר המשפחות העניות אשר בראש� עומד קשיש  

,  מכלל המשפחות אשר בראש� עומד קשיש55%וה� היו ,  אל�228�היה כ

ואילו לאחר תשלומי ההעברה היה מספר המשפחות העניות אשר בראש� 

� מהמשפחות אשר בראש� עומד קשיש 20% אל� וה� היו 84�עומד קשיש כ 

.  במספר המשפחות העניות בעקבות תשלומי ההעברה63%כלומר ירידה של 

� תחולת העוני ירדה לעומת מספר המשפחות העניות בקרב הקשישי� וכ

לוח ( בעוד שבקרב כלל האוכלוסייה הייתה עלייה בממדי העוני 2008שנת 

3.26 .( 

 מראה כי אחוז העוני בקרב הקשישי� לפי הרכב משק הביתבחינת   

22%�הקשישי� העניי� גבוה יותר בקרב קשישי� הגרי� לבד ומגיע ל 

 ). 3.27לוח (ו ע� ילדי� א/ בקרב קשישי� הגרי� ע� ב� זוג ו18%לעומת 

 מכלל המשפחות באוכלוסייה וה� 20%משפחות שבראש� עומד קשיש ה�  

לאחר תשלומי  (2009 מהמשפחות העניות בישראל בשנת 19%מהוות 

  ).3.28לוח (; )העברה ומסי� ישירי�

דירה  ממשקי הבית שבה� גרי� קשישי� התגוררו ב78%, 2009בשנת  �

זי� ממשקי הבית בקרב כלל האוכלוסייה שישי� ותשעה אחו. בבעלות�

 ).3.29לוח (גרי� בדירה בבעלות� 
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מ " מהקשישי� עולי בריה35%, 2009על פי נתוני הסקר החברתי משנת   

שמוני� .  מכלל הקשישי�75%לשעבר גרי� בדירה בבעלות� לעומת 

 מהנשי� 71%אחוזי� מהקשישי� הגברי� גרי� בדירה בבעלות� לעומת 

 ).3.30 לוח(הקשישות 

 רב יותר ותק מגורי� 65+לבני , 2009על פי נתוני הסקר החברתי משנת  �

 גרי� בדירת� 65+ מבני 5%רק . 20+בדירת� הנוכחית מאשר לבני 

 גרי� יותר מעשרי� 65+ מבני 49%. 20+ מבני 14%לעומת , הנוכחית עד שנה

 ).3.31לוח  (20+ מבני 23%שנה בדירת� הנוכחית לעומת 

 בי� משקי בית של קיימאלבעלות על מוצרי� בני� באשר קיימי� הבדלי �

כמו כ� יש הבדלי� לפי הרכב . קשישי� לבי� כלל משקי הבית באוכלוסייה

 ממשקי הבית שבה� גרי� קשישי� יש 79%�ב. משק הבית של הקשישי�

מכונת כביסה .  מכלל משקי הבית באוכלוסייה83%לעומת , מכשיר מיקרוגל

 מכלל משקי 95%�וב, ית שבה� גרי� קשישי� ממשקי הב96%�מצויה ב

 ממשקי 49%�ב.  ממשקי הבית שבה� גרי� קשישי� לבד92%�וב, הבית

 ממשקי הבית בקרב כלל 74%�הבית שבה� גרי� קשישי� יש מחשב ביתי וב

טלפו� .  ממשקי הבית שבה� גרי� קשישי� לבד25%�האוכלוסייה א� רק ב

92%�ב, ית שבה� גרי� קשישי� ממשקי הב79%�יש ב) לפחות אחד(סלולרי  

 ממשקי הבית של קשישי� 60%�ממשקי הבית בקרב כלל האוכלוסייה וב

 ). 3.32לוח (הגרי� לבד 

מכונית  65+ מבני 43%� הייתה ל2009בשנת , לפי נתוני הסקר החברתי �

68%�ל.  מהנשי�36%� מהגברי� ול53%�ל, ) טו�4עד  (פרטית או מסחרית 

52%�ל: הבעלות על רכב יורדת ע� העלייה בגיל.  הייתה מכונית20+מבני  

 יש 65+לשבעה אחוזי� מבני . 75+ מבני 32% יש מכונית לעומת 74�65מבני 

 ).3.33לוח  (20+ מבני 22%יותר ממכונית אחת לרשות� לעומת 

אחוז ). 2009בשנת ( מורשי� לנהוגמהקשישי�  אחוזי�וחמישה  שלושי�  

 ). בהתאמה,19%� ו56%(וז הנשי�  מאחגבוההגברי� המורשי� לנהוג 

 גבוה )66%(  ומעלה17 בגיל האוכלוסייה כללקרב ב לנהוג המורשי� אחוז

 ).3.34לוח (הקשישי� המורשי� לנהוג בקרב  מאחוז בהרבה
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 65+ מבני 79% עולה כי לפחות פע� בשבוע 2009מהסקר החברתי של  �

. ת� גר ִא שאינוע� מישהו מבני משפחת� מדברי� בטלפו� 93%� ונפגשי�

; )47%(ומדברי� פחות בטלפו� ) 93%(באוכלוסייה הערבית נפגשי� יותר 

 חברי� יש 65+ מבני 75%�לעוד עולה מהסקר החברתי כי ). 3.35לוח (

 מהקשישי� 59%� מהיהודי� ו77%(ת� ה� נפגשי� או מדברי� בטלפו� שִא

 ).3.36לוח (; )הערבי�

24%� מהגברי� ו13%: ת לעתי� קרובובדידות מרגישי� 65+ מבני 19% � 

ע� .  דיווחו על הרגשת בדידות לעתי� קרובות9%, 20+בקרב בני . מהנשי�

 מרגישי� בדידות מדי 74�65 מבני 40%. העלייה בגיל עולה תחושת הבדידות

 ).3.37לוח  (75+ מבני 46%פע� או לעתי� קרובות לעומת 

ה� על מי שאי� ל מרגישי� 65+ מבני 14% 2009לפי הסקר החברתי משנת  �

). 12%(יותר מאשר נשי� ) 16%(גברי� , לסמו� בשעת משבר או מצוקה

 מרגישי� שאי� לה� על מי לסמו� 10%מ לשעבר "בקרב העולי� מבריה

בקרב כלל האוכלוסייה .  בקרב הערבי�16%בשעת משבר או מצוקה לעומת 

10%�לוח ( מהנשי� 7%� מהגברי� ו12%,  מרגישי� שאי� לה� על מי לסמו

3.38.( 

ללא , מטפלי� 20+ מאוכלוסיית בני 30%, 2006לפי הסקר החברתי של  �

באנשי� שיש לה� קשיי� בתפקוד הנובעי� מגיל מבוגר או , תמורה כספית

.  חודשי� ויותר6באנשי� הסובלי� ממחלה פיזית או נפשית הנמשכת 

חלק� בקשיש ( מטפלי� באד� קשיש 20+עשרי� ושלושה אחוזי� מבני 

עשר �שני�). ני קשישי� וחלק� בצירו� של קשיש ואד� צעירחלק� בש, אחד

, +65בקרב המטפלי� שה� בני ). 3.39לוח  (65+אחוזי� מהמטפלי� ה� בני 

 מטפלי� באד� שאינו 14%, )באחד או בשניי�( מטפלי� באד� קשיש 72%

כשלפחות אחד מהמטופלי� הוא ,  מטפלי� ביותר מאד� אחד14%�קשיש ו

 ). 3.40לוח (קשיש 

�. למטופלטיפול אישי ארבעי� ושלושה אחוזי� מהמטפלי� מעניקי�   

 מהמטפלי� בילד או 36%,  מהמטפלי� בקשיש אחד או בשניי�42%

.  מהמטפלי� בהרכב אחר מעניקי� טיפול אישי למטופל56%�במבוגר ו

 לעומת טיפול מדי יו� מהמטפלי� בקשיש או בשניי� מעניקי� 35%

 16%.  מהמטפלי� בהרכב אחר47%�גר ו מהמטפלי� בילד או במבו47%
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 לעומת שהטיפול מכביד עליה�מהמטפלי� בקשיש או בשניי� מרגישי� 

.  מהמטפלי� בהרכב אחר21%� בקרב המטפלי� בילד או במבוגר ו22%

� מהמטפלי� בקשיש או בשניי� מטפלי� במישהו שאינו ב�5%רק 

 ).3.42לוח (משפחת� 

 מטפלת או עוזרת מעסיקי� 65+ני כשליש מב, 2009לפי הסקר החברתי של  �

 בקרב כלל 16%רק ).  מה� מקבלי� סיוע במימו� מגו� ציבורי49%(בתשלו� 

ע� העלייה בגיל עולה ג� אחוז . האוכלוסייה מעסיקי� עוזרת או מטפלת

 מבני 23% מעסיקי� לעומת 75+ מבני 46%. המעסיקי� עוזרת או מטפלת

65�,  מעסיקי� עוזרת או מטפלת65+ מבני 35%בקרב יהודי� ואחרי� . 74

 ).3.43לוח ( בקרב הערבי� 16%מ לשעבר ורק " מעולי בריה24%

 או להוריה� עוזרי� 65+ אחוזי� מבני 37% 2009לפי הסקר החברתי של  �

בקרב כלל . בבישול ובסידורי� שוני�, בניקיו�, בתיקוני�, זוג��להורי ב�

 65+ מבני 17%.  מסייעי� להוריה� בסידורי� אלה54%האוכלוסייה 

יומי � מה� מסייעי� בתפקוד יו�13%�עוזרי� להוריה� מבחינה כלכלית ו

 9%בקרב כלל האוכלוסייה . הלבשה או אכילה, רחצה, כגו� השגחה

 ).3.44לוח (יומי �מסייעי� להוריה� בתפקוד יו�

 בכס� או  תומכי� בילדיה�65+ מבני 36% 2009לפי הסקר החברתי של  �

 לעומת 74�65 מבני 41%,  התומכי� יורד ע� הגילשיעור. בקניית מוצרי�

 תומכי� בילדיה� לעומת 65+ מבני 13%בקרב הערבי� . 75+ מבני 29%

 ).3.45לוח ( בקרב היהודי� ואחרי� 38%

 עושי� זאת 64%, מתו� המתנדבי� באופ� קבוע. מתנדבי� מהקשישי� 14% �

� העיסוק תחו. 16% שיעור המתנדבי� הוא 20+בקרב בני . במסגרת ארגו�

 המתנדבי� הוא עזרה לנזקקי� 65+של בני )  מהמתנדבי�31%(העיקרי 

וכרבע מה� ) לא עזרה כספית, כגו� לחולי� או לזקני� הזקוקי� לעזרה(

 � ).3.46לוח (מתנדבי� בתחו� של פעילויות תרבות וחינו

באר1 יצאו לנופש או לטיול  65+ מבני 30%, 2009לפי הסקר החברתי של  �

 יצאו לנופש 74�65 מבני 36%. 20+ מבני 51%לעומת , מחו1 לביתשכלל לינה 

: יצאו לנופש או לטיול בחו" לאר" 65+ מבני 22%. 75+ מבני 22%לעומת 

השתתפו  מהקשישי� 21%). 3.47לוח  (75+ מבני 15%� ו74�65 מבני 26%
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ג� בקרב . 2006לפי הסקר החברתי של , )20+ מבני 21%וכ�  (בחוגי�

אחוז הנשי� המשתתפות בחוגי� , קרב כלל האוכלוסייההקשישי� וג� ב

 ).3.48לוח (גבוה מזה של הגברי� 

 33%, משתמשי� במחשב 65+ מבני 27%, 2009על פי הסקר החברתי של  �

.  משתמשי� במחשב68% 20+בקרב בני .  מהנשי�23%�מהגברי� ו

דואר , )90%( במחשב ה� חיפוש מידע 65+השימושי� העיקריי� של בני 

 65+ מבני 18%). 41%(ט 'וקבוצות דיו� וצ) 44%(משחקי� , )82%(רוני אלקט

 ).3.49לוח (השתמשו במחשב לצור� קניות , שמשתמשי� במחשב

על פריצה לדירה או על   דיווחו65+ מבני 5% 2009על פי הסקר החברתי של  �

ללא שימוש בכוח או ללא איו�  גֵנבהארבעה אחוזי� דיווחו על . גֵנבה ממנה

 מהנפגעי� מפריצה לדירה 71% . דיווחו על פריצה לרכב6%�ו בכוח בשימוש

 לפי נתוני ).3.50 לוח ( מהנפגעי� מפריצה לרכב דיווחו על כ� למשטרה40%�ו

 ,2008 נפגעו מעֵברות שבוצעו נגד� בשנת 65+ אל� מבני 25�משטרת ישראל כ

 ). 3.51לוח ( נפש 10,000� ל344שיעור של 

שביעות רצו�  מהקשישי� דיווחו על 78%, 2009לפי הסקר החברתי של  �

 87%, לעומת זאת).  מרוצי�61%� מרוצי� מאוד ו18%( באופ� כללי מהחיי�

 מרוצי� 32%( דיווחו על שביעות רצו� מהחיי� באופ� כללי 20+מכלל בני 

 57% מרוצי� ממצב� הכלכלי לעומת 65+ מבני 64%).  מרוצי�55%�מאוד ו

 מרוצי� מתחושת הביטחו� בהליכה לבד 65+ מבני 75%. 20+בקרב בני 

שיעור , ) מרוצי�54%� מרוצי� מאוד ו21%(באזור המגורי� בשעת החשכה 

 ).3.52לוח  (20+דומה לזה שבקרב בני 

 בקרב 20+ מבני 12%� ו65+ מבני 13%, 2009של  לפי נתוני הסקר החברתי �

�  היהודי� הגדירו עצמ65+ מבני 2%. דתיי�הגדירו עצמ� כ, היהודי�

 20+ מבני 42%� היהודי� ו65+ מבני 43%. 20+ מבני 8% לעומת חרדי�כ

 75%, יהודית�בקרב האוכלוסייה הלא.  חילוניי��דתיי� �הגדירו עצמ� לא

).  כדתיי� מאוד32%( מגדירי� עצמ� כדתיי� או כדתיי� מאוד 65+מבני 

יהודית הגדירו עצמ� � בקרב האוכלוסייה הלא20+ מבני 52%, לעומת זאת

 ).3.53לוח (; ) דתיי� מאוד8%(דתיי� או כדתיי� מאוד כ
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.  אל� איש209.5� נאמד מספר ניצולי השואה בישראל ב2010בסו� שנת  �

שישי� ואחד אחוזי� מניצולי . 65+ מכלל בני 28%הניצולי� מהווי� 

 אל� 50 צפויי� על פי התחזית לחיות בישראל 2025בשנת . השואה ה� נשי�

 )3.54לוח (ניצולי שואה 

 

 הגדרות והסברים

 שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 1999בשנת  :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� . ערבי� ודרוזי��נוצרי�, כוללת מוסלמי�" אוכלוסייה ערבית"

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

כגו� לוחות היסטוריי� או לוחות המבוססי� על סקרי כוח , ההגדרה החדשה

יהודי� : פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה�ה� מוצגי� על, אד�

נוצרי� שאינ� ערבי� , ערבי�הכוללת , "בני דתות אחרות"וקבוצת , בלבד

 . ואנשי� ללא סיווג דת

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

אוכלוסיית הסקר כוללת את האוכלוסייה הקבועה  .1954 שנתמס "מידי הל

את התושבי� היהודי� הגרי� ,  ומעלה15 בני � של מדינת ישראל) יורה�דה(

 וג� עולי� בכוח ותושבי� קבועי� השוהי� בחו1 לאר1 השומרו�אזור יהודה וב

 אלא א� כ� ,תיירי� ותושבי� ארעיי�בסקר  לא נכללו .תקופה של פחות משנה

 אוכלוסיית ה בסקרנכלל, 1968�החל מ. שהו בישראל יותר משנה ברציפות

 .התושבי� הדרוזי� בנפת גול�נכללו ג�  1982שנת  והחל מ,מזרח ירושלי�

 .מומל1 לעיי� במקור, נוס� על סקרי כוח אד�למידע 

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

בספירת השני� מביאי� בחשבו� רק .  בקורסי� לא סדירי�השתתפותעצמי או 

ת מובאשנת הלימוד , א� אד� לומד בעת הפקידה. ומייתסהשנות לימוד ש

 .בחשבו�

ג� א� , בו למד או לומד הנחקרשהספר האחרו�  סוג בית: ו�ספר אחר סוג בית

 .לא סיי� את לימודיו בו
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ראש משק הבית הוא ראש משק בית , על נתוני עוניבלוחות  :ראש משק הבית

, ההשתייכות לכוח העבודה" מידת"הגדרת ראש משק הבית נקבעת לפי . כלכלי

 משק בית בפרק זה  יש לשי� לב ג� לכ� שהגדרת.מי�לללא התייחסות לגיל ו

ואילו , 60+ ונשי� בנות 65+כא� מדובר בגברי� בני , שכ�; 1שונה מזו שבפרק 

 .65+ מדובר בגברי� ונשי� בני 1בפרק 

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

והוא קוד� , )כולל איש צבא קבע( שעות או יותר בשבוע הקובע 35שעובד 

 .מועסק�שקוד� לבלתי,  בשבועת שעו34בד עד למועסק שעו

להיות , לפי ההגדרה, א� יש יותר מאד� אחד במשק הבית שמתאי�  

ייקבע ראש משק הבית לפי סדר העדיפות שקובע , ראש משק בית

 .המרואיי�

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

 .מחשיב כראש משק הבית

בה� שלהוציא משקי בית ( ומעלה 18 � אד� בהואמשק הבית ראש : הערה

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

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

 15 כוח העבודה האזרחי כולל את כל האנשי� מגיל :כוח העבודה האזרחי

 לפי הגדרות ,בשבוע הקובע" מועסקי��בלתי"או " עסקי�מו"שהיו , ומעלה

 בעבודה "שבוע הקובע"מועסקי� ה� אנשי� שעבדו לפחות שעה אחת ב: אלה

בי� (כל העובדי� בקיבוצי� ; רווח או תמורה אחרת, כלשהי תמורת שכר

 שעות ויותר 15בני משפחה שעבדו ללא תשלו� ; )בשירותי� ובי� בענפי� אחרי�

 . שעות ויותר בשבוע15השוהי� במוסדות שעבדו אנשי� ; בשבוע

 : מורכבת משלוש קבוצות משנה" המועסקי�"קבוצת 

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

מניי� השעות כולל את השעות שהעובד היה עסוק בה� בקשר לעבודתו או 

כגו� ( שעות המתנה ,בלעדיוכולל שעות נוספות ע� תשלו� או , לעסקו

שה� , ושעות ההכנה)  של סבל אושעות ההמתנה לעבודה של בעל מונית

אפילו אינ� מבוצעות במקו� העבודה , שעות עבודה הקשורות בעבודה

 ).חזרותו והכנת שיעורי� הכגו� בדיק(
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 שעות בשבוע 34�ל בי� שעה עובדי� שעבדו �" עבדו עבודה חלקית"  

 .הקובע

 עובדי� שנעדרו מעבודת� במש� כל �" מעבודת� הרגילהנעדרו זמנית "  

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

אנשי� . סיבה אחרתמאו )  יו�30עד (הפסקת עבודה זמנית , מתאי�

שנעדרו מעבודת� וג� חיפשו עבודה אחרת מוגדרי� כנעדרי� זמנית 

 .מעבודת�

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

ידי �כגו� על,  השבועות האחרוני�ארבעתהקובע וחיפשו עבודה באופ� פעיל ב

ידי פנייה אישית או �רישו� בלשכת העבודה של שירות התעסוקה או על

לו הוצעה לה� עבודה , והיו יכולי� להתחיל לעבוד בשבוע הקובע, בכתב

 ").זמינות לעבודה("מתאימה 

שלא היו ,  ומעלה15 גילאי ה� אינ� בכוח העבודה האזרחי� שאנשי

בקבוצה זו נכללו אנשי� . בשבוע הקובע" מועסקי��בלתי"או " מועסקי�"

 מסוגלי� מי שאינ�, תלמידי�, עקרות בית, שעבדו בהתנדבות ללא כל תמורה

שלא עבדו אפילו שעה אחת , דומהמרנטה וכ, יהיאנשי� החיי� מפנס, לעבוד

 .  נכללו בקבוצה זו חיילי� בשירות סדיר,כ�. ובעבשבוע הק

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

 .וגו בהתא� לענ� פעילות�המועסקי� בקיבוצי� ס0

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

 . א� אינו עוסק בו,שלמד

 

 אירי�ִקצבת זיקנה וש

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

 ,קנה הוא כל מבוטחיצבת זזכאי לִק.  ומעלה60למעט מי שעלה ארצה בגיל 

גיל הזכאות המותנה במבח� , 2004החל מיוני . קנהיצבת זשהגיע לגיל ִק, כאמור

) מבח� הכנסותללא (והגיל המוחלט , 67הכנסות לקצבת זיקנה לגברי� הוא 

גיל .  מותנית במבח� הכנסות70�67קבלת קצבת זיקנה בגילי� , לפיכ�. 70הוא 

קוד� :  בשני שלבי�64� ל60�הזכאות המותנה במבח� הכנסות לנשי� הועלה מ
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ללא מבח� (גיל הזכאות המוחלט . 64� שני� ל3 ולאחר הפסקה של 62�ל

70� ל65�לנשי� הועלה בהדרגה מ) הכנסות ,�) 64או  (62זכאות בגילי� ה, ולפיכ

 יכלו 2009במהל� , בהתא� לחוק גיל הפרישה.  מותנית במבח� הכנסות70עד 

 . שני� בהתאמה בשנה זו67/62לקבל קצבת זיקנה גברי� ונשי� שמלאו לה� 

 בוטלה הצמדת הגמלה לשינויי� 2003�2002בעקבות שינויי חקיקה בשני� 

שהחלי� " הסכו� הבסיסי"וקפו  נכנס לת2006בינואר . החלי� בשכר הממוצע

לצור� קביעת שיעורי קצבות הזיקנה והשאירי� וג� לצור� , את השכר הממוצע

נוס� על עדכו� , 1.8%� עודכנו קצבות הזיקנה והשאירי� ב2006בינואר . עדכונ�

 לא חל 2007בינואר . בהתא� לשינויי� ברמת המחירי�, 2005 מינואר 0.9%של 

ור� קביעת קצבאות הזיקנה והשאירי� וה� לא לצ" סכו� הבסיסי"שינוי ב

. בהתא� לשינויי� ברמת המחירי�, 2.8%� ה� עודכנו ב2008בינואר . עודכנו

 הוגדלו שיעורי קצבות הזיקנה והשאירי� הבסיסיות בשיעור של 2008באפריל 

16.5%�ל" סכו� הבסיסי" מה16.2%�הקצבה הבסיסית ליחיד עלתה מ. 1.9%�כ, 

 .רי� היא עלתה בהתא�ולהרכבי משפחה אח

.  שנה80 משולמת תוספת מיוחדת בעבור מבוטח שמלאו לו 2008החל באפריל 

סכו� " מה1% שנה הוא 80שיעור התוספת המיוחדת בעבור מבוטח שמלאו לו 

 ".הבסיסי

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

, פי חוק הביטוח הלאומי�עלצבה לקשישי� ולשאירי� שאינ� זכאי� לִק

מלה זו בעיקר עולי� חדשי� זכאי� לִג. ידי הממשלה�צבאות הממומנות עלִק

ולכ� , )בהתא� לחוק גיל הפרישה(שבזמ� עליית� לאר1 היו מעל גיל הפרישה 

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

 .זכאות מותנית בדר� כלל במבח� הכנסהוה, צבה לפי חוקזהי� לשיעורי הִק

משולמת למקבלי קצבאות זיקנה או שאירי� שהכנסת�  :השלמת הכנסה

המוגדרת בחוק הבטחת הכנסה , קיו��עד לסכו� ההכנסה למינימו�, נמוכה

 .לאוכלוסייה זו

 של בסקירה השנתיתמומל1 לעיי� , ות הביטוח הלאומיאצבלמידע נוס� על ִק

  .המוסד לביטוח לאומי
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 ממדי העוני

נפש "הגדרת ראה להל� (משפחה שהכנסתה הפנויה לנפש סטנדרטית 

 .משפחה ענייהנמוכה מקו העוני לנפש סטנדרטית מוגדרת כ") סטנדרטית

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

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

 .המתרג� את מספר הנפשות במשפחה לנפשות סטנדרטית, שקילות

הכנסה המתקבלת מעבודה ( היא ההכנסה הכלכלית של המשפחה הכנסה פנויה

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

 . ובניכוי מסי� ישירי�

 של שיעור המשפחות א מדד המציי� את היק� העוני במונחי�י התחולת העוני

 .העניות בכלל האוכלוסייה

שוויו� בהתחלקות ההכנסות במשק מודד את הפער שבי� � לאייני'מדד ג

שבה כל משק בית מקבל , לבי� התחלקות תאורטית, התחלקות ההכנסות בפועל

 המדד קרוב �ככל שהפער קט� יותר . חלק שווה בהכנסה הכוללת של המשק

 המדד �ככל שהפער גדול יותר . במשק נמו� יותרהשוויו� �אז אי, 0�בערכו ל

 .השוויו� במשק גדול יותר�כלומר אי, 1�קרוב בערכו ל

על דר� מדידת העוני בישראל מומל1 לקרוא בסקירה השנתית של המוסד 

 .לביטוח לאומי

 

 לוחות המבוססי� על נתוני� מסקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות

בלוחות אלו גברי� . ר ביתר לוחות השנתו�בלוחות אלו שונה מאשהגדרת הגיל 

דבר זה נעשה לצור� תיאו� ע� . 60 מגיל � ונשי� 65מוגדרי� קשישי� מגיל 

גיל הפרישה מעבודה נמצא כעת . הגדרת הגיל המקובלת לקבלת פנסייה

כגו� הגדרת גיל זיקנה , נשארו הגדרות מוסדיות, למרות זאת. בתהלי� שינוי

ולפחות עד , לפיכ�. הגילית הקודמת של גיל פרישהבמדידת עוני לפי ההגדרה 

 .נשארת הגדרת הגיל כא� ללא שינוי, לסיו� תהלי� שינוי גיל הפרישה

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

במשק הבית נכללי� בני משפחה שה� חיילי� . תקציב הוצאות משות� למזו�
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לשי� לב לכ� שהגדרת משק בית בפרק זה שונה מזו  יש .או לומדי� בפנימיות

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

 .65+מדובר בגברי� ובנשי� בני 

 

 : משקי בית של קשישי� חולקו לקבוצות הבאות

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

 ;ופי� המפורטי� להל�לפי אחד הציר

 ;  קשישי� הגרי� במשק בית של יחיד�קשישי� בודדי�   

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

מתו� . אחד מה� מוגדר כקשיש לפי הגדרת הגיל המפורטת למעלה

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

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

 .הפרטי� המתגוררי� בה� הוא קשיש

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

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

לפי ההכנסה המשפחתית לא , ה� מוינו, ביתרונות הכלכליי� לגודל משפחה

אלא לפי ההכנסה המשפחתית המחולקת , המחולקת במספר הנפשות למעשה

 ". הנפשות הסטנדרטיות"במספר 

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

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

 מבחינת העומס המוטל על תקציב מיוחסת השפעה שולית קטנה יותר

כדי לשמור על , תוספת ההכנסה הנחוצה למשפחה, במילי� אחרות. המשפחה

 .פוחתת ע� גידול מספר הנפשות במשפחה, רמת חיי� קבועה

 מומל1 לעיי� בסקר הוצאות סטנדרטיתלפרטי� נוספי� על דר� חישוב נפש 

 . לאומיאו בסקירה השנתית של המוסד לביטוח, ס"המשפחה של הלמ

 ס� ההכנסות הכספיות השוטפות של משק הבית לפני :הכנסה כספית ברוטו

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

, דמי הבראה וביגוד, 13כגו� חודש , ע� כל התוספות(אחד מבני משק הבית 
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 שוטפות מתמיכות הכנסות, מעבודה עצמאית או מעסק, )פרמיותושעות נוספות 

,  וכ� הכנסות כספיות מרכוש,ומפנסיות) כולל העברות ממשקי בית אחרי�(

 .דיבידנדמריבית ומ

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

 .ותשלומי� לביטוח הלאומי

 .הכנסה כספית ברוטו בניכוי תשלומי חובה: הכנסה כספית נטו

 ההכנסה הכספית השוטפת של משק הבית :נפש סטנדרטיתהכנסה כספית ל

 .מחולקת במספר הנפשות הסטנדרטיות במשק הבית) ברוטו או נטו(

 הכנסות מריבית על ,ל" כוללת הכנסות מרנטה באר1 ומחו:הכנסה מהו�

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

 הכנסה זקופה ,)שאינה בשכירות(ע בדירה האלטרנטיבית על ההו� המושק

 והריבית האלטרנטיבית על ההו� ,מהשתתפות מוסדית בתשלו� שכר דירה

 .המושקע ברכב

 הכנסה שוטפת לאחר פרישה מעבודה שמקורה במקו� עבודה או :פנסייה

רנטה ופנסיה , הכנסה מקרנות השתלמות, בקופת פנסייה הקשורה בעבודה

 .ל והכנסה מקופות גמל"מחו

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

שקניית� מוגדרת כהשקעה ולא ( דירה ורכב יוכ� צריכת שירות, שירותי�

קניית . דמי הובלה או התקנה, התשלומי� כוללי� לעתי� ג� ריבית). כתצרוכת

בו� מקדמה שמשל� משק הבית על חש, ולכ�; מוצר נחשבת לפי יו� קבלתו

 .מוצר או שירות שטר� נתקבלו אינה מוגדרת כהוצאה לתצרוכת

ס לסקר הוצאות משק "למידע נוס� על הגדרות אלו מומל1 לעיי� בפרסומי הלמ

 .הבית וסקר הכנסות

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

א ממרש� ָצ0 העיקרי לסקר מהמדג�.  ומעלה20מדג� של נפשות בגיל 

 אשרא מדג� משלי� מתו� אוכלוסיית העולי� ָצמ0,  לכ�בנוס�. התושבי�

 נכללה לראשונה 2004 בשנת .הגיעו ארצה אחרי בחירת המדג� העיקרי

 .בסקר הערבית של מזרח ירושלי� האוכלוסייה
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 זהי� לאלה יהיו כי אומדני� המתקבלי� מהסקר החברתי להניח אי�

כולל אלה המבוססי� על , ס"� אחרי� של הלמהמתקבלי� מסקרי� מדגמיי

. או מנתוני� אחרי� אשר אינ� מבוססי� על סקרי מדג�,  משקי ביתמדגמי

 לאומדני� מסקרי� החברתי כאשר משווי� אומדני� מהסקר ,יש להיזהר, לכ�

 .אחרי�

 

 סימני� מיוחדי�

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

40%�ות דגימה יחסיות גבוהות מנתוני� ע� טעוי=  ..  

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

 

 עיגול מספרי�

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

 

 מקורות

ההגדרות והנתוני� בפרק זה מקור� בפרסומי הלשכה המרכזית 

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

 אחוזי�

    לימודשנות

   כ"סה 4�0 8�5 12�9 15�13 +16
       

      1970 

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

      1980 

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

      1990 

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

      2000 

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

 גברי� 100.0 15.6 25.0 29.9 14.1 15.2

 נשי� 100.0 22.7 25.0 29.1 14.1 8.9
       

      2008 

 65 +בני כ"סה 100.0 14.5 20.7 30.9 19.0 14.9

 גברי� 100.0 10.6 20.4 31.7 17.0 20.4

 נשי� 100.0 17.4 21.0 30.3 20.5 10.8
       

 *כלל האוכלוסייה 100.0 3.6 7.6 45.8 22.6 20.4

 גברי� 100.0 2.4 7.4 48.3 21.2 20.6

 נשי� 100.0 4.7 7.8 43.5 23.8 20.2
       

      2009 

 65 +בני כ"סה 100.0 14.3 20.0 31.0 18.4 16.3

 גברי� 100.0 9.8 19.8 32.1 17.6 20.6

 נשי� 100.0 17.7 20.2 30.1 19.0 13.0
       

 *כלל האוכלוסייה 100.0 3.5 7.4 45.2 22.7 21.3

 גברי� 100.0 2.2 7.3 47.7 21.3 21.4

 נשי� 100.0 4.6 7.4 42.8 24.0 21.2

 � סטטיסטישנתו, ס"למ: מקור
 15+בני  *
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קבוצת אוכלוסייה , לפי מספר שנות לימוד, 65+התפלגות בני  : 3.2לוח 
� 2009, ומי

 אחוזי�

  יהודי� ערבי�

   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�

          

 כ"סה 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0

70.1 37.3 54.9  13.7 7.3 10.9 4�0 

17.5 39.5 27.7  20.7 18.1 19.6 5�8 

.. 6.5 4.4  12.2 12.1 12.2 9�10 

5.8 6.8 6.3  19.9 22.1 20.8 11�12 

.. 3.4 3.0  19.8 18.7 19.3 15�13 

.. 6.4 3.7   13.8 21.7 17.2 16+ 

 שנתו� סטטיסטי, ס"למ: מקור

 

 

 2009, לפי מספר שנות לימוד ויבשת לידה, 65+יהודי� בני  : 3.3לוח 

אמריקה�האירופ   כ"סה ישראל אפריקה�אסיה

אחוזי�  אלפי� אחוזי�    אלפי� אחוזי�  אלפי� אחוזי�  אלפי�

            

 *כ"סה 644.7 100.0  102.9 100.0  206.5 100.0  333.3 100.0

5.1 16.9  24.7 51.0  2.0 2.1  10.9 70.4 4�0 

16.8 55.9  29.0 59.8  9.7 10.0  19.6 126.2 5�8 

13.0 43.2  11.8 24.3  10.2 10.5  12.2 78.4 9�10 

18.0 60.0  21.3 43.9  28.8 29.6  20.8 134.2 11�12 

25.6 85.4  7.6 15.7  22.8 23.4  19.3 124.5 15�13 

21.6 72.0  5.7 11.7  26.5 27.3  17.2 111.0 16+ 

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור
כולל , הס  הכול; ר שנות הלימוד או יבשת הלידה אינ� ידועי�לא כולל מקרי� שבה� מספ *

 657.2הוא , מקרי� אלו
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לפי סוג בית ספר אחרו� שבו למדו ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.4לוח 
� 2009, ולפי מי

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בני   

 כ"סה 100.0 100.0 100.0

 ניי� ביוחטיבת יסודי 25.7 25.7 25.7

  או חקלאימקצועי תיכו  10.9 13.6 8.8

 עיוני תיכו  16.2 15.3 16.9

 ישיבה 1.0 2.4 

  למורי� ולגננותמדרש בית 2.3 0.7 3.5

  ולטכנאי�להנדסי�תיכו  �על 4.5 6.3 3.2

 אחרתיכו  �על 5.1 3.3 6.5

 אקדמי מוסד 21.7 25.3 19.0

 אחר 0.3 .. 0.3

 לא ידוע ספר בית סוג 2.9 2.2 3.5

 למדו לא 9.2 4.9 12.5

    

 האוכלוסייה כלל   

 כ"סה 100.0 100.0 100.0

  ביניי�וחטיבת יסודי 10.5 10.5 10.5

  או חקלאימקצועי תיכו  13.0 15.8 10.3

 עיוני תיכו  28.3 27.2 29.4

 ישיבה 2.7 5.5 4.8

  למורי� ולגננותמדרש בית 2.7 0.6 0.0

  ולטכנאי�להנדסי�  תיכו�על 5.6 7.7 3.6

 אחרתיכו  �על 5.0 3.3 6.7

 אקדמי מוסד 28.1 26.5 29.6

 אחר 0.4 0.3 0.4

  ספר לא ידועבית סוג 1.4 1.5 1.4

 למדו לא 2.2 1.2 3.2

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור
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לפי התעודה הגבוהה ביותר ,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.5לוח 
� 2009, שקיבלו ולפי מי

 �אחוזי

  65 +בני 

 כלל
*האוכלוסייה    כ"סה גברי� נשי�

     

 למדו כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

 ב" יסודי או חטס" של ביסיו� תעודת 27.7 27.8 27.6 21.7

16.9 12.4 15.5 13.8 

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

 בגרות תעודת 11.4 10.0 12.6 22.4

12.5 15.2 11.3 13.5 

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

  ראשו אקדמי תואר 10.7 11.1 10.4 14.1

  שניאקדמי תואר 8.6 (9.3) 8.0 7.4

  שלישיאקדמי תואר 2.1 3.4 1.1 0.9

 אחרת תעודה .. .. .. 0.0

  א' תעודהקיבלו לא 10.7 10.1 11.1 3.1

 ) התעודהסוג (ידוע לא 1.4 1.3 1.5 0.9

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

 אחוז בכוח העבודה האזרחי מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

  כ"סה יהודי�  דתות אחרותבני

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

         1970 

 64�55 בני 55.2 88.5 22.1  89.4 23.4   

 65 +בני 19.5 33.8 5.0  35.0 5.5   
          

         1980 

 64�55 בני 52.8 82.4 26.0 54.4 84.0 27.6   

 65 +בני 16.7 27.9 6.6 17.4 29.1 7.0   
          

         1990 

 64�55 בני 50.4 73.7 30.2 52.8 75.7 33.1 28.0 55.6 3.7

 65 +בני 12.8 20.2 6.6 13.5 21.3 6.9 2.6 3.2 ..
          

         2000 

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

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

         2008 

14.9 48.2 30.9 56.4 74.9 65.2 51.5 71.7 61.2 55�64 

18.2 56.3 36.9 65.1 80.3 72.3 59.6 77.4 68.1     55�59 

10.6 36.9 22.9 45.3 68.0 56.1 41.2 64.5 52.3     60�64 

.. 10.1 5.6 5.8 18.1 11.1 5.5 17.5 10.6 65+ 

.. (16.0) 9.9 15.5 38.7 26.1 14.1 35.8 24.0     65�69 

.. (13.6) (6.2) 4.9 18.4 10.7 4.4 17.9 10.3     70�74 

.. .. .. 1.6 5.9 3.3 1.6 5.7 3.3 75+ 
          

         2009 

15.8 49.9 32.2 58.0 75.0 66.1 53.0 72.0 62.1 55�64 

19.0 55.5 36.5 68.6 79.8 74.0 62.2 76.7 69.1     55�59 

(10.8) 41.6 25.8 45.5 69.3 56.8 41.9 66.4 53.6     60�64 

0.0 4.9 3.2 6.8 19.0 12.0 6.5 17.8 11.4 65+ 

.. (11.6) 8.2 18.9 42.3 29.7 17.1 37.9 26.7     65�69 

.. .. .. 6.4 17.6 11.3 5.9 16.5 10.5     70�74 

.. .. ..  1.5 6.3 3.4  1.5 5.9 3.3 75+ 

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

 אחוז מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

   כ"סה גברי� נשי�

    

   1970 

 64�55 בני 52.2 83.9 20.8

 65 +בני 18.0 31.1 4.7

    

   1980 

 64�55 בני 47.8 74.6 23.5

 65 +בני 15.2 25.6 6.0

    

   1990 

 64�55 בני 48.9 71.7 29.1

 +65 בני 12.9 20.0 6.9

    

   2000 

 64�55 בני 47.0 59.3 36.1

 65 +בני 8.5 14.1 4.2

    

   2005 

 64�55 בני 52.8 63.5 43.1

 65 +בני 10.4 16.3 5.9

    

   2009 

 64�55 בני 59.2 68.6 50.7

 65 +בני 11.5 17.8 6.6

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

 אחוז מהאוכלוסייה בכל תא

  64�55 בני 65 +בני

    69�65בני : מזה

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

               

    62.0 37.2 40.4  39.4 12.5 17.9 1970 

    72.6 54.0 57.9  46.0 15.6 23.5 1980 

74.7 51.8 58.0  78.6 59.1 64.6  47.9 20.0 29.0 1990 

71.1 42.6 50.6  73.5 49.5 56.1  45.4 15.3 27.2 2000 

74.0 42.6 52.6  74.6 50.6 58.0  47.1 17.2 29.3 2001 

71.3 38.7 49.6  72.8 48.3 55.8  44.1 15.8 27.3 2002 

72.4 47.5 55.0  74.1 53.9 60.1  44.6 17.3 28.8 2003 

71.0 43.1 52.3  71.5 51.8 58.1  41.8 17.1 27.3 2004 

68.5 41.0 49.8  71.0 48.2 55.6  43.9 16.7 28.2 2005 

69.8 37.3 47.1  67.1 44.5 51.3  42.5 16.3 27.5 2006 

74.4 35.0 47.1  72.2 41.0 50.1  42.1 16.3 27.5 2007 

61.6 34.6 43.2  66.6 41.7 49.0  41.6 17.7 28.2 2008 

64.8 33.7 44.3   69.7 43.0 51.7   42.9 17.7 29.0 2009 

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור

 

 
לפי מי� , 55+בני * ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקי� : 3.9לוח 

 2009, וקבוצת אוכלוסייה

  64�55 בני  65 +בני

 דתות בני
   כ"סה יהודי� אחרות

 דתות בני
   כ"סה יהודי� אחרות

        

 כ"סה 38.1 38.0 38.9  30.4 30.3 31.3

 גברי� 42.9 42.9 42.6  34.3 34.2 36.7

 נשי� 32.1 32.2     21.9 21.9  

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור
 לא כולל נעדרי� *



 183  של הקשישיםחברתיים וכלכלייםמאפיינים  

,  וכלל האוכלוסייה בכוח העבודה האזרחי65+ת בני השתתפו : 3.10לוח 
� 2009, לפי מחוז מגורי� ומי

 אחוז בכוח העבודה מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

  64�55 בני 65 +בני כלל

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

        

 כ"סה 62.1 72.0 53.0 11.4 17.8 6.5 56.6

 ירושלי� 57.9 69.4 47.5 10.0 13.5 7.2 47.8

 הצפו  55.0 68.7 41.4 9.7 13.6 6.6 51.6

 חיפה 59.1 68.5 50.8 8.9 14.6 4.7 55.0

 המרכז 66.8 76.7 57.4 12.5 20.4 6.3 62.5

 אביב תל 65.2 73.1 58.6 12.8 20.4 7.4 60.9

 דרו� 58.1 66.7 50.6  10.8 18.2 5.2 54.0

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

 

 

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

 אחוז מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

   לימודשנות

16+ 13�15 9�12 5�8 0�4   

       

26.0 22.2 19.0 10.6 3.0 1990 

22.5 11.8 11.4 6.5 2.3 1997 

20.3 10.7 10.4 6.1 .. 1999 

21.1 12.0 11.4 5.1 .. 2002 

22.3 (11.8) 10.6 (4.7) .. 2003 

22.5 12.2 9.9 6.2 .. 2004 

22.3 12.6 10.8 6.5 .. 2005 

21.4 12.7 10.7 (5.4) .. 2006 

20.6 (12.3) 11.3 (4.7) .. 2007 

22.7 (12.6) 11.2 (6.3) .. 2008 

22.3 14.8 11.9 (5.7) .. 2009 

 קרי כוח אד�ס, ס"למ: מקור
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לפי ענ) ,  ומועסקי� בקרב כלל האוכלוסייה65+מועסקי� בני  : 3.12לוח 
� 2009, כלכלי ומי

האוכלוסייה כלל
)1(

  65 +בני  

   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�

         

1,308.8 1,477.1 2,785.9 )אלפי�(כ מועסקי� "סה 79.2 53.7 25.6
)2(

 

       

 י�אחוז      

  כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 חקלאות 4.2 5.4 .. 1.7 2.5 0.7

 תעשייה 13.6 18.1 (4.0) 14.6 19.8 8.8

 ומי� חשמל .. .. .. 0.6 0.9 0.4

 בינוי 3.7 5.0 .. 5.1 9.0 0.7

11.8 14.6 13.3 7.8 13.9 11.9 

מסחר סיטוני וקמעוני 
 ותיקוני�

  ואוכלאירוח שירותי 1.6 .. .. 4.6 5.1 4.0

 ותקשורתהחסנה, תחבורה 5.9 7.6 .. 6.5 8.5 4.3

  ופיננסי�ביטוח, בנקאות 2.7 (2.9) .. 3.8 2.7 5.0

 עסקיי� שירותי� 18.1 19.9 14.2 14.5 15.8 13.0

 ציבורי ִמנהל 3.3 (3.6) .. 4.7 4.6 4.8

 חינו/ 9.2 6.5 14.8 12.6 5.7 20.4

16.7 4.4 10.2 29.4 7.8 14.8 

רווחה , בריאות שירותי
 וסעד

5.3 4.8 5.0 10.3 5.3 6.9 

, קהילתיי� שירותי�
  ואישיי�חברתיי�

3.5 0.3 1.8  (6.4) .. 2.7 

  הבית למשק שירותי�
 ידי פרטיי��על

 סקרי כוח אד�, ס"למ: מקור
 15+בני  .1

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

 י�אחוז

        עובדי� מקצועיי� 

  עובדי�

בלתי 

 מקצועיי�

, בתעשייה

  בבינוי

 בחקלאות ואחרי�

, סוכני�

 עובדי 

  מכירות

 ועובדי 

 שירותי�

  עובדי

 מנהלי� פקידות

 מקצועות

 חופשיי�

   כ"סה אקדמאי� וטכניי�

          
         1990 

גברי� 100.0 12.3 7.1 6.9 16.9 24.9 7.1 21.3 4.1

 נשי� 100.0 5.3 9.9 1.3 19.9 35.1 3.3 21.2 4.0

          
         2000 

גברי� 100.0 16.6 7.3 12.1 12.4 15.4 5.6 19.9 9.6

 נשי� 100.0 12.6 9.9 .. 19.7 26.1 .. 13.4 13.4

          
         2005 

 כ"סה 100.0 19.1 9.2 5.9 13.0 21.4 5.0 16.9 8.9

גברי� 100.0 21.2 6.5 7.4 11.0 16.2 6.5 21.2 9.1

 נשי� 100.0 14.1 14.5 .. 17.3 31.8 .. 7.7 8.6

        
       2007 

 כ"סה 100.0 19.4 9.3 8.4 10.5 22.3 3.6 17.5 9.0

גברי� 100.0 20.0 7.8 10.7 6.9 18.8 4.9 22.5 8.3

 נשי� 100.0 18.5 13.4 .. 19.8 31.7 .. 5.6 11.1

          
         2008 

 כ"סה 100.0 20.3 8.7 8.4 10.3 20.5 3.7 16.8 10.6

גברי� 100.0 22.3 5.5 10.7 7.0 16.7 5.0 21.4 10.8

 נשי� 100.0 15.4 16.3 .. 18.0 29.6 .. (6.0) 10.2

          
         2009 

 כ"סה 100.0 18.3 10.9 7.0 10.7 20.2 3.6 15.5 12.7

גברי� 100.0 19.1 7.9 9.3 7.5 16.5 4.8 21.5 12.0

 נשי� 100.0 16.6 17.3 .. 17.4 27.8 .. .. 14.1

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

שי� למשק בית של קשי
)2(

, ובקרב כלל האוכלוסייה, 
 2009, לפי סוג משק הבית

     )בודד או זוג(  בית של קשישי�משקי    

�מה   
)3(

:      

  כל

 משקי 
 הבית 

באוכלוסייה

 משקי
  בית

אחרי� 
שבה� 
לפחות 
קשיש 

  אחד

  ,זוג

 רק 

 אחד 

מה� 
 קשיש

 שניה�
קשישי�

 כ"סה
משקי 

בית של 
, זוגות

לפחות 
 חד א

 קשיש
 קשישי�
 בודדי�

  כ"סה
 משקי 

בית של 
 קשישי

 בודד (
 )או זוג

  כ"סה
  משקי

 בית 
שבה� 

 גרי� 
קשישי�  

 3 5 4 2 1 1+2 1+2+3   קבוצות משקי הביתהרכב

 32.6 20.7 79.3 34.6 32.8 67.4 100.0 

 התפלגות משקי הבית של 

 )אחוזי�(קשישי� 

         

13,578 13,799 16,894 10,731 12,009  ממוצעת ברוטוכספית הכנסה 10,434 8,807 5,430

  תשלומי חובהממוצע כ"סה 1,233 1,016 432 1,571 1,100 3,370 1,680 2,224

 הכנסה מס 683 602 224 960 640 2,185 850 1,275

  לאומילביטוח תשלומי� 187 128 29 222 122 605 308 447

  בריאות ממלכתי ביטוח 363 286 179 388 338 580 522 501

11,354 12,119 13,524 9,631 10,438  הכנסה כספית ממוצעת נטו 9,201 7,791 4,998

        

 כספית ממוצעת הכנסה הרכב

 )אחוזי(ברוטו 

 מעבודה 42.6 27.8 11.3 34.9 20.4 70.1 62.1 76.5

  שכירהמעבודה: מזה 84.5 76.2 75.4 76.3 66.1 83.4 89.4 86.4

  עצמאיתמעבודה          15.5 23.8 24.6 23.7 33.9 16.6 10.6 13.6

         

3.4 2.8 5.3 7.3 6.7 8.5 7.2 5.3 �  מהו

7.4 12.8 14.8 39.6 32.4 36.5 33.6 24.6 

  גמל וקופות מפנסיות

 )ל"כולל מחו(

 יכותומתמ מקצבאות 27.4 31.4 43.8 26.0 32.7 9.8 22.2 12.7

 לביטוח לאומימהמוסד: מזה 87.8 87.0 86.4 87.5 88.8 77.4 89.2 77.8

  אחרי� ממוסדות          8.9 9.4 9.3 9.6 9.1 13.3 7.8 11.1

  ביתממשקי          3.4 3.5 4.4 2.9 2.1 9.2 3.0 11.2

         

4,954 4,706 8,412 5,361 5,996 4,332 5,376 5,065 

ית ממוצעת ברוטו  כספהכנסה

  סטנדרטיתלנפש 

4,143 4,133 6,734 4,812 5,212 3,988 4,756 4,467 

  ממוצעת נטו כספית הכנסה

 לנפש סטנדרטית

         

10,017 11,365 11,515  חציונית ברוטוכספית הכנסה 7,453 5,737 3,821 8,817 8,071

3,983 4,043 5,757 4,036 4,406 3,046 3,633 3,807 

 חציונית ברוטו כספית הכנסה

 לנפש סטנדרטית

3,629 3,749  5,190 3,740 4,101 2,852 3,376 3,540 

  כספית חציונית נטו הכנסה

  סטנדרטיתלנפש 

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

 �2009ממוצע ל, מחירי� שוטפי�, ח"בש . 1

 60+ בנות ונשי� 65+גברי� בני  . 2

 2 ה� ההרכב באחוזי� של טור �5 ו4ורי� ט .3



 187  של הקשישיםחברתיים וכלכלייםמאפיינים  

התפלגות ההכנסות במשקי בית של קשישי	 : 3.15לוח 
)1(

 ושל כלל 
 2009, האוכלוסייה לפי מקור ההכנסה ולפי חמישוני הכנסה

 לפי חמישוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית בקבוצה המתאימה

  ההכנסהמקור  כ"סה תחתו� שני שלישי רביעי עליו�

       

      
 בית של קשישי� משקי

 בודדי�

 עליו�הכנסה גבול  1,799 2,384 3,470 5,421 
)2(

 

  הכולס� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 מעבודה 11.3 0.8 1.1 4.2 9.0 18.3

 מהו� 8.5 0.2 0.5 2.2 4.7 15.1

  גמלוקופות מפנסיות 36.5 1.0 9.5 29.4 46.1 45.6

 ותמיכות מקצבאות 43.8 98.0 89.0 64.2 40.2 21.0

       

      
אחד מבני,  בית של זוגותמשקי

 קשישי�, או שניה�, הזוג

 עליו�הכנסה גבול  2,080 3,309 4,853 7,557 
)2(

 

  הכולס� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 מעבודה 34.9 3.1 14.9 21.3 26.5 50.2

 מהו� 6.7 1.4 2.4 3.4 6.1 9.4

  גמלוקופות מפנסיות 32.4 4.2 22.6 39.3 43.4 30.4

 ותמיכות מקצבאות 26.0 91.3 60.2 36.0 24.0 10.1

       

      
שבה� ,  בית אחרי�משקי

 לפחות קשיש אחד

 עליו�הכנסה גבול  2,243 3,242 4,301 5,755 
)2(

 

  הכולס� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 מעבודה 62.1 35.5 51.1 59.6 62.0 71.8

 מהו� 2.8 1.3 1.0 2.4 2.1 4.2

  גמלוקופות מפנסיות 12.8 6.1 8.2 13.5 15.8 13.6

 ותמיכות מקצבאות 22.2 57.1 39.8 24.5 20.0 10.4

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

 2009"ממוצע ל, שוטפי�מחירי� , ח"בש . 2

� 
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התפלגות ההכנסות במשקי בית של קשישי	 : 3.15לוח 
)1(

 ושל כלל 
 2009, האוכלוסייה לפי מקור ההכנסה ולפי חמישוני הכנסה

)� )המש

 לפי חמישוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית בקבוצה המתאימה

  ההכנסהמקור  כ"סה תחתו� שני שלישי רביעי עליו�

       

      
 משקי הבית שבה� גרי� כלל

 קשישי�

 עליו�הכנסה גבול  1,919 2,923 4,254 6,175 
)2(

 

  הכולס� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 מעבודה 42.6 11.7 26.8 39.3 43.1 51.0

 מהו� 5.3 1.0 1.5 2.6 3.2 8.8

  גמלוקופות מפנסיות 24.6 2.8 14.5 22.5 29.5 28.0

 תמיכותו מקצבאות 27.4 84.5 57.2 35.7 24.3 12.2

       
  בית בכלל האוכלוסייהמשקי      

 עליו�הכנסה גבול  1,796 2,950 4,349 6,258 
)2(

 

  הכולס� 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 מעבודה 76.5 47.6 65.9 75.5 81.0 80.5

 מהו� 3.4 1.1 1.3 1.5 2.0 5.6

  גמלוקופות מפנסיות 7.4 1.2 4.8 7.2 8.0 8.6

 ותמיכות מקצבאות 12.7 50.0 28.0 15.7 9.0 5.2

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

 2009"ממוצע ל, שוטפי�מחירי� , ח"בש . 2
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קשישי	 : 3.16לוח 
)1(

יהי המקבלי	 פנס
)2(

 ,2003 2009 

   אלפי� אחוזי�

   

  2003 

 כ"סה 238.5 33.2

 גברי� 110.2 41.6

 נשי� 128.3 28.2
   

  2004 

 כ"סה 249.6 34.0

 גברי� 115.8 42.5

 נשי� 133.9 29.0
   

  2005 

 כ"סה 238.5 31.9

 גברי� 110.2 39.3

 נשי� 128.3 27.5
   

  2006 

 כ"סה 266.4 34.9

 גברי� 117.1 41.5

 נשי� 149.3 31.0
   

  2007 

 כ"סה 270.9 34.7

 גברי� 127.1 44.5

 נשי� 143.8 29.0
   

  2008 

 כ"סה 253.3 31.5

 גברי� 120.2 41.5

 נשי� 133.1 25.8
   

  2009 

 כ"סה 285.2 34.7

 גברי� 119.8 41.1

 נשי� 165.3 31.1

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

 60 +בנות ונשי� 65+גברי� בני  . 1

ל והכנסה "רנטה ופנסייה מחו, הכנסה מקרנות השתלמות, ייה מהאר$ולל הכנסה מפנסכ . 2
 מקופות גמל
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.17לוח 
שני	 , פי חוק פי חוק ושלא על על, מהמוסד לביטוח לאומי

 נבחרות

 י�אחוז

    זיקנה ושאירי�קצבת ממקבלי אחוז

    חוקלפי חוק לפי לא

   כ"סה  הלאומיהביטוח  הלאומיביטוחה

    

95.1 39.7 45.3 1980 

96.1 26.8 31.8 1990 

94.5 22.4 33.4 1995 

94.5 21.6 32.9 1996 

94.5 20.8 32.2 1997 

94.6 20.2 31.5 1998 

94.8 19.8 31.0 1999 

95.0 19.5 30.8 2000 

95.0 19.2 30.3 2001 

95.0 18.9 29.6 2002 

94.9 18.3 28.5 2003 

94.4 17.7 27.5 2004 

94.9 17.7 27.0 2005 

95.0 17.8 26.6 2006 

95.0 17.8 26.2 2007 

95.0 17.7 25.7 2008 

94.9 17.8 25.2 2009 

 המוסד לביטוח לאומי: מקור
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.18לוח 
ות מקומיתלפי רש, מהמוסד לביטוח לאומי

)1(
 ,2009 

 סו& שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

   

ארצי כ"סה 188,400 25.2
)2(

 

   

 גוש אבו 68 27.2

 סנא� אבו 94 17.2

 יהודה אב� 56 6.0

  פח�אל או� 410 25.6

 אופקי� 1,292 54.7

 יהודה אור 817 25.0

 עקיבא אור 950 48.3

 אורנית 10 4.1

 אזור 187 16.2

 אילת 734 23.6

 אכסאל 143 34.7

 אלעד 38 13.5

 מנשה אלפי 24 9.6

 אעבלי� 174 35.1

 אפרתה 25 10.8

 אריאל 811 55.9

 אשדוד 11,209 47.7

 אשקלו� 7,379 49.4

 ת'ג%באקה 254 16.6

 יעקב באר 144 22.6

 שבע באר 11,161 45.3

 ידאת'נוג%בועיינה 112 50.0

 בוקעאתא 86 28.5

 מכסור%אל רבי 146 51.0

 אל בית 13 10.3

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2009בסו& ,  תושבי� או יותר5,000יישובי� שמנו ב . 1

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

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.18לוח 
ת מקומיתלפי רשו, מהמוסד לביטוח לאומי

)1(
 ,2009) � )המש

 סו& שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

 �'ג בית 97 16.9

 דג� בית 39 7.6

 שא� בית 366 25.4

 שמש בית 1,166 40.5

 עילית ביתר 43 19.5

 ברק בני 1,831 16.7

 ש"עי בני 604 60.8

 עדה%גבעת בנימינה 97 11.9

 ה"בסמ 67 27.7

 טבעו� בסמת 92 31.5

 בענה 38 29.2

 חפר בת 19 13.9

 י� בת 8,349 32.7

 מכר%דיידה'ג 203 24.6

 ולס'ג 38 13.1

 זרקא%אסר 'ג 50 14.5

 וליה'לג'ג 99 31.0

 זאב גבעת 62 11.4

 שמואל גבעת 209 12.7

 גבעתיי� 587 6.2

 גדרה 291 21.3

 יבנה ג� 112 13.6

 תקווה גני 114 9.1

 כרמל%אל דאלית 288 24.1

 דבורייה 136 33.2

 אסד%אל דייר 40 24.1

 חנא דייר 162 41.5

 דימונה 1,807 47.5

 השרו� הוד 556 13.5

 הרצלייה 1,401 11.2

 יעקב זיכרו� 105 7.8

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2009בסו& ,  תושבי� או יותר5,000יישובי� שמנו ב . 1

 י� בלוח זה ג� יישובי� שאינ� מופיעוכוללהכול הוא ארצי "הס' . 2

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.18לוח 
לפי רשות מקומית, מהמוסד לביטוח לאומי

)1(
 ,2009) � )המש

 סו& שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

 זמר 48 18.5

 זרזיר 64 32.0

 חדרה 3,585 34.1

 חולו� 5,603 20.3

 חורה 110 51.9

 חורפיש 61 23.0

 חיפה 11,885 24.3

 הגלילית חצור 238 28.2

 טבריה 1,353 29.3

 זנגרייה%טובא 70 40.0

 טורעא� 154 30.7

 טייבה 490 26.8

 טירה 431 34.7

 כרמל טירת 677 28.3

 טמרה 419 34.2

 ת'ג%יאנוח 33 16.3

 יבנה 726 28.3

 יהוד 381 14.0

 יפיע 240 34.0

 עילית יקנע� 590 40.9

 ירוח� 379 49.0

 ירושלי� 11,349 17.5

 ירכא 115 17.6

 כאבול 156 40.7

 יאיר כוכב 28 6.8

 יעקב כוכב 26 40.6

 כסיפה 156 63.4

 סמיע%כסרא 48 17.8

 ורדי� כפר 6 1.6

 ד"חב כפר 12 5.5

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2009בסו& ,  תושבי� או יותר5,000יישובי� שמנו ב . 1

  ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זהוכוללוא ארצי הכול ה"הס' . 2

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.18לוח 
לפי רשות מקומית, מהמוסד לביטוח לאומי

)1(
 ,2009) � )המש

 סו& שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

 יאסי) כפר 96 15.4

 יונה כפר 141 16.6

 כנא כפר 238 36.9

 מנדא כפר 185 38.0

 סבא כפר 1,628 15.5

 קאס� כפר 232 35.5

 קרע כפר 133 20.5

 כרמיאל 3,016 53.1

 להבי� 7 2.0

 לוד 3,059 40.1

 לקייה 131 61.8

 ציו� מבשרת 155 7.3

  כרו�אלד 'מג 223 24.3

 שמסדל 'מג 187 38.2

 העמק מגדל 1,313 44.5

 רעות%מכבי�%מודיעי� 330 13.7

 עילית מודיעי� 40 19.2

 בתיה מזכרת 140 28.7

 מיתר 9 1.7

 אדומי� מעלה 610 34.4

 עירו� מעלה 103 22.4

 תרשיחא%מעלות 1,249 55.5

 אר'מר 230 28.5

 משהד 75 28.4

 נהרייה 2,063 29.6

 נח) 87 24.2

 ציונה נס 503 15.2

 נצרת 1,458 30.6

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2009בסו& ,  תושבי� או יותר5,000מנו יישובי� שב . 1

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

� 



 195  של הקשישיםחברתיים וכלכלייםמאפיינים  

מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.18לוח 
לפי רשות מקומית, מהמוסד לביטוח לאומי

)1(
 ,2009) � )המש

 סו& שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

 עילית נצרת 3,922 55.1

 נשר 1,010 38.2

 נתיבות 835 51.6

 נתניה 7,991 31.9

 ני�'סח 381 36.0

 עומר 31 3.2

 עילוט 61 29.8

 מאהל עי� 144 39.6

 עכו 2,169 38.7

 עספיא 71 23.7

 עפולה 2,207 43.3

 עראבה 250 30.7

 ערד 1,926 54.0

 ערערה 187 23.0

 בנגב ערערה 134 61.2

 ליתעת 71 13.7

 פוריידיס 111 25.6

 )בוקייעה (פקיעי� 81 23.2

 כרכור%חנה פרדס 889 26.6

 פרדסייה 19 8.0

 תקווה פתח 6,458 24.5

 צפת 1,005 36.1

 צור�%קדימה 144 16.8

 קלנסווה 197 29.9

 קצרי� 376 56.1

 אונו קריית 457 11.7

 ארבע קריית 214 46.8

 אתא קריית 2,157 32.8

 ביאליק קריית 1,562 24.6

 גת קריית 2,709 49.0

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2009בסו& ,  תושבי� או יותר5,000יישובי� שמנו ב . 1

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

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.18לוח 
לפי רשות מקומית, מימהמוסד לביטוח לאו

)1(
 ,2009) � )המש

 סו& שנה

   מוחלטי�מספרי� אחוזי�

 טבעו� קריית 215 10.4

 י� קריית 2,765 40.0

 מוצקי� קריית 1,623 25.1

 מלאכי קריית 630 36.8

 עקרו� קריית 207 20.7

 שמונה קריית 773 34.2

 שומרו� קרני 85 29.6

 ראמה 134 19.9

 העי� ראש 427 15.5

 לציו� ראשו� 5,918 23.6

 רהט 694 58.1

 רחובות 3,199 22.7

 ריינה 151 27.3

 רכסי� 57 16.0

 רמלה 2,318 34.4

 ג� רמת 2,455 10.1

 השרו� רמת 357 5.7

 ישי רמת 15 4.7

 רעננה 774 10.7

 גנ�% או� אל% שבלי 87 37.5

 שלו�%שגב 81 61.8

 שדרות 1,058 50.8

 שוה� 18 3.4

 שלומי 203 39.2

 שעב 105 44.1

 שפרע� 543 28.8

 יפו%אביב תל 8,944 15.1

 מונד תל 52 8.3

 שבע תל 200 57.5

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 2009בסו& ,  תושבי� או יותר5,000יישובי� שמנו ב . 1

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



 197  של הקשישיםחברתיים וכלכלייםמאפיינים  

מת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	 מקבלי השל : 3.19לוח 
 2009, במועצות האזוריות, מהמוסד לביטוח לאומי

 סו& שנה

  מספרי� מוחלטי� אחוזי�

   

ארצי כ"סה 188,400 25.2
)1(

 

 

 בסמה אבו 8 36

 בטו) אל 99 46

 אלונה * 

 אשכול 68 7

 טוביה באר 49 3

 'מרג%בוסת� אל 99 32

 שמעו� בני 27 4

  שא�בית בקעת 35 3

 ברנר 6 1

 גדרות 10 2

 גול� 23 10

 עציו� גוש 64 21

 גזר 26 2

 רווה ג� * 

 השרו� דרו� 36 2

 הגלבוע 161 8

 העליו� הגליל 54 3

 התחתו� הגליל 14 2

 התיכונה הערבה * 

 חברו� הר 7 13

 זבולו� 59 7

 אילות חבל * 

 יבנה חבל 6 2

 מודיעי� חבל 40 3

 אשקלו� חו) 71 7

 לאומיהמוסד לביטוח : מקור
 הכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח זה"הס' .1

 מספר המקבלי� ביישוב זה קט( מחמישה *

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתו� כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירי	  : 3.19לוח 
 )המש� (2009, במועצות האזוריות, מהמוסד לביטוח לאומי

 שנהסו& 

  מספרי� מוחלטי� אחוזי�

 הכרמל חו) 100 5

 השרו� חו) 25 2

 יואב 18 3

 השרו� לב 45 3

 לכיש 44 6

 החרמו� מבואות 6 1

 מגידו 52 4

 מגילות * 

 אשר מטה 122 5

 בנימי� מטה 161 20

 יהודה מטה 110 4

 מנשה 64 6

 יוס) מעלה 11 2

 הגליל מרו� 61 8

 מרחבי� 36 6

 גבמש 59 12

 שורק נחל 9 5

 הירד� עמק 59 4

 חפר עמק 82 2

 יזרעאל עמק 55 2

 לוד עמק 54 6

 הירד� ערבות * 

 נגב רמת 9 4

 נגב שדות 21 3

 שומרו� 126 18

 הנגב שער 38 5

 שפיר 39 5

 תמר *  

 המוסד לביטוח לאומי: מקור

 ההכול הוא ארצי וכולל ג� יישובי� שאינ� מופיעי� בלוח ז"הס' .1

 מספר המקבלי� ביישוב זה קט( מחמישה *
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הוצאה : 3.20לוח 
)1(

 ממוצעת למשק בית שבו גרי	 קשישי	
)2(

 ובקרב כלל 
 2009, לפי סוג משק הבית,  קבוצות ראשיות"האוכלוסייה 

   משקי בית של קשישי�  

 משקי כל
הבית 

 באוכלוסייה

 משקי
בית 

אחרי� 
שבה� 
קשיש 

 אחד
 לפחות

: מה�

, זוג

שניה� 

ישי�קש

, זוג
לפחות 

אחד 
קשיש

 קשישי�
 בודדי�

 כ"סה
משקי 

בית של 
קשישי�

בודד (
 )או זוג

 כ"סה
 משקי

בית 
שבה� 

גרי� 
קשישי�   

  קבוצות משקי הביתהרכב 1+2+3 1+2 1 2 4 3 

       

 31.6 79.0 35.5 32.9 68.4 100.0 

 הבית של קשישי� משקי התפלגות
 )אחוזי�(

        

13,009 12,790 11,829 12,122 לתצרוכת הוצאה כ"סה 10,597 9,585 6,845
)3(

 

        

 )אחוזי�( ההוצאה לתצרוכת הרכב      

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 )ופירותכולל ירקות  (מזו� 16.4 15.7 15.3 15.9 16.0 17.5 16.3

 דיור 30.8 34.5 38.7 32.3 33.6 24.9 24.4

  הדירה ומשק הביתאחזקת 11.2 10.5 11.3 10.1 10.1 12.3 9.7

  וציוד לביתריהוט 3.5 3.1 2.8 3.3 3.2 4.1 3.7

  והנעלההלבשה 2.1 1.9 1.8 1.9 1.6 2.5 3.2

 בריאות 7.6 8.1 8.5 8.0 8.3 6.8 5.1

13.9 10.7 7.7 7.9 6.6 7.4 8.7 � תרבות ובידור, חינו

  ותקשורתתחבורה 16.0 15.2 11.7 17.1 16.1 17.1 19.1

  ושירותי� אחרי�מוצרי� 3.7 3.5 3.4 3.5 3.5 4.2 4.5

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

 2009ממוצע , מחירי� שוטפי�, ח"בש . 1

 60+ בנות ונשי� 65+גברי� בני  . 2

 י� בדירה בבעלות� ולבעלי רכבנתוני ההוצאה לתצרוכת כוללי� זקיפה בעבור שירותי דיור ושירותי רכב לגר . 3

 



 2010 - קשישים בישראל 200

ובקרב * שבו גרי� קשישי�, הרכב הוצאה ממוצעת למשק בית : 3.21לוח 
 2009, לפי סוג משק הבית,  קבוצות משניות�כלל האוכלוסייה 

 י�אחוז

   משקי בית של קשישי�  

  משקי כל
 הבית 

באוכלוסייה

 משקי
בית 

אחרי� 
שבה� 
קשיש 

 אחד
לפחות

, זוג: מה�

שניה� 

 שישי�ק

, זוג
לפחות 

אחד 
 קשיש

קשישי�
בודדי�

 כ"סה
משקי 

בית של 
קשישי�

בודד (
 )או זוג

  כ"סה
 משקי 

 בית 
 שבה� 

  גרי�
קשישי�  

 3 4 2 1 1+2 1+2+3   קבוצות משקי הביתהרכב

 31.6 79.0 35.5 32.9 68.4 100.0 

 הבית של הקשישי� משקי התפלגות
 )אחוזי�(

        

 אחזקת הדירה ומשק הבית הוצאות הרכב      

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 מי� 9.0 8.5 7.8 8.8 8.7 9.8 9.7

  ודלק לביתגז, חשמל 29.1 29.2 28.9 29.4 29.5 29.0 32.2

  הביתושיפור אחזקה 14.4 18.4 19.0 18.1 19.5 8.9 12.5

 בבית עזרה 20.9 15.5 17.3 14.4 14.9 28.5 14.6

 )ארנונה (עירוניי� מסי� 19.8 21.5 19.9 22.4 20.7 17.4 23.5

 צורכי משק בית שוני� 6.7 6.9 7.1 6.8 6.7 6.4 7.5

        

  לבריאותההוצאה הרכב       

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 בריאות ביטוח 29.4 30.0 25.9 32.2 31.7 28.3 29.6

 שיניי� ריפוי 19.6 16.5 16.4 16.6 16.8 25.7 25.4

  שירותי בריאותעל הוצאות 12.1 13.2 17.7 10.7 11.2 9.9 13.4

  על בריאותאחרות הוצאות 38.8 40.3 39.9 40.5 40.3 36.1 31.7

        

 תרבות ובידור,  ההוצאה לחינו�הרכב      

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 חינו� שירותי 19.4 10.4 8.7 11.1 10.6 29.5 37.3

  ומכשירי כתיבהספרי�, עיתוני� 7.1 9.6 6.6 10.9 12.0 4.3 4.6

 ספורט ובידור, תרבות מופעי 25.7 23.6 22.2 24.2 22.5 28.1 23.9

  וטיולי�נופש, הבראה 6.3 8.8 6.2 10.0 11.0 3.5 5.8

 קיימא� ובידור בניתרבות ימוצר 26.8 32.8 43.1 28.3 27.6 20.0 15.2

  ספורט ומחנאותציוד, תחביבי� 7.9 8.3 7.3 8.8 9.0 7.3 7.0

  יחידת נופשואחזקת קנייה 0.6 0.9 0.3 1.1 1.4 0.3 0.2

  ומוצריה�אינטרנט, מחשב 6.2 5.6 5.6 5.6 6.0 6.9 6.1

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

 60 +ותבנ ונשי� 65+גברי� בני  *

 

� 
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ובקרב * שבו גרי� קשישי�, הרכב הוצאה ממוצעת למשק בית : 3.21לוח 
 2009, לפי סוג משק הבית,  קבוצות משניות�כלל האוכלוסייה 

 )המש (

 י�אחוז

   משקי בית של קשישי�  

  משקי כל
 הבית 

באוכלוסייה

 משקי
בית 

אחרי� 
שבה� 
קשיש 

 אחד
לפחות

, זוג: מה�

שניה� 

 קשישי�

, זוג
פחות ל

אחד 
 קשיש

 קשישי�
 בודדי�

 כ"סה
 משקי

בית של 
קשישי�

בודד (
 )או זוג

  כ"סה
 משקי 

 בית 
 שבה� 

  גרי�
קשישי�  

 3 4 2 1 1+2 1+2+3   קבוצות משקי הביתהרכב

  ההוצאה לתחבורה ותקשורתהרכב      

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  ציבוריתבתחבורה נסיעה 4.7 4.7 8.8 3.3 3.5 4.6 4.6

  לאר�לחו� נסיעה 19.7 26.4 28.6 25.6 26.5 10.0 15.2

  רכבלכלי הוצאות 54.9 52.5 40.7 56.8 55.5 58.5 58.6

  ותקשורתטלפו , דואר 19.7 15.4 21.0 13.4 13.8 25.9 19.9

 אחרות הוצאות 1.0 1.0 0.9 1.0 0.8 1.0 1.6

 ת וסקר הכנסותסקר הוצאות משק הבי, ס"למ: מקור

 60 +בנות ונשי� 65+גברי� בני  *

 

 

 וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.22לוח 
)1(

לפי הצלחת� לכסות את , 
ההוצאות החודשיות
)2(

 2009,  ולפי מי&

 אחוזי�

  כ"סה גברי� נשי�

    
 65 +בני כלל 100.0 100.0 100.0

  כל קושיללא, מצליחי� 16.1 18.5 14.2

 ליחי�מצ 52.0 50.6 53.1

  כ� מצליחי�כל לא 23.7 22.5 24.7

  מצליחי�לא בכלל 8.1 8.4 8.0
    

האוכלוסייה כלל 100.0 100.0 100.0
)1(

 

  כל קושיללא, מצליחי� 14.0 15.1 13.0

 מצליחי� 46.9 47.5 46.3

  כ� מצליחי�כל לא 29.9 29.5 30.2

  מצליחי�לא בכלל 9.2 7.8 10.5

 רתיהסקר החב,  ס"למ: מקור
 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  .1

 'טלפו� וכד, חשמל, מזו�: למשל .2
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התפלגות משקי בית של קשישי� : 3.23לוח 
)1(

 ומשקי בית בקרב כלל 
לפי רמת הכנסה, האוכלוסייה

)2(
 ,2009 

 י�אחוז

   )בודד או זוג( בית של קשישי� משקי 

  משקי כל
 הבית 

 באוכלוסייה

 לפחות , זוג
  מה�אחד 
 שקשי

  קשישי�
 כ"סה בודדי�

 כ "סה
 משקי בית 

שבה� גרי� 
קשישי�
)3(

   

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

  ח" ש1,000 עד 2.0 1.4 1.2 1.6 5.5
18.6 17.2 29.8 23.3 19.7 2,000�1,001 
16.8 17.3 22.1 19.7 19.6 3,000�2,001 
14.4 12.7 13.2 12.9 15.2 4,000�3,001 
12.9 13.2 9.6 11.4 12.7 5,000�4,001 

9.8 8.5 8.4 8.5 9.6 6,000�5,001 
7.0 7.1 4.0 5.6 6.0 7,000�6,001 

  ומעלהח" ש7,000 15.1 17.2 11.7 22.4 15.0

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

 כנסה נטו לנפש סטנדרטיתה .2

 אחרי� שבה� קשיש אחד לפחותכולל משקי בית  .3

 

 

יני'מדד ג: 3.24 לוח
)1(

 במשקי בית של קשישי�
)2(

 ובקרב כלל 
 2001�2009, האוכלוסייה

  )בודד או זוג( בית של קשישי� משקי 

  משקי הבית כל
 באוכלוסייה

 לפחות אחד , זוג
  קשישמה�

  קשישי�
   כ"סה בודדי�

0.360 0.376 0.375 0.379 2001
)3(

 

0.370 0.376 0.368 0.377 2002 

0.370 0.390 0.417 0.405 2003 

0.380 0.393 0.382 0.395 2004 

0.387 0.429 0.383 0.418 2005 

0.390 0.468 0.365 0.442 2006 

0.382 0.400 0.367 0.395 2007 

0.384 0.413 0.374 0.408 2008 

0.389 0.397 0.386 0.400 2009 

 שק הבית וסקר הכנסותסקר הוצאות מ, ס"למ: מקור
 סטנדרטיתלפי הכנסה נטו לנפש  .1

 60 +בנות ונשי� 65+גברי� בני  .2

  כולל את מזרח ירושלי�אינו 2001הנתו� לשנת  .3
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כלכלי�לפי שיו  לאשכול חברתי,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.25 לוח
)1(

 ,
2009 

 סו% שנה

   65 +בני  האוכלוסייהכלל 

 65+ בני אחוז
  אלפי� אחוזי�  אלפי� אחוזי�  וכלוסייהבא

  רשויות
מקומיות
)3(

  אשכול
כלכלי&חברתי

)2(

       

 כ"סה 253 739.9 100.0 7,506.2 100.0 9.9

  

1.4 3.1 230.3 0.4 3.2 11 1 

4.3 6.9 516.4 3.0 22.4 29 2 

4.6 7.1 534.1 3.3 24.4 39 3 

8.0 18.6 1,399.2 15.1 111.4 29 4 

11.0 13.8 1,039.6 15.4 114.3 36 5 

11.8 22.2 1,665.1 26.6 196.6 52 6 

12.8 12.6 946.0 16.3 120.7 22 7 

12.2 13.3 1,000.0 16.4 121.6 23 8 

14.2 2.2 164.3 3.1 23.3 9 9 

18.1 0.1 11.2 0.3 2.0 3 10 

כלכלית של האוכלוסייה & רשויות מקומיות וסיווג� לפי הרמה החברתיתאפיו�", ס"למ : מקור
 קובצי האוכלוסייה; 244/2009' הודעה לעיתונות מס, " לקט נתוני�& 2006בשנת  

 מציי� את 1אשכול . 2006&כלכלי של הרשויות המקומיות הנכו� ל&מבוסס על הדירוג החברתי . 1
 בוהה ביותר את הרמה הג10הרמה הנמוכה ביותר ואשכול 

 2006&כלכלי הממוצע שלה� ב& גרו ברשויות מקומיות שהדירוג החברתי65+בני , 2009בשנת  .2
גרו ברשויות מקומיות שהדירוג ) כלל האוכלוסייה(התושבי� בני כל הגילי� . 5.9היה 

 5.3 היה 2006&הממוצע שלה� ב

 מועצות מקומיות ומועצות אזוריות, עיריות: כולל . 3
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ממדי העוני בקרב משפחות שבראש� עומד קשיש : 3.26 לוח
)1(

 ובקרב כלל 
האוכלוסייה
)2(

 ,2006�2009 

   העברה תשלומי לפני  תשלומי העברהלאחר

   ישירי�ומסי�  ישירי�ומסי�

 בכלל
 האוכלוסייה

 בקרב
  הקשישי�

 בכלל
 האוכלוסייה

 בקרב
   הקשישי�

      

     2006 

 )י�אלפ (הענייה האוכלוסייה     

 משפחות       220.6 665.8  84.5 404.4

 נפשות       347.0 2254.8  141.7 1649.8

 )אחוזי� (העוני תחולת     

 משפחות       56.2 32.9  21.5 20.0

 נפשות       53.7 33.5  21.9 24.5

      

     2007 

 )אלפי� (הענייה האוכלוסייה     

 משפחות       227.6 669.1  92.1 412.9

 נפשות       365.7 2225.7  155.6 1630.4

 )אחוזי� (העוני תחולת     

 משפחות       56.0 32.3  22.6 19.9

 נפשות       54.3 32.5  23.1 23.8

      

     2008 

 )אלפי� (הענייה האוכלוסייה     

 משפחות       230.7 680.9  93.7 420.1

 נפשות       360.1 2,283.3  149.8 1,651.3

 )אחוזי� (העוני תחולת     

 משפחות       55.9 32.3  22.7 19.9

 נפשות       52.5 32.7  21.8 23.7

      

     2009 

 )אלפי� (הענייה האוכלוסייה     

 משפחות       228.0 706.1  84.4 435.1

 נפשות       361.2 2,405.4  143.9 1,774.8

 )אחוזי� (העוני לתתחו     

משפחות       54.5 33.2  20.1 20.5
)3(

 

 נפשות       51.0 33.9  20.3 25.0

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

 כולל מזרח ירושלי� . 2

 19.7% עומד קשיש מקרב כלל האוכלוסייה הוא שבראש�חלק� של משפחות  . 3
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וני בקרב הקשישי�ממדי הע : 3.27לוח 
)1(

2009, לפי הרכב משק הבית, 
)2(

 

 מכלל אחוז
 הקשישי�

  זובקבוצה
  העוני תחולת

  הביתמשק הרכב )אחוזי�(

   

 כ"סה 16.7 100.0

   

 לבד גרי� 21.9 23.4

)3(או ילדי�/ ב� זוג וע� גרי� 17.8 44.6
 

)4( ב� זוג ובני משפחה אחרי�ע� גרי� 10.0 16.9
 

  בני משפחה אחרי� ללא ב� זוגע� י�גר 12.7 15.1

  לביטוח לאומיהמוסד:  מקור

 מוצגי� נתוני� על משפחות שבראש  3.28� ו3.26בלוחות .  60+נשי� בנות , 65+גברי� בני  . 1
ללא הבחנה מי עומד בראש , בלוח זה מוצגי� נתוני� על כלל הקשישי�. עומד קשיש

 המשפחה או משק הבית

 � מזרח ירושליכולל . 2

 18ילדי� עד גיל  . 3

 18כולל ילדי� מעל גיל  . 4

 

חלק� של משפחות שבראש� עומד קשיש : 3.28לוח 
)1(

 באוכלוסייה הענייה 
2009�1998, ובקרב כלל האוכלוסייה

)2( 

 אחוזי�

  ענייהה אוכלוסייהב     

   תשלומי העברהלפני תשלומי העברהלאחר  

   ישירי�סי�ומ  ישירי�ומסי�  האוכלוסייהכללב

  משפחות נפשות  משפחות נפשות  משפחות נפשות

9.9 20.2  11.0 22.8  17.4 35.1 1998 
9.8 20.2  12.1 28.2  17.7 36.6 1999 
9.9 19.9  12.3 27.5  19.1 37.9 2000 
9.8 19.9  11.0 25.2  17.4 35.5 2001 

10.0 19.9  10.2 22.8  17.8 35.0 2002 
9.8 19.8  10.0 22.9  16.8 34.5 2003 
9.6 19.6  10.2 24.2  16.6 34.3 2004 
9.8 19.4  10.0 23.0  16.1 32.9 2005 
9.6 19.4  8.6 20.9  15.4 33.1 2006 
9.8 19.6  9.5 22.3  16.4 34.0 2007 
9.8 19.6  9.1 22.3  15.8 33.9 2008 

10.0 19.7  8.1 19.4  15.0 32.4 2009 

 ד לביטוח לאומיהמוס: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני  .1

  הנתוני� כוללי� את מזרח ירושלי�2003החל משנת  .2
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בעלות על דירה ומספר החדרי� הממוצע במשקי בית של  : 3.29 לוח
קשישי�
)1(

 2009, לפי סוג משק בית,  ובכלל האוכלוסייה

 אחוזי�

    בית של קשישי�משקי  

 משקי כל
הבית 

יהבאוכלוסי

 משקי
בית 

אחרי� 
שבה� 
קשיש 

 אחד
 לפחות

: מה�
, זוג

שניה� 
קשישי�

, זוג
לפחות 

אחד 
 קשיש

 קשישי�
 בודדי�

 כ"סה
 משקי

בית של 
קשישי� 

בודד או (
 )זוג

 כ"סה
משקי בית

שבה� 
 גרי�

  קשישי�

 3 4 2 1 1+2 1+2+3  קבוצות משקי הביתהרכב

 31.6 79.0 35.5 32.9 68.4 100.0 

 של  ביתמשקי התפלגות
 קשישי�

        

  בשכירות ובבעלותדירות      

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

 

 : מזה       

  בבעלותדירות 78.0 75.4 69.7 82.1 81.4 81.9 69.0

  שכורותדירות 18.6 20.0 25.4 15.4 16.1 15.2 26.0

        

  חדרי� ממוצע בדירהמספר      

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 2 עד 14.9 17.5 27.1 8.7 9.8 9.3 11.2

31.2 30.6 30.9 31.5 43.5 37.3 35.1 2.5�3 

31.6 32.6 38.8 36.6 23.9 30.5 31.2 3.5�4 

26.1 27.5 20.5 23.2 5.6 14.7 18.8 4.5+ 

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

 60+ ונשי� בנות 65+י� בני גבר .1

  דמי מפתח ומגורי� בחינ��כולל סוגי דיור אחרי�  .2
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 2009,  וכלל האוכלוסייה הגרי� בדירה בבעלות�65+בני  : 3.30לוח 

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בניכלל  75.0 80.0 71.1

    

 גיל   

73.1 84.1 78.0 65�74 

68.6 74.2 70.9 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 73.9 79.0 70.0

 לשעברמ" בריהעולי: מזה  35.4 39.8 32.9
)1( 

 ערבי� 86.7 89.6 84.2
    

האוכלוסייה כלל 75.6 76.2 75.2
)2( 

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור
 ואיל+ 1990שעלו משנת  .1

 20 +בניאוכלוסיית הסקר היא  .2
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לל האוכלוסייה הגרי� יותר מעשר שני� בדירת�  וכ65+בני  : 3.31לוח 
 2009, וותק המגורי� בדירה הנוכחית, הנוכחית

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 גרי	 יותר מעשר שני	 בדירת	 הנוכחית   

 65 +בניכלל  71.9 75.1 69.4

    

 גיל   

67.8 75.4 71.2 65�74 

71.3 74.7 72.7 75+ 

    

 סייהאוכלו קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 70.1 73.8 67.3

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 39.5 45.6 35.8
)1(

 

 ערבי� 92.5 89.0 95.7

   

כלל האוכלוסייה 48.4 48.8 48.0
)2(

 

    

  בדירה הנוכחיתי	 המגורותק   

    

 65 +בני 100.0 100.0 100.0

  שנהעד 5.4 5.2 5.5

 מש שני� משנה ועד חיותר 11.9 10.9 12.7

 שני� מחמש שני� ועד עשר יותר 10.8 8.8 12.4

  שני�עשרי� מעשר שני� ועד יותר 22.5 24.6 21.0

  מעשרי� שני�יותר 49.3 50.6 48.4

    

כלל האוכלוסייה 100.0 100.0 100.0
)2(

 

  שנהעד 13.5 13.3 13.7

  משנה ועד חמש שני�יותר 21.1 21.2 21.0

 שני�חמש שני� ועד עשר  מיותר 17.0 16.8 17.3

  שני�עשרי� מעשר שני� ועד יותר 25.5 25.7 25.4

  מעשרי� שני�יותר 22.9 23.1 22.6

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור
  ואיל+1990שעלו משנת  .1

 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  .2
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ובקרב * קיימא במשקי בית של קשישי��בעלות על מוצרי� בני : 3.32 לוח
 2009, לפי סוג משק הבית, סייהכלל האוכלו

 אחוזי�

   משקי בית של קשישי�  

  משקי כל

 הבית 

באוכלוסייה

 משקי
 בית 

אחרי�
שבה� 
קשיש 

  אחד

לפחות

: מה�

 , זוג

שניה� 

קשישי�

 , זוג

לפחות
אחד 

קשיש
קשישי�
בודדי�

  כ"סה

משקי בית
 של 

 קשישי�
בודד או (

 )זוג

  כ"סה

 בית משקי
רי�שבה� ג
  קשישי�

 קבוצות משקי הביתהרכב 1+2+3 1+2 1 2 4 3 

 31.6 79.0 35.5 32.9 68.4 100.0 

  בית של משקי התפלגות

 קשישי�
        

 מיקרוגל 79.2 77.7 69.7 85.1 83.2 82.5 82.8
  עמוקמקפיא 24.8 22.3 13.5 30.5 30.5 30.2 21.1
  כלי�מדיח 32.8 34.6 21.7 46.5 44.8 29.0 35.0
  ולאפיהלבישול תנור 51.2 50.8 56.0 46.0 48.7 51.9 44.9
  לאפייה בלבדתנור 42.8 40.8 29.2 51.5 49.1 47.2 49.8
  לבישולכיריי� 50.4 49.7 43.0 55.8 53.1 51.9 57.1
  כביסהמייבש 24.7 22.0 14.5 28.9 27.6 30.6 38.8
 יסה כבמכונת 95.6 94.8 91.6 97.8 97.5 97.4 95.0
  אבקשואב 67.4 67.9 58.8 76.3 74.6 66.4 64.1
  אווירמזג  75.0 76.6 71.6 81.1 81.9 71.7 76.5
 טלוויזיה 95.6 95.7 94.8 96.6 96.8 95.3 89.7
 וידאו 38.0 37.8 29.5 45.6 45.3 38.3 34.1
 D.V.D מערכת 41.6 36.8 21.4 51.1 46.9 51.9 59.7
  ביתימחשב 49.2 40.3 24.9 54.6 50.6 68.3 74.4
  טלפו  אחד לפחותקו 93.5 94.5 92.0 96.9 97.5 91.1 82.4
 אחד לפחותסלולרי טלפו  78.7 72.7 59.8 84.6 81.7 91.8 91.8

64.3 72.0 82.8 82.3 73.7 78.1 76.2 

  בכבלי� לטלוויזיה מנוי

 או בלוויי 
  לאינטרנטמנוי 43.7 35.6 21.9 48.2 44.1 61.1 66.3
  לפחותאחת מכונית 44.1 39.2 18.9 58.0 53.0 54.7 62.2

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

 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני  *
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 וכלל האוכלוסייה שלרשות�65+בני  : 3.33לוח 
)1(

 עומדת מכונית פרטית 
גיל וקבוצת , לפי מי�, ) טו� משקל כולל4עד (או מסחרית 

 2009 ,אוכלוסייה

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בניכלל  43.3 53.1 35.8

    

 גיל   

44.9 60.2 51.8 65�74 

24.4 43.1 32.3 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 43.8 53.8 36.1

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 14.8 (11.4) 16.7
)2(

 

 ערבי� 38.0 45.5 31.1

    

כלל האוכלוסייה 67.9 71.7 64.3
)3(

 

    

 שלרשות�65 +בני 6.8 9.1 5.1
)1(

  יותר ממכונית אחת
 האוכלוסייהכלל 21.6 23.5 19.7

)3(
שלרשות� 

)1(
  יותר ממכונית אחת

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור
  דווקא בבעלות�לאו . 1

 ואיל+ 1990שעלו משנת  . 2

 20 +בניאוכלוסיית הסקר היא  . 3
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 2009, לפי גיל ומי�,  וכלל האוכלוסייה המורשי� לנהוג65+בני  : 3.34לוח 

 סו- שנה

   כ"סה גברי� נשי�

     

 מוחלטי� מספרי�   

  65 +בני 259,542 180,162 79,380

 65�74 בני       184,981 123,750 61,231

 75 +בני       74,561 56,412 18,149

    

 ה האוכלוסייה המתאיממתו� אחוזי�   

 65 +בני 35.0 56.2 18.9

 65�74 בני       47.7 69.8 29.1

 75 +בני       21.1 39.4 8.6

    

 * לנהוגהמורשי� כלל 66.3 79.5 53.7

 פורס� באינטרנט, 1421פרסו� מספר , מורשי� לנהוג, ס"למ: מקור
 17+האחוזי� מתייחסי� לבני  *
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י� או מדברי� בטלפו� וכלל האוכלוסייה הנפגש65+בני  : 3.35 לוח
)1(

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

 2009, בדירה
 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

  פע� בשבועלפחות נפגשי�   

    

 65 +בניכלל  79.1 81.0 77.5

    

 גיל   

79.6 81.6 80.5 65�74 

74.9 80.3 77.2 75+ 

    

 האוכלוסיי קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 77.9 79.4 76.6

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 64.0 61.4 65.4
)2(

 

 ערבי� 92.5 97.5 87.9

    

כלל האוכלוסייה 76.5 76.1 76.9
)3(

 

    

 בטלפו�מדברי�   
)1(

  פע� בשבועלפחות 

    

 65 +בניכלל  92.6 92.2 93.0

    

 גיל   

93.9 93.7 93.8 65�74 

91.8 90.0 91.0 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 94.1 93.9 94.3

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 94.7 97.7 93.3
)2(

 

 ערבי� 47.0 (46.0) 48.1

  

כלל האוכלוסייה 90.5 87.9 92.9
)3(

 

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 כולל באמצעות מכשיר פקס או דואר אלקטרוני .1

 איל+ ו1990 משנת שעלו .2

 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  .3
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 וכלל האוכלוסייה שיש לה חברי שִאת ה נפגשי 65+בני  : 3.36 לוח
או מדברי בטלפו�
)1(

 ,2009 
 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

  
 

 

 65 +בניכלל  75.4 76.1 74.8

    

 גיל   

80.2 77.1 78.8 65�74 

68.2 74.8 70.9 75+ 

    

 וכלוסייהא קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 76.9 77.0 76.7

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 75.2 76.7 74.4
)2(

 

 ערבי� 58.7 67.3 50.8

    

כלל האוכלוסייה 87.8 88.5 87.2
)3(

 

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 כולל באמצעות מכשיר פקס או דואר אלקטרוני .1

  ואיל+1990 משנת שעלו .2

 20+בני אוכלוסיית הסקר היא  .3
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,  ובקרב כלל האוכלוסייה65+דיווח על הרגשת בדידות בקרב בני  : 3.37 לוח
2009 

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

    

 הרגשת בדידות   

    

 65 +בניכלל  100.0 100.0 100.0

  פע� לאא� 43.6 55.6 34.2

  רחוקותלעתי� 13.4 14.5 12.6

 מדי פע�, לפעמי� 23.8 17.4 28.9

  קרובותלעתי� 19.1 12.5 24.3

    

כלל האוכלוסייה 100.0 100.0 100.0
)1(

 

  פע� לאא� 47.3 54.0 41.0

  רחוקותלעתי� 23.0 22.1 23.7

 מדי פע�, לפעמי� 21.1 16.9 25.0

  קרובותלעתי� 8.6 6.9 10.3

    

 או לעתי� קרובות) מדי פע�( על הרגשת בדידות לפעמי� דיווח

    

 65 +בניכלל  42.9 29.9 53.2

    

 גיל   

50.7 27.9 40.4 65�74 

56.3 32.6 46.3 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 41.8 28.6 51.9

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 43.2 34.2 48.4
)2(

 

 ערבי� 56.4 42.9 68.8

   

כלל האוכלוסייה 29.7 23.8 35.2
)1(

 

 יהסקר החברת, ס"למ : מקור

 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  .1

  ואיל+1990שעלו משנת  .2
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 וכלל האוכלוסייה שמרגישי שאי� לה על מי לסמו% 65+בני  : 3.38לוח 
 2009, בשעת משבר או מצוקה

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

  
 

 

 65 +בניכלל  13.7 16.4 11.7

    

 גיל   

13.8 18.3 15.8 65�74 

9.1 13.6 11.0 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 13.5 16.5 11.2

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 9.6 (13.7) (7.3)
)1(

 

 ערבי� 16.1 (14.9) (17.2)

    

כלל האוכלוסייה 9.5 11.7 7.4
)2(

 

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

  ואיל+1990 משנת שעלו .1

 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  .2
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לפי , מטפלי� ללא תמורה כספית בקשישי� ובכלל האוכלוסייה : 3.39 לוח
תכונות דמוגרפיות של המטפלי� ולפי הרכב המטופלי�
)1(

 ,2006 

 אחוזי�

    המטופלי�הרכב

 אחר של הרכב
מטופלי�
)3(

 
 או ילד

 מבוגר
  אחד קשיש

 או שניי�
  כ"סה

מטפלי�
)2(

   

     

 אלפי� 1,320.2 750.6 324.3 245.2

האוכלוסייה מכלל אחוז 29.9 17.0 7.4 5.5
)2(

 

     

 י�אחוז    

 )המטפלי� (מי�    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

 גברי� 48.9 47.0 49.5 53.8

 נשי� 51.1 53.0 50.5 46.2

     

 )המטפלי� (גיל    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

35.5 44.0 23.2 30.6 34�20  

20.3 17.8 18.6 18.7 44�35  

20.4 18.7 23.8 21.9 54�45  

14.3 12.4 18.7 16.3 64�55  

6.1 5.1 10.3 8.2 74�65  

3.5 1.9 5.4 4.2 75+ 

9.6 7.0 15.7 12.4 65+ 

     

)של המטפלי� (אוכלוסייה קבוצת    

 כ"סה 100.0 100.0 100.0 100.0

 ואחרי� יהודי� 83.8 87.3 78.9 79.4

לשעבר מ"עולי בריה: מזה  13.5 15.8 11.2 9.5
)4(

 

 ערבי� 16.2 12.7 21.1 20.6

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 ממחלה סובלי�המטופלי� ה� אנשי� שיש לה� קשיי� בתפקוד הנובעי� מגיל מבוגר או  . 1
ילדי� ה� , 60 +בניבלוח זה קשישי� ה� .  חודשי� ויותר6שכלית או נפשית הנמשכת , פיזית

59�18רי� ה� בני  ומבוג17�0בני   

 20+מתו+ אוכלוסיית בני  . 2

 ובמבוגר או בקשישמטפל , למשל, ג� בקבוצה זו יש מטפלי� בקשישי� א+ לא נית  להפריד� . 3
 מטפל בשני ילדי� וקשיש

 ואיל+ 1990שעלו משנת  . 4
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לפי , מטפלי� ללא תמורה כספית בקשישי� ובכלל האוכלוסייה : 3.40 לוח
הרכב המטופלי�
)1(

 2006, גיל וקבוצת אוכלוסייה,  ולפי מי�

 אחוזי�

    המטופלי�הרכב

  אחר הרכב
מטופלי�של 

)2(
  או ילד

 מבוגר
 אחד קשיש

 או שניי�
  כ"סה

   מטפלי�

     

 מטפלי� 100.0 56.9 24.6 18.6

     

 )המטפלי� (מי�    

 גברי� 100.0 54.7 24.9 20.5

 נשי� 100.0 59.0 24.3 16.8

     

 )המטפלי� (גיל    

21.5 35.3 43.2 100.0 34�20  

20.1 23.4 56.4 100.0 44�35  

17.3 21.0 61.7 100.0 54�45  

16.2 18.7 65.1 100.0 64�55  

13.8 15.3 71.0 100.0 74�65  

15.4 11.2 73.4 100.0 75+ 

14.3 13.9 71.8 100.0 65+ 

     

)של המטפלי� (אוכלוסייה קבוצת    

 ואחרי� יהודי� 100.0 59.3 23.1 17.6

 לשעברמ" בריהעולי 100.0 66.5 20.5 13.1
)3(

 

 ערבי� 100.0 44.5 31.9 23.6

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 ממחלה סובלי�המטופלי� ה� אנשי� שיש לה� קשיי� בתפקוד הנובעי� מגיל מבוגר או  . 1
ילדי� ה� , 60 +בניוח זה קשישי� ה� בל.  חודשי� ויותר6שכלית או נפשית הנמשכת , פיזית

59�18 ומבוגרי� ה� בני 17�0בני   

 ובמבוגר בקשישמטפל , למשל, ג� בקבוצה זו יש מטפלי� בקשישי� א+ לא נית  להפריד� . 2
 או מטפל בשני ילדי� וקשיש

 ואיל+ 1990שעלו משנת  . 3
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פי ל, מתו� האוכלוסייה, אחוז המטפלי� ללא תמורה כספית : 3.41 לוח
הרכב המטופלי�
)1(

 2006, גיל וקבוצת אוכלוסייה,  ולפי מי�

 אחוז מכלל האוכלוסייה בכל תא

  הרכב המטופלי�

 אחר הרכב
של 

מטופלי�
)3(

 
 או ילד

 מבוגר

 קשיש
 או אחד

   כ"סה שניי�

     
 המטפלי� מתו� כלל האוכלוסייהאחוז 29.9 17.0 7.4 5.5

)2(

     

 )המטפלי� (מי�    

 גברי� 14.6 16.5 7.5 6.2
 נשי� 15.3 17.5 7.2 5.0

     
 )המטפלי� (גיל    

     
5.4 8.9 10.9 25.2 34�20  
6.1 7.1 17.1 30.3 44�35  
6.7 8.1 23.9 38.7 54�45  
6.1 7.1 24.6 37.7 64�55  
3.9 4.3 19.9 28.0 74�65  
3.0 2.2 14.4 19.6 75+ 
3.5 3.4 17.5 24.4 65+ 

     
 )של המטפלי� (אוכלוסייה קבוצת    

 ואחרי� יהודי� 29.4 17.4 6.8 5.2
 לשעברמ" בריהעולי 26.8 17.8 5.5 3.5

)4(
 

 ערבי� 32.7 14.5 10.4 7.7

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 ממחלה סובלי�המטופלי� ה� אנשי� שיש לה� קשיי� בתפקוד הנובעי� מגיל מבוגר או  . 1
ילדי� ה� , 60 +בניבלוח זה קשישי� ה� .  חודשי� ויותר6הנמשכת שכלית או נפשית , פיזית

59�18 ומבוגרי� ה� בני 17�0בני   

 20+מתו+ אוכלוסיית בני  . 2

 ובמבוגר בקשישמטפל , למשל, ג� בקבוצה זו יש מטפלי� בקשישי� א+ לא נית  להפריד� . 3
 או מטפל בשני ילדי� וקשיש

 ואיל+ 1990שעלו משנת  . 4
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לפי , מטפלי� ללא תמורה כספית בקשישי� ובכלל האוכלוסייה : 3.42 לוח
תכונות הטיפול ולפי הרכב המטופלי�
)1(

 ,2006 

 אחוז מהאוכלוסייה בכל תא

   המטופלי�הרכב

  אחר הרכב
מטופלי�של 

)2(
  או ילד

 מבוגר
 אחד קשיש

 או שניי�
  כ"סה

  מטפלי�

     

 אישי למטופל המעניקי� טיפולאחוז 43.3 42.3 36.1 56.1
)3(

 

     

47.4 47.4 35.2 40.5 
  המטפלי� מדי יו� או אחוז

 כמעט מדי יו�

     

22.0 21.7 15.5 18.2 

  המטפלי� שמרגישי� שמת� אחוז
העזרה מכביד עליה� במידה רבה מאוד 

  רבהבמידהאו 

     

63.3 22.5 66.6 55.1 
  המטפלי� בהורה או בהורה אחוז

 בת הזוג/של ב�

 בת הזוג/ המטפלי� בב�אחוז 14.4 13.1 14.6 17.9

  המטפלי� בב� משפחה אחראחוז 33.1 18.7 46.5 59.5

  המטפלי� במי שאינו ב� משפחהאחוז 11.9 5.3 16.4 26.0

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 ממחלה סובלי�המטופלי� ה� אנשי� שיש לה� קשיי� בתפקוד הנובעי� מגיל מבוגר או  . 1
ילדי� ה� , 60 +בניבלוח זה קשישי� ה� .  חודשי� ויותר6ית או נפשית הנמשכת שכל, פיזית

59�18 ומבוגרי� ה� בני 17�0בני   

 ובמבוגר בקשישמטפל , למשל, ג� בקבוצה זו יש מטפלי� בקשישי� א+ לא נית  להפריד� . 2
 או מטפל בשני ילדי� וקשיש

,  באכילהעזרה: פול אישי ה  למשלפעולות הקשורות בטי. עזרה לפחות לאחד המטופלי� . 3
 מעבר מחדר לחדר, לקיחת תרופות, התלבשות, רחיצה
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 וכלל האוכלוסייה המעסיקי� עוזרת או מטפלת 65+בני  : 3.43לוח 
 2009, בתשלו�

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�

  
 

 

 65 +בניכלל  33.1 26.2 38.4

    

 גיל   

26.8 18.3 23.0 65�74 

52.7 37.3 46.2 75+ 

    

 אוכלוסייה קבוצת   

 ואחרי� יהודי� 34.6 27.5 40.0

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 24.2 19.8 26.7
)1(

 ערבי� 15.7 (13.4) (17.9)

    

כלל האוכלוסייה 16.0 15.0 17.0
)2(

 

    

    

 ,  עבור העוזרת או המטפלת)3(קבלי� מימו
 מגו� ציבורימ

 ו מטפלתמתו� אלה המעסיקי� עוזרת א
 65 +בניכלל  48.7 38.9 53.9

    

 גיל   

39.7 (19.5) 32.4 65�74 

62.8 52.2 59.2 75+ 

  

 אוכלוסייה קבוצת 

 ואחרי� יהודי� 47.6 37.9 52.7

 לשעברמ"עולי בריה: מזה 90.3 78.4 95.6
)1(

 ערבי� 76.0 60.6 86.6

  

כלל האוכלוסייה 22.9 18.0 27.0
)2(

 

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

  ואיל�1990 משנת שעלו .1

 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  .2

  המוסד לביטוח לאומי או לשכת הרווחהכגו!מוסד או גו� ציבורי  . 3
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 וכלל האוכלוסייה העוזרי� להוריה�65+בני  : 3.44 לוח
)1(

 ,2009 

 אחוז המטפלי# מתו� האוכלוסייה המתאימה בכל תא

 בטיפולעזרה
)4(

 כלכליתעזרה 
)3(

 בסידורי�עזרה 
)2(

   

  
 

 

 65 +בני כלל 37.2 17.4 (13.1)

    

   
 מי

 גברי� 35.2 (18.3) ..

 נשי� (42.1) .. (30.2)

    

 גיל   

5.1 21.2 53.8 34�20  

7.6 19.0 53.1 44�35  

11.2 21.1 54.6 54�45  

15.5 19.6 55.5 64�55  

(12.8) (15.1) 38.2 74�65  

.. (61.2) 18.2 75+ 

   

 האוכלוסייה כלל 53.7 20.3 8.5

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 מתו� אלה שיש לה# הורי#. בת הזוג/ב!להוריה# או להורי  . 1

  וסידורי# שוני#בישול, ניקיו!, תיקוני# . 2

3 . �  מוצרי#בקנייתבתשלומי# או , בכס

 הלבשה או אכילה, רחצה,  כגו! השגחהיומיומיעזרה בתפקוד  . 4

 



 2010 - קשישים בישראל 222

 וכלל האוכלוסייה התומכי� בילדיה�65+בני  : 3.45 לוח
)1(

 בכס� או 
 2009 ,גיל וקבוצת אוכלוסייה, לפי מי , בקניית מוצרי�

 י#אחוז

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65+ בני כלל 35.7 40.3 31.9

    

 גיל   

38.5 43.5 40.8 74�65  

23.5 35.8 28.9 75+ 

    

 אוכלוסייה בוצתק   

 ואחרי� יהודי� 37.8 42.2 34.1

 לשעברמ"עולי בריה: מזה  25.0 27.4 23.5
)2(

 

 ערבי� (13.2) (20.7) ..

    

האוכלוסייה כלל 49.3 54.7 44.8
)3(

 

 החברתיהסקר , ס"למ: מקור

 מתו� אלו שיש לה# ילדי#. ההורי#שאינ# גרי# בבית  . 1

 ואיל� 1990שעלו משנת  . 2

 20 +בניאוכלוסיית הסקר היא  . 3
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 וכלל האוכלוסייה שעוסקי� בפעילות התנדבותית 65+בני  : 3.46 לוח
 2009, )בשלושת החודשי� שקדמו לריאיו (

 אחוזי#

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65+ בני כלל 13.6 15.8 11.8

האוכלוסייה כלל 16.4 19.2 13.9
)1(

 

    

המסגרת ההתנדבותית   
)2(

 

 65 +בני כ"סה 100.0 100.0 100.0

 במסגרת ארגו�התנדבות 63.6 61.7 65.7
)3(

 

  פרטיבאופ� התנדבות 32.0 31.8 32.1

.. (6.5) (4.4) 
 ה� במסגרת ארגו� וה� התנדבות

 באופ� פרטי

    

תחו� העיסוק בהתנדבות   
)2(

 

 65 +בני כ"סה 100.0 100.0 100.0

הבריאות תחו� 13.7 .. (20.1)
)4(

 

 לנזקקי�עזרה 31.0 30.9 31.1
)5(

 

 ותרבות חינו� 25.0 20.1 30.3

  ציבוריסדר 14.7 22.3 ..

  דתפעילויות (6.5) (11.2) ..

  אחרי�תחומי� (9.1) .. (10.5)

    

 שעות בחודש10 לפחות התנדבו   
)2(

 

 65 +בני 64.7 65.2 64.2

 האוכלוסייהכלל 42.4 44.7 39.4
)1(

 

 החברתיהסקר , ס"למ: מקור

 20 +בניאוכלוסיית הסקר היא  . 1

 המתנדבי#אחוזי# מתו�  . 2

ועד הורי# , ז"משא, ו"ויצ, א"מד, " שרהיד"התנדבות בארגו! אחד או בכמה ארגוני# כגו!  . 3
 'וכו

 כגו! התנדבות במג! דוד אדו# או בבתי חולי# . 4

 )לא עזרה כספית( הזקוקי# לעזרה לזקני#או , כגו! לחולי# . 5
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 וכלל האוכלוסייה שיצאו לנופש או לטיול באר' או בחו' 65+בני  : 3.47 לוח
 2009, לאר' בשנה שקדמה לריאיו 

 אחוזי#

   כ"סה גברי� נשי�

    

 או טיול באר� שכלל לינה מחו� לביתנופש   

    

 65 +בניכלל  29.6 35.5 25.1

    

 גיל   

32.8 39.1 35.6 65�74 

15.5 30.5 21.8 75+ 

    

 *כלל האוכלוסייה 51.3 53.1 49.6

    

  בחו� לאר�טיול או נופש   

    

 65 +בניכלל  21.5 21.8 21.3

    

 גיל   

26.8 25.9 26.4 65�74 

14.5 16.1 15.2 75+ 

    

 *האוכלוסייה כלל 31.0 31.1 30.8

 הסקר החברתי, ס"למ : מקור

 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  *
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 וכלל האוכלוסייה שהשתתפו בחוגי�65+בני  : 3.48 לוח
)1(

,  לספורט
, בשנה שקדמה לריאיו ' למלאכת יד וכד, לשפות, למחשבי�

2006 
 אחוזי#

   כ"סה גברי� נשי�

    

 65 +בניכלל  20.6 13.9 25.7

    

 גיל   

26.2 12.2 20.0 65�74 

25.0 16.2 21.3 75+ 

    

לוסייהכלל האוכ 20.5 15.4 25.3
)2(

 

 הסקר החברתי, ס"למ : מקור

 לא כולל קורסי# להכשרה מקצועית או השתלמות מקצועית .1

 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  .2
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שהשתמשו במחשב,  וכלל האוכלוסייה65+בני  : 3.49 לוח
)1(

 ובאינטרנט 
בשלושה החודשי� שקדמו , בעבודה או במקו� אחר, בבית

 2009, לריאיו 
 אחוזי#

   כ"סה גברי� נשי�

    

 במחשב השתמשו   

 65 +בני 26.9 32.5 22.6

 גיל   

29.9 41.3 35.0 65�74 

13.6 20.2 16.4 75+ 

    

האוכלוסייה כלל 67.6 70.5 64.9
)2(

 

    

 65+ של בני המחשב שימושי   

 
  אלה שהשתמשו במחשב מתו� אחוזי#

 בשלושה החודשי# שקדמו לריאיו!

  מידעחיפוש 90.2 93.3 86.6

  אלקטרונידואר 82.2 82.4 82.0

 ט' וצדיו� קבוצות 40.8 43.4 37.9

 משחקי� 43.7 38.8 49.2

 חשבונות תשלו� 23.5 31.6 14.3

 קבצי� הורדות 35.9 39.2 32.2

 קניות 17.6 24.2 (10.2)

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 לא כולל מחשב כיס .1

 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  .2
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 וכלל האוכלוסייה שדיווחו על חשיפה לעבריינות בשנה 65+בני  : 3.50 לוח
 2009, לפי מי , האחרונה

 אחוזי#

  כלל  65 +בני

סייהוהאוכל
)1(

   כ"סה גברי� נשי�
     

 : העבריינותסוגי    
 או גנבה ממנה/פריצה לדירה ו 5.1 4.5 5.5 6.3
 בכוחמוש  אישית ללא שיגֵנבה 4.1 (2.5) 5.4 4.7
 לרכבפריצה 6.0 7.0 (4.8) 9.9

)2( 
     

    
,  אלו שנחשפו לעבריינותמתו�

 :דיווחו למשטרה על
 או גנבה ממנה/ לדירה ופריצה 71.3 78.0 66.9 58.2
  ללא שימוש בכוחאישית גֵנבה 54.3 .. 58.1 35.3
  לרכבפריצה 39.4 (35.6) (45.9) 47.0

 הסקר החברתי, ס" לממקור

 20 +בניוכלוסיית הסקר היא א .1

  או ברשות בני משק הביתברשות#מתו� אלה שהיה רכב   .2
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 2002-2008, לפי מי , 65+עֵברות שבוצעו נגד בני  : 3.51 לוח

  כ"סה גברי� נשי�

    

 מוחלטי� מספרי�   

9,194 14,788 23,982 2002 

10,060 15,711 25,772 2003 

10,797 16,588 27,386 2004 

10,949 17,029 27,978 2005 

11,255 16,967 28,223 2006 

11,099 15,620 26,719 2007 

9,863 14,732 24,595 2008 

    

  נפש10,000"ל שיעורי�   

247 537 371 2002 

264 557 389 2003 

278 577 405 2004 

278 581 407 2005 

282 569 405 2006 

275 517 379 2007 

242 480 344 2008 

    

 *64"0 בני בקרב שיעורי�   

   641 2007 

   596 2008 

 משטרת ישראל, מדור מחקר וסטטיסטיקה, אג� תכנו!: מקור

  אינו ידועהנפגעכולל עֵברות שבה! מי!  * 
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 שביעות רצו  מתחומי חיי� שוני� ומאזור המגורי� בקרב בני  : 3.52 לוח

 2009,  וכלל האוכלוסייה65+
 #אחוזי

  בכלל
 לא מרוצי#

  כל כ� לא
 מרוצי# מרוצי#

  מרוצי#
 : ממרוצי# כ"סה מאוד

 )באופ	 כללי (חייה�     

 65 +בני 100.0 17.5 60.6 18.0 3.9

כלל האוכלוסייה 100.0 31.5 55.0 10.9 2.6
)1(

 

      

 הכלכלי מצב�     

 65 +בני 100.0 7.4 56.7 24.3 11.6

כלל האוכלוסייה 100.0 10.5 46.2 28.4 14.9
)1(

 

      

 המשפחהבני ע� הקשר     

 65 +בני 100.0 59.9 35.0 3.8 (1.3)

כלל האוכלוסייה 100.0 64.6 30.8 3.6 1.0
)1(

 

      

     
  המגורי� דירת

 )באופ	 כללי(

 65 +בני 100.0 30.2 58.3 8.9 2.5

כלל האוכלוסייה 100.0 35.6 49.6 10.4 4.5
)1(

 

      

 היחסי� ע� השכני�     

 65 +בני 100.0 25.9 60.1 9.9 4.1

כלל האוכלוסייה 100.0 31.1 54.8 10.5 3.6
)1(

 

      

     
  המגורי� אזור

 )באופ	 כללי(

 65 +בני 100.0 29.4 57.7 8.5 4.4

כלל האוכלוסייה 100.0 33.1 51.0 10.8 5.1
)1(

 

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור

 20+קר היא בני  הסאוכלוסיית *

� 
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 שביעות רצו  מתחומי חיי� שוני� ומאזור המגורי� בקרב בני  : 3.52 לוח

 )המש. (2009,  וכלל האוכלוסייה65+
 אחוזי#

  בכלל
 לא מרוצי#

  כל כ� לא
 מרוצי# מרוצי#

  מרוצי#
 : ממרוצי# כ"סה מאוד

     

תחושת ביטחו� בהליכה 
  לבד באזור המגורי

 בשעת החֵשכה

 65 +בני 100.0 21.3 53.9 14.6 10.3

כלל האוכלוסייה 100.0 31.5 44.6 15.6 8.2
)1(

 

      

     

  השטחי כמות
 גני , הירוקי
 פארקי , ציבוריי

 באזור המגורי

 65 +בני 100.0 16.1 51.0 16.6 16.3

כלל האוכלוסייה 100.0 17.4 38.6 20.1 23.9
)1(

 

      

     
 ניקיו� באזור 

 וריהמג

 65 +בני 100.0 9.6 48.4 25.1 16.9

כלל האוכלוסייה 100.0 12.9 42.0 25.8 19.3
)1(

 

 הסקר החברתי , ס"למ: מקור

 20+ הסקר היא בני אוכלוסיית *
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 וכלל 65+הגדרה עצמית של רמת הדתיות בקרב בני  : 3.53 לוח
 2009, האוכלוסייה

 אחוזי#

   כ"סה גברי� נשי�

    

  היהודיתוסייההאוכל בקרב   

 65+כ בני "סה 100.0 100.0 100.0

 חרדי� 2.0 (1.8) (2.2)

 דתיי� 12.5 13.7 11.6

 דתיי��מסורתיי� 14.5 14.7 14.3

  כ� דתיי�כללא �מסורתיי� 28.3 24.9 30.9

 חילוניי�,  דתיי�לא 42.7 44.8 41.1

    

 *כ כלל האוכלוסייה"סה 100.0 100.0 100.0

 רדי�ח 8.2 8.8 7.6

 דתיי� 11.8 12.9 10.7

 דתיי��מסורתיי� 13.3 12.5 14.2

  כ� דתיי�כללא �מסורתיי� 25.2 24.7 25.7

 חילוניי�,  דתיי�לא 41.5 41.1 41.8

    

 יהודית� האוכלוסייה הלאבקרב   

 65+כ בני "סה 100.0 100.0 100.0

  מאודדתיי� 32.3 34.8 30.2

 דתיי� 42.6 39.2 45.3

 דתיי� כל כ� לא (9.6) (10.7) ..

  דתיי�לא 15.5 (15.3) (15.7)

    

 *כ כלל האוכלוסייה"סה 100.0 100.0 100.0

  מאודדתיי� 7.9 5.7 10.1

 דתיי� 44.4 37.5 51.0

 דתיי� כל כ� לא 27.1 29.9 24.4

  דתיי�לא 20.6 26.9 14.5

 הסקר החברתי, ס"למ: מקור

 20+אוכלוסיית הסקר היא בני  * 
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 שני� נבחרות, לפי מי  וגיל, בישראל* אומד  מספר ניצולי שואה : 3.54 לוח
 סו� שנה, אלפי#

2025 2020 2015 2010 2009   

      

 כ ניצולי� החיי� בישראל"סה 222.6 209.5 147.6 93.1 49.9

      

 מי�     

 גברי� 87.5 82.2 54.5 31.5 15.1

 �נשי 135.1 127.4 93.0 61.6 34.8

      

 גיל     

 65�74 בני 67.1 56.7 5.2 0.0 0.0

 75�84 בני 102.3 100.0 85.3 41.5 3.6

 85 +בני 53.2 52.8 57.1 51.6 46.3

      

4.1 8.7 16.4 27.7 30.0 
  65+אחוז הניצולי� בני 

 65+מתו� כלל בני 

 2003/4סקר בריאות לאומי , ס"עיבוד מיוחד על למ', משאב': מקור

 של ישירהאו במדינה שהייתה תחת השפעה , חיו במדינה שהייתה תחת המשטר הנאצי * 
 ניצולי#הנתוני# כוללי# . ידי המשטר הנאצי/המשטר הנאצי או ברחו ממדינה שנכבשה על

 2006/2008הנתוני# מבוססי# על שיעורי הפטירה של השני# . ילידי אירופה וילידי אפריקה

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 4פרק 

 :מערכת השירותים לקשישים

  היצע ודפוסי שימוש

 

 

 



 

 __ לקט נתונים __
____________________________________ 

�  È�·+65ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÓÂ˘¯‰  ,2009 248,800 

  È�· ÊÂÁ‡+65ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï ˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÓÂ˘¯‰  33.5% 

� ÌÈ˘È˘˜ *ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Ó „ÂÚÈÒ ˙ÏÓ‚Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ ,2009 139,400 

 ÌÈ˘È˘˜‰ ÊÂÁ‡ *ÌÈ‡ÎÊ‰„ÂÚÈÒ ˙ÏÓ‚Ï  15.3% 

� ÌÈ˘È˘˜ *ÌÂÓÈÁ ˜�ÚÓ ÌÈÏ·˜Ó‰ , Û¯ÂÁ2009/10 37,400 

 ÌÈ˘È˘˜‰ ÊÂÁ‡ *ÌÂÓÈÁ ˜�ÚÓ ÌÈÏ·˜Ó‰ 4.1% 

� ÌÈ˘È˘˜Ï ÌÂÈ ÈÊÎ¯Ó ,2008 172 

 ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯Ó· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ¯ÙÒÓ 15,500 

  È�· ÊÂÁ‡+65ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯Ó· ÌÈ¯˜·Ó‰  2.2% 

� ÌÈ˘È˘˜Ï ˙ÂÎÓÂ˙ ˙ÂÏÈ‰˜ ,2009 218 

 ÙÒÓ˙ÂÎÓÂ˙ ˙ÂÏÈ‰˜· ÌÈ¯·Á‰ ¯ 45,300 

  È�· ÊÂÁ‡+65˙ÂÎÓÂ˙ ˙ÂÏÈ‰˜·  6.1% 

� Í˘ÂÓÓ ÏÂÙÈËÏ ˙Â„ÒÂÓ ,2009 392 

 ˙Â„ÒÂÓ· ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÙÒÓ 29,300 

 ÌÈ˘Â˘˙Ï ˙ÂËÈÓ 9,400 
 ˘Ù� È˘Â˘˙ÏÂ ÌÈÈ„ÂÚÈÒÏ ˙ÂËÈÓ 19,900 

  È�· ÛÏ‡Ï ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘+65 39 

*   È�· ÌÈ¯·‚+65 ˙Â�· ÌÈ˘�Â +60 
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 :רכת השירותים לקשישים מע.4

  היצע ודפוסי שימוש

 

 

 מבוא

מוצגי� כא� . פרק זה ד� במערכת השירותי� המיועדת לאוכלוסייה הקשישה

החל משירותי� הניתני� בבית , נתוני� על רצ� השירותי� הקיימי� לקשישי�

דר� שירותי� המסופקי� במסגרות שונות , )כגו� שירותי חוק סיעוד(הקשיש 

, )קהילה תומכת ודיור מוג�(ותוכניות דיור ) דוני� ומרכזי יו�מוע(בקהילה 

הלוחות ). בתי אבות ובתי חולי� לחולי� כרוניי�(וכלה בשירותי� מוסדיי� 

נוספו לפרק זה נתוני� על , ג� השנה. בפרק מופיעי� בהתא� לרצ� זה

לשכות (הקשישי� הרשומי� בשירותי הרווחה הפועלי� ברשויות המקומיות 

 . נתוני� אלה מופיעי� בתחילת הפרק). � חברתיי�לשירותי

מדיניות שירותי הבריאות והרווחה בישראל דוגלת בהשארת הקשיש במסגרת 

הדבר . במידת האפשר, הבית והקהילה ובמניעת העברתו למסגרת מוסדית

מתבטא בתגבור המשאבי� המיועדי� לשירותי� הקהילתיי� השוני� ובהגברת 

 .  חדשי�המאמצי� לפיתוח שירותי�

האחריות למימו� השירותי� לקשישי� ולהספקת� מתחלקת בי� משרדי 

משרד הרווחה , משרד הבריאות: העיקריי� שבה�(הממשלה השוני� 

לבי� הרשויות ) המוסד לביטוח לאומי ומשרד השיכו�, והשירותי� החברתיי�
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וולונטריי� , לצד גופי� ממשלתיי� פועלי� ארגוני� ציבוריי�. המקומיות

 . רטיי�ופ

פי סוג השירות !על, האחריות מתחלקת בי� המשרדי� והארגוני� השוני�

משרד , בתחו� המוסדי, למשל, כ�. ובהתא� למצבו התפקודי של הקשיש

הרווחה והשירותי� החברתיי� אחראי על הטיפול בקשישי� עצמאיי� 

, משרד הבריאות אחראי על הטיפול בקשישי� סיעודיי� ותשושי נפש, ותשושי�

 .קופות החולי� אחראיות על הטיפול בקשישי� במצב סיעודי מורכבו

המציגי� את דפוסי השימוש של קשישי� , להבדיל מפרקי� אחרי� בשנתו�

ג� נתוני� על , בנוס� לדפוסי השימוש, בפרק זה מוצגי�, בשירותי� שוני�

הסיבה לחוסר האחידות בהצגת הנתוני� היא שלא . ההיצע של שירותי� שוני�

או מעודכני� על דפוסי השימוש של /השירותי� קיימי� נתוני� זמיני� ובכל 

יש לציי� כי אי אפשר לספק נתוני� כמותיי� על כל , כמו כ�. הקשישי� בה�

ידי ארגוני� וולונטריי� !ובעיקר על אלה המסופקי� על, השירותי� לקשישי�

 . בגלל העדר נתוני� מרוכזי� וזמיני�, ופרטיי�

נתוני� לגבי שיעורי השימוש בשירותי� מתייחסי� חלק מה, בפרק זה

פי הגדרת שירותי ! לאוכלוסייה הקשישה על!וחלק אחר , 65+לאוכלוסיית בני 

דהיינו , )המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה והשירותי� החברתיי�(הרווחה 

עקב דפוסי השימוש הגבוהי� יותר של , כמו כ�. 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני 

במרבית השירותי� מוצגי� הנתוני� ביחס ) 75(+� בגילי� גבוהי� יותר קשישי

  ∗.לאוכלוסייה בגיל זה

כמו בפרקי� אחרי� , הוצגו בפרק זה, כדי ללמוד על התפתחות השירותי�

לפי , במידת האפשר, כ� הוצגו הנתוני�. חלק מהנתוני� במבט היסטורי, בשנתו�

על , י ללמוד על פריסת השירותי�כד, קבוצות אוכלוסייה ואזורי� גאוגרפיי�

 .מידת זמינות� ועל השימוש בה� בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה

 !א� בחלק� , 2009הנתוני� בלוחות של פרק זה מתייחסי� בעיקר לשנת 

 .  לשני� מוקדמות יותר!בהעדר נתוני� מעודכני� יותר 

                                                 
. בדר� כלל הוצגו נתוני� על מידת השימוש של הקשישי� בשירותי� השוני� באחוזי�  ∗

או שלגביה� מוצגי� נתוני� על מידת ההיצע , ה� מצומצ�לגבי השירותי� שהשימוש ב
 .הוצגו הנתוני� בשיעורי� לאל�, של השירות
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 ממצאים עיקריים

 חלקות לשירותי� חברתיי�רשומי� במ 65+ אל� בני 249�כ היו 2009סו� ב �

אחוז הקשישי� הרשומי� במחלקות לשירותי� . ברשויות המקומיות

).  בהתאמה17%� ו34%(חברתיי� כפול מאחוז זה בקרב כלל האוכלוסייה 

יש הבדלי� באחוז הרשומי� במחלקות לשירותי� חברתיי� בי% קבוצות 

, בי�הער, הנשי�, )75+בני (המבוגרי� יותר : 65+שונות בקרב בני 

ואלה שגרי� ביישובי� המדורגי� נמו+ במדד , העולי� מאתיופיה, האלמני�

להשתמש בשירותי המחלקות , באופ% יחסי, נוטי� יותר, כלכלי�החברתי

 ). 4.2� ו4.1לוחות (לשירותי� חברתיי� 

 65 +מבני 70%�ידאת ובנתיבות למעלה מ'נוג�בבועיינה, באריאל, באבו גוש �

, באורנית, מנגד. חברתיי� לשירותי� לשכותב רשומי� המקומית ברשות

 ).4.3לוח  (15%�במיתר ובשוה� אחוז זה נמו+ מ, בלהבי�, באלפי מנשה

מכלל הרשומי� בלשכות לשירותי� ) 19.5%( מהווי� כחמישית 65+בני   �

 65+בעומר וברמת ג% מהווי� בני , בחולו%, בגבעתיי�, בבת י�. חברתי�

בלשכות לשירותי� ) ני כל הגילי�ב( מכלל הרשומי� 40%�למעלה מ

במודיעי% , בביתר עילית, מ% העבר השני נמצא כי באלעד. חברתיי�

 65+שלו� ובמועצה האזורית הר חברו% חלק� של בני �בשגב, עילית

 )4.3לוח  (2%מתו+ כלל הרשומי� אינו עולה על 

מטע� המוסד לביטוח זכאי� לגמלת סיעוד  139,400 היו 2009בסו� שנת  �

). 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני ( מהקשישי� באר. 15%וה� היוו , ילאומ

אחוז . 85+מחצית מהקשישי� בגיל כאחוז הזכאי� עולה ע� הגיל ומגיע ל

פער זה מצטמצ� ע� העלייה . 32%�הנשי� הזכאיות גבוה מזה של הגברי� ב

 ).4.4לוח (בגיל 

ביעה על כ+  מצתוכנית הטיפול שניתנת לזכאי� לגמלת סיעודבחינת   �

,  ביקרו במרכז יו�7%, קיבלו טיפול אישי בבית�) 99% (מכריעשהרוב ה

 ).4.5לוח ( קיבלו משדר מצוקה 13%� קיבלו מוצרי ספיגה ו20%

אחוז , בהתא� לכ+. 2009�1990 בשני� 4.9 פי מספר הזכאי� גדל  �

גדל פי ) 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני (הזכאי� מתו+ כלל הקשישי� 

  ).4.6לוח (תקופה זו  ב2.8
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זכאי� לגמלה מוגדלת  מתו+ הזכאי� לגמלת סיעוד 43%, 2009בשנת   �

 43%� מהגברי� ו45%(; )לשתי הרמות הגבוהות של הגמלה, כלומר(

 גרי� לבד�ארבעי� ושבעה אחוזי� מ% הזכאי� לגמלת סיעוד ). מהנשי�

 ).4.7לוח (; ) מהגברי�28%� מהנשי� ו55%(

באחוז הזכאי� לגמלת סיעוד בי% רשויות מקומיות קיימי� הבדלי�   �

 5%�3% אחוז זה נע בי% .מתו� כלל הקשישי� ברשות המקומית

, כוכב יאיר, אסד�דייר אל, בענה, בית אל, אלפי מנשה, אורניתביישובי� (

בי% ל) ובמועצות האזוריות הר חברו% ושומרו%, מיתרו, להבי�, כפר ורדי�

, מגדל העמק, כרו��ד אל'מג,  בוקעאתא,אופקי�, אבו גוש( ומעלה 27%

 ).4.8לוח (; )קריית מלאכי ושדרות, נתיבות

 מהמחלקות עזרה בניהול משק הבית קשישי� 5,670� קיבלו כ2009בשנת  �

 קשישי� קיבלו טיפול 900�כ; לשירותי� חברתיי� מטע� השירות לזק%

 בניהול שילוב של טיפול אישי ועזרה( קיבלו טיפול כוללני 1,260�כאישי ו

 ).4.9לוח (; )משק הבית

 4% ה� מהווי� .מענק חימו� קשישי� 37,400� קיבלו כ2010/2009בחור�  �

 השני� 13�ב). 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני (מאוכלוסיית הקשישי� 

חל גידול ניכר במספר הקשישי� ) 1997/1996כלומר מאז חור� ( האחרונות

 ).4.10לוח  (1.7גדל פי  ואחוז הקשישי� שקיבלו, שקיבלו את המענק

 סניפי� 23� של המוסד לביטוח לאומי ממוקמות בתחנות לייעו� לקשיש �

 קשישי� בממוצע 11,400� פנו לייעו. כ2009בשנת . מרכזיי� של המוסד

 ידי � עלי�מכלול השירותי� הניתני� בשירותי הייעו. מסופק. לחודש

 ).4.14�4.12לוחות ( מתנדבי� 4,800�כ

. לקשישי�מועדוני� חברתיי�  836 פעלו באר. 2009שנת ב חודש אוגוסטב �

  מועדוני� שעליה� התקבל דיווח כמותי הגיע 800�כמספר המבקרי� ב

 ).4.15לוח  (11%�אחוז הקשישי� המבקרי� במועדוני� מוער+ ב. 74,230�לכ

 מסתמנת ירידה באחוז הזקני� המבקרי� במועדוני� 90�מאז סו� שנות ה �

 קיימת שונות רבה בי% היישובי� באחוז הזקני� ע� זאת). 4.16לוח (

,  יישובי�19� ב5%כ+ למשל אחוז המבקרי� הוא עד . המבקרי� במועדוני�

אחוז , לעומת זאת. אשקלו% וחולו%, רמלה, דימונה, עכו, קרית גת: �וביניה
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אב% : וביניה�,  יישובי�9� ב30%�המבקרי� במועדוני� מגיעה ליותר מ

 ).4.17לוח  (כרמיאל וראמה, יהודה

 עולה כי 2008� לקשישי� שנער+ במרכזי היו�מנתוני המפקד הארצי של  �

כולל מקומות שבעבר הוגדרו ( מרכזי יו� 170�באותה שנה פעלו באר. כ

 15,500�לקשישי� ומספר המבקרי� בה� הגיע לכ) כמועדוני� מועשרי�

 הזק% ידי עמותות מקומיות למע%�מרבית מרכזי היו� מופעלי� על. קשישי�

 5%�ו) ב"ומלב" מטב"כמו (ידי גופי� וולונטריי� אחרי� � על14%, )81%(

 ). 4.18לוח (ידי גופי� פרטיי� �על

אחוז המבקרי� במגזר הכפרי . 65+ מבני 2% ביקרו במרכזי יו� 2008�ב �

, 65+ מתו+ בני 2%� ו7%( מהאחוז המקביל במגזר העירוני 3.8הוא פי 

 ).4.19לוח (; )בהתאמה

ומספר המבקרי�  גדל מספר מרכזי היו� 2008�1990ל+ השני� במה �

 2.3 גדל פי 65+אחוז המבקרי� מתו+ בני ; בהתאמה, 4.0� ו3.2 פי בה�

 ).4.20לוח (

השונות ברשויות המקומיות  65+ מתו+ בני אחוז המבקרי� במרכזי היו�  �

, בהרצלייה, בהוד השרו%, בבת י�, באשדוד, עומד על אחוז אחד באילת

, יפו�בקריית מוצקי% ובתל אביב, בנתניה, בנהרייה, בירושלי�, חולו%ב

, בפרדסייה ובמועצות האזוריות ברנר,  ומעלה בכפר מנדא16%�כומגיע ל

 ).4.21לוח (מגידו ומרחבי� , הגליל התחתו%

 קרוב  ובה� השתתפו בית ח�מוקדי� של  221 פעלו 2010שנת תחילת ב �

 ).4.22לוח ( קשישי� 3,300�ל

 בקרב בדיקות סינו� לאיתור בעיות ראייה 8,250� נערכו כ2009ל+ שנת במה �

ידי אשל ומופעלת בשיתו� �במסגרת תכנית מיוחדת שפותחה על, קשישי�

מהבדיקות נמצאו לא ארבעי� ושניי� אחוזי� . ע� גורמי� ציבוריי� נוספי�

 בדיקות סינו� לאיתור בעיות שמיעה 8,860�באותה שנה נערכו ג� כ. תקינות

. מהקשישי� שנבדקו סבלו מבעיות שמיעה) 32%(כשליש . אצל קשישי�

 ).4.23לוח (יצוי% שרוב הקשישי� הללו עברו את שתי הבדיקות 
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ובה% היו , קהילה תומכת תוכניות של 218  פעלו באר.2009בסו� שנת  �

 מהחברי� בקהילות אלה 60%�כ.  בתי אב3,180� קשישי� מכ45,300חברי� 

 40%� המופעלות על ידי עמותות מקומיות למע% הזק% וכמשתייכי� לקהילות

אחוז ). בעיקר פרטיות(משתייכי� לקהילות המופעלות על ידי חברות 

ביישובי� כפריי� גבוה ) 65+מתו+ אוכלוסיית בני (החברי� בקהילה תומכת 

 ). 4.27לוח (; )5% לעומת 17%( מהאחוז המקביל ביישובי� עירוניי� 3.2פי 

 ובמספר הקהילות התומכות מרשי� במספר גידול נרש� 1997מאז שנת   �

אחוז הקשישי� החברי� בקהילה תומכת , כתוצאה מכ+. החברי� בה%

 ).4.28לוח (; )2009 בסו� 6%� ל1997 בסו� 0.4%�מ (15גדל פי 

 ברשות המקומית הגרי� 65+ מתו+ בני אחוז החברי� בקהילה התומכת  �

, בפתח תקווה, בערד, בנתניה ,י��בבת,  באשדוד3%אינו עולה על 

, כי בבית שא%, מ% העבר השני נמצא.  ובראשו% לציו%בקריית מוצקי%

הגליל , ברנר, במועצות האזוריותתרשיחא וכ% �ובמעלותבטירת כרמל 

 חברי� 65+מבני ומעלה שליש  ושדות נגב מרו� הגליל, חבל יבנה, העליו%

 ).4.29לוח (בקהילה תומכת 

, תוכניות של דיור מוג� לקשישי� 181 היו באר. 2009שנת אוגוסט של ב �

 יחידות 70 או 65+ יחידות דיור לאל� בני 34שה% ,  יחידות דיור22,870ובה% 

 מיחידות 47%שבה% (מהתוכניות שישי� ושלושה אחוזי� . 75+לאל� בני 

 37%�בעוד שב) על ידי הממשלה או גופי� וולונטריי� (מסובסדות) הדיור

עלות השירות ממומנת במלואה על , ) מיחידות הדיור53%�ע� כ(מהתוכניות 

 ).4.32� ו4.31לוח (ידי הדיירי� הגרי� בה% 

מספר יחידות , 2.6 פי גדל מספר תוכניות הדיור המוג� 2009�1990בשני�  �

 2.3 גדל פי 65+ושיעור יחידות הדיור לאל� יהודי� בני , 3.7הדיור גדל פי 

 ).4.32לוח (

. השוני� באר. התוכניות לדיור מוג� באזורי� הבדלי� בהיצעיש  �

שיעור יחידות , )במיוחד בנפת באר שבע(במחוזות ירושלי� והדרו� 

במחוז ).  בממוצע40( גבוה מהשיעור הארצי 65+הדיור המוג% לאל� בני 

  65+הצפו% נמצא השיעור הנמו+ ביותר של יחידות דיור מוג% לאל� בני 
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 לשיעור דומה או זההשיעור זה ,  אביבותלהמרכז במחוזות חיפה ). 16(

 ).4.33לוח (הארצי 

 ובה% , מחלקות לגריאטרייה חריפה בתי חולי� 15� היו ב2009בסו� שנת  �

 מיטות לאל� בני 1.5 או 65+ מיטות לאל� בני 0.7( מיטות בס+ הכול 540�כ

והשהייה ,  אשפוזי� במחלקות אלה17,250�באותה שנה נרשמו כ). 75+

 בתי חולי� 18�ב.  ימי�10.4ולי� ששוחררו מה% הייתה הממוצעת של ח

 ובס+ הכול היו בבתי חולי� אלה , שיקו��מחלקה לגריאטרייההייתה 

 מיטות 2.5 או 65+ מיטות לאל� בני 1.2(שיקו� � מיטות לגריאטרייה900�כ

,  אשפוזי� במחלקות אלו12,600�קרוב לבשנה זו נרשמו ). 75+לאל� בני 

באותה שנה  . ימי�26.9ל חולי� ששוחררו מה% הייתה והשהייה הממוצעת ש

במחלקות אלה היו בס+ .  בתי חולי�38� במחלקה סיעודית מורכבתהייתה 

 ).75+ מיטות לאל� בני 4.7 או 65+ מיטות לאל� בני 2.2( מיטות 1,660�כהכול 

והשהייה הממוצעת של החולי� ,  אשפוזי�8,250�במחלקות אלה נרשמו כ

 ).4.35� ו4.34לוחות ( יו� 64.3ל ששוחררו עמדה ע

במחלקות גריאטרייה הבדלי� בי� האזורי� בהיצע של מיטות קיימי�  �

 חיפה ,במחוזות הצפו%. שיקו� וסיעודית מורכבת�גריאטרייה, חריפה

 65+של מיטות לאל� בני יחסית  י� נמוכי� שיעורונמצאוהדרו� 

ל מיטות במחוז הצפו% לא נמצאו כל. במחלקות של סיעוד מורכב

במחוז ירושלי� שיעור נמו+ יחסית של מיטות . שיקו��לגריאטרייה

במחוז המרכז נמצא השיעור הגבוה ביותר של כל . יה חריפהילגריאטר

 ).4.37לוח (סוגי המיטות 

יותר שיקו� ב� ירד שיעור המיטות בגריאטרייה2009�1990בשני�  �

כי שיעור המיטות נמצא , במקביל). 1.2� ל65+ לאל� בני 2.7�מ(מחצית מ

). 2.2� ל65+ לאל� בני 0.2�מ (11במחלקה הסיעודית המורכבת גדל פי 

 1.0�מ(ירד במקצת  65+שיעור המיטות בגריאטרייה חריפה לאל� בני 

 ).4.38לוח  ()0.7� ל65+לאל� בני 

 )57%( מה� 230�כ, מוסדות לטיפול ממוש� 400�כ היו באר. 2009בסו� שנת  �

 )3%( מה� 10�בבעלות של גו� וולונטרי וכ) 40%(מה�  160�כ, בבעלות פרטית

 ).4.39לוח (בבעלות ממשלתית 
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�  �, 29,300� היה כ2009 בסו� מספר המיטות במוסדות לטיפול ממוש

ה% בפיקוח משרד הרווחה והשירותי� ) 9,400�כ (כשלישמתוכ% 

) 19,900�כ( מתוכ% שני שלישי�ו, החברתיי� ומיועדות לקשישי� תשושי�

 פיקוח משרד הבריאות ומיועדות לקשישי� סיעודיי� ותשושי נפשה% ב

 ).4.40לוח (

 מס+ 59%� מצביעה על כ+ שהתפלגות המיטות לטיפול ממוש� לפי מגזר  �

 למגזר 6%� למגזר הוולונטרי ו35%, המיטות משתייכות למגזר הפרטי

חלקו של המגזר הוולונטרי בולט במיטות שבפיקוח משרד  .הממשלתי

 מהמיטות לתשושי קרוב לשני שלישי�. והשירותי� החברתיי�הרווחה 

 ).4.41לוח (נפש משתייכות למגזר הפרטי 

 השוני� הבדלי� בהיצע של מיטות לטיפול ממוש� בי� האזורי�קיימי�   �

 מיטות 83 או 65+ מיטות לאל� בני 39היו בס+ הכול , 2009בסו� . באר.

% נמצאו שיעורי� גבוהי� והצפוחיפה  ,במחוזות המרכז. 75+לאל� בני 

  או65+לאל� בני בממוצע מיטות  46( של מיטות לטיפול ממוש+ יחסית

במחוז הדרו� נמצא , לעומת זאת). 75+לאל� בני בממוצע מיטות  99

  מיטות לאל� בני 26(השיעור הנמו+ ביותר של מיטות לטיפול ממוש+ 

 ).4.43לוח (; )75+ מיטות לאל� בני 59 או 65+

 הכפיל את עצמו מספר המוסדות לטיפול 2009�1990השני� במהל+   �

 בשיעור 8%ירידה של והדבר מבטא , 54%�מספר המיטות גדל ב. ממוש+

, 75+ בשיעור זה לאל� בני 20% וירידה של 65+כלל המיטות לאל� בני 

 בשיעור המיטות 57%במהל+ שני� אלה חלה ירידה של . בתקופה זו

ירידה של  (75+� החברתיי� לאל� בני בפיקוח משרד הרווחה והשירותי

). בשיעור המיטות לתשושי�ללא שינוי  בשיעור המיטות לעצמאיי� ו96%

 35%גידול של ( 36%�שיעור המיטות בפיקוח משרד הבריאות גדל ב

 בשיעור המיטות לתשושי 41%בשיעור המיטות לסיעודיי� וגידול של 

 ).4.46� ו4.45לוחות (; )נפש

עמד בסו� , כלומר מספר הדיירי� ביחס למספר המיטות, התפוסהשיעור   �

במיטות שבפיקוח משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� . 87% על 2009

 ובמיטות שבפיקוח משרד הבריאות היא עמדה 77%התפוסה עמדה על 

 .)4.47לוח  (91%על 
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 הגדרות והסברים

 רשומי� במחלקות לשירותי� חברתיי�

מטופלי� (% א� הוגדרה לו נזקקות ובי% א� לאו בי, מי שרשו� בשירותי הרווחה

הנתוני� מבוססי� על קוב. נתוני יסוד של ). ובני משפחת� הלא מטופלי�

 כולל נתוני� על המשפחות הקוב.. משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�

 .הרשומות במחלקות לשירותי� חברתיי� ברשויות המקומיות

 

 חוק ביטוח סיעוד

לפי חוק . מת גמלת סיעוד מכוח חוק הביטוח הלאומי משול1988החל מאפריל 

עקרת בית , מבוטח הוא כל מי שמבוטח בביטוח זיקנה ושאירי�, ביטוח סיעוד

וכ% עולי� חדשי� שאינ� , אלמנה בת ִקצבה,  עובדת מחו. לביתהשאינה

 . מבוטחי� בביטוח זיקנה ושאירי�

 היה גיל 2004 ביוני 30עד (זכאי� לגמלה ה� תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה 

עד ,  הגיל עולה בהדרגה2004 ביולי 1�בהחל .  לנשי�60� לגברי� ו65הפרישה 

התלויי� בעזרת הזולת , ) לנשי�64� לגברי� ו67שבסו� התהלי+ הוא יהיה 

הגמלה ניתנת רק . יו� או הזקוקי� להשגחה�בביצוע רוב פעולות היו�

 במחלקה, מוסד סיעודיקשיש המתגורר ב. לקשישי� המתגוררי� בקהילה

אינו זכאי , סיעודית או במוסד אחר שעיקר החזקתו בו היא על חשבו% המדינה

עזרה של : סל השירותי� כולל. לזכאי� לגמלה ניתני� שירותי סיעוד. לקבלה

טיפול במרכז , השגחה, יו� ובניהול משק הבית�מטפלות לסיוע בפעולות היו�

 .הובלת ארוחות ומוצרי ספיגה, מכבסהשירותי , ַמשדרי מצוקה, יו� לקשישי�

במקרי� . ולא לזכאי, הגמלה משולמת לחברה המספקת את שירותי הסיעוד

הוא זכאי , כאשר אי% שירותי� זמיני� באזור מגוריו של הקשיש, חריגי�

 .עד אשר יימצאו לו שירותי� זמיני�, לגמלה כספית

עות הטיפול יש שלוש רמות גמלה הנמדדות בהיק� ש, 2007החל מינואר 

 שעות 16: 'רמה ב,  שעות שבועיות9.75: 'רמה א. השבועיות הניתנות לזכאי

. בהתא� למידת תלותו של הקשיש בזולת,  שעות שבועיות18: 'רמה ג, שבועיות

 . הזכאות לגמלה ושיעורה מותני� במבח% הכנסות
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 מקצועיי��שירותי� סמ�

חה והשירותי� שירותי� אלה ניתני� מטע� השירות לזק% במשרד הרוו

במסגרת זו . באמצעות הלשכות המקומיות לשירותי� חברתיי�, החברתיי�

המשלב בתוכו ה% טיפול אישי , עזרה ביתית וטיפול כוללני, נכללי� טיפול אישי

שירותי� אלה נועדו לקשישי� שאינ� זכאי� לגמלה לפי חוק . וה% עזרה ביתית

 שאינ� מסוגלי� לתפקד א+ נמצא, מכיוו% שאינ� מספיק מוגבלי�, סיעוד

 .בכוחות עצמ�

 

 חימו�

לפחות אד� (המוסד לביטוח לאומי מעניק תשלו� שנתי לבתי אב של קשישי� 

, הזכאי� להשלמת הכנסה והגרי� באזורי� קרי�) אחד שהגיע לגיל פרישה

 הסיוע הכספי הזה 2004/2003עד לחור� . לצור+ חימו� בית� בחודשי החור�

 . וחה והשירותי� החברתיי�נית% באמצעות משרד הרו

 

 שירות הייעו� לקשיש

באמצעות תחנות הפועלות , ידי המוסד לביטוח לאומי�שירות זה מופעל על

שירותי . 60והוא פועל בעזרת מתנדבי� שרוב� ככול� מעל גיל , בסניפי המוסד

וכ% , ביקורי בית, )יזומי�(ביקורי בית ראשוני� , ייעו.: הייעו. כוללי�

�הפועלי� במספר תחנות כמענה לצרכי� מקומיי�, חודיי� נוספי�פרויקטי� יי

 .ייחודיי�

 

 מועדו� חברתי

. תרבותית ותעסוקתית לניצול שעות הפנאי, מועדו% חברתי זו מסגרת חברתית

וכ% מספר שירותי , משחקי חברה, פעילות גופנית, הרצאות, ניתני� בה חוגי�

ידי רשויות �� והוא מופעל עלהשירות מיועד לקשישי� עצמאיי. רווחה וייעו.

 .מקומיות וארגוני� וולונטריי� שוני�
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 מרכז יו�

. מרכז היו� לזק% הוא שירות המיועד בעיקר לזקני� מוגבלי� החיי� בקהילה

פי �על, זהו שירות הנית% על בסיס קבוצתי והוא מספק ִמגוו% שירותי� ופעילויות

�אחת פעילויות חברתיותהמרכז מספק תחת קורת גג . תוכנית טיפול פרטנית

�ארוחות ושירותי� מקצועיי�, טיפוליי��שירותי� אישיי�, תרבותיות

 . טיפוליי�

בהיק� של שש שעות ביו� , מרכז היו� פועל חמישה או שישה ימי� בשבוע

, הזק% המוגבל מובא למרכז מספר פעמי� בשבוע בהסעה מאורגנת. לפחות

התשלו� בעבור .  מראשפי מתכונת שנקבעה�על, ושוהה בו מספר שעות

ידי עמותות מקומיות למע% �השירות מופעל בעיקר על .ההשתתפות הוא יומי

 . ידי גופי� פרטיי��וכ% על, ידי גופי� וולונטריי� נוספי��על, הזק%

המשלבת , זוהי מסגרת". מועדו% מועשר"חלק ממרכזי היו� הוגדרו בעבר כ

ואשר מותאמת פיזית , �רכיבי� של מועדו% חברתי ע� רכיבי� של מרכז יו

וה% לזקני� , ומתוכ� לזכאי חוק סיעוד, ה% לאוכלוסיית המוגבלי�, וחברתית

 . עצמאיי�

 

 בית ח�

בית ח� מארג% קבוצות קטנות של עולי� זקני� מרקע תרבותי דומה למפגשי� 

משתתפי כל קבוצה ". משפחה מארחת"שבועיי� בביתה של �שבועיי� או דו

בהתא� לנושאי� , יות ואת הפעילויות של המפגשי�קובעי� בעצמ� את התוכנ

, מסיבות, דיוני�, פעילויות אלה כוללות הזמנת מרצה אורח. המענייני� אות�

 .צפייה בטלוויזיה או בסרטי וידאו

 

 בדיקות סינו� של ראייה ושמיעה

. להפניה לטיפול ולשיקו�, אשל פיתחה תוכנית לאיתור ירידה בשמיעה ובראייה

בדיקת השמיעה מבוצעת באמצעות . עת על בסיס יישוביהתוכנית מתבצ

, OPTEC 2500אודיומטר נייד ובדיקות הראייה מתבצעות באמצעות מכשיר 

 .המשמש ג� לבדיקות ראייה נייד4ת בתעשייה
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. שהוכשרו לש� כ+את הבדיקה מבצעי� בדר+ כלל מתנדבי� מבוגרי� 

 ממומ% בידי אשר שכר%, במקומות ספורי� מבצעות את הבדיקות אחיות

במסגרת תוכנית , משרד התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכי�

 .משותפת ע� אשל למניעת תאונות דרכי� בקרב האוכלוסייה הזֵקנה

מכיוו% שליקויי� בשמיעה מתפתחי� בדר+ כלל , בדיקות אלה חשובות מאוד

 ומכיוו%; ועל כ% זקני� אינ� מודעי� לה� או מתכחשי� לה�, לאור+ שני�

 .נפגעת" הבריאה"שבעיות ראייה מגלי� בדר+ כלל כשהעי% 

ולאחרונה ג� , בבית הזק%, הבדיקות מתבצעות במקומות ריכוז של זקני�

אחת לשנתיי� ללא , בשאיפה להציע אות% לכל זק%, במרפאות קופות החולי�

 .תשלו�

 

 קהילה תומכת

, רת השכונהזוהי תוכנית המספקת ִמגוו% שירותי� ופעילויות חברתיות במסג

בכל התוכניות יש מוקד . במטרה לאפשר לקשישי� להמשי+ להתגורר בבית�

וכ% אב שכונה המסייע לחברי� בתוכנית ,  שעות ביממה24לקריאת חירו� 

לרבות ביצוע תיקוני� קלי� בדירה או הזמנת בעלי , יומיי��בצורכיה� היו�

ומכת ה� שירותי שירותי� נוספי� שנית% למצוא בקהילה ת. מלאכה לפי הצור+

פעילויות חברתיות ותרבותיות , שירותי חירו� רפואיי�, )רופא(בריאות 

 . החבר6ת בתוכנית כרוכה בתשלו� חודשי. ושירותי ייעו.

אשל ומשרד הרווחה והשירותי� החברתיי� אחראיי� לפיתוח הקהילות 

גופי� , התומכות המופעלות בשטח בידי עמותות מקומיות למע% הזק%

 . יי� נוספי� וכ% בידי גופי� פרטיי�וולונטר

 

 נופשו�

ממספר ימי� ועד מספר (שירות הנופשו% מיועד לתת מענה זמני לקשישי� 

שחרור הקשיש . א: עקב סיבות אלה, ולאפשר לה� לשהות מחו. לבית) שבועות

מצב . ב; מבית חולי� כללי וצור+ בתקופת מעבר עד שהוא יוכל לחזור לביתו
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צור+ במנוחה לבני . ג; או נסיעה של המטפל העיקרי בקשישכגו% מחלה , מיוחד

 . המשפחה המטפלי� בקשיש

 .משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� אחראי על השירות ומפקח עליו

 

 דיור מוג�

, )ראו בהמש+(הנמצאת ברצ� שבי% בית אבות , הדיור המוג% הוא מסגרת מוגנת

הדיור המוג% כולל . הילהלבי% ביתו של הזק% בק, המנוהל כמסגרת כוללנית

, המיועדות לקשישי� עצמאיי� בתפקוד�,  של מסגרות דיורִמגוו% רחב

יש הבדלי� רבי� בי% התוכניות השונות של . המעונייני� לנהל משק בית עצמאי

האוכלוסייה מקבלת השירות , הגודל, מבחינת הגו� המפעיל, הדיור המוג%

, ת קיי� סל שירותי� בסיסיברוב התוכניו, ע� זאת. והשירותי� הניתני�

ייחודו של הדיור . היענות לקריאת מצוקה ומועדו% חברתי, א� בית: הכולל

ומתי לנצל את ִמגוו%  של הדייר הקשיש להחליט א� יכולתוהמוג% הוא 

 .השירותי� המוצע לו בתוכנית

 

 )שירותי� מוסדיי�(מוסדות לטיפול ממוש� 

 בתי חולי� לחולי� כרוניי� ,במוסדות לטיפול ממוש+ נכללי� בתי אבות

פי �על, המיטות לטיפול ממוש+ מתחלקות לארבעה סוגי�. ומחלקות סיעודיות

סיעודיי� ותשושי , תשושי�, עצמאיי�: מצב� התפקודי של הדיירי� הקשישי�

משרד הרווחה והשירותי� החברתיי� מפקח על המחלקות לעצמאיי� . נפש

. ת לסיעודיי� ולתשושי נפשולתשושי� ומשרד הבריאות מפקח על המחלקו

 .בשנתו% נכללו א+ ורק מוסדות בעלי רשיו% של המשרדי� המפקחי�

בתי אבות רגילי� שיש בה� מחלקה : נחלקי� לשני סוגי�) מעונות(בתי האבות 

ובתי אבות משולבי� שיש לה� בנוס� מחלקה , או לעצמאיי� בלבד/לתשושי� ו

ת הסיעודיות בבתי אבות ובתי בנוס� למחלקו. או לתשושי נפש/לסיעודיי� ו

בקיבוצי� , יש מחלקות כאלה ג� בבתי חולי� כלליי�, החולי� לחולי� כרוניי�

המוסדות לטיפול ממוש+ אינ� כוללי� מחלקות . ובתוכניות של דיור מוג%

 .שיקו� ולסיעוד מורכב�לגריאטרייה, לגריאטרייה חריפה
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 סימני� מיוחדי�

 ינ� רלוונטיי�או שהנתוני� אנתוני� 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

אשל , הנתוני� לפרק זה מקור� בקבצי� פנימיי� של משרדי הממשלה

 .קור מפורט מצוי% בתחתיתו של כל לוחמ". משאב"ו
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 וכלל האוכלוסייה הרשומי�65+בני  : 4.1לוח 
)1(

 במחלקות לשירותי� 

 2009, לפי מאפייני� נבחרי�, חברתיי�
 סו� שנה, מספרי� מוחלטי�

האוכלוסייה כלל 75+ 74�65  65+  
     

כ"סה 248,776 81,220 167,556 1,274,317
)2(

 
     
 מי�    

 גברי	 89,209 29,614 59,595 586,881
 נשי	 159,565 51,605 107,960 687,431

     
 אוכלוסייה קבוצת    

 ואחרי	יהודי	 221,271 66,958 154,313 918,615
)3(

 
 ערבי	 23,685 13,112 10,573 332,412

     
  משפחתימצב    

 נשואי	 111,841 47,409 64,432 438,997
 אלמני	 109,730 20,366 89,364 123,132
 גרושי	 20,287 10,202 10,085 95,091

 רווקי	 6,836 3,215 3,621 616,396
     
 יהודי� ואחרי�� לידה מקו�    

 ישראל ילידי 15,895 6,928 8,967 539,763
 ל"חו ילידי 205,268 60,004 145,264 378,720

 :מה�     
 לשעברמ" בריהעולי 63,007 21,512 41,495 123,316

)4(
 

 אתיופיהעולי 5,392 2,488 2,904 48,218
)5(

 
     
 מגורי� יישוב צורת    

 עירוניי	 יישובי	 233,900 76,163 157,737 1,174,195
 כפריי	 יישובי	 14,794 5,022 9,772 99,580

     
כלכלי� חברתיאשכול    

)6(
 

182,394 5,120 4,811 9,931 2�1 
374,829 31,261 20,691 51,952 4�3 
452,757 77,545 37,662 115,207 6�5 
238,104 49,293 16,709 66,002 8�7 
16,689 4,146 1,169 5,315 10�9 

 עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, ס"למ: מקור

 פחת� הלא מטופלי�מטופלי� או בני מש, רווחהמי שרשו� בשירותי  . 1

 כולל לא ידוע . 2

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

 ואיל& 1990שעלו משנת  .4

 שעלו בכל התקופות . 5

 25ראו לוח . 2006כלכלית בשנת ( על דירוג הרשויות המקומיות לפי הרמה החברתיתמבוסס . 6
 3 בפרק
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 וכלל האוכלוסייה הרשומי�65+ני ב : 4.2לוח 
)1(

 במחלקות לשירותי� 

 2009, לפי מאפייני� נבחרי�, חברתיי�

 סו� שנה, אחוז מהאוכלוסייה המתאימה

האוכלוסייה כלל 75+ 74�65  65+  
     

כ"סה 33.5 21.0 47.3 16.9
)2(

 
     
 מי�    

 גברי	 27.8 16.7 41.6 15.7
 נשי	 37.9 24.6 51.2 18.0

     
 אוכלוסייה קבוצת    

 ואחרי	יהודי	 32.4 19.2 46.2 15.3
)3(

 
 ערבי	 39.8 33.3 52.5 21.6

     
  משפחתימצב    

 נשואי	 26.3 17.9 40.3 14.6
 אלמני	 47.1 29.4 54.6 41.9
 גרושי	 33.4 25.6 48.3 24.6
 רווקי	 30.6 25.1 37.9 16.0

     
 יהודי� ואחרי�� לידה מקו�    

 ישראל ילידי 14.3 8.8 27.8 13.0
 ל"חו ילידי 35.9 22.3 48.1 20.2

 :מה�     

 לשעברמ" בריהעולי 43.0 28.6 58.2 16.2
)4(

 

 אתיופיהעולי 79.7 76.1 83.1 62.3
)5(

 

     

 מגורי� יישוב צורת    
 עירוניי	 יישובי	 33.7 21.0 47.5 17.0
 כפריי	 יישובי	 31.3 20.0 44.2 15.8

     
כלכלי� חברתיאשכול    

)6(
 

24.4 47.4 32.6 38.8 2�1 
19.4 51.7 27.4 38.2 4�3 
16.7 53.2 22.8 37.1 6�5 
12.2 39.9 14.1 27.2 8�7 

9.5 32.6 9.3 21.0 10�9 

 עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�, רווחהמי שרשו� בשירותי  . 1

 כולל לא ידוע . 2

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

 ואיל& 1990שעלו משנת  . 4

 שעלו בכל התקופות . 5

 25ראו לוח . 2006כלכלית בשנת ( על דירוג הרשויות המקומיות לפי הרמה החברתיתמבוסס . 6
 3 בפרק
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 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות ,  במחלקות לשירותי� חברתיי�

מקומית
)2(

 ,2009 

 סו� שנה

  65+אחוז בני 
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

 אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

      

י ארצכ"סה 248,776 167,556  33.5 19.5
)3(

 

      

 עיריות ומועצות מקומיות     

  גושאבו 188 84  71.4 9.3

  סנא�אבו 237 121  39.2 9.3

  יהודהאב� 273 193  29.4 23.3

 פח	  אלאו	 686 275  46.0 5.9

 אופקי	 1,176 742  53.0 25.2

  יהודהאור 1,456 921  46.1 21.7

  עקיבאאור 1,015 635  53.7 22.1

 אורנית 18 ..  7.6 3.9

 אזור 424 326  34.5 28.0

 אילת 797 427  26.4 13.8

 אכסאל 226 95  60.0 6.0

 אלעד 115 51  39.4 1.4

  מנשהאלפי 34 22  14.7 7.1

 אעבלי� 163 67  34.9 8.7

 אפרתה 87 54  31.8 7.9

 אריאל 1,101 517  76.9 32.8

 אשדוד 10,107 6,706  41.3 27.7

 אשקלו� 5,738 3,999  37.5 32.5

 עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�,  בשירותי הרווחהשרשו�מי  . 1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

 מקומיות שאינ+ מופיעות בלוח זה רשויות וכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

  ידועהאינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 כרמל ועספיא( אלדאליתכולל את היישובי�  . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהכולל את היישובי�  . 6

� 
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 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות ,  במחלקות לשירותי� חברתיי�

מקומית
)2(

 )המש� (2009, 

 סו� שנה

  65+חוז בני א
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

  אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

 ת'ג באקה 448 207  32.2 9.3

  יעקבבאר 180 102  25.4 8.3

  שבעבאר 10,461 7,046  44.1 31.3

 ידאת'נוג בועיינה 166 58  80.4 5.4

 בוקעאתא 186 99  63.9 15.1

 מכסור אל ביר 119 56  44.5 5.5

  אלבית 36 18  32.2 3.7

 �' גבית 234 130  38.1 12.4

  דג�בית 214 134  41.6 22.7

  שא�בית 812 470  61.1 13.8

  שמשבית 735 402  23.8 6.6

  עיליתביתר 108 50  45.5 1.6

  ברקבני 3,032 2,329  27.6 10.2

 ש"עי בני 238 181  22.5 16.5

 עדהגבעת  בנימינה 304 224  38.1 29.5

 ה"בסמ 123 52  54.3 6.4

  טבעו�בסמת 154 67  53.8 6.7

  י	בת 7,709 5,628  31.2 43.7

  זאבגבעת 158 92  27.9 10.7

  שמואלגבעת 451 327  25.3 23.5

 גבעתיי	 1,734 1,443  19.1 40.8

 מכר דיידה'ג 224 86  28.3 6.4

 עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�,  בשירותי הרווחהשרשו�מי  . 1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  זה רשויות מקומיות שאינ+ מופיעות בלוחוכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

  ידועהאינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 כרמל ועספיא( אלדאליתכולל את היישובי�  . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהכולל את היישובי�  . 6

� 



 253 קשישיםל מערכת השירותים 

 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות ,  במחלקות לשירותי� חברתיי�

מקומית
)2(

 )המש� (2009, 

 סו� שנה

  65+אחוז בני 
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

  אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

 גדרה 340 231  21.0 10.0

 וליס'ג 109 64  37.2 12.9

 וליה'לג'ג 107 46  36.8 5.7

  יבנהג� 282 184  33.2 19.6

  תקווהגני 253 185  20.3 19.6

 זרקא אסר 'ג 153 47  68.1 3.0

 דבורייה 210 102  45.2 10.3

  חנאדייר 251 111  61.7 8.2

 דימונה 1,467 906  42.5 20.7

  השרו�הוד 946 658  21.5 23.5

 הרצלייה 2,851 2,228  22.5 39.6

  יעקבזכרו� 401 277  28.3 14.7

 זמר 75 31  28.0 5.2

 זרזיר 83 39  39.8 3.6

 חדרה 3,513 2,457  34.7 31.7

 חולו� 8,038 6,036  29.9 42.3

 חורה 133 47  49.3 3.8

 חורפיש 142 67  55.5 9.5

כ" סה  חיפה 10,690 8,328  22.2 33.8
)4(

 

      יהודי� ואחרי� 10,096 7,970  21.8 37.3

 ערבי�      438 231  23.4 11.0

 הגלילית חצור 379 207  46.8 11.2

 וני יסוד של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�עיבוד מיוחד על קוב� נת, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�,  בשירותי הרווחהשרשו�מי  . 1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  רשויות מקומיות שאינ+ מופיעות בלוח זהוכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

 ידועה אינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 כרמל ועספיא( אלדאליתכולל את היישובי�  . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהכולל את היישובי�  . 6

� 



 2010 - קשישים בישראל 254

 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות ,  במחלקות לשירותי� חברתיי�

מקומית
)2(

 )המש� (2009, 

 סו� שנה

  65+אחוז בני 
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

  אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

 טבריה 1,573 1,020  35.5 20.6

 זנגרייה טובא 78 34  48.0 4.0

 טורעא� 143 62  30.0 5.1

 טייבה 572 236  35.3 7.7

 טירה 379 186  33.0 6.7

  כרמלטירת 1,149 728  52.4 20.0

 טמרה 508 217  44.8 8.8

 ת'ג יאנוח 134 65  64.1 8.1

 יבנה 1,182 697  51.1 18.4

 יהוד 700 544  26.4 25.0

 יפיע 177 76  25.9 5.9

 עילית יקנע	 573 358  39.3 15.5

 ירוח	 394 226  58.2 18.6

כ" סה  ירושלי	 21,657 14,298  34.3 17.3
)4(

 

      יהודי� ואחרי� 17,861 12,396  33.5 21.5

 ערבי�      3,734 1,860  38.1 9.3

 ירכא 242 98  35.0 7.0

 כאבול 207 74  47.9 6.3

  יאירכוכב 84 48  21.4 9.7

 כסיפה 119 52  38.6 3.2

 סמיע כסרא 176 72  68.8 7.3

  ורדי	כפר 119 78  28.8 11.2

 עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�,  בשירותי הרווחהשרשו�מי   .1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  רשויות מקומיות שאינ+ מופיעות בלוח זהוכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

  ידועהאינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 יאכרמל ועספ( אלדאליתכולל את היישובי�  . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהכולל את היישובי�  . 6

� 



 255 קשישיםל מערכת השירותים 

 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות ,  במחלקות לשירותי� חברתיי�

מקומית
)2(

 )המש� (2009, 

 סו� שנה

  65+אחוז בני 
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

  אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

  יאסי#כפר 187 92  35.4 12.6

  יונהכפר 341 214  40.8 12.5

  כנאכפר 449 181  68.1 9.2

  מנדאכפר 325 135  69.2 5.7

  סבאכפר 3,060 2,298  28.7 28.1

  קאס	כפר 304 137  52.9 6.6

  קרעכפר 214 115  34.8 6.5

 כרמיאל 2,313 1,560  40.8 30.5

 להבי	 37 23  11.8 20.1

כ" סה  לוד 3,093 2,072  42.3 22.6
)4(

 

      יהודי� ואחרי� 2,881 1,970  42.0 28.8

 ערבי�      166 72  36.9 4.9

 לקיה 113 50  68.7 3.6

  ציו�מבשרת 417 295  19.8 20.3

 מגאר 283 150  35.0 7.0

  העמקמגדל 1,531 1,042  57.0 27.8

 דל שמס'מג 177 91  35.2 13.4

 רעות מכבי	 מודיעי� 538 309  20.4 11.1

 עילית מודיעי� 85 37  30.7 0.7

  בתיהמזכרת 182 115  37.2 14.2

 מיתר 56 41  12.0 11.4

 אדומי	 מעלה 566 324  28.4 10.7

 עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�, שירותי הרווחה בשרשו�מי  . 1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  רשויות מקומיות שאינ+ מופיעות בלוח זהוכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

  ידועהאינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 כרמל ועספיא( אלדאליתכולל את היישובי�  . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהאת היישובי� כולל  . 6

� 
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 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות ,  במחלקות לשירותי� חברתיי�

מקומית
)2(

 )המש� (2009, 

 סו� שנה

  65+אחוז בני 
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

 אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

  עירו�מעלה 157 61  37.0 7.9

כ"סה  תרשיחא  מעלות 1,256 732  56.4 23.6
)4(

 

      יהודי� ואחרי� 1,073 647  55.0 27.5

 ערבי�      170 76  63.4 12.8

 משהד 84 38  32.9 5.9

 נהרייה 2,367 1,608  33.9 23.8

 נח# 197 70  56.6 5.3

  ציונהנס 1,308 942  40.2 25.3

 נצרת 1,284 608  28.5 11.8

כ" סה  עילית נצרת 3,357 2,204  50.3 31.1
)4(

 

      יהודי� ואחרי� 3,277 2,151  50.8 33.6

 ערבי�      22 ..  10.1 2.8

 נשר 921 629  34.9 32.9

 נתיבות 1,190 646  74.7 15.5

 נתניה 11,373 7,846  42.9 36.6

 ני�'סח 551 221  53.5 7.4

 עומר 179 151  16.6 45.5

 עילוט 146 45  66.5 6.3

  מאהלעי� 169 75  46.5 4.7

כרמל עיר 679 352  45.9 13.9
)5(

 

כ" סה  עכו 1,373 926  26.1 14.4
)4(

 

      יהודי� ואחרי� 1,133 809  24.8 20.1

 ערבי�      204 96  30.1 5.5

 שרד הרווחה והשירותי� החברתיי�עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של מ, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�,  בשירותי הרווחהשרשו�מי  . 1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  רשויות מקומיות שאינ+ מופיעות בלוח זהוכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

  ידועהאינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 כרמל ועספיא( אלדאליתל את היישובי� כול . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהכולל את היישובי�  . 6

� 



 257 קשישיםל מערכת השירותים 

 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות ,  במחלקות לשירותי� חברתיי�

מקומית
)2(

 )המש� (2009, 

 סו� שנה

  65+אחוז בני 
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

  אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

 עפולה 2,409 1,548  48.0 22.2

 עראבה 331 114  44.5 5.8

 ערד 1,283 830  37.5 37.5

 ערערה 217 110  20.6 6.8

 בנגב ערערה 122 53  63.3 3.7

 פוריידיס 206 82  48.9 7.3

 )בוקייעה (פקיעי� 168 94  42.0 12.1

 כרכור חנה פרדס 1,041 716  34.8 16.5

 פרדסייה 57 35  27.4 9.1

  תקווהפתח 6,775 4,715  26.1 28.6

 צפת 1,287 794  47.6 18.6

 צור� קדימה 372 238  45.0 16.0

 קלנסווה 271 98  48.9 5.4

 קצרי� 311 189  44.4 19.1

  אונוקריית 1,258 953  31.9 33.4

  ארבעקריית 216 129  47.3 11.8

  אתאקריית 1,813 1,247  28.5 23.3

 ביאליק קריית 1,914 1,362  32.4 30.5

  גתקריית 2,935 1,931  54.7 27.9

 טבעו� קריית 754 553  31.8 33.0

  י	קריית 2,451 1,821  37.6 36.1

 מוצקי� קריית 1,840 1,508  29.7 38.2

 רד הרווחה והשירותי� החברתיי�עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של מש, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�,  בשירותי הרווחהשרשו�מי  . 1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  רשויות מקומיות שאינ+ מופיעות בלוח זהוכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

  ידועהאינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 כרמל ועספיא( אלדאלית את היישובי� כולל . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהכולל את היישובי�  . 6

� 
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 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות ,  במחלקות לשירותי� חברתיי�

מקומית
)2(

 )המש� (2009, 

 סו� שנה

  65+אחוז בני 
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

  אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

  מלאכיקריית 819 434  51.6 13.2

 עקרו� קריית 408 249  46.4 24.5

 שמונה קריית 1,256 688  59.7 24.7

 שומרו� קרני 107 59  34.9 8.1

 ראמה 266 127  44.5 9.9

  העי�ראש 1,100 695  42.7 15.5

 לציו� �ראשו 7,128 5,094  28.6 22.3

 רהט 407 159  40.6 4.3

 רחובות 3,926 2,985  28.6 22.4

 ריינה 252 108  37.5 5.2

 רכסי	 109 62  31.8 2.8

כ" סה  רמלה 2,853 1,729  44.6 22.8
)4(

 

      יהודי� ואחרי� 2,659 1,631  45.3 27.4

 ערבי�      176 83  33.3 6.5

  ג�רמת 6,072 4,934  25.0 42.6

  השרו�רמת 1,009 754  15.8 27.2

  ישירמת 116 81  37.2 12.2

 רעננה 1,483 1,131  19.5 24.1

 שלו	 שגב 25 12  20.4 1.8

שגור 559 234  47.4 7.0
)6(

 

 שדרות 1,241 722  62.8 19.2

 שוה	 80 43  14.7 6.6

 � החברתיי�עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותי, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�,  בשירותי הרווחהשרשו�מי  . 1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  רשויות מקומיות שאינ+ מופיעות בלוח זהוכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

  ידועהאינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 כרמל ועספיא( אלדאליתכולל את היישובי�  . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהכולל את היישובי�  . 6

� 



 259 קשישיםל מערכת השירותים 

 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות ,  במחלקות לשירותי� חברתיי�

מקומית
)2(

 )המש� (2009, 

 סו� שנה

  65+אחוז בני 
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

 אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

 שלומי 277 145  54.5 19.4

 שעב 139 52  63.5 6.8

 שפרע	 880 361  47.2 8.9

כ"סה  יפו   אביבתל 18,849 13,684  32.8 28.5
)4(

 

      יהודי� ואחרי� 18,006 13,190  31.7 31.2

 ערבי�      317 116  53.0 4.8

  מונדתל 184 126  38.4 15.6

  שבעתל 60 27  24.0 2.3

      

  אזוריותמועצות     

  בסמהאבו 38 17  23.5 2.4

 בטו# אל 73 26  39.1 3.8

 אשכול 304 185  32.3 11.3

  טוביהבאר 684 494  41.4 30.4

 'מרג אל בוסת� 129 40  47.6 6.0

  שמעו�בני 350 216  60.5 21.6

 ברנר 139 111  22.3 21.9

 גול� 53 28  25.8 4.3

  עציו�גוש 105 67  32.0 4.0

 גזר 385 275  24.8 16.0

  רווהג� 106 78  23.1 28.5

  השרו�דרו	 333 255  17.6 16.4

 עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, ס"למ: מקור

 �מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי,  בשירותי הרווחהשרשו�מי  . 1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  רשויות מקומיות שאינ+ מופיעות בלוח זהוכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

  ידועהאינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 כרמל ועספיא( אלדאליתכולל את היישובי�  . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהכולל את היישובי�  . 6

� 
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 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות ,  במחלקות לשירותי� חברתיי�

מקומית
)2(

 )המש� (2009, 

 סו� שנה

  65+אחוז בני 
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

  אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

 הגלבוע 396 220  19.3 10.2

 העליו� הגליל 584 382  28.7 23.8

 התחתו� הגליל 220 150  38.5 18.1

  חברו�הר 12 ..  26.7 0.9

 זבולו� 298 177  30.3 11.0

  יבנהחבל 175 137  44.9 26.9

 מודיעי� חבל 505 325  44.0 12.7

  אשקלו�חו# 389 261  40.1 15.0

  הכרמלחו# 587 411  26.8 19.8

  השרו�חו# 268 222  21.6 37.6

 יואב 225 173  41.5 27.4

  השרו�לב 601 497  28.9 21.9

 לכיש 334 168  45.0 20.0

 החרמו� מבואות 135 73  35.5 14.4

 מגידו 394 258  31.1 27.9

  אשרמטה 763 508  31.8 22.2

  בנימי�מטה 260 132  32.4 3.2

  יהודהמטה 910 570  31.1 20.7

 מנשה 330 199  29.9 15.7

  יוס#מעלה 171 96  32.7 11.7

  הגלילמרו	 242 112  35.9 7.5

 מרחבי	 363 192  60.2 12.2

 עיבוד מיוחד על קוב� נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�,  בשירותי הרווחהשרשו�מי  . 1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  רשויות מקומיות שאינ+ מופיעות בלוח זהוכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

  ידועהאינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 כרמל ועספיא( אלדאליתכולל את היישובי�  . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהכולל את היישובי�  . 6

� 
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 הרשומי�65+בני  : 4.3 לוח
)1(

לפי רשות , ירותי� חברתיי� במחלקות לש

מקומית
)2(

 )המש� (2009, 

 סו� שנה

  65+אחוז בני 
    מוחלטי	מספרי	   :הרשומי	 מתו�

  הרשומי	
 בני כל הגילי	

  אוכלוסיית
   65 +בני

 : מזה
   65 +בני 75+בני 

 משגב 91 25  17.7 2.5

  שורקנחל 116 79  65.5 8.4

  הירד�עמק 388 291  25.8 26.7

 המעיינות עמק 334 209  27.2 16.6

  חפרעמק 796 629  23.4 33.0

  יזרעאלעמק 908 693  38.5 25.9

  לודעמק 155 110  17.4 7.3

  נגבשדות 429 231  64.5 15.2

 שומרו� 131 53  18.8 2.8

  הנגבשער 356 188  41.6 18.4

 שפיר 416 243  60.3 14.6

 תוני יסוד של משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�עיבוד מיוחד על קוב� נ, ס"למ: מקור

 מטופלי� או בני משפחת� הלא מטופלי�,  בשירותי הרווחהשרשו�מי  . 1

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  רשויות מקומיות שאינ+ מופיעות בלוח זהוכוללהס& הכול הוא ארצי  . 3

  ידועהאינהכולל רשומי� שדת�  . 4

 כרמל ועספיא( אלדאליתכולל את היישובי�  . 5

 כרו�(ד אל'אסד ומג(דייר אל, בענהכולל את היישובי�  . 6
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לפי גיל , לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי* כאי�ז : 4.4לוח 

 2009, ומי&

 סו� שנה

     גברי	 נשי	 אחוז

   כ"סה 65 +בני 60 +בנות הנשי	

     

 � הזכאימספר    

 כ"סה 139,418 40,729 98,689 71

100 1,255  1,255 64�60  

83 4,890 1,015 5,905 69�65  

70 11,589 4,917 16,506 74�70  

71 20,171 8,166 28,337 79�75  

71 27,048 10,859 37,907 84�80  

68 33,736 15,772 49,508 85+  

     

  הזכאי� מתו� האוכלוסייה המתאימהאחוז  

 כ"סה 15.3 12.7 16.8 

 0.7  0.7 64�60  

 4.7 1.1 3.0 69�65  

 10.9 5.7 8.6 74�70  

 24.2 13.0 19.4 79�75  

 40.4 24.9 34.3 84�80  

 55.9 42.8 50.9 85+  

 מינהל המחקר והתכנו+, המוסד לביטוח לאומי: מקור

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  *
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זכאי� : 4.5לוח 
)1(

לפי סוג , לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי 

 2009דצמבר , השירות המסופק

   המקבלי�אחוז

  השירות את

   המקבלי	 מספר  לגמלההזכאי� מס�

   

 

כ"סה 192,917
)2(

 

   

  אישי בביתטיפול 137,063 99.1

  אישי במרכז יו	טיפול 10,020 7.3

  ספיגהמוצרי 27,434 19.8

  מצוקהשדרמ 17,792 12.9

  מכבסה ואחרשירותי 608 0.4

 2009סקירה שנתית , המוסד לביטוח לאומי: מקור

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

לכ! ס  כל המקבלי� שירותי סיעוד בלוח . כאי לגמלה יכול לקבל יותר מסוג שירות אחד .2
  אל+138.2)שהיה כ, גדול ממספר ַזָ$ֵאי הגמלה
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, לפי מי�, לגמלת סיעוד מטע
 המוסד לביטוח לאומי* אי
זכ : 4.6לוח 

 שני
 נבחרות

 ממוצעי� שנתיי�

   כ"סה 65 +גברי	 בני 60 +נשי	 בנות
    

  הזכאי�מספר  

19,016 8,668 27,684 1990 

42,367 16,656 59,023 1995 

69,714 26,039 95,753 2000 

82,232 32,783 115,015 2005 

85,922 34,539 120,461 2006 

89,020 36,381 125,401 2007 

92,892 38,184 131,076 2008 

96,615 39,747 136,362 2009 
    

 1990�2009 בשני� הגידול 
 י	מוחלטמספרי	  108,678 31,079 77,599

 י	אחוז 393 359 408
    

  המתאימההאוכלוסייה הזכאי� מתו� אחוז

6.0 4.5 5.5 1990 

10.7 7.3 9.5 1995 

14.9 9.9 13.1 2000 

16.4 11.2 14.5 2005 

16.7 11.6 14.8 2006 

16.7 12.1 15.0 2007 

16.8 12.5 15.3 2008 

16.7 12.5 15.2 2009 
    

 1990�2009 בשני�  הגידולאחוז 179 176 178

 )באתר האינטרנט(רבעו! סטטיסטי , מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  *
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מאפייני
 נבחרי
 של זכאי : 4.7לוח 
)1(

 חוק סיעוד מטע
 המוסד לביטוח 

 שני
 נבחרות, לפי מי�, לאומי

 אחוזי�

   כ"סה 65 +בני גברי� 60 +בנות נשי�

    

מוגדלתה לגמלה זכאי�   

23 27 24 1990 

20 25 22 1995 

23 27 24 2000 

33 36 33 2005 

36 39 37 2006 

40 43 41 
(2)

2007 

42 44 43 
(2)

2008 

43 45 43 
(2)

2009 

    

  לבדגרי�   

52 24 43 1990 

52 25 44 1995 

53 27 46 2000 

54 27 47 2005 

55 27 47 2006 

55 28 47 2007 

55 28 47 2008 

55 28 47 2009 

 )באתר האינטרנט(רבעו! סטטיסטי , נו!ִמנהל המחקר והתכ, המוסד לביטוח לאומי: מקור

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

הנתוני� כא! מתייחסי� לשתי הרמות הגבוהות .  נוספה עוד רמת זכאות2007החל מינואר  .2
 של הגמלה
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זכאי� : 4.8לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

 ,2009 

 סו+ שנה

  מאוכלוסיית אחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

    מוחלטי�

   

 ארציכ"סה 139,418 15.3
)3(

 
   

  ומועצות מקומיותעיריות 

  גושאבו 92 26.8

  סנא�אבו 79 10.6

  יהודהאב� 193 15.9

 פח�� אלאו� 358 19.1

 אופקי� 761 28.4

  יהודהאור 944 24.2

  עקיבאאור 586 25.5

 אורנית 18 5.1

 אזור 269 17.6

 אילת 310 7.8

 אכסאל 92 19.0

 אלעד 43 11.2

  מנשהאלפי 17 4.6

 אעבלי� 68 11.4

 אפרתה 33 9.0

 אריאל 152 8.4

 אשדוד 5,953 20.0

 אשקלו� 3,888 21.1

 ת'ג�באקה 320 18.2

  יעקבבאר 78 8.4

  שבעבאר 5,583 19.4

 ידאת'נוג�בועיינה 49 18.9

 בוקעאתא 109 30.6

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: רמקו
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2009 תושבי� בסו+ 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 הס  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ! מופיעות בלוח זה .3

� 
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זכאי	 : 4.8לוח 
)1(

לפי רשות , ומי לגמלת סיעוד מטע	 המוסד לביטוח לא

מקומית
)2(

 )המש  (2009, 

 סו+ שנה

   מאוכלוסייתאחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

    מוחלטי�

 מכסור� אלביר 40 12.3

  אלבית 7 4.3

 �' גבית 137 19.5

  דג�בית 99 15.5

  שא�בית 392 24.0

  שמשבית 663 17.5

  עיליתביתר 35 11.3

  ברקבני 1,887 14.1

 ש"עי בני 311 24.6

 גבעת עדה�בנימינה 171 17.1

 ה"בסמ 55 19.1

  טבעו�בסמת 48 13.9

 בענה 10 3.2

  י�בת 5,340 17.9

  זאבגבעת 76 9.8

  שמואלגבעת 240 10.7

 גבעתיי� 1,290 12.2

 מכר�דיידה'ג 118 12.5

 גדרה 286 14.7

 ולס'ג 39 11.6

 וליה'לג'ג 51 14.0

  יבנהג� 176 15.8

 תקווה גני 189 12.0

 זרקא�סר א'ג 61 20.5

 כרמל�אל דאלית 243 24.4

 דבורייה 104 18.6

 אסד�אל דייר 10 2.1

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2009 תושבי� בסו+ 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 ל רשויות מקומיות שאינ! מופיעות בלוח זההס  הכול הוא ארצי וכול .3

� 
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זכאי	 : 4.8לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע	 המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

 )המש  (2009, 

 סו+ שנה

   מאוכלוסייתאחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

    מוחלטי�

  חנאדייר 91 18.4

 דימונה 921 21.5

  השרו�הוד 465 8.3

 ההרצליי 1,481 9.3

  יעקבזכרו� 204 11.6

 זמר 58 16.9

 זרזיר 37 14.7

 חדרה 2,467 19.9

 חולו� 6,236 19.0

 חורה 39 11.0

 חורפיש 33 11.1

 חיפה 6,503 11.2

 הגלילית חצור 208 21.4

 טבריה 983 18.0

 זנגרייה�טובא 36 18.2

 טורעא� 111 19.3

 טייבה 446 22.1

 טירה 263 18.5

  כרמלטירת 380 14.3

 טמרה 202 14.6

 ת'ג�יאנוח 41 15.9

 יבנה 747 24.3

 יהוד 429 12.7

 יפיע 131 15.5

 עילית יקנע� 304 16.8

 ירוח� 190 22.5

 ירושלי� 10,904 14.3

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2009 תושבי� בסו+ 5,000 לפחות נכללו רשויות מקומיות שמנו .2

 הס  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ! מופיעות בלוח זה .3

� 
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זכאי	 : 4.8לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע	 המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

 )המש  (2009, 

 סו+ שנה

   מאוכלוסייתאחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

  מוחלטי�

 ירכא 56 6.8

 כאבול 64 11.8

 יאיר כוכב 24 3.9

 כסיפה 37 9.4

 סמיע�כסרא 41 13.4

  ורדי�כפר 30 5.4

  יאסי�כפר 71 10.8

  יונהכפר 159 13.8

  כנאכפר 154 18.7

  מנדאכפר 108 19.3

  סבאכפר 1,383 10.2

  קאס�כפר 153 20.5

  קרעכפר 147 18.6

 כרמיאל 936 13.2

 להבי� 19 4.1

 דלו 1,478 16.4

 לקיה 55 24.4

  ציו�מבשרת 265 9.4

 מגאר 164 16.7

  העמקמגדל 897 26.9

 כרו��אלד 'מג 215 33.2

 דל שמס'מג 142 21.5

 רעות�מכבי��מודיעי� 212 6.0

 עילית מודיעי� 35 9.4

  בתיהמזכרת 89 12.9

 מיתר 34 5.4

 אדומי� מעלה 305 11.7

 ר והתכנו!מינהל המחק, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2009 תושבי� בסו+ 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 הס  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ! מופיעות בלוח זה .3

� 
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זכאי	 : 4.8לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע	 המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

 )ש המ (2009, 

 סו+ שנה

   מאוכלוסייתאחוז
הקשישי�
)1(

 
 מספרי� 
  מוחלטי�

  עירו�מעלה 97 18.1

 תרשיחא�מעלות 302 11.2

 משהד 59 19.0

 נהרייה 919 10.9

16.7 70 � נח

  ציונהנס 660 15.9

 נצרת 824 15.0

  עיליתנצרת 1,489 18.2

 נשר 400 12.2

 נתיבות 504 26.7

 נתניה 5,864 18.3

 ני�'סח 209 16.7

 עומר 93 6.7

 עילוט 47 17.3

  מאהלעי� 77 17.1

 עכו 803 12.7

 עספיא 59 7.1

 עפולה 1,127 18.5

 עראבה 176 19.8

 ערד 688 16.3

 ערערה 219 16.4

 בנגב�ערערה 43 17.1

 פוריידיס 95 18.1

 )בוקייעה (פקיעי� 39 8.4

 כרכור�חנה פרדס 763 20.5

 פרדסייה 27 8.7

  תקווהפתח 3,934 12.2

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2009 תושבי� בסו+ 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 הס  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ! מופיעות בלוח זה .3

� 
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זכאי	 : 4.8לוח 
)1(

לפי רשות , וד מטע	 המוסד לביטוח לאומי לגמלת סיע

מקומית
)2(

 )המש  (2009, 

 סו+ שנה

   מאוכלוסייתאחוז
הקשישי�
)1(

 
 מספרי� 
  מוחלטי�

 צפת 621 19.2

 צור��קדימה 158 15.1

 קלנסווה 169 24.7

 קצרי� 138 15.9

  אונוקריית 707 14.8

  ארבעקריית 93 16.3

  אתאקריית 1,379 17.2

 ביאליק קריית 1,122 15.3

  גתקריית 1,571 24.1

 טבעו� קריית 248 8.6

  י�קריית 1,613 20.2

 מוצקי� קריית 1,264 16.5

 מלאכי קריית 559 28.2

 עקרו� קריית 282 26.0

 שמונה קריית 609 23.6

 שומרו� קרני 30 7.4

 ראמה 125 17.0

  העי�ראש 461 15.0

 לציו� ראשו� 3,849 12.0

 רהט 209 15.9

 רחובות 2,799 16.3

 ריינה 111 13.4

 רכסי� 49 11.2

 רמלה 1,376 17.7

  ג�רמת 3,851 13.6

  השרו�רמת 517 6.6

  ישירמת 53 11.3

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 �2009 בסו+  תושבי5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 הס  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ! מופיעות בלוח זה .3

� 
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זכאי	 : 4.8לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע	 המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

 )המש  (2009, 

 סו+ שנה

   מאוכלוסייתאחוז
הקשישי�
)1(

 
 מספרי� 
  מוחלטי�

 רעננה 756 7.6

 שלו��שגב 20 12.6

 שדרות 700 29.1

 שוה� 43 6.1

 שלומי 59 9.7

 שעב 44 15.9

 שפרע� 262 11.7

 יפו�אביב תל 11,069 16.2

  מונדתל 138 22.8

  שבעתל 38 11.1

   

  אזוריותמועצות  

 בסמה אבו 12 5.9

 בטו��אל 43 18.1

 אשכול 118 9.7

  טוביהבאר 357 18.4

 'מרג�אל�בוסת� 76 22.7

 מעו� שבני 78 11.1

 ברנר 98 12.7

 גול� 28 7.0

  עציו�גוש 43 9.2

 גזר 262 13.8

  רווהג� 50 8.8

  השרו�דרו� 200 8.4

 הגלבוע 399 15.9

  העליו�הגליל 228 9.3

  התחתו�הגליל 88 12.0

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2009 תושבי� בסו+ 5,000ויות מקומיות שמנו לפחות נכללו רש .2

 הס  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ! מופיעות בלוח זה .3

� 
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זכאי	 : 4.8לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע	 המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

 )המש  (2009, 

 סו+ שנה

   מאוכלוסייתאחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

  מוחלטי�

 חברו� הר 2 3.3

 זבולו� 121 10.0

  יבנהחבל 87 19.6

  מודיעי�חבל 223 15.5

19.3 227 �  אשקלו�חו

13.9 386 �  הכרמלחו

9.4 138 �  השרו�חו

 יואב 107 15.4

  השרו�לב 323 13.7

 לכיש 194 22.4

  החרמו�מבואות 78 15.5

 מגידו 230 15.0

  אשרמטה 305 10.5

 � בנימימטה 101 9.1

  יהודהמטה 501 13.8

 מנשה 163 11.9

  יוס�מעלה 69 10.6

  הגלילמרו� 167 20.0

 מרחבי� 148 19.7

 משגב 51 6.8

  שורקנחל 57 25.9

 הירד� עמק 196 10.6

  המעיינותעמק 257 17.4

  חפרעמק 561 13.4

  יזרעאלעמק 338 11.5

  לודעמק 133 12.4

  נגבשדות 174 22.9

 ו�שומר 53 5.4

  הנגבשער 124 12.6

 שפיר 208 25.3

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2009 תושבי� בסו+ 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 הס  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ! מופיעות בלוח זה .3
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ישי	קש : 4.9לוח 
)1(

 המקבלי	 שירותי	 מעובדי	 סמ  מקצועיי	 

, מטע	 השירות לזק# במשרד הרווחה והשירותי	 החברתיי	

 שני	 נבחרות, באמצעות המחלקות לשירותי	 חברתיי	

    אישיטיפול בניהול משק ביתעזרה  כוללניטיפול

אחוז
)2(

אחוז   מספר 
)2(

אחוז   מספר 
)2(

   מספר 

0.10 850  1.00 7,000  0.10 850 1999 

0.10 801  0.60 4,741  0.10 746 2002 

0.10 750  0.49 3,743  0.08 608 2003 

0.08 650  0.48 3,777  0.07 583 2004 

0.10 766  0.63 5,026  0.07 561 2005 

0.06 484  0.38 3,074  0.04 316 2006 

0.18 1,520  0.78 6,555  0.13 1,065 2007 

0.16 1,372  0.70 6,027  0.12 1,048 2008 

0.14 1,258   0.63 5,669   0.10 904 2009 

השירות , האג+ לשירותי� חברתיי� ואישיי�, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�: מקור
 לזק! והשירות לרווחת הפרט והמשפחה

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 )60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני (מתו  הקשישי�  .2
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 * 1997/1996, שקיבלו מענק חימו	 בעונת החור'* קשישי	 : 4.10לוח 

2010/2009 

   מס�אחוז
 *הקשישי	

  י	מספר
   י	מוחלט

  

  השירות לזק� במשרד הרווחה באמצעות
 והשירותי� החברתיי�

2.4 16,277 � 1997/1996 חור

2.2 15,363 � 1998/1997 חור

3.8 26,937 � 1999/1998 חור

3.7 26,810 � 2000/1999 חור

3.8 28,316 � 2002/2001 חור

3.6 27,838 � 2003/2002 חור

3.5 26,900 � 2004/2003 חור

   

  המוסד לביטוח לאומיבאמצעות  

4.6 35,885 � 2005/2004 חור

4.8 38,269 � 2006/2005 חור

4.6 38,031 � 2007/2006 חור

4.4 37,436 � 2008/2007 חור

4.3 37,501 � 2009/2008 חור

 2010/2009 חור� 37,407 4.1

המוסד לביטוח ; א"האג+ למערכות מידע וענ, והשירותי� החברתיי�משרד הרווחה  : ותמקור
 מינהל המחקר והתכנו!, לאומי

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  *
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קשישי� : 4.11 לוח
)1(

,  שקיבלו מענק חימו� מטע� המוסד לביטוח לאומי

רשות מקומיתלפי , 2010/2009בחור� 
)2( 

   מס�אחוז

הקשישי	
)1( 

  מספרי	
   י�מוחלט

   

 ארציכ"סה 37,407 4.1
)3(

 

   

מקומיות ומועצות עיריות  

  גושאבו 55 16.0

  סנא�אבו 89 11.9

 פח	� אלאו	 352 18.7

 אעבלי� 157 26.2

 אפרתה 24 6.5

 אריאל 802 44.2

 ידאת'נוג�בועיינה 97 37.4

 בוקעאתא 77 21.6

 מכסור�אל ביר 128 39.4

  אלבית 12 7.4

 �' גבית 97 13.8

  שמשבית 1,099 28.9

  עיליתביתר 39 12.6

 בענה 42 13.2

  זאבגבעת 59 7.6

 מכר�דיידה'ג 162 17.1

 ולס'ג 29 8.6

 כרמל�אל דאלית 248 24.9

 אסד�אל דייר 48 10.2

  חנאדייר 150 30.4

 דימונה 1,676 39.1

 חורה 84 23.7

 חורפיש 56 18.8

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2009 תושבי� בסו+ 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 הס  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ! מופיעות בלוח זה .3
  אנשי�5)פחות מ .4

� 
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קשישי	 : 4.11לוח 
)1(

,  לאומי שקיבלו מענק חימו	 מטע	 המוסד לביטוח

רשות מקומיתלפי , 2010/2009בחור� 
)2(

 )המש� (

   מס�אחוז

הקשישי	
)1(

 
  מספרי	
   מוחלטי�

  הגליליתחצור 227 23.3

 זנגרייה�טובא 67 33.9

 טורעא� 130 22.6

 ת'ג�יאנוח 28 10.9

 יפיע 213 25.2

 ירוח	 359 42.6

 ירושלי	 10,844 14.2

 ירכא 103 12.6

 כאבול 145 26.8

 כסיפה 126 32.1

 סמיע�כסרא 45 14.7

  ורדי	כפר 6 1.1

  יאסי�כפר 75 11.5

  כנאכפר 223 27.1

 כרמיאל 2,941 41.5

 לקיה 99 43.9

  ציו�מבשרת 136 4.8

 מגאר 191 19.5

 כרו	�אלד 'מג 173 26.7

  העמקמגדל 1,272 38.2

 דל שמס'מג 163 24.7

 אדומי	 מעלה 598 23.0

 תרשיחא�לותמע 1,197 44.5

 משהד 70 22.6

18.8 79 � נח

 נצרת 1,288 23.4

 עילית נצרת 3,757 46.0

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2009 תושבי� בסו+ 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 ומיות שאינ! מופיעות בלוח זההס  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מק .3
  אנשי�5)פחות מ .4

� 
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קשישי	 : 4.11לוח 
)1(

,  שקיבלו מענק חימו	 מטע	 המוסד לביטוח לאומי

רשות מקומיתלפי , 2010/2009בחור� 
)2(

 )המש� (

   מס�אחוז

הקשישי	
)1(

 
  מספרי	
   מוחלטי�

 ני�'סח 329 26.4

 עילוט 56 20.7

  מאהלעי� 126 27.9

 פיאעס 67 8.1

 עראבה 200 22.5

 ערד 1,874 44.4

 בנגב�ערערה 95 37.8

 )בוקייעה (פקיעי� 87 18.6

 צפת 945 29.2

 קצרי� 369 42.5

  ארבעקריית 212 37.3

 טבעו� קריית 210 7.3

 שמונה קריית 757 29.3

 ראמה 125 17.0

 ריינה 128 15.4

  ישירמת 14 3.0

 שלו	�שגב 56 35.3

 שלומי 197 32.4

 שעב 95 34.2

   

  אזוריותמועצות  

 גול� 6 1.5

 עציו� גוש 42 9.0

.. 
(4) 

  חברו�הר

 החרמו� מבואות 5 1.0

 אשר מטה 32 1.1

 בנימי� מטה 149 13.4

 יהודה מטה 52 1.4

 יוס� מעלה 9 1.4

 הגליל מרו	 51 6.1

 משגב 14 1.9

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2009 תושבי� בסו+ 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 הס  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ! מופיעות בלוח זה .3
  אנשי�5)פחות מ .4
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שירותי	 הניתני	 על ידי שירות הייעו! לקשיש של המוסד ה : 4.12 לוח

 1996#2009, לביטוח לאומי
 ממוצעי� חודשיי�

קשישי	  
)1(

   

 מתנדבי	

 קיבלו 
   ביתביקורי

 ראשוניי	 
  לייעו פנו ויזומי	

   ביקוריקיבלו
    ממושכי	בית

     
  מוחלטי	מספרי	   

3,626 2,635 9,809 7,302 1996 
3,588 3,679 11,391 8,028 1997 
3,698 3,380 9,220 7,912 1998 
3,833 3,586 9,411 8,328 1999 
4,136 3,974 10,436 8,353 2001 
4,300 4,076 10,556 8,575 2002 
4,271 3,972 8,571 8,582 2003 
4,446 4,031 10,228 8,505 2004 
4,504 3,751 9,660 8,025 2005 
4,832 2,407 8,787 7,623 2006 
4,836 2,408 10,390 7,492 2007 
4,870 2,181 11,026 7,311 2008 
4,817 2,254 11,384 7,140 2009 

     

 לאל� נפששיעורי	   
)2(

 

6 5 17 13 1996 

6 6 19 13 1997 

6 5 15 13 1998 

6 6 15 13 1999 

6 6 15 12 2001 

6 6 15 12 2002 

6 6 12 12 2003 

6 5 14 11 2004 

6 5 13 11 2005 

7 3 12 10 2006 

7 3 14 10 2007 

7 3 15 10 2008 

6 3 15 10 2009 

 ינהל המחקר והתכנו!מ, לאומיהמוסד לביטוח : מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

  של אותה שנהיוני  מקבלי קצבת זיקנה ושאירי� בחודשאוכלוסייתהשיעורי� ה� מתו   .2
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השירותי	 הניתני	 על ידי שירות הייעו! לקשיש של המוסד  : 4.13 לוח

 2009, לפי סני�, לביטוח לאומי
 י�ממוצעי� חודשי, מספרי� מוחלטי�

   *קשישי	  

 מתנדבי	

 קיבלו 
   ביתביקורי

 ראשוניי	 
  לייעו פנו ויזומי	

   ביקוריקיבלו
    ממושכי	בית

     

 כ"סה 7,140 11,384 2,254 4,817

     

 אשדוד 155 330 84 109

 אשקלו� 251 274 52 146

  שבעבאר 260 330 66 190

  ברקבני 30 65 16 28

 חדרה 228 385 69 166

 חולו� 146 472 65 141

 חיפה 414 513 73 384

 טבריה 546 543 83 361

 יפו 365 676 108 202

 ירושלי	 667 561 191 308

  סבאכפר 327 399 26 227

 כרמיאל 200 390 44 128

 נהרייה 275 335 127 178

 נצרת 137 586 277 159

 נתניה 579 669 151 294

 עפולה 167 282 88 161

  תקווהפתח 324 549 142 349

 קריות 332 493 88 213

  לציו�ראשו� 367 578 119 183

 רחובות 404 831 64 281

 רמלה 245 330 67 163

 ג� רמת 314 844 97 191

  אביבתל 406 951 158 253

 מינהל המחקר והתכנו!, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  *
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השירותי	 הניתני	 על ידי שירות הייעו! לקשיש של המוסד  : 4.14 לוח

 2009, לפי סני�, לביטוח לאומי
שיעורי� לאל+ נפש
)1( 

קשישי	 
)2(

  

 מתנדבי	

 קיבלו 
   ביתביקורי

 ראשוניי	 
  לייעו פנו ויזומי	

   ביקוריקיבלו
   ממושכי	בית

     

 כ"סה 10 15 3 6

     

 אשדוד 7 14 4 5

 ו�אשקל 13 15 3 8

  שבעבאר 5 7 1 4

  ברקבני 3 6 1 3

 חדרה 8 14 2 6

 חולו� 5 16 2 5

 חיפה 8 10 1 7

 טבריה 27 26 4 18

 יפו 10 19 3 6

 ירושלי	 10 8 3 4

  סבאכפר 7 9 1 5

 כרמיאל 22 43 5 14

 נהרייה 12 14 5 8

 נצרת 6 24 11 7

 נתניה 16 18 4 8

 עפולה 9 15 5 8

  תקווהפתח 8 14 4 9

 קריות 11 16 3 7

  לציו�ראשו� 15 23 5 7

 רחובות 11 22 2 7

 רמלה 9 13 3 6

  ג�רמת 8 20 2 5

  אביבתל 8 19 3 5

 מינהל המחקר והתכנו!, מוסד לביטוח לאומיה: מקור
 2009השיעורי� ה� מתו  אוכלוסיית מקבלי קצבת זיקנה ושאירי� בכל סני+ בחודש יוני  .1

 60+ ונשי� בנות 65+ולל גברי� בני כ .2
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מועדוני	 חברתיי	 : 4.15לוח 
)1(

לפי ,  לקשישי	 והמבקרי	 בה	

 2009, מאפייני	 נבחרי	

אוגוסט, מספרי� מוחלטי�
)2( 

אומד�
)5(

 אחוז 
 

      

 מועדוני�  מתו�המבקרי	

  מועדוני	 

מדווחי� 65 +בני
)4(

 

מבקרי	
)3(

   חברתיי	 

     

 כ"סה 836 74,227 803 10.5

     

 אוכלוסייהקבוצת    

 יהודי	 772 70,642 741 10.9

 ערבי	 64 3,585 62 6.3

     

  יישובצורת    

 עירוניי	יישובי	 714 68,857 681 10.4

  כפריי	יישובי	 122 5,370 122 13.1

 אינפו)מאגר מידע אשל: מקור

י� שאינ� ייחודיי�  כולל מועדוני� מועשרי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשלא . 1
  הקשישהלאוכלוסייה

  שוני�מתאריכי�תקופה ממוצעת של נתוני�  . 2

  המבקרי� בה�מספרבמועדוני� שדיווחו על  . 3

 על מספר המבקרי� בה� . 4

,  המבקרי�מספרבהנחה שממוצע מספר המבקרי� במועדוני� שעליה� לא התקבל דיווח על  . 5
 ה� כ! התקבל דיווחזהה לממוצע זה בקרב המועדוני� שעלי
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מועדוני	 חברתיי	 : 4.16לוח 
)1(

שני	 ,  לקשישי	 והמבקרי	 בה	

 נבחרות

 מספרי� מוחלטי�

אומד�
)4(

        אחוז 

  מועדוני	  מועדוני�  מתו�המבקרי	

מדווחי� 65 +בני
)3(

מבקרי	 
)2(

   חברתיי	 

     

 1997 סו� 822 78,700 783 14.2

 1998 סו� 863 85,328 827 15.0

 1999 סו� 856 82,143 814 14.2

 2001 אמצע 854 78,606 798 13.4

 2002 אמצע 837 75,410 778 12.6

 2003 אמצע 840 75,885 777 12.4

 2005 אפריל 853 75,370 790 11.9

2009 אוגוסט 836 74,227 803 10.5

 אינפו)מאגר מידע אשל: מקור

י� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ� ייחודיי�  כולל מועדוני� מועשרי� ומועדונלא . 1
  הקשישהלאוכלוסייה

  המבקרי� בה�מספרבמועדוני� שדיווחו על  . 2

 בה�על מספר המבקרי�  . 3

,  המבקרי�מספרבהנחה שממוצע מספר המבקרי� במועדוני� שעליה� לא התקבל דיווח על  . 4
 חזהה לממוצע זה בקרב המועדוני� שעליה� כ! התקבל דיוו
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ועדוני� חברתיי�מ : 4.17לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 ,2009 

אוגוסט, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
   חברתיי�

     

10.5 803 74,227 836  ארציכ"סה
)7(

 
     

 מקומיות ומועצות עיריות    

4.1  25 1   סנא�אבו

32.7  300 2   יהודהאב�

5.4  80 2  פח�� אלאו�

6.8  150 2  אופקי�

11.8  370 5   יהודהאור

4.2  80 1   עקיבאאור

11.0  25 1  אורנית

10.4  130 1  אזור

11.9  350 3  אילת

33.5  117 1  אכסאל

11.4  25 1   מנשהאלפי

18.0  80 2  אעבלי�

45.7  650 1  אריאל

13.7 36 3,141 38  אשדוד

4.5  685 14  אשקלו�

9.6  130 1  ת'ג�באקה

5.6  40 1   יעקבבאר

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 כולל מועדוני� מועשרי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ� ייחודיי� לא . 1

  הקשישהלאוכלוסייה

 2009 תושבי� בסו� 5,000חות  מקומיות שמנו לפרשויותנכללו  . 2

  שוני�מתאריכי�תקופה ממוצעת של נתוני�  . 3

  מספר המבקרי� בה�עלבמועדוני� שדיווחו  . 4

 על מספר דיווחורלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה# . על מספר המבקרי� . 5
 המבקרי�

אחוז זה , המבקרי� מספר לגבי הרשויות המקומיות שעבור# התקבלו נתוני� חלקיי� על . 6
 )4.15 ללוח 5ראו הערה (מבוסס על אומד# 

  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זההס* . 7

� 
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ועדוני� חברתיי�מ : 4.17לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 ,2009) � )המש

אוגוסט, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

 שבע באר 23 1,225 22 5.6

 ידאת'נוג�בועיינה 1 31  15.7

  אלבית 1 15  13.7

 �' גבית 1 30  4.9

  דג�בית 1 80  15.9

  שא�בית 4 190  14.4

  שמשבית 2 125  4.1

  ברקבני 14 833  7.5

 גבעת עדה�נהבנימי 3 295  37.0

 בענה 1 20  8.2

  י�בת 27 2,452 22 12.0

  זאבגבעת 1 50  9.2

  שמואלגבעת 2 240  13.7

 גבעתיי� 5 935  10.3

 מכר�דיידה'ג 1 180  23.7

 גדרה 5 147  9.3

  יבנהג� 1 75  9.0

  תקווהגני 1 90  7.3

 זרקא�סר א'ג 1 20  9.2

 כרמל�אל דאלית 1 30  3.9

 אסד� אלדייר 1 100  25.7

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 כולל מועדוני� מועשרי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ� ייחודיי� לא . 1

  הקשישהלאוכלוסייה

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  שוני�מתאריכי�תקופה ממוצעת של נתוני�  . 3

  מספר המבקרי� בה�עלשדיווחו במועדוני�  . 4

 על מספר דיווחורלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה# . על מספר המבקרי� . 5
 המבקרי�

אחוז זה , המבקרי�לגבי הרשויות המקומיות שעבור# התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר  . 6
 )4.15 ללוח 5ראו הערה (מבוסס על אומד# 

 וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה הכול הוא ארצי הס* . 7

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי* איחוד הרשויות 2003שנת ב .8

� 
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ועדוני� חברתיי�מ : 4.17לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 ,2009) � )המש

אוגוסט, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 ני� מועדו

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

17.7  70  חנא דייר 1

1.7  60  דימונה 1

6.4  280   השרו�הוד 7

19.4  2,425  הרצלייה 12

34.8  480   יעקבזכרו� 3

14.7 12 1,285  חדרה 14

5.0 14 1,217  חולו� 15

19.6  50  חורפיש 1

6.9 29 3,138  חיפה 31

3.3  147  יהטבר 2

20.7  100  טורעא� 1

2.7  30  טירה 1

1.8  40   כרמלטירת 1

7.4  80  טמרה 1

43.6  90  ת'ג�יאנוח 2

17.1 5 289  יבנה 6

13.7 6 260  יהוד 7

17.5  252   עיליתיקנע� 8

8.9  60  ירוח� 1

14.1 65 8,525  ירושלי� 68

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
רי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ� ייחודיי�  כולל מועדוני� מועשלא . 1

  הקשישהלאוכלוסייה

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  שוני�מתאריכי�תקופה ממוצעת של נתוני�  . 3

  מספר המבקרי� בה�עלבמועדוני� שדיווחו  . 4

 על מספר דיווחומיות שלא כל המועדוני� בה# רלוונטי לרשויות מקו. על מספר המבקרי� . 5
 המבקרי�

אחוז זה , המבקרי�לגבי הרשויות המקומיות שעבור# התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר  . 6
 )4.15 ללוח 5ראו הערה (מבוסס על אומד# 

  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זההס* . 7

� 
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רתיי�ועדוני� חבמ : 4.17לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 ,2009) � )המש

אוגוסט, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

 ירכא 2 110  15.8

 יאיר כוכב 1 30  7.9

 סמיע�כסרא 1 40  15.6

  יאסי כפר 1 60  11.4

  יונהכפר 1 20  2.4

  כנאכפר 1 130  20.3

  מנדאכפר 1 80  18.0

  סבאכפר 8 1,042  9.9

  קאס�כפר 1 50  9.1

  קרעכפר 1 75  12.3

 כרמיאל 6 1,875  33.4

 לוד 12 795  10.9

 מגאר 1 66  8.2

 כרו��אלד 'מג 1 35  6.7

  העמקמגדל 7 530  20.0

  בתיהמזכרת 1 . . 0 . .

 מיתר 1 100  22.1

  אדומי�מעלה 1 370  18.9

 תרשיחא�מעלות 3 230  10.4

 משהד 1 40  16.1

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 כולל מועדוני� מועשרי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ� ייחודיי� לא . 1

  הקשישהלאוכלוסייה

 2009  תושבי� בסו�5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  שוני�מתאריכי�תקופה ממוצעת של נתוני�  . 3

  מספר המבקרי� בה�עלבמועדוני� שדיווחו  . 4

 על מספר דיווחורלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה# . על מספר המבקרי� . 5
 המבקרי�

ה אחוז ז, המבקרי�לגבי הרשויות המקומיות שעבור# התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר  . 6
 )4.15 ללוח 5ראו הערה (מבוסס על אומד# 

  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זההס* . 7

� 
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ועדוני� חברתיי�מ : 4.17לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 ,2009) � )המש

אוגוסט, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 � מועדוני

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

 נהרייה 6 445  6.4

  ציונהנס 7 375  11.6

 נצרת 7 255 6 8.0

  עיליתנצרת 8 430  6.4

 נשר 5 310  11.8

 נתיבות 1 90  5.6

 נתניה 17 3,807  14.4

 ני�'סח 1 80  7.8

 עומר 2 115  10.8

 עילוט 1 20  9.4

  מאהלעי� 1 60  17.6

 עכו 1 80  1.5

 עספיא 1 40  6.3

 עפולה 7 410  8.2

 ערד 3 875  25.9

 ערערה 1 75  7.5

 פוריידיס 1 30  7.2

 )בוקייעה (פקיעי� 1 30  7.4

 כרכור  חנהפרדס 4 360  12.2

 פרדסייה 1 35  17.6

  תקווהפתח 21 2,920 19 12.1

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
מועשרי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ� ייחודיי�  כולל מועדוני� לא . 1

  הקשישהלאוכלוסייה

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  שוני�מתאריכי�תקופה ממוצעת של נתוני�  . 3

  מספר המבקרי� בה�עלבמועדוני� שדיווחו  . 4

 על מספר דיווחו מקומיות שלא כל המועדוני� בה# רלוונטי לרשויות. על מספר המבקרי� . 5
 המבקרי�

אחוז זה , המבקרי�לגבי הרשויות המקומיות שעבור# התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר  . 6
 )4.15 ללוח 5ראו הערה (מבוסס על אומד# 

  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זההס* . 7

� 
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 חברתיי�ועדוני�מ : 4.17לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 ,2009) � )המש

אוגוסט, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

 צפת 6 263  9.7

 צור� קדימה 1 50  6.1

 קצרי� 1 100  14.4

  אונוקריית 4 510  13.0

  ארבעקריית 1 90  20.0

  אתאקריית 6 406  6.4

  ביאליקקריית 3 222  3.8

  גתקריית 1 50  0.9

  טבעו�קריית 2 315  13.2

  י�קריית 5 345  5.3

  מוצקי�קריית 2 950  15.3

  מלאכיקריית 2 297  18.7

  עקרו�קריית 1 40  4.6

  שמונהקריית 2 163  7.8

  שומרו�קרני 1 60  20.1

 ראמה 2 280  47.2

  העי�ראש 3 490  19.2

  לציו�ראשו� 20 1,280 17 6.4

 רחובות 18 722 15 7.5

 רכסי� 1 60  18.0

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 כולל מועדוני� מועשרי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ� ייחודיי� לא . 1

  הקשישהלאוכלוסייה

 2009 תושבי� בסו� 5,000ות שמנו לפחות  מקומירשויותנכללו  . 2

  שוני�מתאריכי�תקופה ממוצעת של נתוני�  . 3

  מספר המבקרי� בה�עלבמועדוני� שדיווחו  . 4

 על מספר דיווחורלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה# . על מספר המבקרי� . 5
 המבקרי�

אחוז זה , המבקרי� חלקיי� על מספר לגבי הרשויות המקומיות שעבור# התקבלו נתוני� . 6
 )4.15 ללוח 5ראו הערה (מבוסס על אומד# 

  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זההס* . 7

� 
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ועדוני� חברתיי�מ : 4.17לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 ,2009) � )המש

אוגוסט, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 
מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

 רמלה 4 230  3.6

  ג�רמת 36 3,497  14.4

  השרו�רמת 5 420  6.7

  ישירמת 1 60  20.0

 רעננה 5 1,355  18.2

 שדרות 3 580  29.2

 שלומי 1 20  3.9

 שעב 1 50  23.4

 שפרע� 1 50  2.7

 יפו� אביבתל 43 5,890 41 10.6

  מונדתל 2 160  34.1

     

  אזוריותמועצות    

8.7  80 1  אשכול

3.0  50 1   טוביהבאר

22.2  127 4   שמעו�בני

20.1  65 2   עציו�גוש

1.0  15 1  גזר

15.0  68 2   רווהג�

18.2  338 11   השרו�דרו�

 העליו� הגליל 1 10  0.5

 חתו�הת הגליל 10 225  40.3

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 כולל מועדוני� מועשרי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ� ייחודיי� לא . 1

  הקשישהלאוכלוסייה

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  שוני�מתאריכי�תקופה ממוצעת של נתוני�  . 3

 מספר המבקרי� בה� עלבמועדוני� שדיווחו  . 4

 על מספר דיווחורלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה# . על מספר המבקרי� . 5
 המבקרי�

אחוז זה , המבקרי�לגבי הרשויות המקומיות שעבור# התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר  . 6
 )4.15 ללוח 5ראו הערה (מבוסס על אומד# 

 ת מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה הכול הוא ארצי וכולל רשויוהס* . 7

� 
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ועדוני� חברתיי�מ : 4.17לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 ,2009) � )המש

אוגוסט, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 
מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

 זבולו� 1 100  10.2

  יבנהחבל 2 50  12.9

 מודיעי� חבל 2 135  11.9

10.2  98 5 �  אשקלו�חו

7.4  160 3 �  הכרמלחו

4.1  50 1 �  השרו�חו

 יואב 1 70  12.9

  השרו�לב 16 400  19.5

  החרמו�מבואות 1 80  21.2

 מגידו 2 57  4.6

  אשרמטה 6 680  28.5

  בנימי�מטה 2 ..  ..

  יהודהמטה 3 62  2.1

 מנשה 5 820  77.3

  יוס�מעלה 2 75  14.7

  הגלילמרו� 15 488  73.3

27.6  408 2   הירד�עמק

31.0  375 12  המעיינות עמק

  יזרעאלעמק 1 20  0.9

  לודעמק 7 120  13.4

 שומרו� 1 15  2.2

  הנגבשער 1 30  3.5

 שפיר 1 40   5.9

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
שרי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ� ייחודיי�  כולל מועדוני� מועלא . 1

  הקשישהלאוכלוסייה

 2009 תושבי� בסו� 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  . 2

  שוני�מתאריכי�תקופה ממוצעת של נתוני�  . 3

  מספר המבקרי� בה�עלבמועדוני� שדיווחו  . 4

 על מספר דיווחוומיות שלא כל המועדוני� בה# רלוונטי לרשויות מק. על מספר המבקרי� . 5
 המבקרי�

אחוז זה , המבקרי�לגבי הרשויות המקומיות שעבור# התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר  . 6
 )4.15 ללוח 5ראו הערה (מבוסס על אומד# 

  הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זההס* . 7
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 2008, לפי הגו! המפעיל, שישי� והמבקרי� בה�מרכזי יו� לק : 4.18לוח 

 *אפריל

במרכזי� מבקרי�
 

   יו�מרכזי

 אחוזי�
  מספרי�

 אחוזי�  מוחלטי�
  מספרי�

   מוחלטי�
     

 כ"סה 172 100 15,482 100
     

85 13,208 81 140 
 /  לזק�מקומית עמותה

 רשות מקומית
     

11 1,663 14 24  � וולונטריגו
     

4 611  5 8  � פרטיגו

מכו# ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו# בתחו� הזיקנה�"משאב" : ותמקור
משרד הרווחה והשירותי� ; 2008, מפקד ארצי של מרכזי היו� לקשישי�: ואשל

 אינפו�מאגר מידע אשל; השירות לזק#, החברתיי�

 ני�תקופה ממוצעת של נתוני� מתאריכי� שו * 
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, לפי מאפייני� נבחרי�, מרכזי יו� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.19לוח 

2008 

 *אפריל, מספרי� מוחלטי�

  המבקרי
 אחוז
מבקרי� 65+מתו� בני 

 

   מרכזי�
    

 כ"סה 172 15,482 2.2
    

 אוכלוסייה קבוצת   

 יהודי� 154 14,286 2.2

 ערבי� 18 1,196 2.3
    

 יישוב צורת   

 עירוניי� יישובי� 140 12,438 1.9

 כפריי� יישובי� 32 3,044 7.1

מכו# ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו# בתחו� הזיקנה�"משאב" : ותמקור
משרד הרווחה והשירותי� ; 2008, מפקד ארצי של מרכזי היו� לקשישי�: ואשל

 אינפו�מאגר מידע אשל; השירות לזק#, החברתיי�

 ופה ממוצעת של נתוני� מתאריכי� שוני�תק * 

 

 שני� נבחרות, לקשישי� והמבקרי� בה�* מרכזי יו� : 4.20לוח 

     מתו המבקרי� אחוז

   מרכזי� מבקרי� 65 +בני 75 +בני
     

2.2 0.9 3,875 53 1990 
     

3.6 1.4 7,442 119 1994 
     

4.6 2.2 15,482 172 2008 
     

 2008 1990בשני
  הגידול    

  מוחלטי�מספרי� 119 11,607  

 אחוזי� 225 300 131 107

מכו# ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו# בתחו� הזיקנה�"משאב" : ותמקור
משרד הרווחה והשירותי� ; 2008, מפקד ארצי של מרכזי היו� לקשישי�: ואשל

 נפואי�מאגר מידע אשל; השירות לזק#, החברתיי�
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לפי רשות מקומית, מרכזי יו� לקשישי� והמבקרי� בה� : 4.21לוח 
)1(

 ,

2008 

אפריל, מספרי� מוחלטי�
)2(

 

   המבקרי�אחוז

   מרכזי� מבקרי� 65+ בני מתו

    

 ארציכ"סה 172 15,482 2.2
)3(

 

    

  ומועצות מקומיותעיריות   

 פח�� אלאו� 1 120 9.7

 אופקי� 1 80 3.4

  יהודהאור 1 88 3.2

  עקיבאאור 1 75 4.5

 אזור 1 65 6.1

 אילת 1 43 1.4

 אכסאל 1 38 12.0

 אריאל 1 37 2.5

 אשדוד 2 272 1.1

 אשקלו� 3 303 2.0

 ת'ג�באקה 2 115 9.8

  יעקבבאר 1 32 4.4

  שבעבאר 4 378 1.7

  שא�בית 1 35 3.0

  שמשבית 1 113 3.5

  ברקבני 3 248 2.2

 י� בת 3 360 1.5

  שמואלגבעת 1 60 3.8

 גבעתיי� 2 212 2.4

מכו# ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו# בתחו� הזיקנה�"משאב: "מקורות
משרד הרווחה והשירותי� ; 2008, מפקד ארצי של מרכזי היו� לקשישי�: ואשל

 אינפו�מאגר מידע אשל; השירות לזק#, החברתיי�
 2008 תושבי� בסו� 5,000 שמנו לפחות נכללו רשויות מקומיות .1

 תקופה ממוצעת של נתוני� מתאריכי� שוני� .2

 הס* הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה  .3

� 
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לפי רשות מקומית, מרכזי יו	 לקשישי	 והמבקרי	 בה	 : 4.21לוח 
)1(

 ,

 )המש� (2008

אפריל, מספרי� מוחלטי�
)2(

 

  רי� המבקאחוז

   מרכזי� מבקרי� 65+ בני מתו

  תקווהגני 1 62 5.5

 דבורייה 1 40 9.6

 דימונה 1 108 3.2

 השרו� הוד 1 33 0.8

 הרצלייה 2 145 1.2

 חדרה 3 266 2.7

 חולו� 1 213 0.8

 חיפה 7 795 1.7

  הגליליתחצור 1 44 5.7

 טבריה 1 89 2.2

 טייבה 1 135 9.8

  כרמלטירת 1 72 3.3

 טמרה 1 80 8.5

 יבנה 1 84 4.0

 יהוד 1 80 3.1

 יפיע 1 50 7.5

 עילית יקנע� 1 68 4.9

 ירוח� 1 87 11.6

 ירושלי� 10 566 0.9

 יונה כפר 1 93 13.0

  כנאכפר 1 27 4.7

  מנדאכפר 1 73 17.4

  סבאכפר 1 220 2.2

מכו# ברוקדייל �ינטו'ג�מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו# בתחו� הזיקנה�"משאב: "מקורות
משרד הרווחה והשירותי� ; 2008, מפקד ארצי של מרכזי היו� לקשישי�: ואשל

 אינפו�מאגר מידע אשל; השירות לזק#, החברתיי�
 2008 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 תקופה ממוצעת של נתוני� מתאריכי� שוני� .2

 � רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זההס* הכול הוא ארצי וכולל ג  .3

� 
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לפי רשות מקומית, מרכזי יו	 לקשישי	 והמבקרי	 בה	 : 4.21לוח 
)1(

 ,

 )המש� (2008

אפריל, מספרי� מוחלטי�
)2(

 

   המבקרי�אחוז

  מרכזי� מבקרי� 65+ בני מתו

 כרמיאל 2 159 2.8

 לוד 2 227 3.2

  ציו�מבשרת 1 80 4.3

 ק העממגדל 1 80 2.9

 תרשיחא�מעלות 1 65 2.7

 נהרייה 1 78 1.1

  ציונהנס 1 168 5.7

 נצרת 1 80 2.1

  עיליתנצרת 3 265 3.7

 נשר 1 93 3.5

 נתיבות 1 60 3.6

 נתניה 4 336 1.3

 ני�'סח 1 70 8.0

  כרמלעיר 1 76 5.7

 עכו 2 102 2.0

 עפולה 1 107 2.2

 ערד 1 78 2.2

 כרכור� חנהפרדס 1 141 4.1

 פרדסייה 1 40 22.9

  תקווהפתח 5 464 1.8

 צפת 1 81 2.9

  אונוקריית 1 110 3.0

 אתא קריית 1 127 2.0

מכו# ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו# בתחו� הזיקנה�"משאב: "מקורות
משרד הרווחה והשירותי� ; 2008, מפקד ארצי של מרכזי היו� לקשישי�: ואשל

 אינפו�מאגר מידע אשל; רות לזק#השי, החברתיי�
 2008 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 תקופה ממוצעת של נתוני� מתאריכי� שוני� .2

 הס* הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה  .3

� 
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יתלפי רשות מקומ, מרכזי יו	 לקשישי	 והמבקרי	 בה	 : 4.21לוח 
)1(

 ,

 )המש� (2008

אפריל, מספרי� מוחלטי�
)2(

 

   המבקרי�אחוז

  מרכזי� מבקרי� 65+ בני מתו

  ביאליקקריית 2 174 3.1

  גתקריית 1 174 3.1

 טבעו� קריית 1 100 4.7

  י�קריית 1 105 1.6

 מוצקי� קריית 1 84 1.3

 מלאכי קריית 1 70 4.7

 עקרו� קריית 1 110 12.3

 שמונה תקריי 1 75 3.7

  העי�ראש 1 134 5.4

 לציו� ראשו� 3 355 1.5

 רהט 1 50 7.5

 רחובות 1 210 1.6

 ריינה 1 30 5.0

 רמלה 2 144 2.4

  ג�רמת 4 440 1.9

  השרו�רמת 1 113 2.0

 רעננה 1 170 2.2

 שדרות 1 90 4.8

 שלומי 1 40 9.9

 שפרע� 1 121 7.8

 יפו�אביב תל 5 430 0.8

מכו# ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו# בתחו� הזיקנה�"במשא: "מקורות
משרד הרווחה והשירותי� ; 2008, מפקד ארצי של מרכזי היו� לקשישי�: ואשל

 אינפו�מאגר מידע אשל; השירות לזק#, החברתיי�
 2008 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 וני� מתאריכי� שוני�תקופה ממוצעת של נת .2

 הס* הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה  .3

� 
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לפי רשות מקומית, מרכזי יו	 לקשישי	 והמבקרי	 בה	 : 4.21לוח 
)1(

 ,

 )המש� (2008

אפריל, מספרי� מוחלטי�
)2(

 

   המבקרי�אחוז

  מרכזי� מבקרי� 65+ בני מתו

 מועצות אזוריות   

 אשכול 1 110 12.7

  טוביהבאר 1 145 9.2

 שמעו� בני 2 50 6.8

 ברנר 1 84 16.5

 גזר 1 90 6.4

  השרו�דרו� 1 100 5.8

 הגלבוע 1 70 3.8

  העליו�הגליל 1 222 13.0

  התחתו�הגליל 1 84 15.7

 זבולו� 1 50 6.1

  מודיעי�חבל 1 120 10.7

9.9 89 1 �  אשקלו�חו

3.6 42 1 �  השרו�חו

  השרו�לב 1 67 3.6

 לכיש 1 88 13.1

 מגידו 1 185 15.9

  אשרמטה 1 87 4.3

  יהודהמטה 1 188 7.1

 מרחבי� 2 102 18.3

  הירד�עמק 1 60 4.4

  המעיינותעמק 1 80 7.3

  חפרעמק 1 156 4.9

 יזרעאל עמק 1 300 13.2

  נגבשדות 1 65 10.0

 שפיר 1 70 10.8

מכו# ברוקדייל �וינט'ג�מאיירס,  ארצי לתכנו# בתחו� הזיקנהמאגר מידע�"משאב: "מקורות
משרד הרווחה והשירותי� ; 2008, מפקד ארצי של מרכזי היו� לקשישי�: ואשל

 אינפו�מאגר מידע אשל; השירות לזק#, החברתיי�
 2008 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 � שוני�תקופה ממוצעת של נתוני� מתאריכי .2

 הס* הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה  .3
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לפי רשות מקומית, מוקדי	 של בית ח	 לקשיש : 4.22לוח 
)1(

 ,2010 

 מארס,  מוחלטי�מספרי�

 אחוז המשתתפי� 
 מוקדי� משתתפי� 65+מתו בני 

 
    

 ארציכ"סה 221 3,288 0.4
)2(

 

    

 צות מקומיות ומועעיריות  

 אופקי� 1 12 0.5

  יהודהאור 1 16 0.5

  עקיבאאור 3 38 2.0

 אילת 1 14 0.5

 אלעד 1 18 6.2

 אשדוד 4 49 0.2

 אשקלו� 9 123 0.8

  יעקבבאר 2 31 4.4

  שבעבאר 8 112 0.5

  שמשבית 1 14 0.5

  ברקבני 3 37 0.3

 ש" עיבני 1 10 0.9

  י�בת 3 40 0.2

 גדרה 1 25 1.5

 דימונה 1 13 0.4

 חדרה 4 95 0.9

 חולו� 1 15 0.1

 חיפה 4 44 0.1

  הגליליתחצור 3 38 4.7

 טבריה 2 26 0.6

  כרמלטירת 2 35 1.6

 יבנה 1 12 0.5

 ירוח� 1 15 2.2

 ירושלי� 17 205 0.3

  סבאכפר 2 35 0.3

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 2009 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 הס* הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה .2

� 
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לפי רשות מקומית, מוקדי� של בית ח� לקשיש : 4.22לוח 
)1(

 ,2010 

 )המש�(

 מארס,  מוחלטי�מספרי�

 אחוז המשתתפי� 
  מוקדי� משתתפי� 65+מתו בני 

 כרמיאל 8 104 1.8

 לוד 3 64 0.9

  ציו�מבשרת 2 28 1.3

 תרשיחא�מעלות 3 42 1.9

 נהרייה 4 57 0.8

  עיליתנצרת 4 72 1.1

 נשר 1 10 0.4

 נתיבות 4 58 3.6

 נתניה 1 17 0.1

 ני�'סח 2 30 2.9

 עכו 2 29 0.6

 עפולה 9 153 3.0

  תקווהפתח 1 12 0.0

 צפת 5 67 2.5

 קצרי� 1 15 2.1

  אתאקריית 3 44 0.7

  ביאליקרייתק 1 12 0.2

  גתקריית 1 18 0.3

  י�קריית 2 22 0.3

  מלאכיקריית 2 27 1.7

  שמונהקריית 2 26 1.2

  שומרו�קרני 1 12 3.9

  לציו�ראשו� 3 43 0.2

 רחובות 1 10 0.1

 רמלה 2 24 0.4

  ג�רמת 2 26 0.1

 שדרות 6 78 3.9

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 2009 תושבי� בסו� 5,000נו לפחות נכללו רשויות מקומיות שמ .1

 הס* הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה .2

� 
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לפי רשות מקומית, מוקדי� של בית ח� לקשיש : 4.22לוח 
)1(

 ,2010 

 )המש�(

 מארס,  מוחלטי�מספרי�

 אחוז המשתתפי� 
  מוקדי� משתתפי� 65+מתו בני 

 שלומי 1 13 2.6

 יפו� אביבתל 2 27 0.0

    

 אזוריות מועצות   

 אשכול 4 49 5.2

  העליו�הגליל 25 489 24.1

 זבולו� 3 36 3.7

  יבנהחבל 1 25 6.4

7.7 75 5 �  אשקלו�חו

1.1 25 2 �  הכרמלחו

  החרמו�מבואות 4 37 9.7

  אשרמטה 3 45 1.9

  המעיינותעמק 7 103 8.4

  נגבשדות 5 66 9.9

  הנגבשער 5 111 13.0

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 2009 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 הס* הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה .2
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, בדיקות סינו� לאיתור בעיות ראייה ושמיעה בקרב קשישי� : 4.23לוח 

 2009, לפי רשות מקומית

   ראייהבדיקות יעה שמבדיקות

    לא תקינותנמצאו    לא תקינותנמצאו 

 נמצאו
אחוזי� תקינות

)1(
 

  מספרי�
  כ"סה מוחלטי�

 נמצאו
אחוזי� תקינות

)1(
 

  מספרי�
   כ"סה מוחלטי�

         

(3)
6,014 

(3)
32 

(3)
2,818 8,859 

(2)
4,693 

(2)
42 

(2)
  ארציכ"סה 8,244 3,465

         

  ומועצות מקומיותיריותע      

 פח��אל או� 440 142 32 298 470 120 26 350

  יהודהאור 269 62 23 207 287 59 21 228

 אשדוד 128 77 60 51 128 88 69 40

  שבעבאר 537 283 53 254 537 329 61 208

  שמשבית     137 46 34 91

 (4)   (4)   (4)  
  ברקבני 11 1 9 10 14

  י�בת     42 13 31 29

 הרצלייה 634 67 11 567 634 199 31 435

 חולו# 75 28 37 47 75 40 53 35

1,297 29 525 1,822 678 62 1,127 1,805  חיפה

 (4)   (4)   (4)  
 טייבה 43 28 65 15 13

 ירושלי� 960 491 51 469 856 220 26 636

  סבאכפר 188 119 63 69  181 72 40 109

  העמקמגדל     175 60 34 115

322 20 81 403 105 39 68 173 
 �מודיעי#
 רעות�מכבי�

51 41 35 86 
 (4)   (4)   (4)  

 ציונה נס 86

  עליתנצרת 138 78 57 60 136 73 54 63

900 25 300 1,200 920 32 430 1,350  נתניה

 עפולה 16 12 75 4 64 16 25 48

 רחובות 213 116 54 97 205 98 48 107

  ג#רמת 47 38 81 9 52 18 35 34

  השרו#רמת 87 59 68 28 87 27 31 60

 תחו� קידו� בריאות, אשל: מקור

 מתו* ס* כל הבדיקות . 1

  ציונה שלגביה לא התקבלו נתוני� מספריי�נסלא כולל את  . 2

  שלגביה� לא התקבלו נתוני� מספריי�וטייבהלא כולל את בני ברק  . 3

 מספריי� התקבלו נתוני� לא . 4

� 
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, בדיקות סינו� לאיתור בעיות ראייה ושמיעה בקרב קשישי	 : 4.23לוח 

 )המש� (2009, לפי רשות מקומית

   ראייהבדיקות  שמיעהבדיקות

    לא תקינותנמצאו    לא תקינותנמצאו 

 נמצאו
אחוזי� תקינות

)1(
 

  מספרי�
  כ"סה מוחלטי�

 נמצאו
אחוזי� תקינות

)1(
 

  מספרי�
כ"סה מוחלטי�   

         

 רעננה 716 46 6 670 716 149 21 567

 יפו� אביבתל 311 183 59 128 388 198 51 190

         

  אזוריותמועצות       

 גזר     120 42 35 78

  יזרעאלעמק 17 10 59 7 31 10 32 21

 תחו� קידו� בריאות, אשל: מקור

 דיקותמתו* ס* כל הב . 1

  ציונה שלגביה לא התקבלו נתוני� מספריי�נסלא כולל את  . 2

  שלגביה� לא התקבלו נתוני� מספריי�וטייבהלא כולל את בני ברק  . 3

 מספריי�לא התקבלו נתוני�  . 4

 

 

שיקו	 של "יחידות קהילתיות לאשפוז יו	 בגריאטרייה : 4.24לוח 

 2008, שירותי בריאות כללית

  מוחלטי�מספרי�

    היחידהש� קבלות  טיפולמיי

    

 כ"סה  931 24,068

   

 אילת  יו� לקשישמרכז 24 7,940

 חולו� ב� יאיר'  מש"ע 907 16,128

 שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקור
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שיקו	 של שירותי "יחידות קהילתיות לאשפוז יו	 בגריאטרייה : 4.25לוח 

 2008"1996, בריאות כללית

 וחלטי� ממספרי�

  יחידות קבלות טיפול ימי
    

37,560 669 6 1996

37,854 812 6 1997

38,811 867 6 1998

38,496 951 6 1999

36,852 1,084 6 2001

38,172 1,027 6 2002

33,144 1,082 5 2003

33,408 1,060 5 2004

32,208 1,038 4 2005

31,787 1,144 4 2006

30,403 1,196 4 2007

24,068 931 2 2008

 שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקור

 

, שיקו	 שליד בתי חולי	"יחידות לאשפוז יו	 בגריאטרייה : 4.26לוח 

2009 

  שנהסו�, מספרי� מוחלטי�

 יישוב  המוסדש�  תק�מיטות

   

 כ"סה  105

   

  יעקבבאר  הרופאאס� 8

 ב יעקבאר  גריאטרי שמואל הרופאמרכז 12

 חיפה  ליידי דיוויסש" עח"בי 5

 חיפה  פלימ�ש" גריאטרי עמרכז 20

  סבאכפר  ספירש"ע 5

 נתניה  גריאטרי נתניהמרכז 10

  תקווהפתח  גריאטרי בית רבקהמרכז 20

 לציו� ראשו�  גריאטרי ראשו� לציו�מרכז 25

 שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקור
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 2009, לפי מאפייני	 נבחרי	, לקשישי	קהילות תומכות  : 4.27לוח 

�  שנהסו

       בקהילה התומכתחברי�  

) נפשות( החברי� אחוז
 נפשות  אבבתי 65+מתו  בני 

  קהילות
    תומכות

     

 מוחלטי�מספרי�    

 כ"סה 218 45,300 34,177 6.1
     

  מפעילגו�    

הזק� למע� עמותה 145 27,629 20,719 

 חברה 73 17,671 13,458 

     

  יישובצורת    

  עירוניי�יישובי� 174 37,195 28,325 5.4

  כפריי�יישובי� 44 8,105 5,852 17.1

     

 אוכלוסייה מגזר    

 יהודי 206 43,108 32,520 6.3

 ערבי 12 2,192 1,657 3.7

     

 אחוזי�    

 כ"סה 100 100 100 

     

  מפעילגו�    

הזק� למע� עמותה 67 61 61 

 חברה 33 39 39 

     

  יישובצורת    

  עירוניי�יישובי� 80 82 83 

  כפריי�יישובי� 20 18 17 

     

 אוכלוסייה מגזר    

 יהודי 94 95 95 

 ערבי  6 5 5  

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
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 2009"1997, ת לקשישי	קהילות תומכו : 4.28לוח 

  שנהסו�, מספרי� מוחלטי�

   קהילות בקהילה התומכתהחברי�   )נפשות ( החברי�אחוז

   תומכות נפשות  אבבתי   65+ בני מתו 

      

0.4  1,736 2,331 17 1997 

0.6  2,452 3,380 28 1998 

1.1  4,933 6,562 36 1999 

1.4  6,466 8,798 51 2000 

1.8  8,496 11,376 59 2001 

2.1  10,412 13,847 74 2002 

2.7  13,521 18,185 92 2003 

3.3  16,509 22,180 110 2004 

4.0  20,862 28,055 144 2005 

4.6  24,235 32,614 158 2006 

5.2  27,454 36,760 178 2007 

5.9  31,652 42,369 199 2008 
6.1  34,177 45,300 218 2009 

 אינפו�גר מידע אשלמא: מקור
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לפי רשות מקומית, קהילות תומכות לקשישי	 : 4.29 לוח
)1(

 ,2009 
 סו� שנה,  מוחלטי�מספרי�

      בקהילה התומכתחברי�

   נפשות 

  קהילות מספרי�  

אחוזי�  אבבתי
)2(

   תומכות מוחלטי� 

     

 ארציכ"סה 218 45,300 6.1 34,177
)3(

 

    
 עיריות 

 מיותמקו מועצותו

 אופקי� 1 258 11.6 198

  יהודהאור 1 150 4.8 113

  עקיבאאור 1 276 14.6 206

 אזור 1 74 6.0 61

 אילת 2 322 10.7 279

 אשדוד 2 408 1.7 323

 אשקלו� 3 786 5.1 592

 ת'ג'באקה 1 125 9.0 100

  יעקבבאר 1 43 6.1 35

  שבעבאר 6 865 3.6 640

  שא�בית 2 516 38.8 372

  שמשבית 1 109 3.5 98

  ברקבני 2 528 4.8 414

 גבעת עדה'בנימינה 1 137 17.2 107

  י�בת 2 408 1.6 313

  שמואלגבעת 1 256 14.4 182

 גבעתיי� 2 444 4.9 384

  יבנהג� 1 143 16.8 107

 דימונה 1 270 7.8 206

  השרו�הוד 1 280 6.4 219

 הרצלייה 3 860 6.8 612

 אינפו�ע אשלמאגר מיד: מקור
 2009 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 65+ית בני  מתו* אוכלוסי)נפשות(אחוז החברי�  .2

 הס* הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה .3

 כולל את המועצה המקומית רמת ישי .4

 כולל את המועצה המקומית שוה� .5

� 
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לפי רשות מקומית, קהילות תומכות לקשישי	  :4.29 לוח
)1(

 )המש� (2009, 
 סו� שנה,  מוחלטי�מספרי�

    בקהילה התומכתחברי�

   נפשות 

  קהילות מספרי�  

אחוזי�  אבבתי
)2(

  תומכות מוחלטי� 

125 11.8 168 1  יעקב זכרו�

 חדרה 4 973 9.6 777

 חולו� 3 1,056 3.9 772

 פהחי 6 1,671 3.5 1,278

 הגלילית חצור 1 130 16.1 110

 טבריה 1 163 3.7 135

 טייבה 2 461 28.5 335

  כרמלטירת 2 783 35.7 557

 טמרה 1 120 10.6 78

 יבנה 1 122 5.3 96

 יהוד 2 322 12.2 232

 עילית יקנע� 2 422 29.0 311

 ירוח� 1 103 15.2 80

 ירושלי� 18 3,721 5.9 2,864

  יונהכפר 1 114 13.6 86

  סבאכפר 3 687 6.4 515

 כרמיאל 2 421 7.4 321

 לוד 1 228 3.1 194

  ציו�מבשרת 1 215 10.2 177

  העמקמגדל 2 541 20.2 388

 רעות'מכבי�'מודיעי� 1 244 9.3 159

 תרשיחא'מעלות 3 772 34.7 537

 נהרייה 2 582 8.3 443

  ציונהנס 2 413 12.7 320

 נצרת 1 239 5.3 207

  עיליתנצרת 4 1,010 15.1 756

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 2009 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 65+ת בני יי מתו* אוכלוס)נפשות(אחוז החברי�  .2

 הס* הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה .3

 כולל את המועצה המקומית רמת ישי .4

 כולל את המועצה המקומית שוה� .5

� 
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לפי רשות מקומית, קהילות תומכות לקשישי	 : 4.29 לוח
)1(

 )המש� (2009, 
 סו� שנה,  מוחלטי�מספרי�

    בקהילה התומכתחברי�

   נפשות 

  קהילות מספרי�  

אחוזי�  אבבתי
)2(

  תומכות מוחלטי� 

 נתיבות 1 192 12.1 152

 נתניה 2 648 2.4 478

 ני�'סח 1 285 27.7 195

 עומר 1 288 26.6 201

 עכו 3 558 10.6 409

 עפולה 4 805 16.0 603

  ודייר חנאעראבה 1 74 6.4 45

 ערד 1 44 1.3 38

 כרכור'חנה פרדס 1 250 8.4 192

  תקווהפתח 3 697 2.7 522

 צפת 2 371 13.7 288

 קצרי� 1 198 28.3 143

  אונוקריית 2 373 9.5 288

  אתאקריית 3 576 9.0 444

  גתקריית 3 658 12.3 502

טבעו� קריית 2 325 12.1 261
)4(

 

  י�קריית 2 297 4.6 231

 מוצקי� קריית 1 182 2.9 123

 מלאכי קריית 1 153 9.6 125

 שמונה קריית 1 203 9.7 161

  העי�ראש 2 313 12.1 248

 לציו� ראשו� 1 275 1.1 205

 רחובות 4 779 5.7 591

 רמלה 2 457 7.1 342

  ג�רמת 5 1,190 4.9 929

  השרו�רמת 2 468 7.3 341

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 2009 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 65+ת בני יי מתו* אוכלוס)נפשות(אחוז החברי�  .2

 לוח זההס* הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות ב .3

 כולל את המועצה המקומית רמת ישי .4

 כולל את המועצה המקומית שוה� .5

� 
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לפי רשות מקומית, קהילות תומכות לקשישי	 : 4.29 לוח
)1(

 )המש� (2009, 
 סו� שנה,  מוחלטי�מספרי�

    בקהילה התומכתחברי�

   נפשות 

  קהילות מספרי�  

אחוזי�  אבבתי
)2(

  תומכות מוחלטי� 

 רעננה 3 589 7.8 421

 שדרות 2 315 15.9 237

 שלומי 1 131 25.8 100

 שפרע� 1 292 15.7 216

 יפו'אביב תל 9 2,131 3.7 1,772

     

  אזוריותמועצות    

 אשכול 1 309 32.9 206

  טוביהבאר 2 298 18.0 221

  שמעו�בני 1 95 16.4 71

 ברנר 1 272 43.7 185

 גול� 1 21 10.2 18

  השרו�דרו� 2 576 30.4 398

 הגלבוע 2 372 18.1 273

 העליו� הגליל 2 704 34.6 523

 התחתו� הגליל 1 55 9.6 40

 זבולו� 2 208 21.1 150

  יבנהחבל 1 134 34.4 88

מודיעי� חבל 2 460 27.2 319
)5(

 

  אשקלו�חו� 1 35 3.6 27

  הכרמלחו� 2 300 13.7 212

  השרו�חו� 1 110 8.9 81

 יואב 1 87 16.1 62

  השרו�לב 1 165 7.9 135

 לכיש 1 190 25.6 139

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 2009 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 65+ת בני יי מתו* אוכלוס)נפשות(אחוז החברי�  .2

 הס* הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות בלוח זה .3

 כולל את המועצה המקומית רמת ישי .4

 כולל את המועצה המקומית שוה� .5

� 
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לפי רשות מקומית, קהילות תומכות לקשישי	 : 4.29 לוח
)1(

 )המש� (2009, 
 סו� שנה,  מוחלטי�מספרי�

    בקהילה התומכתחברי�

   נפשות 

  קהילות מספרי�  

אחוזי�  אבבתי
)2(

  תומכות מוחלטי� 

 דומגי 1 122 9.6 96

  אשרמטה 2 425 17.7 323

  יהודהמטה 1 130 4.4 90

 מנשה 1 198 18.0 132

  יוס�מעלה 1 136 26.0 102

  הגלילמרו� 1 225 33.4 159

 מרחבי� 1 180 29.9 128

  הירד�עמק 1 133 8.8 105

 המעיינות עמק 2 340 27.7 240

  חפרעמק 2 527 15.5 374

  יזרעאלעמק 2 439 18.6 346

  נגבשדות 2 375 56.4 254

  הנגבשער 1 264 30.8 202

 שפיר 1 220 31.9 153

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור
 2009 תושבי� בסו� 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .1

 65+ת בני יי מתו* אוכלוס)נפשות(אחוז החברי�  .2

 לוח זההס* הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ# מופיעות ב .3

 כולל את המועצה המקומית רמת ישי .4

 כולל את המועצה המקומית שוה� .5
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 2010, נופשוני	 לקשישי	 והמיטות בה	 : 4.30 לוח
 סו� שנה,  מוחלטי�מספרי�

 יישוב  הנופשו�ש� מיטות

   

 כ"סה  103

   

 ברק בני מנוחה בית 5

 דימונה שירלי 5

 חיפה  יהודהב� 5

 פהחי  הכרמלורד 4

 ירושלי� המאוחד 5

 ירושלי�  הזהבעיד� 31

 ירושלי�  לארצנוקוממיות 5

  אדומי�מעלה  12

  עיליתנצרת  16

  תקווהפתח  החמישהמעלה 5

 יפו' אביבתל אלנבי 5

 יפו' אביבתל  הבימהלב 5

 השירות לזק#, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�: מקור
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, לפי סוג התוכנית, דיור המוג� לקשישי	תוכניות ויחידות דיור ב: 4.31 לוח

2009 

 *אוגוסט

  כניותות  דיוריחידות

אחוזי� אחוזי�   מוחלטי�מספרי�    מוחלטי�מספרי�
      

 כ"סה 181 100 22,866 100

  מסובסדותתוכניות 114 63 10,721 47

  שאינ� מסובסדותתוכניות 67 37 12,145 53

 ואינפ�מאגר מידע אשל: מקור

 תקופה ממוצעת של נתוני� מתאריכי� שוני� *
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 שני	 נבחרות, תוכניות ויחידות דיור בדיור המוג� לקשישי	 : 4.32 לוח

* יחידות דיור לאל� יהודי�שיעור     מוחלטי�מספרי� 

   תוכניות  דיוריחידות  65 +בני 75 +בני

     

35 14 4,876 52 1985 

     

35 15 6,170 70 1990 

     

72 33 21,315 165 2004 

     

70 34 22,866 181 2009 

     

 1990�2009 בשני הגידול   

  מוחלטי�מספרי� 111 16,696  

 אחוזי� 159 271  128 96

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור

 לפי הידוע עד כה האוכלוסייה הערבית לא משתמשת בשירות זה *
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לפי אזור , ת ויחידות דיור בדיור המוג� לקשישי	תוכניו : 4.33 לוח

 2009, )מחוזות ונפות(גאוגרפי 

אוגוסט
)1( 

  יחידות דיור שיעור

לאל� יהודי
)2(

   
    מוחלטי
מספרי

   תוכניות  דיוריחידות   65 +בני 75 +בני
      

 ארצי כ"סה 181 22,866  34 70

      

  ירושלי�מחוז 22 2,398  39 80

      

  הצפו�מחוז 12 1,023  16 34

  צפת והגול�נפות 1 84  9 20

  כנרתנפת 1 27  � �

  יזרעאלנפת 4 388  17 35

  עכונפת 6 524  23 47

      

  חיפהמחוז 31 3,399  34 67

  חיפהנפת 28 3,159  40 77

  חדרהנפת 3 240  12 25

      

  המרכזמחוז 44 5,863  35 74

  השרו�נפת 11 1,860  51 101

  תקווהפתח נפת 14 2,012  34 71

  רמלהנפת 5 314  16 37

  רחובותנפת 14 1,677  33 71

      

  תל אביבמחוז 39 6,134  35 66

    

  הדרו�מחוז 32 3,941  41 90

  אשקלו�נפת 14 1,663  31 68

  באר שבענפת 18 2,278  53 119

      

 הודה ושומרו� יאזורי 1 108   12 35

 אינפו�מאגר מידע אשל: מקור

 תקופה ממוצעת של נתוני� מתאריכי� שוני� .1

 ההאוכלוסייה הערבית לא משתמשת בשירות ז, לפי הידוע עד כה .2



 2010 - קשישים בישראל 316

, חריפה�גריאטרייה תת, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה: 4.34 לוח

 2009, שיקו� וסיעודית מורכבת�גריאטרייה

�  שנהסו

  חולי� שישבתי  אל�ות ל מיטשיעור

    מחלקהבה� מיטות 65 +בני 75 +בני

     

  חריפהגריאטרייה 15 535 0.7 1.5

  גריאטריתפנימית: מזה 6 226 0.3 0.6

     

 חריפה� תתגריאטרייה 5 228 0.3 0.6

 שיקו��גריאטרייה 18 895 1.2 2.5

  מורכבתסיעודית 38 1,659 2.2 4.7

 שירותי מידע ומחשוב, תמשרד הבריאו: מקור

 

 

מאפייני האשפוז : 4.35 לוח
)1(

גריאטרייה ,  במחלקות גריאטרייה חריפה

 2009, שיקו� וסיעודית מורכבת�גריאטרייה, חריפה�תת

שהייה ממוצעת   שחרורי�  אחוז

    אחוז:מזה ימי תפוסה  חולי�של

)ימי� (ששוחררו הפטירות אשפוז בתק 
)2(

   כ"סה 

      

10.4 95.7 186,969  חריפה גריאטרייה 17,245 6.7

 גריאטריתפנימית: מזה 7,109 6.8 64,793 78.0 9.1

      

 חריפה� תתגריאטרייה 2,266 16.4 64,283 77.2 28.2

26.9 105.9 346,598  שיקו��גריאטרייה 12,558 3.7

64.3 95.4 553,926  מורכבת סיעודית 8,240 31.1

 רותי מידע ומחשובשי, משרד הבריאות: מקור

 2להגדרות של מאפייני אשפוז ראו פרק  .1

 בבית החולי� .2
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, חריפה�גריאטרייה תת, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.36 לוח

לפי אזור גאוגרפי , שיקו�  וסיעודית מורכבת�גריאטרייה

 2009, )מחוזות(
 סו� שנה,  מוחלטי�מספרי�

   חריפהגריאטרייה   

  סיעודית
 כבתמור

 �גריאטרייה
 שיקו�

  גריאטרייה
 חריפה�תת

פנימית : מזה

   כ"סה גריאטרית

      

  ארציכ"סה 535 226 228 895 1,659

      

  ירושלי�מחוז 25 25 90 28 212

  הצפו מחוז 35 35 � 18 108

  חיפהמחוז 78 � � 190 149

  המרכזמחוז 210 64 114 446 688

 תל אביב מחוז 126 102 24 126 343

  הדרו�מחוז 61 � � 87 159

 שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקור
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, חריפה�גריאטרייה תת, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.37 לוח

לפי אזור גאוגרפי , שיקו� וסיעודית מורכבת�גריאטרייה

 2009, )מחוזות(
 סו� שנה

   חריפהגריאטרייה   

  סיעודית

 מורכבת

�הגריאטריי
 שיקו�

 גריאטרייה
 חריפה�תת

: מזה

 פנימית 

  כ"סה גריאטרית

      

 65 +בני �1,000שיעורי� ל    

  ארציכ"סה 0.7 0.3 0.3 1.2 2.2

  ירושלי�מחוז 0.3 0.3 1.3 0.4 3.0

  הצפו מחוז 0.4 0.4 � � 1.1

  חיפהמחוז 0.7 � � 1.7 1.4

  המרכזמחוז 1.2 0.4 0.7 2.6 3.9

  תל אביבמחוז 0.7 0.6 � 0.7 1.9

  הדרו�מחוז 0.6 � � 0.9 1.6

      

 75 +בני �1,000שיעורי� ל    

  ארציכ"סה 1.5 0.6 0.6 2.5 4.7

  ירושלי�מחוז 0.7 0.7 2.7 0.8 6.3

  הצפו מחוז 0.9 0.9 � � 2.7

  חיפהמחוז 1.4 � � 3.5 2.7

  המרכזמחוז 2.6 0.8 1.4 5.5 8.5

  תל אביבמחוז 1.3 1.1 � 1.3 3.6

  הדרו�מחוז 1.3 � � 1.9 3.5

 שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקור
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, חריפה�גריאטרייה תת, מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.38 לוח

 שני� נבחרות, שיקו� וסיעודית מורכבת�גריאטרייה

�  שנהסו

   חריפהגריאטרייה   

 סיעודית
 מורכבת

�גריאטרייה
 שיקו�

 ייהגריאטר
 חריפה�תת

 : מזה

 פנימית 

   כ"סה גריאטרית

      

  מוחלטי�מספרי�     

86 1,182   432 1990 

763 782   468 1995 

1,238 955  181 591 2000 

1,480 909 108 217 589 2005 

1,528 913 192 217 554 2006 

1,500 934 228 217 554 2007 

1,439 958 228 231 538 2008 

1,659 895 228 226 535 2009 

      

65+ לאל� בני שיעור     

0.2 2.7   1.0 1990 

1.4 1.5   0.9 1995 

2.0 1.5  0.3 0.9 2000 

2.1 1.3 0.2 0.3 0.8 2005 

2.2 1.3 0.3 0.3 0.8 2006 

2.1 1.3 0.3 0.3 0.8 2007 

2.0 1.3 0.3 0.3 0.8 2008 

2.2 1.2 0.3 0.3 0.7 2009 

      

75+ לאל� בני שיעור     

0.5 6.4   2.3 1990 

3.5 3.6   2.2 1995 

4.5 3.5  0.7 2.1 2000 

4.6 2.8 0.3 0.7 1.8 2005 

4.7 2.8 0.6 0.7 1.7 2006 

4.5 2.8 0.7 0.7 1.7 2007 

4.2 2.8 0.7 0.7 1.6 2008 

4.7 2.5 0.6 0.6 1.5 2009 

 שירותי מידע ומחשוב, שרד הבריאותמ: מקור
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 2009, לפי סוג מוסד ומגזר, מוסדות לטיפול ממוש	 : 4.39 לוח
 סו� שנה, מספרי� מוחלטי�

            סיעודיות מחלקות

)מעונות( אבות בתי  בדיור  
בקיבו% מוג 

 חולי�בבית
 כללי

  חולי�בתי
   כ"סה רגילי� משולבי�  כרוניי�לחולי�

          

 כ"סה 392 80 87 110 7 70 38

 ממשלתי 11  4 4 3  

 וולונטרי 156 15 47 15 4 61 14

 פרטי 225 65 36 91   9 24

, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�; שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות
 השירות לזק#
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, משרד מפקח ומגזר, לפי סוג מיטה, מיטות לטיפול ממוש	 : 4.40 לוח

2009 
 סו� שנה, �מספרי� מוחלטי

  בפיקוחמיטות
   הבריאותמשרד

 בפיקוחמיטות
משרד הרווחה
והשירותי� 
   החברתיי�

 מגזר  מיטותכ"סה לתשושי�  כ"סה לסיעודיי�  נפשלתשושי

        

 אחוזי� 100 32  68 55 13

       

 כ"סה 29,281 9,363*  19,918 16,169 3,749

       

 שלתיממ 1,644 589  1,055 742 313

 וולונטרי 10,353 3,765  6,588 5,576 1,012

 פרטי 17,284 5,009  12,275 9,851 2,424

, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�; שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות
 השירות לזק#

 מיועדות לקשישי� שהוגדרו כעצמאיי�) 6%( מה# �560כ *
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 2009,  לפי המשרד המפקח ולפי מגזר,מיטות לטיפול ממוש	 : 4.41 לוח
 סו� שנה, אחוזי�

  בפיקוחמיטות
   הבריאותמשרד

 בפיקוחמיטות
משרד הרווחה
והשירותי� 
   החברתיי�

 מגזר  מיטותכ"סה לתשושי�  כ"סה לסיעודיי�  נפשלתשושי

        

 כ"סה 100 100  100 100 100

       

 ממשלתי 6 6  5 5 8

 ולונטריו 35 40  33 34 27

 פרטי 59 53  62 61 65

, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�; שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות
 השירות לזק#
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לפי המשרד המפקח , מיטות לטיפול ממוש	 במגזרי� השוני� : 4.42 לוח

 2009, וסוג מיטה
 סו� שנה, אחוזי�

   ממשלתי וולונטרי פרטי

    

 כ"סה 100 100 100

    

 בפיקוח משרד הרווחה והשירותי
 החברתיי
מיטות   

29 36 36 
 לתשושי

    

  משרד הבריאותבפיקוח מיטות   

 כ"סה 64 64 71

 לסיעודיי� 45 54 57

 נפש לתשושי 19 10 14

, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�; שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות
 השירות לזק#
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מחוזות (לפי אזור גאוגרפי , מוסדות ומיטות לטיפול ממוש	 : 4.43 לוח

 2009, )ונפות

�  שנהסו

    מוחלטי�מספרי�   מיטות לאל�שיעור

   מוסדות מיטות   65 +בני 75 +בני

      

  ארציכ"סה 392 29,281  39 83

     

 ירושלי
 מחוז 37 2,523  35 74

      

  הצפו�זמחו 94 4,267  45 106

 והגול  צפת נפות 16 414  36 82

  כנרתנפת 17 716  83 186

  יזרעאלנפת 26 1,062  31 72

  עכונפת 35 2,075  52 123

      

  חיפהמחוז 63 5,056  46 93

  חיפהנפת 53 3,935  47 92

  חדרהנפת 10 1,121  41 96

     

  המרכזמחוז 88 8,032  46 99

  השרו נפת 29 1,898  47 96

  תקווהפתח נפת 32 3,398  55 118

  רמלהנפת 9 720  34 80

  רחובותנפת 18 2,016  39 84

      

 אביב תל מחוז 80 6,718  37 70

      

  הדרו
מחוז 30 2,685  26 59

  אשקלו נפת 12 1,212  22 49

 שבע באר נפת 18 1,473   31 72

, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�; דע ומחשובשירותי מי, משרד הבריאות : מקורות
 השירות לזק#
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לפי משרד מפקח ואזור גאוגרפי , מיטות לטיפול ממוש	 : 4.44 לוח

 2009, )מחוזות ונפות(

�  שנהסו

   בפיקוחמיטות
  הבריאות משרד

 משרד הרווחה  בפיקוחמיטות
  והשירותי� החברתיי�

  מספרי�  לאל�שיעור   מספרי�  לאל�שיעור

   מוחלטי� 65 +בני   מוחלטי� 65 +בני

       

27 19,918 
 

  ארציכ"סה 9,363 13

      

  ירושלי
מחוז 898 13  1,625 23

      

  הצפו�מחוז 1,337 14  2,930 31

  צפת והגול נפות 38 3  376 33

  כנרתנפת 111 13  605 70

  יזרעאלנפת 240 7  822 24

  עכונפת 948 24  1,127 28

      

  חיפהמחוז 1,793 16  3,263 30

  חיפהנפת 1,356 16  2,579 31

  חדרהנפת 437 16  684 25

      

  המרכזמחוז 2,376 14  5,656 32

  השרו נפת 650 16  1,248 31

  תקווהפתח נפת 926 15  2,472 40

  רמלהנפת 58 3  662 32

  רחובותנפת 742 14  1,274 25

      

  תל אביבמחוז 2,366 13  4,352 24

      

  הדרו
מחוז 593 6  2,092 21

  אשקלו נפת 208 4  1,004 19

  באר שבענפת 385 8   1,088 23

, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�; שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות
 השירות לזק#
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 נבחרותשני� , מוסדות ומיטות לטיפול ממוש� : 4.45 לוח

   מוחלטי�מספרי�  מיטות לאל�שיעור

   מוסדות מיטות  65 +בני 75 +בני

     

113 37 12,507 117 1981 

101 40 14,948 145 1985 

103 43 19,041 192 1990 

106 43 23,582 306 1995 

102 45 28,131 389 2000 

83 39 29,281 392 2009 

     

 2009 1990 בשני
 הגידול   

  מוחלטי�מספרי� 200 10,240  

 אחוזי� 104 54  �8 �20

, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�; שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות
 השירות לזק#
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לפי המשרד המפקח וסוג מיטה ולפי , מיטות לטיפול ממוש� : 4.46 לוח

 שני� נבחרות, גיל

  משרד הרווחה וח בפיקמיטות  בפיקוחמיטות

  והשירותי� החברתיי� הבריאות משרד

כ"סה לסיעודיי�  נפשלתשושי    כ"סה לעצמאיי� לתשושי� 

       

 המיטות שיעור      

 65+ בני לאל#      

1 12 13 5 19 24 1981 

1 15 16 6 17 23 1985 

3 14 17 10 15 26 1990 

3 17 20 11 11 22 1995 

4 21 25 11 8 20 2000 

5 22 27 12 1 13 2009 

       

61 54 55 15 �95 �51 

   הגידולאחוז
 1990�2009 בשני�

       

 המיטות שיעור      

 75 +בני לאל#      

2 37 39 15 59 73 1981 

3 39 41 15 45 60 1985 

7 34 41 25 37 61 1990 

8 42 50 28 28 56 1995 

10 47 57 26 19 45 2000 

11 46 56 25 2 26 2009 

       

41 35 36  1 �96 �57 

   הגידולאחוז
 1990�2009 בשני�

, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�; שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות
 השירות לזק#
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לפי מאפייני� , שיעור התפוסה של המיטות לטיפול ממוש� : 4.47 לוח

 2009 ,נבחרי�

 סו� שנה, אחוזי�

  בפיקוח מיטות

 הבריאותמשרד 

  בפיקוח מיטות

 משרד הרווחה 

    מיטותכ"סה   החברתיי�והשירותי�
    

 כ"סה 87 77 91

    
 מגזר   

 ממשלתי 64 51 71
 וולונטרי 87 78 92
 פרטי 89 79 93
    
 מחוז   

 ירושלי� 91 81 96
 הצפו  90 83 93
 חיפה 83 70 90
 המרכז 86 77 89
  אביבתל 85 73 92
 הדרו� 92  90 92

, משרד הרווחה והשירותי� החברתיי�; שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות
 השירות לזק#
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 __ לקט נתונים __
____________________________________ 

�  È�· ¯ÙÒÓ+65ÌÏÂÚ·  ,2009 ,ÌÈ�ÂÈÏÈÓ  521.4  

  È�·+65ÌÏÂÚ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ó   7.7% 

  È�·+65‰ÙÂ¯È‡ ˙˘·È·   15.3% 

  È�·+65‰˜È¯Ù‡ ˙˘·È·   3.3% 
�  È�· ÊÂÁ‡+65˙Â¯Á·� ˙Â�È„Ó·  ,2009 
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�  È�·+65‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ·  ,2008 

  ‰‡È¯Â˜ ÌÂ¯„31% ,‰¯‡" ·17% , Ï‡¯˘È11% , ‰ÈÏËÈ‡3% 

� ˙Â�Â˘ ˙Â�È„Ó· ˙ÂÏ˙ ÈÒÁÈ ,2009 ,Ï ‚ˆÂÓ-1,000 

ÈÏÏÎ*   ÌÈ�˜Ê  
748 444  Â˜�ÂÓ 
668 215 ‰¯‡" · 
847 182  Ï‡¯˘È 

1,450 65  ‰ÈÙÂÈ˙‡ 

*  Ï˙ ÒÁÈÂ ÌÈ�˜Ê ˙ÂÏ˙ ÒÁÈ ¯Â·ÈÁ ‡Â‰ ÈÏÏÎ ˙ÂÏ˙ ÒÁÈÌÈ„ÏÈ ˙Â 
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 הקשישים במבט בינלאומי. 5

 

 

 מבוא

הזדקנות ועל מאפייני הקשישי� הבט בינלאומי נתוני� על מבפרק זה מוצגי� ב

וכ� ,  מדינות מפותחות ומדינות מתפתחותנבחרולהשוואה . במספר מדינות

. מדינות שכנות לישראל ומדינות שמה� היו גלי עלייה משמעותיי� לישראל

 .בריאותיי� וחברתיי�,  זה כוללי� נתוני� דמוגרפיי�הנתוני� בפרק

אחד . בט בינלאומימיש לציי� כי קיימי� קשיי� בהצגת נתוני� השוואתיי� ב

מדינות המתקבלי� מה של הנתוני� � נובע מהשוני ברמת אמינות�ייקשה

 ,לשי� לב למקור הנתוני�מומל� ). בעיקר של המדינות המתפתחות(השונות 

לבדוק את ההערות הספציפיות במקור הנתוני� לגבי  �� בהשימוש ה עתוב

לשמור על אחידות בשנת העדכו� של נעשה ניסיו� , ככלל. המדינות השונות

 ובמספר לוחות מוצגי� נתוני�, אול� קיי� קושי רב ג� בנושא זה, הנתוני�

 החלטנו לא , שלאחר התלבטויות, היו בידינו נתוני�,ואמנ�. משני� שונות

וכ� בשל חוסר , בשל שנות העדכו� השונות, ל מידת אמינות�בשלהציג� 

 . אחידות בהגדרות בי� מדינות שונות

חלק� דר  מאגרי מידע באינטרנט וחלק� , הנתוני� נאספו ממקורות שוני�

נתו� ל עדיפותתמיד ניתנה  ,ככלל. מפרסומי� של ארגוני� בינלאומיי� שוני�
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 United Nations (UN), Worldו� כגמפרסו� של אחד הארגוני� הבינלאומיי� 

Health Organization (WHO), International Labor Organization (ILO). 

א  לא תמיד , נעשה ניסיו� להקפיד על הצגת נתוני� לגבי אות� המדינות

סדר ההצגה של המדינות במרבית הלוחות תלוי במשתנה .  הדבראפשרהת

 .ב"וצגות לפי סדר האובחלק מהלוחות המדינות מ, המוצג בלוח

 כדי ,הנתוני� על ישראל בלוחות הבינלאומיי� מופיעי� לפי המקור הבינלאומי

קיימי� לפעמי� הבדלי� . לשמור על אחידות במקור הנתוני� ולאפשר השוואה

ידי הגופי� הבינלאומיי� לעומת אלה המפורסמי� �בנתוני� המפורסמי� על

  . הנחות שונותבגלל, ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה�על

 

 ממצאים עיקריים

 7.7%  היוווה�,  מיליו� נפש521.4� ל2009 הגיע בשנת  בעול�65+בני מספר  �

 בעול� 65+צפוי מספר� של בני  2030עד שנת . �עולבמכלל האוכלוסייה 

 יותר .�עולת ה מכלל אוכלוסיי12% וה� יהוו, מיליו� נפש 990�להגיע ל

 65+בני אחוז , באירופה. שת אסיה בעול� חיי� ביב65+ממחצית מבני 

ובשנת , ) מכלל האוכלוסייה15%�כ(הגבוה ביותר מתו  האוכלוסייה הוא 

 ).5.1לוח  ( מהאוכלוסייה ביבשת אירופה22% 65+ יהיו בני 2030

 ארצות, הודו,  ה� סי�ביותר בה� מספר הקשישי� הוא הגבוהשהמדינות  �

  ).5.2לוח (י� במדינות אלה הקשישי� בעול� גר כמחצית. יפ� ורוסיה, הברית

בה  ואחוז הקשישי� מכלל האוכלוסייה ,ישראל היא מדינה צעירה יחסית �

 71� ישראל נמצאת במקו� ה.בי� המדינות המפותחות שנסקרומהוא הנמו  

 65+בני  אחוז . באוכלוסייה65+אחוז בני בי� מדינות העול� מבחינת 

). 25%�19%(הגבוה ביותר הוא באיטליה וביוו� , בגרמניה, ביפ�, במונקו

 9%� ו13%(מונקו הוא הגבוה ביותר ב 80+� ובני ה75+�אחוז בני ה

כפול , 10%�9%�באיטליה וביוו� הוא כ,  ביפ�75+�אחוז בני ה). בהתאמה

בגרמניה , בשוודיה, , באיטליה,  ביפ�80+�שיעור בני ה. מהשיעור בישראל

 ).5.3לוח (  בישראל3%� לעומת כ6% לבי� 5%וביוו� הוא בי� 
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 הוא הגבוה מבי� 2010� ל1950 בישראל בי� 65+אחוז הגידול במספר בני  �

מדינות נוספות שבה� אחוז הגידול הוא גבוה ). 1,500%�כ(המדינות שנסקרו 

אחוז הגידול של . יפ� ותורכיה, מרוקו, מקסיקו, ברזיל, דרו� קוריאה: ה�

וא פחות ממחצית ה) 2010 עד 1950(כלל האוכלוסייה בישראל באותה עת 

 ).5.5לוח  (65+מאחוז הגידול במספר בני 

יגיע אחוז ביפ�  ו47%�במונקו יגיע ל 65+בני אחוז , 2030בשנת , לפי התחזית �

  ).5.6לוח ( 14%� באותה עת ל65+בישראל יגיע אחוז בני . 30%�ל 65+בני 

 .מכלל האוכלוסייה מצביע על הזדקנותה של החברה 80+חלק� של בני  �

בשוודיה ובצרפת הוא בי� , ביוו�, באיטליה,  ובספרד ביפ�80+�בני השיעור 

אחוז זה יהיה גבוה במיוחד  2030בשנת .  בישראל3%� לעומת כ6% לבי� 5%

 אחוז יהיה במדינות האירופיות המפותחות . מכלל האוכלוסייה12%� כ,ביפ�

  מכלל80+חלק� של הנשי� בנות . 9% לבי� 8%בי�  2030 בשנת 80+�בני ה

  צפוי להיות גבוה א/ יותר ולעבור את 2030הנשי� במדינות אלו בשנת 

 ).5.7לוח  (10%�ה

� הנשי� של �חלק. נשי� מהקשישי� ה� 56%, 2009 בשנת בישראל  

גברי� לכל מספר (יחס המיני� .  יותרגבוהבמדינות מפותחות אחרות 

מדינות ב לעומת המצבבקרב הקשישי� בישראל גבוה )  נשי�1,000

בי� המדינות .  גברי�774 נשי� יש 1,000ועל כל , ותחות אחרותמפ

 443 נשי� יש 1,000 על כל : נמצא ברוסיהיחס הנמו  ביותרה, שנסקרו

 ). 5.8לוח ( גברי� קשישי�

בהשוואה .  בישראל היא בי� הגבוהות בעול�תוחלת החיי� בלידה ,2008�ב �

א מהגבוהות תוחלת החיי� של הגברי� הי, למדינות מפותחות שנסקרו

הפער בי� . קנדה ושוודיה, יפ�, איטליה,  והיא זהה לזו של אוסטרליהביותר

המדינות לעומת , קט�תוחלת החיי� של גברי� לזו של נשי� בישראל 

 5� שני� ביפ� ו7 לעומת פער של,  בישראל שני�4 (המפותחות שנסקרו

 85�84� בהשוואה ל83תוחלת החיי� של נשי� בישראל היא . )באוסטרליה

 ).5.9לוח  ( ביפ�86�במדינות מערב אירופה ובאוסטרליה ו

� כלומר מספר השני� שאד� צפוי לחיות, בבריאות טובהתוחלת החיי�   

.  לנשי�74� לגברי� ו72א ו בישראל הבמצב בריאות תקי� וללא מוגבלות
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 73 ועומדת על , היא הגבוהה ביותרבבריאות טובה תוחלת החיי� ,ביפ�

 בי� תוחלת החיי� בלידה לבי� תוחלת הפער. נשי� ל78�ו י�שני� לגבר

כלומר מש  הזמ� שצפויי� לחיות במצב ( בישראל בבריאות טובההחיי� 

 שני� לנשי� והוא דומה 9� שני� לגברי� וכ7�עומד על כ) של מוגבלות

 ).5.9לוח  (למצב במדינות שבה� תוחלת החיי� בלידה דומה לזו שבישראל

�ותוחלת החיי� , 23.8� ליפ�לנשי� הגיעה ב 69�65 י�תוחלת החיי� בגיל  

תוחלת , באתיופיה, בי� המדינות שנסקרו. 18.7�של הגברי� הגיעה ל

; ) לנשי�13.1� לגברי� ו11.8 ( היא הנמוכה ביותר,69�65 החיי� בגיל

  .)5.10לוח (

� של נשי� היא הגבוהה ביותר והיא 89�85תוחלת החיי� ביפ� בגילי�   

הפער בי� נשי� , בישראל. 6.3 שני� ושל הגברי� עומדת על 8.4עומדת על 

 6.2� לנשי� ו6.4ותוחלת החיי� בגילי� אלו עומדת על , לגברי� קט� יותר

 . )5.10לוח  (צפויי� לחיות עוד כשנתיי� בממוצע ומעלה 100 בני .לגברי�

כשלושה רבעי� מכלל הפטירות של , כמו ברוב המדינות המפותחות, בישראל �

בחלק . 65+ מכלל הפטירות של הנשי� ה� של בני 84%�ו, י�הגבר

 מכלל הפטירות גבוה 65+מהמדינות המפותחות שיעור הפטירות של בני 

 בקרב הנשי� 90%� בקרב הגברי� בשוודיה ול82%�מאשר בישראל ומגיע ל

במדינות המתפתחות השיעור נמו  בהרבה ומגיע בדרו� . ביוו� ובאיטליה

 מכלל הפטירות של 26%�לל הפטירות של הגברי� ול מכ20%�אפריקה רק ל

 ). 5.11לוח (הנשי� 

ביחס ) 65+בני ( מציג את מספר הקשישי� יחס התלות של הקשישי� �

 הוא הגבוה יחס התלות במונקו, 2009�ב. )64�20(לאוכלוסייה בגיל העבודה 

 373 ביפ� יחס התלות הוא .ש בגיל העבודהי א1,000� קשישי� ל444: ביותר

,  בהיות ישראל מדינה צעירה יחסית. איש בגיל העבודה1,000�שי� לקשי

 יחס התלות של הקשישי� הוא הנמו  מבי� המדינות המפותחות שנסקרו

 ). 5.12לוח  (182ועומד על 

�מספר את ו) 19�0( המציג את מספר הצעירי� ,יחס התלות הכללי  

נות גבוה במדי, ביחס לאוכלוסייה בגיל העבודה) 65(+הקשישי� 

 847היחס בישראל עומד על . הילדי� גבוהאחוז בה� שחות פתמתה
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 והוא הגבוה ביותר  אנשי� בגיל העבודה1,000לכל ) נתמכי�(תלויי� 

יחס התלות הכללי עומד צרפת ובבשוודיה . במדינות המפותחות שנסקרו

 ).5.12לוח  (670�כ על � ובדנמרקביפ� ו ,700על בער  

� יחס התלות של הקשישי� ביפ� יהיה הגבוה 2020בשנת , לפי התחזית  

 איש בגיל העבודה ובשנת 1,000 קשישי� לכל 508 �) למעט מונקו(ביותר 

  ).5.13לוח ( איש 1,000 קשישי� לכל 548 2030

 במדינות  המשתתפי� בכוח העבודה65+בני באחוז קיימת שונות רבה  �

 במקסיקו ועד 29%, בדרו� קוריאה 31%אחוז זה נע בי� . השונות שנסקרו

ועד   ביפ�30%,  במקסיקו47%  אחוז זה נע בי�,בקרב הגברי�. בצרפת 2%�ל

 13%,  במקסיקו15%  בי�� ובקרב הנשי�; )18%בישראל  (בצרפת 2%�ל

בי� המדינות ). 6%בישראל  (בספרד 1%�לבארצות הברית וביפ� ועד 

 בכוח 65+ביפ� נמצא האחוז הגבוה ביותר של השתתפות של בני , המפותחות

לוח  (;) בהתאמה,13%� ו30%(ג� בקרב הגברי� וג� בקרב הנשי� , העבודה

5.14.( 

�  המשתתפי� בכוח העבודה64�55אחוז בני קיימת שונות רבה ג� ב  

 33%� ל ביפ�69%� בשוודיה ו73% אחוז זה נע בי�. במדינות שנסקרו

 41%� ל ביפ�85% אחוז זה נע בי� ,בקרב הגברי�.  בתורכיה29%�בפולי� ו

 22%�ל,  בשוודיה69%  בי�� ובקרב הנשי�, )72% � בישראל (בהונגריה

 ). 5.14לוח  (;)52% � בישראל ( בתורכיה15%�בפולי� ו

 שונה הגרי� לבד ומעלה מראה כי אחוז 60בחינת הסדרי המגורי� של בני  �

במדינות סקנדינביה אחוז זה הוא הגבוה ביותר . מאוד בי� המדינות שנסקרו

ואילו במדינות אפריקה ואסיה , )35%פינלנד ; 37%שוודיה ; 39%דנמרק (

אחוז הנשי� הגרות ). 3%הודו ; 5%אתיופיה ; 6%מרוקו (הוא הנמו  ביותר 

כולל אלו שבה� אחוז , לבד גבוה מאחוז הגברי� הגרי� לבד בכל המדינות

 12%,  ומעלה גרי� לבד60 מבני 24%בישראל . הגרי� לבד נמו  מאוד

 ).5.15לוח ( מהנשי� 34%�מהגברי� ו

�בעוד שבמדינות אירופה אלו . ג� הסדרי המגורי� במדינות השונות שוני�  

;  בהולנד54%;  בדנמרק56%(גרי� בעיקר ע� בני זוג , שאינ� גרי� לבד

הרי שבמדינות אסיה ואפריקה גרי� בעיקר ע� ילד או , ) בבריטניה49%
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אחוז הגרי� ). קוריאה בדרו� 80%;  בהודו83%;  במרוקו79%(ע� נכד 

והוא , ע� מישהו שאינו קרוב משפחה נמו  מאוד בכל המדינות שנסקרו

 ).5.16לוח ( בספרד ובארגנטינה 5%�נע בי� פחות מאחוז ביפ� ל

� בקנדה לפחות מחצי 6% נע בי� הגרי� במוסדות ומעלה 60חלק� של בני   

נוס/ המדינות המובילות בשיעור הגרי� במוסדות ב. אחוז במקסיקו

על פי רוב שיעור הנשי� ). 4%�כ(דנמרק וארצות הברית , לקנדה ה� צרפת

בארצות ; 5% לעומת 8%בקנדה (הגרות במוסדות גבוה משיעור הגברי� 

ברוסיה ובמקסיקו שיעור הגרי� במוסדות , בסי�). 3% לעומת 5%הברית 

 ).5.17לוח (נמו  מאחוז אחד 

 

 עיגול מספרי�

 .בגלל עיגול המספרי�, לוהכ�כרח לס ה� במתאיאינו סיכו� הפירוטי� 

 

 מקורות

 World Health Organization: �"הנתוני� לפרק זה מקור� בפרסומי� של האו

(WHO), International Labor Organization (ILO), International Data Base (IDB). 

 .מקור מפורט לנתוני מצוי
 בתחתיתו של כל לוח
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2030� ותחזית ל2009, אזור/עול� ובכל יבשת ב65+בני  : 5.1לוח 
)1(

 

      65+ בני אחוז

  מיליוני� אחוזי� מהאוכלוסייה

2030 2009  2030 2009  2030 2009   

            

 בעול� כ"סה 521.4 990.1  100.0 100.0  7.7 12.0

 אסיה 277.0 573.6  53.1 57.9  6.9 12.1

אירופה 124.4 175.9  23.9 17.8  15.3 21.8
)2(

 

 אמריקה צפו� 44.7 81.7  8.6 8.3  13.1 19.8

11.8 6.6  8.5 7.4  83.9 38.6 

 הלטינית אמריקה
 והקריביי�

 אפריקה 32.9 68.1  6.3 6.9  3.3 4.4

 אוקיאניה 3.8 7.0  0.7 0.7  10.9 16.2

 )� באינטרנטפורס (US Bureau of the Census, International Data Base: מקור

 �2009 באוכלוסייה ב65+ סדר יורד של מספר בני לפי . 1

  לשעברמ"בריהכולל מדינות של  . 2

 

 

 *2009, 65+עשר המדינות בעלות המספר הגבוה ביותר של בני  : 5.2לוח 

  65 +בני

   אלפי�  האוכלוסייהמכלל אחוז

   

 סי� 111,925 8.5

 הודו 60,487 5.2

 הברית ארצות 39,571 12.9

 יפ� 28,208 22.2

 רוסיה 19,155 13.7

 גרמניה 16,706 20.3

 אינדונזיה 14,304 6.0

 ברזיל 12,732 6.4

 איטליה 11,744 20.2

 צרפת 10,559 16.4

 )פורס� באינטרנט (US Bureau of the Census, International Data Base: מקור

  באוכלוסייה65+לפי סדר יורד של מספר בני  *
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2009, לפי גיל,  מכלל האוכלוסייה במדינות נבחרות65+בני  : 5.3לוח 
)1( 

 אחוזי�

  האוכלוסייה מכלל אחוז 

דירוג בי� מדינות 
העול�
)2(

   65 +בני 75 +בני 80 +בני 

 מונקו 25.4 13.1 8.8 1

 יפ� 22.2 10.5 6.0 2

 גרמניה 20.3 8.7 5.0 3

 איטליה 20.2 10.0 5.8 4

 יוו� 19.2 9.3 5.0 5

 שוודיה 18.8 8.7 5.3 6

 פינלנד 16.8 7.8 4.5 16

 ספרד 16.7 8.4 4.7 18

 הונגריה 16.4 7.2 3.8 21

 צרפת 16.4 8.6 5.1 22

 דנמרק 16.1 7.0 4.2 26

 בריטניה 16.1 7.7 4.6 27

 כיה'צ 15.5 6.9 3.8 29

 קנדה 15.2 7.4 4.4 31

 הולנד 14.9 6.7 3.8 32

 רוסיה 13.7 5.7 2.9 45

 אוסטרליה 13.5 6.3 3.8 47

 פולי� 13.4 6.2 3.3 48

 אורוגוואי 13.3 6.3 3.5 49

 הברית ארצות 12.9 6.1 3.7 51

 ארגנטינה 10.8 4.9 2.8 61

 קוריאה דרו� 10.8 3.9 1.9 62

 ישראל 9.9 4.8 2.7 71

 סי� 8.5 3.1 1.4 83

 )פורס� באינטרנט (US Bureau of the Census, International Data Base : מקור

  באוכלוסייה65+לפי סדר יורד של אחוז בני  .1

ונע בי' מונקו שבה האחוז גבוה ביותר לבי' ,  באוכלוסייה65+הדירוג מתייחס לאחוז בני  .2
והאחוז ש� נמו* ביותר מבי' המדינות ,  ברשימה227שהיא מקו� , מדינת אמירויות המפר)

 ).0.9(שנסקרו 

� 
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2009, לפי גיל,  מכלל האוכלוסייה במדינות נבחרות65+בני  : 5.3לוח 
)1(

 
 )המש%(

 אחוזי�

  האוכלוסייה מכלל אחוז 

דירוג בי� מדינות 
העול�
)2(

   65 +בני 75 +בני 80 +בני 

 ברזיל 6.4 2.3 1.1 105

 מקסיקו 6.2 2.4 1.3 107

 תורכיה 6.1 2.1 0.9 112

 מרוקו 6.0 2.3 1.1 114

 אפריקה דרו� 5.4 1.8 0.8 127

 הודו 5.2 1.6 0.6 129

 ירד� 4.6 1.6 0.7 138

 מצרי� 4.3 1.3 0.5 144

 אתיופיה 2.7 0.7 0.3 208

 )פורס� באינטרנט (US Bureau of the Census, International Data Base : מקור

  באוכלוסייה65+לפי סדר יורד של אחוז בני  .1

ונע בי' מונקו שבה האחוז גבוה ביותר לבי' , וכלוסייה בא65+הדירוג מתייחס לאחוז בני  .2
והאחוז ש� נמו* ביותר מבי' המדינות ,  ברשימה227שהיא מקו� , מדינת אמירויות המפר)

 ).0.9(שנסקרו 
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 נבחרותמדינות ,  וחלק� בקרב כלל האוכלוסייה65+בני  : 5.4 לוח

2010 2000 1980 1950  

  אלפי� אחוזי� אלפי� אחוזי� אלפי� אחוזי� אלפי� אחוזי�

 ארגנטינה 720 4.2 2,276 8.1 3,821 10.2 4,514 10.9

 אוסטרליה 666 8.1 1,405 9.6 2,336 12.3 2,957 13.7

 אוסטריה 721 10.4 1,163 15.4 1,257 15.5 1,490 18.1

 בלגיה 949 11.0 1,415 14.4 1,728 16.8 1,853 17.8

 ברזיל 1,619 3.0 4,986 4.1 9,287 5.3 13,198 6.6

 קנדה 1,058 7.7 2,305 9.4 4,096 13.2 5,231 15.5

 סי' 24,964 4.5 46,947 4.7 86,350 6.8 115,001 8.6

 כיה'צ 741 8.3 1,378 13.4 1,419 13.8 1,619 15.9

 דנמרק 389 9.1 738 14.4 791 14.8 914 16.6

 מצרי� 655 3.0 1,703 3.9 2,441 3.7 3,525 4.4

 צרפת 4,769 11.4 7,543 14.0 9,633 15.8 10,692 16.5

 גרמניה 6,632 9.7 12,213 15.6 13,521 16.5 16,803 20.6

 יוו' 514 6.8 1,263 13.1 1,841 17.4 2,081 19.4

 הונגריה 682 7.3 1,435 13.4 1,510 14.9 1,665 16.7

 הודו 11,528 3.1 24,789 3.6 44,544 4.4 62,620 5.3

 ישראל 49 3.9 324 8.6 599 9.8 733 10.0

 איטליה 3,910 8.3 7,393 13.1 10,646 18.4 12,206 20.1

 יפ' 4,098 4.9 10,513 9.0 21,691 17.1 28,665 22.6

 קוריאה דרו� 566 3.0 1,449 3.8 3,404 7.3 5,392 11.1

 מקסיקו 971 3.5 2,565 3.7 4,946 5.0 7,199 6.4

 מרוקו 260 2.9 822 4.2 1,463 5.2 1,909 6.0

 פולי' 1,291 5.2 3,593 10.1 4,744 12.3 5,174 13.5

 רוסיה 6,368 6.2 14,143 10.2 18,384 12.5 18,516 13.3

 אפריקה דרו� 493 3.6 901 3.1 2,004 4.4 2,711 5.5

 שוודיה 722 10.3 1,355 16.3 1,531 17.2 1,749 19.3

 תורכיה 687 3.2 2,131 4.6 3,652 5.4 4,795 6.2

 בריטניה 5,416 10.7 8,391 14.9 9,273 15.7 10,157 16.3

 הברית ארצות 13,098 8.3 25,863 11.2 35,074 12.4 40,229 13.0

 גוואיאורו 184 8.2  306 10.5  424 13.2  450 13.6

 US Bureau of the Census, International Data Base; US Census Bureau , An Aging: מקור
World 2008)  פורס� באינטרנט( 
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 ובקרב כלל 65+ במספר בני ,1950מאז , אחוז הגידול : 5.5 לוח
 נבחרותמדינות , האוכלוסייה

 100=1950, כל שנה בהשוואה לשנת הבסיס, אחוזי�

2010 2000 1980  

  כלל
65 +בני האוכלוסייה

  כלל
65 +בני האוכלוסייה

  כלל
65 +בני האוכלוסייה  

 ארגנטינה 316 164 530 218 627 241

 אוסטרליה 211 178 351 232 444 262

 אוסטריה 161 109 174 117 207 118

 בלגיה 149 114 182 119 195 121

 ילברז 308 225 574 327 815 373

 קנדה 218 178 387 226 495 246

 סי� 188 180 346 228 461 240

 כיה'צ 186 115 192 115 219 114

 דנמרק 190 120 204 125 235 129

 מצרי� 260 200 373 298 538 369

 צרפת 158 129 202 146 224 155

 גרמניה 184 114 204 120 253 119

 יוו� 246 127 358 140 404 142

 הונגריה 210 115 221 109 244 107

 הודו 215 185 386 271 543 315

 ישראל 660 299 1,221 486 1,495 585

 איטליה 189 120 272 123 312 129

 יפ� 257 140 529 152 700 152

 קוריאה דרו� 256 202 602 248 953 258

 מקסיקו 264 250 509 360 741 405

 מרוקו 317 219 563 314 735 353

 פולי� 278 143 367 156 401 155

 רוסיה 222 135 289 143 291 136

 אפריקה דרו� 183 212 407 329 550 359

 שוודיה 187 118 212 127 242 129

 תורכיה 310 216 531 313 697 362

 בריטניה 155 111 171 117 188 123

 הברית ארצות 197 146 268 179 307 197

 אורוגוואי 167 130  231 144 245 147

 US Bureau of the Census, International Data Base; US Census Bureau , An Aging: מקור
World 2008)  פורס� באינטרנט( 
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 2009, לפי מי) במדינות נבחרות,  מכלל האוכלוסייה65+בני  : 5.6 לוח
 *2030ותחזית לשנת 

  65+ בני אחוז

2030 2009  

   כ"סה גברי� נשי�  כ"סה גברי� נשי�

 מונקו 25.4 23.2 27.5  47.0 41.8 51.9

 יפ� 22.2 19.3 24.9  30.2 26.6 33.6

 גרמניה 20.3 17.3 23.2  27.5 24.6 30.2
 איטליה 20.2 17.2 23.1  27.2 24.0 30.4
27.0 22.6 24.9  21.1 17.2 19.2 
 יוו
 שוודיה 18.8 16.8 20.8  24.4 22.3 26.5
 הונגריה 16.4 12.7 19.8  22.9 18.6 26.8
 פינלנד 16.8 13.9 19.6  26.0 22.9 29.0
 ספרד 16.7 14.3 19.0  22.0 19.5 24.4
 צרפת 16.4 14.0 18.7  22.9 20.3 25.4
 כיה'צ 15.5 12.5 18.3  24.3 20.9 27.4
 ריטניהב 16.1 14.2 18.0  21.3 19.3 23.3
 דנמרק 16.1 14.2 17.9  22.7 20.8 24.5
 רוסיה 13.7 9.1 17.6  20.9 14.9 26.0
 קנדה 15.2 13.4 17.0  24.9 22.6 27.1
 הולנד 14.9 12.9 16.8  23.5 21.4 25.6
26.5 19.5 23.1  16.1 10.5 13.4 
 פולי
 אורוגוואי 13.3 11.0 15.5  16.7 14.0 19.2
 אוסטרליה 13.5 12.3 14.8  19.7 18.0 21.4
 הברית ארצות 12.9 11.1 14.6  19.3 17.6 21.0
 קוריאה דרו� 10.8 8.7 13.0  23.9 21.3 26.4
 ארגנטינה 10.8 9.0 12.6  14.0 12.1 15.9
 ישראל 9.9 8.6 11.2  13.6 12.3 15.0

 סי� 8.5 7.9 9.1  17.2 15.7 18.7

 )פורס� באינטרנט (US Bureau of the Census, International Data Base :מקור

 2009 בשנת 65+פי סדר יורד של אחוז בני  *

� 
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 2009, לפי מי� במדינות נבחרות,  מכלל האוכלוסייה65+בני  : 5.6 לוח
 )המש� (*2030ותחזית לשנת 

  65+ בני אחוז

2030  2009  

   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�

 ברזיל 6.4 5.5 7.3  12.1 10.6 13.6

 מקסיקו 6.2 5.8 6.7  11.5 10.1 12.8

 תורכיה 6.1 5.5 6.6  11.3 10.3 12.3

 מרוקו 6.0 5.5 6.4  10.9 10.1 11.7

 אפריקה דרו� 5.4 4.4 6.4  9.2 6.9 11.6

 הודו 5.2 4.8 5.7  8.8 8.0 9.7

 ירד� 4.6 4.5 4.8  7.1 6.5 7.6

 מצרי� 4.3 3.9 4.7  8.0 7.0 9.1

 אתיופיה 2.7 2.3 3.0  2.8 2.4 3.3

 )פורס� באינטרנט (US Bureau of the Census, International Data Base :מקור

 2009 בשנת 65+פי סדר יורד של אחוז בני  *
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 *2030 ותחזית לשנת 2009, לפי מי� במדינות נבחרות, 80+בני  : 5.7 לוח

 האוכלוסייה במדינה אחוז מכלל

2030 2009  

   כ"סה גברי� נשי�  כ"סה ברי�ג נשי�

 מונקו 8.8 6.9 10.5  21.6 17.2 25.6

 יפ� 6.0 4.1 7.8  12.3 9.3 15.1

 איטליה 5.8 4.1 7.5  8.7 6.4 11.0

 שוודיה 5.3 3.8 6.8  8.4 6.7 10.0

 צרפת 5.1 3.6 6.6  7.2 5.5 8.8

 יוו� 5.0 4.0 6.0  7.7 6.0 9.2

 רמניהג 5.0 3.1 6.9  8.0 5.9 10.0

 ספרד 4.7 3.4 6.0  6.4 4.8 8.0

 בריטניה 4.6 3.4 5.8  6.5 5.2 7.8

 פינלנד 4.5 2.8 6.2  8.3 6.1 10.3

 קנדה 4.4 3.2 5.6  7.2 5.7 8.7

 דנמרק 4.2 2.9 5.4  7.0 5.6 8.4

 אוסטרליה 3.8 2.9 4.8  5.9 4.8 6.9

 הונגריה 3.8 2.4 5.1  6.7 4.3 8.8

 הולנד 3.8 2.5 5.1  6.7 5.2 8.2

 כיה'צ 3.8 2.3 5.1  7.4 5.2 9.4

 הברית ארצות 3.7 2.7 4.7  5.1 4.2 5.9

 אורוגוואי 3.5 2.4 4.5  4.6 3.2 6.1

 פולי� 3.3 2.1 4.4  5.9 4.0 7.6

 רוסיה 2.9 1.2 4.3  4.3 2.1 6.2

 ארגנטינה 2.8 1.9 3.6  3.9 2.8 4.9

 ישראל 2.7 2.1 3.4  3.8 3.0 4.6

 קוריאה דרו� 1.9 1.1 2.7  5.5 4.1 7.0

 סי� 1.4 1.1 1.7  3.1 2.4 3.7

 מקסיקו 1.3 1.1 1.5  2.6 2.1 3.1

 מרוקו 1.1 0.9 1.3  1.9 1.5 2.4

 ברזיל 1.1 0.8 1.4  2.4 1.7 3.0

 תורכיה 0.9 0.7 1.0  1.9 1.5 2.3

 )אינטרנטפורס� ב( US Bureau of the Census, International Data Base: מקור
 2009 בשנת 80+כ בני "לפי סדר יורד של סה *

� 
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 *2030 ותחזית לשנת 2009, לפי מי� במדינות נבחרות, 80+בני  : 5.7 לוח
 )המש�(

 האוכלוסייה במדינה אחוז מכלל

2030 2009  

   כ"סה גברי� נשי�  כ"סה גברי� נשי�

 אפריקה דרו� 0.8 0.6 1.0  1.9 1.2 2.7

 ירד� 0.7 0.7 0.8  1.6 1.3 1.8

 הודו 0.6 0.5 0.7  1.4 1.1 1.7

 מצרי� 0.5 0.4 0.6  1.3 0.9 1.7

 אתיופיה 0.3 0.2 0.3  0.4 0.3 0.5

 )פורס� באינטרנט( US Bureau of the Census, International Data Base: מקור
 2009 בשנת 80+כ בני "לפי סדר יורד של סה *
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במדינות נבחרות, יל ויחס המיני$לפי ג , 65+בנות  : 5.8 לוח
)1(

 ,2009 

 י�אחוז

  מתו) הנשי� אחוז  

 דירוג בי� 
מדינות העול�
)3(

 
 יחס המיני� 

65+בקרב בני 
)2(

  65 +בני 75 +בני 80 +בני 

 רוסיה 69.3 75.6 80.1 443 1

 הונגריה 63.1 67.2 69.7 584 10

 פולי� 61.9 66.2 69.4 616 15

 כיה'צ 60.5 66.1 69.8 652 26

 קוריאה דרו� 59.9 66.8 71.2 669 32

 אורוגוואי 59.8 63.4 66.3 672 34

 פינלנד 59.5 65.5 69.7 682 39

 אפריקה דרו� 59.2 62.2 64.8 688 46

 ארגנטינה 58.9 63.3 65.4 696 50

 צרפת 58.3 62.7 66.0 715 63

 איטליה 58.2 62.3 65.4 717 66

 מניהגר 58.1 64.7 69.8 722 68

 ברזיל 57.8 61.7 64.7 730 71

 ספרד 57.8 61.5 64.5 732 72

 יפ� 57.6 62.4 66.5 737 74

 הברית ארצות 57.5 61.5 64.4 740 77

 אתיופיה 57.0 59.2 61.0 754 84

 הולנד 57.0 62.9 67.4 755 86

 ישראל 56.4 59.2 61.3 774 102

 קנדה 56.3 60.6 63.7 776 106

 דנמרק 56.3 61.8 65.5 776 107

 בריטניה 56.2 60.4 63.6 778 108

 יוו� 56.2 58.8 61.0 780 110

 )פורס� באינטרנט (US Bureau of the Census, International Data Base: מקור

 65+לפי סדר יורד של אחוז הנשי� בקרב בני  .1

  נשי�1,000מספר הגברי� לכל  .2

ונע בי' רוסיה שבה האחוז הגבוה ביותר לבי' , 65+* בני הדירוג מתייחס לאחוז הנשי� מתו .3
 )35( ברשימה והאחוז ש� הנמו* ביותר 227מדינת אמירויות המפר) הנמצאת במקו� 

� 
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במדינות נבחרות, לפי גיל ויחס המיני$ , 65+בנות  : 5.8 לוח
)1(

 ,2009 
 )המש�(

 י�אחוז

  מתו) הנשי� אחוז  

 דירוג בי� 
מדינות העול�
)3(

 
 ס המיני� יח

65+בקרב בני 
)2(

  65 +בני 75 +בני 80 +בני 

 שוודיה 55.8 61.0 64.4 793 116

 מונקו 55.4 58.9 61.4 805 123

 מקסיקו 54.9 56.4 57.3 821 138

 אוסטרליה 54.5 58.8 62.0 835 147

 מרוקו 54.5 56.1 58.4 835 149

 תורכיה 54.3 54.8 57.7 843 153

 מצרי� 54.0 57.3 60.0 850 155

 הודו 52.4 55.0 57.0 910 183

 סי� 51.9 55.4 58.6 927 192

 ירד� 50.6 51.6 52.8 975 206

 )פורס� באינטרנט (US Bureau of the Census, International Data Base: מקור

 65+לפי סדר יורד של אחוז הנשי� בקרב בני  .1

  נשי�1,000מספר הגברי� לכל  .2

ונע בי' רוסיה שבה האחוז הגבוה ביותר לבי' , 65+יחס לאחוז הנשי� מתו* בני הדירוג מתי .3
 )35( ברשימה והאחוז ש� הנמו* ביותר 227מדינת אמירויות המפר) הנמצאת במקו� 
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לפי , תוחלת חיי$ בלידה והערכה לתוחלת חיי$ בבריאות טובה : 5.9 לוח
 *מי� במדינות נבחרות

2007, תוחלת חיי� בבריאות טובה 2008, תוחלת חיי� בלידה  

  גברי� נשי� הפרש  גברי� נשי� הפרש

 אוסטרליה 79 84 5  72 75 3

 איטליה 79 84 5  73 76 3

 יפ� 79 86 7  73 78 5

 ישראל 79 83 4  72 74 2

 קנדה 79 83 4  71 75 4
 שוודיה 79 83 4  72 75 3
 בריטניה 78 82 4  71 73 2
 נדהול 78 82 4  72 74 2
 יוו� 78 83 5  71 74 3
 מונקו 78 85 7  71 76 5
 ספרד 78 84 6  71 76 5
 צרפת 78 85 7  71 76 5
 גרמניה 77 83 6  71 75 4
 דנמרק 77 81 4  70 73 3
 הברית ארצות 76 81 5  68 72 4
 קוריאה דרו� 76 83 7  68 74 6
 פינלנד 76 83 7  70 75 5
 כיה'צ 74 80 6  68 72 4
 מקסיקו 73 78 5  65 69 4
 אורוגוואי 72 79 7  64 70 6
 ארגנטינה 72 79 7  64 69 5
 סי� 72 76 4  65 68 3
 תורכיה 72 77 5  64 67 3
 פולי� 71 80 9  64 70 6
 ברזיל 70 77 7  62 66 4
 הונגריה 70 78 8  62 69 7

 )פורס� באינטרנט(  World Health Organization, World Health Statistics: מקור

 לפי סדר יורד של תוחלת חיי� בלידה של גברי� *

� 
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לפי , תוחלת חיי$ בלידה והערכה לתוחלת חיי$ בבריאות טובה : 5.9 לוח
 )המש� (*מי� במדינות נבחרות

2007, תוחלת חיי� בבריאות טובה 2008, תוחלת חיי� בלידה  

  גברי� נשי� הפרש  גברי� נשי� הפרש

 ירד� 70 74 4  62 64 2

 מרוקו 70 75 5  61 63 2

 מצרי� 68 71 3  59 62 3

 הודו 63 66 3  56 57 1

 רוסיה 62 74 12  55 65 10

 אתיופיה 57 60 3  49 51 2

 אפריקה דרו� 52 55 3  47 48 1

 )פורס� באינטרנט(  World Health Organization, World Health Statistics: מקור

  של תוחלת חיי� בלידה של גברי�לפי סדר יורד *
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, במדינות נבחרות, לפי מי�, תוחלת החיי$ בגילי$ נבחרי$ : 5.10 לוח
2008* 

  69*65 בגיל 79*75 בגיל 89*85 בגיל 100+בגיל 

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

 יפ� 18.7 23.8 11.5 15.3 6.3 8.4 2.2 2.6

 מונקו 18.8 23.2 11.6 14.7 6.2 7.8 2.1 2.4

 צרפת 18.4 22.8 11.4 14.6 6.1 7.8 2.1 2.4

 אוסטרליה 18.8 21.9 11.5 13.7 6.1 7.3 2.1 2.3

 ספרד 17.7 21.8 10.7 13.4 5.7 6.8 2.0 2.1

 איטליה 18.1 21.8 10.9 13.5 5.7 7.0 2.0 2.2

 קנדה 18.5 21.5 11.4 13.7 6.2 7.5 2.1 2.4

 פינלנד 17.5 21.1 10.8 13.0 5.9 6.6 2.1 2.1

 שוודיה 18.0 20.8 10.7 12.9 5.5 6.8 1.9 2.2

 גרמניה 17.4 20.7 10.6 12.6 5.8 6.5 2.1 2.1

 קוריאה דרו� 16.4 20.6 9.7 12.4 5.1 6.3 1.9 2.1

 הולנד 17.3 20.5 10.2 12.6 5.4 6.5 1.9 2.1

 ישראל 18.0 20.3 11.2 12.4 6.2 6.4 2.2 2.1

 יוו� 17.7 20.2 10.8 11.8 5.7 5.6 2.0 1.8

הברית ארצות 17.5 20.2 11.0 12.9 6.1 7.2 2.1 2.4

 בריטניה 17.4 20.1 10.6 12.4 5.6 6.6 2.0 2.2

 ארגנטינה 14.6 19.7 8.7 12.6 4.6 7.3 1.8 2.5

 דנמרק 16.7 19.4 10.0 12.0 5.4 6.5 2.0 2.2

 אורוגוואי 14.6 19.1 9.1 11.6 5.2 6.3 2.0 2.2

 פולי� 14.7 18.9 9.2 11.4 5.2 5.9 2.0 2.0

 מקסיקו 16.6 18.7 10.4 11.9 5.8 6.6 2.1 2.3

 כיה'צ 15.2 18.5 9.2 11.0 4.9 5.4 1.9 1.9

 ברזיל 15.6 18.3 10.0 11.5 6.0 6.5 2.2 2.3

 הונגריה 13.8 17.8 8.6 10.6 4.8 5.5 1.9 2.0

 תורכיה 14.3 16.9 8.4 9.8 4.5 4.9 1.8 1.8

 סי� 14.4 16.5 8.5 9.5 4.5 4.8 1.8 1.8

 )פורס� באינטרנט( World Health Organization, World Health Statistics: מקור

  65�69לפי סדר יורד של תוחלת החיי� לנשי� בנות  *

� 
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, במדינות נבחרות, לפי מי�, תוחלת החיי$ בגילי$ נבחרי$ : 5.10 לוח
 )המש� (*2008

  69*65 בגיל 79*75 בגיל 89*85 בגיל 100+בגיל 

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

 רוסיה 11.6 16.1 7.5 9.4 4.7 5.0 1.9 1.9

 מרוקו 13.9 16.0 8.1 9.2 4.3 4.7 1.7 1.8

 ירד� 13.5 15.8 8.0 9.3 4.4 4.8 1.8 1.8

 הודו 12.4 13.9 7.7 8.6 4.6 4.8 1.9 1.9

אפריקה דרו� 12.3 13.8 8.0 8.7 5.0 5.6 2.0 2.1

 מצרי� 13.0 13.5 7.9 7.7 4.4 4.0 1.8 1.7

 אתיופיה 11.8 13.1  7.0 7.7  3.9 4.3  1.7 1.7

 )פורס� באינטרנט( World Health Organization, World Health Statistics: מקור

 65�69לפי סדר יורד של תוחלת החיי� לנשי� בנות  *
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במדינות , לפי מי�, מתו� ס� הפטירות, 65+פטירות של בני  : 5.11 לוח
 *נבחרות

 י�אחוז

   כ"סה גברי� נשי� שנת עדכו�

 מונקו 87.7 82.9 92.4 1987

 יהשווד 85.7 82.1 89.1 2005

 איטליה 85.0 80.0 89.8 2003

 יוו� 84.0 78.7 89.9 2006

 ספרד 83.1 77.0 89.7 2005

 גרמניה 82.8 75.8 89.0 2006

 יפ� 82.6 77.9 88.1 2006

 בריטניה 82.1 77.0 86.7 2006

 הולנד 81.0 76.7 85.0 2006

 דנמרק 80.2 75.2 84.9 2001

 צרפת 79.7 72.8 86.9 2005

 אוסטרליה 79.3 74.5 84.4 2003

 ישראל 78.7 73.3 84.3 2004

 קנדה 77.6 72.5 82.8 2004

 פינלנד 77.3 68.7 86.2 2006

 אורוגוואי 75.4 69.7 81.6 2004

 כיה'צ 75.1 66.0 84.3 2005

 הברית ארצות 73.1 66.0 79.9 2005

 הונגריה 70.8 60.6 81.5 2005

 ארגנטינה 69.5 63.1 76.7 2005

 פולי� 69.4 59.3 81.1 2006

 קוריאה דרו� 67.9 58.4 79.6 2006

 רוסיה 60.1 45.3 76.7 2006

 מקסיקו 53.7 48.1 60.6 2005

 ברזיל 51.3 44.6 60.5 2004

 מצרי� 45.9 41.4 51.4 2000

 אפריקה דרו� 22.7 19.6 25.9 2005

 World Health Organization, Statistical Information System (WHOSIS): מקור

 )כ"טור הסה(לפי סדר יורד של אחוז הפטירות  *
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יחסי תלות במדינות נבחרות : 5.12 לוח
)1(

 ,2009 

 �1,000מוצג ל

 תלותיחס
)2(

   

   זקני� כללי ילדי�

 מונקו 444 748 304

 יפ� 373 680 307

 גרמניה 335 650 315

 איטליה 329 628 299

 שוודיה 321 709 388

 יוו� 311 622 311

 פינלנד 278 655 376

 צרפת 278 697 419

 דנמרק 271 685 414

 בריטניה 269 669 400

 הונגריה 264 608 344

 ספרד 263 575 312

 קנדה 245 612 368

 הולנד 242 626 384

 כיה'צ 238 540 302

 אורוגוואי 236 768 532

 אוסטרליה 221 635 414

 הברית ארצות 215 668 453

 רוסיה 209 530 320

 פולי� 206 538 332

 ארגנטינה 196 810 614

 ישראל 182 847 665

 קוריאה דרו� 165 528 362

 סי� 130 541 410

 )פורס� באינטרנט (US Bureau of the Census, International Data Base: מקור

 ממוי' לפי סדר יורד של יחס תלות זקני� .1

 : יחסי תלותהגדרת .2

 20�64גילאי '  מחולק במס65+גילאי '  מס:זקני� 

 20�64גילאי '  מחולק במס65+גילאי '  ועוד מס0�19גילאי ' מס: כללי 

 20�64גילאי '  מחולק במס0�19גילאי ' מס: ילדי� 

� 
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יחסי תלות במדינות נבחרות : 5.12 לוח
)1(

)המש� (2009, 
 

 �1,000מוצג ל

 תלותיחס
)2(

   

   זקני� כללי ילדי�

 מקסיקו 114 820 722

 ברזיל 109 706 606
 מרוקו 107 790 701

 תורכיה 105 730 637

 אפריקה דרו� 98 824 746

 הודו 95 823 739

 ירד� 95 1,060 978

 מצרי� 80 884 814

 אתיופיה 65 1,450 1,387

 )פורס� באינטרנט (US Bureau of the Census, International Data Base: מקור

 לפי סדר יורד של יחס תלות זקני�ממוי'  .1

 : יחסי תלותהגדרת .2

 20�64גילאי '  מחולק במס65+גילאי ' מס: זקני� 

 20�64גילאי '  מחולק במס65+גילאי '  ועוד מס0�19גילאי ' מס: כללי 

 20�64גילאי '  מחולק במס0�19גילאי ' מס: ילדי� 
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יחסי תלות : 5.13 לוח
)1(

2030� ו2020י� תחזית לשנ,  במדינות נבחרות
)2(

 

 �1,000 למוצג

2030 2020  

   זקני� כללי ילדי�   זקני� כללי ילדי�

 אוסטרליה 286 682 396  343 740 397

 אורוגוואי 246 691 446  282 689 407

 איטליה 384 663 279  477 751 274

 ארגנטינה 221 781 560  244 744 500

 יתהבר ארצות 280 743 463  354 833 479

 אתיופיה 65 1,439 1,374  66 1,328 1,262

 ברזיל 148 678 530  203 677 474

 בריטניה 316 711 395  381 786 406

 גרמניה 378 672 294  500 820 321

 דנמרק 347 732 385  408 801 392

 אפריקה דרו� 132 776 645  161 746 585

 קוריאה דרו� 234 498 265  397 665 267

 הודו 115 719 604  148 674 526

 הולנד 327 687 360  422 792 370

 הונגריה 347 676 330  390 709 318

 יוו� 360 665 305  429 723 294

 יפ� 508 796 288  548 813 266

 ירד� 106 932 826  133 876 744

 ישראל 221 845 624  245 798 553

 מונקו 694 973 280  1,081 1,297 216

 מצרי� 111 835 725  142 770 628

 מקסיקו 142 713 571  197 707 510

 מרוקו 126 684 558  183 684 501

 סי� 191 533 343  277 617 339

 )פורס� באינטרנט ( US Bureau of the Census, International Data Base: מקור

 : תלותיחסי הגדרת .1

 20�64גילאי '  מחולק במס65+גילאי '  מס�זקני�  

 20�64גילאי '  מחולק במס65+גילאי '  ועוד מס0�19גילאי '  מס�ללי כ 

 20�64גילאי '  מחולק במס0�19גילאי '  מס�ילדי�  

 ב"ממוי' לפי סדר א .2

� 
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יחסי תלות : 5.13 לוח
)1(

2030� ו2020תחזית לשני� ,  במדינות נבחרות
)2(

 
 )המש�(

 �1,000 למוצג

2030 2020  

   קשישי� כללי ילדי�   שי�קשי כללי ילדי�

 ספרד 301 628 327  369 677 308

 פולי� 299 609 310  394 701 308

 פינלנד 405 778 373  488 874 386

 כיה'צ 349 639 290  409 687 278

 צרפת 357 782 425  419 831 412

 קנדה 340 692 352  455 832 377

 רוסיה 256 600 344  355 696 341

 שוודיה 393 761 369  448 835 387

 תורכיה 134 655 521   184 634 450

 )פורס� באינטרנט ( US Bureau of the Census, International Data Base: מקור

 : תלותיחסי הגדרת .1

 20�64גילאי '  מחולק במס65+גילאי '  מס�זקני�  

 20�64י גילא'  מחולק במס65+גילאי '  ועוד מס0�19גילאי '  מס�ללי כ 

 20�64גילאי '  מחולק במס0�19גילאי '  מס�ילדי�  

 ב"ממוי' לפי סדר א .2
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 2008, *במדינות  נבחרות, לפי גיל ומי",  בכוח העבודה55+בני  : 5.14 לוח

 אחוזי�

  65 +בני 64�55 בני

   כ"סה גברי� נשי�   כ"סה גברי� נשי�

          

  קוריאהדרו� 30.6    61.9  

 מקסיקו 29.3 46.7 15.0  55.8 80.0 34.6

מרוקו 25.5 38.8 12.4    
)2(

 

 יפ� 20.2 29.7 13.0  68.8 85.0 53.1

 הברית ארצות 16.8 21.5 13.3  64.5 70.4 59.1

שוודיה 12.4 16.6 8.4  73.0 76.6 69.3
)3(

 

 תורכיה 11.7 19.5 5.8  28.9 43.8 15.0

 לישרא 10.6 17.5 5.5  61.2 71.7 51.5

 קנדה 10.1 14.2 6.8  60.8 67.2 54.6

 אוסטרליה 9.2 13.9 5.3  58.8 67.5 50.3

 בריטניה 7.5 10.9 4.8  59.9 70.1 50.0

 רוסיה 6.1 9.0 4.7  49.2 61.6 39.9

 הולנד 4.9 7.8 2.5  52.6 62.6 42.5

 פולי� 4.8 7.6 3.1  33.4 46.7 21.6

 כיה'צ 4.5 7.2 2.8  49.5 64.2 36.1

 יוו� 4.3 7.1 2.0  44.3 60.9 28.7

 גרמניה 3.9 5.7 2.5  58.5 66.9 50.4

 איטליה 3.4 6.3 1.3  35.5 47.0 24.7

הונגריה 3.4 4.9 2.3  33.1 40.5 27.0
)3(

 

 ספרד 2.1 3.1 1.4  49.2 65.1 34.2

 צרפת 1.5 2.2 1.0  40.0 42.6 37.6

 דנמרק     57.8 65.1 50.5

 אפריקה דרו�     43.4 56.9 32.7

 פינלנד         59.7 60.6 58.7

 )פורס� באינטרנט (International Labour Organization :מקור

 65+כ של בני "לפי סדר יורד בטור הסה .1

 60+הנתוני� מתייחסי� לבני  .2

 65�74 העמודות הימניות מתייחסי� לבני �3הנתוני� ב .3
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 *במדינות נבחרות, י מי�לפ,  הגרי� לבד�60+בני  : 5.15 לוח

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�  עדכו�שנת

 דנמרק 39.1 24.7 50.0 1994

 שוודיה 37.1 24.3 47.3 1990

 פינלנד 35.2 21.0 45.3 2000

 בריטניה 34.7 21.5 44.7 1994

 הולנד 34.5 16.9 47.4 1994

 גרמניה 33.6 15.1 45.5 1994

 כיה'צ 33.6 17.4 44.2 1991

 צרפת 28.7 15.1 38.4 1994

 הברית ארצות 25.9 14.9 34.5 2000

 רוסיה 24.8 10.1 31.3 1989

 קנדה 24.4 13.7 32.9 1991

 הונגריה 24.3 13.0 32.0 1990

 ישראל 24.0 11.8 33.7 1995

 איטליה 22.6 10.0 31.9 1994

 פולי� 20.7 10.4 27.5 1988

 יוו� 18.3 8.9 26.1 1994

 אורוגוואי 15.6 12.4 17.9 1996

 ספרד 14.0 7.4 19.2 1994

 יפ� 12.7 � � 2000

 ארגנטינה 10.9 8.2 12.9 1980

 ברזיל 8.8 5.3 11.7 1996

 מקסיקו 8.5 7.2 9.6 2000

 תורכיה 8.5 4.4 12.5 1998

 מצרי� 8.3 3.9 13.1 2000

 אפריקה דרו� 8.1 8.0 8.2 1998

 סי� 8.1 � � 1990

 קוריאה רו�ד 7.7 � � 1988

 ירד� 7.0 3.3 10.7 1991

 מרוקו 5.7 2.3 9.2 1992

 אתיופיה 5.0 1.6 8.6 2000

 הודו 3.3 1.8 5.0 1998/99

 Living Arrangements of Older Persons Around The World, Department of Economic :מקור
and Social Affairs Population Division, United Nations, 2005 )פורס� באינטרנט( 

  הגרי� לבדס* כללפי סדר יורד של  *
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 *במדינות נבחרות,  ומעלה60הסדרי מגורי� של בני  : 5.16 לוח

 אחוזי�

  הסדר המגורי� 

  עדכו�שנת

  מישהו ע�
שאינו קרוב 

 משפחה
  קרוב ע�

 משפחה אחר
  ילד ע�

 או נכד
  ע�
   לבד זוג�ב�

 דנמרק 39.1 55.8 4.1 ����1.0 1994

 פינלנד 35.4 42.9 17.9 0.2 3.6 1990

 צרפת 35.4 42.9 17.9 0.2 2.3 1990

 בריטניה 34.7 48.8 13.4 ����3.1 1994

 הולנד 34.5 54.3 10.1 ����1.1 1994

 גרמניה 33.6 51.1 13.5 ����1.7 1994

 כיה'צ 33.6 44.2 17.5 4.0 0.7 1990

 הברית ארצות 25.9 48.7 17.8 4.6 3.0 2000

 איטליה 22.6 40.4 34.6 ����2.4 1994

 יוו� 18.3 44.7 34.7 ����2.4 1994

 ספרד 14.0 37.2 43.3 ����5.4 1994

 יפ� 12.7 34.5 48.3 4.4 0.2 2000

 ארגנטינה 10.9 23.8 46.3 13.9 5.1 1980

 ברזיל 8.7 18.4 63.8 6.4 2.6 1996

 תורכיה 8.5 29.4 58.9 2.7 0.5 1998

 מצרי� 8.3 12.1 75.2 4.0 0.4 2000

 אפריקה דרו� 8.1 11.4 72.0 6.7 1.7 1998

 מקסיקו 7.4 12.4 62.4 16.3 1.5 1990

 ירד� 7.0 10.3 77.8 3.5 1.4 1991

 מרוקו 5.7 7.2 78.9 6.9 1.3 1992

 אתיופיה 5.0 4.6 82.0 6.2 2.2 2000

 הודו 3.3 8.2 83.2 5.0 0.3 1998/99

 קוריאה דרו� 2.1 13.4 79.7 1.4 3.4 1983/85

 Living Arrangements of Older Persons Around The World, Department of Economic :מקור
and Social Affairs Population Division, United Nations, 2005 )פורס� באינטרנט( 

 לפי סדר יורד של הגרי� לבד *
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 *במדינות נבחרות,  מי�לפי,  ומעלה הגרי� במוסדות60בני  : 5.17 לוח

 אחוזי�

   כ"סה גברי� נשי�  עדכו�שנת

 קנדה 6.4 4.5 7.8 1991

 צרפת 4.5 3.2 5.7 1999

 דנמרק 4.2 2.9 5.2 1991

 הברית ארצות 4.1 2.7 5.1 1990

 יפ� 3.8 2.7 4.6 2000

 פינלנד 3.7 2.3 4.7 2000

 ישראל 3.6 2.6 4.4 1995

 הקוריא דרו� 3.5 3.3 3.7 1986

 אורוגוואי 3.3 3.9 2.9 1985

 בריטניה 3.2 2.2 3.9 1981

 איטליה 2.4 1.5 3.0 1981

 ספרד 2.0 1.4 2.3 1981

 כיה'צ 2.0 1.3 2.4 1991

 הונגריה 1.7 1.3 2.0 1996

 שוודיה 1.7 1.2 2.1 1990

 יוו� 1.6 1.5 1.7 1991

 ברזיל 1.3 0.3 1.4 1980

 פולי� 1.0 0.7 1.1 1988

 סי� 0.8 1.4 0.3 1990

 רוסיה 0.5 0.7 0.7 1989

 מקסיקו 0.4 0.3 0.5 2000

 Living Arrangements of Older Persons Around The World, Department of Economic :מקור
and Social Affairs Population Division, United Nations, 2005 )פורס� באינטרנט( 

 במוסדות�  הגריס* כללפי סדר יורד של  *

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 נספחים

 ביבליוגרפיה

 )לפי עמודים( הנושאים בלוחות מפתח

 זה ןבשנתוחדשים לוחות 

 נושאים ולוחות שפורסמו בשנתונים קודמים

 

 



 

 



 363 ביבליוגרפיה 

 ביבליוגרפיה

 .ירושלי�. אינפו�מאגר מידע אשל. שני� נבחרות, אשל

 .ירושלי�.  עיבודי� מיוחדי�.תחו� קידו� בריאות. שני� נבחרות, אשל

 1421פרסו� מספר . מורשי� לנהוג. 2009. רכזית לסטטיסטיקההלשכה המ

 ).www.cbs.gov.il: באינטרנט(

 .2030תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת . 2008. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 ).www.cbs.gov.il: באינטרנט (056/2008' הודעה לעיתונות מס

 .ירושלי�, עיבוד מיוחד % 2009סקר בריאות . 2010. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .2004/2003 סקר בריאות לאומי. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות

אפיו� רשויות מקומיות וסיווג� לפי הרמה . 2006. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

הודעה לעיתונות ,  לקט נתוני�� 2006  בשנתכלכלית של האוכלוסייה�החברתית

 .ירושלי�, 244/2009' מס

פרסו� מספר . הרשויות המקומיות בישראל. 2007.  המרכזית לסטטיסטיקההלשכה

 ).www.cbs.gov.il: באינטרנט( 1358

מחולל הלוחות של הסקר החברתי . שני� נבחרות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .  ירושלי�).באינטרנט(

לקט , מצבת הנהגי� בישראל. שני� נבחרות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 . ירושלי�.טטיסטיי�ממצאי� ס

 .ירושלי�. סקרי כוח אד�. שני� נבחרות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 . ירושלי�.קובצי האוכלוסייה. שני� נבחרות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

קוב$ נתוני יסוד של משרד הרווחה . שני� נבחרות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 . ירושלי�.והשירותי� החברתיי�

 . ירושלי�.קוב$ פטירות. שני� נבחרות. זית לסטטיסטיקההלשכה המרכ

 . ירושלי�.סקר הוצאות משק הבית. שני� נבחרות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 . ירושלי�.סקר הכנסות. שני� נבחרות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה



 2010 - קשישים בישראל 364

 . ירושלי�.שנתו� סטטיסטי. שני� נבחרות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 . ירושלי�.עיבודי� מיוחדי�.  לסטטיסטיקההלשכה המרכזית

חלק , תאונות דרכי� ע� נפגעי�. שני� נבחרות. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 . ירושלי�.סיכומי� כלליי�: 'א

 . פרסו� באינטרנט.חברות בקופת חולי�. שני� נבחרות. המוסד לביטוח לאומי

מקבלי גמלאות לפי  .שני� נבחרות. מינהל המחקר והתכנו), המוסד לביטוח לאומי

 .ירושלי�. עיבוד מיוחד, יישוב

 .רבעו� סטטיסטי. שני� נבחרות. מינהל המחקר והתכנו), המוסד לביטוח לאומי

 .ירושלי�. רבעוני� נבחרי�

 .סקירה שנתית. שני� נבחרות. מינהל המחקר והתכנו), המוסד לביטוח לאומי

 .ירושלי�

 . ירושלי�.עיבודי� מיוחדי�. מינהל המחקר והתכנו), המוסד לביטוח לאומי

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

 .שירותי� זיהוי צרכי� לא מסופקי� ועדיפויות בפיתוח, שכיחות: דמנטיהב

 .ירושלי�, %05%461דמ, ברוקדייל%מכו)%וינט'ג%מאיירס

. מכו) ברוקדייל ואשל%וינט'ג% של מאיירס מאגר מידע לתכנו) בתחו� הזיקנה%משאב 

 . ירושלי�.עיבודי� מיוחדי�. שני� נבחרות

 .עיבודי� מיוחדי�. אג, תכנו), מדור מחקר וסטטיסטיקה, משטרת ישראל

 .ירושלי�

 ).פורס� באינטרנט (2010 .אובדנות בישראל. תחו� מידע, משרד הבריאות

 שירותי .שנתו� סטטיסטי, אלבריאות הנפש בישר. שני� נבחרות, משרד הבריאות

 .ירושלי�. המחלקה למידע והערכה, בריאות הנפש

 .ירושלי�. עיבוד מיוחד, רישו� הסרט� הלאומי, משרד הבריאות

פורס�  (2007 אבחנות �ביקורי� במחלקה לרפואה דחופה , משרד הבריאות
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 . ירושלי�.המעונות לזקני�

International Labour Organization. http://laborsta.ilo.org/ 

United Nations. 2005. Department of Economics and Social Affairs, Population 
Division. Living Arrangements of Older Persons Around the World. New 
York. 

US Bureau of the Census, An Aging World 2008 

http://www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf 

US Bureau of the Census. International Data Base. 
www.census.gov/ipc/wwwidbnew.html 

World Health Organization. Statistical Information System (WHOSIS).  

http://apps.who.int/whosis/database/mort 

World Health Organization. World Health Statistics 2009. www.who.int  

World Health Organization. 2002. World Mortality in 2000. Geneva, 
Switzerland. 

 

 

 



 2010 - קשישים בישראל 366

 )לפי עמודים( הנושאים בלוחות מפתח

 העקרונות של מפתח הנושאים בלוחות

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ותר באופ� יחסי לֵש� הער� כפי שבמקרי� רבי� המפתח ַמפנה מֵש� של ער� מוכר י

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

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

 "). ערבי�

 

  א

 18#80  אוכלוסייה

 ת מקומיות   רשויו, צורת יישוב, נפה, מחוז, יישובי�:  ראו# גאוגרפי אזור

 226)  שימוש( אינטרנט

 דמנטיה:  ראו# אלצהיימר

 116 מוחי  ארוע

 30 לידה  ארצות

 249#250, 203)  דירוג של הרשויות המקומיות(כלכלי #חברתי אשכול

 303#304 יו�  אשפוז

 143 יו� פסיכיאטרי  אשפוז

 137#142אשפוזי�  /אשפוז

 144#148 פסיכיאטרי  אשפוז

 

 ב

 בדידותהרגשת :  ראו# בדידות

 134 מעבדה  בדיקות
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 302#303 סינ/�  בדיקות

,  יו�מרכזי מחשב, מועדוני� חברתיי�, טיול, חוגי�, אינטרנט:  ראו# זמ� בילוי

 התנדבותיתפעילות , נופש, מתנדבי�

 337#360)  מדינות: ראו ג� (בינלאומי

 132#134 אצל רופא  ביקורי�

 299#301 ח� לקשיש  בית

 178  ספר אחרו� בית

 231, 182, 180, 96#97, 23#24)  ערבי�: ראו ג� (אחרות דתות בני

 123 גופנית  בעיה

 114 שינה  בעיות

 206#207 על דירה  בעל/ת

 96#151  בריאות

 109 גופנית  בריאות

 , נפשיתבריאות,  אשפוז פסיכיאטרי, אשפוז יו� פסיכיאטרי:  ראו# הנפש בריאות

  אמבולטורי פסיכיאטריטיפול

 110 נפשית  יאותבר

    ממוש�מוסדות לטיפול :  ראו# אבות בתי

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

 

 ג

 יני'גמדד :  ראו#יני 'ג

 262#273 סיעוד  גמלת

 316#319 חריפה  גריאטרייה

 316#319, 303#304שיקו�  #גריאטרייה

 316#319חריפה  # תתגריאטרייה

 358)  י בית/משק: ראו ג� ( לבדגרי�

 

 ד

 313#315 מוג�  דיור

 18#80  דמוגרפיה

 121#122  דמנטיה
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 26  דרוזי�

 26  דת

 231  דתי/ת

 

 ה

 59#67)  בי� יישובי�( פנימית הגירה

 199#201)  כספית (הוצאה

 202, 186#188)  כספית (הכנסה

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

 220   עוזרת או מטפלתהעסקת

 214 בדידות  הרגשת

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

 190#198 הכנסה  השלמת

 107  התאבדויות

 רופא שיניי�   , רופא משפחה, רופא מומחה:  ראו# רפואית התמחות

  התנדבותיתפעילות, מתנדבי�:  ראו# התנדבות

 116  לב התק1

 

 ו

 208חית   מגורי� בדירה הנוכותק

 

 ז

    סיעודגמלת :  ראו# לגמלת סיעוד זכאי�

 

 ח

 חברי�קשר ע� :  ראו# חברי�

 דחופהמחלקות לרפואה :  ראו# מיו� חדרי

 206)  מספר ממוצע במשק בית (חדרי�

 225  חוגי�

    סיעודגמלת :  ראו# ביטוח סיעוד חוק

 מענק חימו�   :  ראו# חימו�
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 227))  65+שבוצעו נגד בני (עברות : ראו ג� (לעבריינות חשיפה

 

 ט

 224  טיול

 143 אמבולטורי פסיכיאטרי  טיפול

 שירותי�   :  ראו# ממוש� טיפול

 

 י

 337)  יבשות העול� (יבשת

 177, 132, 120, 101, 29#30)  מקו� לידה: ראו ג�( לידה יבשת

 137, 130#131, 123, 113#114, 109#111, 30 מוצא  יבשת

, 182, 180, 177, 126#127, 29, 96#97, 26, 23#24)  י� ואחרי�יהוד: ראו ג� (יהודי�

231 ,282 ,293 ,305 

, 96#98, 78#80, 73, 71, 68#69, 33, 29#30, 23#24)  יהודי�: ראו ג� (ואחרי� יהודי�

101 ,109#111 ,113#114, 119 ,120#125 ,130#131 ,133 ,137 ,207#208 ,210 , 

212#218 ,220 ,222 ,249#250 

 346#347, 20 המיני�  סיח

 77 תמיכה בהורי�  יחס

 353#356, 75#76 תלות יחסי

 61#67, 37#55)   מקומיותרשויות: ראו ג� (יישובי�

    יישובצורת :  ראו# כפריי� יישובי�

    יישובצורת :  ראו# עירוניי� יישובי�

 201  החודשיות לכסות את ההוצאות יכולת

 

 כ

 115  כאבי�

 357, 182#183, 180)  מועסקי�: ראו ג� (יהאזרח העבודה כוח

 

 ל

 בני דתות אחרות, ערבי�:  ראו# יהודי� לא

  לשירותי� חברתיי�מחלקות:  ראו# רווחה לשכות
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 מ

 אשפוזי�   /אשפוז:  ראו# מאושפזי�

 176#232 חברתיי� וכלכליי�  מאפייני�

 149#151)  בקופות חולי� (מבוטחי�

 125, 124, 121#122, 68 בקהילה  מגורי�

 202יני  ' גמדד

 337#360)  השוואה בינלאומית (מדינות

פעולות , ניידות מחו4 לבית: ראו ג�(; )ADL #בביצוע פעולות היומיו�  (מוגבלות

 124)  יומיות#יו�

 125 בניידות מחו4 לבית  מוגבלות

    ממוש�מוסדות לטיפול :  ראו# מוסדות

 360, 320#328, 124, 121, 68  ממוש� לטיפול מוסדות

 26  מוסלמי�

 282#291 חברתיי�  מועדוני�

 184#185, 181#182)  כוח העבודה האזרחי: ג�ראו  (מועסקי�

 197#198, 56#58)  רשויות מקומיות: ראו ג� (אזוריות מועצות

   מקומיותרשויות :  ראו# מקומיות מועצות

 יבשת מוצא,  לידהיבשת, ארצות לידה:  ראו# מוצא

 209 קיימא # בנימוצרי�

 211)  נהגי�: ראו ג�( לנהוג מ/רשי�

 צורת יישוב   :  ראו# מושבי�

 324#325, 317#318, 315, 183, 59#60, 31#34  מחוז

 116#117)  פטירות/פטירה: ראו ג� (מחלות

 138#142)  בבתי חולי� (מחלקות

 135#136 לרפואה דחופה  מחלקות

 249#261 לשירותי� חברתיי�  מחלקות

 226  )שימוש( מחשב

 216#219  מטופלי�

 216#219)  ללא תמורה כספית (מטפלי�

 מחלקות לרפואה דחופה:  ראו# מיו�
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 ,שיקו�#גריאטרייה, חריפה#גריאטריה תת, גריאטרייה חריפה:  ראו# מיטות

 מורכבתסיעודית ,  לטיפול ממוש�מוסדות

 210  מכונית

 )BMI (112 גו1  מסת

 275#278 חימו�  מענק

 עישו�   :  ראו# מעשני�

  עצמית של מצב הבריאותתפיסה:  ראו# הבריאות מצב

 249#250, 69#70 משפחתי  מצב

 249#250)  לידהיבשת : ראו ג�( לידה מקו�

 292#298 יו�  מרכזי

 215 או מצוקה  משבר

 185  יד משלח

 קשר ע� בני משפחה, ביתי /משק:  ראו#ות /משפחה

 209, 205#206, 199#202, 186#188, 71#74י בית  /משק

 182 חלקית  משרה

 280#281)  התנדבותיתפעילות : ראו ג� (מתנדבי�

 

 נ

 129)  מורשי� לנהוג: ראו ג� (נהגי�

 224  נופש

 312  נופשוני�

 26  נוצרי�

 125 מחו4 לבית  ניידות

 232 שואה  ניצולי

 324#325, 315, 31#34  נפה

   ביתי /משק:  ראו#) במשק בית (נפשות

 346#347 ,106, 24  *נשי�

 337 כלל עולמיי�  נתוני�

                                                 
יש בשנתו� לוחות רבי� ע� , כ�בנוס� ל.  נתוני� על נשי� בלבדישמתייחס ללוחות שבה�  *

 .פירוט לפי מי�
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 ס

 פטירות  /פטירה:  ראו# פטירה סיבות

 גמלת סיעוד   :  ראו# סיעוד

 316#319 מורכבת  סיעודית

 280#281 המוסד לביטוח לאומי  סניפי

 ממאירותשאתות :  ראו# סרט�

 

 ע

 228)  חשיפה לעבריינות: ראו ג�) (65+שבוצעו נגד בני  (עברות

 לעבריינות חשיפה : ראו# עבריינות

 מועסקי�   :  ראו# עובדי�

 274 סמ� מקצועיי�  עובדי�

 249#250, 28 אתיופיה  עולי

, 101, 73, 71, 68#69, 46#49, 34 ,27, 24)   ואיל�1990שעלו משנת ( לשעבר מ"בריה עולי

110#111 ,113#114 ,123 131#132 ,137 ,207#208 ,210 ,212#218 ,220 ,222 ,249#

250 

 27  ) ואיל�1990שעלו משנת ( עולי�

 204#205  עוני

 221)  65+של בני ( להורי� עזרה

 113  עישו�

 עולי�, ) ואיל�1990שעלו משנת ( לשעבר מ"עולי בריה:  ראו# עלייה

 184 כלכלי  ענ1

 מקומיותרשויות , יישובי�:  ראו# עיריות

, 110, 96#98, 78#80 ,73, 71, 68#69, 33, 23#24)  בני דתות אחרות: ראו ג� (# ערבי�

113#114 ,119 ,123#127 130#131 ,133 ,137 ,177 ,207#208 ,210 ,212#218 ,222 ,

222 ,249#250 ,282 ,293 ,305 

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

 

 פ

 352, 101#106, 98פטירות  /פטירה

 99#100 בבתי חולי�  פטירות
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,  יו�מרכזי מחשב, מועדוני� חברתיי�, טיול, י�חוג, אינטרנט:  ראו# פנאי

 התנדבותיתפעילות , נופש, מתנדבי�

 189  פנסיה

 124)  מוגבלות: ראו ג�(; )ADL(יומיות # יו�פעולות

 111 גופנית  פעילות

 223)  מתנדבי�: ראו ג�( התנדבותית פעילות

 
 צ

 305, 293, 282, 249#250, 59#60, 35#36 יישוב  צורת

 
 ק

 , 119, 113#114, 110, 96#98, 78#80, 73, 71, 68#69, 33, 23#24  וכלוסייהא קבוצת

123#127 ,130#131 ,133, 137 ,177 ,180 ,182 ,207#208 ,208#209 ,210 ,212#218 ,

220 ,222 ,249#250 ,282 ,293 ,305 

 305#311 תומכות  קהילות

 149#151, 137, 130#131, 123, 114, 109#112 חולי�  קופת

 צורת יישוב  :  ראו# בוצי�קי

 198#190 זיקנה ושארי�  קצבת

 212 ע� בני משפחה  קשר

 213 ע� חברי�  קשר

 
 ר

 302#303  ראייה

 132#134 מומחה  רופא

 132#134 משפחה  רופא

 133#134 שיניי�  רופא

 מכונית:  ראו# רכב

 , 251#261, 203, 191#196)  מועצות אזוריות, יישובי�: ראו ג� (מקומיות רשויות

266#273 ,276#278, 284#291 ,294#303 ,307#311 

 

 ש

 118#120)  פטירות/פטירה: ראו ג�( ממאירות שאתות
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 229#230  שוני� רצו� מתחומי חיי� שביעות

 142)  חולי�בבית ( ממוצעת במחלקה שהייה

 130 בתרופות ללא מרש� רופא  שימוש

 131 בתרופות ע� מרש� רופא  שימוש

 שינהעיות ב:  ראו# שינה

 279#281)  של המוסד לביטוח לאומי (לקשיש הייעו4 שירות

 249#328  שירותי�

  לשירותי� חברתיי�מחלקות:  ראו# רווחה שירותי

  דירה   עלבעלות :  ראו# של דירה שכירות

 302#303  שמיעה

 183, 176#177 לימוד  שנות

 182 עבודה  שעות

 

 ת

 127#130 דרכי�  תאונות

 126#129  דרכי� תאונות

 348#351, 96#98 חיי�  תוחלת

 348#349 חיי� בבריאות טובה  תוחלת

 355#356, 342#345, 337, 78#80 אוכלוסייה  תחזיות

 222)   מוצרי�בקנייתבכס1 או ( בילדי� תמיכה

 179 גבוהה ביותר  תעודה

 328)  במוסדות לטיפול ממוש� (תפוסה

 108 עצמית של מצב הבריאות  תפיסה

 ע� מרש� רופא/ ללאבתרופותשימוש : ראו # תרופות

 



 375 נספח 

 זה ןבשנתוחדשים לוחות 

 )1.7לוח  (מבנה הגילי� באוכלוסייה לפי מי� �

התפלגות ההכנסות במשקי בית של קשישי� ושל כלל האוכלוסייה לפי מקור  �

 )3.15לוח  (ההכנסה ולפי חמישוני הכנסה

 )3.43לוח  (בתשלו� וכלל האוכלוסייה המעסיקי� עוזרת או מטפלת 65+בני  �

 )3.44לוח  ( וכלל האוכלוסייה העוזרי� להוריה�65+בני  �

 )4.3לוח  (לפי רשות מקומית,  הרשומי� במחלקות לשירותי� חברתיי�65+בני  �

 )5.4לוח  ( וחלק� בקרב כלל האוכלוסייה65+בני  �

 )5.5לוח  ( ובקרב כלל האוכלוסייה65+אחוז הגידול במספר בני  �
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 לוחות שפורסמו בשנתונים קודמיםנושאים ו

 1995לוחות ממפקד האוכלוסי� והדיור 

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

 )1999שנתו� 

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

, לפי גיל,  שני� לפני מועד המפקד5: קהילה הגרי� ב65+מקו� המגורי� של בני  �

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

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

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

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

 )1999שנתו� , 1.28לוח (לידה 

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

 )1999שנתו� , 1.31לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

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

1999( 

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

1999( 

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

 )1999שנתו� 

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

 )1999שנתו� , 1.37לוח (ר  תושבי� ויות5,000שמנו 

קבוצת אוכלוסייה ויבשת , גיל, מי�, לפי שנות לימוד,  וכלל האוכלוסייה65+בני  �

 )1999שנתו� , 3.5לוח (לידה 

קבוצת , גיל, מי�, לפי תעודה גבוהה ביותר,  וכלל האוכלוסייה65+בני  �

 )1999שנתו� , 3.7לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

 )1999שנתו� , 3.8לוח ( ביישובי� נבחרי� 65+שנות לימוד של בני  �

 בקהילה המשתייכי� לכוח העבודה האזרחי ביישובי� נבחרי� 65+אחוז בני  �

 )1999שנתו� , 3.12לוח (
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ביישובי� , לפי מי�,  בקהילה המשתייכי� לכוח העבודה האזרחי65+אחוז בני  �

 )1999שנתו� , 3.13לוח (נבחרי� 

: שקי הבית בקהילה שברשות� מוצרי� בני קיימאהאנשי� הגרי� בקהילה ומ �

 )1999שנתו� , 3.22לוח ( וכלל האוכלוסייה 65+בני 

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

 )1999שנתו� , 3.23לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

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

 )1999שנתו� , 3.24לוח (

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

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

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

1999( 

לפי סוג השכירות של הדירה ,  בתנֵאי שכירות בקהילה65+משקי בית ע� בני  �

 )1999שנתו� , 3.27לוח (והיישוב 

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

 )2000שנתו� , 1.32

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

 )2000תו� שנ

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

 )2000שנתו� , 3.10לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

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

2000( 

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

2000( 

מצב משפחתי ויבשת לידה , מי�, לפי גיל,  השוהי� במוסדות לקשישי�65+בני  �

 )2000שנתו� , 4.40לוח (

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

2001( 

 )2001שנתו� , 1.27לוח (מצב משפחתי ויבשת לידה , לפי גיל,  בקיבוצי�65 +בני �
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 ויבשת לידה מצב משפחתי ,מי�,  לפי גיל, הגרי� בדיור מוג� לקשישי�65 +בני �

 )2001שנתו� , 4.26לוח (

 

 1996/97לוחות מסקר שימוש בשירותי בריאות 

מי� , לפי גיל,  ובקרב כלל האוכלוסייה65+דיווח על מחלות כרוניות בקרב בני  �

 )1999שנתו� , 2.10לוח (וסוג המחלה 

 ובאוכלוסייה 65+ד� בקרב בני #לח#4סוכרת ויתר, דיווח על אוט� בשריר הלב �

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

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

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

 )1999שנתו� , 2.19לוח (

,  ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא משפחה ומומחה בשנה65+ביקורי� של בני  �

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

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

 )1999שנתו� , 2.34לוח  (היסטורית

 

 1999/2000 לוחות מסקר בריאות

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

 )2004שנתו� , 2.34לוח (לידה 

 או קיבלו חיסו� נגד CT# וMRI וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות 65+בני  �

, 2.13לוח (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל, לפי מי�, שפעת בשנה האחרונה

 )�2005 שנתו

לפי ,  אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה40+ ובנות 65+נשי� בנות  �

 )2005שנתו� , 2.14לוח (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל

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

 )2005שנתו� 
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 1998�2002ישראל חברתי של היישובי� ב�לוחות מהפרופיל הבריאותי

 )2008שנתו� , 2.4לוח  (לפי מי� ולפי מחוז ונפה, תוחלת החיי� בגילי� נבחרי� �

 לפי מי�,  תושבי�50,000ביישובי� שמנו מעל , תוחלת החיי� בגילי� נבחרי� �

 )2008שנתו� , 2.5לוח (

 )2008שנתו� , 2.9לוח  (מי� ולפי מחוז ונפה, לפי גיל, 65+פטירות של בני  �

 )2008שנתו� , 2.10לוח  (מי� ולפי רשות מקומית, לפי גיל, 65+טירות של בני פ �

, 2.54לוח  (לפי גיל ומי� ולפי מחוז ונפה,  מאשפוז כללי65+שחרורי� של בני  �

 )2008שנתו� 

, 2.55לוח  (לפי גיל ומי� ולפי רשות מקומית,  מאשפוז כללי65+שחרורי� של בני  �

 )2008שנתו� 

 )2008שנתו� , 2.63לוח  (לפי מחוז ונפה, קבלו לאשפוז פסיכיאטרי שהת65+בני  �

שנתו� , 2.64לוח  (לפי רשות מקומית,  שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי65+בני  �

2008( 

 

 לוחות שוני� בנושאי בריאות

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

 )2006שנתו� , 2.30לוח (נבחרות 

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

 )2006שנתו� , 2.31לוח (שני� נבחרות , לפי גיל ומי�

 ובכלל 65+בעלי ביטוח בריאות משלי� וביטוחי בריאות נוספי� בקרב בני  �

 )2006שנתו� , 2.68לוח (שני� נבחרות , לפי מי�, האוכלוסייה

 ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה עקב 65+של בני ביקורי�  �

 )2008שנתו� , 2.47לוח  (לפי גיל, סיבות חיצוניות

 

 1997,  ומעלה60לוחות מסקר בני 

קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל, המעשני� לפי מי�,  בקהילה65+אחוז בני  �

 )2000שנתו� , 2.7לוח (
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לוח (לפי גיל ומי� ,  אבח� אצל� מחלות שונות שדיווחו שהרופא65+אחוז בני  �

 )2000שנתו� , 2.8

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

 )2000שנתו� , 2.24לוח (

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

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

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

 )2001שנתו� 

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

 )2001שנתו� , 1.32

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

 )2001שנתו� , 3.23לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

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

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

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

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

 )2001שנתו� , 3.30לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

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

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

 ) 2002שנתו� 

קבוצת אוכלוסייה , גיל, לפי מי�, )כולל חת� או כלה(די�  שיש לה� יל65+בני  �

 )2003שנתו� , 1.26לוח (ויבשת לידה 

לפי ',  מ400מחו4 לבית מרחק של ) להסתובב( ללכת 65+מידת היכולת של בני  �

 )2003שנתו� , 2.20לוח (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל, מי�

, גיל, לפי מי�, יומיות ללא עזרה#� לבצע פעולות יו65+מידת יכולת� של בני  �

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

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

 )2003שנתו� , 3.6לוח (לידה 
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ת קבוצת אוכלוסייה ויבש, גיל, לפי מי�,  שאינ� יודעי� לקרוא בעברית65+בני  �

 )2003שנתו� , 3.7לוח (לידה 

קבוצת אוכלוסייה ויבשת , גיל, לפי מי�,  שאינ� יודעי� לקרוא בא1 שפה65+בני  �

 )2003שנתו� , 3.8לוח (לידה 

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

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

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

 )2003שנתו� 

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

 )2004שנתו� , 2.6לוח (ויבשת לידה 

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

 )2004שנתו� , 2.7לוח (ויבשת לידה 

קבוצת , גיל, לפי מי�, שמיעה ולעיסה,  שדיווחו על בעיות ראייה65+בני  �

 )2005שנתו� , 2.19לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

קבוצת אוכלוסייה , גיל, לפי מי�,  שדיווחו על אי שליטה על סוגר השת�65+בני  �

 )2005שנתו� , 2.20לוח (ויבשת לידה 

קבוצת , גיל, לפי מי�,  בקהילה אשר נפלו במהל� חצי השנה האחרונה65+בני  �

 )2005שנתו� , 2.34לוח (אוכלוסייה ויבשת לידה 

, לפי גיל ומי�,  בישראל65+אומד� ותחזית מספר ניצולי שואה ילידי אירופה בני  �

 )2005שנתו� , 1.33לוח  (2020#2002

 

 *ול זמ�לוחות בנושא פנאי וניצ

 1991/92לוחות מסקר תקצוב זמ� 

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

 )1999שנתו� , 3.32לוח (

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

 .א� ה� קשורי� לנושא זה, ) ומעלה60למשל סקר בני (סקרי� אחרי� 
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 ,3.33לוח (לפי מי� ,  לפעילויות שונות65+ממוצע הזמ� היומי שמקדישי� בני  �

 )1999שנתו� 

ולפי ,  שונות לפי מי� לפעילויות65+ממוצע הזמ� היומי שמקדישי� בני  �

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

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

 )1999שנתו� 

 

 1997לוחות מסקר חשיפה לאמצעי תקשורת 

בחמשת ימי  שקראו לפחות גיליו� אחד של עיתו� יומי 19+ ובני 65+בני  �

 )2000שנתו� , 3.34לוח (החול האחרוני� 

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

 )2000שנתו� , 3.35לוח (השבוע האחרוני� 

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

 )2000שנתו� , 3.36לוח (האחרוני� 

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

 )2000שנתו� , 3.37לוח (האחרוני� 

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

2000(  

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

 )2001שנתו� , 3.34לוח  (ערו4

 

 1999, בילוי וספורט, לוחות מסקר הרגלי קריאה

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

 )2006שנתו� , 3.44לוח ( ושל כלל האוכלוסייה 65+הרגלי קריאה של בני  �

 )2006 שנתו�, 3.45לוח ( ושל כלל האוכלוסייה 65+הרגלי בילוי של בני  �
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 לוחות ממקורות שוני�

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

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

 )2001שנתו� , 3.30לוח (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה 

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

 ,3.37לוח (קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה , גיל, לפי מי�, מתנדבי� ה65+בני  �

 )2003שנתו� 

 

 1996/97, לוחות מסקר הרגלי נסיעה

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

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

לפי זמינות רכב , של כלל האוכלוסייה ו65+התפלגות נסיעות ביממה של בני  �

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

 

 הכנסות ומאפייני� חברתיי�, לוחות בנושא עוני

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

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

מי� וסוג , לפי גיל התומ�, התומכי� בהוריה� וכלל האוכלוסייה 55+בני  �

 )2007שנתו� , 3.43לוח  (2005, התמיכה

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

 )2008שנתו� , 3.36לוח  (לפי מי�,  וכלל האוכלוסייה65+בני 

 

 לוחות בנושא מערכת השירותי� לקשישי�

 2000, לפי מאפייני� דמוגרפיי�, ות לטיפול ממוש� הגרי� במוסד65+בני  �

 )2006שנתו� , 4.44לוח (

שנתו� , א4.45לוח  (2000, לפי מצב תפקודי, דיירי המוסדות לטיפול ממוש� �

2006( 
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 לוח  (2000, לפי מאפייני� דמוגרפיי�, דיירי המוסדות לטיפול ממוש� �

 )2006שנתו� , ב4.45

לוח (שני� נבחרות , לפי מצב תפקודי וגיל, דיירי המוסדות לטיפול ממוש� �

 )2006שנתו� , 4.46

, לפי רשות מקומית, קשישי� הרשומי� במחלקות לשירותי� חברתיי� �

 )2007שנתו� , 4.3לוח  (2006

 

 לוחות בינלאומיי�

 )1999שנתו� , 5.11לוח (לפי מי� ,  במדינות נבחרות65+מצב משפחתי של בני  �

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

 )1999שנתו� , 5.13לוח ( במוסדות לטיפול ממוש� 65+בני  �

 )2008שנתו� , 5.16לוח  (לפי גיל ומי�,  בישראל ובתפוצות65+יהודי� בני  �

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

2008( 

 ותחזית 2000אומד� לשנת , לפי אזור,  מתוכ�65+עול� ובני כלל היהודי� ב �

 )2008שנתו� , 5.18לוח  (#2050 ו2020לשני� 

 ותחזית 2000אומד� לשנת , לפי אזור,  מתוכ�65+כלל יהודי העול� ובני  �

 )2008שנתו� , 5.19לוח  (#2050 ו2020לשני� 

 


