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  פתח דבר
  

עשר במניין השנתונים שהופקו עד כה -על קשישים בישראל הוא השמונה 2015שנתון 
- מאגר המידע הארצי לתכנון בתחום הזיקנה, המשותף למאיירס –ידי "משאב" -על

האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן  –אשל - ברוקדייל ולג'וינט-ג'וינט
  בישראל.

  
הדרישה לשימוש בשנתון וההדים החיוביים מן הציבור מצביעים על החשיבות 
שהחברה הישראלית על מוסדותיה השונים מייחסת לנושא הזיקנה. לרבים 
מהעוסקים בחקר הזיקנה או בתכנון שירותים לזקנים מספק השנתון מקור לא אכזב 

  והוא תופס מקום חשוב על מדף הספרים המקצועי שלהם. לנתונים
  

באמצעות השנתון יכול הקורא ללמוד על מצבם של הזקנים בכל תחומי החיים, 
ומלבד הנתונים המתארים את האוכלוסייה עצמה, נכלל בו מידע עדכני, החל 
במערכת השירותים ופריסתה, וכלה ברמת היישוב הבודד. השנה הושלם מעבר 

גם בלוחות הכלכליים. תמונת המצב  65ידה של נתונים בשנתון לגיל להצגה אח
  כלכליים עודכנה והורחבה. -בנושאים החברתיים

  

 מאפשר האתר. http//:www.jdc.org.il/mashavהשנתון מופיע באתר "משאב": 
. אפשרות זו חיפוש אפשרויות מגווןעם  לנתונים נוחה גישה האינטרנט גולשי לציבור

מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בין שיתוף פעולה בין "משאב" ל היא פרי של
זו פותחה ב"משאב" מערכת ממוחשבת  במסגרת בישראל באוניברסיטה העברית.

והיא כוללת מידע רחב ומקיף מעבר למה שמוצג בשנתון, כולל  ,לאיתור נתונים
  נתונים היסטוריים.

  
בתכנון בקביעת מדיניות, וסקים את העהן כי השנתון ימשיך לשרת  יםקוומאנו 

לשפר יסייע כי הוא ו ,העוסקים בלימוד ובמחקר והן את אלה ,ובפיתוח של שירותים
  איכות החיים של הזקנים. אתרמת השירותים לאוכלוסייה הקשישה ואת 
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 הקדמה
  

ציבור את השנתון להגיש לאשל שמחים -ג'וינטברוקדייל ו- ג'וינט- מאיירסמשאב, 

עשרה שבה -השמונה. זוהי השנה 2015הסטטיסטי על אוכלוסיית הקשישים בישראל 

ואנו  ,אנו מוציאים את השנתון לאור. במהלך השנים שחלפו שכללנו את תוכן השנתון

  מקווים להמשיך ולהשתפר בעתיד.

היבטים שונים של מצב על חב של נתונים על מאפיינים וגוון רהשנתון מקיף ִמ 

הקשישים בישראל. נעשה ניסיון ללמוד על המגמות ועל השינויים שחלו בהן לאורך 

פערים בין קבוצות אוכלוסייה ובין על זמן, ובמידת האפשר אף לעמוד על הבדלים ו

ומספקים ם שונים. הנתונים מהווים בסיס מידע הכרחי לתכנון יאזורים גאוגרפי

בקרב קבוצות שונות  ביניהםבסיס לדיון על הצרכים, על המענים ועל הפערים 

  באוכלוסייה. 

מקובלת בעולם הגדרה ההפי - עלומעלה,  65 ניהשנתון מתייחס בעיקרו לאנשים ב

. עם זאת, בעקבות העלייה המשמעותית בתוחלת החיים, הגדרה זו כוללת יםלקשיש

השתדלנו להביא נתונים רבים לפי קבוצות גיל  לכןוד של גילים, וטווח רחב מא

  מפורטות יותר.

הפרק הראשון עוסק במאפיינים הדמוגרפיים של הקשישים ומציג נתונים על גודל 

לפי חתכים דמוגרפיים (גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה) אוכלוסיית הקשישים, 

ריאותיים של . הפרק השני מציג נתונים על מאפיינים בוגאוגרפיים (נפות, יישובים)

ודפוסי שימוש  , הרגלי בריאותהקשישים (תוחלת חיים, תמותה, מחלות ומוגבלות)

כלכליים של -בשירותי בריאות נבחרים. הפרק השלישי עוסק במאפיינים חברתיים

ועל מאפיינים  מצב כלכליעל  ,תעסוקהעל הקשישים ומציג נתונים על השכלה, 

 דן. הפרק הרביעי תנדבות, בדידות ועוד)חברתיים (שביעות רצון כללית, דתיות, ה

שירותים קהילתיים (המסופקים בבית הקשיש במערכת השירותים לקשישים, הן ב

שירותים מוסדיים (המסופקים במוסדות באו במסגרות קהילתיות אחרות) והן 

לזמינות של השירותים ומקצתם לדפוסי  נוגעיםלטיפול ממושך). מקצת הנתונים 

מגוון בשירותים השונים. בפרק האחרון מוצגים נתונים ב השימוש של הקשישים

מספר הקשישים, יחס תלות, פטירות, מצב  :לאומית-ןנושאים בהשוואה בי

  משפחתי, השתתפות בכוח העבודה ועוד.

עדיין נושאים שלא יש אף על פי שאנו מוסיפים מדי פעם נושאים חדשים לשנתון 

זמינותם של נתונים נוספים נוכל  ואנו מקווים שעם הגברת ,נסקרו באופן מלא

  להרחיבם ולעדכנם בשנתונים שיתפרסמו בעתיד.



הודות ַלהיענות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ושל משרדי ממשלה אחרים 

לפנייתנו, השנתון מכיל את הנתונים המעודכנים ביותר הקיימים. הלוחות בפרק 

כלכלי - לוחות בפרק החברתי. כמו כן, מרבית ה2014הדמוגרפי מציגים נתונים לשנת 

. הלוחות על מאפייני הבריאות ועל 2014ובפרק על השירותים מעודכנים לשנת 

שימוש בשירותי בריאות וכן הלוחות על שימוש במערכת השירותים כוללים את 

על בסיס  לרובנתונים היסטוריים מוצגים  .הנתונים האחרונים הקיימים במערכת

 . נתונים שיש עליהאחרונה ועל בסיס השנה ה שנים עגולות

ובסוף השנתון מופיעה רשימה  ,צוין המקור המדויק של הנתוניםמבתחתית כל לוח 

מלאה של מקורות המידע. כדי לקבל פרטים על מהות הנתונים ועל סוגיות 

 ישכל פרק  תמתודולוגיות, על הקורא לפנות למקור הנתונים. לנוחות הקורא, בתחיל

  הגדרות והסברים ללוחות וכן סיכום של הממצאים העיקריים. 

ובה נציגים מהלשכה  ,ארגונית-ועדת היגוי בין בראשית דרכו ליוותההשנתון את 

משרד הקליטה, משרד המרכזית לסטטיסטיקה, משרד הבריאות, משרד הרווחה, 

ברוקדייל. -ג'וינט-מאיירסאשל ו-ג'וינטישראל, - המוסד לביטוח לאומי, ג'וינטהפנים, 

תודתנו  ועדה זו דנה באופי הנתונים שיוצגו בשנתון ובעקרונות כלליים להפקתו.

  וייעצה בשלבים השונים. העבודה את אשר ליוותה נתונה לכל חברי ועדת ההיגוי

והנחה תמך  ,אנו מקדישים שנתון זה לזכרו של פרופ' משה סיקרון ז"ל, על שעודד

ודחף באופן יבוש התפיסה הכללית של השנתון  סייע לנו בג ,בתחילת דרכנו אותנו

  לשיפורים. מתמיד

ג'ק חביב, מנהל  'ברוקדייל ואשל, ובמיוחד לפרופ-ג'וינט-מאיירסאנו מודים לצוות 

תמיכתו , מנכ"ל אשל, על למר יוסי היימןהמכון, על הערותיו והארותיו המועילות; 

ועל ; לדרור רותם, מנהל תחום תכנון ומחקר באשל, על תרומתו בהפקת השנתון

רעיה כהן, ל, אנו חבים תודה מיוחדת כמו כן. מהשנתון הראשון ועד עתהליווי ה

ללסלי קליינמן על הקפדנית ו ולג'ני רוזנפלד על העריכה הלשוניתענת ברבריאן ל

  . וההבאה לדפוסהפקה ה

גובות והערות העשויות לשפר את עבודתנו לבסוף, ברצוננו לציין כי נקבל בברכה ת

  בהפקת השנתונים הבאים. 

  

  ר, שמואל באריצחק שנּוד"ר ג'ני ברודסקי, 

 עורכי השנתון

 



  פרופ' משה סיקרוןלזכרו של 
  
 

 

  ז"ל פרופ' משה סיקרון
1928-2016  

אנו מרכינים ראש עם פטירתו של פרופ' משה סיקרון ז"ל, הסטטיסטיקן הממשלתי 

  השני.

לכבוד לנו שפרופ' סיקרון קיבל עליו לשמש חבר בוועדת ההיגוי של השנתון 

"קשישים בישראל". הוא היה עמוד התווך בוועדה ותרם מניסיונו העשיר לגיבוש 

התוכן והצורה של השנתון, באופן אכפתי וידידותי. אין ספק שהצלחתו של השנתון 

  נזקפת לא מעט לזכותו.

יודעים לשלב הסתכלות על התמונה הכוללת בד בבד פרופ' סיקרון היה מהאנשים ש

  עם התייחסות לפרטים הקטנים, תכונה שסייעה לנו רבות במהלך השנים.

אנו מוקירים את פועלו המבורך למען החברה בישראל בכלל והזקנים שבתוכה 

  בפרט.

  יהי זכרו ברוך!
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וכלל האוכלוסייה, לפי שיוך לאשכול פריפריאליות,  65בני +  : 1.24לוח 

2014  ......................................................................................    43 

  44    ..........  2014תושבים, לפי גיל,  5,000ביישובים שמנו מעל  65בני + : 1.25לוח 

מבריה"מ לשעבר ביישובים שגרים בהם לפחות  65עולים בני +  : 1.26לוח 

  52    ......................................... 2014מבריה"מ לשעבר,  65בני + 100

  , תושבים 10,000- למעלה מ ביישובים שמנו 65בני +  : 1.27לוח 

  55    ..........................................................................  שנים נבחרות

  60    ..................  2014וכלל האוכלוסייה במועצות האזוריות,  65בני +  : 1.28לוח 

ושל כלל האוכלוסייה בין יישובים,  65הגירה פנימית של בני +  : 1.29לוח 

  62    .....................................................  2014לפי מחוז וצורת יישוב, 

  בין יישובים, לפי מחוז  65מאזן הגירה פנימית של בני +  : 1.30לוח 

  63    .......................................................וצורת יישוב, שנים נבחרות

ושל כלל האוכלוסייה,  65הגירה פנימית בין יישובים של בני +  : 1.31לוח 

  64    ......................................................................  2014לפי יישוב, 



 מאפייני משקי הבית

  הגרים בקהילה, לפי מין, גיל  65אומדן בני +  : 1.32לוח 

  71    .........................................................  2014 וקבוצת אוכלוסייה,

וקבוצת אוכלוסייה,  , גיל, לפי מין65המצב המשפחתי של בני +  : 1.33לוח 

2013  ......................................................................................    72  

  73    ...................  , לפי מין, שנים נבחרות65המצב המשפחתי של בני +  : 1.34לוח 

, לפי סוג משק הבית שבו הם גרים ולפי מין, גיל 65בני +  : 1.35לוח 

  74    .........................................................  2014וקבוצת אוכלוסייה, 

, לפי סוג משק 65הבית של כלל האוכלוסייה ושל בני +משקי   : 1.36לוח 

  75    ............................................................................  2014הבית, 

  76    ......  2014וקבוצת אוכלוסייה,  65משקי הבית, לפי הימצאות בני +  : 1.37לוח 

  ולפי מספר הנפשות  65משקי הבית, לפי הימצאות בני +  : 1.38לוח 

  77    ..................................................................  2014במשק הבית, 

 יחסי תלות

  78    .............................................  ותחזיתיחסי תלות, שנים נבחרות   : 1.39לוח 

  יחסי תלות, לפי גיל הזכאות לִקצבת זיקנה בישראל,   : 1.40לוח 

2014-2003  .............................................................................    79  

  80    .................  2014-2008יחסי תלות, לפי גיל פרישת חובה בישראל,   : 1.41לוח 

  81    ................................  יחס תמיכה בהורים, שנים נבחרות ותחזית  : 1.42לוח 

 תחזיות אוכלוסייה

 - 2035-2020וכלל האוכלוסייה,  65תחזיות אוכלוסיית בני +  : א1.43לוח 

  82    ..................................................................... החלופה הגבוהה

 - 2035-2020וכלל האוכלוסייה,  65תחזיות אוכלוסיית בני +  : ב1.43לוח 

  83    ....................................................................  החלופה הבינונית

 - 2035-2020וכלל האוכלוסייה,  65תחזיות אוכלוסיית בני +  : ג1.43לוח 

  84    ..................................................................... הנמוכההחלופה 

 



  ודפוסי שימוש  מאפיינים בריאותיים של הקשישים  . 2פרק 

  87    ...............................................................  בשירותי בריאות נבחרים

  87    ........................................................................................................  מבוא

  88    .......................................................................................  ממצאים עיקריים

  96    .......................................................................................  הגדרות והסברים

 תוחלת חיים ופטירות

  תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין,  : 2.1לוח 

  100    ..........................................................................  שנים נבחרות

  101    ...........................................  , לפי דת ומין65תוחלת החיים בגיל  : 2.2לוח 

  102    ......................................  נבחרים, לפי מיןחיים בגילים התוחלת  : 2.3לוח 

  102    ..........2013, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 65פטירות של בני + : 2.4 לוח

, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 65פטירות של יהודים ואחרים בני + : 2.5 לוח

2013  ......................................................................................    103 

  וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים,  65בני + : 2.6לוח 

  104    ...............  גיל, שנים נבחרותמתוך כלל הפטירות, לפי מין וקבוצת 

ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין,  65סיבות פטירה של בני +  : 2.7לוח 

2013  ......................................................................................    106  

ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל,  65סיבות פטירה של בני +  : 2.8לוח 

2013  ......................................................................................    107  

  ושל כלל האוכלוסייה,  65פטירות וסיבות פטירה של בני +  : א2.9 לוח

 108    ..........................................................................  2013לפי גיל, 

ושל כלל הגברים,  65פטירות וסיבות פטירה של גברים בני +  : ב2.9 לוח

 109    ..........................................................................  2013לפי גיל, 

ושל כלל הנשים,  65פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות +  : ג2.9 לוח

 110    ..........................................................................  2013לפי גיל, 

  ובקרב כלל האוכלוסייה,  65התאבדויות בקרב בני + : 2.10לוח 

  111    .......................................................  לפי גיל ומין, שנים נבחרות

 מצב הבריאות והתנהגות בריאותתפיסת 

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

  112    ...................................  2014ושל כלל האוכלוסייה, לפי גיל ומין, 



  וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית  65בני + : 2.12לוח 

  113    .................................................  2010לפי סוג פעילות, גיל ומין, 

  115    .............  2010, גיל ומין, BMIמדד וכלל האוכלוסייה לפי  65בני + : 2.13לוח 

  116    ..............  2010וכלל האוכלוסייה המעשנים, לפי גיל ומין,  65בני + : 2.14לוח 

 בעיות בריאות, מחלות ומוגבלות

וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיות שינה, לפי גיל  65בני + : 2.15לוח 

  117    ..............................................................................  2010ומין, 

  וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם  65בני + : 2.16לוח 

פעם מחלה מהמחלות הבאות ואלו שנטלו תרופה למחלה -אי

  118    .....................................................................  2009זו, לפי מין, 

ובקרב  65מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני + : 2.17לוח 

  119    ................  2012כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 

, לפי מין 65ם של שאתות ממאירות בקרב בני +מקרים חדשי : 2.18לוח 

  120    .............................................  וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות

מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים ואחרים  : 2.19לוח 

  121    ....................................  2012, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 65בני +

הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות  65אומדן בני + : 2.20לוח 

  122    ............. 2014ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, ותפקודים שונים 

  וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים,  65בני + : 2.21לוח 

לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 

2014  ......................................................................................    124  

  וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים,  65בני + : 2.22לוח 

  125    ................  2014וקבוצת אוכלוסייה, לפי חומרת הפגיעה, גיל, מין 

וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים  65בני + : 2.23לוח 

  126    ..................................................................................  נבחרות

  וכלל הנהגים המעורבים בתאונות דרכים,  65נהגים בני + : 2.24לוח 

  127    ...........................................  2014לפי חומרת התאונה, גיל ומין, 

 שימוש בשירותי בריאות בקהילה

וכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא או התייעצו וכלל הא 65בני + : 2.25לוח 

איתו בטלפון בשבועיים האחרונים, לפי מין והתמחות הרופא, 

2009  ......................................................................................    128  



ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא במהלך  65ביקורים של בני + : 2.26לוח 

  129    .........................................  2009שנה, לפי מין והתמחות הרופא, 

הביקורים של כלל אצל רופא מתוך סך  65ביקורים של בני + : 2.27לוח 

  130    ..................  2009האוכלוסייה במהלך שנה, לפי התמחות הרופא, 

וכלל האוכלוסייה המדווחים על ביצוע בדיקות  65בני +  : 2.28 לוח

 131    ...................  2010רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 

וכלל האוכלוסייה אשר קיבלו חיסון נגד שפעת לפי גיל  65בני + : 2.29לוח 

  133    ..............................................................................  2010ומין, 

  וכלל האוכלוסייה אשר עברו בדיקה, טיפול  65בני + : 2.30לוח 

  133    ....................  2010או ניקוי שיניים בשנה האחרונה, לפי גיל ומין, 

 ביקורים במחלקות לרפואה דחופה ואשפוזים בבתי חולים

ושל כלל האוכלוסייה  65ביקורים וביקורים חוזרים של בני + : 2.31לוח 

  134    .............................  2014י גיל ומין, במחלקות לרפואה דחופה, לפ

וכלל האוכלוסייה המדווחים על אשפוז בבית חולים,  65בני + : 2.32לוח 

  135    ...................................................................  2009לפי גיל ומין, 

ושל כלל האוכלוסייה באשפוז הכללי,  65אשפוזים של בני + : 2.33לוח 

  136    .......................................................  לפי מין וגיל, שנים נבחרות

האשפוזים במחלקות כלליות, מסך  65אשפוזים של בני + : 2.34לוח 

  137    ....................................  באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

  138    ..............  מכלל המאושפזים, לפי מחלקות, שנים נבחרות 65בני + : 2.35לוח 

  במחלקות כלליות,  65התפלגות האשפוזים בקרב בני + : 2.36לוח 

  139    .........................................................................  2014לפי מין, 

ובקרב כלל  65שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני + : 2.37 לוח

 140    .....................  2014כלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת האו

 בריאות הנפש

וכלל האוכלוסייה, המטופלים בטיפול אמבולטורי  65בני +  : 2.38 לוח

 141    ....................................................................  2014פסיכיאטרי, 

וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום  65בני + : 2.39 לוח

 141    .................................................  2014פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 

וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי  65בני + : 2.40 לוח

 142    ...........................................................  2014מלא, לפי גיל ומין, 



, 65המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני + 65בני +  : 2.41 לוח

והמאושפזים מקרב כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, 

 143    ..........................................................................  שנים נבחרות

של כלל ו 65קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני + : 2.42 לוח

 144    .........................  האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

ושל כלל  65קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני + : 2.43 לוח

 145    ................................  2014האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 

   65קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני + : 2.44 לוח

 146    ......................................................  2014ושל כלל האוכלוסייה, 

 בקופות החוליםמבוטחים 

בין קופות החולים,  65התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני +  : 2.45לוח 

  147    ..............................................................  שנים נבחרותלפי גיל, 

 148    ........  2014-1994מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים,  65בני +  : 2.46 לוח

 

  151    ...................................  מאפיינים חברתיים וכלכליים של הקשישים  . 3פרק 

  151    ........................................................................................................  מבוא

  152    .......................................................................................  ממצאים עיקריים

  165    .......................................................................................  הגדרות והסברים

 רמת השכלה

  וכלל האוכלוסייה, לפי מספר שנות לימוד ומין,  65בני + : 3.1לוח 

  174    ..........................................................................  שנים נבחרות

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

  175    ..............................................................................  2014ומין, 

  175    ...........  2013, לפי מספר שנות לימוד ויבשת לידה, 65יהודים בני + : 3.3לוח 

וכלל האוכלוסייה, לפי סוג בית ספר אחרון שבו למדו  65בני + : 3.4לוח 

  176    ........................................................................  2013ולפי מין, 

וכלל האוכלוסייה, לפי התעודה הגבוהה ביותר  65בני + : 3.5לוח 

  177    ............................................................  2013שקיבלו ולפי מין, 

  178    ...............  2011וכלל האוכלוסייה, לפי שפת אם ולפי מין,  65בני + : 3.6לוח 



 דההשתתפות בשוק העבו

  בכוח העבודה האזרחי, לפי גיל, מין  55בני + : 3.7לוח 

  179    .............................................  וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות

  182    ............................  מועסקים, לפי גיל ומין, שנים נבחרות 55בני + : 3.8לוח 

  המועסקים במשרה חלקית מתוך כוח העבודה,  55בני + : 3.9לוח 

  183    .......................................................  לפי גיל ומין, שנים נבחרות

  , 55ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקים בני + : 3.10לוח 

  184    .............................................  2013לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, 

  וכלל האוכלוסייה בכוח העבודה,  55השתתפות בני + : 3.11לוח 

  184    .....................................................  2013לפי מחוז מגורים ומין, 

בכוח העבודה האזרחי, לפי שנות לימוד ולפי גיל,  55+בני  : 3.12לוח 

  185    ..........................................................................  שנים נבחרות

  186    ...........  2013, לפי תכונות כוח העבודה, גיל ומין, 55, בני +55בני + : א3.13לוח 

  187    ........................  2013, לפי תכונות כוח העבודה, גיל ומין, 55בני + : ב3.13לוח 

 מצב כלכלי ורמת חיים

  , ובקרב כלל האוכלוסייה, 65הכנסה למשק בית של בני + : 3.14לוח 

  188    .........................................................  2014לפי סוג משק הבית, 

  , 65הכנסה כספית ממוצעת ברוטו לחודש של בני + : 3.15לוח 

  190    ...................................  שנים נבחרותלפי מין ולפי מקור הכנסה, 

   65הכנסה כספית ממוצעת ברוטו לחודש של בני + : 3.16 לוח

 191    ....................................  שנים נבחרותלפי גיל ולפי מקור הכנסה, 

שאינם עובדים, המקבלים  67וגברים בני + 62נשים בנות +  : 3.17לוח 

וגובה ההכנסה החודשית הממוצעת מפנסייה, לפי מין,  פנסייה

  192    ..........................................................................  שנים נבחרות

מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים  : 3.18לוח 

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

  194    ..........................................................................  שנים נבחרות

ושאירים  מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה : 3.19לוח 

  195    ...................... 2014מהמוסד לביטוח לאומי, לפי רשות מקומית, 

מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים   : 3.20לוח 

  202    .....................  2014מהמוסד לביטוח לאומי, במועצות האזוריות, 



ובקרב כלל  65הוצאה ממוצעת למשק בית שבו גרים בני + : 3.21לוח 

  204    ...........  2014לפי סוג משק הבית, קבוצות ראשיות,  -האוכלוסייה 

ובקרב  65הרכב הוצאה ממוצעת למשק בית, שבו גרים בני + : 3.22לוח 

  205    ......  2014קבוצות משניות, לפי סוג משק הבית,  -כלל האוכלוסייה 

וכלל האוכלוסייה, לפי הצלחתם לכסות את ההוצאות  65בני + : 3.23לוח 

  207    .........................................................  2014החודשיות ולפי מין, 

וכלל האוכלוסייה אשר ויתרו בשנה האחרונה על  65י +בנ : 3.24לוח 

  208    ...................  2013רכישות והוצאות שונות בגלל קשיים כלכליים, 

ומשקי בית בקרב כלל  65התפלגות משקי בית של בני + : 3.25לוח 

  209    ..........................................2014האוכלוסייה, לפי רמת הכנסה, 

במשקי בית של קשישים ובקרב כלל האוכלוסייה,  מדד ג'יני  : 3.26 לוח

 210    ..........................................................................  שנים נבחרות

, כלכלי- וכלל האוכלוסייה, לפי שיוך לאשכול חברתי 65בני + : 3.27 לוח

2014  ......................................................................................    211  

   65ממדי העוני בקרב משפחות שבראשן עומדים בני + : 3.28 לוח

  212    ..........................................2014-2011ובקרב כלל האוכלוסייה, 

  213    ...............  2014, לפי הרכב משק הבית, 65בני +ממדי העוני בקרב  : 3.29לוח 

באוכלוסייה  65חלקן של משפחות שבראשן עומדים בני + : 3.30לוח 

  214    ...............................  2014-1998הענייה ובקרב כלל האוכלוסייה, 

  בעלות על דירה ומספר החדרים הממוצע במשקי בית  : 3.31 לוח

  ובכלל האוכלוסייה, לפי סוג משק בית  65של בני +

  215    ...................................................  2014אוכלוסייה, ולפי קבוצת 

ומשקי בית בכלל האוכלוסייה  65משקי בית שבהם גרים בני + : 3.32לוח 

  216    ...................  2014לפי בעלות על דירת המגורים, בערים הגדולות, 

  217    .............  2014וכלל האוכלוסייה הגרים בדירה בבעלותם,  65בני + : 3.33לוח 

ים בדירתם וכלל האוכלוסייה הגרים יותר מעשר שנ 65בני + : 3.34לוח 

  218    ..........................  2014הנוכחית, וותק המגורים בדירה הנוכחית, 

   65קיימא במשקי בית של בני +- בעלות על מוצרים בני : 3.35 לוח

  219    .....................  2014ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי סוג משק הבית, 



וכלל האוכלוסייה שלרשות משק הבית שלהם עומדת  65בני + : 3.36לוח 

טון משקל כולל), לפי מין,  4מכונית פרטית או מסחרית (עד 

  221    ................................................... 2014גיל וקבוצת אוכלוסייה, 

 היבטים חברתיים ומאפייני חיים

  222    .....  2014וכלל האוכלוסייה המורשים לנהוג, לפי גיל ומין,  65בני + : 3.37לוח 

  וכלל האוכלוסייה המורשים לנהוג,  65בני + : 3.38לוח 

  223    .................................................  2014לפי תדירות הנהיגה ומין, 

וכלל האוכלוסייה הנפגשים או מדברים בטלפון,  65בני + : 3.39 לוח

לפחות פעם בשבוע, עם מישהו מבני משפחתם שאינו גר ִאתם 

 224    ...........................................................................  2009בדירה, 

וכלל האוכלוסייה שיש להם חברים שִאתם הם  65בני + : 3.40 לוח

 225    .............................................  2014נפגשים או מדברים בטלפון, 

ובקרב כלל  65דיווח על הרגשת בדידות בקרב בני + : 3.41 לוח

 226    ..................................................................  2014האוכלוסייה, 

וכלל האוכלוסייה שמרגישים שאין להם על מי לסמוך  65בני + : 3.42לוח 

  227    ...................................................  2014בשעת משבר או מצוקה, 

וכלל האוכלוסייה אשר קיבלו בשנה האחרונה סיוע  65בני + : 3.43 לוח

  228    ........................................  2013כלשהו מעמותה או ממתנדבים, 

כספית בקשישים ובכלל האוכלוסייה,  מטפלים ללא תמורה : 3.44 לוח

לפי תכונות דמוגרפיות של המטפלים ולפי הרכב המטופלים, 

2006  ......................................................................................    229  

מטפלים ללא תמורה כספית בקשישים ובכלל האוכלוסייה,  : 3.45 לוח

  230    ........2006לפי הרכב המטופלים ולפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה, 

מתוך האוכלוסייה, לפי אחוז המטפלים ללא תמורה כספית,  : 3.46 לוח

  231    .............  2006הרכב המטופלים ולפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה, 

מטפלים ללא תמורה כספית בקשישים ובכלל האוכלוסייה,  : 3.47 לוח

  232    .........................  2006לפי תכונות הטיפול ולפי הרכב המטופלים, 

וכלל האוכלוסייה המעסיקים עוזר/ת או מטפל/ת  65בני + : 3.48לוח 

  233    ..........................  2014גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה,  בתשלום לפי

  234    ....................  2009וכלל האוכלוסייה העוזרים להוריהם,  65בני + : 3.49 לוח



וכלל האוכלוסייה התומכים בילדיהם בכסף או  65בני + : 3.50 לוח

  235    ...............  2009 בקניית מוצרים, לפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה,

שעוסקים בפעילות התנדבותית וכלל האוכלוסייה  65ני +ב : 3.51 לוח

 236    ..................................................  2014(בשנה שקדמה לריאיון), 

וכלל האוכלוסייה שיצאו לנופש או לטיול בארץ או  65ני +ב : 3.52 לוח

 237    ....................................  2014בחוץ לארץ בשנה שקדמה לריאיון, 

וכלל האוכלוסייה שהשתתפו בחוגים בשנה שקדמה  65בני + : 3.53 לוח

 238    .......................................................  2011לריאיון לפי גיל ומין, 

  239    ..............  2011וכלל האוכלוסייה,  65בילוי שעות פנאי בקרב בני + : 3.54וח ל

וכלל האוכלוסייה, שהשתמשו במחשב ובאינטרנט,  65בני + : 3.55 לוח

בשלושה החודשים שקדמו לריאיון, לפי גיל, מין ושימושי 

 240    .........................................................................  2014המחשב, 

רנט ושל כלל האוכלוסייה לגבי רשת האינט 65עמדות של בני + : 3.56 לוח

 241    .....................................................................  2010ושימושיה, 

וכלל האוכלוסייה שדיווחו על חשיפה לעבריינות בשנה  65ני +ב : 3.57 לוח

 242    ..........................................................  2014האחרונה, לפי מין, 

  שביעות רצון מתחומי חיים שונים ומאזור המגורים  : 3.58 לוח

 243    ......................................  2014וכלל האוכלוסייה,  65בקרב בני +

וכלל  65בקרב בני +הגדרה עצמית של רמת הדתיות  : 3.59 לוח

 245    ..................................................................  2014האוכלוסייה, 

 246    .......  2014הגדרה עצמית של רמת הדתיות בהווה בהשוואה לעבר,  : 3.60 לוח

 

  249    .........................  היצע ודפוסי שימוש מערכת השירותים לקשישים:   .4פרק 

  249    ........................................................................................................  מבוא

  251    .......................................................................................  ממצאים עיקריים

  256    .......................................................................................  הגדרות והסברים

 רשומים במחלקות לשירותים חברתיים

וכלל האוכלוסייה הרשומים במחלקות לשירותים  65בני + : 4.1לוח 

 261    ......................................  2014חברתיים, לפי מאפיינים נבחרים, 



וכלל האוכלוסייה הרשומים במחלקות לשירותים  65ני +ב : 4.2לוח 

  263    ......................................  2014חברתיים, לפי מאפיינים נבחרים, 

הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים, לפי רשות  65בני + : 4.3 לוח

  265    ........................................................................  2013 מקומית,

 זכאים לחוק ביטוח סיעוד ושירותים נוספים בבית

  זכאים לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי,  : 4.4לוח 

  274    ...................................................................  2014לפי גיל ומין, 

  זכאים לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי,  : 4.5לוח 

  275    .....................................  2014לפי סוג השירות המסופק, דצמבר 

  זכאים לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי,  : 4.6לוח 

  276    ..............................................................  לפי מין, שנים נבחרות

מאפיינים נבחרים של זכאי חוק סיעוד מטעם המוסד לביטוח  : 4.7לוח 

  277    ...................................................  לאומי, לפי מין, שנים נבחרות

  זכאים לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי,  : 4.8לוח 

  278    ..........................................................  2014לפי רשות מקומית, 

קשישים המקבלים שירותים מעובדים סמך מקצועיים מטעם  : 4.9לוח 

השירות לזקן במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

  286    ..............  באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים, שנים נבחרות

 - 1997/1996שקיבלו חימום בעונת החורף, קשישים  : 4.10לוח 

2015/2014  .............................................................................    287  

המוסד לביטוח לאומי,  קשישים שקיבלו מענק חימום מטעם : 4.11 לוח

 288    .......................................  רשות מקומיתלפי , 2015/2014בחורף 

 שירות הייעוץ לקשיש של המוסד לביטוח לאומי

השירותים הניתנים על ידי שירות הייעוץ לקשיש של המוסד  : 4.12 לוח

 292    ....................................................  שנים נבחרותלביטוח לאומי, 

 השירותים הניתנים על ידי שירות הייעוץ לקשיש של המוסד : 4.13 לוח

 293    .................................................  2014לביטוח לאומי, לפי סניף, 

השירותים הניתנים על ידי שירות הייעוץ לקשיש של המוסד  : 4.14 לוח

 294    .................................................  2014לביטוח לאומי, לפי סניף, 



 מסגרות יומיות ושירותים נוספים בקהילה

מועדונים חברתיים לקשישים לפי מאפיינים גיאוגרפיים  : 4.15לוח 

  295    .........................................................................  2011נבחרים, 

  296    .....  2008מרכזי יום לקשישים והמבקרים בהם, לפי הגוף המפעיל,  : 4.16לוח 

מרכזי יום לקשישים והמבקרים בהם, לפי מאפיינים נבחרים,  : 4.17לוח 

2008  ......................................................................................    296  

  297    ...................  יום לקשישים והמבקרים בהם, שנים נבחרות מרכזי  : 4.18 לוח

מרכזי יום לקשישים והמבקרים בהם, לפי רשות מקומית,  : 4.19לוח 

2008  ......................................................................................    298  

  303    ............  2014מוקדים של בית חם לקשיש, לפי מאפיינים נבחרים,  : 4.20לוח 

  304    .................  2014מוקדים של בית חם לקשיש, לפי רשות מקומית,  : 4.21לוח 

  שיקום - יחידות קהילתיות לאשפוז יום בגריאטרייה : 4.22לוח 

  307    ...................................  של שירותי בריאות כללית, שנים נבחרות

שיקום שליד בתי חולים, - יחידות לאשפוז יום בגריאטרייה : 4.23לוח 

2014  ......................................................................................    307  

 קהילות תומכות

  308    .............  2014לפי מאפיינים נבחרים, , קהילות תומכות לקשישים : 4.24לוח 

  309    ......................................2014-1997קהילות תומכות לקשישים,  : 4.25לוח 

 310    ..................  2014קהילות תומכות לקשישים, לפי רשות מקומית,  : 4.26לוח 

 נופשונים ודיור מוגן

  תכניות ויחידות דיור בדיור המוגן לקשישים,   :4.27 לוח

  315    .............................................................  2013לפי סוג התכנית, 

  315    ..........  תכניות ויחידות דיור בדיור המוגן לקשישים, שנים נבחרות : 4.28 לוח

  תכניות ויחידות דיור בדיור המוגן לקשישים,  : 4.29 לוח

  316    .....................................  2013לפי אזור גאוגרפי (מחוזות ונפות), 

 מיטות ואשפוזים במחלקות נבחרות

  317    .........................  2014מיטות במחלקות גריאטרייה לא ממושכת,   : 4.30 לוח

 317    .............  2014מאפייני אשפוז במחלקות גריאטרייה לא ממושכת,  : 4.31 לוח



  מיטות במחלקות גריאטרייה לא ממושכת,  : 4.32 לוח

 318    ..............................................  2014לפי אזור גאוגרפי (מחוזות), 

  מיטות במחלקות גריאטרייה לא ממושכת,  : 4.33 לוח

 319    ..............................................  2014לפי אזור גאוגרפי (מחוזות), 

  320    .............  מיטות במחלקות גריאטרייה לא ממושכת, שנים נבחרות : 4.34 לוח

 שירותים מוסדיים

  מוסדות לטיפול ממושך בפיקוח משרד הבריאות,  : 4.35 לוח

 322    ........................................................  2015לפי סוג מוסד ומגזר, 

  ול ממושך בפיקוח משרד הבריאות, מיטות לטיפ : 4.36 לוח

 323    .......................................................  2015לפי סוג מיטה ומגזר, 

  מיטות לטיפול ממושך בפיקוח משרד הבריאות,  : 4.37 לוח

 323    .......................................................  2015לפי סוג מיטה ומגזר, 

  מוסדות ומיטות לטיפול ממושך בפיקוח משרד הבריאות,  : 4.38 לוח

  324    .....................................  2015לפי אזור גאוגרפי (מחוזות ונפות), 

  מיטות לטיפול ממושך בפיקוח משרד הבריאות,  : 4.39 לוח

 325    ..............................................  לפי סוג מיטה וגיל, שנים נבחרות

בתי אבות (מעונות) ומיטות לתשושים בפיקוח משרד הרווחה  : 4.40 לוח

 326    ................................................... 2012והשירותים החברתיים, 

  

 329    ............................................................  הקשישים במבט בינלאומי  . 5פרק 

  329    ........................................................................................................  מבוא

  330    .......................................................................................  ממצאים עיקריים

 בעולם 65אוכלוסיית בני +

  336    ...............   2030- ותחזית ל 2015בעולם ובכל יבשת/אזור,  65בני + : 5.1לוח 

  336    .......  2015, 65עשר המדינות בעלות המספר הגבוה ביותר של בני + : 5.2לוח 

  337    .........הגיל החציוני של כלל האוכלוסייה במדינות ובשנים נבחרות : 5.3 לוח

  338    ........   2015לפי גיל,  מכלל האוכלוסייה במדינות נבחרות, 65בני + : 5.4לוח 

  וחלקם בקרב כלל האוכלוסייה במדינות  65בני + : 5.5 לוח

  340    .......................................................................  ובשנים נבחרות

ובקרב כלל  65, במספר בני +1950אחוז הגידול, מאז  : 5.6 לוח

 341    ..........................................  האוכלוסייה, מדינות ושנים נבחרות



  מכלל האוכלוסייה, לפי מין במדינות נבחרות,  65בני + : 5.7 לוח

  342    .........................................................  2030ית לשנת ותחז 2015

  344    ........  2030ותחזית לשנת  2015, לפי מין במדינות נבחרות, 80בני + : 5.8 לוח

  346    ..............  2015, לפי גיל ויחס המינים, במדינות נבחרות, 65בנות + : 5.9 לוח

 ומצב בריאות פטירות ,תוחלת חיים

תוחלת חיים בלידה לפי מין והערכה לתוחלת חיים בבריאות  : 5.10 לוח

 348    ...................................................  2015במדינות נבחרות, טובה, 

  350    ................  2013, לפי מין במדינות נבחרות, 60תוחלת החיים בגיל  : 5.11 לוח

  , מתוך סך הפטירות, לפי מין, 65פטירות של בני + : 5.12 לוח

  352    ....................................................  2015-2010במדינות נבחרות, 

התופסים את מצב בריאותם כטוב או טוב מאוד,  65בני + : 5.13 לוח

  354    ................................................  2013לפי מין, , OECDבמדינות 

 יחסי תלות

  356    ............................................  2015יחסי תלות במדינות נבחרות,  : 5.14 לוח

 358    .............  2035- ו 2025יחסי תלות במדינות נבחרות, תחזית לשנים  : 5.15 לוח

 השתתפות בשוק העבודה

, לפי גיל OECDבכוח העבודה במדינות  65השתתפות בני + : 5.16 לוח

 360    ..............................................................................  2014ומין, 

גיל פרישה רשמי מעבודה וגיל פרישה אפקטיבי במדינות  : 5.17 לוח

OECD ,362    ....................................................  2012-2007, לפי מין  

 טיפול ארוך טווח

 Long Termאשר מקבלים טיפול ארוך טווח ( 65אחוז בני + : 5.18 לוח

Care בביתם או במוסד, במדינות (OECD ,2011  ........................    364 

 

  367    ...............................................................................................  ביבליוגרפיה

  371    ..........................................................   הנושאים בלוחות (לפי עמודים) מפתח

  380    .............................................................................  זה ןבשנתוחדשים לוחות 

  381    ..................................................נושאים ולוחות שפורסמו בשנתונים קודמים
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  2014רשימת היישובים* ואוכלוסייתם, לפי מחוז ונפה, 
  אלפים, סוף שנה

 אוכלוסייה היישוב שם   אוכלוסייה היישוב שם

 74.6 נצרת   ירושלים מחוז

 40.3 עילית נצרת  6.8 גוש אבו

 7.4 עילוט  98.1 שמש בית

 12.3 מאהל עין  849.8 ירושלים

 43.8 עפולה  24.3 ציון מבשרת

 18.2 ריינה  7.2 הדסה צור

 7.5 ישי רמת   

 5.6 גנם-אום אל - שבלי   הצפון מחוז

  עכו נפת   צפת נפת

 13.2 סנאן אבו  8.8 הגלילית חצור

 12.5 אעבלין  6.1 זנגרייה-טובא

 8.5 מכסור-אל ביר  32.9 צפת

 11.3 ג'ן בית  23.1 שמונה קריית

 7.8 בענה   כנרת נפת

 19.7 מכר-'דיידהג  42.3 טבריה

 6.0 'ולסג  21.3 מגאר

 11.5 אסד- אל דייר  5.4 עיילבון

 9.6 חנא דייר   יזרעאל נפת

 6.0 חורפיש  13.4 אכסאל

 31.7 טמרה  8.9 נוג'ידאת- בועיינה

 6.2 ג'ת-יאנוח  17.3 שאן בית

 16.1 ירכא  7.3 טבעון בסמת

 13.0 כאבול  9.7 דבורייה

 8.0 סמיע-כסרא  7.2 זרזיר

 5.5 ורדים כפר  13.0 טורעאן

 9.4 יאסיף כפר  17.9 יפיע

 18.1 מנדא כפר  21.1 עילית יקנעם

 44.6 כרמיאל  20.8 כנא כפר

 14.5 כרום-אל'ד מג  24.8 העמק מגדל

 21.2 תרשיחא-מעלות  7.7 משהד
� 



xxviii 

  (המשך) 2014רשימת היישובים* ואוכלוסייתם, לפי מחוז ונפה, 
  אלפים, סוף שנה

 אוכלוסייה היישוב שם   אוכלוסייה היישוב שם

  חדרה נפת  53.9 נהרייה

 51.4 פחם-אל אום  11.9 נחף

 16.8 עקיבא אור  28.6 'ניןסח

 27.5 גרביה-אל באקה  47.5 עכו

 14.5 עדהגבעת -בנימינה  23.5 עראבה

 8.7 ה"בסמ  5.6 (בוקייעה) פקיעין

 13.7 זרקא-א'סר ג  7.3 ראמה

 10.9 'תג  6.3 שלומי

 22.0 יעקב זכרון  6.5 שעב

 86.8 חדרה  39.3 שפרעם

 17.4 קרע כפר   גולן נפת

 13.9 עירון מעלה  6.2 בוקעאתא

 23.6 ערערה  10.5 'דל שמסמג

 6.6 עתלית  6.8 קצרין

 12.1 פוריידיס   

 36.7 כרכור-חנה פרדס   חיפה מחוז

     חיפה נפת

  המרכז מחוז  16.6 כרמל- אל דאלית

  השרון נפת  277.1 חיפה

 13.0 יהודה אבן  18.9 כרמל טירת

 5.5 חפר בת  23.5 נשר

 6.4 זמר  11.7 עספיא

 40.2 טייבה  54.3 אתא קריית

 24.4 טירה  39.0 ביאליק קריית

 21.2 יונה כפר  17.6 טבעון קריית

 202.4 נתניה  39.0 ים קריית

 5.4 פרדסייה  39.6 מוצקין קריית

 19.6 צורן-קדימה  10.3 רכסים
� 
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  (המשך) 2014רשימת היישובים* ואוכלוסייתם, לפי מחוז ונפה, 
  אלפים, סוף שנה

 אוכלוסייה היישוב שם   אוכלוסייה היישוב שם

 10.7 עקרון קריית  21.0 קלנסווה

 240.7  ראשון לציון  11.7 מונד תל

 128.9 רחובות   תקווהפתח  נפת

    43.6 אלעד

  אביב תל מחוז  9.2 'לג'וליהג

 35.9 יהודה אור  24.7 שמואל גבעת

 12.0 אזור  15.6 תקווה גני

 178.3 ברק בני  54.1 השרון הוד

 128.5 ים בת  28.5 יהוד

 56.9 גבעתיים  9.1 יאיר כוכב

 90.7 הרצלייה  94.2 סבא כפר

 187.3 חולון  21.4 קאסם כפר

 36.6 אונו קריית  225.4 תקווה פתח

 150.9 גן רמת  42.2 העין ראש

 44.1 השרון רמת  70.2 רעננה

 426.1 יפו-אביב תל   רמלה נפת

    17.6 יעקב באר

  הדרום מחוז  7.1 דגן בית

  אשקלון נפת  5.9 דחב" כפר

 218.0 אשדוד  72.2 לוד

 126.8 אשקלון  87.0 רעות-מכבים-מודיעין

 50.6 גת קריית  72.3 רמלה

 21.4 מלאכי קריית  20.0 שוהם

 22.5 שדרות   רחובות נפת

  שבעבאר  נפת  6.9 ש"עי בני

 25.3 אופקים  25.8 גדרה

 49.0 אילת  21.8 יבנה גן

 201.1 שבע באר  39.7 יבנה

 33.2 דימונה  11.9 בתיה מזכרת

 18.8 חורה  45.8 ציונה נס
� 



xxx 

  (המשך) 2014רשימת היישובים* ואוכלוסייתם, לפי מחוז ונפה, 
  אלפים, סוף שנה

 אוכלוסייה היישוב שם   אוכלוסייה היישוב שם

  יהודה והשומרון אזור  9.0 ירוחם

8.1 אורנית  18.6 כסיפה

7.6 אלפי מנשה  6.4 להבים

8.1 אפרת  11.3 לקיה

18.4 אריאל  7.1 מיתר

6.0 בית אל  5.0 מצפה רמון

46.9 ביתר עילית  30.3 נתיבות

5.1 גבע בנימין  7.3 עומר

15.1 גבעת זאב  24.2 ערד

7.0 כוכב יעקב  15.3 בנגב-ערערה

63.2 מודיעין עילית  60.4 רהט

37.4 מעלה אדומים  8.8 שלום-שגב

7.0 קריית ארבע  18.1 תל שבע

6.7 קרני שומרון   

5.5 שערי תקווה   

  , אתר האינטרנטס"למ: מקור
  תושבים 5,000יישובים שמנו לפחות   *
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  2014לפי מחוז ונפה,  ,המועצות האזוריות רשימת
  )60(עמוד  1.28ראו לוח  - סוף שנה, נתוני אוכלוסייה 

  ירושלים מחוז
  יהודה מטה

 
  הצפון מחוז

  צפת נפת
  העליון הגליל

  החרמון מבואות
  הגליל מרום

  כנרת נפת
  התחתון הגליל

  הירדן עמק
  יזרעאל נפת
  בטוף- אל

  מרג'-אל-בוסתן
  הגלבוע

  מגידו
  המעיינות עמק
  יזרעאל עמק
  עכו נפת

  אשר מטה
  יוסף מעלה
  משגב

  גולן נפת
  גולן

 
  חיפה מחוז

  חיפה נפת
  זבולון

  חדרה נפת
  אלונה

  הכרמל חוף
  מנשה

 
  המרכז מחוז

  השרון נפת
  השרון חוף
  השרון לב

  חפר עמק

  תקווהפתח  נפת
  השרון דרום
  *מודיעין חבל
  רמלה נפת
  גזר

  לוד עמק
  רחובות נפת

  ברנר
  גדרות

  רווה גן
  יבנה חבל
  שורק נחל

 
  הדרום מחוז

  אשקלון נפת
  טוביה באר
  אשקלון חוף

  יואב
  לכיש
  הנגב שער

  שפיר
  שבעבאר  נפת

  אל קסום
  אשכול

  שמעון בני
  התיכונה הערבה

  אילות חבל
  מרחבים

  נווה מדבר
  נגב רמת

  נגב שדות
  תמר

 
  יהודה והשומרון אזור

  עציון גוש
  חברון הר

  ים המלח מגילות
  בנימין מטה

  הירדן ערבות
  שומרון

  

  אתר האינטרנט, ס"למ: מקור
  זו משתייכים לנפת רמלה במועצהחלק מהיישובים   * 
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 . מאפיינים דמוגרפיים 1
  של הקשישים

  

  

  מבוא

מאפייניהם הדמוגרפיים של הקשישים בישראל. הפרק מציג עוסק בפרק זה 

 כל האוכלוסייה-סךבחלקם על  ,תמונה כוללת על גודל אוכלוסיית הקשישים

מאפייניהם מבחינת גיל, קבוצת אוכלוסייה, דת,  ועלבהווה ובעתיד,  ,בעבר

יבשת לידה, מצב משפחתי, פיזור גאוגרפי, צורת יישוב, הסדרי מגורים ומדדים 

  הגירה פנימית ויחס תלות. גיל חציוני, כמו  ,דמוגרפיים נבחרים

קיים קשר בין מאפייניהם הדמוגרפיים של הקשישים לבין היקף הצרכים 

בשירותי בריאות ורווחה. על כן, שלהם שימוש שלהם וסוגיהם ודפוסי ה

תכנון  שםהנתונים המובאים בפרק זה מספקים את המידע הבסיסי ביותר ל

רמה הנוגע למידע חשיבות רבה לַ  יש לפיכךשירותים ויצירת מענים הולמים. 

המקומית, ונעשה מאמץ לספק נתונים מפורטים ככל האפשר. מידע על 

שינויים במאפייניהם לאורך זמן על השים וההתפתחויות באוכלוסיית הקשי

  מובאים נתונים רבים במבט היסטורי.  לשם כך ;חשוב אף הוא לצורך תכנון

ומעלה. עם זאת, יש לציין כי  65היא גילאי מקובלת בעולם ה יםקשישה תהגדר

יים קשר חזק בין גיל לבין , קד של גילים, וכידועוהגדרה זו כוללת טווח רחב מא

הקפדנו להביא נתונים שונים לפי משום כך, צרכים. בין רים ומאפיינים אח

גיל לפי הגדרות מוסדיות מסוימות, כן יש לציין, כי קבוצות גיל מפורטות יותר. 

שונה לנשים ולגברים, ובהתאם לכך, אין אחידות בגיל הפרישה בישראל 
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 יה הקשורה בעבודה)יביטוח לאומי (וכן לפנסמוסד לקנה מהילקצבת זהזכאות 

פי חוק ביטוח סיעוד ושירותים -שירותים חברתיים, כגון שירותים עלול

כדי לתת ביטוי להגדרות הגיל השונות בין  מהמחלקות לשירותים חברתיים.

לגבי ו 67גברים בני +לגבי נתונים בסיסיים לוחות עם  יםוצגמגברים לנשים, 

   .62נשים בנות +

ייתה גל העלייה הגדול החשובות בישראל ההדמוגרפיות אחת ההתפתחויות 

ברית המועצות לשעבר (להלן ובכל מבעיקר , תשעיםבשנות ה שפקד את המדינה

. עלייה זו תרמה באופן משמעותי לגידול באוכלוסיית )בריה"מ לשעברהלוחות 

לאוכלוסייה  מיוחדיםלוחות  כמהישראל בכלל, ובאוכלוסיית הקשישים בפרט. 

ות נפרדת במסגרת הנתונים על קבוצות ובלוחות אחרים היא זוכה להתייחס ,זו

) מוצגים נתונים על 1.12נוסף על אלה, באחד הלוחות בשנתון ( אוכלוסייה.

  אוכלוסיית עולי אתיופיה.

, אולםסוף שנה.  –נקודת זמן ספציפית גבי בלוחות נעשה שימוש בנתונים ל

יש צורך במידע על האוכלוסייה הממוצעת  ,מכיוון שלצורך חישובים שונים

בשנה מסוימת, פתחנו את השנתון  65באותה שנה, כגון שיעורי אשפוז של בני +

  שנה נתונה. ב הממוצעת על היקף האוכלוסייהגם בלוח המספק מידע 

  

  ממצאים עיקריים

 ואוכלוסייתליון נפש, ימ 8.3- כ מנתה אוכלוסיית ישראל 2014שנת בסוף  �

גדלה  1955 שנת נפש. מאז אלף 900- כמנתה  )65(בני + הקשישים

  85,200-(מ 10.6, ואוכלוסיית הקשישים גדלה פי 4.6אוכלוסיית המדינה פי 

של הקשישים היה כפול מזה של  קצב הגידולקשישים); כלומר,  900,100-ל

האוכלוסייה הכללית. אנו עדים לשיעור גידול משמעותי במיוחד במספר 

בממוצע,  6.7%אחוז הגידול השנתי  אז היה, 1970-1960הקשישים בשנים 

. אחוז הגידול 1990-1980 בשנים 2.7%- ו 1980-1970בשנים  5.2%לעומת 

  בשנים  2.3%, לעומת 2000-1990 בממוצע בשנים 3.2%השנתי היה 

 2%אחוז הגידול השנתי היה  2009-2000. בשנים גל העלייה לפני, 1989-1984

  ).1.1(לוח  4%אחוז הגידול הממוצע היה  2014-2010ובתקופה  בממוצע



  5  מאפיינים דמוגרפיים של הקשישים  

אוכלוסיית הקשישים גדלה לא רק במונחים של מספרם המוחלט, אלא גם  �

היוו  אז ;1955- האוכלוסייה, אשר גדל פי שניים מכלל מ הקשישים בשיעור

(לוח  2014בסוף  10.8%האוכלוסייה במדינה, לעומת  כללמ 4.8%הקשישים 

1.1.(  

ישים בני היה מהיר יותר מזה של הקש 75בני + הקשישיםקצב הגידול של  �

 גדלה אוכלוסיית בני  1990-1970שנים בלמשל, בשני העשורים  ,. כך65+

 75+- ), ואילו אוכלוסיית בני ה4%פי שניים (גידול שנתי ממוצע של  65+- ה

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

נות היא מזאת, האוכלוסייה שגדלה בקצב המהיר ביותר בשנים האחרו

הגידול השנתי הממוצע  1990-1980. בשנים 80+- בני ה תאוכלוסיי

 2.7%-ו 75באוכלוסייה של בני + 5.5%לעומת , 6.3%באוכלוסייה זו היה 

הזדקנה אף . כלומר, אוכלוסיית הקשישים עצמה 65+ באוכלוסייה של בני

 היו בני  65מבני +כשליש  1980-למשל, ב ,שאם ,והדבר מתבטא בכך ,היא

היו  26%- ו 75היו בני + 45%, 2014, הרי בסוף שנת 80היו בני + 14%-ו 75+

 40% 2020מגמה זו נמצאת כעת בתהליך שינוי. בשנת  ).1.4(לוח  80בני +

. עם זאת 80צפויים להיות בני + 24%-ו 75צפויים להיות בני + 65מבני +

מתוך בני  80ובני + 75צופה שוב גידול בחלקם של בני + 2030התחזית לשנת 

 ).ב1.43(לוח  65+

ות (התפלגות קבוצ הגילי מבנהחלק מה הואומעלה  65הגיל של בני  הרכב �

הגיל הגדולות ביותר  קבוצות .האוכלוסייה כלל שלגיל בקרב האוכלוסייה) 

מכלל  10%-מהוות כ 9-5ובני  4-0הן הקבוצות הצעירות ביותר. בני 

   69-65מהאוכלוסייה ובני  5%-מהווים כ 49-45האוכלוסייה כל אחת. בני 

קן של הגברים שונה מזה של הנשים. בקרב הגברים, חל הגילי המבנה. 4%-כ

של קבוצות הגיל הצעירות גדול יותר מאשר בקרב הנשים. כך למשל קבוצת 

מכלל הנשים. חלקה  10.0%מכלל הגברים לעומת  10.7%מהווה  4-0הגיל 

). 18%קרב הנשים (בהגברים זהה לחלקה בקרב  49-35של קבוצת הגיל 

חלקן של קבוצות גיל מבוגרות יותר גדול יותר בקרב הנשים מאשר בקרב 

מכלל  2.3%מכלל הגברים לעומת  1.8%מהווה  79-75הגברים. קבוצת הגיל 

  ).1.2(לוח  הנשים. זהו ביטוי לתוחלת החיים הגבוהה יותר של נשים



  2015 - קשישים בישראל 6

הגיל החציוני הוא  בקרב הגבריםשנים.  29.7הגיל החציוני באוכלוסייה הוא  �

. הגיל החציוני בקרב יהודים ואחרים 30.8ואילו בקרב הנשים הוא  28.6

עלה הגיל החציוני  2000. מאז שנת 22.3לעומת  31.9גבוה משל הערבים, 

 73שנים,  74הוא  65הגיל החציוני בקרב בני + .29.7- ל 27.6-בשנתיים, מ

יש מגמה של  2010ת . משנשנים בקרב הנשים 74.4- שנים בקרב הגברים ו

. דבר זה מהווה ביטוי לכניסתן של קבוצות 65ירידת הגיל החציוני של בני +

 ).1.3(לוח  ומעלה 65- גיל גדולות וצעירות לקבוצת בני ה

נשים ) מאוכלוסיית הקשישים הן נשים. היחס בין 56%יותר ממחצית ( �

הנשים היוו  1960- השתנה במרוצת השנים: ב 65באוכלוסיית בני + לגברים

ומאז יורד  2003בשנת  58%היחס עלה עד מאוכלוסיית הקשישים.  53%

בקרב  905נשים, עמד על  1,000יחס המינים, שהוא מספר הגברים לכל שוב. 

 ).1.5(לוח  788הוא עמד על  2014- , וב1960- ב 65בני +

 59%בקרב אוכלוסיית הקשישים המבוגרים יותר:  עולהאחוז הנשים   -

 80. אחוז הנשים בקרב בני +80מתוך בני + 61%-ו 75מתוך בני +

 היהודים והאחרים גבוה מעט יותר מאשר בקרב הקשישים הערבים 

  ).1.8(לוח  ;)58%לעומת  61%(

מכלל  15%-כ , שהם60בני + 1,266,400-כהיו בישראל  2014שנת בסוף  �

על פי גיל הזכאות הנוכחי לקבלת ִקצבת זיקנה מהמוסד  האוכלוסייה.

אלף  954.8 היו 2014לגברים), בסוף שנת  67-לנשים ו 62לביטוח לאומי (

  ). 1.6זכאים (לוח 

צעירה יותר והיא  65בני + 73,400-מונה כ הערביתהאוכלוסייה  �

 אוכלוסייהמקרב ה 4%היו  2014שנת  מהאוכלוסייה היהודית. בסוף

. גם האוכלוסייה בקרב יהודים ואחרים 13%לעומת  ,65בני + הערבית

 46% לעומת, 75הם בני + 65מבני + 36%: צעירה יותר הערבית הקשישה

 ). 1.7(לוח  בקרב הקשישים היהודים

(דהיינו  המוסלמים, הנוצרים, הדרוזים והאוכלוסייה ללא סיווג דתאחוז  �

בקרב הקשישים.  12% , לעומת25% הואבאוכלוסייה הכללית יהודים) - לא

 יהודים (להוציא אלה ללא סיווג דת) הם מוסלמים-מהקשישים הלא 69%

 ).1.9 (לוח
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והם  1990קשישים שעלו לארץ מאז ראשית  205,100-כ היו 2014בסוף שנת  �

 170,900-כ 1990משנת  כל הקשישים בארץ. מבין העולים- מסך 23%היוו 

בסוף  .כל הקשישים-מסך 19% , שהם65בני + עולים מבריה"מ לשעברהיו 

. 65מכלל העולים בני + 83%העולים מבריה"מ לשעבר  65היוו בני + 2014

 1989מהגידול במספר הקשישים בארץ בין סוף אחוזים וחמישה שלושים 

 ).1.10(לוח נובע מהעלייה מבריה"מ לשעבר  2014לסוף 

, 1990- במהעולים שעלו בתקופת העלייה מבריה"מ לשעבר, שהחלה  29%   -

עלו  65%מהעולים בגיל  35%. 1991-ל 1990עלו בשנתיים הראשונות, בין 

   2003עלו בין  65מהעולים בני + 9%- ו מהעולים 13%- בתקופה זו. כ

  ).1.11(לוח  2014-ל

נפש;  8,100-ל 2014הגיע בסוף שנת  מאתיופיה 65העולים בני +מספרם של  �

ואילך. הקשישים  1990שנת עלו מ 5,800- ו 1989עלו ארצה עד  2,300מהם 

מכלל האוכלוסייה ממוצא אתיופי, אם מביאים  6%ילידי אתיופיה היוו 

 9%בחשבון בכלל האוכלוסייה גם את הילדים שנולדו בארץ. הם מהווים 

מכלל האוכלוסייה ממוצא אתיופי שנולדה בחו"ל וכאחוז אחד מכלל 

  ).1.12הקשישים בארץ (לוח 

מהקשישים  21%, 2014- . ב)80%( ילידי חו"לרוב הקשישים היהודים הם  �

ילידי הארץ אחוז  בכלל האוכלוסייה. 72%לעומת  היו ילידי הארץהיהודים 

 3% אז היו, 1960גדל באופן ניכר משנת בקרב הקשישים היהודים 

היו ילידי היהודים מהקשישים  48%, 2014-מהקשישים ילידי הארץ. ב

היו  2014-. ב)68%( 1960מאז ה נמצא בירידאמריקה, ואחוז זה - אירופה

 מהם 23% אז ,1960- ירד מזה אחוז  .ילידי אסיההיהודים מהקשישים  16%

עלה  ילידי אפריקההיהודים היו ילידי אסיה. לעומת זאת, אחוז הקשישים 

  ).1.14- ו 1.13(לוחות  2014בשנת  16%- ל 1960בשנת  6%- ביותר מפי שניים: מ

של הקשישים היהודים ילידי חו"ל הן בריה"מ  ארצות הלידה העיקריות �

אמריקה - פולין. הקשישים ילידי אירופהועיראק  ,רומניה, לשעבר, מרוקו

מבוגרים יותר מהקשישים ילידי אסיה ואפריקה. הדבר מתבטא באחוז בני 

בקרב ילידי אסיה  75בני + 47% לעומת, 53% – בקרב אוכלוסייה זו 75+- ה

  ).1.15 (לוח בקרב ילידי אפריקה 42%- ו
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(מתחשבת בארץ הלידה של האב  התפלגות הקשישים היהודים לפי מוצא �

 אמריקה -גם עבור ילידי ישראל) מלמדת כי המוצא של רובם הוא אירופה

 3%מכלל היהודים בארץ ממוצא זה. רק  22%), וכי הם מהווים 61%(

 מהקשישים היהודים הם ממוצא ישראלי (דהיינו, גם ארץ לידת האב היא

 ).1.16ישראל); (לוח 

גרים  מהם 48%מראה כי השונים בארץ  התפלגות הקשישים באזורים �

מכלל  41% לעומתאביב), וזאת  במרכז הארץ (מחוזות המרכז ותל

מהקשישים גרים במחוז תל אביב  23%זה.  האוכלוסייה הגרים באזור

אחוז באביב מאופיינים  תל מחוזונפת חיפה מכלל האוכלוסייה.  16%לעומת 

), בהתאמה15%-ו 17%( מתוך האוכלוסייה הגרה באותו איזורגבוה  65בני +

ומחוז נפת באר שבע  נפת רמלה,נפת חדרה, נפת גולן, נפת עכו,  ואילו

מכלל האוכלוסייה הם  6%-8%- כ( *ביותרים הצעירהאזורים  הםירושלים 

 ). 1.17 (לוח; קשישים)

בנפת עכו ובנפת  רובםגרים במחוז הצפון,  הערבים 65+ מבני מחציתכ  -

במחוז ירושלים. במחוז הצפון הם הערבים גרים  65מבני + 18%. יזרעאל

בני מכלל  15%, ובמחוז ירושלים הם מהווים 65בני +מכלל  32%מהווים 

  ).1.19(לוח  65+

שונה העולים מבריה"מ לשעבר בין אזורי הארץ  65בני +ההתפלגות של   -

 65בני +במחוזות ירושלים ותל אביב חלקם של . 65בני +מזו של כלל 

בני ואילו במחוז הדרום חלקם של  65בני +העולים נמוך מזה של כלל 

העולים הגרים  65בני +. אחוז 65בני +העולים גבוה מחלקם של כלל  65+

 65בני +, ואחוז 65בני+בקרב כלל  10%לעומת  5%במחוז ירושלים הוא 

בני בקרב כלל  23%לעומת  13%העולים הגרים במחוז תל אביב הוא 

 13%לעומת  26%העולים הגרים במחוז הדרום הוא  65בני +. אחוז 65+

במחוז  65בני +חלקם של העולים בקרב כלל . 65בני +בקרב כלל 

 ולעומת זאת, במחוז, 11%הוא אביב  ובמחוז תל 10%הוא  ירושלים

, 24%הם מהווים  חיפה , במחוז65ל בני +מכל 20%הצפון הם מהווים 

   .)1.20-ו 1.17הם עולים (לוחות  65מבני + 36%ובמחוז הדרום 

                                                 

 מהאוכלוסייה הם קשישים. 4%- , כיהודה והשומרון לא כולל אזור * 
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ערים בגרים  39%- ו, ביישובים עירוניים) גרים 93%( 65בני +של  רובם �

, אשדוד ,יפו, חיפה, ראשון לציון, פתח תקווה-(ירושלים, תל אביב הגדולות

 3%גרים ביישובים כפריים:  65ני +). שבעה אחוזים מבנתניה ובאר שבע

  ).1.21(לוח  ביישובים כפריים נוספים 1%-בקיבוצים ו 3%במושבים, 

חיים ביישובים שהם עירייה על פי  65שמונים וארבעה אחוזים מבני + �

במועצות אזוריות.  7%- גרים במועצות מקומיות ו 9%. המוניציפלי המעמד

יותר בעיריות ופחות במועצות  גרים 65בני + ,בהשוואה לכלל האוכלוסייה

 6%מכלל האוכלוסייה בעיריות,  12%מהווים  65מקומיות ואזוריות. בני +

מכלל האוכלוסייה במועצות  8%- מכלל האוכלוסייה במועצות מקומיות ו

 ).1.23אזוריות (לוח 

מתגוררים בישובים מרכזיים ופחות פריפריאליים לעומת כלל  65בני + �

 10-7מתגוררים בישובים השייכים לאשכולות  65+מבני  61%האוכלוסייה. 

מכלל האוכלוסייה  55%), פריפריאליותמציין את הרשויות הכי  1(אשכול 

רשויות מקומיות  67באשכולות אלו נכללות  מתגוררים בישובים אלו.

מכלל  65אחוז בני + הרשויות המקומיות בישראל. 255-מ 26%המהוות 

מאשר שיעורם בכלל האוכלוסייה (בין האוכלוסייה באשכולות אלו גבוה 

  ).1.24); (לוח 14%-ל 11%

מבחינת חלקם של הקשישים באוכלוסיית  היישוביםקיימת שונות בין  �

 תם,מתוך אוכלוסיי הגבוה ביותר אחוז הקשישים שבהםהיישוב. היישובים 

 20%-ל 18%בין (. עומרו, קריית מוצקין חיפהקריית ים, ), 21%בת ים (הם 

מבין הערים הגדולות בארץ, ירושלים היא הצעירה ביותר ). להבישובים א

אך מספר הקשישים בה הוא הגדול  מאוכלוסיית העיר הם קשישים) 9%(

היישובים הצעירים ביותר הם מודיעין עילית וביתר עילית: . )74,000ביותר (

מכלל  5%וים ומה 75בני +אחוז הקשישים בהם הוא פחות מאחוז אחד. 

בת  הם 75הגבוה ביותר של בני + האחוז יבעלים היישוב בארץ. האוכלוסייה

 ).1.25 (לוחבכל אחד);  10%-כ( גבעתייםו רמת גן חיפה,ים, 

למעלה משליש  יםהוומ מבריה"מ לשעבר 65בני +העולים יישובים  30-ב   -

 ויםהומיישובים הם  10-. ב2014ביישוב בסוף  והתגוררש 65מבני +

תרשיחא, קצרין, -בני עי"ש, אריאל, מעלות( 65בני +למעלה ממחצית 

  ). 1.26(לוח  ;)שדרותאופקים, כרמיאל, אור עקיבא, נצרת עילית, ערד, 
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מכלל  8%. הם מהווים מועצות אזוריותבגרים  65אלף בני +ושישה שישים  �

בארץ.  65בני +מכלל  7%-המתגוררת במועצות האזוריות ו האוכלוסייה

עמק הירדן, הגליל הן  65בני +של תר ביוהאחוז הגבוה  שבהןהמועצות 

  ).1.28 (לוח תמרו שער הנגב,מגידו, העליון, 

שהתנועה מראה  2014בשנת  בין יישובים בארץ 65בני +מאזן ההגירה של  �

כמעט העיקרית היא ַמֲעבר למחוז המרכז. במחוז הצפון מספר הנכנסים 

של שיעורי הגירה גבוהים אפס. קרוב ללמספר היוצאים ומאזן ההגירה שווה 

תל אביב (מאזן שלילי) במחוז  ,נמצאו במחוז המרכז (מאזן חיובי) 65בני +

בנתניה, בפתח תקווה  –. בין הערים הגדולות (מאזן שלילי)ובמחוז ירושלים 

  ).1.29(לוח בראשון לציון יש מאזן הגירה חיובי ו

לי במחוזות מתקיים מאזן הגירה שלי 2012לבין  2005בתקופה שבין    -

 2014- המרכז. בירושלים, חיפה ותל אביב ומאזן הגירה חיובי במחוז 

הוא חיובי וביתר המחוזות הוא שלילי. עד  המרכזמאזן ההגירה במחוז 

התקיים במחוז הדרום מאזן חיובי, ומאז מאזן ההגירה הוא שלילי.  2005

ובי עד , מאזן הגירה חי2008במחוז הצפון התקיים מאזן הגירה שלילי עד 

  ). 1.30ומאז מאזן ההגירה הוא שוב שלילי (לוח  2011

שהיגרו אליו הוא  65יפו היישוב שמספר בני +- היה תל אביב 2014בשנת    -

יפו הוא גם היישוב שמספר - איש. תל אביב 1,024הגדול ביותר: 

); כך שמאזן ההגירה 1,387הקשישים שהיגרו ממנו הוא הגדול ביותר (

) והוא מאזן ההגירה השלילי הגבוה ביותר. היישוב -363שלו הוא שלילי (

איש  669( נתניהשמאזן ההגירה החיובי אליו הוא הגבוה ביותר הוא 

  ). 1.31); (לוח 292איש עזבו, ובסך הכול נוספו  377נכנסו, 

 65לבני +לעתים קרובות, הנתונים המופיעים בשנתון מתייחסים  �

שאינם שוהים במסגרת מוסדית (בית  65בני +, דהיינו בקהילה המתגוררים

אלה נאמד בסוף  65בני +אבות או בית חולים לחולים כרוניים). מספרם של 

 ).1.32בארץ (לוח  65בני +מכלל  98%, והם היוו 878,300- ב 2014

נשואים  םמצביעה על כך שמרבית 65בני +של  מצבם המשפחתיבחינת  �

. )64%בקרב היהודים ( שיעור הנשואים בקרב הערבים גבוה מאשר .)59%(

הגברים  רוב :המשפחתי םבמצבבין המינים קיימים הבדלים משמעותיים 
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ההבדל נובע בעיקר מכך  הנשים.בלבד מ 45% לעומת ),77%נשואים (

שתוחלת החיים של הנשים גבוהה מזו של הגברים ומהנטייה של נשים 

 אלמניםשאינם נשואים הם  65בני +רוב  להינשא לגברים מבוגרים מהן.

  ). 1.33 (לוח ;מהנשים) 40%- מהגברים ו 11% – 65בני +מכלל  27%(

מהווה נתון חשוב לצורך תכנון שירותים  לבדהגרים  65בני +אחוז  �

(הגרים בקהילה) גרים לבד במשק  65מבני + 23%. 65בני +אוכלוסיית ל

הגרות בגפן גבוה הרבה יותר מהשיעור  65בנות +הבית. שיעור הנשים 

, בהתאמה). שיעור הגרים לבד עולה עם 12%-ו 32%בקרב הגברים (המקביל 

, והוא נמוך יחסית 74-65מבני  18%לעומת  75מבני + 30%העלייה בגיל: 

  ).1.35); (לוח 17%הערבים ( 65בני +בקרב 

) משקי בית 26%( 607,700, מהם משקי בית 2,363,500היו בארץ  2014בשנת  �

ומעלה.  65, כלומר משקי בית שיש בהם אדם אחד לפחות בגיל 65של בני +

 הם משקי בית של אדם יחיד בהשוואה  65ממשקי הבית של בני + 31%

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

 2.16ע יש בממוצ 65, ואילו בקרב בני +3.33של כלל האוכלוסייה עומד על 

 ).1.36נפשות במשק בית (לוח 

. שיעור משקי הבית עם משקי הבית לפי קבוצת אוכלוסייהיש הבדלים בין  �

  27%במגזר היהודי כמעט כפול מהשיעור המקביל במגזר הערבי ( 65בני +

). 32%, בהתאמה) והוא גבוה במיוחד בקרב עולי בריה"מ לשעבר (16%- ו

נפשות  3.07הודי גדולים יותר: י- במגזר הלא 65משקי הבית עם בני +

). 1.37נפשות למשק בית במגזר היהודי (לוח  2.07בממוצע למשק בית לעומת 

 ).1.38(לוח  65בני +מכלל משקי הבית של אדם יחיד הם משקי בית של  44%

באוכלוסייה  65של הקשישים, כלומר היחס בין מספר בני + יחס התלות �

(כלומר,  204על  2014עמד בסוף  ,)64-20לבין מספר האנשים בגיל העבודה (

אנשים בגיל העבודה). יחס זה הכפיל את עצמו  1,000לכל  65בני + 204

לפי התחזית, יחס התלות של הקשישים . 97, אז הוא עמד על 1960משנת 

. יחס התלות 282-ל 2035ובשנת  270-ל 2030יגדל בשנים הבאות ויגיע בשנת 

עד שנת בירידה היה הכללי, המביא בחשבון גם את יחס התלות של ילדים, 

 .)1.39 (לוח , מאז החל לעלות והוא צפוי לעלות בעתיד2011
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לגברים) הוא  67- לנשים ו 62( הגיל הזכאות לקצבת זיקנלפי  יחס התלות   -

  ).1.40איש בגיל העבודה (לוח  1,000קשישים לכל  219

קשישים  170לגברים ולנשים) הוא  67( גיל פרישת חובהלפי  יחס התלות  -

 ). 1.41איש בגיל העבודה (לוח  1,000לכל 

 80שהוא היחס בין מספר האנשים בני + ,"יחס התמיכה בהורים"   -

 205על  2014, עמד בסוף 64-50לבין מספר האנשים בני  ,באוכלוסייה

בשנת  57לעומת ), וזאת 64-50אנשים בני  1,000ל כל 80בני + 205(כלומר, 

לפי התחזית,  .השנים האחרונות 50במהלך  3.5. יחס זה גדל פי 1961

   2035ובשנת  295-ל 2030, בשנת 238-ל 2020היחס צפוי להגיע בשנת 

   ).1.42 (לוח 343-ל

המבוססות על אומדני האוכלוסייה בסוף שנת  ,תחזיות האוכלוסייהלפי  �

צפוי אחוז בני , 2035וההתפתחויות הצפויות משנה זאת ועד סוף שנת  2010

 15%-ול 2030בשנת  14%-, ל2020בשנת  12%-באוכלוסייה לעלות ל 65+- ה

 י משקלם של בנ 2010בשנת . (על פי החלופה הבינונית לתחזית) 2035בשנת 

לקראת צפוי לרדת  75. חלקם של בני +48%הוא מתוך כלל הקשישים  75+

עד שנת  53%-ול 2030בשנת  51%- , אך צפוי לעלות שוב ל41%-ל 2020שנת 

מאוכלוסיית הקשישים  14% יהוו הקשישים הערבים 2035עד לשנת  .2035

 צפוי מספרם, תחזיתלהבינונית חלופה ). לפי ה2010בשנת  8%בארץ (לעומת 

 ,1,473,700- ל ,1,124,000- להגיע ל 2035-, ו2030, 2020 של הקשישים בשנים

  ).ב1.43 בהתאמה (לוח 1,659,800- ול

  

  הגדרות והסברים

הארציים והן האומדנים הן  – אומדני האוכלוסייה ותכונותיה הדמוגרפיות

מבוססים על התוצאות של ִמפקדי האוכלוסין ועל  – הפירוטים הגאוגרפיים

לפי אומדנים הנערכים , לאחר עריכת המפקדיםהשינויים שחלו באוכלוסייה 

 . ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה-על

בשנתונים  2008ועד סוף שנת  1995החל מסוף נתוני האוכלוסייה שפורסמו 

 .1995ן והדיור משנת קודמים היו אומדנים שהתבססו על נתוני מפקד האוכלוסי
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 2009נערך מפקד חדש, ונתוני האוכלוסייה המפורסמים משנת  2008בשנת 

ואילך מבוססים על המפקד החדש. לפיכך, במעבר בין השנים עשויה להיות 

 1.1קפיצה בנתוני האוכלוסייה, שחלקה נובע משינוי בבסיס האומדנים. בלוח 

  קד האוכלוסין החדש. על סמך מפ 2008מוצגים נתונים מתוקנים לשנת 

שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  1999בשנת  קבוצות אוכלוסייה ודת:

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

ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה 

ערבים ודרוזים. הנתונים -ם"אוכלוסייה ערבית" כוללת מוסלמים, נוצרי

אם כי כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת פי ההגדרה החדשה, -מוצגים על

ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח 

יהודים  :הקודמת של קבוצות אוכלוסייהפי ההגדרה -אדם, הם מוצגים על

ערבים, נוצרים שאינם ערבים בלבד, וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת 

פי דת: יהודים, מוסלמים, ל הנתונים מוצגים 1.9לוח ואנשים ללא סיווג דת. ב

ללת גם דתות שלא פורטו וכהקבוצה  – נוצרים, דרוזים ו"ללא סיווג דת"

  בנפרד.

מספר השנים השלמות שמלאו לאדם עד תאריך האומדן. האומדנים לפי גיל: 

אחת לשנה. אומדן הרכב  על ידי הלמ"ס נערכים גיל, בשילוב תכונות אחרות,

הגילים לסוף שנה מסוימת מבוסס על האומדן לפי גיל לסוף שנה קודמת, עם 

"הזקנת" כל השנתונים בשנה אחת. לבסיס זה מוסיפים את הלידות של שנת 

האומדן ואת העולים לפי גיל ומורידים את הפטירות ואת מאזן ההגירה של 

ידי הוספת המאזן של התוספות וההורדות לבסיס - התושבים לפי גיל. על

  מתקבל אומדן הגילים לסוף השנה.

, למעט בלוחות שבהם הוגדר המונח מתייחס לכל הגילים כלל האוכלוסייה:

  .אחרת

המועצות, שהנתונים עליה  לפי הגבולות בעת האומדן, פרט לברית ארץ לידה:

  . מצב המדיני לפני פירוקהפי ה-מוצגים על

 –יבשת/ארץ הלידה; לילידי ישראל  –לילידי חוץ לארץ ץ מוצא: יבשת/אר

  יבשת/ארץ לידת האב.
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 12כממוצע של  1993-1990ובשנים  1983חושבה עד אוכלוסייה ממוצעת: 

, שבהן מספר העולים היה קטן 1989-1983הממוצעים החודשיים. בשנים 

ות או יותר ואילך, שנים שבהן קצב הגעת העולים היה פח 1994יחסית, ומשנת 

הממוצע כמחצית הסכום של גודל האוכלוסייה בסוף השנה חושב אחיד, 

  הנסקרת ובראשיתה.

  תנאים: במספר  עומדמקום המאוכלס בקביעות והיישוב: 

 10 – 1961או יותר (עד לִמפקד  בוגריםתושבים  40יש בו, בדרך כלל,  �

  ). תושבים או יותר 20 – 1997ועד  תושבים

  נהל עצמי. יש לו ִמ  �

  אינו נמצא בתחום הרשמי של יישוב אחר.  �

  ידי מוסדות התכנון. בהקמתו אושרה  �

בהתאם לרוב יהודיים -ליישובים יהודיים וליישובים לאהיישובים מתחלקים 

האוכלוסייה ביישוב. במרבית היישובים יש רוב מכריע של יהודים או של 

  ערבים.

עלי רוב מכריע של אוכלוסייה יישובים המוגדרים כ"מעורבים", ב תשעהיש 

והם: ירושלים,  , מהם שמונה עירונייםערביםיהודית, אבל עם מיעוט ניכר של 

ישוב כפרי תרשיחא ונצרת עילית. - יפו, חיפה, עכו, רמלה, לוד, מעלות- תל אביב

  אחד מוגדר כיישוב "מעורב": נווה שלום.

הרשמית של  נהליתהמחוזות והנפות הוגדרו לפי החלוקה הִמ  מחוז ונפה:

אזורי  1972-עליהם נוספו החל ב. נפות 15- מחוזות ו 6, שלפיה קיימים המדינה

יהודה, שומרון וחבל עזה, כדי לאפיין את היישובים היהודיים הנמצאים 

כולל ישובים ישראליים  2005באזורים אלו ואת אוכלוסייתם. החל מאוגוסט 

  באזור יהודה והשומרון.

  

  צורת יישוב

תושבים ומעלה  2,000כל היישובים שאוכלוסייתם מונה  וניים:יישובים עיר

  פי גודלם. -והם מסווגים על
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תושבים (גם אם  2,000כל היישובים שאוכלוסייתם מונה עד  יישובים כפריים:

  : לסוגים אלהאינם חקלאיים). היישובים הכפריים מתחלקים 

נחלות יישוב כפרי המאורגן כאגודה שיתופית, ויש לו זכות ל מושב: �

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

משפחתיות שכל אחת היא ישות כלכלית עצמאית. חלק מן הייצור ומן 

ידי -רמת השיתוף נקבעת עלוהִמנהל הכלכלי הוא בידי האגודה השיתופית, 

  התושבים. 

ואילו  ,ותפיםיישוב כפרי שיתופי, שבו הייצור והשיווק מש מושב שיתופי: �

  הצריכה מתנהלת באופן פרטי. 

יישוב כפרי שיתופי, שבו הייצור, השיווק והצריכה מאורגנים על  קיבוץ: �

  בסיס שיתופי. 

מוסדות בעלי תכונות של יישוב שאינם כלולים בתחום  יישוב מוסדי: �

  המוניציפלי של יישוב אחר. 

ל זכות לנחלות יישוב המאוגד כאגודה שיתופית, שאינו בע יישוב קהילתי: �

הפעולה של האגודה השיתופית (היצרני, הצרכני,  םחקלאיות ואשר תחו

  ידי התושבים.- המוניציפלי והחברתי) והיקפה נקבעים על

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

היישובים האחרים. 

יישוב כלשהו.  תושבים המתגוררים מחוץ לתחום שלגרים מחוץ ליישובים: 

המקומות שבהם גרה אוכלוסייה זו אינם בעלי תכונות של יישוב (כפי שמוגדר 

  לעיל).

   המעמד המוניציפלי של היישובים

סוגים של רשויות מקומיות:  3מבחינים בין 

   מתייחסת ליישוב אחד בלבד.עירייה  �

  מתייחסת ליישוב אחד בלבד. מועצה מקומית  �

מתייחסת בדרך כלל למספר יישובים כפריים. במועצה  מועצה אזורית �

האזורית יש יישובים שיש להם נציגות במועצה ויש יישובים הנמצאים 

בתחום המוניציפלי של המועצה ואין להם נציגות בה, אך גם אלה כלולים 

  במספר היישובים שבמועצה, ואוכלוסייתם נכללת באוכלוסייתה.
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רה הפנימית בין יישובים מבוססים על הנתונים על ההגיהגירה פנימית: 

העיבודים שנעשו מתוך קובץ השינויים שנרשמו במרשם התושבים במשרד 

פי ההודעות של התושבים על שינוי כתובת. הנתונים אינם כוללים - הפנים על

  השתקעות ראשונה של עולים, אבל כוללים שינויי כתובת של עולים. 

הם נתוני רישום. הנתונים כוללים  1.31-1.29הנתונים על הגירה פנימית בלוחות 

גם אם  ,2013בדצמבר  31כל מי שדיווח למשרד הפנים על שינוי כתובת עד 

  השינוי עצמו בוצע לפני כן.

מדד הפריפריאליות נבנה על ידי הלשכה המרכזית  מדד פריפריאליות:

לסטטיסטיקה כממוצע של שני רכיבים: הראשון מבטא את קרבתה של רשות 

ת לכל אחת מהרשויות המקומיות האחרות בארץ, משוקלל בגודל מקומי

האוכלוסייה שלהן. השני מתייחס לקרבתה של הרשות לגבול מחוז תל אביב. 

בהתאם למדד, רשויות מקומיות פריפריאלית יותר מקבלת דירוג נמוך יותר. 

הכולל את  1אשכולות, החל מאשכול  10- הרשויות המקומיות מסווגות ל

הכולל את הרשויות  10קומיות הפריפריאליות ביותר, ועד אשכול הרשויות המ

  המקומיות המרכזיות ביותר.

חוק איחוד הרשויות מקומיות ושינויים במצבת היישובים:  רשויות איחוד

במסגרת "חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל" פי החלטת הממשלה -נחקק על

והוקמו רשויות חדשות. מסגרת חוק זה אוחדו . ב2003ונכנס לתוקף באוקטובר 

במעמד של מועצה מקומית צורפו למועצה אזורית. כמו כן מספר יישובים שהיו 

אומדני האוכלוסייה בלוחות השנתון מוצגים בהתאם לאיחוד הרשויות. בלוח 

מוצגים נתוני שנים קודמות לפי רשימת היישובים  )1.27היישובים ההיסטורי (

במסגרת החוק אוחדו הרשויות החדשות שהייתה בתוקף בזמן הצגת הנתונים. 

צורן (צורן אוחדה עם קדימה); -הבאות (חלק מהשמות זמניים): קדימה

גבעת עדה -רעות); בנימינה- רעות (מודיעין אוחדה עם מכבים- מכבים-מודיעין

(בנימינה אוחדה עם גבעת עדה); יהוד (יהוד אוחדה עם נווה אפרים); סביון 

כוכב יאיר (כוכב יאיר אוחדה עם צור יגאל). כמו  (סביון אוחדה עם גני יהודה);

: עיר כרמל (דאליית 2009כן אוחדו היישובים הבאים אך האיחוד בוטל במהלך 

גרבייה אוחדה עם ג'ת); -ג'ת (באקה אל-כרמל אוחדה עם עספייא); באקה- אל

  אסד ובענה).- כרום אוחדה עם דיר אל- שגור (מג'ד אל
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. מועצה אזורית אפעל במחוז תל אביב 1: חלו השינויים הבאים 2008במהלך 

פורקה והיישובים נווה אפעל, רמת אפעל וכפר אז"ר אוחדו עם העיר רמת גן. 

. היישוב סנסנה שבמחוז הדרום 2היישוב רמת פנקס אוחד עם אור יהודה. 

  בוטל. 

. פירוק היישוב עיר כרמל ליישובים 1חלו השינויים הבאים:  2009במהלך 

. פירוק 2. 2003שאוחדו בשנת  –ית אל כרמל ועספייא דאלי –המקוריים 

 –אסד ובענה - כרום, דיר אל-מג'ד אל –היישוב שגור ליישובים המקוריים 

  . 2003שאוחדו בשנת 

ג'ת ליישובים המקוריים: באקה -פורק היישוב המאוחד באקה 2011במהלך 

  גרבייה וג'ת.- אל

. במחוז דרום הוקמו המועצות 1חלו השינויים העיקריים הבאים:  2012במהלך 

האזוריות החדשות אל קסום ונווה מדבר שקלטו את ישובי אבו בסמה. 

. הוקמו יישובים חדשים במחוז דרום: 2המועצה האזורית אבו בסמה בוטלה. 

שני . היישוב קציר חריש בנפת חדרה פוצל ל3נטע, בני דקלים ובאר גנים. 

יישובים: קציר וחריש. היישוב קציר עבר לשטח המועצה האזורית מנשה 

  והיישוב חריש נותר כמועצה אזורית.

 כל אדם הגר לבדו וכל קבוצת אנשים הגרים יחד באותה דירה משק בית:

, שיש להם תקציב הוצאות משותף למזון, מהווים באופן קבוע רוב ימי השבוע

כאשר בדירה אחת מתגוררים  כלל למשפחה.משק בית. משק בית מקביל בדרך 

  אנשים המנהלים תקציבים נפרדים למזון הם נחשבים כמשקי בית נפרדים.

אוכלוסיית משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית בקיבוצים, במוסדות, 

  במעונות סטודנטים ואינה כוללת בדווים בדרום הארץ הגרים מחוץ ליישובים.

 נכללים משקי בית שבהם לפחות אדם אחד בן בהגדרת משקי בית על פי גיל 

+65.  

 שנת סוף של אוכלוסייה אומדני על מבוססות התחזיות תחזיות האוכלוסייה:

 האחרונות בשנים שנרשמו הדמוגרפיות במגמות התחשבות תוך, 2010

 תחזיות מובאות בשנתון. 2035 שנת סוף ועד זאת משנה הצפויה ובהתפתחות

   .הגירה ומאזן פריון רמת של שונות הנחות בשלוש
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על מידת מהימנותם הסטטיסטית של הנתונים או  :מהימנות הנתונים

ין יהאומדנים המופיעים בלוחות קיים מידע בפרסומים המקוריים. המעונ

  במידע זה מתבקש לעיין בפרסומים אלו.

  

  סימנים מיוחדים

  או שהנתונים אינם רלוונטייםנתונים אין ריק = 

  40%- עויות דגימה יחסיות גבוהות מעם ט.. = נתונים 

  40%- ל 25%() = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 

  

  עיגול מספרים

  ל, בגלל עיגול המספרים.והכ-כרח לסךהמתאים באינו סיכום הפירוטים 

  

  מקורות

 הנתונים וההגדרות לפרק זה מקורם בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מקור

  לוח.פורט מצוין בתחתיתו של כל מ
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  שנים נבחרותוכלל האוכלוסייה,  65בני + : 1.1לוח 

 אלפים

 בסוף שנה אוכלוסייה   ממוצעת אוכלוסייה  

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

1955 1,750.4   1,789.1 85.2 4.8 

1960 2,117.0 103.3  2,150.4 106.8 5.0 

1965 2,562.6 149.5  2,598.4 157.9 6.1 

1970 2,974.0 197.2  3,022.1 204.0 6.8 

1975 3,455.3 266.0  3,493.2 277.4 7.9 

1980 3,877.7 334.1  3,921.7 338.3 8.6 

1985 4,233.0 372.5  4,266.2 378.0 8.9 

1986 4,298.8 380.6  4,331.3 383.2 8.8 

1987 4,368.9 388.0  4,406.5 392.8 8.9 

1988 4,441.7 396.3  4,476.8 399.8 8.9 

1989 4,518.2 405.2  4,559.6 410.5 9.0 

1990 4,660.2 423.2  4,821.7 442.2 9.2 

1991 4,949.1 457.2  5,058.8 470.8 9.3 

1992 5,123.5 478.6  5,195.9 487.2 9.4 

1993 5,261.4 495.7  5,327.6 504.5 9.5 

1994 5,399.3 512.2  5,471.5 519.9 9.5 

1995 5,544.9 528.6  5,619.0 537.5 9.6 

*1995    5,612.3 554.5 9.9 

1996 5,685.1 561.2  5,757.9 568.0 9.9 

1997 5,828.9 575.4  5,900.0 583.0 9.9 

1998 5,970.7 588.3  6,041.4 593.7 9.8 

1999 6,125.3 600.7  6,209.1 607.7 9.8 

2000 6,289.2 615.2  6,369.3 622.9 9.8 

2001 6,439.0 630.9  6,508.8 639.0 9.8 

2002 6,570.0 647.2  6,631.1 655.4 9.9 

2003 6,689.7 662.6  6,748.4 669.8 9.9 

2004 6,809.0 675.8  6,869.5 681.8 9.9 

2005 6,930.1 687.4  6,990.7 693.1 9.9 

2006 7,053.7 697.6  7,116.7 702.0 9.9 

2007 7,180.1 705.1  7,243.6 708.2 9.8 

� 
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  שנים נבחרות (המשך)וכלל האוכלוסייה,  65בני + : 1.1לוח 

 אלפים

 בסוף שנה אוכלוסייה   ממוצעת אוכלוסייה  

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

 
2008 7,308.8 711.7  7,374.0 715.3 9.7 

2008*    7,419.1 726.7 9.8 

2009 7,485.6 734.1  7,552.1 741.0 9.8 

2010 7,623.6 752.5  7,695.1 762.2 9.9 

2011 7,765.8 783.9  7,836.6 795.5 10.2 

2012 7,910.5 814.2  7,984.5 832.9 10.4 

2013 8,059.5 849.3  8,134.5 865.6 10.6 

2014 8,215.7 882.8   8,296.9 900.1 10.8 

 למ"ס, קובצי האוכלוסייה; שנתון סטטיסטי  מקורות: 
 , בהתאמה2008-ו 1995נתוני סוף שנה מתוקנים על סמך מפקדי האוכלוסין והדיור   * 
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  2014מבנה הגילים באוכלוסייה לפי מין,   :1.2לוח 

  סוף שנה ,אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

 100.0 100.0 100.0 כ"סה

4-0  10.3 10.7 10.0 

9-5  9.3 9.6 9.0 

14-10  8.6 8.9 8.3 

19-15  7.8 8.0 7.5 

24-20  7.3 7.5 7.1 

29-25  7.1 7.2 7.0 

34-30  6.9 7.0 6.9 

39-35  6.7 6.7 6.7 

44-40  6.2 6.2 6.2 

49-45  5.2 5.2 5.2 

54-50  4.8 4.7 4.9 

59-55  4.6 4.4 4.7 

64-60  4.4 4.2 4.6 

 12.0 9.6 10.8 65+ בני

69-65  3.7 3.5 3.9 

74-70  2.2 2.0 2.4 

 5.7 4.1 4.9 75+ בני

79-75  2.1 1.8 2.3 

84-80  1.4 1.2 1.6 

 1.8 1.1 1.4 85+ בני

89-85  0.9 0.7 1.1 

94-90  0.4 0.3 0.5 

95+ 0.1 0.1 0.1 

  מ"ס, קובצי האוכלוסייהל  מקור: 
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ובכלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין  65הגיל החציוני בקרב בני + : 1.3לוח 
  וקבוצות אוכלוסייה, שנים נבחרות

 סוף שנה

 ערבים  ואחרים יהודים  כלל האוכלוסייה 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

            65בני +

2000 73.88 73.47 74.18  74.02 73.57 74.34  71.82 71.90 71.75 
2001 73.93 73.48 74.28  74.09 73.61 74.47  71.65 71.62 71.68 
2002 73.96 73.45 74.34  74.12 73.59 74.51  71.74 71.69 71.78 
2003 73.97 73.48 74.39  74.15 73.62 74.58  71.58 71.44 71.68 
2004 74.10 73.53 74.51  74.27 73.70 74.69  71.69 71.42 71.90 
2005 74.10 73.55 74.58  74.32 73.74 74.80  71.55 71.18 71.85 
2006 74.22 73.62 74.67  74.43 73.84 74.87  71.59 71.11 71.97 
2007 74.32 73.70 74.81  74.57 73.94 75.05  71.61 71.24 71.94 
2008 74.41 73.79 74.92  74.68 74.04 75.18  71.69 71.22 72.08 
2009 74.51 73.89 75.01  74.89 74.26 75.43  71.88 71.46 72.28 
2010 74.50 73.90 74.99  74.87 74.24 75.41  71.86 71.44 72.25 
2011 74.38 73.78 74.85  74.72 74.11 75.23  71.79 71.44 71.12 
2012 74.18 73.54 74.69  74.41 73.77 74.92  71.87 71.54 72.19 
2013 74.01 73.33 74.56  74.24 73.54 74.79  71.96 71.69 72.23 
2014 73.79 73.07 74.37  73.98 73.22 74.57  72.20 71.92 72.44 

           כלל האוכלוסייה
2000 27.65 26.54 28.82  29.88 28.50 31.34  19.59 19.40 19.80 
2001 27.82 26.74 28.97  30.07 28.69 31.48  19.59 19.39 19.80 
2002 27.99 26.95 29.12  30.24 28.88 31.63  19.63 19.43 19.84 
2003 28.17 27.13 29.25  30.38 29.06 31.77  19.70 19.50 19.91 
2004 28.34 27.28 29.41  30.54 29.27 31.89  19.77 19.56 20.00 
2005 28.51 27.42 29.58  30.71 29.47 32.02  19.87 19.65 20.10 
2006 28.64 27.54 29.73  30.88 29.64 32.14  19.97 19.75 20.20 
2007 28.74 27.64 29.85  31.05 29.77 32.29  20.11 19.88 20.35 
2008 28.84 27.74 29.95  31.16 29.87 32.42  20.30 20.07 20.54 
2009 29.33 28.25 30.41  31.46 30.31 32.63  20.97 20.61 21.39 
2010 29.41 28.33 30.49  31.49 30.37 32.66  21.20 20.82 21.59 
2011 29.49 28.43 30.58  31.55 30.43 32.68  21.45 21.06 21.85 
2012 29.55 28.50 30.63  31.74 30.53 32.94  21.72 21.35 22.12 
2013 29.64 28.57 30.71  31.80 30.60 33.01  22.02 21.65 22.42 
2014 29.72 28.63 30.80  31.87 30.69 33.07  22.31 21.94 22.70 

  מ"ס, קובצי האוכלוסייהל  מקור: 
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  לפי גיל, שנים נבחרות ,65בני + : 1.4לוח 

 סוף שנה

  *1948 1955 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2014  

          אלפים

  כלל 
 8,296.9 7,695.1 6,369.3 4,821.7 3,921.7 3,022.0 2,150.4 1,789.1 716.7 האוכלוסייה

           

 900.1 763.4 622.9 442.2 338.3 204.0 106.8 85.2 28.5 65+ בני

 406.2 363.9 276.1 185.3 108.5 58.3 32.9 25.7 8.0 75+ בני

 234.1 216.2 139.0 90.1 48.8 .. .. .. .. 80+ בני

          

          אחוזים

   65+ בני
   מכלל

 10.8 9.9 9.8 9.2 8.6 6.8 5.0 4.8 4.0 האוכלוסייה

          

  75+ בני
   מכלל

 4.9 4.7 4.3 3.8 2.8 1.9 1.5 1.4 1.1 האוכלוסייה

          

   80+ בני
   מכלל

 2.8 2.8 2.2 1.9 1.2 .. .. .. .. האוכלוסייה

          

   75+ בני
 45.1 47.7 44.3 41.9 32.1 28.6 30.8 30.2 28.1 65+ מבני

          

   80+ בני
 26.0 28.3 22.3 20.4 14.4 .. .. .. .. 65+ מבני

 למ"ס, קובצי האוכלוסייה; שנתון סטטיסטי  מקורות: 
 1948אוכלוסייה יהודית בלבד, נובמבר  *
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 שנים נבחרות, מיןלפי  ,65בני + : 1.5לוח 
  סוף שנה

  יחס  אחוזים  אלפים 
   נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה   *המינים

1960 106.7 50.7 56.0  100.0 47.5 52.5  905 
1970 202.7 100.1 102.5  100.0 49.4 50.6  977 
1980 338.3 159.3 179.0  100.0 47.1 52.9  890 
1985 378.0 175.2 202.8  100.0 46.3 53.7  864 
1986 383.2 177.7 205.5  100.0 46.4 53.6  865 
1987 392.8 181.4 211.5  100.0 46.2 53.8  858 
1988 399.8 183.3 216.5  100.0 45.8 54.2  847 
1989 410.5 186.7 224.0  100.0 45.5 54.6  833 
1990 442.2 197.6 244.4  100.0 44.7 55.3  809 
1991 470.8 207.4 263.4  100.0 44.1 55.9  787 
1992 487.2 212.8 274.4  100.0 43.7 56.3  776 
1993 504.5 218.8 285.7  100.0 43.4 56.6  766 
1994 519.9 224.0 295.9  100.0 43.1 56.9  757 
1995 554.5 238.9 315.6  100.0 43.1 56.9  757 
1996 568.0 244.2 323.8  100.0 43.0 57.0  754 
1997 583.0 249.4 333.5  100.0 42.8 57.2  748 
1998 593.7 253.3 340.3  100.0 42.7 57.3  744 
1999 607.7 258.8 348.9  100.0 42.6 57.4  742 
2000 622.9 265.0 357.9  100.0 42.5 57.5  740 
2001 639.0 271.7 367.4  100.0 42.5 57.5  740 
2002 655.3 278.8 376.6  100.0 42.5 57.5  740 
2003 669.7 285.0 384.9  100.0 42.6 57.5  740 
2004 681.8 290.4 391.2   100.0 42.6 57.4  742 
2005 693.1 295.8 397.3  100.0 42.7 57.3  745 
2006 702.0 300.4 401.7  100.0 42.8 57.2  748 
2007 708.2 303.3 404.9  100.0 42.8 57.2  749 
2008 715.3 307.0 408.2  100.0 42.9 57.1  752 
2009 741.5 320.6 420.9  100.0 43.2 56.8  762 
2010 763.4 331.3 432.1  100.0 43.4 56.6  767 
2011 804.5 349.4 455.1  100.0 43.4 56.6  768 
2012 832.9 364.5 468.4  100.0 43.8 56.2  778 
2013 865.6 380.2 485.4  100.0 43.9 56.1  783 
2014  900.1 396.7 503.4   100.0 44.1 55.9  788 

 למ"ס, קובצי האוכלוסייה; שנתון סטטיסטי  מקורות: 
 נשים 1,000מספר הגברים לכל  *
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  לפי גיל ומין, שנים נבחרות ,60בני + : 1.6לוח 

 סוף שנה ,אלפים

 נשים גברים כ"סה  

1960    
 1,059.3 1,091.1 2,150.4 האוכלוסייה כלל
 92.1 87.1 177.3 60+ בני

 92.1 50.7 142.8 65וגברים בני + 60+ בנות נשים
 8.7 8.0 8.2 מכלל האוכלוסייה 60+ בני אחוז

 36.1 36.4 72.5 64-60 בני
 19.8 21.0 40.7 69-65 בני
 18.2 14.9 31.2 74-70 בני
 18.0 14.8 32.9 75+ בני

    
1980    
 1,962.3 1,959.4 3,921.7 האוכלוסייה כלל
 243.4 217.5 460.9 60+ בני

 243.4 159.3 402.7 65וגברים בני + 60+ בנות נשים
 12.4 11.1 11.8 מכלל האוכלוסייה 60+ בני אחוז

 64.4 58.2 122.6 64-60 בני
 67.5 59.3 126.8 69-65 בני
 53.6 49.4 103.0 74-70 בני
 31.0 28.7 59.7 79-75 בני
 26.9 21.9 48.8 80+ בני

    
2000    
 3,227.3 3,142.0 6,369.3 האוכלוסייה כלל
 472.2 363.5 835.8 60+ בני

 472.2 265.0 737.2 65וגברים בני + 60+ בנות נשים
 14.6 11.6 13.1 מכלל האוכלוסייה 60+ בני אחוז

 114.4 98.5 212.9 64-60 בני
 99.2 81.5 180.6 69-65 בני
 94.9 71.2 166.1 74-70 בני
 80.8 56.3 137.2 79-75 בני
 42.4 30.6 72.9 84-80 בני
 28.6 17.8 46.4 89-85 בני
 12.0 7.6 19.7 90+ בני

� 



  2015 - קשישים בישראל 26

  (המשך) לפי גיל ומין, שנים נבחרות ,60בני + : 1.6לוח 

 סוף שנה ,אלפים

 נשים גברים כ"סה  

2010    

 3,887.6 3,807.4 7,695.1 האוכלוסייה כלל

 610.4 492.5 1,102.9 60+ בני

 382.8 331.3 763.4 65+ בני

 382.8 286.4 669.2 67+ בני

 610.4 331.3 941.7 65וגברים בני + 60+ בנות נשים

 537.8 286.4 824.2 67וגברים בני + 62שים בנות +נ

 466.0 286.4 752.5 67וגברים בני + 64+ בנות נשים

 15.7 12.9 14.3 מכלל האוכלוסייה 60+ בני אחוז

 178.3 161.2 339.5 64-60 בני

 215.9 183.6 399.5  74-65בני 

 108.8 96.5 205.3 69-65 בני

 107.1 87.1 194.2 74-70 בני

 216.2 147.8 364.0 75+ בני

 152.0 109.0 261.0 84-75 בני

 84.1 63.7 147.8 79-75 בני

 67.9 45.3 113.2 84-80 בני

 64.2 38.8 103.0  85בני +

 43.7 26.1 69.8 89-85 בני

 14.5 9.1 23.6 94-90 בני

 6.0 3.6 9.6 95+ בני

� 
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  (המשך) לפי גיל ומין, שנים נבחרות ,60בני + : 1.6לוח 

 סוף שנה ,אלפים

 נשים גברים כ"סה  

2013    

 4,105.2 4,029.3 8,134.5 האוכלוסייה כלל

 673.5 550.7 1,224.3 60+ בני

 485.3 380.2 865.7 65+ בני

 414.3 317.6 731.9 67+ בני

 673.5 380.2 1,053.7 65וגברים בני + 60+ בנות נשים

 596.2 317.6 913.7 67וגברים בני + 62שים בנות +נ

 519.6 317.6 837.2 67וגברים בני + 64+ בנות נשים

 16.4 13.7 15.1 מכלל האוכלוסייה 60+ בני אחוז

 188.1 170.5 358.7 64-60 בני

 251.5 217.5 469.1  74-65בני 

 152.9 135.4 288.4 69-65 בני

 98.6 82.1 180.7 74-70 בני

 233.8 162.7 396.6 75+ בני

 162.5 120.1 282.6 84-75 בני

 94.7 72.9 167.6 79-75 בני

 67.8 47.2 115.0 84-80 בני

 71.3 42.6 114.0  85בני +

 46.1 27.4 73.6 89-85 בני

 19.5 11.6 31.1 94-90 בני

 5.7 3.6 9.4 95+ בני

� 
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  (המשך) לפי גיל ומין, שנים נבחרות ,60בני + : 1.6לוח 

 סוף שנה ,אלפים

 נשים גברים כ"סה  

2014    

 4,185.6 4,111.3 8,296.9 האוכלוסייה כלל

 695.7 570.7 1,266.4 60+ בני

 503.4 396.7 900.1 65+ בני

 435.2 336.0 771.2 67+ בני

 695.7 396.7 1,092.4 65וגברים בני + 60+ בנות נשים

 618.8 336.0 954.8 67וגברים בני + 62שים בנות +נ

 541.3 336.0 877.3 67וגברים בני + 64+ בנות נשים

 16.6 13.9 15.3 מכלל האוכלוסייה 60+ בני אחוז

 192.3 174.0 366.3 64-60 בני

 264.5 229.4 493.9  74-65בני 

 164.8 145.3 310.1 69-65 בני

 99.7 84.1 183.8 74-70 בני

 239.0 167.3 406.2 75+ בני

 165.6 123.5 289.1 84-75 בני

 96.9 75.1 172.1 79-75 בני

 68.7 48.4 117.0 84-80 בני

 73.4 43.8 117.1  85בני +

 46.1 27.8 73.9 89-85 בני

 21.1 12.1 33.2 94-90 בני

 6.1 3.9 10.0 95+ בני

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה; שנתון סטטיסטי  מקורות: 



  29  מאפיינים דמוגרפיים של הקשישים  

  וכלל האוכלוסייה, לפי קבוצת אוכלוסייה,  65בני +  : 1.7לוח 
  שנים נבחרות

  סוף שנה

 סה"כ  
   יהודים

 םערבי ואחרים*

2000    

 1,188.7 5,180.6 6,369.3 (אלפים) האוכלוסייה כלל

 36.4 586.4 622.9 (אלפים) 65+ בני

 12.5 263.6 276.1 (אלפים) 75+ בני

 3.1 11.3 9.8 מהאוכלוסייה 65+ בני אחוז

 34.3 45.0 44.3 65מבני + 75+ בני אחוז

    

2010     

 1,573.8 6,121.3 7,695.1 (אלפים) האוכלוסייה כלל

 62.9 700.5 763.4 (אלפים) 65+ בני

 21.2 342.7 363.9 (אלפים) 75+ בני

 4.0 11.4 9.9 מהאוכלוסייה 65+ בני אחוז

 33.7 48.9 47.7 65מבני + 75+ בני אחוז

    

2014     

 1,720.3 6,576.6 8,296.9 (אלפים) האוכלוסייה כלל

 73.4 826.6 900.1 (אלפים) 65+ בני

 26.3 379.9 406.2 (אלפים) 75+ בני

 4.3 12.6 10.8 מהאוכלוסייה 65+ בני אחוז

 35.8 46.0 45.1 65מבני + 75+ בני אחוז

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה; שנתון סטטיסטי  מקורות: 
  כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא) *
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 , לפי גיל וקבוצות אוכלוסייה, שנים65הנשים מתוך בני +  :1.8לוח 
  נבחרות

  סוף שנה ,אחוזים

 אחרותבני דתות  יהודים סה"כ  

1970    

 50.6 50.6 50.6 65בני +

 49.2 53.0 52.6 75בני +

1980    

 52.7 52.9 52.9 65בני +

 50.0 53.6 53.3 75בני +
 51.2 55.5 55.1 80בני +

1990    

 54.3 55.4 55.3 65בני +

 49.0 55.9 55.5 75בני +

 49.0 55.6 55.2 80בני +

    

 אוכלוסייה ערבית יהודים ואחרים* סה"כ  

2000    

 54.1 57.7 57.5 65בני +

 52.5 59.7 59.3 75בני +

 48.5 60.2 59.7 80בני +

2010    

 54.0 56.8 56.6 65בני +

 57.1 59.5 59.4 75בני +

 57.7 61.3 61.1 80בני +

2013    
 53.9 56.3 56.1 65בני +

 56.9 59.1 59.0 75בני +

 58.2 60.9 60.8 80בני +

2014    

 54.0 56.1 55.9 65בני +

 56.6 59.0 58.8 75בני +

 58.4 60.8 60.6 80בני +

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה; שנתון סטטיסטי  מקורות: 
  כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  * 
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  2014, לפי דת, גיל ומין ,65בני +  : 1.9לוח 

 סוף שנה ,אלפים

 סיווג דת ללא דרוזים *נוצרים מוסלמים יהודים כ"סה  

 30.2 7.1 17.5 53.5 791.6 900.1 65+ בני

 10.7 3.4 7.2 24.8 350.6 396.7 גברים

 19.5 3.8 10.3 28.8 441.1 503.4 נשים

       

 3.4 0.8 1.9 5.9 88.0 100.0 65+ מבני אחוזים

 מכלל אחוזים
 3.9 1.6 2.0 17.5 75.0 100.0 האוכלוסייה

       

       74-65 בני

 19.2 4.3 10.0 35.3 424.9 493.9 כ"סה

 7.2 2.1 4.4 16.8 198.9 229.4 גברים

 12.0 2.2 5.6 18.6 226.1 264.5 נשים

       

       75+ בני

 11.0 2.8 7.5 18.2 366.7 406.2 כ"סה

 3.5 1.3 2.8 8.0 151.7 167.3 גברים

 7.5 1.6 4.7 10.2 215.0 238.9 נשים

       

       80+ בני

 4.3 1.5 3.9 8.8 215.6 234.1 כ"סה

 1.2 0.7 1.3 3.7 85.3 92.1 גברים

 3.1 0.8 2.6 5.1 130.3 142.0 נשים

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  ערבים ואחרים יחד-נוצרים  *
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 ,, לפי גיל*ואילך 1990 וכלל האוכלוסייה שעלו משנת 65בני +  : 1.10לוח 
  נבחרות שנים

 סוף שנה

  1990 1995 2000 2010 2013 2014 

       העולים כלל

 1,065.4 1,047.8 1,032.8 941.1   (אלפים) האוכלוסייה כלל

 205.1 195.9 174.3 137.8   (אלפים) 65+ בני

 103.7 99.3 87.0 57.8   (אלפים) 75+ בני

בקרב  65מבני + 75+ בני אחוז
 50.6 50.7 49.9 41.9   העולים

העולים, מכלל  65+ בני אחוז
 22.8 22.6 22.8 22.1   בארץ 65בני +

       

       לשעבר מ"בריה עולי

 754.5 751.6 761.3 780.4 552.6 184.3 (אלפים) האוכלוסייה כלל

 170.9 165.0 147.9 123.8 87.8 22.6 (אלפים) 65+ בני

 87.8 84.5 73.6 51.3 29.3 7.7 (אלפים) 75+ בני

 מעולי בריה" 65+ בני אחוז
 19.0 19.1 19.4 19.9 15.8 5.1 בארץ 65לשעבר מכלל בני +

 51.3 51.2 49.7 41.4 33.3 33.9 65מבני + 75+ בני אחוז

       

  לשעבר  מבריה" עולי אחוז
       מכלל העולים

 70.8 71.7 73.7 82.9   האוכלוסייה כלל

 83.4 84.2 84.9 89.9   65+ בני

 84.6 85.0 84.5 88.8     75+ בני

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  לא כולל ילדים שנולדו בארץ *
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  2014עולי ברה"מ לשעבר*, לפי תקופת עלייה וגיל,  : 1.11לוח 

 סוף שנה

 
 +75בני  74-65בני  65+ בני

כלל 
  האוכלוסייה

 754.5 87.8 83.2 170.9 סה"כ -אלפים 

     תקופת עלייה

 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ -אחוזים 

1991-1990   34.7 36.2 33.3 29.3 

1994-1992   19.2 17.0 21.3 17.8 

1997-1995   17.9 15.9 19.8 17.2 

2002-1998   19.2 19.6 18.8 22.2 

2014-2003   8.9 11.2 6.8 13.4 

  קובצי האוכלוסייהלמ"ס,   מקור: 
  ואילך 1990שעלו משנת  *

  

, מקרבם, לפי תקופת עלייה ומין 65כלל עולי אתיופיה ובני +  : 1.12לוח 
2014 

 סוף שנה

 1990-מ עלו 1989עד  עלו כ"סה  

    אלפים
    אתיופיה עולי כלל

   138.2 ישראל ילידי כולל

 70.8 14.8 85.6 בלבד ל"חו ילידי

    

    65+ בני

 5.8 2.3 8.1 כ"סה

 3.0 1.1 4.1 גברים

 2.8 1.2 4.0 נשים
    

    אתיופיה עולימכלל  65בני + אחוז

   5.8 ישראל ילידי כולל

 8.2 15.3 9.4 בלבד ל"חו ילידי

    

  עולי אתיופיה  65בני + אחוז
 0.9 בארץ 65בני + מכלל

 
 

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
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וכלל האוכלוסייה, לפי יבשת לידה,  65ואחרים* בני +יהודים   : 1.13לוח 
2014  

 סוף שנה

 האוכלוסייה כלל  65+ בני 

 אחוזים אלפים  אחוזים אלפים 

 100.0 6,576.6  100.0 826.6 כ"סה

 72.4 4,758.8  20.5 169.8 ישראל

 2.8 186.8  15.5 127.9 אסיה

 4.8 315.5  16.4 135.6 אפריקה
 20.0 1,315.5   47.6 393.3 אמריקה-אירופה

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא) *
  

  לפי יבשת לידה, שנים נבחרות ,65יהודים* בני +  : 1.14לוח 

 סוף שנה אחוזים,

 אמריקה-אירופה אפריקה אסיה ישראל כ"סה 

1960 100.0 3.2 23.0 6.3 67.5 

1970 100.0 4.2 18.0 10.0 67.8 

1980 100.0 3.6 14.4 9.3 72.8 

1990 100.0 4.5 15.1 11.3 69.1 

2000* 100.0 9.6 14.7 12.4 63.2 

2010 100.0 17.2 16.5 16.3 50.0 

2011 100.0 17.8 16.1 16.0 50.1 

2012 100.0 18.5 15.9 16.2 49.3 

2013 100.0 19.2 15.8 16.3 48.7 

2014 100.0 20.5 15.5 16.4 47.6 

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה; שנתון סטטיסטי  מקורות: 
 ואילך האוכלוסייה היא "יהודים ואחרים", הכוללת יהודים, נוצרים שאינם 2000שנת מ *

  ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)
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ילידי חו"ל, לפי יבשת לידה, ארצות  ,65יהודים ואחרים* בני + : 1.15לוח 
  2014, נבחרות וגיל לידה

 סוף שנה ,אלפים

 +75בני  74-65בני  65+ בני 

 323.9 332.9 656.8 לחו" ילידי כ"סה
    

 60.5 67.5 127.9 אסיה ילידי
 22.9 26.7 49.6 עיראק  : מזה

 11.6 11.6 23.2 תימן  
 10.7 12.3 23.0 איראן  

    
 56.8 78.8 135.6 אפריקה ילידי
 28.4 44.0 72.4 מרוקו  : מזה

 11.7 14.6 26.2 'יריה ותוניסיהאלג  
 6.0 7.1 13.1 מצרים  
 4.0 4.1 8.1 אתיופיה  

    
 206.7 186.6 393.3 ואוקיאניה , אמריקהאירופה ילידי
 106.2 108.9 215.1 לשעבר מ"בריה  : מזה

 23.7 10.0 33.6 פולין  
 31.3 22.0 53.4 רומניה  

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא) *
  

וכלל האוכלוסייה, לפי יבשת מוצא,  65יהודים ואחרים* בני +  : 1.16לוח 
2014  

 סוף שנה

 האוכלוסייה  כלל  65+ בני 

 אחוזים אלפים  אחוזים אלפים 

 100.0 6,576.6  100.0 826.6 כ"סה

 41.4 2,725.4  3.4 28.2 ישראל

 10.4 683.8  19.0 156.9 אסיה

 13.8 906.1  16.9 139.6 אפריקה

 34.4 2,261.4   60.7 501.9 אמריקה-אירופה

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  מבוא)כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו  *
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  2014וכלל האוכלוסייה, לפי מחוז ונפה,  65בני +  : 1.17לוח 

 סוף שנה

 65בני + אחוז      כלל  

 האוכלוסייה מכלל  65+ בני - האוכלוסייה 

 באזור   אחוזים אלפים אלפים  

 10.8  100.0 900.1 8,296.9 כ"סה
      

 8.3  9.5 85.5 1,034.2 ירושלים מחוז
      

 8.4  12.7 114.3 1,358.6 הצפון מחוז

 10.2  1.3 11.6 113.7 צפת נפת

 9.8  1.2 10.8 110.5 כנרת נפת

 8.6  4.6 41.3 482.3 יזרעאל נפת

 7.9  5.3 47.8 605.7 עכו נפת

 6.2  0.3 2.9 46.4 גולן נפת
      

 13.5  14.5 130.7 966.7 חיפה מחוז

 17.3  10.8 97.2 560.6 חיפה נפת

 8.2  3.7 33.4 406.0 חדרה נפת
      

 11.4  25.8 231.8 2,024.5 המרכז מחוז

 11.5  5.7 51.6 446.5 השרון נפת

 12.1  9.2 82.6 685.0 תקווה פתח נפת

 8.3  3.0 27.2 326.4 רמלה נפת

 12.4  7.8 70.4 566.6 רחובות נפת
      

 15.0  22.5 202.9 1,350.0 אביב תל מחוז
 

     

 10.1  13.4 120.7 1,192.3 הדרום מחוז

 12.5  7.1 64.1 512.7 אשקלון נפת

 8.3  6.3 56.7 679.6 שבע באר נפת
      

  יהודה  אזור
 3.8  1.6 14.2 370.7 *שומרוןוה

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  ישראלים ביישובים יהודיים  *
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  2014, לפי מחוז ונפה ,75בני +  : 1.18לוח 

 שנהסוף 

 75בני + אחוז  75+ בני 

 אחוזים אלפים 
   מכלל  

 65+ מבני האוכלוסייה

 45.1 4.9  100.0 406.2 כ"סה
      

 45.8 3.8  9.6 39.2 ירושלים מחוז

      

 42.4 3.6  11.9 48.4 הצפון מחוז

 44.4 4.5  1.3 5.1 צפת נפת

 43.1 4.2  1.1 4.7 כנרת נפת

 42.2 3.6  4.3 17.4 יזרעאל נפת

 42.5 3.4  5.0 20.3 עכו נפת

 33.0 2.0  0.2 0.9 גולן נפת
      

 46.6 6.3  15.0 60.9 חיפה מחוז

 48.3 8.4  11.6 47.0 חיפה נפת

 41.6 3.4  3.4 13.9 חדרה נפת
      

 42.5 4.9  24.3 98.6 המרכז מחוז

 44.9 5.2  5.7 23.1 השרון נפת

 42.2 5.1  8.6 34.9 תקווה פתח נפת

 42.1 3.5  2.8 11.5 רמלה נפת

 41.4 5.1  7.2 29.2 רחובות נפת
      

 49.1 7.4  24.5 99.6 אביב תל מחוז
      

 45.4 4.6  13.5 54.8 הדרום מחוז

 46.6 5.8  7.4 29.9 אשקלון נפת

 43.9 3.7  6.1 24.9 שבע באר נפת
      

  יהודה  אזור
 32.7 1.3   1.1 4.6 *שומרוןוה

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  ישראלים ביישובים יהודיים  *
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  2014, לפי מחוז, נפה וקבוצת אוכלוסייה, 65בני + : 1.19לוח 

 סוף שנה

 אחוזים   אלפים  

 
 יהודים

 כ"סה  םערבי )1(ואחרים
 יהודים

 םערבי )1(ואחרים

 כ"סה
826.6 73.4  100.0 91.8 8.2 

       
 15.2 84.8 100.0  13.0 72.5 ירושלים מחוז

       

 31.7 68.3 100.0  36.3 78.0 הצפון מחוז

 5.9 94.1 100.0  0.7 10.9 צפת נפת

 16.0 84.0 100.0  1.7 9.1 כנרת נפת

 32.0 68.0 100.0  13.2 28.1 יזרעאל נפת

 40.3 59.7 100.0  19.3 28.5 עכו נפת

 48.4 51.6 100.0  1.4 1.5 גולן נפת
       

 9.0 91.0 100.0  11.8 118.9 חיפה מחוז

 4.3 95.7 100.0  4.2 93.0 חיפה נפת

 22.7 77.3 100.0  7.6 25.9 חדרה נפת
       

 3.0 97.0 100.0  7.0 224.7 המרכז מחוז

 8.7 91.3 100.0  4.5 47.1 השרון נפת

 1.5 98.5 100.0  1.3 81.4 תקווה פתח נפת

 4.7 95.3 100.0  1.3 25.9 רמלה נפת

 0.1 99.9 100.0  0.0 70.3 רחובות נפת
       

 0.4 99.6 100.0  0.8 202.2 אביב תל מחוז
       

 3.8 96.2 100.0  4.6 116.1 הדרום מחוז

 0.0 100.0 100.0  0.0 64.0 אשקלון נפת

 8.1 91.9 100.0  4.6 52.1 שבע באר נפת
       

  יהודה אזור
 0.2 99.8 100.0   0.0 14.2 )2(שומרוןוה

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  .1
 ישראלים ביישובים יהודיים  .2
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  2014, לפי מחוז ונפה, )1(מבריה"מ לשעבר 65עולים בני + : 1.20לוח 

 סוף שנה

 65בני + עולים    

  
 –העולים  כלל

  אחוזים אלפים אלפים

 65העולים בני + אחוז
לשעבר  מ"מבריה

 65מכלל בני +

 19.0  100.0 170.9 754.5 כ"סה

      

 9.8  4.9 8.4 33.6 ירושלים מחוז

      

 20.0  13.4 22.8 88.7 הצפון מחוז

 18.7  1.3 2.2 7.2 צפת נפת

 12.2  0.8 1.3 5.8 כנרת נפת

 21.6  5.2 8.9 34.4 יזרעאל נפת

 20.7  5.8 9.9 39.2 עכו נפת

 19.2  0.3 0.5 2.1 גולן נפת

      

 23.5  17.9 30.7 127.0 חיפה מחוז

 25.1  14.3 24.4 98.2 חיפה נפת

 18.8  3.7 6.3 28.8 חדרה נפת

      

 16.8  22.7 38.8 181.4 המרכז מחוז

 17.2  5.2 8.9 38.5 השרון נפת

 12.9  6.2 10.6 51.4 תקווה פתח נפת

 24.3  3.9 6.6 30.0 רמלה נפת

 18.1  7.4 12.7 61.6 רחובות נפת

      

 11.2  13.3 22.8 130.1 אביב תל מחוז

      

 36.4  25.7 44.0 177.0 הדרום מחוז

 40.5  15.2 25.9 101.6 אשקלון נפת

 31.9  10.6 18.1 75.4 שבע באר נפת

      

  יהודה אזור
 24.3   2.0 3.5 16.7 )2(שומרוןוה

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  ואילך 1990שעלו משנת   .1
  ישראלים ביישובים יהודיים  .2
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  2014*, לפי צורת יישוב ,וכלל האוכלוסייה 65בני +  : 1.21לוח 

 סוף שנה

 מכלל 65+ בני       כלל  

  - האוכלוסייה  65+ בני - האוכלוסייה 

 אחוזים   אחוזים אלפים אלפים  

 10.8  100.0 900.1 8,296.9 כ"סה

      

 11.1  93.2 839.1 7,570.8 עירוניים יישובים

500,000+ 849.8 74.0 8.2  8.7 

 8.7  8.2 74.0 849.8 ירושלים     

499,999-200,000 1,790.7 274.2 30.5  15.3 

 14.9  7.0 63.4 426.1 יפו-אביב תל     

 19.6  6.0 54.3 277.1 חיפה     

 14.2  3.8 34.1 240.7 לציון ראשון     

 14.5  3.6 32.6 225.4 פתח תקווה     

 13.2  3.2 28.8 218.0  אשדוד     

 16.2  3.6 32.7 202.4 נתניה     

 14.1  3.2 28.4 201.1 באר שבע    

100,000-199,999 900.7 131.7 14.6  14.6 

50,000-99,999 1,190.7 125.6 14.0  10.6 

20,000-49,999 1,588.7 156.9 17.4  9.9 

10,000-19,999 665.7 40.6 4.5  6.1 

5,000 -9,999 376.4 24.3 2.7  6.5 

2,000 -4,999 208.1 11.7 1.3  5.6 

      

 8.4  6.8 61.0 726.1 כפריים יישובים

 8.9  2.8 25.6 288.6 מושבים

 9.8  0.3 2.4 24.6 שיתופיים מושבים

 13.9  2.5 22.4 161.9 קיבוצים

 3.9  0.0 0.4 9.6 מוסדיים יישובים

 3.2  0.3 2.9 91.9 קהילתיים יישובים

 6.8  0.6 5.7 83.5 אחרים יישובים

 2.3   0.2 1.5 65.9 ליישובים מחוץ גרים

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  צורת יישוב שוטפת *
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  2014*, לפי צורת יישוב ,75בני +  : 1.22לוח 

 סוף שנה

 75בני + אחוז 75+ בני  

 

  

  אחוזים
כלל  מתוך

 האוכלוסייה

  

 65בני + מתוך אלפים

 45.1 4.9  100.0 406.2 כ"סה

      

 45.3 5.0  93.6 380.2 עירוניים יישובים

500,000+ 34.6 8.5  4.1 46.8 

 46.8 4.1  8.5 34.6 ירושלים     

499,999-200,000 130.4 32.1  7.3 47.6 

 50.6 7.5  7.9 32.1 יפו-אביב תל     

 50.9 10.0  6.8 27.6 חיפה     

 40.8 5.8  3.4 13.9 לציון ראשון     

 44.9 6.5  3.6 14.6 פתח תקווה     

 46.2 6.1  3.3 13.3  אשדוד     

 46.4 7.5  3.7 15.2 נתניה     

 48.5 6.8  3.4 13.8 באר שבע    

100,000-199,999 63.4 15.6  7.0 48.2 

50,000-99,999 54.7 13.5  4.6 43.5 

20,000-49,999 67.8 16.7  4.3 43.2 

10,000-19,999 15.9 3.9  2.4 39.1 

5,000 -9,999 8.9 2.2  2.4 36.5 

2,000 -4,999 4.5 1.1  2.2 38.2 

      

 42.6 3.6  6.4 26.0 כפריים יישובים

 42.2 3.7  2.7 10.8 מושבים

 59.0 5.8  0.3 1.4 שיתופיים מושבים

 45.0 6.2  2.5 10.1 קיבוצים

 44.0 1.7  0.0 0.2 מוסדיים יישובים

 22.9 0.7  0.2 0.7 קהילתיים יישובים

 39.3 2.7  0.6 2.2 אחרים יישובים

 36.8 0.8   0.1 0.6 ליישובים מחוץ גרים

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  צורת יישוב שוטפת *



  2015 - קשישים בישראל 42

  2014וכלל האוכלוסייה לפי מעמד מוניציפלי,  65בני + : 1.23לוח 

 סוף שנה

 עיריות כ"סה  
   מועצות

 מקומיות
   מועצות
 אזוריות

   חסרי
 מעמד

      

      אלפים

 1.6 66.3 78.1 754.0 900.1 65+ בני

 0.6 27.8 29.7 348.1 406.2 75+ בני

 59.5 828.2 1,237.1 6,172.1 8,296.9 האוכלוסייה כלל

      

      אחוזים

 0.2 7.4 8.7 83.8 100.0 65+ בני

 0.2 6.8 7.3 85.7 100.0 75+ בני

 0.7 10.0 14.9 74.4 100.0 האוכלוסייה כלל

      

 2.6 8.0 6.3 12.2 10.8 מתוך כלל האוכלוסייה 65+ בני

 1.0 3.4 2.4 5.6 4.9 מתוך כלל האוכלוסייה 75+ בני

 39.5 41.9 38.0 46.2 45.1 65מתוך בני + 75+ בני

  מקור:  למ"ס, קובצי האוכלוסייה
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, )1(וכלל האוכלוסייה, לפי שיוך לאשכול פריפריאליות 65בני +  : 1.24לוח 
2014 

 סוף שנה

 כלל האוכלוסייה 65בני +
  אחוז 
   65בני +

 באוכלוסייה
  אשכול 

 )2(פריפריאליות
  רשויות 

   אחוזים אלפים   אחוזים אלפים   )3(מקומיות

 10.9 100.0 8,237.4 100.0 898.5 255 סה"כ

1 2 4.2 0.5 52.6 0.6 8.0 

2 8 2.2 0.2 34.2 0.4 6.3 

3 20 23.2 2.6 231.6 2.8 10.0 

4 66 70.2 7.8 912.9 11.1 7.7 

5 46 84.8 9.4 938.0 11.4 9.0 

6 46 162.0 18.0 1,535.4 18.6 10.6 

7 35 119.2 13.3 1,140.8 13.8 10.5 

8 19 112.5 12.5 859.2 10.4 13.1 

9 9 207.8 23.1 1,720.5 20.9 12.1 

10 4 112.3 12.5 812.2 9.9 13.8 

פיתוח חדש", הודעה לעתונות  - 2004, "מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות מקור: למ"ס
 ; קובצי האוכלוסייה160/2008מס' 

מציין את  1. אשכול 2004-מבוסס על דירוג הפריפריאליות של הרשויות המקומיות הנכון ל . 1
 את הרשויות הכי מרכזיות 10הרשויות הכי פריפריאליות ואשכול 

 2004-גרו ברשויות מקומיות שאשכול הפריפריאליות הממוצע שלהן ב 65בני +, 2014בשנת  . 2
. התושבים בני כל הגילים (כלל האוכלוסייה) גרו ברשויות מקומיות שאשכול 7.2היה 

 6.9היה  2004-הפריפריאליות הממוצע שלהן ב
 כולל: עיריות, מועצות מקומיות ומועצות אזוריות . 3
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  2014תושבים, לפי גיל,  5,000ביישובים שמנו מעל  65בני + : 1.25לוח 

 סוף שנה

   )1(אחוזים  אלפים 

 דירוג  67+ בני בני בני  67+ בני בני בני  

 )2(היישוב  62+ בנותו +75 +65  62+ בנותו +75 +65  

           

   11.5 4.9 10.8  954.8 406.2 900.1 )3(ארצי כ"סה

          

 122  5.5 1.8 5.0  0.4 0.1 0.3 גוש אבו

 110  5.9 1.9 5.6  0.8 0.3 0.7 סנאן אבו

 48  12.1 4.7 11.4  1.6 0.6 1.5 יהודה אבן

 155  4.0 1.1 3.6  2.1 0.6 1.9 פחם- אל אום

 66  9.7 4.3 9.1  2.4 1.1 2.3 אופקים

 52  11.5 4.7 10.6  4.1 1.7 3.8 יהודה אור

 36  13.5 5.9 12.7  2.3 1.0 2.1 עקיבא אור

 109  6.4 1.3 5.7  0.5 0.1 0.5 אורנית

 34  13.8 5.8 12.9  1.7 0.7 1.5 אזור

 79  8.7 2.8 8.2  4.3 1.4 4.0 אילת

 156  4.2 1.0 3.6  0.6 0.1 0.5 אכסאל

 177  1.3 0.3 1.2  0.6 0.1 0.5 אלעד

 102  6.9 1.2 6.0  0.5 0.1 0.5 מנשה אלפי

 124  5.4 1.5 4.9  0.7 0.2 0.6 אעבלין

 117  5.5 1.9 5.2  0.4 0.2 0.4 אפרתה

 55  10.9 4.5 10.5  2.0 0.8 1.9 אריאל

 32  13.9 6.1 13.2  30.2 13.3 28.8 אשדוד

 24  15.2 6.9 14.4  19.2 8.7 18.3 אשקלון

 130  5.0 1.4 4.6  1.4 0.4 1.3 גרביה- אל באקה

 96  6.9 2.0 6.3  1.2 0.4 1.1 יעקב באר

 27  15.0 6.8 14.1  30.1 13.8 28.4 שבע באר

- בועיינה
 166  3.7 1.0 3.1  0.3 0.1 0.3 נוג'יידאת

 113  5.8 2.5 5.5  0.4 0.2 0.3 'אבוקעאת

 149  4.3 1.4 3.9  0.4 0.1 0.3 מכסור- אל ביר

 163  3.7 0.9 3.3  0.2 0.1 0.2 אל בית

� 
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 2014תושבים, לפי גיל,  5,000מעל ביישובים שמנו  65בני + : 1.25לוח 
  (המשך)

 סוף שנה

   )1(אחוזים  אלפים 

 דירוג  67+ בני בני בני  67+ בני בני בני  

 )2(היישוב  62+ בנותו +75 +65  62+ בנותו +75 +65  

 107  6.3 2.8 5.8  0.7 0.3 0.6 'ןג בית

 62  10.5 4.2 9.8 0.7 0.3 0.7 דגן בית

 69  9.5 3.8 8.9 1.6 0.7 1.5 שאן בית

 150  4.0 1.6 3.8 3.9 1.6 3.7 שמש בית

 179  0.9 0.2 0.8 0.4 0.1 0.4 עילית ביתר

 92  7.2 3.2 6.8 12.8 5.7 12.1 ברק בני

 11  18.2 9.1 17.4 1.3 0.6 1.2 ש"עי בני

גבעת - בנימינה
 82  8.1 3.0 7.5 1.2 0.4 1.1 עדה

 153  4.0 1.2 3.7 0.3 0.1 0.3 ה"בסמ

 131  5.0 1.7 4.6 0.4 0.1 0.3 טבעון בסמת

 139  4.8 1.5 4.3 0.4 0.1 0.3 בענה

 158  3.8 1.0 3.6 0.2 0.1 0.2 חפר בת

 1  21.7 10.1 20.5 27.9 13.0 26.4 בת ים

 167  3.5 1.2 3.1 0.2 0.1 0.2 גבע בנימין

 95  6.9 1.9 6.4  1.0 0.3 1.0 זאב גבעת

 59  10.9 4.4 10.3  2.7 1.1 2.5 שמואל גבעת

 13  18.0 9.5 17.2  10.2 5.4 9.8 גבעתיים

 133  5.0 1.5 4.5  1.0 0.3 0.9 מכר- 'דיידהג

 63  9.9 4.8 9.5  2.6 1.2 2.4 גדרה

 104  6.5 2.7 5.9  0.4 0.2 0.4 'ולסג

 118  5.5 2.1 5.1  0.5 0.2 0.5 'לג'וליהג

 106  6.3 1.9 5.8  1.4 0.4 1.3 יבנה גן

 47  12.3 4.3 11.4  1.9 0.7 1.8 תקווה גני

 169  2.5 0.7 2.2  0.3 0.1 0.3 זרקא- א'יסר ג

 125  5.6 1.8 4.9  0.6 0.2 0.5 'תג

- אל דאליית
 103  6.5 2.1 5.9  1.1 0.4 1.0 כרמל

 108  6.1 1.9 5.8  0.6 0.2 0.6 דבורייה

� 
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 2014תושבים, לפי גיל,  5,000שמנו מעל ביישובים  65בני + : 1.25לוח 
  (המשך)

 סוף שנה

   )1(אחוזים  אלפים 

 דירוג  67+ בני בני בני  67+ בני בני בני  

 )2(היישוב  62+ בנותו +75 +65  62+ בנותו +75 +65  

 140  4.7 1.6 4.2  0.5 0.2 0.5 אסד- אל דייר

 116  5.4 1.9 5.2  0.5 0.2 0.5 חנא דייר

 46  12.2 4.8 11.4  4.0 1.6 3.8 דימונה

 44  12.5 4.8 11.8  6.8 2.6 6.4 השרון הוד

 10  18.6 7.5 17.5  16.9 6.8 15.9 הרצליה

 67  9.7 3.8 9.0  2.1 0.8 2.0 יעקב זיכרון

 112  5.8 2.0 5.5  0.4 0.1 0.4 זמר

 161  3.8 1.2 3.4  0.3 0.1 0.2 זרזיר

 28  14.9 6.4 14.1  12.9 5.6 12.2 חדרה

 15  16.9 7.3 16.0  31.7 13.7 29.9 חולון

 172  2.0 0.6 1.8  0.4 0.1 0.3 חורה

 119  5.9 2.2 5.1  0.4 0.1 0.3 חורפיש

 3  20.5 10.0 19.6  56.9 27.6 54.3 חיפה

  יהודים מזה: 
   22.1 10.8 21.1  54.5 26.7 52.1 )4(ואחרים            

 61  10.4 4.4 9.9  0.9 0.4 0.9 הגלילית חצור

 41  12.9 5.5 12.1  5.5 2.3 5.1 טבריה

 164  3.7 1.0 3.2  0.2 0.1 0.2 זנגרייה- טובא

 135  5.1 1.7 4.5  0.7 0.2 0.6 טורעאן

 123  5.4 1.7 4.9  2.2 0.7 2.0 טייבה

 105  6.4 2.0 5.8  1.6 0.5 1.4 טירה

 33  14.1 6.1 13.2  2.7 1.1 2.5 כרמל טירת

 136  4.7 1.5 4.3  1.5 0.5 1.3 טמרה

 144  4.7 1.5 4.1  0.3 0.1 0.3 ג'ת- יאנוח

 70  9.6 3.0 8.8  3.8 1.2 3.5 יבנה

 35  13.6 4.9 12.7  3.9 1.4 3.6 יהוד

 120  5.3 1.8 5.0  0.9 0.3 0.9 יפיע

� 
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 2014תושבים, לפי גיל,  5,000ביישובים שמנו מעל  65בני + : 1.25לוח 
  (המשך)

 סוף שנה

   )1(אחוזים  אלפים 

 דירוג  67+ בני בני בני  67+ בני בני בני  

 )2(היישוב  62+ בנותו +75 +65  62+ בנותו +75 +65  

 68  9.6 3.6 8.9  2.0 0.8 1.9 עילית יקנעם

 71  9.2 3.4 8.8  0.8 0.3 0.8 ירוחם

 72  9.2 4.1 8.7  78.3 34.6 74.0 ירושלים

  יהודים מזה: 
   12.2 5.7 11.5  65.0 30.2 61.5 )4(ואחרים            

 115  5.8 2.4 5.4  0.9 0.4 0.9 ירכא

 148  4.4 1.3 3.9  0.6 0.2 0.5 כאבול

 78  8.8 1.8 8.4  0.8 0.2 0.8 יאיר כוכב

 175  1.8 0.6 1.5  0.1 0.0 0.1 יעקב כוכב

 171  2.2 0.6 2.0  0.4 0.1 0.4 כסיפה

 154  4.1 1.4 3.7  0.3 0.1 0.3 סמיע- כסרא

 50  12.0 3.4 11.0  0.7 0.2 0.6 ורדים כפר

 128  5.1 2.2 4.7  0.3 0.1 0.3 ד"חב כפר

 89  7.4 2.6 7.0  0.7 0.2 0.7 יאסיף כפר

 91  7.4 2.0 6.9  1.6 0.4 1.5 יונה כפר

 142  4.5 1.3 4.1  0.9 0.3 0.8 כנא כפר

 165  3.4 1.2 3.1  0.6 0.2 0.6 מנדא כפר

 16  17.0 6.9 16.0  16.0 6.5 15.0 סבא כפר

 159  3.9 1.2 3.5  0.8 0.2 0.8 קאסם כפר

 134  5.1 1.5 4.5  0.9 0.3 0.8 קרע כפר

 19  16.2 6.8 15.4  7.2 3.1 6.9 כרמיאל

 74  9.4 1.9 8.7  0.6 0.1 0.6 להבים

 45  12.3 5.4 11.6  8.9 3.9 8.3 לוד

  יהודים מזה: 
   16.1 7.3 15.2  8.2 3.7 7.8 )4(ואחרים            

 168  2.5 0.6 2.3  0.3 0.1 0.3 לקייה

 38  13.3 3.8 12.4  3.2 0.9 3.0 ציון מבשרת

 138  4.7 1.5 4.3  0.7 0.2 0.6 כרום- אל'ד מג

� 
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 2014תושבים, לפי גיל,  5,000ביישובים שמנו מעל  65בני + : 1.25לוח 
  (המשך)

 סוף שנה

   )1(אחוזים  אלפים 

 דירוג  67+ בני בני בני  67+ בני בני בני  

 )2(היישוב  62+ בנותו +75 +65  62+ בנותו +75 +65  

 37  13.3 5.7 12.6  3.3 1.4 3.1 העמק מגדל
 94  6.7 2.4 6.5  0.7 0.2 0.7 שמס'דל מג

- מכבים- מודיעין
 111  5.9 2.0 5.5  5.1 1.7 4.8 רעות

 178  0.8 0.2 0.8  0.5 0.1 0.5 עילית מודיעין
 93  7.2 2.0 6.7  0.9 0.2 0.8 בתיה מזכרת

 77  9.1 2.3 8.6  0.7 0.2 0.6 מיתר
 81  8.4 3.1 7.7  3.1 1.2 2.9 אדומים מעלה
 145  4.3 1.3 4.0  0.6 0.2 0.5 עירון מעלה

 42  12.9 5.9 12.1  2.7 1.3 2.6 תרשיחא- מעלות
  יהודים מזה: 

   14.4 6.8 13.5  2.4 1.1 2.3 )4(ואחרים            
 86  7.8 3.0 7.3  0.4 0.1 0.4 מצפה רמון

 132  5.0 1.7 4.5  1.1 0.4 1.0 מר'אר
 141  4.6 1.5 4.2  0.4 0.1 0.3 משהד

 17  16.3 7.2 15.6  8.8 3.9 8.4 נהרייה
 157  3.9 1.2 3.6  0.5 0.1 0.4 נחף
 51  11.2 4.3 10.6  5.1 2.0 4.8 ציונה נס

 85  7.8 2.9 7.3  5.8 2.1 5.4 נצרת
 6  19.2 8.8 18.2  7.7 3.6 7.3 עילית נצרת

  יהודים מזה: 
   23.3 11.0 22.2  7.3 3.5 7.0 )4(ואחרים            

 21  15.9 6.8 15.1  3.7 1.6 3.6 נשר
 100  6.4 2.9 6.0  2.0 0.9 1.8 נתיבות

 14  17.0 7.5 16.2  34.4 15.2 32.7 נתניה
 137  4.8 1.6 4.3  1.4 0.5 1.2 'ניןסח

 5  19.3 6.8 18.3  1.4 0.5 1.3 עומר
 90  7.5 2.6 7.0  0.4 0.1 0.4 עיילבון

 162  3.8 1.1 3.4  0.3 0.1 0.2 עילוט

� 
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 2014תושבים, לפי גיל,  5,000ביישובים שמנו מעל  65בני + : 1.25לוח 
  (המשך)

 סוף שנה

   )1(אחוזים  אלפים 

 דירוג  67+ בני בני בני  67+ בני בני בני  

 )2(היישוב  62+ בנותו +75 +65  62+ בנותו +75 +65  

 152  4.1 1.2 3.7  0.5 0.1 0.5 מאהל עין

 40  13.0 5.7 12.2  6.2 2.7 5.8 עכו

  יהודים מזה: 
   16.3 7.3 15.3  5.3 2.4 5.0 )4(ואחרים            

 88  7.8 2.8 7.2  0.9 0.3 0.8 עספיא

 31  14.4 6.2 13.5  6.3 2.7 5.9 עפולה

 151  4.3 1.4 3.7  1.0 0.3 0.9 עראבה

 18  16.3 7.1 15.5  4.0 1.7 3.8 ערד

 114  5.8 1.9 5.4  1.4 0.4 1.3 ערערה

 174  1.8 0.5 1.5  0.3 0.1 0.2 בנגב- ערערה

 49  11.5 4.1 11.1  0.8 0.3 0.7 עתלית

 143  4.5 1.3 4.1  0.5 0.2 0.5 פוריידיס

 פקיעין
 76  9.2 4.4 8.7  0.5 0.2 0.5 (בוקייעה)

- חנה פרדס
 54  11.2 4.5 10.5  4.1 1.7 3.8 כרכור

 87  8.4 1.8 7.3  0.5 0.1 0.4 פרדסייה

 23  15.3 6.5 14.5  34.4 14.6 32.6 תקווה פתח

 121  5.7 1.5 5.0  0.4 0.1 0.4 הדסה צור

 65  9.7 4.7 9.3  3.2 1.5 3.1 צפת

 98  6.4 2.3 6.1  1.3 0.5 1.2 צורן- קדימה

 160  3.8 1.1 3.4  0.8 0.2 0.7 קלנסווה

 39  13.0 5.0 12.4  0.9 0.3 0.8 קצרין

 30  14.4 6.2 13.6  5.3 2.3 5.0 אונו קריית

 80  8.4 3.4 7.9  0.6 0.2 0.6 ארבע קריית

 25  15.3 6.0 14.3  8.3 3.3 7.8 אתא קריית

 7  19.3 8.2 18.1  7.5 3.2 7.1 ביאליק קריית

 43  12.6 5.7 12.0  6.4 2.9 6.1 גת קריית

 9  18.6 8.6 17.6  3.3 1.5 3.1 טבעון קריית

� 
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 2014תושבים, לפי גיל,  5,000ביישובים שמנו מעל  65בני + : 1.25לוח 
  (המשך)

 סוף שנה

   )1(אחוזים  אלפים 

 דירוג  67+ בני בני בני  67+ בני בני בני  

 )2(היישוב  62+ בנותו +75 +65  62+ בנותו +75 +65  

 2  21.2 9.4 20.0  8.2 3.7 7.8 ים קריית

 4  20.2 9.3 19.3  8.0 3.7 7.6 מוצקין קריית

 73  9.4 3.6 8.7  2.0 0.8 1.9 מלאכי קריית

 56  11.4 4.4 10.5  1.2 0.5 1.1 עקרון קריית

 53  11.4 4.8 10.6  2.6 1.1 2.4 שמונה קריית

 97  6.9 2.0 6.3  0.5 0.1 0.4 שומרון קרני

 64  10.3 3.9 9.5  0.8 0.3 0.7 ראמה

 84  8.1 3.3 7.4  3.4 1.4 3.1 העין ראש

 26  15.1 5.8 14.2  36.4 13.9 34.1 לציון ראשון

 170  2.2 0.6 2.0  1.4 0.4 1.2 רהט

 29  14.9 6.0 14.0  19.2 7.8 18.1 רחובות

 127  5.0 1.8 4.7  0.9 0.3 0.8 ריינה

 146  4.4 1.6 4.0  0.5 0.2 0.4 רכסים

 57  11.1 4.6 10.4  8.0 3.3 7.5 רמלה

  יהודים מזה: 
   13.1 5.6 12.3  7.3 3.1 6.9 )4(ואחרים            

 8  18.8 9.7 17.9  28.4 14.6 27.0 גן רמת

 12  18.2 8.0 17.3  8.0 3.5 7.6 השרון רמת

 75  9.2 2.0 8.7  0.7 0.1 0.6 ישי רמת

 20  16.3 5.9 15.3  11.4 4.1 10.8 רעננה

- אום אל -  שבלי
 129  5.3 1.8 4.7  0.3 0.1 0.3 ר'נם

 176  1.8 0.5 1.5  0.2 0.0 0.1 שלום- שגב

 58  11.1 4.8 10.4  2.5 1.1 2.3 שדרות

 126  5.0 1.8 4.8  1.0 0.4 1.0 שוהם

 60  10.6 5.3 10.2  0.7 0.3 0.6 שלומי

 147  4.5 1.4 4.0  0.3 0.1 0.3 שעב

 83  8.0 1.9 7.5  0.4 0.1 0.4 שערי תקווה

� 



  51  מאפיינים דמוגרפיים של הקשישים  

 2014תושבים, לפי גיל,  5,000ביישובים שמנו מעל  65בני + : 1.25לוח 
  (המשך)

 סוף שנה

   )1(אחוזים  אלפים 

 דירוג  67+ בני בני בני  67+ בני בני בני  

 )2(היישוב  62+ בנותו +75 +65  62+ בנותו +75 +65  

 99  6.5 2.5 6.0  2.5 1.0 2.3  שפרעם

 22  15.7 7.5 14.9  66.8 32.1 63.4 יפו- אביב תל

  יהודים מזה: 
   16.2 7.8 15.4  66.0 31.8 62.7 )4(ואחרים            

 101  6.5 2.2 6.0  0.8 0.3 0.7 מונד תל

 173   1.9 0.5 1.7   0.4 0.1 0.3 שבע תל

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  מתוך כלל האוכלוסייה ביישוב  .1
 179-הוא הגבוה ביותר (בת ים), ועד ל 65ליישוב שבו אחוז בני + 1דירוג היישובים נע בין   .2

  הוא הנמוך ביותר (ביתר עילית) 65ליישוב שבו אחוז בני +
  הכול הוא ארצי וכולל גם יישובים שאינם מופיעים בלוח זה-הסך  .3
  ולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת  (ראו מבוא)כ  .4
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ביישובים שגרים בהם  )1(מבריה"מ לשעבר 65עולים בני +  : 1.26לוח 
  2014 מבריה"מ לשעבר, 65בני + 100לפחות 

 סוף שנה

  

   65בני + עולים
   )1(לשעבר מ"מבריה

 אלפים -

   מהעולים מבריה" אחוז
  מתוך  65+ בני )1(לשעבר

 )3(היישוב דירוג ביישוב 65בני + כלל

    

  19.0 170.9 )2(ארצי כ"סה

    

 8 52.7 1.2 אופקים

 57 14.4 0.5 יהודה אור

 7 53.1 1.1 עקיבא אור

 71 7.5 0.1 אזור

 51 17.2 0.7 אילת

 2 71.4 1.4 אריאל

 15 45.4 13.1 אשדוד

 12 46.3 8.5 אשקלון

 63 10.6 0.1 יעקב באר

 22 40.4 11.5 שבע באר

 62 11.9 0.2 שאן בית

 31 32.4 1.2 שמש בית

 72 7.3 0.9 ברק בני

 1 81.3 1.0 ש"עי בני

 32 32.2 8.5 ים בת

 64 10.5 0.3 שמואל גבעת

 79 2.8 0.3 גבעתיים

 49 18.3 0.4 גדרה

 59 12.3 0.2 יבנה גן

 26 35.1 1.3 דימונה

 68 7.8 0.5 השרון הוד

 74 6.8 1.1 הרצלייה

 33 31.8 3.9 חדרה

 56 14.7 4.4 חולון

 39 24.7 13.4 חיפה

� 
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ביישובים שגרים בהם  )1(מבריה"מ לשעבר 65עולים בני +  : 1.26לוח 
  (המשך) 2014מבריה"מ לשעבר,  65בני + 100לפחות 

  סוף שנה

  

   65בני + עולים
   )1(לשעבר מ"מבריה

 אלפים -

   מהעולים מבריה" אחוז
  מתוך  65+ בני )1(לשעבר

 )3(היישוב דירוג ביישוב 65בני + כלל

 41 24.6 0.2 הגלילית חצור

 44 22.8 1.2 טבריה

 42 23.6 0.6 כרמל טירת

 54 15.8 0.6 יבנה

 40 24.7 0.1 יבנאל

 75 5.9 0.2 יהוד

 18 41.8 0.8 עילית יקנעם

 21 40.5 0.3 ירוחם

 67 9.5 7.0 ירושלים

 61 12.2 0.2 יונה כפר

 66 9.7 1.5 סבא כפר

 9 51.3 3.5 כרמיאל

 16 42.9 3.6 לוד

 17 42.8 1.3 העמק מגדל

 60 12.3 0.6 רעות-מכבים-מודיעין

 55 15.7 0.1 בתיה מזכרת

 29 33.7 1.0 אדומים מעלה

 3 64.1 1.6 תרשיחא-מעלות

 11 49.6 0.2 רמון מצפה

 37 25.5 2.1 נהרייה

 70 7.7 0.4 ציונה נס

 5 57.5 4.2 עילית נצרת

 14 45.7 1.6 נשר

 25 36.9 0.7 נתיבות

 38 25.3 8.3 נתניה

 27 34.9 2.0 עכו

 24 38.5 2.3 עפולה

 6 55.4 2.1 ערד

� 
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ביישובים שגרים בהם  )1(מבריה"מ לשעבר 65עולים בני +  : 1.26לוח 
  (המשך) 2014מבריה"מ לשעבר,  65בני + 100לפחות 

  סוף שנה

  

   65בני + עולים
   )1(לשעבר מ"מבריה

 אלפים -

   מהעולים מבריה" אחוז
  מתוך  65+ בני )1(לשעבר

 )3(היישוב דירוג ביישוב 65בני + כלל

 46 21.7 0.8 כרכור-חנה פרדס

 45 22.2 7.2 תקווה פתח
 30 33.6 1.0 צפת

 52 16.6 0.2 צורן-קדימה
 4 61.5 0.5 קצרין
 73 6.9 0.3 אונו קריית
 23 39.6 0.2 ארבע קריית
 36 27.8 2.2 אתא קריית
 47 20.5 1.4 ביאליק קריית
 13 46.2 2.8 גת קריית
 78 4.2 0.1 טבעון קריית
 19 41.5 3.2 ים קריית
 43 23.0 1.8 מוצקין קריית
 53 16.6 0.3 מלאכי קריית
 58 12.4 0.1 עקרון קריית
 28 34.4 0.8 שמונה קריית

 34 30.3 0.1 שומרון קרני
 65 10.2 0.3 העין ראש

 48 19.6 6.7 לציון ראשון
 50 17.8 3.2 רחובות

 35 29.2 2.2 רמלה
 76 5.8 1.6 גן רמת
 80 1.8 0.1 השרון רמת

 77 4.3 0.5 רעננה
 10 50.9 1.2 שדרות
 20 41.1 0.3 שלומי

 69 7.8 4.9 יפו-אביב תל

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  ואילך 1990שעלו משנת   .1
  הכול הוא ארצי וכולל גם יישובים שאינם מופיעים בלוח זה  -הסך  .2
העולים מבריה"מ הוא הגבוה ביותר (בני  65ליישוב שבו אחוז בני + 1דירוג היישובים נע בין    .3

  ליישוב שבו האחוז הוא הנמוך ביותר (רמת השרון) 80-עי"ש), ועד ל



  55  מאפיינים דמוגרפיים של הקשישים  

, שנים תושבים 10,000-ביישובים שמנו למעלה מ 65בני +  : 1.27לוח 
  נבחרות

 סוף שנהאחוזים, 

  1972 1983 1990 2000 2010 2013 2014 

        

 10.8 10.6 9.9 9.8 9.2 8.8 7.1 )1(ארצי כ"סה

        

 5.6 5.4 5.1 3.6    סנאן אבו

 11.4 10.8 8.8     יהודה אבן

 3.6 3.7 3.3 2.4 2.3 2.3 3.1 פחם-אל אום

 9.1 9.1 9.4 8.8 5.1 4.6 3.4 אופקים

 10.6 10.2 9.5 8.2 6.9 6.9 5.7 יהודה אור

 12.7 12.2 12.0 9.5 6.7 7.2 6.9 עקיבא אור

 12.9 11.6 11.3     אזור

 8.2 7.7 6.7 5.1 2.3 2.1 1.7 אילת

 3.6 3.5 3.3     אכסאל

 1.2 1.1 0.8     אלעד

 4.9 4.9 4.4     אעבלין

 10.5 10.2 8.4 6.6 1.6   אריאל

 13.2 12.8 11.9 10.4 8.2 6.8 4.1 אשדוד

 14.4 14.3 13.8 12.2 8.7 7.6 5.4 אשקלון

 4.6 4.4  2.6 2.3 2.5 3.0 )2(גרבייה-אל באקה

 4.6  4.2     'תג באקה

 6.3 6.0 6.3     יעקב באר

 14.1 13.9 12.3 11.3 8.5 6.8 4.4 שבע באר

 5.8 5.7 5.8     'ןג בית

 8.9 8.6 7.9 6.4 5.0 4.4 3.6 שאן בית

 3.8 3.7 4.0 5.2 4.6 4.7 4.2 שמש בית

 0.8 0.8 0.6 0.7    עילית ביתר

 6.8 6.8 6.9 8.6 10.1 10.5 7.4 ברק בני

 7.5 7.2 6.5     )2(עדהגבעת -בנימינה

 20.5 20.1 19.4 16.7 11.4 8.8 5.8 ים בת

 6.4 6.3 5.5 3.0     גבעת זאב

� 
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, שנים תושבים 10,000-ביישובים שמנו למעלה מ 65בני +  : 1.27לוח 
  נבחרות (המשך)

 סוף שנהאחוזים, 

  1972 1983 1990 2000 2010 2013 2014 

 10.3 10.0 8.3 8.9 6.3 6.6 7.3 שמואל גבעת

 17.2 17.4 16.9 20.4 18.2 14.9 7.8 גבעתיים

 4.5 4.7 4.5 2.8   3.0 מכר-'דידהג

 9.5 9.1 7.7     גדרה

 2.2 2.0 1.8     זרקא-א'יסר ג

 5.8 5.6 4.7 4.4    יבנה גן

 11.4 11.1 9.8 8.0    תקווה גני

 4.9 4.9      'תג

 5.9 5.7 5.3 3.9 3.3 3.2 3.0  )2(כרמל-אל דאליית

 4.2 4.2 3.9     אסד- אל דייר

 11.4 11.2 10.9 8.7 5.7 4.8 3.3 דימונה

 11.8 11.0 9.4 7.9 9.6 9.5 8.6 השרון הוד

 17.5 17.0 15.1 12.3 9.4 8.7 7.9 הרצלייה

 9.0 8.7 7.9 7.5 9.0   יעקב זיכרון

 14.1 13.7 12.7 11.4 10.9 10.8 8.5 חדרה

 16.0 15.8 14.9 13.9 10.7 9.6 6.7 חולון

 1.8 1.8 1.7     חורה

  חיפה
 19.6 19.4 18.2 17.4 16.3 15.2 10.4 כלל התושבים - 

 21.1 20.8 19.4 18.6 17.4 16.1 10.7 )3(ואחריםיהודים   - 

 12.1 11.8 10.9 9.1 6.2 5.9 5.4 טבריה

 4.5 4.5 4.1     טורעאן

 4.9 4.8 4.7 3.2 2.7 2.7 2.8 טייבה

 5.8 5.8 5.3 3.8 3.1 3.2 3.7 טירה

 13.2 12.9 12.1 10.8 9.2 8.5 8.0 כרמל טירת

 4.3 4.2 4.1 2.9 2.4 2.9 2.5 טמרה

 8.8 8.7 7.4 5.7 4.3 5.0 4.0 יבנה

 12.7 12.0 10.2 8.8 7.7 7.0 6.3 )2(יהוד

 5.0 4.9 4.3 3.0 2.6 3.0 3.6 יפיע

 8.9 8.6 7.7 6.9 7.1 6.9 6.4 עילית יקנעם

� 
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, שנים תושבים 10,000-ביישובים שמנו למעלה מ 65בני +  : 1.27לוח 
  נבחרות (המשך)

 סוף שנהאחוזים, 

  1972 1983 1990 2000 2010 2013 2014 

  ירושלים
 8.7 8.7 8.2 8.1 7.5 7.5 6.7 כלל התושבים - 

 11.5 11.4 10.8 10.3 8.8 8.7 7.4 )3(ואחריםיהודים   - 

 5.4 5.3 4.7 3.1 2.9 3.2  ירכא

 3.9 4.0 3.7     כאבול

 2.0 2.0 1.9     כסיפה

 6.9 6.4 4.9     יונה כפר

 4.1 3.9 3.7 2.6 2.7 3.6 3.9 כנא כפר

 3.1 3.0 3.0 2.1 2.1 2.8 2.7 מנדא כפר

 16.0 15.2 13.2 11.1 8.2 8.1 7.6 סבא כפר

 3.5 3.5 3.2 2.7 2.5 2.3 3.1 קאסם כפר

 4.5 4.4 4.1 2.9 2.3 2.3 2.5 קרע כפר

 15.4 14.7 13.1 11.2 7.3 4.5 2.6 כרמיאל

  לוד
 11.6 11.3 10.6 9.4 7.0 6.5 5.4 כלל התושבים - 

 15.2 14.8 13.5 11.2 8.3 7.3 5.6 )3(ואחריםיהודים   - 

 12.4 11.7 9.6 4.9 3.6 3.4 3.6 ציון מבשרת

 4.3 4.3 9.6 2.9     )2(כרום-אל'ד מג

 12.6 12.2 11.3 10.5 7.8 7.7 5.4 העמק מגדל

    2.2    )2(מודיעין

 5.5 5.1 4.0     רעות-מכבים-מודיעין

 0.8 0.7 0.6 1.2    עילית-מודיעין

 6.7 6.5      בתיה מזכרת

    0.8    )2(רעות- מכבים

 7.7 7.2 6.1 3.8 1.1   אדומים מעלה

 4.0 3.9 3.4     עירון מעלה

 תרשיחא -מעלות
 12.1 11.7 10.8 9.9 4.7 3.7 4.4 כלל התושבים - 

 13.5 13.0 11.8 11.1   3.8 )3(ואחריםיהודים   - 

 4.5 4.5 4.2 2.9 2.7 3.4 3.5 'ארמר

� 
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, שנים תושבים 10,000-מביישובים שמנו למעלה  65בני +  : 1.27לוח 
  נבחרות (המשך)

 סוף שנהאחוזים, 

  1972 1983 1990 2000 2010 2013 2014 

 15.6 15.1 4.2 2.9 12.9 12.6 9.5 נהרייה

 3.6 3.5 13.9 14.2    נחף

 10.6 10.0 3.3  9.0 9.6 7.7 ציונה נס

 7.3 7.2 8.7 10.2 3.3 3.6 4.0 נצרת

  עילית נצרת
 18.2 17.7 6.4 4.5 10.9 9.9 7.4 התושבים כלל - 

 22.2 21.3 16.6 14.9  10.8  )3(ואחריםיהודים   - 

 15.1 14.4 19.2 16.0 11.6 11.4 8.4 נשר

 6.0 5.9 11.4 10.5 4.5 4.3 3.1 נתיבות

 16.2 15.7 5.9 6.6 11.9 11.2 8.2 נתניה

 4.3 4.3 14.6 14.8 2.8 3.3 3.5 'ניןסח

 3.7 3.7 4.1 2.8    מאהל עין

  עכו
 12.2 11.9 3.4  8.1 7.1 5.7 כלל התושבים - 

 15.3 14.9 11.4 11.1 9.7 8.0 6.3 )3(ואחריםיהודים   - 

 7.2 7.0 14.1 13.4    עספיא

 13.5 13.3 6.5  8.2 7.9 6.6 עפולה

 3.7 3.7 12.5 11.3 2.7 3.0 2.6 עראבה

 15.5 15.4 3.6 2.6 7.6 6.2 2.5 ערד

 5.4 5.2 14.8 11.7 2.8 2.5 2.7 ערערה

 1.5 1.6 5.0 3.4    בנגב ערערה

 10.5 10.4 1.6  10.8 10.5 9.3 כרכור-חנה פרדס

 4.1 4.1 9.6 11.5    פוריידיס

 14.5 14.1 3.9  10.6 9.6 7.6 תקווה פתח

 9.3 9.2 12.5 12.7 7.7 7.3 6.2 צפת

 6.1 6.0 9.0 10.8    )2(צורן-קדימה

 3.4 3.4 5.1  2.1 2.3 3.0 קלנסווה

 13.6 13.6 3.1 2.2 14.4 8.1 5.5 אונו קריית

 14.3 13.9 12.8 13.7 10.5 10.0 7.8 אתא קריית

 18.1 17.7 12.8 11.6 10.9 8.5 7.6 ביאליק קריית

� 
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, שנים תושבים 10,000-ביישובים שמנו למעלה מ 65בני +  : 1.27לוח 
  נבחרות (המשך)

 סוף שנהאחוזים, 

  1972 1983 1990 2000 2010 2013 2014 

 12.0 11.8 11.4 11.1 8.1 6.7 4.5 גת קריית

 17.6 17.1 14.6 15.5 15.1 14.0 10.7 טבעון קריית

 20.0 19.5 17.6 16.4 12.4 10.4 7.7 ים קריית

 19.3 18.7 16.8 14.7 11.2 9.7 8.7 מוצקין קריית

 8.7 8.6 7.9 6.6 4.7 5.4 5.2 מלאכי קריית

 10.5 10.0 9.0     עקרון קריית

 10.6 10.3 9.3 8.4 5.5 4.7 3.8 שמונה קריית

 7.4 7.3 6.9 5.2 8.9 7.0 4.0 העין ראש

 14.2 13.4 11.3 9.2 7.9 7.1 7.2 לציון ראשון

 2.0 2.0 2.0 1.4 1.6 1.5  רהט

 14.0 13.8 12.3 11.9 10.8 9.5 7.5 רחובות

 4.7 4.5 4.1 2.8 2.5 3.1 3.6 ריינה

  רמלה
 10.4 10.3 9.9 8.6 7.0 6.4 5.7 כלל התושבים - 

 12.3 12.1 11.4 10.0 7.8 7.1 6.1 )3(ואחרים  יהודים - 

 17.9 17.9 16.9 18.0 16.8 14.6 8.9 גן רמת

 17.3 16.9 16.0 12.6 7.4 5.7 5.1 השרון רמת

 15.3 14.3 11.7 9.0 7.4 6.8 8.1 רעננה

 10.4 10.5 9.6 9.2 5.5 5.3 3.2 שדרות

 4.8 4.4 3.3 1.3    שוהם

 6.0 5.8 5.3 3.8 3.4 3.7 3.7 שפרעם

 יפו -אביב תל
 14.9 14.8 14.4 16.9 18.2 19.0 12.6 כלל התושבים - 

 15.4 15.3 14.8 17.5 18.8 19.4 12.8 )3(ואחריםיהודים   - 

 6.0 5.7 4.7     מונד תל

 1.7 1.6 1.7         שבע תל

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  הכול הוא ארצי וכולל יישובים שאינם מופיעים בלוח זה-הסך  .1
פורקו חלק מהאיחודים (ראו  2009חלו שינויים בעקבות איחוד הרשויות ובשנת  2003בשנת   .2

  מבוא). בלוח מובאים גם הנתונים על היישובים בשנים שלפני האיחוד או לאחר הפירוק
  נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת  (ראו מבוא)כולל: יהודים,   .3
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  2014וכלל האוכלוסייה במועצות האזוריות,  65בני +  : 1.28לוח 

 סוף שנה

 
  כלל

  האוכלוסייה
 (אלפים)

 65+ בני

 

  דירוג
  המועצה
 אלפים   )1(האזורית

  מכלל אחוז
 האוכלוסייה

   8.0 66.3 828.2 )2(סה"כ המועצות האזוריות

      
 48  3.3 0.2 7.3 בטוף- אל

 41  4.9 0.1 2.2 אלונה

 15  10.2 1.3 12.8 אשכול

 18  9.4 2.1 21.9 טוביה באר

 42  4.6 0.3 7.3 מרג'-אל-בוסתן

 23  8.6 0.7 8.5 שמעון בני

 12  11.0 0.8 7.5 ברנר

 6  12.5 0.6 5.0 גדרות

 44  4.2 0.6 15.1 גולן

 49  3.2 0.7 21.2 עציון גוש

 28  8.1 2.0 24.9 גזר

 13  10.8 0.6 5.5 רווה גן

 19  9.1 2.8 30.2 השרון דרום

 20  8.9 2.5 28.3 הגלבוע

 2  15.9 2.7 17.0 העליון הגליל

 35  7.1 0.8 11.3 התחתון הגליל

 30  7.8 0.2 3.1 התיכונה הערבה

 52  0.9 0.1 7.2 חברון הר

 16  9.9 1.3 12.9 זבולון

 40  5.0 0.2 3.7 אילות חבל

 36  6.8 0.4 6.4 יבנה חבל

 34  7.2 1.6 22.8 מודיעין חבל

 29  8.0 1.3 15.6 אשקלון חוף

 14  10.4 3.0 28.5 הכרמל חוף

 7  12.5 1.8 14.4 השרון חוף

 17  9.9 0.8 7.8 יואב

� 
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  (המשך) 2014וכלל האוכלוסייה במועצות האזוריות,  65בני +  : 1.28לוח 

 סוף שנה

 
  כלל

  האוכלוסייה
 (אלפים)

 65+ בני

 

  דירוג
  המועצה
 )1(האזורית

  מכלל אחוז   
 אלפים   האוכלוסייה

 10  11.4 2.6 22.7 השרון לב
 21  8.7 0.9 10.2 לכיש

 24  8.5 0.6 6.8 החרמון מבואות
 3  14.2 1.6 11.3 מגידו

 51  1.4 0.0 1.2 מגילות ים המלח
 9  11.9 3.1 25.8 אשר מטה
 50  2.6 1.5 57.0 בנימין מטה
 25  8.4 4.3 51.5 יהודה מטה

 27  8.2 1.5 18.6 מנשה
 32  7.3 0.7 9.6 יוסף מעלה
 38  6.0 0.9 14.6 הגליל מרום

 37  6.1 0.8 12.4 מרחבים
 45  3.8 1.0 26.0 משגב

 46  3.7 0.3 8.2 שורק נחל
 1  16.4 2.0 12.4 הירדן עמק
 8  12.4 1.5 12.0 המעיינות עמק

 11  11.1 4.6 41.1 חפר עמק
 22  8.7 3.1 35.9 יזרעאל עמק
 26  8.4 1.2 14.4 לוד עמק

 43  4.6 0.2 4.2 הירדן ערבות
 39  5.8 0.4 6.4 נגב רמת

 31  7.5 0.7 9.1 נגב שדות
 47  3.6 1.2 34.1 שומרון

 4  13.6 1.0 7.2 הנגב שער
 33  7.3 0.8 10.3 שפיר
 5   12.9 0.2 1.4 תמר

  האוכלוסייה, קובצי ס"למ  מקור: 
בה הוא הגבוה ביותר (עמק  65למועצה שאחוז בני  + - 1דירוג המועצות האזוריות נע בין    . 1

  הוא הנמוך ביותר (הר חברון) 65למועצה שבה אחוז בני + -   52-הירדן),  ועד ל
 65מתוך כלל האוכלוסייה, ואילו בני + 10%מהווים כלל התושבים הגרים במועצות אזוריות   . 2

  מכלל הגרים במועצות אזוריות 8%הגרים במועצות אזוריות מהווים 
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ושל כלל האוכלוסייה בין יישובים,  65הגירה פנימית של בני +  : 1.29לוח 
  2014לפי מחוז וצורת יישוב, 

  סוף שנה

 1,000- ל שיעורים  אלפים 

 

  של כלל מאזן 65בני +  65בני +
 מאזן יוצאים נכנסים   מאזן יוצאים נכנסים האוכלוסייה

         
 - - 16.1 16.1  - 14.2 14.2 *כ"סה

         
         מחוזות

 5.9- 2.8- 13.0 10.2  0.2- 1.1 0.9 ירושלים
 1.6- 0.1- 11.0 10.9  0.0 1.2 1.2 הצפון
 0.3 1.2- 15.1 14.0  0.1- 1.9 1.8 חיפה

 6.1 8.0 15.0 23.0  1.8 3.4 5.2 המרכז
 3.9- 5.7- 22.0 16.4  1.1- 4.4 3.3 אביב תל

 1.5- 2.2- 14.6 12.4  0.3- 1.7 1.5 הדרום

         
         יישוב צורת

          
 0.7- 0.1- 16.2 16.1  0.1- 13.4 13.3 סה"כ –יישובים עירוניים 

500,000+ 0.6 0.8 -0.3  7.9 11.3 -3.4 -8.0 
 8.0- 3.4- 11.3 7.9  0.3- 0.8 0.6 ירושלים     

499,999-200,000 4.0 4.1 0.0  15.0 15.1 -0.1 -0.9 
 2.2- 5.8- 22.1 16.3  0.4- 1.4 1.0 יפו-אביב תל     
 4.2- 5.4- 14.5 9.1  0.3- 0.8 0.5 חיפה     
 0.6- 5.7 14.3 20.0  0.2 0.5 0.7 לציון ראשון     
 13.5 8.5 12.5 21.0  0.3 0.4 0.7 פתח תקווה     
 10.5- 2.0- 12.7 10.7  0.1- 0.4 0.3  אשדוד     
 3.4 9.2 11.9 21.1  0.3 0.4 0.7 נתניה     
 3.9- 2.6- 11.0 8.4  0.1- 0.3 0.2 באר שבע     

100,000-199,999 2.1 2.4 -0.3  16.2 18.5 -2.3 -1.0 
50,000-99,999 2.5 2.1 0.4  20.7 17.5 3.2 1.2 
20,000-49,999 2.8 2.8 0.0  18.1 18.2 -0.1 -0.3 
10,000-19,999 0.6 0.5 0.1  15.3 12.2 3.1 3.3 

5,000 -9,999 0.4 0.4 -0.1  15.0 17.1 -2.1 -3.0 
2,000 -4,999 0.3 0.2 0.1  23.3 18.2 5.1 7.8 

         
 7.8 1.0 14.4 15.5   0.1 0.9 0.9 כסה" - כפריים יישובים

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  שומרוןוהכולל יהודים ביישובים יהודיים באזור יהודה   *
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בין יישובים, לפי מחוז וצורת  65מאזן הגירה פנימית של בני +  : 1.30לוח 
  יישוב, שנים נבחרות

 , סוף שנה65בני + 1,000- שיעורים ל

 2005  2008 2009 2010  2012 2013 2014 

        
        מחוזות

 2.8- 2.0- 3.1- 4.1- 4.3- 4.3- 3.5- ירושלים

 0.1- 0.1 0.1- 0.6 0.4 0.4- 0.8- הצפון

 1.2- 1.0- 0.6- 1.5- 1.0- 0.3- 1.4- חיפה

 8.0 6.3 7.2 5.2 6.0 6.5 6.7 המרכז

 5.7- 4.2- 5.3- 2.9- 3.8- 4.8- 4.3- אביב תל

 2.2- 1.7- 1.4- 0.8- 0.5- 0.4- 0.9 הדרום
        

        יישוב צורת
        

 - יישובים עירוניים 
 0.1- 0.1- 0.4- 0.4- 0.3- 0.2- 0.4- סה"כ

500,000+   -5.2 -9.3 -4.5 -3.0 -3.4 

 3.4- 3.0- 4.5- 9.3- 5.2- 4.2- 4.7- ירושלים     

499,999-200,000   -2.9 -1.9 -1.7 -1.5 -0.1 

 5.8- 4.6- 6.8- 7.7- 6.8- 8.7- 5.0- יפו- אביב תל     

 5.4- 5.6- 5.8- 0.4- 7.2- 4.4- 7.5- חיפה     

 5.7 4.1 8.8 3.4- 2.2 3.2 7.9 לציון ראשון     

 8.5 7.2 4.3 8.8 6.3   פתח תקווה     

 2.0- 2.7- 0.3- 2.1- 0.0 5.4   אשדוד     

 9.2       נתניה     

 2.6-       באר שבע     

100,000 -199,999 -0.1 -1.0 -1.9 -2.1 -1.6 0.1 -2.3 

50,000-99,999 1.5 5.8 3.0 -0.2 3.2 2.9 3.2 

20,000-49,999 1.0 0.2 3.1 0.2 1.0 0.1 0.1 - 

10,000-19,999 5.2 6.4 6.3 6.7 3.7 2.4 3.1 

9,999-2,000 4.3 6.0      

5,000 -9,999   0.7 1.8 -3.6 -3.2 -2.1 

2,000 -4,999   4.2 5.8 6.8 2.8 5.1 
        

 - כפריים יישובים
 1.0 2.0 5.9 9.4 4.6 2.5 6.2 כסה"

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
  שומרוןוהכולל יהודים ביישובים יהודיים באזור יהודה   *
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ושל כלל האוכלוסייה,  65הגירה פנימית בין יישובים של בני +  : 1.31לוח 
  2014 לפי יישוב*,

  סוף שנה

 1,000- ל שיעורים  מוחלטים מספרים 

 האוכלוסייה כלל   65+ בני  65+ בני 

 מאזן   מאזן יוצאים נכנסים   מאזן יוצאים נכנסים 

 6      .. .. .. אבו גוש

 4-      .. .. .. אבו סנאן

 12  12 20 32  18 29 47 אבן יהודה

 2-  1- 3 2  2- 5 3 פחם-אום אל

 8-  12- 19 7  27- 44 17 אופקים

 3-  1 15 16  3 58 61 אור יהודה

 1-  9 13 22  19 28 47 אור עקיבא

 44  11 37 48  5 17 22 אורנית

 16-  17- 30 12  27- 46 19 אזור 

 5-  7- 37 31  27- 150 123 אילת

 0      .. .. .. אכסאל

 7-  4- 59 55  2- 31 29 אלעד

 9-  7 20 26  3 9 12 אלפי מנשה

 5      .. .. .. אעבלין

 16-  7- 40 33  3- 17 14 אפרתה

 10-  6- 19 13  11- 36 25 אריאל 

 10-  2- 12 11  56- 359 303 אשדוד

 12  8 11 18  140 197 337 אשקלון

 1-      .. .. .. ג'ת-באקה

 22  25 16 41  28 18 46 באר יעקב

 4-  3- 11 8  72- 308 236 באר שבע

 2      .. .. .. נוג'ידאת- בועיינה

 1-      .. .. .. בוקעאתא

 1-      .. .. .. מכסור-ביר אל

 22-   35   .. 7 .. בית אל

 2      .. .. .. בית ג'ן

 12-  6- 27 22  4- 19 15 בית דגן

� 
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ושל כלל האוכלוסייה,  65הגירה פנימית בין יישובים של בני +  : 1.31לוח 
  (המשך) 2014יישוב*, לפי 

  סוף שנה

 1,000- ל שיעורים  מוחלטים מספרים 

 האוכלוסייה כלל   65+ בני  65+ בני 

 מאזן   מאזן יוצאים נכנסים   מאזן יוצאים נכנסים 

 12-  3- 10 7  4- 15 11 בית שאן

 5  3- 28 25  10- 104 94 בית שמש

 6  32 24 56  12 9 21 ביתר עילית

 6-  14- 26 12  170- 318 148 בני ברק

 9-  14 13 27  17 16 33 בני עי"ש

 9  1- 17 16  1- 18 17 גבעת עדה- בנימינה

 1      .. .. .. בסמ"ה

 2-      .. .. .. בסמת טבעון

 1-      .. .. .. בענה

 14-  8- 23 15  205- 607 402 בת ים

 1   3   .. 3 .. מכר-ג'דיידה

 2-      .. .. .. ג'ולס

 4-      .. .. .. זרקא- ג'יסר א

 2-    15   .. 7 ג'לג'וליה

 9      .. .. .. ג'ת

 21  8- 33 25  8- 32 24 גבעת זאב

 3-  0 28 28  1- 71 70 גבעת שמואל

 1-  7- 25 18  65- 242 177 גבעתיים

 7  22 16 38  54 38 92 גדרה

 12  2- 40 38  2- 50 48 גן יבנה

 27  23 16 39  41 29 70 גני תקווה

 0      .. .. .. כרמל-דאליית אל

 0      .. .. .. דבורייה

 13-  12- 18 6  45- 69 24 דימונה

 1-      .. .. .. אסד-דיר אל

 5-   6    3 .. דיר חנא

 17  22 15 37  142 93 235 הוד השרון

� 
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כלל האוכלוסייה,  ושל 65הגירה פנימית בין יישובים של בני +  : 1.31לוח 
  (המשך) 2014לפי יישוב*, 

  סוף שנה

 1,000- ל שיעורים  מוחלטים מספרים 

 האוכלוסייה כלל   65+ בני  65+ בני 

 מאזן   מאזן יוצאים נכנסים   מאזן יוצאים נכנסים 

 6-  7- 24 18  107- 388 281 הרצלייה

 11  10 17 27  20 34 54 זיכרון יעקב

 3-      .. .. .. זמר

 0      .. .. .. זרזיר

 4  5 11 16  60 134 194 חדרה

 4-  3- 17 14  86- 513 427 חולון

 0  18 9 27  6 3 9 חורה

 1-      .. .. .. חורפיש

 4-  5- 14 9  287- 775 488 חיפה

 19-   11    10 .. חצור הגלילית

 10-  2- 14 12  11- 73 62 טבריה

 6-      .. .. .. זנגרייה- טובא

 1    5  .. .. 3 טורעאן

 1      .. .. .. טייבה

 3      .. .. .. טירה

 2  2 15 17  5 38 43 טירת כרמל

 1    2  .. .. 3 טמרה

 2      .. .. .. ג'ת- יאנוח

 62  16 16 32  55 56 111 יבנה

 2-  9 11 20  33 41 74 יהוד

 1-    6  .. .. 5 יפיע

 2  6 19 24  11 35 46 יקנעם עילית

 6-  8- 16 9  6- 13 7 ירוחם

 8-  3- 11 8  251- 827 576 ירושלים

 1      .. .. .. ירכא

 1-      .. .. .. כאבול

 19-  8- 26 18  6- 20 14 כוכב יאיר

� 
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ושל כלל האוכלוסייה,  65הגירה פנימית בין יישובים של בני +  : 1.31לוח 
  (המשך) 2014לפי יישוב*, 

  סוף שנה

 1,000- ל שיעורים  מוחלטים מספרים 

 האוכלוסייה כלל   65+ בני  65+ בני 

 מאזן   מאזן יוצאים נכנסים   מאזן יוצאים נכנסים 

 0  0 11 11  0 4 4 כסיפה

 1-      .. .. .. סמיע- כסרא

 25-  2- 26 25  1- 16 15 כפר ורדים

 3-  2 5 6  1 3 4 כפר יאסיף

 16  16 27 43  23 40 63 כפר יונה

 2-    4  0 - 3 כפר כנא

 2-      .. .. .. כפר מנדא

 12  16 13 29  245 190 435 כפר סבא

 0      .. .. .. כפר קאסם

 0      .. .. .. כפר קרע

 11-  5- 16 11  35- 113 78 כרמיאל

 1  9- 29 20  5- 16 11 להבים

 11-  6- 19 13  52- 163 111 לוד

 0    23  .. .. 6 לקייה

 27-  15- 30 16  44- 91 47 מבשרת ציון

 3-      .. .. .. כרום-מג'ד אל

 10-  5- 16 11  17- 50 33 מגדל העמק

 2      .. .. .. מג'דל שמס

 2  20 28 48  97 132 229 רעות-מכבים- מודיעין

 8  26 22 47  13 11 24 מודיעין עילית

 47  25 19 44  20 15 35 מזכרת בתיה

 17  36- 49 13  22- 30 8 מיתר

 5-  1 27 28  3 79 82 מעלה אדומים

 1-      .. .. .. מעלה עירון

 7-  5- 18 13  14- 47 33 תרשיחא- מעלות

 34-  36- 47 11  13- 17 4 מצפה רמון

 2-      .. .. .. מר'אר

� 
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ושל כלל האוכלוסייה,  65הגירה פנימית בין יישובים של בני +  : 1.31לוח 
  (המשך) 2014לפי יישוב*, 

  סוף שנה

 1,000- ל שיעורים  מוחלטים מספרים 

 האוכלוסייה כלל   65+ בני  65+ בני 

 מאזן   מאזן יוצאים נכנסים   מאזן יוצאים נכנסים 

 11-      .. .. .. משהד

 3  10 11 22  88 96 184 נהרייה

 3-      .. .. .. נחף

 12  20 11 31  98 53 151 נס ציונה

 8-  1- 4 3  7- 21 14 נצרת

 6-  9- 19 9  69- 138 69 נצרת עילית

 5-  1- 21 20  3- 75 72 נשר

 5-  7 16 23  12 29 41 נתיבות

 3  9 11 20  292 377 669 נתניה

 0    2  .. .. 3 סח'נין

 0  9- 31 22  12- 42 30 עומר

 0  0 8 8  0 3 3 עיילבון

 2-      .. .. .. עילוט

 2-      .. .. .. עין מאהל

 7-  4- 16 11  25- 90 65 עכו

 0   7   .. 6 .. עספייא

 9  12 11 24  72 67 139 עפולה

 0   3   .. 3 .. עראבה

 21-  18- 31 14  67- 118 51 ערד

 1-      .. .. .. ערערה

 3-   13   .. 3 .. בנגב-ערערה

 2      .. .. .. פוריידיס

 2-      .. .. .. פקיעין (בוקייעה)

 18  3 18 21  12 70 82 כרכור- פרדס חנה

 25-   18   .. 7 .. פרדסייה

 13  8 12 20  271 395 666 פתח תקווה

 23-  11- 28 17  35- 86 51 צפת

� 
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ושל כלל האוכלוסייה,  65הגירה פנימית בין יישובים של בני +  : 1.31לוח 
  (המשך) 2014יישוב*, לפי 

  סוף שנה

 1,000- ל שיעורים  מוחלטים מספרים 

 האוכלוסייה כלל   65+ בני  65+ בני 

 מאזן   מאזן יוצאים נכנסים   מאזן יוצאים נכנסים 

 39  14 27 41  17 32 49 צורן-קדימה

 1      .. .. .. קלנסווה

 9-  7- 29 22  6- 24 18 קצרין

 16  5 18 23  24 92 116 קריית אונו

 18-  7 20 27  4 11 15 קריית ארבע

 6  4 12 16  31 93 124 קריית אתא

 1  2- 24 22  14- 168 154 קריית ביאליק

 8  4- 14 10  24- 82 58 קריית גת

 6  5 13 18  16 41 57 קריית טבעון

 5-  1 18 18  4 139 143 קריית ים

 3  6 21 27  48 157 205 קריית מוצקין

 19-  9- 23 15  16- 43 27 קריית מלאכי

 23-  11- 22 12  12- 25 13 קריית עקרון

 14-  3- 12 9  8- 30 22 קריית שמונה

 17-  14 12 26  6 5 11 קרני שומרון

 2-   4   .. 3 .. ראמה

 2  4 16 20  13 49 62 ראש העין

 1-  6 14 19  189 470 659 ראשון לציון

 0    5  .. .. 6 רהט

 11  7 11 17  119 190 309 רחובות

 8  1- 6 5  1- 5 4 ריינה

 8-  17- 34 17  7- 14 7 רכסים

 5  2 16 18  14 120 134 רמלה

 2-  4- 22 18  98- 581 483 רמת גן

 3-  6- 22 17  43- 170 127 רמת השרון

 8  2 14 15  1 9 10 רמת ישי

 18-  3- 25 22  32- 273 241 רעננה

� 
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ושל כלל האוכלוסייה,  65הגירה פנימית בין יישובים של בני +  : 1.31לוח 
  (המשך) 2014לפי יישוב*, 

  סוף שנה

 1,000- ל שיעורים  מוחלטים מספרים 

 האוכלוסייה כלל   65+ בני  65+ בני 

 מאזן   מאזן יוצאים נכנסים   מאזן יוצאים נכנסים 

 1-      .. .. .. גנם- אום אל - שבלי 

 3-    23  .. .. 3 שלום-שגב

 4  5- 14 9  12- 33 21 שדרות

 4  20 14 33  19 13 32 שוהם

 0  6 17 23  4 11 15 שלומי

 3-      .. .. .. שעב

 0  0 2 2  0 5 5 שפרעם

 2-  6- 22 16  363- 1,387 1,024 יפו- תל אביב

 12  9 24 33  6 17 23 תל מונד

 3-     19     .. 6 .. תל שבע

  (פורסם באינטרנט) 2014למ"ס, הרשויות המקומיות בישראל : מקור
  2014תושבים בסוף  5,000נכללו יישובים שמנו לפחות   * 
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הגרים בקהילה, לפי מין, גיל וקבוצת  65אומדן בני +  : 1.32לוח 
  2014אוכלוסייה, 

 סוף שנה

 אחוזים אלפים  

   

 100.0 900.1 65+ בני כ"סה

   

 97.6 878.3 בקהילה גרים

   

 2.4 21.8 )1(לטיפול ממושך במוסדות גרים

   

   הגרים בקהילה 65+ בני

 100.0 878.3 כ"סה

 44.4 390.3 גברים

 55.6 488.1 נשים

   

   גיל

 55.9 490.8 74-65 בני

 44.1 387.6 75+ בני

 24.9 218.6 80+ בני: מזה

   

   אוכלוסייה קבוצת

 91.7 805.4 )2(ואחרים יהודים

 18.8 164.7 )3(לשעבר מבריה" עולי: מזה

 8.3 72.9 םערבי

  למ"ס, עיבוד מיוחד של קובץ מפקד דיירי מוסדות; קובצי האוכלוסייה  מקורות: 
  כולל: בתי אבות, בתי חולים לחולים כרוניים ומחלקות סיעודיות  .1
  ללא סיווג דת  (ראו מבוא)ולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה כ  .2
  ואילך 1990שעלו משנת   .3



  2015 - קשישים בישראל 72

וקבוצת אוכלוסייה,  , גיל, לפי מין65המצב המשפחתי של בני +  : 1.33לוח 
2013  

 אחוזים, סוף שנה

 /ותרווקים /ותגרושים /ותאלמנים /ותנשואים כ"סה  

      

 3.4 10.3 27.3 59.0 100.0  65+ כ בניסה"

 2.7 8.7 11.1 77.4 100.0 גברים

 4.0 11.5 39.9 44.6 100.0 נשים

      

 3.8 12.5 14.2 69.5 100.0  74-65 כ בניסה"

 2.7 10.4 4.9 82.1 100.0 גברים

 4.9 14.3 22.2 58.6 100.0 נשים

      

 2.9 7.7 42.8 46.6 100.0 75+ כ בניסה"

 2.8 6.5 19.5 71.2 100.0 גברים

 3.0 8.5 59.0 29.4 100.0 נשים

      

      אוכלוסייה קבוצת

 3.3 10.9 27.2 58.6 100.0  ואחרים כ יהודיםסה"

 2.8 9.4 11.5 76.3 100.0 גברים

 3.7 12.1 39.4 44.8 100.0 נשים

      

 3.1 15.2 29.9 51.9 100.0 לשעבר*  מ"בריה: עולי מזה

 1.5 11.4 14.2 72.9 100.0 גברים
 4.1 17.7 40.1 38.1 100.0 נשים

      

 4.7 3.1 28.7 63.5 100.0  כ ערבים"סה

 1.9 1.7 7.7 88.7 100.0 גברים

 7.1 4.3 46.6 42.0 100.0 נשים

  קובצי האוכלוסייהלמ"ס,   מקור: 
  ואילך 1990שעלו משנת   *
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  , לפי מין, שנים נבחרות65המצב המשפחתי של בני +  : 1.34לוח 

 אחוזים, ממוצע שנתי

 /ותרווקים /ותגרושים /ותאלמנים /ותנשואים כ"סה  

1996      

 2.7 3.7 37.1 56.5 100.0 כ"סה

 2.6 3.1 15.8 78.4 100.0 גברים

 2.8 4.1 53.2 39.9 100.0 נשים

      

2000      

 2.8 4.6 36.8 55.9 100.0 כ"סה

 2.5 3.9 15.7 77.9 100.0 גברים

 3.0 5.1 52.4 39.5 100.0 נשים

      

2005      

 2.8 6.4 33.5 57.2 100.0 כ"סה

 2.3 5.2 13.8 78.6 100.0 גברים

 3.2 7.2 48.3 41.3 100.0 נשים

      

2010      

 3.1 8.7 30.7 57.4 100.0 כ"סה

 2.6 7.5 12.6 77.4 100.0 גברים

 3.6 9.7 44.6 42.2 100.0 נשים

      

2012      

 3.3 9.7 28.8 58.2 100.0 כ"סה

 2.7 8.3 11.8 77.3 100.0 גברים

 3.8 10.8 41.9 43.4 100.0 נשים

      

*2013       

 3.4 10.1 27.7 58.8 100.0 כ"סה

 2.7 8.6 11.3 77.4 100.0 גברים

 3.9 11.3 40.5 44.2 100.0 נשים

  למ"ס, שנתון סטטיסטי, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
הם לסוף שנה.  1.33שנתיים; לעומת זאת, הנתונים בלוח הנתונים בלוח זה הם נתוני ממוצע   *

  2008ואילך מבוססים על מפקד האוכלוסין  2010-. הנתונים מ2013מכאן ההבדלים בנתוני 
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שבו הם גרים ולפי מין, גיל  )1(, לפי סוג משק הבית65בני +  : 1.35לוח 
  2014וקבוצת אוכלוסייה, 

 אחוזים

     משק הבית (אחוזים) סוג    

 משפחהבית עם  משק    
אחת

)2(
 

   

  
   כ"סה

 כ"סה (אלפים)
   אדם
 יחיד

 זוג
   ללא

 ילדים
  עם  זוג

 ילדים

  הורה
יחיד 

  עם 
אחר ילדים

)3(
   

   ממוצע
  נפשות 
למשק 

 בית

             

 2.16  13.9 5.6 12.0 45.7 22.8 100.0 825.7 65+ בני

          

          מין

 2.41  11.2 2.3 17.9 57.1 11.5 100.0 368.2 גברים

 2.08  16.0 8.2 7.2 36.6 32.0 100.0 457.4 נשים

          

          גיל

 2.33  10.3 4.9 17.0 50.3 17.5 100.0 460.4 74-65 בני

 2.02  18.3 6.4 5.6 40.0 29.6 100.0 365.3 75+ בני

          

          אוכלוסייה קבוצת

 2.07  13.3 5.1 10.8 47.4 23.4 100.0 754.1 ואחרים יהודים

 מבריה" עולי: מזה
 2.20  21.6 4.9 5.3 42.0 26.1 100.0 150.1 )4(לשעבר

 3.07   19.8 10.3 24.7 28.1 17.0 100.0 71.6 ערבים

 , עיבוד מיוחד על סקרי כוח אדם ס"למ  מקור: 
בקיבוצים, במוסדות, במעונות אוכלוסיית משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית   . 1

  )סטודנטים והגרים מחוץ ליישובים (בדווים בדרום ואחרים
  18בני כל הגילים, גם מעל  - ילדים במשק הבית   . 2
כולל משקי בית שבהם משפחה אחת "אחרת" הכוללת אחים ללא בני זוג וללא ילדים   . 3

שפחה אחת עם משלהם או משפחה הכוללת סבים ונכדים בלבד; משקי בית שבהם מ
אחרים; משקי בית שבהם שתי משפחות או יותר; משקי בית שבהם קבוצת אנשים שאינם 

  קרובי משפחה
 ואילך 1990שעלו משנת   . 4
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, לפי סוג )2(65של כלל האוכלוסייה ושל בני + )1(משקי הבית  : 1.36לוח 
  2014משק הבית, 

 משק הבית סוג  

אחת משפחהבית עם  משקי    
)3(

   

 כ"סה 
  אדם
 יחיד

ללא  זוג
 ילדים

עם  זוג
 ילדים

יחיד  הורה
אחר עם ילדים

)4(
 

       

      בית של כלל האוכלוסייה משקי

 168.3 209.6 1,135.3 421.7 428.6 2,363.5 אלפים

 7.1 8.9 48.0 17.8 18.1 100.0 אחוזים

למשק  נפשות ממוצע
 4.53 2.82 4.62 2.00 1.00 3.33 בית

       

       65של בני + בית משקי

 90.4 44.6 68.6 215.5 188.6 607.7 אלפים

 14.9 7.3 11.3 35.5 31.0 100.0 אחוזים

למשק  נפשות ממוצע
 3.94 2.21 3.47 2.00 1.00 2.16 בית

 1.27 1.03 1.44 1.75 1.00 1.36 65+ בני: מזה

  על סקרי כוח אדם; שנתון סטטיסטי מיוחד, עיבוד ס"למ  מקורות: 
אוכלוסיית משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית בקיבוצים, במוסדות, במעונות    .1

 סטודנטים והגרים מחוץ ליישובים (בדווים בדרום ואחרים)
 65משקי בית שבהם לפחות אדם אחד בן +  . 2
 18בני כל הגילים, גם מעל  - ילדים במשק הבית   . 3
משקי בית שבהם משפחה אחת "אחרת" הכוללת אחים ללא בני זוג וללא ילדים כולל     .4

משלהם או משפחה הכוללת סבים ונכדים בלבד; משקי בית שבהם משפחה אחת עם 
אחרים; משקי בית שבהם שתי משפחות או יותר; משקי בית שבהם קבוצת אנשים שאינם 

 קרובי משפחה
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וקבוצת אוכלוסייה,  65בני + , לפי הימצאות)1(משקי הבית  : 1.37לוח 
2014  

   ואחרים יהודיםבית של  משקי   

  סה"כ  בית משקי כ"סה 

  : משקי בית מזה
 מעולי בריה" של

  )2(לשעבר
  בית  משקי

 של ערבים

 אחוזים אלפים   אחוזים אלפים   אחוזים אלפים   אחוזים אלפים  

           

          הבית משקי מספר

 100.0 344.1  100.0 373.1  100.0 2,019.4  100.0 2,363.5 הבית משקי כלל

 16.0 55.0  32.0 119.3  27.4 552.7  25.7 607.7 )3(65בני + עם

 84.0 289.1  68.0 253.8  72.6 1,466.7  74.3 1,755.8 65+ בני ללא

             

       (מספרים מוחלטים) למשק בית נפשות ממוצע

  4.65   2.70   3.09   3.33 הבית משקי כלל

  3.07   2.20   2.07   2.16 )3(65+ בני עם

  1.30   1.26   1.36   1.36 65+ בני: מזה

  4.95     2.94     3.47     3.73 65+ בני ללא

  סטטיסטי שנתוןעל סקרי כוח אדם;   מיוחד, עיבוד ס"למ  מקורות: 
אוכלוסיית משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית בקיבוצים, במוסדות, במעונות   . 1

 סטודנטים והגרים מחוץ ליישובים (בדווים בדרום ואחרים)
 ואילך 1990שעלו משנת   . 2
 65משקי בית שבהם לפחות אדם אחד בן +  . 3
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ולפי מספר הנפשות  65, לפי הימצאות בני +)1(משקי הבית  : 1.38לוח 
  2014במשק הבית, 

 אחוזים

 ללא  בית משקי עם  בית משקי   

 65+ בני )2(65+ בני משקי הבית כלל  

    

    במשק הבית נפשות מספר

    

 100.0 100.0 100.0 כ"סה

1 18.1 31.0 13.7 

2 24.1 45.5 16.8 

3 15.5 12.5 16.5 

4+ 42.2 11.0 53.1 

    

 74.3 25.7 100.0 כ"סה

1 100.0 43.7 56.3 

2 100.0 51.2 48.8 

3 100.0 21.2 78.8 

4+ 100.0 6.8 93.2 

  למ"ס, עיבוד מיוחד על סקרי כוח אדם; שנתון סטטיסטי  מקורות: 
אוכלוסיית משקי הבית אינה כוללת את משקי הבית בקיבוצים, במוסדות, במעונות   .1

  סטודנטים והגרים מחוץ ליישובים
  65אדם אחד בן +משקי בית שבהם לפחות   .2
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  , שנים נבחרות ותחזית)1(יחסי תלות  : 1.39לוח 
 , סוף שנה1,000-מוצג ל

 )1(תלות יחס  

 כללי ילדים קשישים  

1960 97 855 952 
1970 135 867 1,002 
1980 174 845 1,019 
1990 182 801 983 
1995 191 745 936 
2000 184 701 886 
2001 184 695 879 

2002 186 693 879 
2003 186 689 876 
2004 186 686 872 
2005 185 683 868 
2006 179 677 855 
2007 182 678 859 
2008 180 676 856 
2009 181 659 839 
2010 183 661 844 
2011 191 668 858 
2012 195 670 865 
2013 199 674 873 

2014 204 678 882 

    
    )2(תחזית

2015 212 681 893 
2020 238 691 930 
2025 258 688 945 
2030 270 671 940 
2035 282 654 937 

, הודעה 2035למ"ס, קובצי האוכלוסייה; למ"ס, תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת  מקורות: 
  170/2013לתקשורת מספר 

  תלות: יחסי הגדרת  .1
   64-20מחולק בגילאי  65גילאי + – קשישים  
  64-20מחולק בגילאי  19-0גילאי  – ילדים  
  64-20 בגילאימחולק  65ועוד גילאי + 19-0גילאי  – כללי  

  החלופה הבינונית לתחזית  .2
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  יחסי תלות, לפי גיל הזכאות לִקצבת זיקנה בישראל*,     : 1.40לוח 
2014-2003  

 , סוף שנה1,000-מוצג ל

 תלות יחס  

 כללי ילדים קשישים  

    

2003 194 694 889 

2004 194 691 884 

2005 192 687 879 

2006 192 684 876 

2007 192 684 876 

2008 195 685 879 

2009 198 668 867 

2010 200 671 871 

2011 206 676 882 

2012 207 677 884 

2013 213 682 894 

2014 219 687 906 

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
הונהגה רפורמה בגיל  2003-2002חברתית של הממשלה בשנים - הכלכליתבמסגרת המדיניות   *

 הפרישה מעבודה וזכאות לִקצבת זיקנה. להלן הגדרת יחסי תלות, לפי גיל הזכאות החדש:
   66-20וגברים בני   61-20, מחולק בנשים בנות 67וגברים בני + 62נשים בנות + - קשישים 

  66-20וגברים בני   61-20מחולק בנשים בנות  19-0 גילאי - ילדים 
וגברים   61-20, מחולק בנשים בנות 67וגברים בני + 62ועוד נשים בנות + 19-0 גילאי -כללי 

  66-20בני 
  
  



  2015 - קשישים בישראל 80

   2014-2008יחסי תלות, לפי גיל פרישת חובה בישראל*,   : 1.41לוח 
 , סוף שנה1,000-מוצג ל

 תלות יחס  

 כללי ילדים קשישים  

    

2008 159 664 823 

2009 156 640 797 

2010 157 646 803 

2011 159 650 809 

2012 158 650 808 

2013  164 654 817 

2014 170 659 829 

  למ"ס, קובצי האוכלוסייה  מקור: 
הונהגה רפורמה בגיל  2003-2002חברתית של הממשלה בשנים - במסגרת המדיניות הכלכלית  *

 67- לנשים ו 62גיל הזכאות (המותנה) לִקצבה הוא  הפרישה מעבודה וזכאות לִקצבת זיקנה.
 לגברים ולנשים: 67לגברים ואילו גיל פרישת חובה מעבודה הוא 

  66-20בבני , מחולק 67בני +  - קשישים   
  66-20בבני מחולק  19-0גילאי  - ילדים   
  66-20בבני , מחולק 67ועוד בני + 19-0גילאי  -כללי   
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  , שנים נבחרות ותחזית*בהוריםיחס תמיכה   : 1.42לוח 

 , סוף שנה1,000-מוצג ל

 *תמיכה בהורים יחס  

1961 57 
1972 74 
1980 110 
1990 177 
1995 214 
1996 198 
1997 192 
1998 185 
1999 180 
2000 181 

2001 180 
2002 183 
2003 186 
2004 190 
2005 192 
2006 193 
2007 191 
2008 191 
2009 193 
2010 196 
2011 201 
2012  201 

2013 203 
2014  205 

  
  תחזית

2015 214 
2020 238 
2025 239 
2030 295 
2035 343 

, הודעה 2035למ"ס, קובצי האוכלוסייה; למ"ס, תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת   מקורות: 
 170/2013לתקשורת מספר 

  64-50בגילאי מחולק  80יחס תמיכה בהורים: גילאי +  *
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 - 2035-2020וכלל האוכלוסייה,  65תחזיות אוכלוסיית בני +  : א1.43לוח 
  החלופה הגבוהה

 סוף שנה ,אלפים

 
   בסיס

  התחזית

  2010 2020 2025 2030 2035 

      

 1,680.6 1,488.0 1,312.8 1,129.5 763.4 65+ בני

      

 12,783.6 11,571.4 10,477.2 9,467.1 7,695.1 האוכלוסייה כלל

      

   65+ בני אחוז
 13.1 12.9 12.5 11.9 9.9 באוכלוסייה

      

      65בני + על נתונים

      מין

 749.7 662.7 583.7 500.8 331.3 גברים

 930.8 825.3 729.0 628.7 432.1 נשים

      

 55.4 55.5 55.5 55.7 56.6 הנשים אחוז

      

      גיל

 791.4 734.1 708.2 667.2 399.5 74-65 בני

 889.2 753.9 604.6 462.3 363.9 75+ בני

 563.5 442.8 323.1 289.2 216.2 80+ בני: מזה
      

 52.9 50.7 46.1 40.9 47.7 75+ בני אחוז

 33.5 29.8 24.6 25.6 28.3 80+ בני אחוז

      

      אוכלוסייה קבוצת

 1,446.7 1,307.6 1,178.9 1,028.5 700.5 *ואחרים יהודים

 233.9 180.5 133.6 100.8 62.9 ערבים

      

 13.9 12.1 10.2 8.9 8.2 הערבים אחוז

  170/2013, הודעה לתקשורת מספר 2035מקור: למ"ס, תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת 
  כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת  * 
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 - 2035-2020וכלל האוכלוסייה,  65תחזיות אוכלוסיית בני +  : ב1.43לוח 
  החלופה הבינונית

 סוף שנה ,אלפים

 
   בסיס

  התחזית

 2010 2020 2025 2030 2035 

      

 1,659.8 1,473.7 1,303.3 1,124.0 763.4 65+ בני

      

 11,395.6 10,604.6 9,844.9 9,105.9 7,695.1 האוכלוסייה כלל

      

   65+ בני אחוז
 14.6 13.9 13.2 12.3 9.9 באוכלוסייה

      

      65בני + על נתונים

      מין

 740.9 656.7 579.7 498.5 331.3 גברים

 919.1 816.9 723.5 625.6 432.1 נשים

      

 55.4 55.4 55.5 55.7 56.6 הנשים אחוז

      

      גיל

 781.0 726.6 703.1 664.2 399.5 74-65 בני

 878.8 747.1 600.2 459.8 363.9 75+ בני

 557.2 438.8 320.5 287.8 216.2 80+ בני: מזה
      

 52.9 50.7 46.1 40.9 47.7 75+ בני אחוז

 33.6 29.8 24.6 25.6 28.3 80+ בני אחוז

      

      אוכלוסייה קבוצת

 1,426.1 1,293.4 1,169.6 1,023.4 700.5 *ואחרים יהודים

 233.6 180.2 133.6 100.8 62.9 ערבים

      

 14.1 12.2 10.3 9.0 8.2 הערבים אחוז

  170/2013, הודעה לתקשורת מספר 2035מקור: למ"ס, תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת 
  כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת  * 
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 - 2035-2020וכלל האוכלוסייה,  65בני +תחזיות אוכלוסיית   : ג1.43לוח 
  הנמוכההחלופה 

  סוף שנה ,אלפים

 
   בסיס

  התחזית

  2010 2020 2025 2030 2035 

      

 1,641.0 1,458.8 1,292.8 1,118.0 763.4 65+ בני

      

 10,039.1 9,638.6 9,203.1 8,734.9 7,695.1 האוכלוסייה כלל

      

   65+ בני אחוז
 16.3 15.1 14.0 12.8 9.9 באוכלוסייה

      

      65בני + על נתונים

      מין

 732.8 650.3 575.3 495.9 331.3 גברים

 908.1 808.5 717.8 622.0 432.1 נשים

      

 55.3 55.4 55.5 55.6 56.6 הנשים אחוז

      

      גיל

 771.7 719.0 697.5 660.9 399.5 74-65 בני

 869.3 739.8 595.3 457.1 363.9 75+ בני

 551.4 434.5 317.7 286.3 216.2 80+ בני: מזה
      

 53.0 50.7 46.0 40.9 47.7 75+ בני אחוז

 33.6 29.8 24.6 25.6 28.3 80+ בני אחוז

      

      אוכלוסייה קבוצת

 1,407.5 1,278.8 1,159.5 1,017.2 700.5 *ואחרים יהודים

 233.3 180.1 133.4 100.5 62.9 ערבים

      

 14.2 12.3 10.3 9.0 8.2 הערבים אחוז

  170/2013, הודעה לתקשורת מספר 2035מקור: למ"ס, תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת 
  כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת  * 

  



מאפיינים
בריאותיים†של†הקשישים

ודפוסי†שימוש†בשירותי
בריאות†נבחרים



 

  __לקט נתונים  __
____________________________________  

�   ,ÌÈÈÁ‰ ˙ÏÁÂ˙2014 

  ÌÈ¯·‚  ÌÈ˘� 

‰„ÈÏ· 80.3 84.1 

ÏÈ‚· 65 19.0 21.2 

�  È�· +65 ÌÈÒÙÂ˙‰ ˙‡ ·ˆÓ Ì˙Â‡È¯· Î"·ÂË "Â‡ "·ÂË „‡Ó ,"2014 ,ÌÈÊÂÁ‡  

 ‰Ò" Î  ÌÈ¯·‚  ÌÈ˘� 

·ÂË  42.8 43.7 42.1 

·ÂË „Â‡Ó  12.9 16.3 10.2 

�  Ô„ÓÂ‡ È�· +65 Ì‰Ï˘ È˘Â˜ ·¯ ÚÂˆÈ·· ˙ÂÏÂÚÙ ˙Â�Â˘ ,2014, ÌÈÊÂÁ‡ 

   Â‡ ˙ÎÏÏ
 ˙ÂÏÚÏ

˙Â‚¯„Ó· 
 Â‡ ˘·Ï˙‰Ï

ıÁ¯˙‰Ï 

 Úˆ·Ï
 ˙ÂÏÂÚÙ

˙È· ˜˘Ó 

  33.5 14.4 30.1 

�  + È�·65  ,˙ÚÙ˘ „‚� ÔÂÒÈÁ ˙Ï·˜ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó‰2010,  57.0% 

�  + È�· Ï˘ ‡ÙÂ¯ Ïˆ‡ ÌÈ¯Â˜È·65 ,‰�˘ ÍÏ‰Ó· 2009˘Ù�Ï ÚˆÂÓÓ ,  

  ‰Ò" Î  ÌÈ¯·‚  ÌÈ˘� 

  11.2 10.8 11.6 

�  + È�· Ï˘ ÌÈÊÂÙ˘‡65 ,˙ÂÈÏÏÎ ˙Â˜ÏÁÓ· 2014 ,  

Ï ÌÈ¯ÂÚÈ˘-1,000 ˘Ù�  432  

�  + È�· Ï˘ ˙ÂÈ¯˜ÈÚ ‰¯ÈËÙ ˙Â·ÈÒ65 ,2013  

  ˙Â¯È‡ÓÓ ˙Â˙‡˘  23.3%  

  ·Ï ˙ÂÏÁÓ  16.9%  

  ÁÂÓ· Ì„ ÈÏÎ Ï˘ ˙ÂÏÁÓ  6.3%  

  ˙¯ÎÂÒ  6.1% 
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  . מאפיינים בריאותיים של הקשישים2

  ודפוסי שימוש בשירותי בריאות נבחרים

  

  

  מבוא

על הקשישים בישראל ושל  םבפרק זה מוצגים נתונים על מאפייני בריאות

וה בשירותי בריאות נבחרים. תהליך ההזדקנות מלּו הםדפוסי השימוש של

בשינויים פיזיולוגיים, ותופעות מסוימות נעשות שכיחות עם העלייה בגיל. מצב 

אלא  ,בריאותם של הקשישים אינו מותנה רק בגורמים פיזיולוגיים ותורשתיים

מגורמים סביבתיים, מרמת החיים ומאורח החיים. לשירותי גם מושפע 

ובשמירה  להתנהגות בריאותית , אך לא בלעדי, בעידודחשוביד הבריאות תפק

  על בריאות הקשישים.

חייהם של הקשישים ועל רווחתם. הידרדרות משפיע רבות על תחום הבריאות 

של הקשיש.  ובאיכות חיי הקש ותמוגבלות פוגעהופעת מצב הבריאות, ובמיוחד 

לכן, בד בבד עם העלייה הניכרת בתוחלת החיים, חשוב לזהות ולהדגיש את 

 ,להם לא רק אריכות ימים יקנעהדרכים לשפר את חייהם של הקשישים ולה

  אלא גם איכות חיים. 

סגנון חיים, תוחלת חיים,  :כגון ,ים שונים של מצב הבריאותמדד מציגהפרק 

 ,שינויים לאורך זמן, ובמידת האפשרה תינ, תוך בחותמותה מוגבלות, מחלות

עמידה על הבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה. מידע זה חשוב לתכנון תוך 

מובאים נתונים על דפוסי  עודשל שירותי הבריאות.  הולבחינה של מידת ההלימ

רפואה בשירותי אשפוז ובובמיוחד  ,בריאותהשירותי של הקשישים בשימוש ה

   ראשונית.
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  ם עיקרייםממצאי

שנים  81-לשנים לנשים ו 85-ל 2014הגיעה בשנת  תוחלת החיים בלידה �

בשנת  הערבים:גבוהה מזו של  ואחרים לגברים. תוחלת החיים של יהודים

שנים  3- לגברים ו שנים 4בין קבוצות האוכלוסייה על הפער  עמד 2014

  ). 2.1(לוח לנשים 

שנים  19-שנים לנשים ו 21 אהי 2014-2010בשנים  65בגיל  תוחלת החיים  -

בממוצע,  86צפויה לחיות עד גיל  65שה שהגיעה לגיל ילגברים. כלומר, א

של יהודים גבוהה מזו של  65. תוחלת החיים בגיל 84עד גיל  – וגבר

 12שנים ולגברים  13תוחלת החיים לנשים היא  75בגיל ). 2.2(לוח ערבים 

   75יים של גברים בני שנים. מאז סוף שנות השבעים עלתה תוחלת הח

 95. גברים ונשים שהגיעו לגיל שנים 3.9- ב 75שנים ושל נשים בנות  3.3-ב

  ).2.3(לוח  שנים בממוצע 3.4צפויים לחיות עוד 

בקרב הגברים  44על  65בני + 1,000- ל המתוקנן שיעור הפטירהעמד  2013-ב �

בקרב  65בני + 1,000-. שיעור הפטירה המתוקנן לבקרב הנשים 35על ו

בקרב  45-בקרב הגברים ו 49: הערבים היה גבוה לעומת זה של היהודים

 ).2.4 (לוח הנשים

ילידי ישראל  65בני + בקרבנפש  1,000-שיעור הפטירות ל 2013בשנת   -

ובקרב ילידי  35, בקרב ילידי אפריקה 38, בקרב ילידי אסיה 41היה 

  . שיעור הפטירות 48אמריקה (כולל ילידי בריה"מ לשעבר) - אירופה

  ).2.5(לוח  42ילידי בריה"מ לשעבר הוא  65נפש בקרב בני + 1,000-ל

, לעומת 2014בשנת נפטרו בבית חולים  65מבני +אחוזים ושישה שישים   -

מהנשים נפטרו  64%-מהגברים ו 69% 65בני +בקרב  .64-0מבני  63%

מהגברים נפטרו בבית חולים  60% ,64-0בבית חולים, ואילו בקרב בני 

  ). 2.6מהנשים (לוח  70%לעומת 

והן בכלל האוכלוסייה, היא  65, הן בקרב בני +העיקרית הפטירה סיבת  -

סיבות עיקריות נוספות הן מחלת לב  65שאתות ממאירות. בקרב בני +

  ).2.7(לוח ומחלות זיהומיות סוכרת  ,איסכמית, מחלות של כלי דם במוח
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האנשים כל -מסך 80%, שהם 65אנשים בגיל + 33,230נפטרו  2013-ב  -

בכלל הפטירות  74-65עם השנים חלקם של בני בארץ בשנה זו. שנפטרו 

מתוך  74-65היה חלקם של בני  2003הולך ופוחת. בשנת  65של בני +

א ונתונים 2.9(לוח  2013- ב 19%לעומת  23% 65הפטירות של בני +

  משנתונים קודמים). 

) 23%( בקרב הקשישים הן שאתות ממאירות ת הפטירה העיקריותסיבו  -

 65בני +הבדל בין כמעט אין  ,. בקרב הגברים)17%ומחלות לב שונות (

לבין כלל האוכלוסייה בחלקן היחסי של פטירות משאתות ממאירות 

) 22%(השיעור  65בנות +הנשים  ובקרב );26%- (כ מתוך סך הפטירות

  . א, ב, ג) 2.9 (לוחות; )26%ל האוכלוסייה (כלקרב הנשים בבנמוך מאשר 

כלי מחלות ו דם-, לחץעם העלייה בגיל עולה חלקן היחסי של מחלות לב  -

דם, אוטם חריף של שריר הלב, מחלת לב איסכמית אחרת, -(יתר לחץדם 

מחלות לב אחרות, מחלות של כלי דם במוח, מחלות אחרות של מחזור 

 .85בקרב בני + 31%-ל 74-65בקרב בני  20%- מ :פטירההסיבות הדם) ב

 40%-מיורד עם העלייה בגיל:  חלקן היחסי של השאתות הממאירות

  . א)2.9(לוח  85בקרב בני + 15%-ל 74-65בני  בקרב

התאבדויות  15-ומעלה ו 65של גברים בני  התאבדויות 72נרשמו  2011בשנת  �

מכלל  65ומעלה. אחוז ההתאבדויות של בני + 65של נשים בנות 

  ).2.10(לוח  2011-ב 21%-ל 1981-ב 31%- ההתאבדויות באוכלוסייה ירד מ

שמצב ומעלה מדווחים  65מבני  56% 2014על פי הסקר החברתי, בשנת  �

ומעלה. בקרב בני  20בקרב בני  85%, לעומת בריאותם הוא טוב או טוב מאוד

 מהנשים דיווחו שמצב בריאותם טוב או טוב 52%- מהגברים ו 60%, 65+

טוב, לעומת - לא- ומעלה מדווחים שמצב בריאותם כלל 65מבני  14%מאוד. 

 ). 2.11ומעלה (לוח  20בקרב בני  4%

. עוסקים בפעילות גופנית 65מבני + 47% 2010על פי הסקר החברתי, בשנת  �

 40%עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע,  65מבני + 36%

עוסקים בפעילות גופנית לפחות  74-65מבני  38%מהנשים.  32%- מהגברים ו

 31%. בקרב כלל האוכלוסייה, 75מבני + 33%- שלוש פעמים בשבוע ו

 65עוסקים בפעילות גופנית לפחות שלוש פעמים בשבוע. מתוך בני +
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 12%-עוסקים בפעילות גופנית מתונה ו 86%פעילות גופנית, העוסקים ב

עוסקים בפעילות גופנית לחיזוק  28%עוסקים בפעילות גופנית מאומצת. 

ציינו שהסיבה  60%שאינם עוסקים בפעילות גופנית  65השרירים. מבין בני +

ציינו שהסיבה היא חוסר חשיבות  12%- היא בעיה בריאותית או גופנית ו

ציינו שהסיבה היא העדר תנאים מתאימים (לוח  3%ופנית. רק לפעילות הג

2.12.( 

נחשבים  30פי גובה ומשקל. ערכים שמעל - מחושב על )BMIמדד מסת הגוף ( �

בקרב כלל האוכלוסייה  16%-ל 2010להשמנת יתר. על פי הסקר החברתי של 

 30של  BMIומעלה יש  65מבני  23%-ויותר. לעומת זאת, ל 30של  BMIיש 

מהנשים סובלות  26%ומעלה).  75מבני  20%-ו 74-65מבני  25%ויותר (

סובלים מהשמנת  27%מהגברים. בקרב הערבים  19%מהשמנת יתר, לעומת 

בקרב יהודים ואחרים. אחוז הנשים הערביות הסובלות  22%יתר לעומת 

  ).2.13(לוח  37%מהשמנת יתר גבוה במיוחד, 

כיום, פעם בשבוע  מעשניםמהקשישים  12% 2010על פי הסקר החברתי של  �

  בכלל האוכלוסייה. אחוז המעשנים בקרב הגברים בני  25%לפחות, לעומת 

מבני  34%). 8%לעומת  16%המעשנות ( 65, כפול מאחוז הנשים בנות +65+

  עשו זאת בגיל  25%עישנו בעבר והפסיקו. מבין המעשנים שהפסיקו,  65+

 ).2.14לוח ומעלה ( 60בגיל  26%- ו 59-50

קושי ומעלה מדווחים על  65מבני  55% 2010על פי הסקר החברתי, בשנת  �

בקרב כלל  39%או לישון במשך לילה שלם לעומת  כלשהו להירדם

  מדווחים על קושי מסוג זה  74-65אחוזים מהגברים בני  52%האוכלוסייה. 

ובקרב  65. מבין אלה שדיווחו על בעיות שינה (בקרב בני +75מבני + 60%- ו

דיווחו על הרגשת עייפות או נמנום במשך היום בגלל  84%כלל האוכלוסייה) 

  ).2.15בעיות שינה (לוח 

דיווחו כי רופא אבחן אצלם יתר  65מבני + 54%, 2009על פי סקר בריאות  �

בקרב כלל האוכלוסייה  11%מהנשים.  57%- מהגברים ו 49%לחץ דם, 

פא אבחן אצלם התקף לב או אוטם דיווחו שרו 65מבני + 13%דיווחו על כך. 

בקרב כלל  2%בקרב הנשים ( 9%-בקרב הגברים ו 18%שריר הלב, 

בקרב  5%דיווחו כי רופא אבחן אצלם סוכרת ( 65מבני + 23%האוכלוסייה). 

בקרב  9%דיווחו על בעיה כרונית במערכת העיכול,  12%כלל האוכלוסייה). 
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 65מבני + 8%כלוסייה). בקרב כלל האו 3%בקרב הנשים ( 14%-הגברים ו

 11%-בקרב הגברים ו 5%דיווחו כי רופא אבחן אצלם דיכאון או חרדה, 

  ).2.16בקרב כלל האוכלוסייה); (לוח  3%בקרב הנשים (

 נוטלים תרופותמקרב אלו שדיווחו כי רופא אבחן אצלם מחלות, רובם    -

), התקף לב, 96%על פי מרשם רופא בגלל מחלות אלו: יתר לחץ דם (

), 85%), אסתמה (92%), סוכרת (75%), שבץ מוחי (88%אוטם שריר הלב (

), מחלה 82%), בעיה כרונית במערכת העיכול (71%מחלת ריאות כרונית (

  ).2.16); (לוח 72%), דיכאון או חרדה (42%סרטן ( –ממארת 

בקרב בני  מקרים חדשים של ׂשֵאתות ממאירות 13,941נרשמו  2012בשנת  �

נפש. שיעור המקרים  100,000מקרים לכל  1,775, אשר מהווים 65+

נפש. שיעור המקרים  100,000לכל  285החדשים בכלל האוכלוסייה הוא 

נפש עולה עם העלייה בגיל. בשונה מכלל האוכלוסייה,  100,000החדשים לכל 

שיעור המקרים החדשים בקרב הגברים הקשישים גבוה יותר מאשר בקרב 

נפש בהתאמה). הסרטן  100,000לכל  1,471לעומת  2,170הנשים הקשישות (

הנפוץ בקרב הגברים הוא סרטן הערמונית ובקרב הנשים סרטן השד (לוח 

2.17.( 

מהשוואה בין קבוצות אוכלוסייה עולה כי שיעור המקרים החדשים של    -

שאתות ממאירות בקרב גברים יהודים ואחרים היה מעט גבוה יותר 

ר בקרב גברים ערבים. שיעור המקרים החדשים בקרב נשים מאש

לעומת  1,505יהודיות ואחרות גבוה יותר מאשר בקרב נשים ערביות: 

שיעור המקרים  2012בשנת  ).2.18נפש בהתאמה (לוח  100,000לכל  1,095

אמריקה היה גבוה -החדשים בקרב גברים יהודים ואחרים ילידי אירופה

ים ילידי אסיה, אפריקה או ישראל. בקרב מאשר בקרב יהודים ואחר

נשים יהודיות ואחרות, שיעור המקרים החדשים בקרב ילידות ישראל 

) גבוה מזה של ילידות אסיה 1,577- ו 1,559אמריקה (- ילידות אירופהו

 ).2.19בהתאמה); (לוח  1,199-ו 1,255וילידות אפריקה (

הגרים בקהילה  65בני + אומדן 2014, בשנת 1לפי נתוני הסקר החברתי �

פעולות  (מתקשים מאד או אינם יכולים כלל לבצע)מוגבלים בביצוע ו

                                                 

 ). 2009היו מבוססים על סקר בריאות לאומי ( 2012הנתונים על מוגבלות שפורסמו בשנתון    1
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הקשורות למשק הבית (כגון נקיון, קניות וסידורים מחוץ למשק הבית) עומד 

. שיעור הגרים בקהילה 65מבני + 30%אלף איש והם מהווים  265על 

לעומת  74-65בקרב בני  19%המוגבלים בביצוע פעולות אלו עולה עם הגיל: 

המוגבלים בהליכה או בעלייה  65. מספרם של בני +75בקרב בני + 46%

). שיעור הגרים בקהילה 65מבני + 34%אלף איש ( 294-במדרגות נאמד ב

 23%עומד על  74-65המוגבלים בהליכה או בעלייה במדרגות בקרב בני 

מתחום המוגבלים בביצוע פעולות  65. מספר בני +46%על  75ובקרב בני +

אלף איש והם מהווים  126-הטיפול האישי, להתלבש או להתרחץ, נאמד ב

). 75בקרב בני + 24%-ו 74-65בקרב בני  6%(הגרים בקהילה  65מבני + 14%

 12%( 65אלף איש בשמיעה בקרב בני + 97-אלף איש מוגבלים בראייה ו 106

הערבים  בהתאמה). שיעור המוגבלים בביצוע פעולות אלו גבוה בקרב 11%- ו

בקרב הערבים מוגבלים בביצוע  52%לעומת היהודים ואחרים. למשל, 

לוח (בקרב יהודים ואחרים  28%פעולות הקשורות למשק הבית לעומת 

2.20.(   

 65נהרגו ( 3% ,. מתוכם65בני + 1,987 בתאונות דרכיםנפגעו  2014 בשנת �

 1,612נפצעו קל ( 81%- קשישים) ו 310נפצעו קשה ( 16%קשישים), 

מספרם המוחלט של הקשישים ירד  2013בהשוואה לנתוני  קשישים).

הפצועים קשה ביחס לחלקם ההרוגים ואחוז אחוז עלה  . לעומת זאתשנפגעו

מהקשישים שנפגעו בתאונות דרכים היו הולכי רגל,  35% של הפצועים קל.

הקשישים שנהרגו בתאונות מ 68%נסעו ברכב.  22%-נהגו ברכב ו 40%

 ).2.21היו הולכי רגל (לוח דרכים 

נמוך מזה  2014שהיו מעורבים בתאונות דרכים בשנת  65בני +שיעור    -

נפש, בהתאמה), אך  100,000-ל 267- ו 225כלל האוכלוסייה (קרב שב

. כפול מהשיעור בקרב כלל האוכלוסייה 65בקרב בני + שיעור ההרוגים

בקרב שיעור הנשים שנפגעו בתאונות דרכים נמוך משיעור הגברים, הן 

שנפגעו  65שיעור בני + ).2.22 (לוח 65בני +כלל האוכלוסייה והן בקרב 

. 2012עד לשנת  בתהליך ירידה מאז שנות התשעיםהיה בתאונות דרכים 

(לוח  ירד שוב שיעור הנפגעים 2014-וב חלה עליה בשיעור הנפגעים 2013-ב

2.23.(  
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 2014בשנת  ת דרכיםושהיו מעורבים בתאונ 65בני + שיעור הנהגים  -

נהגים,  10,000- ל 55לעומת  51דומה לשיעור בכלל האוכלוסייה, 

תאונות מתוכן  1,986-מעורבים ב 65בהתאמה. בסה"כ היו נהגים בני +

  ).2.24(לוח מהתאונות);  1%- תאונות קטלניות (כ 29

משפחה (כולל רופא  ביקרו אצל רופאשלושים ואחד אחוזים מהקשישים  �

בקהילה) או התייעצו אתו בטלפון  –משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי 

בקרב כלל  10%) לעומת 2009בשבועיים שקדמו לריאיון (לפי סקר בריאות 

בשבועיים האחרונים  65מבני + 3%האוכלוסייה. אצל רופא אורתופד ביקרו 

בשבועיים האחרונים לפני הסקר. אחוז  65מבני + 2%צל קרדיולוג ביקרו וא

אשר ביקרו אצל רופאים גבוה מאשר האחוז בקרב כלל  65בני +

  ).2.25האוכלוסייה, למעט אצל רופא נשים (לוח 

משפחה (כולל רופא משפחה, כללי,  אצל רופא בממוצע מבקרים 65בני +   -

פעמים  3פעמים בשנה לעומת  11-בקהילה) כ –ילדים או רופא פנימי 

 0.8 65בממוצע בשנה בקרב כלל האוכלוסייה. בממוצע, מבקרים בני +

  פעמים בשנה אצל רופא עיניים  0.6פעמים בשנה אצל רופא אורתופד, 

 ).2.26 (לוחפעמים בשנה אצל רופא קרדיולוג  0.5- ו

משפחה  אצל רופא(כולל ייעוץ טלפוני) סך הביקורים שלושים אחוזים מ  -

בקהילה) נעשים על  –(כולל רופא משפחה, כללי, ילדים או רופא פנימי 

מהביקורים אצל רופא פנימי במרפאות חירום או בבתי  43%. 65ידי בני +

מהביקורים אצל רופא קרדיולוג,  44%. 65חולים נעשים על ידי בני +

א עיניים, מהביקורים אצל רופ 32%מהביקורים אצל רופא אורולוג,  42%

מהביקורים אצל רופא נירולוג  29%- מהביקורים אצל רופא ריאות ו 30%

  ).2.27 (לוח 65נעשים על ידי בני +

) ובדיקת כולסטרול 96%עשו בדיקת דם בשנה האחרונה ( 65כמעט כל בני + �

בדקו  83%-עשו בדיקת דם ו 80%) 20). בקרב כלל האוכלוסייה (בני +95%(

עשו בדיקת  65מבני + 44%לפני הסקר.  כולסטרול, בשנה האחרונה

עשו את  37%) 50קולונוסקופייה אי פעם. בקרב כלל האוכלוסייה (בני +

 ). 2.28הבדיקה (לוח 
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קיבלו חיסון נגד שפעת,  65מבני + 57%, 2010לפי הסקר החברתי, בשנת  �

מהנשים. עם העלייה בגיל עולה שיעור מקבלי  55%-מהגברים ו 60%

. בקרב כלל 75בקרב בני + 62%לעומת  74-65בני בקרב  53%החיסון: 

 ).2.29קיבלו חיסון נגד שפעת (לוח  23%) 20האוכלוסייה (בני +

עברו בדיקה או טיפול שיניים בשנה  65מבני + 38%לפי הסקר החברתי,  �

עברו ניקוי שיניים. שיעור מקבלי טיפול השיניים יורד עם  29%-האחרונה ו

 50%. 75מבני + 33%בדיקה או טיפול לעומת עברו  74-65מבני  42%הגיל: 

) עברו בדיקה או טיפול שיניים בשנה האחרונה 20מקרב כלל האוכלוסייה (+

 ).2.30לפני הסקר (לוח 

, 2014(חדרי מיון) בשנת  הביקורים במחלקות לרפואה דחופהמתוך כלל  �

בקרב  427. שיעור הביקורים לאלף נפש עולה עם הגיל: 65היו של בני + 21%

בקרב כלל  304לעומת  85בקרב בני + 1,036 ;84-75בקרב בני  701 ;74-65בני 

היו ביקורים חוזרים (ביקורים  65מהביקורים של בני + 23%האוכלוסייה. 

חוזרים למחלקה לרפואה דחופה, באחד מבתי החולים, בתוך חודש ממועד 

רב כלל ביקורים חוזרים בק 18%השחרור ממחלקה לרפואה דחופה) לעומת 

 ).2.31האוכלוסייה (לוח 

בשנה האחרונה (לפי סקר  אשפוזתשעה עשר אחוזים מהקשישים דיווחו על  �

דיווחו על  74-65מבני  16%). שיעור האשפוזים עולה עם הגיל: 2009בריאות 

בקרב כלל האוכלוסייה. שיעור  6%, לעומת 75מבני + 22%אשפוז; 

לעומת שיעור האשפוזים  24% האשפוזים בקרב הערבים גבוה יותר ועמד על

 ).2.32); (לוח 19%בקרב קבוצת היהודים ואחרים (

גדולים פי  במחלקות האשפוז הכלליות 65בני +שיעורי האשפוז של   -

 2014שלושה ויותר משיעורי האשפוז בקרב כלל האוכלוסייה. בשנת 

במחלקות האשפוז הכלליות,    65בני + 1,000-אשפוזים ל 432נרשמו 

כלל האוכלוסייה. שיעור האשפוז עולה עם קרב ב 1,000-ל 136לעומת 

 2000מאז שנת ). 85בגיל + 725- ל 74-65נפש בגיל  1,000- ל 314- הגיל (מ

במגמת  )74-65נמצאים שיעורי האשפוז בקרב הזקנים הצעירים (בני 

  ). 2.33(לוח ירידה 
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, 2014נמצא, כי בשנת  מכלל האשפוזים 65בני +שיעור אשפוז  בבחינת   -

מכלל  10%-המהווים כ( 65) מהאשפוזים היו של בני +34%שליש (כ

מכלל  5%-המהווים כ( 75מהאשפוזים היו של בני + 21%-ו ,האוכלוסייה)

מתוך כלל האשפוזים  65בני +חלקם של  ).2.34(לוח  ;האוכלוסייה)

(ללא  גבוה במיוחדטיפול נמרץ נשימתי, ועיניים פנימית, במחלקות 

  ). 2.35(לוח  );גריאטרייה

מצביעה על כך  במחלקות האשפוז 65בני +האשפוזים של התפלגות   -

מחצית כשאשפוז במחלקה הפנימית הוא השכיח ביותר ומהווה 

  ). 2.36האשפוזים (לוח 

 2014בכלל המחלקות הכלליות בשנת  65השהייה הממוצעת של בני +  -

המחלקות  ימים בקרב כלל האוכלוסייה. 4.1ימים לעומת  5.4הייתה 

הוא הארוך ביותר הן השתלת מוח עצם,  65שבהן משך השהייה של בני +

  ).2.37(לוח  אונקולוגיהו, עור ומין, גריאטרייה חריפה

) טיפול 65מקרב בני + 1%-(פחות מ 65בני + 6,379קיבלו  2014בשנת  �

 2014- מכלל המטופלים ב 11%מהווים  65. בני +אמבולטורי פסיכיאטרי

  ).2.38(לוח 

מסך  6%היוו והם  ,באשפוז יום פסיכיאטרי 65בני + 24היו  2014-ב �

יום פסיכיאטרי. אשפוז יום שכיח יותר בקרב  אשפוזהשוהים במסגרת 

השוהים  65בני +מכלל  83%מהווים  74-65בני  יותר: הקשישים הצעירים

  ).2.39במסגרת טיפול יום (לוח 

 0.4, שיעור של פסיכיאטריבאשפוז מאושפזים  65בני + 350 היו 2014בסוף  �

בקרב כלל  (שיעור דומה לשיעור המאושפזים נפש 1,000- מאושפזים ל

 65+ בני אחוזים מכלל המאושפזים הפסיכיאטריים היו עשרה. )האוכלוסייה

 65בני +חלה ירידה בשיעור  2014ועד שנת  1990משנת  ).2.40 (לוח

  ).2.41נפש); (לוח  1,000-ל 0.4-ל 3.5-המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי (מ

, ואלה 65של בני + קבלות לאשפוז פסיכיאטרי 1,899היו  2014מהלך ב   -

היו של  65מהקבלות של בני + 56%מסך הקבלות לאשפוז.  8%היוו 

 );65מכלל האשפוזים של בני + 65%( 74-65בני גבוה חלקם של נשים, וכן 



  2015 - קשישים בישראל 96

מהקבלות)  71%לקבלה לאשפוז ( האבחנות השכיחות שתי). 2.42(לוח 

  ). 2.43(לוח  הפרעות אפקטיביותו ,הפרעות דלוזיונליותסכיזופרניה והיו: 

היו  2014בשנת  מלא הקבלות הראשונות לאשפוז פסיכיאטרימכלל  11%   -

  ).2.44(לוח  65של בני +

 כלליתשירותי בריאות במבוטחים  65מבני + 62%היו  2014שנת  בנובמבר �

 25%לעומת ( שירותי בריאות במכבי 22% מכלל האוכלוסייה), 52% לעומת(

חולים מאוחדת  בקופת 9%-חולים לאומית ו בקופת 7%מכלל האוכלוסייה), 

. יש ירידה לאורך השנים )בהתאמה מכלל האוכלוסייה 14%-ו 9% לעומת(

כללית. אחוז המבוטחים  המבוטחים בשירותי בריאות 65בני +באחוז 

הזקנים המבוגרים יותר ועומד על בשירותי בריאות כללית גבוה יותר בקרב 

שירותי בריאות מכלל החברים ב 13% ).2.45(לוח ומעלה  85בקרב בני  71%

לאומית קופת חולים ב 9%, שירותי בריאות במכבי 10%, 65בני +כללית הם 

 ).2.46מאוחדת (לוח קופת חולים ב 7%- ו

  

  הגדרות והסברים

למעט בלוחות שבהם הוגדר , המונח מתייחס לכל הגילים כלל האוכלוסייה:

  .אחרת

שינתה הלשכה המרכזית  1999החל משנת  קבוצות אוכלוסייה ודת:

לסטטיסטיקה את ההגדרות של קבוצות האוכלוסייה. לפי ההגדרה החדשה, 

הקבוצה "יהודים ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא 

ערבים -וסלמים, נוצריםסיווג דת; הקבוצה "אוכלוסייה ערבית" כוללת מ

אם כי, כאשר מדובר פי ההגדרה החדשה, -ודרוזים. הנתונים מוצגים על

בנתונים שקדמו לקביעת ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות 

הקודמת של קבוצות פי ההגדרה -המבוססים על סקרי כוח אדם, הם מוצגים על

רות", הכוללת ערבים, נוצרים יהודים בלבד וקבוצת "בני דתות אח :אוכלוסייה

  שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת. 

וכן על  ,הנתונים מבוססים על הפרטים האישיים שבמרשם התושבים :תמותה

אלה המופיעים בטופסי "הודעת פטירה". הנתונים על הפטירות כוללים פטירות 
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לים של תושבים קבועים ושל עולים בכוח, ואינם כוללים מקרי מוות של ישרא

  בארץ. ונפטרששל תיירים או של עובדים זרים ובחו"ל  ששהו

שנות החיים הצפויות של מספר הממוצע ההיא מסוים בגיל  תוחלת החיים

פי שיעורי התמותה הספציפיים לגיל - אותו גיל, והיא מחושבת עללאדם שהגיע ל

  הקיימים בשנה שלגביה נערך החישוב.

בקרב הקשישים הגרים בקהילה, מבוססים על שיעורי אומדני המוגבלות 

בסקר  2014-2012המוגבלות הסגוליים (לפי חתכים דמוגרפיים) שנמצאו בשנים 

החברתי שנערך על ידי הלמ"ס. לצורך אמידת מספר הקשישים הגרים בקהילה 

דיירי המוסדות  מפקדנעשה שימוש בנתונים על אוכלוסיית המוסדות על פי 

  .של הלמ"ס 2014

הנתונים מבוססים על קובץ אשפוזים המנוהל  :אשפוז במחלקות כלליות

בתחום מידע במשרד הבריאות. נתונים אלו מתייחסים לאשפוזים במחלקות 

לאשפוז כללי (סך הכול כלליות), ללא יולדות, בכל מוסדות האשפוז ולא רק 

לא בבתי חולים לאשפוז כללי. הנתונים מתייחסים לשחרורים מבית החולים, 

  כולל העברות בין מחלקות באותו מוסד.

מתייחס למספר השחרורים מהמחלקה בתקופה  במחלקה מספר האשפוזים

החולים. לעומת זאת,  העברות בין המחלקות בתוך בית , ובכלל זהמסוימת

  כולל העברות. אינו כל המחלקות הכלליות -סךמספר האשפוזים ברמת 

לים במשך השנה. יום הקבלה של כל ימי השהייה של החו-הם סךימי אשפוז 

החולים אינו מובא בחשבון (במקרה שמאושפז התקבל והשתחרר באותו 

  מחושב יום אחד). ,תאריך

החולים מיום  כל ימי שהייתם של חולים שיצאו מבית- סךהיא  שהייה ממוצעת

החולים במשך  קבלתם ועד יום צאתם, מחולק במספר החולים שיצאו מבית

  השנה.
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  אטריאשפוז פסיכי

הנתונים על אשפוז פסיכיאטרי מקורם בקובץ הנתונים של שירותי בריאות 

ייתכנו הבדלים קטנים בין נתונים שפורסמו על ידי  הנפש במשרד הבריאות.

המחלקה למידע והערכה בשירותי בריאות הנפש במשרד הבריאות לבין 

ובץ הנתונים המפורסמים כאן. ההבדלים נובעים משינויים רטרואקטיביים בק

האשפוזים הפסיכיאטריים, המתבצעים במהלך השנה, כתוצאה מעדכונים 

  מבתי החולים.

אשפוז למטרת טיפול פסיכיאטרי בבית חולים פסיכיאטרי  אשפוז פסיכיאטרי:

או במחלקה פסיכיאטרית בבית חולים כללי. אשפוז פסיכיאטרי כולל שתי 

  מסגרות אשפוז: אשפוז מלא ואשפוז יום.

  מסגרת אשפוז שבה שוהים בבית החולים ביום ובלילה. אשפוז מלא:

מסגרת אשפוז שבה מגיעים לבית החולים מספר ימים בשבוע,  אשפוז יום:

  מספר שעות ביום, ללא לינה.

שעות. לאדם  24- קבלה לבית חולים לאשפוז פסיכיאטרי שנמשך יותר מ קבלות:

  יכולה להיות יותר מקבלה אחת בתקופה.

  לה ראשונה לאשפוז פסיכיאטרי בחייו של אדם בישראל.קב קבלות ראשונות:

  כולל קבלות ראשונות וכן קבלות חוזרות. קבלות לאשפוז הכל - סך

  

  בריאות נתונים מסקר

החודשים שקדמו לריאיון, כולל  12- אשפוזים בבתי חולים כלליים ב אשפוז:

  אשפוז יום בבתי חולים.

במרפאות  פחה ורופא ילדיםרופא כללי, רופא פנימי, רופא מש :רופא משפחה

  .בקהילה

ודנט, פריודנט ורופאי שיניים תא שיניים, אורּפֵ רופא שיניים ומַר  :רופא שיניים

  מומחים אחרים. לא נכללו טכנאי שיניים ושינניות.
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ביקור אצל רופא בשבועיים שקדמו ליום הריאיון, כולל:  :ביקור אצל רופא

, רופא עצמאי בהסדר קופה או חולים ביקור אצל רופא במרפאה של קופת

חולים,  , בחדר מיון של ביתבמרפאה לשירותי חירוםחולים,  במרפאת בית

בבית החולה. נכללו התייעצויות וביקור  , במרפאה צבאיתבמרפאה פרטית

 ליווי של בן משפחה שלא נזקק בעצמו לשירותי הרופא. אך לא נכללובטלפון 

 12- כדי לקבל אומדן ל 26- וכפל במספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון ה

  חודשים.

אדם שביקר לפחות פעם אחת אצל רופא או אצל רופא שיניים  מבקר:

  בשבועיים שקדמו לריאיון.

  

  סימנים מיוחדים
  או שהנתונים אינם רלוונטייםנתונים אין =  ריק 

  40%- עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ= נתונים  .. 

  40%-ל 25%דגימה יחסיות בין = נתונים עם טעויות  () 

  

  עיגול מספרים
   המספרים. ל, בגלל עיגולוהכ-כרח לסךהמתאים באינו סיכום הפירוטים 

  

  מקורות
, לפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהוהנתונים ההגדרות 

  מכון ברוקדייל.- ג'וינט- משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי ומאיירס

  

   לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.מקור מפורט 
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תוחלת החיים בלידה, לפי קבוצת אוכלוסייה ומין, שנים  : 2.1לוח 
  נבחרות

 דתות אחרות בני  יהודים  האוכלוסייה כלל 

 נשים גברים   נשים גברים   נשים גברים  

1965    70.5 73.2    

1970    69.8 73.3    

1975 70.3 73.9  70.9 74.5  68.2 71.5 

1980 72.1 75.7  72.5 76.2  70.0 73.4 

1985 73.5 77.0  73.9 77.3  72.0 75.8 

1990 74.9 78.4  75.3 78.9  73.3 75.9 

1995 75.5 79.5  75.9 79.8  73.8 77.3 

         

 ערבית אוכלוסייה  ואחרים* יהודים  האוכלוסייה כלל 

 נשים גברים  נשים גברים   נשים גברים  

1996 76.3 80.0  76.6 80.3  75.1 77.2 

1997 76.0 80.1  76.4 80.6  74.3 76.8 

1998 76.1 80.3  76.4 80.7  74.4 76.8 

1999 76.6 80.4  77.0 80.7  74.9 78.1 

2000 76.7 80.9  77.1 81.2  74.6 77.9 

2001 77.3 81.2  77.7 81.6  74.5 77.8 

2002 77.5 81.5  77.9 81.9  74.7 77.9 

2003 77.6 81.8  78.1 82.2  74.9 78.2 

2004 78.0 82.4  78.5 82.7  75.4 79.6 

2005 78.2 82.2  78.7 82.6  74.9 78.6 

2006 78.7 82.5  79.2 83.0  75.1 78.5 

2007 78.7 82.4  79.2 82.8  75.2 78.8 

2008 79.0 83.0  79.5 83.3  75.7 79.6 

2009 79.6 83.3  80.1 83.7  76.4 80.8 

2010 79.7 83.6  80.3 83.9  76.6 81.3 

2011 79.9 83.5  80.5 83.8  76.4 81.0 

2011 79.9 83.6  80.4 84.0  76.9 80.7 

2013 80.3 83.9  80.7 84.3  78.0 80.9 

2014 80.3 84.1   80.9 84.5   76.9 81.2 

 למ"ס, שנתון סטטיסטי  מקור: 

 כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא) *
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  , לפי דת ומין65תוחלת החיים בגיל  : 2.2לוח 

 ערבים*  יהודים  האוכלוסייה כלל 

 נשים גברים   נשים גברים   נשים גברים  

1979-1975  14.1 15.6  14.1 15.6  14.4 15.1 

1984-1980  14.6 16.0  14.6 16.0  14.7 15.4 

1989-1985  15.2 16.8  15.1 16.8  15.8 16.1 

1994-1990  15.8 17.8  15.8 17.9  16.0 16.4 

1999-1995  16.4 18.5  16.4 18.6  16.6 17.2 

2004-2000   17.5 19.7  17.7 19.8  16.0 17.2 

2009-2005 18.4 20.5  18.6 20.7  16.1 17.8 

 2014-2010 19.0 21.2   19.3 21.4   17.0 19.1 

 למ"ס, שנתון סטטיסטי  מקור: 

  , בני דתות אחרות1995עד  *
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  חיים בגילים נבחרים, לפי מיןהתוחלת  : 2.3לוח 

 95בגיל    85בגיל    80בגיל    75בגיל   

 נשים גברים   נשים גברים   נשים גברים   נשים גברים  

1979-1975  8.5 9.2 6.5 6.9 4.9 5.1  
1984-1980  8.7 9.3 6.6 6.8 4.6 4.9  
1989-1985  9.2 10.0 6.7 7.4 5.0 5.4  
1994-1990  9.6 10.7 7.3 8.0 5.4 5.8  
1999-1995  10.1 11.1 7.5 8.1 5.6 5.8  
2004-2000  11.0 12.1 8.5 9.0 6.5 6.5  
2009-2005  11.5 12.6 8.7 9.4 6.6 6.8  
2014-2010  11.8 13.1   8.8 9.6   6.4 6.9   3.3 3.4 

 למ"ס, שנתון סטטיסטי  מקור: 

  

  2013, לפי גיל, קבוצת אוכלוסייה ומין, 65פטירות של בני + : 2.4 לוח
  נפש באוכלוסייה 1,000- שיעורים ל

 ערבים  )1(ואחרים יהודים  כ"סה 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

 37 39 38  37 41 39  37 41 39 65+ בני

 13 21 17  7 13 10  8 14 11  69-65 בני

 23 30 26  14 22 17  15 23 18  74-70 בני

 71 70 71  66 74 69  66 73 69 75+ בני

 41 46 43  25 36 30  27 37 31  79-75 בני

 77 66 72  53 68 59  54 68 60  84-80 בני

 135 139 137  131 142 135  131 142 135 85+ בני

 116 112 114  99 115 105  100 115 106  89-85 בני

 165 181 171  172 188 178  172 187 177  95-90 בני

 172 180 176  248 202 231  244 199 226 95+ בני

             

  שיעורים מתוקננים
 45 49 47  34 44 39   35 44 40  )2(65בני +

  עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי  מקור: 
  כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו הגדרות)  . 1
  לפי קבוצת גיל  2013וסייה בשנת ממוצע (גברים ונשים) של כלל האוכלאוכלוסיית התקן היא   . 2
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, לפי גיל, מין ויבשת 65בני + )1(פטירות של יהודים ואחרים : 2.5 לוח
 2013לידה, 

  נפש באוכלוסייה המתאימה 1,000- שיעורים ל

 75בני +   74-65בני    

 +80  79-75 סה"כ    74-70  69-65 סה"כ  +65  

          

 102 34 74  20 12 15  43 כ"סה

 109 40 79  25 16 19  45 גברים

 98 29 70  16 9 12  41 נשים

          

 134 45 81  27 17 21  41 )2(ישראל כ ילידי"סה

 145 50 86  31 21 24  44 גברים

 126 40 77  24 13 17  38 נשים

          

 93 32 66  18 10 13  38 אסיה כ ילידי"סה

 98 36 70  23 12 17  40 גברים

 89 29 64  13 7 10  36 נשים

          

 93 34 65  19 10 14  35 אפריקה כ ילידיסה"

 94 40 68  23 14 17  38 גברים

 92 29 62  15 7 10  33 נשים

          

 101 30 76  19 11 14  48 אמריקה-אירופה כ ילידיסה"

 109 38 82  24 14 18  51 גברים

 97 25 73  14 8 10  45 נשים

          

   מ"בריה עולימזה: 
 97 31 67  19 12 15  42 )3(לשעבר

 103 40 73  27 16 21  46 גברים
 93 25 64   14 8 11   39 נשים

  עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי  מקור: 
  ללא סיווג דת (ראו הגדרות)כולל: יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה   . 1
  כולל יבשת לידה לא ידועה  . 2
  ואילך 1990שעלו משנת   . 3
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מתוך כלל  וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, 65בני + : 2.6לוח 
  הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים נבחרות

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

2010    

 66.9 69.7 68.2 65+ בני

 72.2 70.8 71.5  74-65 בני

 66.0 69.4 67.5 75+ בני

    

 70.4 58.0 62.7  64-0 בני

 67.5 66.7 67.1 האוכלוסייה כלל

     

2011    

 66.5 69.3 67.8 65+ בני

 72.0 69.3 70.5  74-65 בני

 65.6 69.4 67.2 75+ בני

    

 73.8 60.6 65.6  64-0 בני

 67.7 67.1 67.4 האוכלוסייה כלל

    

2012    

 66.8 69.9 68.2 65+ בני

 72.5 71.3 71.8  74-65 בני

 65.8 69.5 67.4 75+ בני

    

 71.3 61.1 65.0  64-0 בני

 67.5 67.7 67.6 האוכלוסייה כלל

� 
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מתוך כלל  וכלל האוכלוסייה שנפטרו בבתי חולים*, 65בני + : 2.6לוח 
  (המשך) נבחרות הפטירות, לפי מין וקבוצת גיל, שנים

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

2013    

 65.5 68.6 67.0 65+ בני

 70.3 69.3 69.7  74-65 בני

 64.7 68.4 66.3 75+ בני

    

 71.3 60.1 64.4  64-0 בני

 66.4 66.5 66.4 האוכלוסייה כלל

    

2014    

 64.3 68.8 66.4 65+ בני

 67.8 70.1 69.1  74-65 בני

 63.7 68.5 65.8 75+ בני

    

 69.9 59.5 63.4  64-0 בני

 65.1 66.5 65.8 האוכלוסייה כלל

  מקור: למ"ס, עיבוד מיוחד מקובץ פטירות
 כולל בתי חולים לחולים כרוניים, לא כולל מיטות סיעודיות בבתי אבות *
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ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין,  65סיבות פטירה של בני +  : 2.7לוח 
2013  

  נפש 100,000- שיעורים ל

 האוכלוסייה כלל  65+ בני  

 נשים גברים  כ"סה   נשים  גברים  כ"סה  

          

 516 513 517  3,746 4,125 3,913 *כ"סה

        

 28 26 27  217 226 221 זיהומיות מחלות

 132 133 133  817 1,037 913 ממאירות שאתות

 31 27 29  240 240 240 סוכרת

 12 8 10  99 69 86 דם-לחץ יתר

 14 17 16  116 141 127 של שריר הלב חריף אוטם

 30 38 34  245 352 292 איסכמית אחרת לב מחלת

 33 24 29  266 211 242 אחרות לב מחלות

 31 27 29  248 249 248 כלי דם במוח של מחלות

 5 7 6  43 58 50 מחזור הדם של אחרות מחלות

 11 12 11  89 109 98 ריאות דלקת

של מערכת  תוכרוני מחלות
 15 16 15  113 146 127 הנשימה התחתונה

 13 13 13  100 118 108 מערכת הנשימה מחלות יתר

 4 6 5  25 36 30 כבד מחלות

 18 20 19  144 195 166 כליה מחלות

 3 4 4  1 1 1 מולדים מומים

וסיבות לא  סימפטומים, סימנים
 27 34 31  186 213 198 מוגדרות

 93 71 82  717 617 673 האחרות המחלות כל

 2 7 4  5 14 9 דרכים תאונות

 2 7 5  4 14 8 מכוונת עצמית פגיעה

 11 15 13   69 78 73 החיצוניות האחרות הסיבות כל

  עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטי  מקור: 
 לידתיות- באוכלוסייה כולל סיבות סב הסה"כ *
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ושל כלל האוכלוסייה, לפי מין וגיל,  65סיבות פטירה של בני +  : 2.8לוח 
2013  

  נפש 100,000- שיעורים ל

 נשים  גברים  

  74-65 84-75 85+   74-65 84-75 85+ 

        

1,7204,90814,1181,0603,81613,035 *כ"סה

 

6628287739240796 זיהומיות מחלות

6511,3152,2104499601,787 ממאירות שאתות

10431372968288738 סוכרת

19763061385430 דם-לחץ יתר

601585042494488 של שריר הלב חריף אוטם

1054151,426371951,090 איסכמית אחרת לב מחלת

59234915532511,050 אחרות לב מחלות

9428293953258913 כלי דם במוח של מחלות

25701961339161 מחזור הדם של אחרות מחלות

271354541183380 ריאות דלקת

של מערכת  כרוניות מחלות
6018048329123383 הנשימה התחתונה

321374992195390 מערכת הנשימה מחלות יתר

274262133449 כבד מחלות

5323480832145533 כליה מחלות

040300 מולדים מומים

וסיבות  סימפטומים, סימנים
11422867450180677 לא מוגדרות

1806882,6281286772,883 האחרות המחלות כל

918293610 דרכים תאונות

91636360 מכוונת עצמית פגיעה

25803421859271 החיצוניות האחרות הסיבות כל

  יבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטיע  מקור: 
 לידתיות- הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב *
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ושל כלל האוכלוסייה,  65פטירות וסיבות פטירה של בני +  : א2.9 לוח
 2013לפי גיל, 

 גיל קבוצת כלל 

 85+  84-75  74-65 65+ האוכלוסייה  

      

  מספרים  - פטירות כ"סה
 15,036 11,933 6,261 33,230 41,477 מוחלטים*

      

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 אחוזים

      

 6.1 6.0 3.8 5.6 5.2 זיהומיות מחלות

 14.5 25.9 39.7 23.3 25.8 ממאירות שאתות

 5.5 7.0 6.2 6.1 5.6 סוכרת

 2.9 1.9 1.1 2.2 1.9 דם-לחץ יתר

 3.7 2.8 3.0 3.2 3.0 של שריר הלב חריף אוטם

 9.0 6.7 5.0 7.5 6.5 איסכמית אחרת לב מחלת

 7.4 5.7 4.1 6.2 5.6 אחרות לב מחלות

 6.9 6.3 5.3 6.3 5.6 כלי דם במוח של מחלות

 1.3 1.2 1.3 1.3 1.2 של מחזור הדם אחרות מחלות

 3.0 2.5 1.3 2.5 2.2 ריאות דלקת

  של מערכת  תוכרוני מחלות
 3.1 3.4 3.2 3.2 2.9 הנשימה התחתונה

 3.2 2.6 1.9 2.8 2.5 מערכת הנשימה מחלות יתר

 0.4 0.9 1.4 0.8 0.9 כבד מחלות

 4.7 4.3 3.1 4.3 3.7 כליה מחלות

 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 מולדים מומים

   סימפטומים, סימנים
 5.0 4.7 5.8 5.1 5.9 וסיבות לא מוגדרות

 20.7 15.9 11.1 17.2 16.0 האחרות המחלות כל

 0.1 0.3 0.4 0.2 0.9 דרכים תאונות

 0.1 0.2 0.4 0.2 0.9 מכוונת עצמית פגיעה

  החיצוניות  הסיבות כל
 2.2 1.6 1.5 1.9 2.5 האחרות

  : עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטימקור
  לידתיות- באוכלוסייה כולל סיבות סב הסה"כ *
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ושל כלל הגברים,  65פטירות וסיבות פטירה של גברים בני +  : ב2.9 לוח
 2013לפי גיל, 

 גיל קבוצת כלל 

 85+  84-75  74-65 65+ הגברים  

      

  מספרים  - פטירות כ"סה
 5,909 5,802 3,651 15,362 20,477 מוחלטים*

      

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 אחוזים

      

 6.2 5.7 3.8 5.5 5.0 זיהומיות מחלות

 15.7 26.8 37.8 25.1 26.0 ממאירות שאתות

 5.2 6.4 6.0 5.8 5.2 סוכרת

 2.2 1.6 1.1 1.7 1.5 דם-לחץ יתר

 3.6 3.2 3.5 3.4 3.3 של שריר הלב חריף אוטם

 10.1 8.5 6.1 8.5 7.3 איסכמית אחרת לב מחלת

 6.5 4.8 3.4 5.1 4.7 אחרות לב מחלות

 6.7 5.7 5.5 6.0 5.2 כלי דם במוח של מחלות

 1.4 1.4 1.4 1.4 1.3 של מחזור הדם אחרות מחלות

 3.2 2.8 1.6 2.6 2.2 ריאות דלקת

  של מערכת  תוכרוני מחלות
 3.4 3.7 3.5 3.5 3.0 הנשימה התחתונה

 3.5 2.8 1.9 2.9 2.5 מערכת הנשימה מחלות יתר

 0.4 0.9 1.6 0.9 1.2 כבד מחלות

 5.7 4.8 3.1 4.7 4.0 כליה מחלות

 0.0 0.1 0.0 0.0 0.7 מולדים מומים

   סימפטומים, סימנים
 4.8 4.7 6.6 5.2 6.7 וסיבות לא מוגדרות

 18.6 14.0 10.5 14.9 13.9 האחרות המחלות כל

 0.2 0.4 0.5 0.3 1.3 דרכים תאונות

 0.3 0.3 0.5 0.3 1.4 מכוונת עצמית פגיעה

  החיצוניות  הסיבות כל
 2.4 1.6 1.5 1.9 2.9 האחרות

  : עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטימקור
  לידתיות- הסה"כ באוכלוסייה כולל סיבות סב *
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ושל כלל הנשים,  65פטירות וסיבות פטירה של נשים בנות +  : ג2.9 לוח
 2013לפי גיל, 

 גיל קבוצת כלל 

 85+  84-75  74-65 65+ הנשים  

       

  מספרים  - פטירות כ"סה
 9,127 6,131 2,610 17,868 21,000 מוחלטים*

      

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 אחוזים

      

 6.1 6.3 3.6 5.8 5.4 זיהומיות מחלות

 13.7 25.2 42.3 21.8 25.6 ממאירות שאתות

 5.7 7.5 6.4 6.4 5.9 סוכרת

 3.3 2.2 1.2 2.6 2.4 דם-לחץ יתר

 3.7 2.5 2.3 3.1 2.8 של שריר הלב חריף אוטם

 8.4 5.1 3.5 6.5 5.8 איסכמית אחרת לב מחלת

 8.1 6.6 5.0 7.1 6.5 אחרות לב מחלות

 7.0 6.8 5.0 6.6 6.0 כלי דם במוח של מחלות

 1.2 1.0 1.2 1.2 1.0 של מחזור הדם אחרות מחלות

 2.9 2.2 1.0 2.4 2.1 ריאות דלקת

  של מערכת  תוכרוני מחלות
 2.9 3.2 2.7 3.0 2.8 הנשימה התחתונה

 3.0 2.5 2.0 2.7 2.4 מערכת הנשימה מחלות יתר

 0.4 0.9 1.2 0.7 0.7 כבד מחלות

 4.1 3.8 3.0 3.8 3.5 כליה מחלות

 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 מולדים מומים

   סימפטומים, סימנים
 5.2 4.7 4.8 5.0 5.2 וסיבות לא מוגדרות

 22.1 17.7 12.0 19.1 18.0 האחרות המחלות כל

 0.1 0.1 0.3 0.1 0.4 דרכים תאונות

 0.0 0.1 0.3 0.1 0.4 מכוונת עצמית פגיעה

  החיצוניות  הסיבות כל
 2.1 1.5 1.7 1.8 2.0 האחרות

  : עיבוד מיוחד על נתוני למ"ס, שנתון סטטיסטימקור
  לידתיות- באוכלוסייה כולל סיבות סב הסה"כ *
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ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל  65התאבדויות בקרב בני + : 2.10לוח 
  ומין, שנים נבחרות

 +65 
 

74-65  
 

75+ 
כלל  

 האוכלוסייה

 נשים גברים   נשים גברים   נשים גברים   נשים גברים  
  מוחלטים מספרים

1981 34 31  24 22  10 9  132 79 

1990 59 26  30 14  29 12  220 84 

2000 58 28  19 15  39 13  307 87 

2005 55 33  20 10  35 23  304 121 

2006 46 18  24 5  22 13  279 88 

2007 48 15  19 8  29 7  263 63 

2008 62 20  19 9  43 11  294 60 

2009 44 14  21 6  23 8  310 94 

2010 73 23  33 14  40 9  394 86 

2011 72 15  28 8  44 7  322 87 

  

  מכלל ההתאבדויות אחוזים

 +65 כ"סה +75  74-65  64-0  

1981 69.2 21.8 9.0 100.0 30.8 

1990 72.0 14.5 13.5 100.0 28.0 

2000 78.2 8.6 13.2 100.0 21.8 

2005 79.3 7.1 13.6 100.0 20.7 

2006 82.6 7.9 9.5 100.0 17.4 

2007 80.7 8.3 11.0 100.0 19.3 

2008 76.8 7.9 15.3 100.0 23.2 

2009 85.6 6.7 7.7 100.0 14.4 

2010 80.0 9.8 10.2 100.0 20.0 

2011 78.7 8.8 12.5 100.0 21.3 

 מקור: משרד הבריאות, אובדנות בישראל (פורסם באינטרנט)



  2015 - קשישים בישראל 112

  

ושל כלל  65תפיסה עצמית של מצב הבריאות של בני +  : 2.11לוח 
  2014האוכלוסייה, לפי גיל ומין, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

 100.0 100.0 100.0 65בני + כ"סה

 10.2 16.3 12.9 מאוד טוב

 42.1 43.7 42.8 טוב

 32.9 28.0 30.8 כל כך טוב לא

 14.8 11.9 13.6 לא טוב בכלל

    

 100.0 100.0 100.0 *האוכלוסייה כלל

 47.1 52.5 49.7 מאוד טוב

 35.4 34.0 34.7 טוב

 12.9 9.9 11.4 כל כך טוב לא

 4.6 3.6 4.1 לא טוב בכלל

    

  דיווחו על מצב בריאות 
  טוב או טוב מאוד בדרך 

    כלל

    

 52.3 60.0 55.7 65בני + כ"סה

    

    גיל

74-65 69.7 71.9 67.8 

75+ 39.9 47.7 34.2 

    

 82.5 86.5 84.5 *האוכלוסייה כלל

 למ"ס, הסקר החברתי   מקור: 

  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  *
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וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית לפי סוג  65בני + : 2.12לוח 
  2010פעילות, גיל ומין, 

  אחוזים

 נשים גברים סה"כ  

    

    )1(גופנית בפעילות עוסקים

 43.3 51.3 46.8 65בני + כ"סה

74-65  49.5 54.2 45.8 

75+ 43.4 47.5 40.2 

 46.7 55.3 50.9 )3(האוכלוסייה כלל

    

  בפעילות גופנית  עוסקים
    )1(שלוש פעמים בשבוע לפחות

 31.9 40.4 35.6 65בני + כ"סה

74-65  37.9 42.2 34.4 

75+ 32.8 38.1 28.7 

 28.1 34.3 31.1 )3(האוכלוסייה כלל

    

  גופנית מאומצת  בפעילות עוסקים
    )2((מתוך העוסקים בפעילות גופנית)

 8.7 15.3 11.9 65בני + כ"סה

74-65  16.4 20.4 12.6 

75+ (5.4) (7.8) .. 

 40.0 56.6 48.7 )3(האוכלוסייה כלל

    

  גופנית מתונה  בפעילות עוסקים
    )2((מתוך העוסקים בפעילות גופנית)

 82.7 88.9 85.7 65בני + כ"סה

74-65  86.4 87.2 85.7 

75+ 84.6 91.4 78.4 

 75.8 69.0 72.2 )3(האוכלוסייה כלל

� 
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וכלל האוכלוסייה העוסקים בפעילות גופנית לפי סוג  65בני + : 2.12לוח 
  (המשך) 2010פעילות, גיל ומין, 

  אחוזים

 נשים גברים סה"כ  

    

  גופנית לחיזוק שרירים  בפעילות עוסקים
    העוסקים בפעילות גופנית)(מתוך 

 32.5 23.0 27.9 65בני + כ"סה

74-65  27.9 22.9 32.6 

75+ 27.9 23.1 32.3 

 33.0 34.0 33.5 )3(האוכלוסייה כלל

    

  עיסוק בפעילות גופנית -לאי עיקרית סיבה
    (מתוך שאינם עוסקים בפעילות גופנית)

 100.0 100.0 100.0 65בני + כ"סה

 64.3 54.0 60.2 גופניתבריאותית או  בעיה

 9.5 14.8 11.6 נראה חשוב לא

 7.6 7.3 7.5 עייפות

 6.7 7.3 6.9 בזמן חוסר

 5.6 8.3 6.7 אחרת סיבה

 (3.5) (4.0) 3.7 שעמום

 (2.8) (4.3) 3.4 מתאימים בקרבת הבית או העבודה תנאים אין

  , הסקר החברתי ס: למ"מקור
  לראיון שקדמובשלושה החודשים   . 1
  ברצף דקות 10שנמשכה לפחות   . 2
  20+ בניאוכלוסיית הסקר היא   . 3
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BMIוכלל האוכלוסייה לפי מדד  65בני + : 2.13לוח 
  2010, גיל ומין, )1(

  אחוזים

  65בני + 

 )2(האוכלוסייה כלל נשים גברים כ"סה  

     

 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 2.9 1.5 1.4 1.5 )18.4משקל (עד  תת

 46.6 32.0 32.1 32.1 )24.9עד  18.5תקין ( משקל

 34.5 40.2 47.9 43.7 )29.9עד  25עודף ( משקל

 12.1 18.9 14.1 16.7 )34.9עד  30( השמנה

 3.9 7.4 4.4 6.0 ומעלה) 35יתר ( השמנת

     

   מהשמנה סובלים
)BMI 30 (ומעלה     

  26.3 18.5 22.7 65בני + כ"סה

     גיל

74-65  24.6 19.2 29.2  

75+ 20.2 17.7 22.4  

     אוכלוסייה קבוצת

  25.6 18.5 22.4 ואחרים יהודים

  36.6 (18.4) 27.0 ערבים

     

)2(האוכלוסייה כלל
 16.0 15.3 16.8   

  , הסקר החברתי ס: למ"מקור
בריבוע הגובה  גהמשקל בק" חלוקת ומשקל, נקבע באמצעות גובהלבדיקת יחס  BMIמדד   . 1

  במטרים
  20+ בניאוכלוסיית הסקר היא   . 2
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  2010וכלל האוכלוסייה המעשנים, לפי גיל ומין,  65בני + : 2.14לוח 
  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

 8.1 16.1 11.6 , לפחות פעם בשבועכיום מעשנים

  כיום (מתוך המעשנים  סיגריות מעשנים
 95.8 95.2 95.4 לפחות פעם בשבוע)

    ביום הסיגריותלפי מספר  מעשנים

 100.0 100.0 100.0 )1(כ"סה

5-1  15.2 (15.4) (14.7) 

10-6  27.5 20.6 38.4 

20-11  42.4 48.7 32.4 

40-21  (9.6) (9.7) .. 

    

 17.3 56.6 33.7 , והפסיקובשבועבעבר, לפחות פעם  עישנו

  הפסקת עישון (מתוך אלו שעישנו  גיל
    בעבר והפסיקו)

 100.0 100.0 100.0 ''כסה

 0.9 3.1 2.5 19 עד

29-20  10.3 11.2 8.3 

39-30  14.3 14.4 14.1 

49-40  21.4 23.7 16.0 

59-50  25.2 24.5 27.0 

 33.8 23.1 26.3 ומעלה 60

    

   המעשנים )2(האוכלוסייה כלל
 15.7 36.5 24.6 לפחות פעם בשבוע כיום

  , הסקר החברתי ס: למ"מקור
  סיגריות ביום 40- פחות מסיגרייה ליום או מעשנים יותר מ מעשניםכולל גם  כהסה"  . 1
  20+ בניאוכלוסיית הסקר היא   . 2
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, לפי )1(וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיות שינה 65בני + : 2.15לוח 
  2010גיל ומין, 

  אחוזים

  65בני + 

 )2(האוכלוסייה כלל נשים גברים כ"סה  

     
 רדם יעל קושי לה דיווחו

     או לישון במשך לילה שלם
 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה
 14.4 33.0 26.7 30.3 כמעט בכל לילה אולילה  בכל

 11.3 15.6 10.9 13.5 בשבוע שלוש - פעמיים
 13.3 13.0 9.8 11.6 פחות אובשבוע  פעם

 61.0 38.4 52.6 44.6 קושיהיה  לא
     

 על קושי כלשהו להירדם  דיווחו
     או לישון במשך לילה שלם

 39.0 61.6 47.4 55.4 כ"סה
74-65  51.7 43.9 57.8  

75+ 60.0 51.8 66.4  
     

 על הרגשת עייפות או נמנום  דיווחו
     )3(במשך היום, בגלל בעיות שינה

 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה
 15.6 25.6 16.1 22.0 רבה מאד עייפות
 30.2 36.1 29.5 33.6 רבה עייפות
 38.6 23.7 36.1 28.4 קלה עייפות

 15.6 14.6 18.3 16.0 כללעייפות  אין
     

 על הרגשת עייפות או נמנום  דיווחו
 כלשהם במשך היום, 

     )3(בגלל בעיות שינה
 84.4 85.4 81.7 84.0 כ"סה

 74-6581.2 79.7 82.1  
75+87.0 83.8 89.0  

  , הסקר החברתיס: למ"מקור
  בחודש האחרון . 1
  ומעלה 20אוכלוסיית הסקר היא בני  . 2
  להירדם או לישון קשייםמתוך אלו שיש להם  . 3
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  וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם  65בני + : 2.16לוח 
מהמחלות הבאות ואלו שנטלו תרופה למחלה פעם מחלה -אי

  2009זו, לפי מין, 
  אחוזים

  65בני + 

 האוכלוסייה כלל נשים גברים כ"סה  

     

 11.1 57.3 48.7 53.5 דם לחץ יתר

 2.2 8.8 18.3 13.0 , אוטם שריר הלבלב התקף

 2.7 15.0 13.4 14.3 )1(אחרת לב מחלת

 0.9 5.4 5.8 5.6 מוחי שבץ

 4.9 23.8 21.7 22.9 סוכרת

 3.7 7.3 5.7 6.6 אסתמה

 1.7 7.3 5.5 6.5 כרונית ריאות מחלת

 2.7 13.9 8.8 11.6 במערכת העיכול כרונית בעיה

 1.6 8.4 8.1 8.3 סרטן - ממארת מחלה

 2.5 10.7 5.4 8.4 חרדה או דיכאון

     

  לפי מרשם  תרופות נטלו
)2(רופא בגלל מחלה זו

 
    

 87.6 95.8 95.1 95.5 דם לחץ יתר

 87.8 83.8 89.7 87.5 , אוטם שריר הלבלב התקף

 72.9 78.8 86.7 82.1 )1(אחרת לב מחלת

 78.6 79.4 70.4 75.2 מוחי שבץ

 88.8 93.8 89.4 92.0 סוכרת

 76.3 83.7 87.4 85.1 אסתמה

 63.9 72.0 68.9 70.9 כרונית ריאות מחלת

 79.1 83.9 79.1 82.3 במערכת העיכול כרונית בעיה

 42.8 41.1 43.2 42.0 סרטן - ממארת מחלה

 73.4 68.0 82.3 72.0 חרדה או דיכאון

  2009, סקר בריאות סמתוך למ" עיבוד: מקור
  כולל הפרעות בקצב הלב  . 1
  המחלהמתוך אלו שדיווחו על   . 2
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ובקרב כלל  65מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני + : 2.17לוח 
  2012האוכלוסייה, לפי גיל, מין ומיקום השאתות, 

  סוף שנה 

  65+ 69-65 74-70 79-75 84-80 85+ 
  כלל 

 האוכלוסייה
        

        מוחלטים מספרים
        

 27,308 1,710 2,232 3,055 3,339 3,605 13,941  כ"סה

 12,298 825 1,141 1,674 1,846 1,931 7,417 גברים

 15,010 885 1,091 1,381 1,493 1,674 6,524 נשים

        

        נפש 100,000-ל שיעורים
        

 285 2,579 1,822 1,915 1,634 1,680 1,775  כ"סה

        

 277 3,123 2,408 2,499 2,040 1,951 2,170 כ"סה גברים

 9 182 125 90 77 63 83 קיבה  : מזה

 33 560 401 405 277 228 303 גס וחלחולת מעי  

 29 220 268 321 248 210 241 ריאה  

 52 443 357 487 539 526 506 ערמונית  

 26 458 334 285 203 196 239 השתן שלפוחית  

 18 182 118 109 95 86 101 ממארת לימפומה  

 9 114 65 66 55 38 54 ליקמיה  

        

 299 2,218 1,452 1,493 1,312 1,448 1,471 כ"סה נשים

 4 95 57 36 36 22 36 : קיבהמזה

 25 386 223 224 168 132 180 גס וחלחולת מעי  

 13 110 116 115 94 104 104 ריאה  

 90 444 293 325 356 448 393 שד  

 8 28 24 27 31 46 36 שחלה  

 4 93 53 42 29 25 35 השתן שלפוחית  

 15 98 93 82 60 70 72 ממארת לימפומה  

 5 120 40 34 26 27 35 ליקמיה  

  משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי  מקור: 



  2015 - קשישים בישראל 120

  

, לפי מין 65מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב בני + : 2.18לוח 
  וקבוצת אוכלוסייה, שנים נבחרות

  סוף שנה ,נפש 100,000- שיעורים ל

  2006 2008 2009 2010 2011 2012 
       

       גברים
 2,195 2,215 2,287 2,265 2,281 2,309 *סה"כ יהודים ואחרים

 84 86 91 84 89 91 קיבה  : מזה
 305 314 307 333 378 379 גס וחלחולת מעי  
 227 243 252 235 229 231 ריאה  
 523 526 559 546 611 556 ערמונית  
 243 208 239 238 238 236 השתן שלפוחית  
 104 103 97 97 95 111 לימפומה ממארת  
 53 51 62 61 37 58 ליקמיה  

      
 1,961 2,158 2,286 2,179 2,005 2,062 כ ערביםסה"
 70 77 57 83 52 101 קיבה  : מזה

 266 222 305 285 284 229 גס וחלחולת מעי  
 388 386 449 462 372 392 ריאה  
 389 391 354 303 365 353 ערמונית  
 195 193 255 241 184 309 השתן שלפוחית  
 67 100 82 101 73 95 לימפומה ממארת  
 71 90 73 63 52 66 ליקמיה  

       
       נשים

 1,505 1,565 1,578 1,574 1,564 1,468 *סה"כ יהודיות ואחרות
 33 40 47 46 48 47 : קיבהמזה

 184 221 222 225 259 243 גס וחלחולת מעי  
 110 114 111 109 98 85 ריאה  
 408 388 394 392 396 343 שד  
 36 34 36 34 39 40 שחלה  
 37 36 38 49 43 37 השתן שלפוחית  
 71 74 67 80 72 76 לימפומה ממארת  
 34 31 31 41 28 31 ליקמיה  

       
 1,095 1,160 1,181 1,231 1,182 995 כ ערביותסה"
 66 24 34 49 33 52 : קיבהמזה

 173 177 202 224 215 151 גס וחלחולת מעי  
 40 59 58 80 58 48 ריאה  
 242 262 205 232 286 219 שד  
 11 18 27 12 36 18 השתן שלפוחית  

 מקור: משרד הבריאות, רישום הסרטן הלאומי

  כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  *
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מקרים חדשים של שאתות ממאירות בקרב יהודים ואחרים*  : 2.19לוח 
  2012, לפי גיל, מין ויבשת לידה, 65בני +

  סוף שנה

  65+ 69-65 74-70 75+ 

     

     מוחלטים מספרים

 6,452 2,929 3,151 12,532 65ואחרים בני + יהודים כ"סה

 3,342 1,605 1,665 6,612 גברים

 3,110 1,324 1,486 5,920 נשים

     

     נפש 100,000-ל שיעורים

     גברים

 2,569 1,578 2,091 2,081 ישראל ילידי

 2,473 2,209 2,126 2,249 אמריקה- אירופה ילידי

 2,059 1,858 1,443 1,738 אסיה ילידי

 2,073 1,547 1,780 1,797 אפריקה ילידי

     נשים

 1,663 1,122 1,783 1,559 ישראל ילידות

 1,605 1,607 1,539 1,577 אמריקה- אירופה ילידות

 1,321 1,139 1,289 1,255 אסיה ילידות

 1,285 1,133 1,186 1,199 אפריקה ילידות

 רישום הסרטן הלאומי, משרד הבריאות  מקור: 

 כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא) *
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הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות  65+אומדן בני  : 2.20לוח 
  2014ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 

 אחוזים, סוף שנה

      
ללכת או לעלות 

 להתלבש או להתרחץ   במדרגות

  
  סה"כ 

 סה"כ באלפים
אין 

 קושי

יש 
קושי 
 מועט

יש 
קושי 

   )1(רב
אין 

 קושי

יש 
קושי 
 מועט

יש 
קושי 

 )1(רב
   

 14.4 14.3 71.3 33.5 18.9 47.6 100.0 878.3 65סה"כ בני +
     

 גיל
 6.4 11.1 82.4 23.3 18.6 58.2 100.0 490.8 74-65בני 

 24.4 18.4 57.2 46.4 19.4 34.2 100.0 387.5 75בני +
     

 מין
 10.2 11.9 78.0 26.3 18.9 54.8 100.0 390.3 גברים
 17.7 16.3 66.0 39.2 18.9 41.9 100.0 488.0 נשים

     
 קבוצת אוכלוסייה

 13.0 13.2 73.8 31.8 19.0 49.2 100.0 805.4 יהודים ואחרים
 מזה: עולי 

 18.1 19.3 62.6 41.9 24.5 33.6 100.0 164.7 בריה"מ לשעבר
 29.2 27.1 43.7 51.8 18.3 29.9 100.0 72.9 ערבים

   
פעולות הקשורות למשק 

 לזכור או להתרכז )2(הבית

  
  סה"כ 

 סה"כ באלפים
אין 

 קושי

יש 
קושי 
 מועט

יש 
קושי 

   )1(רב
אין 

 קושי

יש 
קושי 
 מועט

יש 
קושי 

 )1(רב
   

 11.7 36.6 51.7 30.1 17.2 52.7 100.0 878.3 65סה"כ בני +
     

 גיל

 7.7 31.3 61.0 18.8 16.8 64.4 100.0 490.8 74-65בני    
 16.8 43.3 40.0 44.5 17.7 37.8 100.0 387.5 75בני +

     
 מין

 10.4 34.3 55.3 21.7 14.5 63.8 100.0 390.3 גברים
 12.8 38.4 48.9 36.9 19.3 43.8 100.0 488.0 נשים

     
 קבוצת אוכלוסייה

 10.6 36.1 53.3 28.2 17.1 54.7 100.0 805.4 יהודים ואחרים
 מזה: עולי 

 15.0 37.3 47.7 34.2 23.6 42.2 100.0 164.7 בריה"מ לשעבר
 24.3 41.8 33.9 51.6 17.9 30.4 100.0 72.9 ערבים

� 



  123  של הקשישים בריאותייםמאפיינים   

הגרים בקהילה, לפי היכולת לבצע פעולות  65אומדן בני + : 2.20לוח 
 2014ותפקודים שונים ולפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 

  (המשך)
 אחוזים, סוף שנה

 )4(לשמוע )3(לראות

  
  סה"כ 

 סה"כ באלפים
אין 

 קושי

יש 
קושי 
 מועט

יש 
קושי 

   )1(רב
אין 

 קושי

יש 
קושי 
 מועט

יש 
קושי 

 )1(רב

   

 11.1 31.7 57.2 12.0 26.3 61.7 100.0 878.3 65סה"כ בני +

     

 גיל

 6.2 27.1 66.7 7.3 21.3 71.4 100.0 490.8 74-65בני 

 17.3 37.6 45.1 18.1 32.5 49.4 100.0 387.5 75בני +

     

 מין

 11.9 34.4 53.7 10.2 22.1 67.7 100.0 390.3 גברים

 10.4 29.6 60.0 13.5 29.6 56.9 100.0 488.0 נשים

     

 קבוצת אוכלוסייה

 10.9 31.4 57.7 11.1 25.1 63.8 100.0 805.4 יהודים ואחרים

 מזה: עולי 
 12.7 30.2 57.2 16.7 29.7 53.6 100.0 164.7 בריה"מ לשעבר

 13.7 35.3 50.9   22.2 39.4 38.4 100.0 72.9 ערבים

; למ"ס, עיבוד מיוחד על 2014-2012למ"ס, עיבוד על נתוני הסקר החברתי לשנים מקור: 
  2014האוכלוסייה המבוגרת במוסדות לטיפול ממושך מתוך מפקד המוסדות 

 כולל אלה שאינם יכולים כלל לבצע את הפעולה/תפקוד . 1
 כגון: נקיון, קניות וסידורים מחוץ לבית . 2
 מרכיב/ה משקפייםגם כאשר  . 3
 גם כאשר מרכיב/ה מכשיר שמיעה . 4
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וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת  65בני + : 2.21לוח 
  2014הפגיעה, גיל, מין, מעמד הנפגע וקבוצת אוכלוסייה, 

  מספרים מוחלטים

 קל פצועים קשה פצועים הרוגים כ"סה  
     

     65+ בני
 1,612 310 65 1,987 כ"סה

 872 154 47 1,073 גברים
 740 156 18 914 נשים

     
      74-65 בני
 1,007 136 28 1,171 כ"סה

 542 71 19 632 גברים
 465 65 9 539 נשים

     
     75+ בני
 605 174 37 816 כ"סה

 330 83 28 441 גברים
 275 91 9 375 נשים

     
     הנפגעמעמד לפי  65+ בני

 476 172 44 692 רגל הולך
 717 63 10 790 רכב נהג

 373 54 8 435 ברכב נוסע
 46 21 3 70 אחר

     
   65+ בני

     לפי קבוצת אוכלוסייה*
 1,462 286 56 1,804 יהודים
 117 17 8 142 ערבים

     
     האוכלוסייה כלל
 20,069 1,562 279 21,910 כ"סה

 11,441 1,063 210 12,714 גברים
 8,628 499 69 9,196 נשים

  למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים  מקור: 
נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם  2003בשנת   * 

ערבים ודרוזים. - ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצרים
  גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים יתר הנתונים בלוח כוללים



  125  של הקשישים בריאותייםמאפיינים   

וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, לפי חומרת  65בני + : 2.22לוח 
  2014הפגיעה, גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 

  נפש 100,000- שיעורים ל

 קל פצועים קשה פצועים הרוגים כ"סה  
     

     65+ בני

225735183 כ"סה

2761240224 גברים
185432150 נשים

 

  74-65 בני

243628209 כ"סה

283932243 גברים

209325180 נשים

 

 75+ בני

203943151 כ"סה

2671750200 גברים

159439116 נשים

 

   65בני +
 לפי קבוצת אוכלוסייה*

232737188 יהודים

1841022152 ערבים

 

 האוכלוסייה כלל

267319244 כ"סה

312526281 גברים

222212208 נשים

  ת דרכים עם נפגעיםלמ"ס, תאונו מקור:
נעשה שינוי בסיווג. קבוצת היהודים מוצגת בנפרד ואינה כוללת נוצרים שאינם  2003בשנת  *

ערבים ודרוזים. - דת. קבוצת הערבים כוללת מוסלמים, נוצריםערבים ואוכלוסייה ללא סיווג 
 יתר הנתונים בלוח כוללים גם נוצרים שאינם ערבים, אוכלוסייה ללא סיווג דת וזרים
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וכלל האוכלוסייה שנפגעו בתאונות דרכים, שנים  65בני + : 2.23לוח 
  נבחרות

  נפש 100,000- שיעורים ל

 : הרוגיםמזה  נפגעים כ"סה  

 האוכלוסייה כלל 65+ בני   האוכלוסייה כלל 65+ בני  

      

1985 378 442  24 9 

1990 459 594  23 9 

1996 408 818  23 9 

1997 385 814  21 9 

1998 379 826  21 9 

1999 363 743  18 8 

2001 219 584  12 8 

2002 290 581  16 8 

2003 273 554  12 7 

2004 283 542  13 7 

2005  277 512  12 6 

2006  295 509  12 6 

2007  278 457  11 6 

2008 275 435  11 6 

2009 249 425  8 4 

2010 250 368  10 5 

2011  253 349  8 4 

2012  226 302  7 3 

2103  249 301  6 3 

2014  225 267   7 3 

  למ"ס; משרד הבריאות  : ותמקור
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הנהגים המעורבים בתאונות דרכים, לפי וכלל  65נהגים בני + : 2.24לוח 
  2014חומרת התאונה, גיל ומין, 

 תאונותחומרת ה  

 קלות קשות קטלניות כ"סה  

     
     מוחלטים מספרים

 1,722 235 29 1,986 65נהגים מעורבים בני +

     

     גיל

 1,148 156 18 1,322  74-65 בני

 574 79 11 664 75+ בני

     

     מין

 1,348 192 26 1,566 גברים

 374 43 3 420 נשים

     

     המעורבים הנהגים כלל

 18,528 2,095 432 21,055 )1(כ"סה

 12,648 1,625 359 14,632 גברים

 4,915 358 47 5,320 נשים

     

     )2(נהגים 10,000-ל שיעורים

     65נהגים מעורבים בני +

 45 6 1 51  כ"סה

 54 8 1 62 גברים

 28 3 0 31 נשים

     

     כלל הנהגים המעורבים

 48 5 1 55 כ"סה

 57 7 2 67 גברים

 30 2 0 32 נשים

  למ"ס, תאונות דרכים עם נפגעים; מורשים לנהוג  מקורות: 
  כולל מין לא ידוע .1
 2014ובסוף  2013ממוצע של אוכלוסיית הנהגים בסוף   .2
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וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא או התייעצו  65בני + : 2.25לוח 
איתו בטלפון בשבועיים האחרונים, לפי מין והתמחות הרופא, 

2009  
  אחוזים

  65בני + 

 האוכלוסייה כלל נשים גברים כ"סה  

     

 9.5 32.0 29.1 30.7 )1(או רופא כללי משפחה רופא

 0.2 0.7 0.6 0.7 )2(פנימי רופא

 0.6 0.7 0.8 0.7 ומין עור רופא

 1.3 3.3 1.9 2.7 אורתופד רופא

 0.4 1.6 2.2 1.8 קרדיולוג רופא

 1.9 0.8  0.8 נשים רופא

 0.3 0.6 1.9 1.2 אורולוג רופא

 0.5 1.0 0.9 0.9 אוזן גרון אף רופא

 0.3 0.8 1.2 1.0 נוירולוג רופא

 0.4 0.7 1.4 1.0 כירורג רופא

 0.6 2.3 2.3 2.3 עיניים רופא

 0.1 0.4 0.2 0.3 ריאות רופא

 0.2 0.2 0.2 0.2 פסיכיאטר רופא

  2009, סקר בריאות סמתוך למ" עיבוד: מקור
כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים,   . 1

  מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
  בית חולים במרפאתרופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או   . 2
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ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא במהלך  65ביקורים של בני + : 2.26לוח 
  2009שנה, לפי מין והתמחות הרופא, 

  ממוצע לנפש

  65בני + 

 האוכלוסייה כלל נשים גברים כ"סה  

     

 3.2 11.6 10.8 11.2 )1(או רופא כללי משפחה רופא

 0.1 0.3 0.2 0.2 )2(פנימי רופא

 0.2 0.2 0.2 0.2 ומין עור רופא

 0.4 1.0 0.5 0.8 אורתופד רופא

 0.1 0.4 0.5 0.5 קרדיולוג רופא

 0.6 0.2  0.2 נשים רופא

 0.1 0.2 0.5 0.3 אורולוג רופא

 0.1 0.3 0.2 0.3 אוזן גרון אף רופא

 0.1 0.2 0.3 0.2 נוירולוג רופא

 0.1 0.1 0.4 0.3 כירורג רופא

 0.2 0.7 0.6 0.6 עיניים רופא

 0.0 0.2 0.0 0.1 ריאות רופא

 0.0 0.1 0.1 0.1 פסיכיאטר רופא

  2009, סקר בריאות סמתוך למ" עיבוד: מקור
חולים, כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת   . 1

  מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
  בית חולים במרפאתרופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים או   . 2
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אצל רופא מתוך סך הביקורים של כלל  65של בני + )1(ביקורים : 2.27לוח 
  2009האוכלוסייה במהלך שנה, לפי התמחות הרופא, 

  אחוזים

 כ"סה  

  

 30.6 )2(או רופא כללי משפחה רופא

 42.8 )3(פנימי רופא

 11.7 ומין עור רופא

 19.3 אורתופד רופא

 43.7 קרדיולוג רופא

 2.9 נשים רופא

 41.7 אורולוג רופא

 16.6 אוזן גרון אף רופא

 28.7 נוירולוג רופא

 21.3 כירורג רופא

 32.2 עיניים רופא

 29.7 ריאות רופא

 13.8 פסיכיאטר רופא

  2009, סקר בריאות סמתוך למ" עיבוד: מקור
  כולל ייעוץ טלפוני  . 1
כולל רופא משפחה, רופא כללי, רופא ילדים ורופא פנימי בקהילה (מרפאת קופת חולים,   . 2

  מרפאה פרטית, מרפאה צבאית וביקורים בבית)
  בית חולים במרפאתאו  רופא פנימי במרפאה לשירותי חירום, בחדר מיון של בית חולים  . 3
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המדווחים על ביצוע בדיקות  )1(וכלל האוכלוסייה 65בני +  : 2.28 לוח
 2010רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 

  אחוזים

 )2(מועד ביצוע הבדיקה האחרונה  

  
  עשו 

 בדיקה
  בשנה

 אחרונה
 שנה  מעל

 ועד שנתיים
  מעל

 כ"סה שנתיים

      

      דם בדיקת

 100.0 (0.9) 2.9 96.2 98.9 65+ בני כ"סה

 100.0 .. 3.2 95.9 98.4 גברים

 100.0 1.0 2.6 96.3 99.3 נשים

 100.0 8.2 11.4 79.8 89.6 )1(האוכלוסייה כלל

       

      כולסטרול בדיקת

 100.0 1.1 4.1 94.8 95.7 65+ בני כ"סה

 100.0 1.3 4.2 94.5 95.1 גברים

 100.0 0.9 4.0 95.1 96.1 נשים

 100.0 6.1 11.4 82.5 71.3 )1(האוכלוסייה כלל

       

      ונקודות חן שומות בדיקת

 100.0 18.0 21.0 60.2 21.6 65+ בני כ"סה

 100.0 16.1 21.6 62.4 23.7 גברים

 100.0 21.4 20.5 58.1 20.0 נשים

 100.0 30.9 20.4 48.7 20.8 )1(האוכלוסייה כלל

       

      ממוגרפיה בדיקת

 100.0 27.2 26.7 46.2 82.7 +65בנות  נשים

 100.0 19.0 28.0 53.0 70.3 )3(האוכלוסייה כלל

       

      פרוסטטה בדיקת

 100.0 20.3 18.3 61.4 53.4 +65בני  גברים

 100.0 18.5 18.5 63.0 38.8 )4(האוכלוסייה כלל

� 
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המדווחים על ביצוע בדיקות  )1(האוכלוסייהוכלל  65בני +  : 2.28 לוח
 (המשך) 2010רפואיות ועל מועד הבדיקה האחרונה, לפי מין, 

  אחוזים

 )2(מועד ביצוע הבדיקה האחרונה  

  
  עשו 

 בדיקה
  בשנה

 אחרונה
 שנה  מעל

 ועד שנתיים
  מעל

 כ"סה שנתיים

       

      סמוידם  בדיקת

 100.0 20.1 20.8 59.1 57.1 65+ בני כ"סה

 100.0 18.0 21.1 60.9 60.2 גברים

 100.0 22.0 20.6 57.4 54.7 נשים

 100.0 15.8 20.4 63.8 51.7 )1(האוכלוסייה כלל

       

      קולונוסקופייה בדיקת

 100.0 27.8 33.8 30.6 43.6 65+ בני כ"סה

 100.0 22.5 22.5 22.5 46.6 גברים

 100.0 49.7 43.8 46.9 41.2 נשים

 100.0 44.1 23.4 32.5 36.5 )5(האוכלוסייה כלל

  , הסקר החברתיס: למ"מקור
  ומעלה 20הסקר היא בני  אוכלוסיית . 1
  אלה שעשו את הבדיקה מתוך . 2
  ומעלה 40לנשים בנות  . 3
  ומעלה 50לגברים בני  . 4
  ומעלה 50לבני  . 5
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שפעת לפי  וכלל האוכלוסייה* אשר קיבלו חיסון נגד 65בני + : 2.29לוח 
  2010גיל ומין, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

 54.6 60.0 57.0 65+ בני כ"סה

    גיל

 49.7 57.1 52.9  74-65 בני

 60.7 63.8 62.1 75+ בני

    

 22.3 23.5 22.9 האוכלוסייה כלל

  , הסקר החברתי ס: למ"מקור
  ומעלה 20בני   *
  

עברו בדיקה, טיפול או ניקוי וכלל האוכלוסייה* אשר  65בני + : 2.30לוח 
  2010שיניים בשנה האחרונה, לפי גיל ומין, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    עברו בדיקה או טיפול שיניים

 38.8 37.7 38.3 65+ בני כ"סה

    גיל
 42.6 41.9 42.3  74-65 בני

 34.0 32.2 33.3 75+ בני

    

 51.7 47.9 49.8 האוכלוסייה כלל

     

    עברו ניקוי שיניים

 28.7 29.6 29.1 65+ בני כ"סה

    גיל

 34.7 32.4 33.7  74-65 בני

 21.2 25.9 23.3 75+ בני

    

 44.3 40.3 42.4 האוכלוסייה כלל

  , הסקר החברתי ס: למ"מקור
  ומעלה 20בני   *
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ושל כלל האוכלוסייה  65ביקורים וביקורים חוזרים של בני + : 2.31לוח 
  2014, לפי גיל ומין, )1(במחלקות לרפואה דחופה

 נשים גברים כ"סה  

    (באלפים) )2(ביקורים מספר

 283.6 242.1 525.7 65+ בני כ"סה

    גיל

 102.9 102.9 205.7  74-65 בני

 110.2 90.1 200.3  84-75 בני

 70.6 49.1 119.7 85+ בני

 1,199.6 1,299.5 2,499.1 האוכלוסייה כלל

    

   65של בני + הביקורים אחוז
 23.6 18.6 21.0 מתוך כלל הביקורים

    

    נפש לאלף שיעורים

 563.4 610.2 584.0 65+ בני כ"סה

    גיל

 395.4 464.3 427.0  74-65 בני

 673.7 737.1 700.5  84-75 בני

 980.1 1,130.0 1,036.2 85+ בני

 291.8 316.7 304.2 האוכלוסייה כלל

    

   )3(חוזרים ביקורים
    ימים (אחוזים) 30בתוך 

 21.6 24.7 23.0 65+ בני כ"סה

    גיל

 20.2 23.3 21.7  74-65 בני

 22.1 25.4 23.6  84-75 בני

 22.9 26.5 24.3 85+ בני

 18.0 17.4 17.7 האוכלוסייה כלל

של משרד הבריאות " 2014מאפייני הפעילות  - "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה  :מקור
  (פרסום באינטרנט)

בתי החולים במזרח  ללאבתי חולים לאשפוז כללי  28חדרי מיון בעבר. מבוסס על דיווח של   . 1
  ירושלים. למידע על שיעור הכיסוי הארצי מומלץ לפנות לפרסום

  עקב לידה ביקוריםמספר הפניות שנרשמו במחלקות לרפואה דחופה בבתי חולים, לא כולל   . 2
 השחרורביקורים חוזרים למחלקה דחופה באחד מבתי החולים בתוך חודש מתאריך    .3

 מהמחלקה לרפואה דחופה, מחולק בסך כל הביקורים בתקופה
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, )1(וכלל האוכלוסייה המדווחים על אשפוז בבית חולים 65בני + : 2.32לוח 
  2009לפי גיל ומין, 

  אחוזים

 האוכלוסייה כלל +75 74-65 +65  

     

 5.9 22.3 16.2 19.0 כ"סה

     

     מין

 5.9 21.8 17.3 19.3 גברים

 5.9 22.6 15.4 18.7 נשים

     

     אוכלוסייה קבוצת

 5.8 22.0 15.4 18.5 )2(ואחרים יהודים

 6.4 26.5 23.4 24.3 ערבים

  2009, סקר בריאות סמתוך למ" עיבוד: מקור
ללידה, אשפוז  אשפוזאשפוז בשנים עשר החודשים הקודמים לריאיון, לא כולל אשפוז יום,  . 1

  בבית חולים כרוני וניתוחים קוסמטיים
  שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא) נוצריםכולל: יהודים,  . 2
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ושל כלל האוכלוסייה באשפוז הכללי,  65אשפוזים* של בני + : 2.33לוח 
  מין וגיל, שנים נבחרותלפי 

  נפש 1,000- שיעורים ל

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 
        

        65+ בני
 432 442 461 462 493 491 488 כ"סה

 488 499 520 520 555 559 563 גברים
 389 397 414 418 445 441 432 נשים

        
         74-65 בני
 314 323 338 343 366 373 390 כ"סה

 371 381 399 401 431 438 460 גברים
 265 273 285 293 312 319 336 נשים

        
        75+ בני
 575 581 602 595 632 631 612 כ"סה

 647 656 677 669 710 719 703 גברים
 524 530 549 543 579 572 549 נשים

        
         84-75 בני
 514 526 544 541 577 575 562 כ"סה

 587 602 623 618 654 665 653 גברים
 460 471 487 485 522 514 498 נשים

        
        85+ בני
 725 719 745 731 774 831 769 כ"סה

 813 807 831 813 870 920 875 גברים
 671 666 693 680 716 775 702 נשים

        
        האוכלוסייה כלל
 136 138 140 141 146 144 140 כ"סה

 132 134 136 136 142 141 140 גברים
 140 142 145 145 151 147 141 נשים

  אגף המידע, משרד הבריאות :מקור
שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי   * 

  החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים
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במחלקות כלליות, מסך האשפוזים  65אשפוזים* של בני + : 2.34לוח 
  באוכלוסייה, לפי מין וגיל, שנים נבחרות

  אחוזים

  2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 

        

        65+ בני

 34.2 33.8 33.8 33.2 33.3 34.1 34.1 כ"סה

 35.3 34.7 34.7 33.8 33.8 34.2 34.0 גברים

 33.2 32.9 32.9 32.6 32.8 34.0 34.1 נשים

        

        75+ בני

 20.6 20.4 20.5 20.2 20.4 20.1 18.8 כ"סה

 19.8 19.6 19.7 19.3 19.3 19.0 18.0 גברים

 21.4 21.2 21.4 21.1 21.3 21.2 19.6 נשים

        

        85+ בני

 7.5 7.2 7.3 7.1 7.0 5.8 5.7 כ"סה

 6.5 6.3 6.3 6.2 6.2 5.1 5.1 גברים

 8.4 8.1 8.1 7.9 7.7 6.4 6.3 נשים

  אגף המידע, משרד הבריאות: מקור
שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי   * 

  החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים
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  מחלקות*, שנים נבחרותמכלל המאושפזים, לפי  65בני + : 2.35לוח 
  אחוזים

  2000  2005 2010 2011 2012 2013 2014 

        

   המחלקות כלל
 34.2 33.8 33.8 33.2 33.3 34.1 34.1 הכלליות

        

 60.8 60.1 60.3 59.2 59.0 58.9 58.0 פנימית

 53.0 50.7 49.5 47.4 47.5 47.6 46.1 ריאות

 98.9 98.8 96.5 96.3 95.8 97.9 96.1 חריפה גריאטרייה

 35.4 34.8 33.9 33.1 32.1 33.7 33.9 נירולוגיה

 41.5 40.5 40.6 39.3 38.2 42.1 37.9 אונקולוגיה

 36.2 35.4 34.6 35.6 35.0 32.6 32.1 ומין עור

 15.7 16.0 15.0 11.4 8.5 9.2 3.6 עצם מוח השתלת

 48.1 48.2 49.0 48.2 48.9 49.9 47.6 כללי נמרץ טיפול

 51.2 50.9 50.8 49.8 49.4 50.4 50.4 לב נמרץ טיפול

 60.5 64.5 68.7 68.3 71.2 72.7 73.9 נשימתי נמרץ טיפול

 28.1 27.7 27.3 27.3 27.2 27.8 27.2 כללית כירורגייה

 36.4 36.1 36.3 35.4 35.2 34.5 32.4 אורתופדיה

 40.5 40.5 39.9 38.3 37.9 40.9 40.3 אורולוגיה

 36.4 34.6 35.0 33.6 33.7 30.3 28.8 נירוכירורגייה

 47.7 48.3 48.5 46.7 47.6 47.4 47.4 ולב חזה כירורגייה

 54.3 54.8 55.5 54.7 53.7 57.6 55.8 דם כלי כירורגייה

 25.2 25.1 25.3 27.8 27.3 28.4 28.1 פלסטית כירורגייה

 58.2 59.5 59.6 60.1 61.0 59.3 58.4 עיניים

  גרון -אוזן-אף
 14.1 14.5 13.3 13.8 13.0 12.3 11.9 ראש וצוואר וכירורגייה

 13.0 13.3 11.7 11.4 10.5 11.5 11.6 ולסת פה

 3.4 3.5 3.3 3.1 3.1 3.7 3.9 נשים

 25.9 25.7 30.9 31.2 31.9 28.9 36.2 השהיה

  אגף המידע, משרד הבריאות  מקור: 
מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי  שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים  *

  החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים
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במחלקות כלליות, לפי מין,  65התפלגות האשפוזים בקרב בני + : 2.36לוח 
2014  

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

 100.0 100.0 100.0 כלל המחלקות הכלליות*

    

 49.6 46.8 48.2  פנימית

 0.3 0.4 0.3 ריאות

 4.6 3.0 3.8 חריפה גריאטרייה

 1.7 1.9 1.8 נירולוגיה

 1.1 1.5 1.3 אונקולוגיה

 0.4 0.4 0.4 ומין עור

 0.1 0.1 0.1 עצם מוח השתלת

 2.0 2.4 2.2 כללי נמרץ טיפול

 2.8 4.7 3.7 לב נמרץ טיפול

 0.2 0.3 0.2 נשימתי נמרץ טיפול

 14.7 16.4 15.6 כללית כירורגייה

 7.2 3.9 5.5 אורתופדיה

 1.3 5.7 3.5 אורולוגיה

 0.9 1.1 1.0 נירוכירורגייה

 1.2 1.9 1.5 ולב חזה כירורגייה

 0.7 1.7 1.2 דם כלי כירורגייה

 0.6 0.6 0.6 פלסטית כירורגייה

 4.0 3.4 3.7 עיניים

 0.9 1.1 1.0 ראש וצוואר וכירורגייהגרון -אוזן-אף

 0.1 0.1 0.1 ולסת פה

 1.9 0.0 0.9  נשים

 3.7 2.9 3.3  השהיה

  אגף המידע, משרד הבריאותמקור: 
שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי   *

  החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים
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ובקרב כלל  65+שהייה ממוצעת במחלקה בקרב חולים בני  : 2.37 לוח
 2014האוכלוסייה שהשתחררו מאשפוז כללי בשנת 

  ימים

 האוכלוסייה כלל   65+ בני  

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  
        

 3.9 4.2 4.1  5.5 5.3 5.4 *הכלליות המחלקות כלל

        

 4.7 4.4 4.6  5.2 5.0 5.1 פנימית

 5.9 6.0 6.0  6.3 6.2 6.3 ריאות

 12.0 12.4 12.2  12.0 11.6 11.8 חריפה גריאטרייה

 5.3 5.4 5.4  6.7 6.5 6.6 נירולוגיה

 7.3 6.7 7.0  8.3 7.1 7.6 אונקולוגיה

 8.5 8.7 8.6  9.5 9.5 9.5 ומין עור

 15.0 16.4 15.8  13.3 12.4 12.8 עצם מוח השתלת

 5.6 5.9 5.8  6.6 6.7 6.6 כללי נמרץ טיפול

 2.8 2.7 2.7  2.9 2.9 2.9 לב  נמרץ טיפול

 4.6 3.9 4.2  5.8 4.7 5.2 נשימתי נמרץ טיפול

 2.6 2.6 2.6  3.7 3.5 3.6 כללית כירורגייה

 5.5 4.9 5.2  6.7 7.0 6.8  אורתופדיה

 3.5 3.5 3.5  4.0 4.2 4.2  אורולוגיה

 6.3 6.5 6.4  6.9 7.0 6.9 נירוכירורגייה

 6.8 6.5 6.6  7.3 7.1 7.2 ולב חזה כירורגייה

 4.3 4.9 4.7  4.9 5.1 5.1 דם כלי כירורגייה

 4.6 5.7 5.1  5.6 4.8 5.2 פלסטית כירורגייה

 2.0 2.2 2.1  1.8 1.9 1.8 עיניים

  גרון -אוזן-אף
 2.9 2.9 2.9  4.1 4.2 4.2 ראש וצוואר וכירורגייה

 3.8 3.8 3.8  5.4 4.3 4.9 ולסת פה

 2.2 1.4 2.2  3.4 1.4 3.4  נשים

 1.1 1.1 1.1   1.1 1.1 1.1  השהיה

 אגף המידע, משרד הבריאות  מקור: 

שחרורים מבית החולים, כולל שחרורים מהמחלקות לאשפוז כללי ללא יולדות בכל בתי  *
  החולים, לא כולל העברות בין מחלקות באותו בית חולים
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וכלל האוכלוסייה, המטופלים* בטיפול אמבולטורי  65בני + :2.38 לוח
 2014פסיכיאטרי, 

  סוף שנה

 כ"סה  

  

  מוחלטים מספרים

 6,379 65+ בני מטופלים

 57,498 האוכלוסייה בכלל מטופלים

  

  אחוזים

 11.1 המטופלים מכלל 65+ בני

 0.7 65+ מכלל בני 65+ בני מטופלים

 0.7 מתוך האוכלוסייה המטופלים כלל

  משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה  מקור: 
  אנשים שהיה להם לפחות מגע אחד בתקופה הנתונה  *

  

  

וכלל האוכלוסייה, המאושפזים במסגרת אשפוז יום  65בני + : 2.39 לוח
 2014פסיכיאטרי, לפי גיל ומין, 

  , סוף שנהמספרים מוחלטים

 נשים גברים כ"סה  

    

 15 9 24 65+ בני

 13 7 20  74-65 בני

 2 2 4  84-75 בני

 0 0 0 85+ בני

    

 167 230 397 האוכלוסייה כלל

  משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה  מקור: 
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וכלל האוכלוסייה, המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי  65בני + : 2.40 לוח
 2014גיל ומין, מלא, לפי 

  סוף שנה

 נשים גברים כ"סה  

    

    מוחלטים מספרים

 182 168 350 65+ בני כלל

 133 131 264  74-65 בני

 42 32 74  84-75 בני

 7 5 12 85+ בני

    

 1,232 2,295 3,527 האוכלוסייה כלל

    

   נפש באוכלוסייה המתאימה 1,000-ל שיעורים

 0.4 0.4 0.4 65+ בני כלל

 0.5 0.6 0.5  74-65 בני

 0.3 0.3 0.3  84-75 בני

 0.1 0.1 0.1 85+ בני

    

 0.3 0.6 0.4 האוכלוסייה  כלל

  משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה  מקור: 



  143  של הקשישים בריאותייםמאפיינים   

, 65המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מתוך כלל בני + 65בני +  : 2.41 לוח
כלל האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, והמאושפזים מקרב 

 שנים נבחרות

  , סוף שנהנפש 1,000- שיעורים ל

  1990 2000 2005 2009 2013 2014  

       

       65+ בני כלל

 0.4 0.4 0.4 0.7 1.5 3.5 כ"סה

 0.4 0.5 0.4 0.7 1.4 3.1 גברים

 0.4 0.3 0.3 0.8 1.5 3.9 נשים

       

        74-65 בני

 0.5 0.6 0.5 0.9 1.7 3.6 כ"סה

 0.6 0.7 0.5 0.9 1.7 3.7 גברים

 0.5 0.5 0.5 0.9 1.6 3.5 נשים

       

        84-75 בני

 0.3 0.3 0.3 0.6 1.3 3.6 כ"סה

 0.3 0.2 0.3 0.5 1.0 2.3 גברים

 0.3 0.3 0.3 0.7 1.5 4.5 נשים

       

       85+ בני

 0.1 0.1 0.1 0.4 1.0 3.1 כ"סה

 0.1 0.2 0.2 0.4 0.6 1.8 גברים

 0.1 0.1 0.1 0.3 1.2 4.0 נשים

       

       האוכלוסייה כלל

 0.4 0.4 0.5 0.6 0.8 1.8 כ"סה

 0.6 0.6 0.6 0.7 1.0 2.1 גברים

 0.3 0.3 0.3 0.4 0.7 1.5 נשים

  משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה  מקור: 
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ושל כלל  65קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני + : 2.42 לוח
 האוכלוסייה, לפי קבוצת גיל ומין, שנים נבחרות

  מספרים מוחלטים

  1990 2000 2005 2010 2013 2014 

     

     65+ בני כלל

 1,899 1,850 1,645 1,746 1,867 1,412 כ"סה

 834 818 758 628 641 526 גברים

 1,065 1,032 887 1,118 1,226 886 נשים

       

        74-65 בני

 1,237 1,215 1,005 1,072 1,117 892 כ"סה

 573 578 497 387 408 321 גברים

 664 637 508 685 709 571 נשים

       

        84-75 בני

 527 521 540 567 621 467 כ"סה

 201 195 214 203 186 181 גברים

 326 326 326 364 435 286 נשים

       

       85+ בני

 135 114 100 107 129 53 כ"סה

 60 45 47 38 47 24 גברים

 75 69 53 69 82 29 נשים

       

       האוכלוסייה כלל

 22,527 22,015 20,918 20,892 18,172 12,262 כ"סה

 14,125 13,667 13,095 12,605 10,632 6,788 גברים

 8,402 8,348 7,823 8,287 7,540 5,474 נשים

  משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה  מקור: 
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ושל כלל  65קבלות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני + : 2.43 לוח
 2014האוכלוסייה, לפי אבחנה וקבוצת גיל, 

 85+ בני  84-75 בני  74-65 בני 65+ בני  
  כלל 

 האוכלוסייה

      

      מוחלטים מספרים

 22,527 135 527 1,237 1,899 קבלות  כ"סה

 והפרעות סכיזופרניה
 10,765 20 126 527 673 דלוזיונליות

 1,667 15 36 50 101 חריפות פסיכוטיות הפרעות

 3,272 40 209 420 669 אפקטיביות הפרעות

 732 47 112 76 235 אורגניות הפרעות

 1,303 8 15 85 108 נירוטיות הפרעות

 893  4 11 15 אישיּות הפרעות

 1,364  2 13 15 ואלכוהול סמים

 161   2 2 שכלי פיגור

 403     הילדות בגיל הפרעות

 1,967 5 23 53 81 אחרים פניה גורמי

      

      אחוזים

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 קבלות כ"סה

 והפרעות סכיזופרניה
 47.8 14.8 23.9 42.6 35.4 דלוזיונליות

 7.4 11.1 6.8 4.0 5.3 חריפות פסיכוטיות הפרעות

 14.5 29.6 39.7 34.0 35.2 אפקטיביות הפרעות

 3.2 34.8 21.3 6.1 12.4 אורגניות הפרעות

 5.8 5.9 2.8 6.9 5.7 נירוטיות הפרעות

 4.0 0.0 0.8 0.9 0.8 אישיּות הפרעות

 6.1 0.0 0.4 1.1 0.8 ואלכוהול סמים

 0.7 0.0 0.0 0.2 0.1 שכלי פיגור

 1.8 0.0 0.0 0.0 0.0 הילדות בגיל הפרעות

 8.7 3.7 4.4 4.3 4.3 אחרים פניה גורמי

  משרד הבריאות, שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכה  מקור: 
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ושל כלל  65קבלות ראשונות לאשפוז פסיכיאטרי מלא של בני + : 2.44 לוח
 2014האוכלוסייה, 

 נשים גברים כ"סה  

    

    מוחלטים מספרים

 290 267 557 65+ בני כלל

 135 139 274  74-65 בני

 117 89 206  84-75 בני

 38 39 77 85+ בני

    

 1,918 2,992 4,910 האוכלוסייה כלל

    

   נפש באוכלוסייה המתאימה 1,000-ל שיעורים

 0.6 0.7 0.6 65+ בני כלל

 0.5 0.6 0.6  74-65 בני

 0.7 0.7 0.7  84-75 בני

 0.5 0.9 0.7 85+ בני

    

 0.5 0.7 0.6 האוכלוסייה כלל

  , שירותי בריאות הנפש, המחלקה למידע והערכההבריאות משרד  מקור: 
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בין קופות החולים,  65התפלגות אוכלוסיית המבוטחים בני +  : 2.45לוח 
  שנים נבחרותלפי גיל, 

  אחוזים 

 האוכלוסייה כלל 85+ בני  84-75 בני  74-65 בני 65+ בני  

       

      2005 נובמבר

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 53.9 75.6 72.4 65.9 69.3 כללית בריאות שירותי

 24.1 12.5 14.4 18.8 16.6 בריאות שירותי מכבי

 9.9 6.7 7.4 8.0 7.7 חולים לאומית  קופת

 12.1 5.3 5.7 7.3 6.5 מאוחדת חולים קופת

       

      2010 נובמבר

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 52.5 73.1 69.3 62.1 66.0 כללית בריאות שירותי

 24.7 14.1 16.7 21.4 18.8 בריאות שירותי מכבי

 9.2 6.8 7.3 7.6 7.4 חולים לאומית  קופת

 13.6 6.0 6.7 8.9 7.8 מאוחדת חולים קופת

       

      2013 נובמבר

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 52.4 71.1 65.7 59.1 62.8 כללית בריאות שירותי

 25.0 15.4 19.3 23.4 21.0 בריאות שירותי מכבי

 8.9 6.9 7.4 7.5 7.4 חולים לאומית  קופת

 13.7 6.5 7.7 10.0 8.8 מאוחדת חולים קופת

       

      2014 נובמבר

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 52.4 70.5 64.4 58.3 61.9 כללית בריאות שירותי

 25.0 15.9 20.2 24.0 21.7 בריאות שירותי מכבי

 8.9 6.9 7.4 7.5 7.4 חולים לאומית  קופת

 13.7 6.7 8.0 10.2 9.0 מאוחדת חולים קופת

  המוסד לביטוח לאומי  מקור: 
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 2014-1994מתוך כלל המבוטחים בכל קופת חולים,  65בני +  : 2.46 לוח

   אחוזים

 כ"סה  
  בריאות  שירותי
 כללית

  שירותי  מכבי
 בריאות

  חולים קופת
 לאומית

  חולים קופת
 מאוחדת

      

 4.1 7.2 4.9 13.1 10.2 1994 דצמבר

 4.4 7.4 5.1 12.9 10.1 1995 דצמבר

 4.4 7.3 5.2 13.0 10.0 1996 נובמבר

 4.4 7.2 5.4 13.2 10.1 1997 נובמבר

 4.6 7.4 5.5 13.2 10.0 1998 נובמבר

 4.7 7.4 5.6 13.1 10.0 1999 נובמבר

 4.8 7.5 5.8 13.1 10.0 2000 נובמבר

 5.0 7.5 6.0 13.1 10.0 2001 נובמבר

 5.2 7.7 6.3 13.1 10.1 2002 נובמבר

 5.3 7.9 6.6 13.2 10.2 2003 נובמבר

 5.4 8.0 6.8 13.2 10.2 2004 נובמבר

 5.5 7.9 7.0 13.1 10.2 2005 נובמבר

 5.8 8.0 7.3 13.2 10.4 2006 נובמבר

 5.5 8.1 7.3 12.9 10.1 2007 נובמבר

 5.5 8.1 7.3 12.8 10.1 2008 נובמבר

 5.6 8.1 7.5 12.8 10.1 2009 נובמבר

 5.8 8.2 7.7 12.8 10.2 2010נובמבר 

 5.8 8.2 7.6 12.6 10.0 2011נובמבר 

 6.7 8.7 8.7 13.0 10.7 2012נובמבר 

 7.0 9.1 9.2 13.1 10.9 2013נובמבר 

 7.3 9.2 9.7 13.1 11.1 2014נובמבר 

  לאומיהמוסד לביטוח   מקור: 

  



מאפיינים†חברתיים
וכלכליים†של†הקשישים



 

  __לקט נתונים  __
____________________________________  

 

�  + È�·65  ,„ÂÓÈÏ ˙Â�˘ ÈÙÏ2014 
  4-0  11.5%  

  +13   41.5%  

�  + È�·65  ,ÈÁ¯Ê‡‰ ‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ·2013, ÌÈÊÂÁ‡  

 ‰Ò" Î  ÌÈ¯·‚  ÌÈ˘� 

 18.0 26.6 11.2 

�  + È�·65  ,ÌÈ·„�˙Ó˘2014    17.0%  

�   ,˙ÈË¯„�ËÒ ˘Ù�Ï ÂË� ˙ÚˆÂÓÓ ˙ÈÙÒÎ ‰Ò�Î‰2014  

   ÌÈ¯‚ Ì‰·˘ ˙È· È˜˘Ó ÏÏÎ·+ È�·65  5,945 Á"˘  

   Ï˘ ˙È· È˜˘Ó·+ È�·65 „·Ï ÌÈ¯‚‰  5,050 Á"˘  

�  ÌÈ˘È˘˜)1(  ,‰„Â·ÚÓ ‰ÈÈÒ�Ù Ì‰Ï ˘È˘Â ÌÈ„·ÂÚ Ì�È‡˘2014, ÌÈÊÂÁ‡  

 ‰Ò" Î  ÌÈ¯·‚  ÌÈ˘� 

 44.2 50.6 40.6 

�   ,‰�˜ÈÊ ˙·ˆ˜ ÈÏ·˜Ó ÍÂ˙Ó ‰Ò�Î‰ ˙ÓÏ˘‰ ÈÏ·˜Ó2014  21.8%  

�  + È�· ·¯˜· È�ÂÚ‰ ˙ÏÂÁ˙65 ,2014  22.7%  

�  + È�·65  ,˙Â·Â¯˜ ÌÈ˙ÈÚÏ ˙Â„È„· ˙˘ÂÁ˙ ÏÚ ÌÈÁÂÂ„Ó‰2014, ÌÈÊÂÁ‡  

 ‰Ò" Î  ÌÈ¯·‚  ÌÈ˘� 

 16.0 9.3 21.1 

�  + È�·65  ,Ì‰ÈÈÁÓ ÈÏÏÎ ÔÙÂ‡· ÌÈˆÂ¯Ó‰2014  84.7%  

1. + È�· ÌÈ¯·‚67 + ˙Â�· ÌÈ˘�Â62  
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  מבוא

פרק זה של השנתון עוסק במאפיינים חברתיים וכלכליים נבחרים של 

מקורות הכנסה על תעסוקה, על רמת השכלה,  עלנתונים בו הקשישים. מוצגים 

 ,מקבלי השלמת הכנסה :כגון ,למצב הכלכלי ציותואינדיק ,הרכב הוצאותועל 

כמו כן מוצגים נתונים מתוך קיימא. - בני םבעלות על מוצריו תחולת העוני

הסקר החברתי של הלמ"ס, המתארים את מצבם החברתי של הקשישים, 

תיות, התנדבות רמת הד נופש, שימוש במחשב, בנושאים כגון תחושת הבדידות,

  ועוד. 

 . רמת ההשכלה היארמת ההשכלהאנו פותחים את הפרק בנתונים על 

בגלל הקשר בין השכלה לבין  ,כלכלי-חברתיהלמצב  תכללי ציהאינדיק

תעסוקה, מצב בריאות, הרגלי בריאות, צרכים  :ובהם ,מאפיינים אחרים

ר לוחות בשנתון מספ ודפוסי שימוש בשירותי בריאות ורווחה ודפוסי בילוי זמן.

  מציגים את נושא ההשכלה, כולל מגמות ברמת ההשכלה לאורך זמן.

הן כמקור הכנסה  ,א גורם חשוביהשתתפות קשישים בכוח העבודה אף ה

המשפיע על מצבם הכלכלי, והן בגלל חשיבותה של העבודה בחיי האדם 

השתתפות המשפיעה גם על מעורבותו החברתית. דפוסי  משום שהיאבוגר, מה

ולא רק מתהליכים חברתיים  ,בכוח העבודה מושפעים ממדיניות חברתית

פרישה, שטרם הגיעו לגיל אנשים  לעגם  בשנתון מוצגים נתונים וכלכליים.

גיל  מכיוון שתהליכי הפרישה מתחילים כבר בגילים אלו. ,55כלומר בני +

ישונו הפרישה מעבודה וגיל הזכאות לקצבת זיקנה היו בתהליכי שינוי וייתכן ש
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בעתיד. מספר לוחות בשנתון עוסקים בנושאים אלו ובהם מוצגים הנתונים על 

פי הגדרות גיל הזכאות החדש. ביתר הלוחות המגמה שלנו היא להציג נתונים 

שהוא הגיל המקובל לזקנים. נתונים על היקף האוכלוסייה ועל יחס  65לבני +

) 67וגברים בני  62ת התלות לפי גיל הזכאות החדש לִקצבת זיקנה (נשים בנו

  .1וכן בהסברים ללוחות במבוא לפרק  1.41-1.40 ובלוחות 1.6אפשר למצוא בלוח 

בדרך כלל, הנתונים בלוחות מוצגים ברמת הפרט או לפי הרכב משק הבית, 

אולם, במספר לוחות העוסקים במצב הכלכלי הוצגו נתונים המתייחסים 

  לפי ראש משק הבית., דהיינו, 65בן +למשקי בית שבראשם עומד 

הנתונים בפרק זה מבוססים בין היתר על נתוני המוסד לביטוח לאומי, על סקרי 

הסקר החברתי של הלשכה המרכזית וכוח אדם, על סקר הוצאות משק הבית 

  לסטטיסטיקה. 

  

  ממצאים עיקריים

 מהם 12% היו 2014-מלמדת כי ב 65בני +בקרב  מספר שנות לימודבחינת  �

 13+ בעלי 42%-ושנות לימוד  12-5 בעלי 47%שנות לימוד,  ארבעעד  בעלי

פחות שנות קשישים לומעלה,  15כלל האוכלוסייה בגיל לעומת שנות לימוד. 

 48%- ושנות לימוד  4-0הם בעלי  3%כלל האוכלוסייה קרב . למשל, בלימוד

  ).3.1שנות לימוד (לוח  13הם בעלי +

. לדוגמה, בשנת 65בני + של תםד רמת השכלועלתה מא במהלך השנים  -

בשנת  12%לעומת  שנות לימוד ארבעעד  היו בעלימהם  41%- , כ1970

בשנת  42%לעומת  1970-ב שנות לימוד 13היו בעלי + 11%-ורק כ ,2014

  .)3.1(לוח  2014

אחוז , 2014בשנת  ים:המינלימוד בין השנות מספר הבדלים בקיימים    -

) נמוך מזה של הנשים 7%שנות לימוד ( ארבעעד  בעלי 65בני +הגברים 

שנות לימוד,  13+ הם בעלימהגברים  45% ובקצה השני ,)15%( 65בנות +

  ).3.1מהנשים (לוח  39%לעומת 

אחוז  אוכלוסייה:הלימוד בין קבוצות השנות מספר הבדלים בקיימים    -

 65בני +מאחוז שנות לימוד נמוך  ארבעהיהודים שלמדו עד  65בני +
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 65בני +אחוז  2014בשנת , הן בקרב הגברים והן בקרב הנשים. הערבים

 64%- בקרב הגברים ו 26%היה  שנות לימוד ארבעשלמדו עד  הערבים

גם  ).3.2, בהתאמה, בקרב היהודים (לוח 1%-ו 5%לעומת בקרב הנשים, 

הערבים יורד חלקם של בעלי השכלה נמוכה עם השנים  65בקרב בני +

  ים).(נתונים משנתונים קודמ

היהודים לפי  65בני +קיימים הבדלים במספר שנות ההשכלה גם בקרב    -

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

בקרב ילידי  5%בקרב ילידי ישראל ולעומת  2%לעומת  21%הוא 

  אמריקה. הבדלים אלו ניכרים גם בקצה השני של הסקלה: - אירופה

שנות לימוד, לעומת  13אפריקה יש השכלה של +-מילידי אסיה 19%-ל

  ). 3.3אמריקה (לוח -בקרב ילידי אירופה 56%-בקרב ילידי ישראל ו 54%

 הספר ביתהיה בית ספר יסודי וחטיבת ביניים  65מבני + 23%עבור    -

מהם היה מוסד אקדמי בית הספר האחרון  29%שבו למדו. עבור  האחרון

ביותר שקיבלו נמצא  תעודת הסיום הגבוהה). בבחינת 3.4שבו למדו (לוח 

של בית ספר יסודי או  היא 65מבני + 24%שהתעודה הגבוהה ביותר של 

בני ומעלה). אחוז  15בקרב כלל האוכלוסייה (בני  20%של חט"ב, לעומת 

) 10%אשר תעודת הסיום הגבוהה ביותר שלהם היא תעודת בגרות ( 65+

הבדלים בין שיעור  אין). עם זאת, 22%וסייה (נמוך מזה של כלל האוכל

לבין השיעור בקרב כלל האוכלוסייה  65+בעלי תואר אקדמי בקרב בני 

  ).3.5בהתאמה); (לוח  26%- ו 27%(

מכלל  49%לעומת  אם שפתדוברים עברית כ 65שמונה עשר אחוזים מבני + �

דוברים  18%- דוברים רוסית כשפת אם ו 65מבני + 21%האוכלוסייה. 

בכלל  2%דוברים יידיש כשפת אם לעומת  65מבני + 5%ערבית כשפת אם. 

דוברים  4%דוברים רומנית,  5%דוברים צרפתית,  5%האוכלוסייה, 

 .)3.6דוברים ספרדית כשפת אם (לוח  3%-דוברים פרסית ו 4%מרוקנית, 

 11%-מהגברים ו 27%: 65+ מבני 18% השתתפו בכוח העבודה 2013-ב �

מהגברים  50%: 38%-השיעור גבוה יותר ומגיע ל 69-65מהנשים. בקרב בני 

מגמה עקבית של ירידה בשיעורי  הייתה 2000-ל 1970בין  מהנשים. 27%- ו

ובשנת  34%שיעור ההשתתפות היה  1970בשנת ההשתתפות של גברים. 

בשיעור משמעותי בקרב הנשים לא נמצא שינוי  .14%- השיעור לירד  2000
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חלה עלייה בשיעור  2000-. מראשית שנות הההשתתפות בתקופה זו

ומעלה בכוח העבודה. השינוי העיקרי  65ההשתתפות של גברים ונשים בני 

 24%- מ : שיעור ההשתתפות של גברים עלה69-65התרחש בקבוצת הגיל 

גם שיעור ההשתתפות של נשים בקבוצת גיל זו  .2013- ב 50%- ל 2000בשנת 

  ).3.7 (לוח 2013- ב 27%-ל 2000בשנת  8%-עלה באופן בולט מ

   89%-מ 64-55ירד שיעור ההשתתפות של גברים בני  2000-ל 1970 בין   -

בכוח  64-55אחוז הנשים בנות . 2013-ב 77%-ומאז עלה שוב ל 64%-ל

 ). 3.7(לוח  1970בשנת  22%ת לעומ 2013בשנת  59%- העבודה גדל והגיע ל

 23%- ל 14%- מ 2000עלה מאז שנת  65בני + המועסקים הגברים שיעור   -

עומד על  המועסקים במשרה חלקית 65שיעור בני + 2013-ב ).3.8 (לוח

. אחוז 64-55בקרב בני  29%מתוך השייכים לכוח העבודה, לעומת  47%

בירידה מאז שנת מצא נהמועסקים במשרה חלקית  65הגברים בני +

. אחוז הנשים המועסקות במשרה חלקית 2013-ב 37%ועומד על  2003

הוא עומד  2013-וב ירד גם כן בתקופה זו(מתוך השייכות לכוח העבודה) 

 ).3.9(לוח  65%על 

בכוח העבודה גבוה יותר במחוזות המרכז  65שיעור ההשתתפות של בני +   -

). בקרב כלל האוכלוסייה (בני 17%), ובמחוז ירושלים (20%- ותל אביב (כ

ומעלה), המחוזות שבהם שיעור ההשתתפות הוא הגבוה ביותר הם  15

  ).3.11); (לוח 73%-כהמרכז ותל אביב (

עולה עם העלייה ברמת  65שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בגיל +   -

בעלי חמש עד שמונה מהקשישים  11% 2013למשל, בשנת  ,ההשכלה. כך

 16+בעלי  קשישיםהמ 31% לעומתפו בכוח העבודה, שנות לימוד השתת

. עם השנים יש שינויים במגמת שיעורי ההשתתפות, בכל שנות לימוד

רמות ההשכלה. בעוד שבעבר הייתה מגמה ברורה של ירידה בשיעורי 

  ). 3.12(לוח ההשתתפות, כעת נראה שיש שינוי במגמה זו 

מכלל  18%, המהווים 65בני + 152,900בסך הכול שייכים לכוח העבודה    -

שבכוח  65מבני + 88%אלף איש, המהווים  135. מהם מועסקים 65בני +

 ב).-א ו 13(לוחות  65מכלל בני + 16%- העבודה, ו



  155  של הקשישים חברתיים וכלכלייםמאפיינים   

 

בני במשקי בית שבהם גרים  ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו 2014-ב �

ש"ח בממוצע בכלל משקי  18,329ש"ח בממוצע לעומת  13,419הייתה  651+

הבית. ההכנסה הכספית ברוטו במשקי בית שבהם גרים רק קשישים הייתה 

(כלומר  ההכנסה הממוצעת ברוטו לנפש סטנדרטיתש"ח בממוצע.  11,710

ההכנסה המתחשבת במספר הנפשות במשק הבית) במשקי הבית שבהם 

הבית  בכלל משקי והיא כמעט זהה להכנסהש"ח  6,650גרים קשישים היא 

. ההכנסה הממוצעת ברוטו לנפש סטנדרטית ש"ח 6,778, באוכלוסייה

ש"ח לעומת משקי בית של  5,401 במשקי בית של קשישים בודדים היא

זוגות שבהם לפחות קשיש אחד, בהם ההכנסה הממוצעת ברוטו לנפש 

 ). 3.14ש"ח (לוח  8,006סטנדרטית היא 

 29%הן מעבודה;  65+בני שבהם גרים  הביתמשקי  מהכנסות 37%   -

 7%-מפנסיות וקופות גמל; ו 27%; מההכנסות הן מקצבאות ומתמיכות

 מההכנסות 24%המוסד לביטוח לאומי מהוות מ ותמיכות קצבאותמהון. 

  ).3.14(לוח  85%והן המקור העיקרי לקצבאות: 

מהוות ההכנסות מקצבאות ומתמיכות  בודדים קשישיםבמשקי בית של    -

מההכנסות הן קצבאות ותמיכות של המוסד  37%מההכנסה.  45%

מעבודה. בקרב כלל  9%-מפנסיות ומקופות גמל, ו 39%לביטוח לאומי; 

מפנסיות  7%מההכנסות הן מעבודה;  77%משקי הבית באוכלוסייה 

מקצבאות ומתמיכות של המוסד לביטוח לאומי (לוח  8%- ומקופות גמל, ו

3.14.( 

(פרטים, לא משקי בית)  65ני +ההכנסה הכספית הממוצעת ברוטו של ב �

 65ש"ח. הכנסתם הממוצעת של גברים בני + 6,687על  2014עמדה בשנת 

מהכנסותיהם  24%ש"ח.  5,142 65ש"ח ואילו של נשים בנות + 8,640 הייתה

מההכנסות מקורן בקצבאות המוסד  32%-מקורן בעבודה, ו 65של בני +

 12%מההכנסות מקורן בעבודה לעומת  33%לביטוח לאומי. בקרב הגברים, 

 ).3.15בקרב הנשים (לוח 

                                                 

אחד.  65ן +כוללים את כל משקי הבית שבהם גר לפחות ב 65ני +משקי בית שבהם גרים ב   1
 .65ני +בכשליש ממשקי בית אלו גרים גם אנשים שאינם ב
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קיימים הבדלים בין קבוצות הגיל בהכנסה הכספית הממוצעת ברוטו בקרב  �

ההכנסה ברוטו היא הגבוהה ביותר ועומדת על  69-65. בקרב בני 65בני +

ההכנסה  79-75בקרב בני , ו7,046ההכנסה היא  74-70בקרב בני ש"ח.  7,342

ההכנסה היא הנמוכה מבין כל  90ש"ח. בקרב בני + 6,120- על כ עומדת

 ). 3.16ש"ח (לוח  6,294קבוצות הגיל ועומדת על 

) שאינם 62ונשים בנות + 67מהקשישים (גברים בני + 44%קיבלו  2014-ב �

או מקופת פנסייה הקשורה בעבודה  פנסייה שוטפת ממקום עבודהעובדים 

יה יכולל הכנסה מפנסיה מהארץ, הכנסה מקרנות השתלמות, רנטה ופנס(

מהגברים בגילים  51%). וכן הכנסה מקיבוצים הכנסה מקופות גמל ,מחו"ל

מהנשים. גובה ההכנסה  41%אלה שאינם עובדים קיבלו פנסייה, לעומת 

 4,924-ש"ח בקרב הגברים ו 7,361ש"ח;  5,911 הייתההממוצעת מפנסיה 

 ). 3.17ש"ח בקרב הנשים (לוח 

השלמת רים קיבלו יקנה ושאיצבת זאחוזים ממקבלי ִק  ושנייםעשרים  �

. אחוז מקבלי השלמת ההכנסה 2014 מהמוסד לביטוח לאומי בשנתהכנסה 

. אחוז מקבלי 45%, אז עמד השיעור על 1980נמצא במגמת ירידה מאז 

שמעותי במהלך ירד באופן מ על פי חוק הביטוח הלאומיהשלמת הכנסה 

 17%השלמת הכנסה לעומת  27%קיבלו  1990השנים, כך, למשל, בשנת 

 ).3.18 (לוח 2014בשנת 

השלמת בארץ בשיעור המקבלים  היישוביםהבדלים בין קיימים    -

רים. היישובים הבולטים באחוז יקנה ושאיצבת ז, מבין מקבלי ִק הכנסה

) מהגבוה לנמוך 55%- הגבוה יחסית של מקבלי השלמת הכנסה (למעלה מ

 שלום, בני עי"ש.-שגבתל שבע, רהט, ערערה בנגב, לקייה, כסיפה, הם: 

של מקבלי השלמת  תהיישובים הבולטים באחוז הנמוך יחסיעשרת 

רמת ישי, שערי תקווה, , עומר, כפר ורדיםמיתר, להבים, הכנסה הם 

יות המועצות האזור). 3.19 (לוחכוכב יאיר ורמת השרון , אורנית, שוהם

), 50%הבולטות באחוז גבוה של מקבלי השלמת הכנסה הן: אל קסום, (

 ).3.20); (לוח 32%מרג' (- ) ובוסתן אל45%אל בטוף (

הוא  65+בני של  של משקי בית הממוצעתהוצאה החודשית העיקרי ב הרכיב �

שבהם גר קשיש לבדו, משקלו של רכיב זה גבוה  ). במשקי בית30%דיור (

במשקי הבית  25%במשקי בית של זוג ולעומת  29%) לעומת 40%במיוחד (
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) הם הסעיפים 16%) ומזון (16%( תחבורה ותקשורת של כלל האוכלוסייה.

. במשקי בית 65בני +הגדולים הנוספים בהוצאות משקי בית שבהם גרים 

מההוצאה, בעוד שבמשק  18%של זוג, סעיף התחבורה והתקשורת מהווה 

מההוצאה. בקרב משקי הבית של כלל  11%מהווה  בית של יחיד סעיף זה

), 25%האוכלוסייה הרכיבים העיקריים בהוצאה החודשית הם דיור (

). ההוצאה הממוצעת לבריאות במשקי 16%) ומזון (20%תחבורה ותקשורת (

) גבוהה לעומת ההוצאה בקרב כלל משקי 9%( 65בני +בית שבהם גרים 

  ).3.21); (לוח 6%הבית (

אחזקת מההוצאות על  26%ל חשמל וחימום הדירה מהווה ההוצאה ע  -

בכלל משקי הבית  31%( 65בני +במשקי בית של  הדירה ומשק הבית

 65בני +גבוה יותר במשקי בית של  עזרה בביתבאוכלוסייה). הרכיב של 

מההוצאה על משק הבית) לעומת כלל משקי הבית באוכלוסייה  25%(

  ).3.22); (לוח 15%(

במשקי  מההוצאה על בריאות 36%- ביטוח בריאות מהווה כ על ההוצאה  -

  ).3.22(לוח  , וכן במשקי בית בכלל האוכלוסייה65בית של בני +

, סעיף ההוצאות לכלי רכב הוא ההוצאה לתחבורה ולתקשורתמתוך    -

 46%-ו 65בני +במשקי בית שבהם גרים  57%הגבוה ביותר ומהווה 

בכלל משקי הבית). הוצאות  62%(הגרים לבדם  65בני +במשקי בית של 

מהוצאות  22%טלפון, דואר ותקשורת של קשישים הגרים לבד הן 

בקרב משקי בית של זוג קשישים (לוח  14%התחבורה והתקשורת לעומת 

3.22.( 

 יכולים לכסות את ההוצאות החודשיותמדווחים שהם  17%, 65בני +מקרב  �

חים לכסות את ההוצאות מדווחים כי כלל אינם מצלי 4%- ללא כל קושי, ו

מדווחים שהם מכסים את ההוצאות ללא  20% ,החודשיות. בקרב הגברים

מכלל האוכלוסייה מדווחים שהם  38%בקרב הנשים.  14%כל קושי לעומת 

לא כל כך מצליחים או כלל אינם מצליחים לכסות את ההוצאות החודשיות 

 ).3.23(לוח  65בני +בקרב  29%לעומת 

חימום או על ויתור בדיווחו על  65מבני + 40% 2013לפי הסקר החברתי של  �

ויתרו על תרופות דיווחו ש 13%קירור של הבית בגלל קשיים כלכליים. 
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 שיניים טיפול על ויתרודיווחו ש 43%, (מתוך אלה שהיו זקוקים לתרופות)

 ויתרו על ביטוח בריאות משלים (מתוך 60%- ו )זקוקים שהיו אלה(מתוך 

ויתרו  9%-ויתרו על אוכל ודיווחו כי  14%אלה שאין להם ביטוח משלים). 

שנאלצו על כך  שדיווחועל ארוחה חמה לפחות פעם ביום. אחוז האנשים 

מאשר בקרב בני  74-65לוותר יורד בדרך כלל עם הגיל, גבוה יותר בקרב בני 

. אחוז הנאלצים לוותר בכלל האוכלוסייה גבוה בדרך כלל מאשר בקרב 75+

יתרו על תיקון ליקויים וש דיווחו 74-65מבני  26%. כך למשל 65בני +

   ).3.24בכלל האוכלוסייה (לוח  28%- ו 75מבני + 20%בדירתם; 

(בודד או זוג) שונה מעט  65בני +של  התפלגות הכנסות משקי הבית �

(הכנסה נטו לנפש  כלל משקי הבית באוכלוסייההכנסות מהתפלגות 

ברמת הכנסות של עד ממשקי הבית של קשישים הם  32%. סטנדרטית)

ממשקי הבית של קשישים  52%בכלל האוכלוסייה.  26%לעומת ש"ח  3,000

בכלל  62%ש"ח לעומת  10,000ש"ח לבין  3,000הם ברמת הכנסה שבין 

  ממשקי הבית של קשישים הם ברמת הכנסה שמעל  16%-האוכלוסייה; ו

משקי בית של קשישים  .בכלל האוכלוסייה 12%ש"ח לעומת  10,000-ל

בודדים מאופיינים ברמת הכנסה נמוכה מזו של משקי בית של זוגות (לפחות 

של קשישים בודדים הם ברמת  ביתהממשקי  43% ):65אחד מהם בן +

ממשקי הבית של  11%בקרב זוגות;  24%לעומת  3,000הכנסה של עד 

 20%ש"ח ומעלה לעומת  10,000קשישים בודדים הם ברמת הכנסה של 

  ).3.25בקרב זוגות (לוח 

בהתפלגות ההכנסות נטו לנפש סטנדרטית באמצעות  מדידת השוויוניות   -

(בודד או  65בני +וויון במשקי בית של הש-מראה כי מידת אי מדד ג'יני

השוויון בכלל -וכי היא גבוהה ממידת אי 0.396היא  2014זוג) בשנת 

, וככל שהוא 1- ל 0); (מדד ג'יני נע בין 0.370משקי הבית באוכלוסייה (

 ).3.26 (לוח השוויון גדול יותר);-אי 1-יותר ל קרוב

, בשנת כלכלי-חברתיאשכול בדירוג הרשויות המקומיות לפי שיוכן ל   -

חיים ברשויות מקומיות המשתייכות  65מבני + 8%, נמצא כי 2014

מכלל האוכלוסייה  20%לשלושת האשכולות הנמוכים ביותר, לעומת 

חיים ברשויות  65מבני +החיה ברשויות אלו. שישים אחוזים 

  , בכלל האוכלוסייה) 55%( המשתייכות לאשכולות הרביעי עד השישי
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ים חיים ברשויות המשתייכות לאשכולות השביעי מהקשיש 31%- ו

בכלל האוכלוסייה). האשכול הממוצע של הרשויות (לפי  24%והשמיני (

חברתי הוא - ) שבהן חיים הקשישים לפי שיוכן הכלכלי2008הדירוג בשנת 

 ).3.27(לוח  5.1ואילו האשכול הממוצע בקרב כלל האוכלוסייה הוא  5.7

(לאחר תשלומי העברה ומסים  שפחות עניותמאלף  108- היו כ 20142בשנת  �

מכלל המשפחות  24%והן מהוות  65ישירים) אשר בראשן עומדים בני +

  אלף נפשות חיות במשפחות אלו ומהוות  168-. כ65שבראשן עומדים בני +

. מספר 65מכלל הנפשות החיות במשפחות אשר בראשן עומדים בני + 23%-כ

 -  לפני תשלומי ההעברה - 65המשפחות העניות אשר בראשן עומדים בני +

מכלל המשפחות אשר בראשן עומדים בני  51%אלף, והן היו  227-היה כ

במספר המשפחות העניות בעקבות תשלומי  52%, כלומר ירידה של 65+

  ).3.28(לוח ההעברה 

  מראה כי אחוז בני  לפי הרכב משק הבית 65העוני בקרב בני +בחינת    -

לעומת  31%-הגרים לבד ומגיע ל 65בני +העניים גבוה יותר בקרב  65+

 ). 3.29הגרים עם בן זוג ו/או עם ילדים (לוח  65בקרב בני + 17%

מכלל המשפחות באוכלוסייה  19%הן  65משפחות שבראשן עומדים בני +   -

(לאחר תשלומי  2014מהמשפחות העניות בישראל בשנת  24%הן מהוות ו

  ).3.30העברה ומסים ישירים); (לוח 

ממשקי  76%- ול 65בני + חייםממשקי הבית שבהם  78%-ל, 2014בשנת  �

יש דירה בבעלותם המשמשת  (בודד או זוג) 65בני +רק  חייםהבית שבהם 

ממשקי הבית  67%-ל ,את בני משק הבית למגורים. בקרב כלל האוכלוסייה

 ).3.31(לוח  יש דירה בבעלותם המשמשת את בני משק הבית למגורים

 65בה האחוז הגבוה ביותר של בני +שבני ברק היא העיר  2014בשנת   -

הערים הגדולות. בפתח תקווה  14מבין  )88%בבעלותם (הגרים בדירה 

בה שגרים בדירה בבעלותם. אשקלון היא העיר  65מבני + 87%וברחובות 

                                                 

חל שינוי במבנה הסקרים שעורכת הלמ"ס אשר משמשים בסיס למדידת העוני.  2012בשנת    2
 ואילך 2012- מ םלפיכך נוצר שבר בסדרה הסטטיסטית שאינו מאפשר השוואה ישירה של נתוני

 .עם נתוני שנים קודמות
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); (לוח 60%הגרים בדירה בבעלותם ( 65האחוז הנמוך ביותר של בני +

3.32.(   

עולי בריה"מ  65מבני + 52%, 2014על פי נתוני הסקר החברתי משנת    -

מבני  80%-ו 65בני +מכלל  79%ומת לשעבר גרים בדירה בבעלותם לע

הגברים גרים בדירה בבעלותם  65מבני +אחוזים  80%הערבים.  65+

 ).3.33(לוח  65בנות +מהנשים  78%לעומת 

רב יותר  ותק מגורים 65, לבני +2014על פי נתוני הסקר החברתי משנת  �

גרים בדירתם הנוכחית עד  65מבני + 5%. 20בדירתם הנוכחית מאשר לבני +

גרים יותר מעשרים שנה  65מבני + 50%. 20מבני + 12%שנה, לעומת 

 ).3.34(לוח  20מבני + 26%בדירתם הנוכחית לעומת 

בין משקי בית של  קיימא-לבעלות על מוצרים בניקיימים הבדלים באשר  �

קשישים לבין כלל משקי הבית באוכלוסייה ובעיקר בין משקי בית של 

ממשקי הבית שבהם  81%-קשישים בהרכבים שונים, בינם לבין עצמם. ב

מכלל משקי הבית  85%יש מכשיר מיקרוגל, לעומת  65בני +גרים 

ממשקי הבית שבהם גרים  96%-באוכלוסייה. מכונת כביסה מצויה ב

ממשקי הבית שבהם גרים  91%-מכלל משקי הבית, וב 96%-, בקשישים

  ממשקי הבית שבהם גרים קשישים יש מחשב ביתי 61%-קשישים לבד. ב

ממשקי הבית  37%-ממשקי הבית בקרב כלל האוכלוסייה אך רק ב 81%- וב

ממשקי  87%-שבהם גרים קשישים לבד. טלפון סלולרי (אחד לפחות) יש ב

ממשקי הבית בקרב כלל האוכלוסייה  96%-, בהבית שבהם גרים קשישים

  ). 3.35ממשקי הבית של קשישים הגרים לבד (לוח  73%- וב

מכונית  65מבני + 55%- הייתה ל 2014לפי נתוני הסקר החברתי, בשנת  �

 73%-מהנשים. ל 49%-מהגברים ול 63%-טון), ל 4(עד  פרטית או מסחרית

 63%-הייתה מכונית. הבעלות על רכב יורדת עם העלייה בגיל: ל 20מבני +

יש יותר  65מבני + 13%-. ל75מבני + 38%יש מכונית לעומת  74-65מבני 

 ).3.36(לוח  20מבני + 26%ממכונית אחת לרשותם לעומת 

אחוז הגברים המורשים ). 2014(בשנת  מורשים לנהוג 65מבני + 45%   -

 לנהוג המורשים אחוז בהתאמה). ,28%- ו 65%חוז הנשים (מא גבוהלנהוג 
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המורשים  גבוה מאחוז )69%( ומעלה 17 בגיל האוכלוסייה כללקרב ב

  ).3.37(לוח  65לנהוג בקרב בני +

המורשים לנהוג אינם  65מבני + 38%, 2014לפי הסקר החברתי של   -

 77% 75אינם נוהגים ובקרב בני + 22% 74-65נוהגים כלל. בקרב בני 

 44%אינם נוהגים כלל.  10%אינם נוהגים כלל. בקרב כלל האוכלוסייה 

  ).3.38בכלל האוכלוסייה); (לוח  73%נוהגים לעתים קרובות ( 65מבני +

 65מבני + 79%עולה כי לפחות פעם בשבוע  2009מהסקר החברתי של  �

תם. שאינו גר ִא  עם מישהו מבני משפחתם מדברים בטלפון 93%- ו נפגשים

); 47%) ומדברים פחות בטלפון (93%וסייה הערבית נפגשים יותר (באוכל

 חבריםיש  65מבני + 77%-ל) כי 2014). עוד עולה מהסקר החברתי (3.39(לוח 

מהקשישים  73%- מהיהודים ו 77%תם הם נפגשים או מדברים בטלפון (שִא 

 ).3.40הערבים); (לוח 

לעתים  בדידותמרגישים  65מבני + 16% 2014לפי הסקר החברתי משנת  �

דיווחו על  7%, 20מהנשים. בקרב בני + 21%- מהגברים ו 9%קרובות: 

הרגשת בדידות לעתים קרובות. עם העלייה בגיל עולה תחושת הבדידות. 

 45%מרגישים בדידות מדי פעם או לעתים קרובות לעומת  74-65מבני  31%

 ).3.41(לוח  75מבני +

שאין להם על מי מרגישים  65מבני + 11% 2014לפי הסקר החברתי משנת  �

 בקרב הנשים. 9%- ו הגבריםבקרב  13%, לסמוך בשעת משבר או מצוקה

מהגברים  8%מרגישים שאין להם על מי לסמוך,  8%בקרב כלל האוכלוסייה 

 ).3.42מהנשים (לוח  7%- ו

 סיועקיבלו בשנה האחרונה  65מבני + 4% 2013לפי הסקר החברתי משנת  �

 10% 1990. בקרב עולי בריה"מ לשעבר שעלו מאז מתנדבים או מעמותה

מאלה שקיבלו  47%קיבלו סיוע. הסיוע העיקרי היה במזון, ביגוד ומוצרים (

 ).3.43); (לוח 17%) ובסיוע רפואי (37%סיוע), בתמיכה כספית (

מטפלים, ללא  20מאוכלוסיית בני + 30%, 2006לפי הסקר החברתי של  �

קשיים בתפקוד הנובעים מגיל מבוגר או , באנשים שיש להם תמורה כספית

חודשים ויותר.  6באנשים הסובלים ממחלה פיזית או נפשית הנמשכת 

מטפלים באדם קשיש (חלקם בקשיש  20עשרים ושלושה אחוזים מבני +
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עשר -אחד, חלקם בשני קשישים וחלקם בצירוף של קשיש ואדם צעיר). שנים

, 65קרב המטפלים שהם בני +). ב3.44(לוח  65אחוזים מהמטפלים הם בני +

מטפלים באדם שאינו  14%מטפלים באדם קשיש (באחד או בשניים),  72%

מטפלים ביותר מאדם אחד, כשלפחות אחד מהמטופלים הוא  14%-קשיש ו

 ). 3.45קשיש (לוח 

למטופל. טיפול אישי ארבעים ושלושה אחוזים מהמטפלים מעניקים    -

מהמטפלים בילד או  36%, מהמטפלים בקשיש אחד או בשניים 42%

מהמטפלים בהרכב אחר מעניקים טיפול אישי למטופל.  56%-במבוגר ו

לעומת  טיפול מדי יוםמהמטפלים בקשיש או בשניים מעניקים  35%

מהמטפלים בהרכב מטופלים  47%-מהמטפלים בילד או במבוגר ו 47%

שהטיפול מכביד מהמטפלים בקשיש או בשניים מרגישים  16%אחר. 

מהמטפלים  21%- בקרב המטפלים בילד או במבוגר ו 22%לעומת  םעליה

מהמטפלים בקשיש או בשניים מטפלים  5%בהרכב מטופלים אחר. רק 

  ).3.47משפחתם (לוח - במישהו שאינו בן

 מטפלת או עוזרתמעסיקים  65מבני + 33%, 2014לפי הסקר החברתי של  �

מטפלת. עם  מעסיקים עוזרת או 15%בתשלום. בקרב כלל האוכלוסייה 

 75מבני + 45% :העלייה בגיל עולה גם אחוז המעסיקים עוזרת או מטפלת

 65מבני + 33%. בקרב יהודים ואחרים 74-65מבני  25%מעסיקים לעומת 

בקרב הערבים. מבין המעסיקים עוזרת  28%-מעסיקים עוזרת או מטפלת, ו

עיות מעסיקים אותה מעל עשר שעות שבו 9%, 74-65או מטפלת בקרב בני 

מעסיקים עוזרת או מטפלת מעל עשר שעות שבועיות.  34% 75ובקרב בני +

מימון מגוף  46%מקבלים  ,המעסיקים עוזרת או מטפלת 65מתוך בני +

ציבורי (כגון המוסד לביטוח לאומי או לשכת הרווחה). שיעור מקבלי המימון 

 58%מקבלים סיוע במימון לעומת  31% 74-65עולה עם הגיל. בקרב בני 

 ).3.48(לוח  75מבני +

או  להוריהם עוזרים 65אחוזים מבני + 37% 2009לפי הסקר החברתי של  �

זוגם, בתיקונים, בניקיון, בבישול ובסידורים שונים. בקרב כלל - להורי בן

 65מבני + 17%מסייעים להוריהם בסידורים אלה.  54%האוכלוסייה 

יומי - בתפקוד יום מהם מסייעים 13%- עוזרים להוריהם מבחינה כלכלית ו
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 9%כגון השגחה, רחצה, הלבשה או אכילה. בקרב כלל האוכלוסייה 

 ).3.49יומי (לוח - מסייעים להוריהם בתפקוד יום

בכסף או  תומכים בילדיהם 65מבני + 36% 2009לפי הסקר החברתי של  �

לעומת  74-65מבני  41%בקניית מוצרים. שיעור התומכים יורד עם הגיל, 

תומכים בילדיהם לעומת  65מבני + 13%בקרב הערבים . 75מבני + 29%

 ).3.50בקרב היהודים ואחרים (לוח  38%

 20. בקרב בני +2014, לפי הסקר החברתי של מתנדביםמהקשישים  17% �

מהמתנדבים) של  37%. תחום העיסוק העיקרי (23%שיעור המתנדבים הוא 

קשישים, נוער מוגבלים, (כגון  לנזקקים עזרההמתנדבים הוא  65בני +

 חינוך פעילויות של בתחום מתנדבים מהם 21%- ו) כספית עזרה לא, במצוקה

שעות בחודש  10המתנדבים עושים זאת במשך  65מבני + 57%. ותרבות

 ).3.51(לוח  לפחות

בארץ יצאו לנופש או לטיול  65מבני + 38%, 2014לפי הסקר החברתי של  �

יצאו לנופש  74-65מבני  45%. 20מבני + 56%שכלל לינה מחוץ לבית, לעומת 

: יצאו לנופש או לטיול בחוץ לארץ 65מבני + 30%. 75מבני + 30%לעומת 

 ). 3.52(לוח  75מבני + 18%- ו 74-65מבני  38%

בשנה  השתתפו בחוגיםמהקשישים  23% 2011לפי הסקר החברתי של  �

. גם בקרב הקשישים וגם בקרב כלל )20מבני + 24%האחרונה (וכן 

האוכלוסייה, אחוז הנשים המשתתפות בחוגים גבוה מזה של הגברים. מתוך 

בחוגי אומנות  22%השתתפו בחוגי ספורט,  55%שהשתתפו בחוגים,  65בני +

 ).3.53בשיעורי תורה, יהדות ודת (לוח  18%- ו

 שעותבקראו ספרים בשנה האחרונה  65חמישים ושמונה אחוזים מבני + �

ביקרו  38%קראו עיתונים,  77%בקרב כלל האוכלוסייה),  62%( הפנאי

ביקרו במוזאונים או בתערוכות  30%- בהצגה, בתאטרון או במופעי בידור ו

קוראים בין שעתיים לחמש  25%הקוראים בספרים,  65אמנות. מבין בני +

קוראים מעל עשר שעות בשבוע. בהשוואה לכלל  25%- שעות בשבוע ו

 41%מקדישים יותר שעות בשבוע לקריאת ספרים.  65לוסייה בני +האוכ

מכלל האוכלוסייה הקוראים ספרים מקדישים עד שעתיים בשבוע לקריאה 

מכלל האוכלוסייה קוראים יותר מעשר  11%ואילו  65מבני + 23%לעומת 
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צופים יותר בטלוויזיה מאשר  65). בני +65מבני + 25%שעות בשבוע (לעומת 

צופים בין שעתיים לחמש שעות בשבוע  65מבני + 40%וסייה. כלל האוכל

אינם צופים כלל בטלוויזיה  65מבני + 6%מכלל האוכלוסייה.  23%לעומת 

 ).3.54מכלל האוכלוסייה (לוח  13%לעומת 

 48%, משתמשים במחשב 65מבני + 43%, 2013על פי הסקר החברתי של  �

משים במחשב. משת 71% 20מהנשים. בקרב בני + 39%-מהגברים ו

), דואר 91%במחשב הם חיפוש מידע ( 65השימושים העיקריים של בני +

), 50%), שיחות וידאו או טלפון (56%רשתות חברתיות (), 79%אלקטרוני (

שמשתמשים  65מבני + 33% ).40%ותשלום חשבונות () 49%הורדות קבצים (

השתמשו במחשב לצורך  30%-במחשב, השתמשו במחשב לצורך קניות ו

 ).3.55(לוח  עבודה

 2010בבדיקת עמדות לגבי רשת האינטרנט שנעשתה בסקר החברתי של    -

מסכימים או מסכימים מאוד עם העמדה שלפיה  65מבני + 76%עולה כי 

מסכימים או  82%-האינטרנט מאפשר שמירה על קשר עם חברים ו

מסכימים מאוד כי השימוש באינטרנט מהנה (אחוז דומה לזה שבקרב 

סכימים או מסכימים מאוד כי השימוש מהם מ 40%כלל האוכלוסייה). 

מסכימים או מסכימים מאוד כי קיים חשש  84%באינטרנט מסובך. 

מסכימים או מסכימים מאוד  73%בקניית מוצרים באשראי באינטרנט. 

 27%-כי השימוש באינטרנט מביא לצמצום בפעילויות פנאי אחרות ו

וז זמן (לוח מסכימים או מסכימים מאוד כי הגלישה באינטרנט היא בזב

3.56.( 

על פריצה לדירה או על  דיווחו 65מבני + 4% 2013על פי הסקר החברתי של  �

ללא שימוש בכוח או ללא איום בשימוש  גֵנבהדיווחו על  4%. גֵנבה ממנה

 48%- מהנפגעים מפריצה לדירה ו 70% דיווחו על פריצה לרכב. 4%- ובכוח 

   ).3.57 לוח( מהנפגעים מפריצה לרכב דיווחו על כך למשטרה

שביעות רצון מהקשישים דיווחו על  85%, 2014לפי הסקר החברתי של  �

מכלל בני  88%מרוצים).  65%-מרוצים מאוד ו 20%באופן כללי ( מהחיים

 56%-מרוצים מאוד ו 32%דיווחו על שביעות רצון מהחיים באופן כללי ( 20+

מרוצים או מרוצים מאוד ממצבם הכלכלי לעומת  65מבני + 69%מרוצים). 

מרוצים או מרוצים מאוד מתחושת  65מבני + 74%. 20בקרב בני + 58%
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  מרוצים מאוד  22%הביטחון בהליכה לבד באזור המגורים בשעת החשכה (

מרוצים או מרוצים מאוד מתחושת  75% 20מרוצים). בקרב בני + 52%- ו

  מרוצים מאוד  28%זור המגורים בשעת החשכה (הביטחון בהליכה לבד בא

  ).3.58מרוצים); (לוח  46%- ו

בקרב  20ומבני + 65מבני + 11% ,2014של  לפי נתוני הסקר החברתי �

היהודים הגדירו עצמם  65מבני + 3%. דתייםהיהודים, הגדירו עצמם כ

 20מבני + 44%-היהודים ו 65מבני + 43%. 20מבני + 9%לעומת  חרדיםכ

 69%יהודית, - חילוניים. בקרב האוכלוסייה הלא-הגדירו עצמם לא דתיים

כדתיים מאוד).  10%מגדירים עצמם כדתיים או כדתיים מאוד ( 65מבני +

יהודית הגדירו עצמם - בקרב האוכלוסייה הלא 20מבני + 54%לעומת זאת, 

 ).3.59אוד); (לוח דתיים מ 5%כדתיים או כדתיים מאוד (

מבני  16%, בעברבין רמת הדתיות בהווה לבין רמת הדתיות  בהשוואה   -

 11%-יהודים ואחרים מגדירים עצמם דתיים בהווה יותר מבעבר, ו 65+

מידת  73%מגדירים עצמם פחות דתיים בהווה בהשוואה לעבר. לגבי 

ם מגדירי 43%, יהודית הלא האוכלוסייה בקרב. לא השתנתה הדתיות

 מידת הדתיות לא השתנתה 54%עצמם דתיים בהווה יותר מבעבר ולגבי 

 ).3.60(לוח 

  

  הגדרות והסברים

שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  1999בשנת  קבוצות אוכלוסייה ודת:

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

ואחרים" כוללת יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואנשים ללא סיווג דת; הקבוצה 

ערבים ודרוזים. הנתונים -"אוכלוסייה ערבית" כוללת מוסלמים, נוצרים

רה החדשה, אם כי, כאשר מדובר בנתונים שקדמו לקביעת פי ההגד-מוצגים על

ההגדרה החדשה, כגון לוחות היסטוריים או לוחות המבוססים על סקרי כוח 

פי ההגדרה הקודמת של קבוצות אוכלוסייה: יהודים -אדם, הם מוצגים על

בלבד, וקבוצת "בני דתות אחרות", הכוללת ערבים, נוצרים שאינם ערבים 

  ג דת. ואנשים ללא סיוו
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-מבוצעים עלה ,לוחות רבים בפרק זה מקורם בסקרי כוח אדם סקרי כוח אדם:

אוכלוסיית הסקר כוללת את האוכלוסייה הקבועה  .1954 שנתממ"ס ידי הל

ומעלה, את התושבים היהודים הגרים  15בני  -  יורה) של מדינת ישראל- (דה

הים בחוץ לארץ וגם עולים בכוח ותושבים קבועים השו אזור יהודה והשומרוןב

אלא אם כן  ,תיירים ותושבים ארעייםבסקר לא נכללו  .תקופה של פחות משנה

אוכלוסיית  ה בסקר, נכלל1968- שהו בישראל יותר משנה ברציפות. החל מ

  התושבים הדרוזים בנפת גולן.נכללו גם  1982שנת והחל מ ,מזרח ירושלים

ה הסקר ממדידה שינתה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה את מבנ 2012נת בש

לאומיות בנושאי תעסוקה -רבעונית למדידה חודשית בהתאם להמלצות בין

ואבטלה. השינויים במבנה הסקר גרמו ל"שבר בסדרה" ויש להיזהר בהשוואת 

נתוני העבר לנתוני ההווה. השינויים בסדרת הנתונים נגרמו ברובם כתוצאה 

  ה תקופה. משינויים במדידה ולא כתוצאה משינויים כלכליים באות

  למידע נוסף על סקרי כוח אדם, מומלץ לעיין במקור.

ולא לימוד  ,ספר סדיר בבתי באופןמספר השנים שלמד הנחקר  :שנות לימוד

בקורסים לא סדירים. בספירת השנים מביאים בחשבון רק  השתתפותעצמי או 

ת מובא. אם אדם לומד בעת הפקידה, שנת הלימוד ומייתסהשנות לימוד ש

  בחשבון.

בו למד או לומד הנחקר, גם אם שהספר האחרון  סוג בית: ספר אחרון סוג בית

  לא סיים את לימודיו בו.

בלוחות על נתוני עוני, ראש משק הבית הוא ראש משק בית  :ראש משק הבית

ראש משק הבית נקבעת לפי "מידת" ההשתייכות לכוח העבודה,  כלכלי. הגדרת

  ללא התייחסות לגיל ולמין. 

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

שעות או יותר בשבוע הקובע (כולל איש צבא קבע), והוא קודם  35שעובד 

 מועסק.-בשבוע, שקודם לבלתי תשעו 34למועסק שעובד עד 

אם יש יותר מאודם אחד במשק הבית שמתאים, לפי ההגדרה, להיות    -

ית לפי סדר העדיפות שקובע ראש משק בית, ייקבע ראש משק הב

 המרואיין.
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אם אין מפרנס במשק הבית, ייקבע כראש משק הבית האדם שהמרואיין    -

 מחשיב כראש משק הבית.

בהם שומעלה (להוציא משקי בית  18 ןאדם ב הואהערה: ראש משק הבית 

  בלבד). 17-15בהם יש בני שומשקי בית  17-15בגיל  אהמפרנס היחידי הו

   הוא השבוע המסתיים בשבת שלפני בוא הפוקד למשק הבית. השבוע הקובע

 15כוח העבודה האזרחי כולל את כל האנשים מגיל  כוח העבודה האזרחי:

לפי הגדרות  ,מועסקים" בשבוע הקובע-ומעלה, שהיו "מועסקים" או "בלתי

בעבודה  "שבוע הקובע"מועסקים הם אנשים שעבדו לפחות שעה אחת באלה: 

, רווח או תמורה אחרת; כל העובדים בקיבוצים (בין כלשהי תמורת שכר

שעות ויותר  15בשירותים ובין בענפים אחרים); בני משפחה שעבדו ללא תשלום 

  שעות ויותר בשבוע. 15בשבוע; אנשים השוהים במוסדות שעבדו 

  קבוצת "המועסקים" מורכבת משלוש קבוצות משנה: 

ות או יותר בשבוע הקובע. שע 35עובדים שעבדו  -  "עבדו עבודה מלאה"   -

מניין השעות כולל את השעות שהעובד היה עסוק בהן בקשר לעבודתו או 

שעות המתנה (כגון  בלעדיו,לעסקו, כולל שעות נוספות עם תשלום או 

של סבל) ושעות ההכנה, שהן  או שעות ההמתנה לעבודה של בעל מונית

ום העבודה שעות עבודה הקשורות בעבודה, אפילו אינן מבוצעות במק

  חזרות).ווהכנת שיעורים  ה(כגון בדיק

שעות בשבוע  34-ל בין שעהעובדים שעבדו  -"עבדו עבודה חלקית"    -

  הקובע.

עובדים שנעדרו מעבודתם במשך כל  -"נעדרו זמנית מעבודתם הרגילה"    -

מחלה, חופשה, מילואים, שביתה, מזג אוויר לא  בגללהשבוע הקובע 

סיבה אחרת. אנשים מיום) או  30מנית (עד מתאים, הפסקת עבודה ז

שנעדרו מעבודתם וגם חיפשו עבודה אחרת מוגדרים כנעדרים זמנית 

  מעבודתם.

מועסקים" הם אנשים שלא עבדו כלל (אפילו שעה אחת) בשבוע הקובע -"בלתי

ידי רישום - השבועות האחרונים, כגון על ארבעתוחיפשו עבודה באופן פעיל ב

ידי פנייה אישית או בכתב, והיו - ות התעסוקה או עלבלשכת העבודה של שיר



  2015 - קשישים בישראל 168

 

מתאימה ("זמינות יכולים להתחיל לעבוד בשבוע הקובע, לו הוצעה להם עבודה 

  לעבודה").

ומעלה, שלא היו  15 גילאיהם  אינם בכוח העבודה האזרחיאנשים ש

מועסקים" בשבוע הקובע. בקבוצה זו נכללו אנשים -"מועסקים" או "בלתי

מסוגלים  מי שאינםשעבדו בהתנדבות ללא כל תמורה, עקרות בית, תלמידים, 

, שלא עבדו אפילו שעה אחת דומהיה, מרנטה וכילעבוד, אנשים החיים מפנס

  נכללו בקבוצה זו חיילים בשירות סדיר.  ,בשבוע הקובע. כן

ייך המפעל או המוסד, שהמועסק עבד בו. הוא ענף שאליו משת ענף כלכלי

  וגו בהתאם לענף פעילותם.המועסקים בקיבוצים סּו

עבודה שהמועסק מבצע במקום עבודתו, בלי להתחשב במקצוע ה הוא משלח יד

  אם אינו עוסק בו. ,שלמד

  

  ִקצבת זיקנה ושאירים

שנה,  18מבוטחים בִקצבת זיקנה ושאירים הם תושבי ישראל שמלאו להם 

ומעלה. זכאי לִקצבת זיקנה הוא כל מבוטח,  60מי שעלה ארצה בגיל למעט 

, גיל הזכאות המותנה במבחן 2004כאמור, שהגיע לגיל ִקצבת זיקנה. החל מיוני 

, והגיל המוחלט (ללא מבחן הכנסות) 67הכנסות לקצבת זיקנה לגברים הוא 

סות. גיל מותנית במבחן הכנ 70-67. לפיכך, קבלת קצבת זיקנה בגילים 70הוא 

. 2016ויישאר כך עד  62-ל 60- הזכאות המותנה במבחן הכנסות לנשים הועלה מ

. גיל הזכאות 64- תתחדש בהדרגה העלאת גיל הפרישה לנשים, ל 2017-ב

, 70-והוא יעלה בהדרגה ל 68 2014- המוחלט (ללא מבחן הכנסות) לנשים היה ב

  .מותנית במבחן הכנסות 70עד  62ולפיכך, הזכאות בגילים 

בוטלה הצמדת הגמלה לשינויים  2003-2002בעקבות שינויי חקיקה בשנים 

נכנס לתוקפו "הסכום הבסיסי" שהחליף  2006החלים בשכר הממוצע. בינואר 

את השכר הממוצע, לצורך קביעת שיעורי קצבות הזיקנה והשאירים וגם לצורך 

, נוסף על עדכון 1.8%-והשאירים ב עודכנו קצבות הזיקנה 2006עדכונן. בינואר 

לא חל  2007, בהתאם לשינויים ברמת המחירים. בינואר 2005מינואר  0.9%של 

שינוי ב"סכום הבסיסי" לצורך קביעת קצבאות הזיקנה והשאירים והן לא 

, בהתאם לשינויים ברמת המחירים. 2.8%-הן עודכנו ב 2008עודכנו. בינואר 
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קצבות הזיקנה והשאירים הבסיסיות בשיעור של הוגדלו שיעורי  2008באפריל 

 ,16.5%- מה"סכום הבסיסי" ל 16.2%- . הקצבה הבסיסית ליחיד עלתה מ1.9%- כ

  ולהרכבי משפחה אחרים היא עלתה בהתאם.

שנה.  80משולמת תוספת מיוחדת בעבור מבוטח שמלאו לו  2008החל באפריל 

מה"סכום  1%הוא  שנה 80שיעור התוספת המיוחדת בעבור מבוטח שמלאו לו 

  הבסיסי".

נקבע שקצבאות הזיקנה והשאירים  2009בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת 

. הקצבאות יגדלו 7.3%-בשיעור של כ 2011הבסיסיות יגדלו בהדרגה עד שנת 

מהסכום הבסיסי) בין  1%בשיעור אחיד כך שיישמר הפער (בשיעור של 

  . 80או לו לבין מי שכבר מל 80הקצבאות למי שטרם מלאו לו 

 2010מהסכום הבסיסי, בינואר  17%עמדה הקצבה ליחיד על  2009באוגוסט 

  מהסכום הבסיסי.  17.7%היא עמדה על  2011ובינואר  17.35%-היא גדלה ל

ש"ח.  2,301ש"ח ולזוג  1,531היה  2014ליחיד בשנת  הבסיסיתסכום הקצבה 

 2,387- ש"ח ליחיד ו 1,617שנה הוא  80סכום הקצבה הבסיסית למי שמלאו לו 

  ש"ח לזוג.

המוסד לביטוח לאומי משלם  :מלה לא לפי חוק הביטוח הלאומיקבלת הגִ 

פי חוק הביטוח הלאומי, - צבה עללקשישים ולשאירים שאינם זכאים לִק 

מלה זו בעיקר עולים חדשים ידי הממשלה. זכאים לגִ -הממומנות עלצבאות ִק 

, ולכן שבזמן עלייתם לארץ היו מעל גיל הפרישה (בהתאם לחוק גיל הפרישה)

 םלה ותצבאות המשולמפי חוק הביטוח הלאומי. שיעורי הִק -אינם מבוטחים על

  .צבה לפי חוק, והזכאות מותנית בדרך כלל במבחן הכנסהזהים לשיעורי הִק 

משולמת למקבלי קצבאות זיקנה או שאירים שהכנסתם  :השלמת הכנסה

קיום, המוגדרת בחוק הבטחת הכנסה - נמוכה, עד לסכום ההכנסה למינימום

 2009מאוגוסט  הייתהלאוכלוסייה זו. הקצבה ליחיד הזכאי להשלמת הכנסה 

 31.7%-ו 79-70לבני  30.3%, 70מהסכום הבסיסי למי שטרם מלאו לו  29.4%

  שנה.  80י שמלאו לו למ

ש"ח   2,867היא  2014-עם השלמת הכנסה ליחיד ב הממוצעת סכום הקצבה

  ש"ח. 4,313ולזוג 
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של  בסקירה השנתיתות הביטוח הלאומי, מומלץ לעיין אצבלמידע נוסף על ִק 

  המוסד לביטוח לאומי. 

 

  ממדי העוני

"נפש הגדרת משפחה שהכנסתה הפנויה לנפש סטנדרטית (ראה להלן 

  .משפחה ענייהסטנדרטית") נמוכה מקו העוני לנפש סטנדרטית מוגדרת כ

מההכנסה החציונית הפנויה  50%-מוגדר כרמת ההכנסה השווה לקו העוני 

ידי שימוש בסולם -לנפש סטנדרטית. קו העוני מותאם לגודל המשפחה על

  שקילות, המתרגם את מספר הנפשות במשפחה לנפשות סטנדרטית.

ההכנסה הכלכלית של המשפחה (הכנסה המתקבלת מעבודה  היא הכנסה פנויה

בתוספת תשלומי העברה  ,ננסיים)ייים ונכסים פזומבעלות על אמצעי ייצור פי

  ובניכוי מסים ישירים. 

א מדד המציין את היקף העוני במונחים של שיעור המשפחות יה תחולת העוני

  העניות בכלל האוכלוסייה.

ת ההכנסות במשק מודד את הפער שבין שוויון בהתחלקו-לאי מדד ג'יני

התחלקות ההכנסות בפועל, לבין התחלקות תאורטית, שבה כל משק בית מקבל 

המדד קרוב  -חלק שווה בהכנסה הכוללת של המשק. ככל שהפער קטן יותר 

המדד  -השוויון במשק נמוך יותר. ככל שהפער גדול יותר - , אז אי0- בערכו ל

  וויון במשק גדול יותר.הש-, כלומר אי1-קרוב בערכו ל

שעליו  החל שינוי מבני בסקר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיק 2012בשנת 

מתבססת מדידת העוני שעורך המוסד לביטוח לאומי. במקום להשתמש בשילוב 

לבין  1997של סקר הוצאות משק הבית וסקר הכנסות (כפי שהיה נהוג בין 

) הופסק השימוש בסקר הכנסות ובמקום זאת גדל המדגם של סקר 2011

עו הוצאות משק הבית בו מדווחים הנשאלים גם על הכנסותיהם. בנוסף בוצ

שינויים בכיסוי האוכלוסייה במדגם של סקר ההוצאות. גדל כיסוי האוכלוסייה 

הערבית בצפון וכן נכללו קיבוצים מתחדשים. בשל שינויים אלו ושינויים 

שבר בסדרה הסטטיסטית על פני זמן שאינו מאפשר בשנה זו נוספים נוצר 
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מהווים  2012 עם נתונים משנים קודמות. נתוני 2012השוואה ישירה של נתוני 

  למעשה תצפית ראשונה בסדרת נתונים חדשה שתגדל עם השנים.

ובדו"ח ממדי על דרך מדידת העוני בישראל מומלץ לקרוא בסקירה השנתית 

  של המוסד לביטוח לאומי. העוני והפערים החברתיים

  לוחות המבוססים על נתונים מסקר הוצאות משק הבית 

ויש להם  ,קבוצת אנשים הגרים רוב ימות השבוע באותה דירה משק בית:

תקציב הוצאות משותף למזון. במשק הבית נכללים בני משפחה שהם חיילים 

   או לומדים בפנימיות.

  משקי בית של קשישים חולקו לקבוצות הבאות: 

כל משקי הבית שבהם גר קשיש, -סך -משקי בית שבהם גרים קשישים    -

  ם המפורטים להלן;לפי אחד הצירופי

 קשישים הגרים במשק בית של יחיד;  -קשישים בודדים    -

משק בית של שני פרטים אשר לפחות  -בני זוג שלפחות אחד מהם קשיש    -

אחד מהם מוגדר כקשיש לפי הגדרת הגיל המפורטת למעלה. מתוך 

 קבוצה זו הופרדו משקי בית של בני זוג אשר שניהם קשישים; 

משקי בית בני יותר משתי נפשות, אשר לפחות אחד  -ים משקי בית אחר -

  הפרטים המתגוררים בהם הוא קשיש.

כדי לדרג את המשפחות לפי מצבן הכלכלי, עדיף למיין אותן  נפש סטנדרטית:

לפי הכנסתן לנפש, ולא לפי ההכנסה המשפחתית הכוללת; וכדי להתחשב 

ביתרונות הכלכליים לגודל משפחה, הן מוינו, לא לפי ההכנסה המשפחתית 

המחולקת במספר הנפשות למעשה, אלא לפי ההכנסה המשפחתית המחולקת 

  נדרטיות". במספר "הנפשות הסט

המתרגם את מספר הנפשות פי סולם שקילות, -נפש סטנדרטית נקבעת על

כך, לכל נפש נוספת במשפחה במשפחה למספר הנפשות ה"תקניות" שבה. 

מיוחסת השפעה שולית קטנה יותר מבחינת העומס המוטל על תקציב 

המשפחה. במילים אחרות, תוספת ההכנסה הנחוצה למשפחה, כדי לשמור על 

  יים קבועה, פוחתת עם גידול מספר הנפשות במשפחה.רמת ח
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מומלץ לעיין בסקר הוצאות  סטנדרטיתלפרטים נוספים על דרך חישוב נפש 

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

סך ההכנסות הכספיות השוטפות של משק הבית לפני  הכנסה כספית ברוטו:

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

, דמי הבראה וביגוד, 13אחד מבני משק הבית (עם כל התוספות, כגון חודש 

פרמיות), מעבודה עצמאית או מעסק, הכנסות שוטפות מתמיכות ושעות נוספות 

וכן הכנסות כספיות מרכוש,  ,(כולל העברות ממשקי בית אחרים) ומפנסיות

  .דיבידנדמריבית ומ

מס הכנסה  -המסים הישירים המוטלים על ההכנסות השוטפות  תשלומי חובה:

  ותשלומים לביטוח הלאומי.

  כספית ברוטו בניכוי תשלומי חובה. הכנסההכנסה כספית נטו: 

ההכנסה הכספית השוטפת של משק הבית  הכנסה כספית לנפש סטנדרטית:

  הבית. (ברוטו או נטו) מחולקת במספר הנפשות הסטנדרטיות במשק

הכנסות מריבית על  ,כוללת הכנסות מרנטה בארץ ומחו"ל הכנסה מהון:

את זקיפת הריבית  ,וכן ,דיבידנדים על מניות ,איגרות חוב ועלפיקדונות 

הכנסה זקופה  ,האלטרנטיבית על ההון המושקע בדירה (שאינה בשכירות)

והריבית האלטרנטיבית על ההון  ,מהשתתפות מוסדית בתשלום שכר דירה

  המושקע ברכב.

הכנסה שוטפת לאחר פרישה מעבודה שמקורה במקום עבודה או  פנסייה:

הכנסה מקרנות השתלמות, רנטה ופנסיה בקופת פנסייה הקשורה בעבודה, 

  .והכנסה מקופות גמל , הכנסה מקיבוציםמחו"ל

יית מוצרים או כל התשלומים שמשלם משק הבית על קנ- סך הוצאות לתצרוכת:

דירה ורכב (שקנייתם מוגדרת כהשקעה ולא  ישירותים, וכן צריכת שירות

כתצרוכת). התשלומים כוללים לעתים גם ריבית, דמי הובלה או התקנה. קניית 

מוצר נחשבת לפי יום קבלתו; ולכן, מקדמה שמשלם משק הבית על חשבון 

  וכת.מוצר או שירות שטרם נתקבלו אינה מוגדרת כהוצאה לתצר

למידע נוסף על הגדרות אלו מומלץ לעיין בפרסומי הלמ"ס לסקר הוצאות משק 

  הבית וסקר הכנסות.
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על  ,מדי שנה, והוא נערך 2002-החל מ על ידי הלמ"ס נערך הסקר החברתי:

א ממרשם צָ העיקרי לסקר מּו המדגםומעלה.  20מדגם של נפשות בגיל 

 אשרך אוכלוסיית העולים א מדגם משלים מתוצָ , מּולכך בנוסףהתושבים. 

נכללה לראשונה  2004בשנת  הגיעו ארצה אחרי בחירת המדגם העיקרי.

 .בסקרהערבית של מזרח ירושלים  האוכלוסייה

זהים לאלה  יהיוכי אומדנים המתקבלים מהסקר החברתי  להניח אין

המתקבלים מסקרים מדגמיים אחרים של הלמ"ס, כולל אלה המבוססים על 

משקי בית, או מנתונים אחרים אשר אינם מבוססים על סקרי מדגם.  מדגמי

לאומדנים מסקרים  החברתיכאשר משווים אומדנים מהסקר  ,, יש להיזהרלכן

  אחרים.

  

  סימנים מיוחדים

  = אין נתונים או שהנתונים אינם רלוונטיים  ריק 

  40%- = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ  .. 

  40%-ל 25%טעויות דגימה יחסיות בין  = נתונים עם  () 

  

  עיגול מספרים

   ל, בגלל עיגול המספרים.והכ-כרח לסךהמתאים באינו סיכום הפירוטים 

  

  מקורות

בפרק זה מקורם בפרסומי הלשכה המרכזית והנתונים הגדרות ה

  ג'וינט ברוקדייל.-, המוסד לביטוח לאומי ומאיירסלסטטיסטיקה
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וכלל האוכלוסייה*, לפי מספר שנות לימוד ומין, שנים  65בני + : 3.1לוח 
  נבחרות

 אחוזים

 לימוד שנות  

 +16  15-13  12-9  8-5  4-0 כ"סה  
       

1970       

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

1980       

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

1990       

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

2000       

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

 15.2 14.1 29.9 25.0 15.6 100.0 גברים

 8.9 14.1 29.1 25.0 22.7 100.0 נשים
       

2010       

 16.1 18.3 31.7 19.9 13.9 100.0 65+ בני כ"סה

 20.5 17.4 33.2 19.8 9.1 100.0 גברים

 12.8 19.0 30.6 20.1 17.5 100.0 נשים
       

 21.8 22.5 44.9 7.2 3.5 100.0 כלל האוכלוסייה*

 21.5 21.3 47.8 7.1 2.3 100.0 גברים

 22.1 23.7 42.2 7.3 4.7 100.0 נשים
       

2014       

 21.8 19.7 30.7 16.3 11.5 100.0 65+ בני כ"סה

 26.5 18.1 32.0 16.6 6.9 100.0 גברים

 18.0 21.1 29.6 16.1 15.2 100.0 נשים

       

 25.9 22.0 43.2 5.9 3.0 100.0 כלל האוכלוסייה*

 25.8 20.5 46.0 5.8 2.0 100.0 גברים

 25.9 23.4 40.6 6.0 4.0 100.0 נשים

 שנתון סטטיסטימקור: למ"ס, 
  15בני + *
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, לפי מספר שנות לימוד, קבוצת אוכלוסייה 65התפלגות בני + : 3.2לוח 
  2014ומין, 

 אחוזים

  ערבים  יהודים 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

          

 100.0 100.0 100.0  100.0 100.0 100.0 כ"סה

4-0  8.3 5.3 10.8  47.3 25.5 64.3 

8-5  15.2 14.4 15.5  30.9 43.1 21.3 

10-9  9.4 9.5 9.4  6.5 9.3 4.4 

12-11  22.7 23.5 22.0  8.9 12.0 6.5 

15-13  21.1 19.2 22.6  2.8 4.3 1.6 

16+ 23.2 28.2 19.3   3.6 5.7 2.0 

 מקור: למ"ס, שנתון סטטיסטי

  

  2013, לפי מספר שנות לימוד ויבשת לידה, 65יהודים בני + : 3.3לוח 

 אמריקה-אירופה  אפריקה-אסיה  ישראל  כ"סה 

 אחוזים אלפים   אחוזים אלפים   אחוזים אלפים   אחוזים אלפים  

            

 100.0 348.0  100.0 253.3  100.0 155.2  100.0 756.5 *כ"סה

4-0  71.6 9.5  2.7 1.8  52.3 20.6  16.6 4.8 

8-5  112.7 14.9  13.2 8.5  63.7 25.2  35.8 10.3 

10-9  72.3 9.6  10.3 6.6  29.2 11.5  32.9 9.4 

12-11  173.0 22.9  45.4 29.2  61.1 24.1  66.5 19.1 

15-13  156.6 20.7  37.3 24.1  26.8 10.6  92.4 26.6 

16+ 170.3 22.5   46.2 29.8   20.2 8.0   103.9 29.8 

 מקור: למ"ס, סקרי כוח אדם
מקרים שבהם מספר שנות הלימוד או יבשת הלידה אינם ידועים; הסך הכול, כולל לא כולל  *

  764.6מקרים אלו, הוא 



  2015 - קשישים בישראל 176

 

וכלל האוכלוסייה, לפי סוג בית ספר אחרון שבו למדו  65בני + : 3.4לוח 
  2013ולפי מין, 

 נשים גברים כ"סה  

    

 415.7 355.5 771.3 שלמדו (אלפים) 65סה"כ בני +

    האחרון (אחוזים)סוג בית הספר 

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 24.5 22.0 23.4 יסודי וחטיבת ביניים

 8.0 13.2 10.4 תיכון מקצועי או חקלאי

 21.7 16.8 19.4 תיכון עיוני

  2.1 1.0 ישיבה

 5.7 0.7 3.4 בית מדרש למורים ולגננות

 3.3 6.8 4.9 ים ולטכנאיםאתיכון להנדס-על

 8.4 4.9 6.8 תיכון אחר-על

 27.0 32.2 29.4 מוסד אקדמי

 0.7 0.5 0.6 אחר

 0.8 0.6 0.7 סוג בית ספר לא ידוע

    

 2,853.7 2,776.3 5,630.0 סה"כ בכלל האוכלוסייה שלמדו (אלפים)

    סוג בית הספר האחרון (אחוזים)

 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 9.4 9.6 9.5 יסודי וחטיבת ביניים

 7.6 12.9 10.2 חקלאי תיכון מקצועי או

 31.9 30.7 31.3 תיכון עיוני

  5.4 2.7 ישיבה

 5.1 0.5 2.8 בית מדרש למורים ולגננות

 2.6 6.5 4.5 ים ולטכנאיםאתיכון להנדס-על

 7.5 4.1 5.8 תיכון אחר-על

 34.8 29.4 32.2 מוסד אקדמי

 0.7 0.6 0.6 אחר

 0.4 0.3 0.4 סוג בית ספר לא ידוע

 , סקרי כוח אדםמקור: למ"ס
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וכלל האוכלוסייה, לפי התעודה הגבוהה ביותר  65בני + : 3.5לוח 
  2013שקיבלו ולפי מין, 

 אחוזים

  65+ בני 

 נשים גברים כ"סה  
 כלל

 האוכלוסייה*

     

 100.0 100.0 100.0 100.0 למדו כ"סה

 19.8 23.5 23.6 23.6 ביסודי או חט" סשל בי" סיום תעודת

  תיכון  סשל בי" סיום תעודת
 17.7 14.9 18.4 16.5 (שאינה תעודת בגרות)

 22.2 10.7 8.4 9.6 בגרות תעודת

  תיכוני -על סשל בי" סיום תעודת
 12.0 16.9 13.4 15.3 (שאינה תעודה אקדמית)

 16.0 12.3 13.2 12.7 ראשון אקדמי תואר

 8.6 11.4 11.6 11.5 שני אקדמי תואר

 1.2 1.4 4.6 2.9 שלישי אקדמי תואר

 0.6 0.6 0.6 0.6 אחרת תעודה

 1.5 7.5 5.5 6.6 אף תעודה קיבלו לא

 0.4 0.8 0.7 0.8 (סוג התעודה) ידוע לא

 מ"ס, סקרי כוח אדםלמקור: 
  ומעלה 15בני  *
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  2011וכלל האוכלוסייה, לפי שפת אם ולפי מין,  65בני + : 3.6לוח 

 אחוזים

  65+ בני 

 נשים גברים כ"סה  
 כלל

 האוכלוסייה*

     

 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 48.7 18.4 18.2 18.3 עברית

 14.7 22.8 18.4 20.9 רוסית

 18.4 15.9 20.4 17.9 ערבית

 2.0 4.6 6.5 5.4 יידיש

 1.9 5.6 3.8 4.8 צרפתית

 1.3 4.5 5.1 4.8 רומנית

 1.5 3.8 3.6 3.7 מרוקנית

 1.0 3.5 3.4 3.5 פרסית

 1.6 2.7 3.3 2.9 ספרדית

 1.9 (1.5) (2.1) 1.7 אנגלית

 1.0 .. .. .. אמהרית

 6.0 16.7 14.7 15.9 אחרת שפה

 מקור: למ"ס, הסקר החברתי
  20אוכלוסיית הסקר היא בני + *
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בכוח העבודה האזרחי, לפי גיל, מין וקבוצת  55בני + : 3.7לוח 
  אוכלוסייה, שנים נבחרות

 מהאוכלוסייה המתאימה בכל תאאחוז בכוח העבודה האזרחי 

 דתות אחרות בני  יהודים  כ"סה 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

              

1970            

     23.4 89.4   22.1 88.5 55.2  64-55 בני

     5.5 35.0   5.0 33.8 19.5 65+ בני

            

1980            

     27.6 84.0 54.4  26.0 82.4 52.8  64-55 בני

     7.0 29.1 17.4  6.6 27.9 16.7 65+ בני

            

1990            

64-55  50.4 73.7 30.2  52.8 75.7 33.1  28.0 55.6 3.7 

    59-55  60.2 81.0 41.0  63.0 83.0 45.0  .. 66.1 5.5 

    64-60  40.0 65.4 19.4  42.2 64.6 21.4  .. 38.6 0.9 

65+ 12.8 20.2 6.6  13.5 21.3 6.9  2.6 3.2 .. 

    69-65  18.8 30.1 9.3  20.0 31.8 9.9  .. 3.4 2.5 

    74-70  .. 18.8 6.3  .. 19.7 6.6  .. 5.1 1.6 

75+ .. 12.7 4.6  .. 13.4 4.8  .. 2.9 .. 

            

2000            

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

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

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

65+ 8.5 14.2 4.1  8.8 14.8 4.3  .. .. .. 

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

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

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

� 
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בכוח העבודה האזרחי, לפי גיל, מין וקבוצת  55בני + : 3.7לוח 
  (המשך) אוכלוסייה, שנים נבחרות

 אחוז בכוח העבודה האזרחי מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

 דתות אחרות בני  יהודים  כ"סה 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

            

2010            

64-55  62.9 72.5 54.0  67.1 75.7 59.2  33.1 50.0 17.9 

    59-55  69.4 76.5 62.8  74.6 80.1 69.5  36.7 53.7 21.0 

    64-60  55.5 68.1 44.1  58.9 70.9 47.9  28.0 44.5 13.6 

65+ 12.3 19.1 7.1  13.0 20.2 7.5  4.5 7.6 .. 

    69-65  29.1 41.0 18.4  32.0 45.1 20.6  11.8 18.6 ..  

    74-70  11.4 17.8 6.6  12.5 19.3 7.4  .. ..  .. 

75+ 3.5 6.0 1.7  3.5 6.3 1.6  .. ..  ..  

            

2011            

64-55  63.9 74.1 54.6  68.0 76.9 59.7  36.4 54.8 19.6 

    59-55  70.8 78.7 63.4  75.9 81.9 70.3  40.3 60.0 21.3 

    64-60  56.5 69.0 45.2  59.7 71.7 48.8  30.9 47.0 17.4 

65+ 13.2 20.8 7.4  14.1 22.0 8.0  4.0 7.8 .. 

    69-65  30.0 42.4 18.9  33.0 46.2 21.4  10.6 18.9 ..  

    74-70  12.0 18.3 7.0  13.1 19.7 7.8  ..  ..  ..  

75+ 4.1 7.6 1.7  4.3 8.2 1.7  ..  ..  ..  

            

2012            

64-55  66.3 75.5 57.6  70.5 78.5 62.9  39.7 56.7 23.2 

    59-55  72.8 79.3 66.4  77.5 81.9 73.2  46.1 64.3 28.5 

    64-60  59.1 71.1 48.2  62.9 74.7 52.4  30.9 46.2 15.7 

65+ 16.7 24.8 10.4  17.7 25.9 11.3  8.0 14.0 1.9 

    69-65  35.1 46.6 25.0  37.8 48.7 28.0  16.8 31.2 5.1 

    74-70  15.5 23.5 9.0  17.1 25.9 10.0  3.1 ..  ..  

75+ 5.1 9.1 2.3   5.4 9.5 2.5   2.4 5.0 ..  

  
� 
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בכוח העבודה האזרחי, לפי גיל, מין וקבוצת  55בני + : 3.7לוח 
  (המשך) אוכלוסייה, שנים נבחרות

 אחוז בכוח העבודה האזרחי מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

 דתות אחרות בני  יהודים  כ"סה 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

2013            

64-55  67.6 76.7 59.2  72.2 80.0 65.0  39.5 56.7 23.5 

    59-55  74.3 81.7 67.2  79.6 84.6 74.8  45.4 65.5 27.2 

    64-60  60.3 71.1 50.7  64.4 75.0 55.0  31.4 44.8 18.1 

65+ 18.0 26.6 11.2  19.2 28.2 12.1  6.5 11.2 2.1 

    69-65  37.7 49.5 27.0  40.6 52.5 29.7  14.6 24.5 6.1 

    74-70  15.6 23.8 8.6  17.2 26.2 9.5  4.8 7.0 ..  

75+ 4.9 8.9 2.2   5.3 9.5 2.4   .. ..  ..  

 מקור: למ"ס, סקרי כוח אדם
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  מועסקים, לפי גיל ומין, שנים נבחרות 55בני + : 3.8לוח 

 אחוז מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

 נשים גברים כ"סה  
    

1970    
 20.8 83.9 52.2  64-55 בני
 4.7 31.1 18.0  65+ בני
    

1980    
 23.5 74.6 47.8  64-55 בני
 6.0 25.6 15.2 65+ בני
    

1990    
 29.1 71.7 48.9  64-55 בני
 6.9 20.0 12.9 +65 בני
    

2000    
 36.1 59.3 47.0  64-55 בני
 4.2 14.1 8.5 65+ בני
    

2005    
 43.1 63.5 52.8  64-55 בני
 5.9 16.3 10.4 65+ בני
    

2012    
 50.2 66.7 58.2  64-55 בני
 9.1 21.9 14.7 65+ בני
    

2013    
 52.2 68.1 59.8  64-55 בני
 9.9 23.4 15.9 65+ בני

 מקור: למ"ס, סקרי כוח אדם
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מתוך כוח העבודה, לפי המועסקים במשרה חלקית  55בני + : 3.9לוח 
  גיל ומין, שנים נבחרות

 אחוז מהאוכלוסייה בכל תא

 65+ בני   69-65בני    64-55 בני 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

              

1970 17.9 12.5 39.4      40.4 37.2 62.0 

1980 23.5 15.6 46.0      57.9 54.0 72.6 

1990 29.0 20.0 47.9  58.0 51.8 74.7  64.6 59.1 78.6 

2000 27.2 15.3 45.4  50.6 42.6 71.1  56.1 49.5 73.5 

2001 29.3 17.2 47.1  52.6 42.6 74.0  58.0 50.6 74.6 

2002 27.3 15.8 44.1  49.6 38.7 71.3  55.8 48.3 72.8 

2003 28.8 17.3 44.6  55.0 47.5 72.4  60.1 53.9 74.1 

2004 27.3 17.1 41.8  52.3 43.1 71.0  58.1 51.8 71.5 

2005 28.2 16.7 43.9  49.8 41.0 68.5  55.6 48.2 71.0 

2006 27.5 16.3 42.5  47.1 37.3 69.8  51.3 44.5 67.1 

2007 27.5 16.3 42.1  47.1 35.0 74.4  50.1 41.0 72.2 

2008 28.2 17.7 41.6  43.2 34.6 61.6  49.0 41.7 66.6 

2009 29.0 17.7 42.9  44.3 33.7 64.8  51.7 43.0 69.7 

2010 28.8 17.7 42.7  44.0 33.5 64.5  51.6 43.0 69.5 

2011 28.5 18.4 41.0  43.8 34.9 61.7  51.5 44.8 66.1 

2012  28.7 18.6 41.1  41.1 30.5 58.4  47.5 39.5 62.3 

2013  29.2 18.9 41.6   42.3 29.5 63.2   46.8 37.0 65.0 

  מקור: למ"ס, סקרי כוח אדם
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, לפי מין 55ממוצע שעות עבודה לשבוע למועסקים* בני + : 3.10לוח 
  2013וקבוצת אוכלוסייה, 

 65+ בני   64-55 בני 

 יהודים כ"סה  
דתות  בני

 יהודים כ"סה  אחרות
דתות  בני

 אחרות
        

 30.4 31.3 31.2  38.4 37.6 37.7 כ"סה

 34.7 35.3 35.2  40.6 42.2 42.1 גברים

   24.0 23.8     32.3 32.4 נשים

 מקור: למ"ס, סקרי כוח אדם
  לא כולל נעדרים זמנית מעבודתם *

  

וכלל האוכלוסייה בכוח העבודה, לפי מחוז  55השתתפות בני + : 3.11לוח 
  2013מגורים ומין, 

 המתאימה בכל תאאחוז בכוח העבודה מהאוכלוסייה 

 כלל 65+ בני   64-55 בני 

 האוכלוסייה* נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  
         

 63.7 11.2 26.6 18.0  59.2 76.7 67.6 כ"סה

 53.3 10.1 26.6 17.4  53.6 64.4 58.6 ירושלים

 58.0 7.5 20.9 17.4  45.3 69.0 57.0 הצפון

 63.1 9.0 26.5 16.7  58.0 78.7 67.8 חיפה

 70.2 13.9 29.1 20.7  64.7 82.8 73.6 המרכז

 67.3 12.9 27.4 19.1  67.9 78.4 72.8 אביב תל

 62.2 8.9 24.1 15.4   54.3 77.2 65.4 דרום

 מקור: למ"ס, סקרי כוח אדם
  ומעלה 15בני  *
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בכוח העבודה האזרחי, לפי שנות לימוד ולפי גיל,  55+בני  : 3.12לוח 
  שנים נבחרות  

 אחוז מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

 לימוד שנות  

 +16  15-13  12-9  8-5  4-0 סה"כ 
       

       65בני +

1990  3.0 10.6 19.0 22.2 26.0 

1997  2.3 6.5 11.4 11.8 22.5 

1999  .. 6.1 10.4 10.7 20.3 

2002  .. 5.1 11.4 12.0 21.1 

2003  .. (4.7) 10.6 (11.8) 22.3 

2004  ..  9.9 12.2 22.5 

2005  .. 6.5 10.8 12.6 22.3 

2006  .. 6.2 10.7 12.7 21.4 

2007  .. (4.7) 11.3 (12.3) 20.6 

2008   .. (6.3) 11.2 (12.6) 22.7 

2009   .. (5.7) 11.9 (14.8) 22.3 

2010   .. (5.7) 12.8 (15.6) 25.6 

2011 13.2 .. 6.1 15.0 15.4 25.9 

2012  16.7 3.0 9.0 16.0 20.0 30.6 

      

2013       
59-55  74.3 23.9 43.1 72.7 82.9 84.8 

64-60  60.3 16.9 42.4 59.1 67.1 70.6 

65+ 18.0 2.3 11.0 18.3 20.3 30.7 

    69-65  37.7 8.3 28.2 35.7 39.8 49.0 

    74-70  15.6 2.5 8.8 16.7 15.6 25.5 

75+ 4.9 0.9 3.3 5.6 5.4 10.4 

  מקור: למ"ס, סקרי כוח אדם
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  2013, לפי תכונות כוח העבודה, גיל ומין, 55בני +, 55בני + : א3.13לוח 

 אלפים, ממוצע שנתי

  64-55  59-55  64-60  +65 69-65  70+ 

       

 573.5 277.7 851.2 362.0 396.2 758.1 ונשים גברים כ"סה

 48.3 104.6 152.9 218.4 294.2 512.6 העבודה  בכוח

 42.3 92.8 135.0 193.9 259.6 453.6 מועסקים: מזה

       

 243.4 131.4 374.8 171.3 194.1 365.3 גברים  כ"סה

 34.5 65.0 99.5 121.8 158.5 280.3 העבודה  בכוח

 30.3 57.5 87.9 108.4 140.3 248.6 מועסקים: מזה

       

 330.2 146.3 476.4 190.7 202.1 392.8 נשים  כ"סה

 13.8 39.6 53.3 96.7 135.7 232.4 העבודה  בכוח

 11.9 35.2 47.1 85.6 119.4 204.9 מועסקות: מזה

 מקור: למ"ס, סקרי כוח אדם
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  2013ומין, , לפי תכונות כוח העבודה, גיל 55בני + : ב3.13לוח 

 אחוזים, ממוצע שנתי

  64-55  59-55  64-60  +65 69-65  70+ 

       

       ונשים גברים

 8.4 37.7 18.0 60.3 74.3 67.6 )1(העבודה בכוח אחוז

 87.6 88.7 88.3 88.8 88.2 88.5 )2(המועסקים אחוז

 7.4 33.4 15.9 53.6 65.5 59.8 )3(בקבוצה המועסקים אחוז

       

       גברים 

 14.2 49.5 26.6 71.1 81.7 76.7 )1(העבודה בכוח אחוז

 88.0 88.5 88.3 89.0 88.5 88.7 )2(המועסקים אחוז

 12.5 43.8 23.4 63.3 72.3 68.1 )3(בקבוצה המועסקים אחוז

       

       נשים 

 4.2 27.0 11.2 50.7 67.2 59.2 )1(העבודה בכוח אחוז

 86.4 89.1 88.4 88.5 87.9 88.2 )2(המועסקות אחוז

 3.6 24.1 9.9 44.9 59.1 52.2 )3(בקבוצה המועסקות אחוז

 מקור: למ"ס, סקרי כוח אדם
  בקבוצת הגיל המתאימה כבכוח העבודה מתוך סה" אחוז  . 1
  שבכוח העבודה אלהאחוז המועסקים מתוך   . 2
  בקבוצת הגיל המתאימה כ"סהאחוז המועסקים מתוך   . 3
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הכנסה : 3.14לוח 
)1(

, ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי 65למשק בית של בני + 
  2014סוג משק הבית, 

     (בודד או זוג) 65משקי בית של בני +     

    :)2(םמה     

 

  סה"כ 
  משקי 

  בית 
  שבהם 

  גרים 
 65בני +

  סה"כ 
  משקי 

  בית 
  של 

   65בני +
  (בודד 

 או זוג)

  גרים 
 לבד

  זוג, 
  לפחות 

  אחד 
 65+בן 

  מהם:
  זוג, 
  שניהם 
 65בני + 

  זוג,
  רק  

  אחד
  מהם 
   65בן + 

  משקי 
  בית 

  אחרים 
  שבהם 
  לפחות 

   65בן +
 אחד

  כל 
  משקי 
  הבית 

 באוכלוסייה

  3 5 4 2 1 1+2 1+2+3 קבוצות משקי הבית הרכב

          

  התפלגות משקי הבית של 

  33.1 25.8 74.2 35.8 31.1 66.9 100.0 קשישים (אחוזים)

         

 18,329 16,866 16,868 15,716 16,013 6,752 11,710 13,419 ממוצעת ברוטו כספית הכנסה

 3,180 1,673 2,501 1,883 2,043 440 1,298 1,422 תשלומי חובה ממוצע כ"סה

 1,919 853 1,574 1,275 1,352 247 839 844 הכנסה מס

 620 298 416 220 271 27 157 204 לאומי לביטוח תשלומים

 641 521 511 387 419 166 302 375 בריאות ממלכתי  ביטוח

 15,149 15,193 14,366 13,832 13,970 6,312 10,412 11,997 הכנסה כספית ממוצעת נטו

  כספית ממוצעת  הכנסה הרכב

         ברוטו (אחוזים)

 77.4 54.2 52.6 23.5 31.4 8.6 25.3 37.3 מעבודה

 86.1 88.9 82.3 60.0 70.1 67.9 69.9 81.4 שכירה מעבודה: מזה

 13.9 11.1 17.7 40.0 29.9 32.1 30.1 18.6 עצמאית מעבודה         

         

 4.4 6.0 5.5 8.0 7.3 7.7 7.4 6.8  מהון

  גמל  וקופות מפנסיות

 7.1 15.0 24.3 39.4 35.3 39.1 36.3 27.4 )ל(כולל מחו"

 11.1 24.9 17.7 29.1 26.0 44.6 31.0 28.5 ומתמיכות מקצבאות

 74.6 84.0 90.4 84.8 85.8 83.5 84.9 84.6 לביטוח לאומי מהמוסד: מזה

 12.6 9.9 3.6 13.8 11.9 13.3 12.5 11.5 אחרים  ממוסדות         

 12.9 6.1 6.0 1.4 2.3 3.2 2.6 3.9 בית ממשקי         

� 



  189  של הקשישים חברתיים וכלכלייםמאפיינים   

 

הכנסה : 3.14לוח 
)1(

, ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי 65למשק בית של בני + 
  (המשך) 2014סוג משק הבית, 

     (בודד או זוג) 65משקי בית של בני +     

    :)2(םמה     

 

  סה"כ 
  משקי 

  בית 
  שבהם 

  גרים 
 65בני +

  סה"כ 
  משקי 

  בית 
  של 

   65בני +
  (בודד 

 או זוג)

  גרים 
 לבד

  זוג, 
  לפחות 

  אחד 
 65בן +

  מהם:
  זוג, 
  שניהם 
 65בני + 

  כ סה"
  משקי 

  בית 
  שבהם 

  גרים 
  65בני +

  משקי 
  בית 

  אחרים 
  שבהם 
  לפחות 

   65בן +
 אחד

  כל 
  משקי 
  הבית 

 באוכלוסייה

  3  5 4 2 1 1+2 1+2+3 קבוצות משקי הבית הרכב

           

  כספית ממוצעת ברוטו  הכנסה

 6,778 6,118  8,434 7,858 8,006 5,401 7,090 6,650  סטנדרטיתלנפש 

  ממוצעת נטו  כספית הכנסה

 5,602 5,511  7,183 6,916 6,985 5,050 6,304 5,945 לנפש סטנדרטית

          

 13,861 13,991  12,723 11,589 11,865 4,806 8,016 10,090 חציונית ברוטו כספית הכנסה

  חציונית ברוטו  כספית הכנסה

 5,497 5,224  6,362 5,794 5,933 3,845 4,932 5,069 סטנדרטיתלנפש 

  כספית חציונית נטו  הכנסה

 4,923 4,824   6,085 5,428 5,529 3,618 4,679 4,752  סטנדרטיתלנפש 

 מקור: למ"ס, סקר הוצאות משק הבית
 2014- בש"ח, מחירים שוטפים, ממוצע ל  . 1
 2טור הם ההרכב באחוזים של  5-ו 4טורים   . 2
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, לפי מין 65הכנסה כספית ממוצעת ברוטו לחודש של בני + : 3.15לוח 
  שנים נבחרותולפי מקור הכנסה, 

 בש"ח, מחירים שוטפים, ממוצע שנתי

 נשים גברים כ"סה מקור ההכנסה 

    

2010    

 3,966 6,935 5,274 ממוצעת ברוטו הכנסה כ"סה

    (באחוזים): מזה

 8.0 30.1 20.8 מעבודה

 48.9 29.2 37.5 לביטוח לאומי מהמוסד

 6.5 3.8 4.9 בית ממשקיאחרים ותמיכות  מוסדות

    

2011    

 4,138 7,241 5,510 ממוצעת ברוטו הכנסה כ"סה

    (באחוזים): מזה

 9.0 31.4 22.0 מעבודה

 48.8 27.7 36.6 לביטוח לאומי מהמוסד

 6.1 3.6 4.6 בית ממשקיאחרים ותמיכות  מוסדות

    

2013    

 4,974 8,098 6,368 ממוצעת ברוטו הכנסה כ"סה

    (באחוזים): מזה

 15.7 36.0 27.2 מעבודה

 41.1 24.4 31.6 לביטוח לאומי מהמוסד

 7.0 3.5 5.0 בית ממשקיאחרים ותמיכות  מוסדות

     

2014     

 5,142 8,640 6,687 ממוצעת ברוטו הכנסה כ"סה

    (באחוזים): מזה

 11.9 33.0 23.9 מעבודה

 41.9 24.3 31.9 לביטוח לאומי מהמוסד

 6.9 4.4 5.5 בית ממשקיאחרים ותמיכות  מוסדות

 למ"ס, סקר הוצאות משק הביתמקור: 
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לפי גיל ולפי  65הכנסה כספית ממוצעת ברוטו לחודש של בני + : 3.16 לוח
 שנים נבחרותמקור הכנסה, 

  שוטפים ממוצע שנתיבש"ח, מחירים 

 +90  89-85  84-80  79-75  74-70  69-65 +65 מקור ההכנסה 

        

2010        

 4,513 5,050 4,877 4,657 5,506 5,858 5,274 ממוצעת ברוטו הכנסה כ"סה

        (באחוזים): מזה
 0.0 2.5 2.7 3.8 23.5 42.3 20.8 מעבודה

 50.1 43.4 45.9 43.6 37.6 27.7 37.5 לביטוח לאומי מהמוסד
אחרים ותמיכות  מוסדות
 10.7 9.9 7.9 5.9 4.3 2.1 4.9 בית ממשקי

        

2011        

 4,863 5,199 5,024 5,096 4,953 6,694 5,510 ממוצעת ברוטו הכנסה כ"סה

        (באחוזים): מזה
 4.1 2.9 4.6 10.0 16.4 44.0 22.0 מעבודה

 50.2 44.8 44.6 42.6 42.3 23.7 36.6 לביטוח לאומי מהמוסד
אחרים ותמיכות  מוסדות
 6.4 9.3 6.7 5.2 4.3 2.7 4.6 בית ממשקי

        
2013        

 4,951 5,432 5,384 5,452 6,593 7,609 6,368 ממוצעת ברוטו הכנסה כ"סה

        (באחוזים): מזה
 0.0 0.7 5.3 9.9 21.9 52.4 27.2 מעבודה

 49.5 44.3 43.6 39.2 32.6 20.2 31.6 לביטוח לאומי מהמוסד
אחרים ותמיכות  מוסדות
 16.2 13.3 8.7 5.9 4.5 1.8 5.0 בית ממשקי

        
2014        
 6,294 6,573 5,626 6,120 7,046 7,342 6,687 ממוצעת ברוטו הכנסה כ"סה

        (באחוזים): מזה
 0.9 1.6 2.1 16.2 23.8 43.8 23.9 מעבודה

 36.3 37.5 41.7 38.7 30.7 23.6 31.9 לביטוח לאומי מהמוסד
אחרים ותמיכות  מוסדות
 14.3 11.5 7.5 6.8 4.9 2.1 5.5 בית ממשקי

  : למ"ס, סקר הוצאות משק הבית מקור
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שאינם עובדים, המקבלים  67וגברים בני + 62נשים בנות +  : 3.17לוח 
* וגובה ההכנסה החודשית הממוצעת מפנסייה, לפי פנסייה

  שנים נבחרותמין, 

 נשים גברים כ"סה  

2005    

 390.5 212.5 603.0 שאינם עובדים (באלפים) 62/67סה"כ גברים ונשים בני 

 110.4 92.7 203.1 מתוכם: מקבלי פנסייה
 28.3 43.6 33.7 אחוז מקבלי הפנסייה

 3,209 4,520 3,671 מפנסייה (ש"ח)הכנסה חודשית ממוצעת 

    

2010    

 428.2 227.7 655.9 שאינם עובדים (באלפים) 62/67סה"כ גברים ונשים בני 

 146.6 99.5 246.1 מתוכם: מקבלי פנסייה
 34.2 43.7 37.5 אחוז מקבלי הפנסייה

 4,026 5,394 4,501 הכנסה חודשית ממוצעת מפנסייה (ש"ח)

    

2011    

 426.7 235.5 662.2 שאינם עובדים (באלפים) 62/67סה"כ גברים ונשים בני 

 143.7 105.1 248.8 מתוכם: מקבלי פנסייה
 33.7 44.6 37.6 אחוז מקבלי הפנסייה

 4,197 6,192 4,906 הכנסה חודשית ממוצעת מפנסייה (ש"ח)

    

2013    

   לא כולל קבלת הכנסה מפנסיה ומרנטה מחו"ל

 458.8 243.5 702.3 שאינם עובדים (באלפים) 62/67גברים ונשים בני  סה"כ

 159.2 110.6 269.8 מתוכם: מקבלי פנסייה
 34.7 45.4 38.4 אחוז מקבלי הפנסייה

 5,000 6,958 5,802 הכנסה חודשית ממוצעת מפנסייה (ש"ח)

     

   כולל קבלת הכנסה מפנסיה ומרנטה מחו"ל

 458.8 243.5 702.3 שאינם עובדים (באלפים) 62/67 סה"כ גברים ונשים בני

 176.8 121.6 298.4 מתוכם: מקבלי פנסייה
 38.5 49.9 42.5 אחוז מקבלי הפנסייה

 4,814 6,747 5,602 הכנסה חודשית ממוצעת מפנסייה (ש"ח)

� 
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שאינם עובדים, המקבלים  67וגברים בני + 62נשים בנות +  : 3.17לוח 
* וגובה ההכנסה החודשית הממוצעת מפנסייה, לפי פנסייה

  (המשך) שנים נבחרותמין, 

 נשים גברים כ"סה  

2014    

   לא כולל קבלת הכנסה מפנסיה ומרנטה מחו"ל

 473.5 258.9 732.4 שאינם עובדים (באלפים) 62/67סה"כ גברים ונשים בני 

 169.7 117.3 287.0 מתוכם: מקבלי פנסייה
 35.8 45.3 39.2 אחוז מקבלי הפנסייה

 5,119 7,633 6,147 הכנסה חודשית ממוצעת מפנסייה (ש"ח)

     

   כולל קבלת הכנסה מפנסיה ומרנטה מחו"ל

 473.5 258.9 732.4 שאינם עובדים (באלפים) 62/67סה"כ גברים ונשים בני 

 192.4 131.0 323.4 מתוכם: מקבלי פנסייה
 40.6 50.6 44.2 הפנסייהאחוז מקבלי 

 4,924 7,361 5,911 הכנסה חודשית ממוצעת מפנסייה (ש"ח)

 מקור: למ"ס, סקר הוצאות משק הבית
 כולל הכנסה מפנסייה מהארץ, הכנסה מקרנות השתלמות, רנטה ופנסייה 2013עד שנת   * 

  כולל גם הכנסה מקיבוצים 2013-מחו"ל והכנסה מקופות גמל, ללא הכנסה מקיבוצים. מ
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מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים  : 3.18לוח 
פי חוק, שנים -פי חוק ושלא על-מהמוסד לביטוח לאומי, על

  נבחרות

 יםאחוז

 זיקנה ושאירים קצבתממקבלי  אחוז  

 חוקלפי  לא חוק לפי  

 הלאומי הביטוח הלאומי הביטוח כ"סה  

    

1980 45.3 39.7 95.1 

1990 31.8 26.8 96.1 

1995 33.4 22.4 94.5 

1996 32.9 21.6 94.5 

1997 32.2 20.8 94.5 

1998 31.5 20.2 94.6 

1999 31.0 19.8 94.8 

2000 30.8 19.5 95.0 

2001 30.3 19.2 95.0 

2002 29.6 18.9 95.0 

2003 28.5 18.3 94.9 

2004 27.5 17.7 94.4 

2005 27.0 17.7 94.9 

2006 26.6 17.8 95.0 

2007 26.2 17.8 95.0 

2008  25.7 17.7 95.0 

2009  25.2 17.8 94.9 

2010  24.8 17.8 94.8 

2011  24.0 17.6 94.4 

2012  23.3 17.4 94.1 

2013 22.5 17.1 93.9 

2014 21.8 16.9 93.8 

  מקור: המוסד לביטוח לאומי
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מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים  : 3.19לוח 
  2014, )1(מהמוסד לביטוח לאומי, לפי רשות מקומית

 סוף שנה

 אחוזים מוחלטים מספרים 

   

 21.5 190,364 )2(ארצי כ"סה

   

 30 81 גוש אבו

 18 105 סנאן אבו

 5 51 יהודה אבן

 25 427 פחם אל אום

 50 1,151 אופקים

 21 711 יהודה אור

 44 871 עקיבא אור

 4 14 אורנית

 12 138 אזור

 22 780 אילת

 33 142 אכסאל

 11 41 אלעד

 8 30 מנשה אלפי

 37 202 אעבלין

 7 20 אפרתה

 49 769 אריאל

 42 9,882 אשדוד

 45 6,654 אשקלון

 15 214 ג'ת-באקה

 17 128 יעקב באר

 41 9,727 שבע באר

 50 130 נוג'יידאת- בועיינה

 33 88 'אבוקעאת

 44 150 מכסור-אל ביר

 12 18 אל בית

 18 107 'ןג בית

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים  : 3.19לוח 
  (המשך) 2014, )1(מהמוסד לביטוח לאומי, לפי רשות מקומית

 סוף שנה

 אחוזים מוחלטים מספרים  

 7 35 דגן בית

 22 320 בית שאן

 36 1,057 בית שמש

 20 57 ביתר עילית

 15 1,578 בני ברק

 55 528 בני עי"ש

 9 76 עדה-בנימינה גבעת

 27 76 בסמ"ה

 25 78 בסמת טבעון

 35 78 בענה

 10 17 בת חפר

 31 7,543 בת ים

 9 65 גבעת זאב

 9 167 גבעת שמואל

 5 460 גבעתיים

 25 214 מכר-ג'דיידה

 22 335 גדרה

 13 39 ג'ולס

 15 51 זרקא-ג'יסר א

 30 105 ג'לג'וליה

 12 118 גן יבנה

 7 94 גני תקווה

 22 44 ג'ת

 22 260 כרמל-דאליית אל

 30 126 דבורייה

 24 68 אסד- דייר אל

 41 181 דייר חנא

 44 1,602 דימונה

 11 468 הוד השרון

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים  : 3.19לוח 
  (המשך) 2014, )1(מהמוסד לביטוח לאומי, לפי רשות מקומית

 סוף שנה

 אחוזים מוחלטים מספרים  

 9 1,184 הרצלייה

 6 93 זיכרון יעקב

 15 44 זמר

 30 70 זרזיר

 30 3,152 חדרה

 19 5,046 חולון

 54 137 חורה

 17 49 חורפיש

 23 10,738 חיפה

 24 200 חצור הגלילית

 27 1,241 טבריה

 36 60 זנגרייה-טובא

 26 134 טורעאן

 25 479 טייבה

 34 433 טירה

 26 606 טירת כרמל

 36 468 טמרה

 16 35 ג'ת-יאנוח

 23 644 יבנה

 10 293 יהוד

 35 263 יפיע

 36 538 יקנעם עילית

 44 327 ירוחם

 16 10,395 ירושלים

 14 88 ירכא

 43 183 כאבול

 5 28 כוכב יאיר

 44 30 כוכב יעקב

 59 172 כסיפה

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים  : 3.19לוח 
  (המשך) 2014, )1(מהמוסד לביטוח לאומי, לפי רשות מקומית

 סוף שנה

 אחוזים מוחלטים מספרים  

 15 40 סמיע-כסרא

 2 9 כפר ורדים

 5 11 כפר חב"ד

 16 104 כפר יאסיף

 14 150 כפר יונה

 35 256 כפר כנא

 40 202 כפר מנדא

 13 1,460 כפר סבא

 31 213 כפר קאסם

 17 122 כפר קרע

 46 2,722 כרמיאל

 1 6 להבים

 37 2,708 לוד

 62 155 לקייה

 6 151 מבשרת ציון

 29 226 מג'ד אל כרום

 44 222 מג'דל שמס

 41 1,191 מגדל העמק

 11 335 רעות-מכבים-מודיעין

 18 55 מודיעין עילית

 22 135 מזכרת בתיה

 2 10 מיתר

 29 605 מעלה אדומים

 21 103 מעלה עירון

 51 1,170 תרשיחא-מעלות

 47 186 מצפה רמון

 31 265 מר'אר

 28 82 משהד

 27 1,878 נהרייה

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים  : 3.19לוח 
  (המשך) 2014, )1(מהמוסד לביטוח לאומי, לפי רשות מקומית

 סוף שנה

 אחוזים מוחלטים מספרים  

 29 115 נחף

 12 430 נס ציונה

 31 1,517 נצרת

 51 3,480 נצרת עילית

 35 919 נשר

 44 725 נתיבות

 29 7,132 נתניה

 37 418 סח'נין

 2 27 עומר

 29 91 עיילבון

 32 70 עילוט

 40 154 עין מאהל

 39 2,068 עכו

 19 75 עספיא

 40 2,024 עפולה

 31 267 עראבה

 50 1,755 ערד

 22 192 ערערה

 64 152 ערערה בנגב

 11 62 עתלית

 24 106 פוריידיס

 20 73 פקיעין (בוקייעה)

 22 723 כרכור-פרדס חנה

 5 16 פרדסייה

 21 5,733 פתח תקווה

 9 16 צור הדסה

 32 853 צפת

 13 121 צורן-קדימה

 27 188 קלנסווה

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים  : 3.19לוח 
  (המשך) 2014, )1(מהמוסד לביטוח לאומי, לפי רשות מקומית

 סוף שנה

 אחוזים מוחלטים מספרים  

 54 375 קצרין

 10 392 קריית אונו

 41 195 קריית ארבע

 30 1,973 קריית אתא

 23 1,408 קריית ביאליק

 46 2,452 קריית גת

 7 156 קריית טבעון

 38 2,526 קריית ים

 23 1,475 קריית מוצקין

 34 588 קריית מלאכי

 20 205 קריית עקרון

 32 737 קריית שמונה

 21 73 קרני שומרון

 21 144 ראמה

 11 318 ראש העין

 20 5,414 ראשון לציון

 58 742 רהט

 20 2,817 רחובות

 25 147 ריינה

 14 52 רכסים

 32 2,120 רמלה

 9 2,139 רמת גן

 5 314 רמת השרון

 4 17 רמת ישי

 8 679 רעננה

 38 96 ר'נם-אום אל -שבלי 

 57 88 שלום-שגב

 46 954 שדרות

 4 28 שוהם

� 
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מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים  : 3.19לוח 
  (המשך) 2014, )1(מהמוסד לביטוח לאומי, לפי רשות מקומית

 סוף שנה

 אחוזים מוחלטים מספרים  

 37 191 שלומי

 45 107 שעב

 3 8 שערי תקווה

 30 603 שפרעם

 14 7,578 יפו-תל אביב

 6 37 תל מונד

 58 209 תל שבע

  לביטוח לאומי: המוסד מקור
. לא מופיעים ברשימה היישובים 2014תושבים או יותר, בסוף  5,000ביישובים שמנו   . 1

  ג'באליה/נזלה, חברון, טול כרם וקלקיליה שמספר המקבלים בהם נמוך מחמישה
  גם יישובים שאינם מופיעים בלוח זה וכוללהכול הוא ארצי -הסך  . 2



  2015 - קשישים בישראל 202

 

מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים   : 3.20לוח 
  2014, )1(מהמוסד לביטוח לאומי, במועצות האזוריות

 סוף שנה

 אחוזים מספרים מוחלטים  
    

 4.4 2,173 )2(במועצות אזוריות כ"סה

   

 45 101 אל בטוף

 50 25 אל קסום

 5 58 אשכול

 2 39 טוביה באר

 32 112 מרג'-אל בוסתן

 3 19 שמעון בני

 2 23 שאן בית בקעת

 2 12 גדרות

 6 25 גולן

 16 65 עציון גוש

 2 30 גזר

 2 33 השרון דרום

 7 146 הגלבוע

 2 48 העליון הגליל

 2 15 התחתון הגליל

 13 9 חברון הר

 6 55 זבולון

 2 29 מודיעין חבל

 5 53 אשקלון חוף

 4 93 הכרמל חוף

 2 22 השרון חוף

 2 12 יואב

 2 34 השרון לב

 4 32 לכיש

 1 6 החרמון מבואות

 2 28 מגידו

 5 110 אשר מטה

 16 160 בנימין מטה

� 



  203  של הקשישים חברתיים וכלכלייםמאפיינים   

 

מקבלי השלמת הכנסה מתוך כל מקבלי קצבת זיקנה ושאירים  : 3.20לוח 
  (המשך) 2014, )1(מהמוסד לביטוח לאומי, במועצות האזוריות

 סוף שנה

 אחוזים מספרים מוחלטים  

 3 99 יהודה מטה

 5 56 מנשה

 2 14 מעלה יוסף

 6 42 מרום הגליל

 5 37 מרחבים

 10 74 משגב

 5 10 נחל שורק

 1 10 עזתה

 4 55 עמק הירדן

 2 74 עמק חפר

 2 48 עמק יזרעאל

 5 42 עמק לוד

 4 10 רמת נגב

 14 125 שומרון

 4 30 שער הנגב

 4 26 שפיר

  מקור: המוסד לביטוח לאומי
לא נכללו המועצות האזוריות אלונה, ברנר, גן רווה, הערבה התיכונה, חבל אילות, חבל יבנה,   .1

  מגילות, נווה מדבר, ערבות הירדן ותמר שמספר המקבלים בהן קטן מחמש
  הכול כולל גם מועצות אזוריות שאינן כלולות בלוח זה-הסך  .2
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ובקרב כלל  65ממוצעת למשק בית שבו גרים בני + )1(הוצאה : 3.21לוח 
  2014קבוצות ראשיות, לפי סוג משק הבית,  - האוכלוסייה 

   65משקי בית של בני +  

  

סה"כ 
משקי 

בית 
שבהם 

גרים בני 
+65 

סה"כ 
משקי 

בית של 
 65בני +

  (בודד 
 או זוג)

  גרים 
 לבד

זוג, 
לפחות 

אחד בן 
+65 

מהם: 
זוג, 

שניהם 
 65בני +

משקי 
בית 

אחרים 
שבהם 

 65בן +
אחד 

 לפחות

משקי  כל
הבית 

 באוכלוסייה

  3 4 2 1 1+2 1+2+3 קבוצות משקי הבית הרכב

        

הבית של קשישים  משקי התפלגות
  33.1 74.2 35.8 31.1 66.9 100.0 (אחוזים)

        

 15,053 14,154 13,371 13,766 7,690 10,943 12,008 )2(לתצרוכתהוצאה  כ"סה

        

       ההוצאה לתצרוכת (אחוזים) הרכב

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 16.2 17.1 16.8 16.7 14.1 15.8 16.3 )ופירות(כולל ירקות  מזון

 24.5 26.3 29.9 28.8 40.3 32.6 30.1 דיור

 9.6 14.5 11.0 10.6 10.5 10.5 12.1 הדירה ומשק הבית אחזקת

 3.9 2.9 3.3 3.5 2.7 3.3 3.1 וציוד לבית ריהוט

 3.3 2.5 1.8 2.0 1.8 1.9 2.2 והנעלה הלבשה

 5.9 7.7 9.3 9.1 9.6 9.3 8.7 בריאות

 12.1 7.8 7.0 7.4 5.9 6.9 7.3 , תרבות ובידורחינוך

 19.8 16.6 17.1 18.1 11.2 15.9 16.1 ותקשורת תחבורה

 4.7 4.5 3.9 3.7 3.9 3.8 4.1 ושירותים אחרים מוצרים

 מקור: למ"ס, סקר הוצאות משק הבית
 2013בש"ח, מחירים שוטפים, ממוצע   . 1
נתוני ההוצאה לתצרוכת כוללים זקיפה בעבור שירותי דיור ושירותי רכב לגרים בדירה   . 2

 בבעלותם ולבעלי רכב
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ובקרב  65הרכב הוצאה ממוצעת למשק בית, שבו גרים בני + : 3.22לוח 
  2014קבוצות משניות, לפי סוג משק הבית,  - כלל האוכלוסייה 

 יםאחוז

   65משקי בית של בני +  

 

סה"כ 

משקי 

בית 

שבהם 

גרים בני 

+65 

סה"כ 

משקי 

בית של 

 65בני +

  (בודד 

 או זוג)
  גרים

 לבד

זוג, 

לפחות 

אחד בן 

+65 

מהם: זוג, 
שניהם בני 

+65 

משקי 

בית 

אחרים 

שבהם 

 65בן +

אחד 

 לפחות

כל משקי 

הבית 

 באוכלוסייה

  3 4 2 1 1+2 1+2+3 קבוצות משקי הבית הרכב

הבית של הקשישים  משקי התפלגות

  33.1 74.2 35.8 31.1 66.9 100.0 (אחוזים)

        

       הוצאות אחזקת הדירה ומשק הבית הרכב

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 10.4 8.6 10.2 10.3 9.8 10.1 9.4 מים

 30.9 23.2 27.9 28.6 28.8 28.7 26.1 ודלק לבית גז, חשמל

 13.0 11.2 18.0 17.0 19.7 17.9 14.8 הבית ושיפור אחזקה

 14.6 37.8 16.7 15.0 12.4 14.1 25.2 בבית עזרה

 24.5 14.7 22.1 23.4 23.6 23.5 19.3 (ארנונה) עירוניים מסים

 6.6 4.6 5.2 5.7 5.8 5.7 5.2 צורכי משק בית שונים

        

        לבריאות ההוצאה הרכב

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 35.9 34.8 41.5 40.2 30.5 36.9 36.2 בריאות ביטוח

 25.1 23.6 15.0 20.6 15.1 18.8 20.4 שיניים ריפוי

 14.1 14.0 10.8 9.1 23.8 14.1 14.0 שירותי בריאות על הוצאות

 24.9 27.6 32.6 30.1 30.6 30.3 29.4 על בריאות אחרות הוצאות

        

       ההוצאה לחינוך, תרבות ובידור הרכב

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 45.9 34.6 12.6 13.4 10.6 12.6 21.9 חינוך שירותי

 2.3 3.8 7.5 6.4 6.9 6.5 5.4 ומכשירי כתיבה ספרים, עיתונים

 20.1 22.4 19.9 26.8 20.0 24.9 23.8 , ספורט ובידורתרבות מופעי

 7.6 5.6 17.6 14.9 9.9 13.5 10.2 וטיולים נופש, הבראה

 12.6 22.5 26.2 24.0 42.0 29.0 26.3 קיימא-ובידור בני תרבות מוצרי

 8.7 8.1 12.2 11.2 8.3 10.4 9.5 ספורט ומחנאות ציוד, תחביבים

 0.2 0.3 1.5 1.1 0.2 0.8 0.6 יחידת נופש ואחזקת קנייה

 2.6 2.6 2.5 2.2 2.1 2.1 2.3 ומוצריהם אינטרנט, מחשב

  
� 
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ובקרב  65הרכב הוצאה ממוצעת למשק בית, שבו גרים בני + : 3.22לוח 
 2014קבוצות משניות, לפי סוג משק הבית,  -כלל האוכלוסייה 

  (המשך)

 יםאחוז

   65משקי בית של בני +  

 

  סה"כ 

  משקי 

  בית 

  שבהם 

  גרים בני 

+65 

סה"כ 

משקי בית 

 65של בני +

(בודד או 

 זוג)
גרים 

 לבד

זוג, 

לפחות 

  אחד 

 65בן +

  מהם:
  זוג,  

  שניהם 
 65בני +

משקי 

בית 

אחרים 

שבהם 

 65בן +

אחד 

 לפחות

כל משקי 

הבית 

 באוכלוסייה

   3 4 2 1 1+2 1+2+3 קבוצות משקי הבית הרכב

        ההוצאה לתחבורה ותקשורת הרכב

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 3.4 4.1 3.2 3.0 7.3 4.0 4.0 ציבורית בתחבורה נסיעה

 19.0 15.8 29.1 25.7 23.8 25.3 21.5 לארץ לחוץ נסיעה

 61.7 60.7 52.3 56.7 46.2 54.3 56.9 רכב לכלי הוצאות

 14.2 18.3 13.7 13.0 21.9 15.1 16.4 ותקשורת טלפון, דואר

 1.8 1.1 1.7 1.5 0.9 1.4 1.3 אחרות הוצאות

  למ"ס, סקר הוצאות משק הבית: מקור
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, לפי הצלחתם לכסות את )1(וכלל האוכלוסייה 65בני + : 3.23לוח 
  2014ולפי מין,  )2(ההוצאות החודשיות

 אחוזים

 נשים גברים כ"סה 

    

 100.0 100.0 100.0 65כלל בני +

 14.1 19.9 16.6 כל קושי ללא, מצליחים

 56.5 52.1 54.6 מצליחים

 26.0 22.9 24.7 כך מצליחים כל לא

 3.4 5.1 4.1 מצליחים לא בכלל

    

 100.0 100.0 100.0 )1(האוכלוסייה כלל

 11.3 13.8 12.5 כל קושי ללא, מצליחים

 50.6 48.5 49.6 מצליחים

 29.8 28.6 29.2 כך מצליחים כל לא

 8.3 9.1 8.7 מצליחים לא בכלל

 מקור: למ"ס,  הסקר החברתי
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  .1
  למשל: מזון, חשמל, טלפון וכד'  .2
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וכלל האוכלוסייה* אשר ויתרו בשנה האחרונה על  65בני + : 3.24לוח 
  2013רכישות והוצאות שונות בגלל קשיים כלכליים, 

  על רכישה והוצאה בכל קבוצת גילאחוזים שוויתרו 

 +75 74-65 65בני +  
  כלל 

 האוכלוסייה

 ויתורים בתחום הדיור
 41.1 34.7 43.3 39.7 חימום או קירור מספיק של הבית 

  פיגור בתשלום שכירות או משכנתה
 12.6 5.4 9.3 7.7 (אחוזים מאלה שיש להם שכירות או משכנתה)

 24.4 8.2 12.6 10.8 פיגור בתשלום חשבונות
 9.1 1.8 3.9 3.0 ניתוק שירותי חשמל, מים או טלפון

 28.0 20.2 26.1 23.6 ויתור על תיקון ליקויים
 39.6 24.8 34.9 30.7 ויתור על החלפת ריהוט

 34.9 20.1 29.8 25.7 ויתור על החלפת ציוד
  ויתור על ביטוח תכולת דירה

 47.4 40.7 51.9 47.0 (אחוזים מאלה שאין להם ביטוח דירה)

 ויתורים בתחום הבריאות
  ויתור על טיפול שיניים

 42.3 39.8 45.5 43.4 (אחוזים מאלה שזקוקים לטיפול שיניים)
  ויתור על טיפול רפואי

 12.8 9.1 13.6 11.6 (אחוזים מאלה שזקוקים לטיפול רפואי)
  ויתור על תרופות

 10.9 9.2 15.3 12.7 (אחוזים מאלה שזקוקים לתרופות)
  ויתור על טיפול פסיכולוגי

 38.2 25.7 30.3 28.3 (אחוזים מאלה שזקוקים לטיפול פסיכולוגי)
  ויתור על ביטוח בריאות משלים

 61.8 51.9 68.3 60.1 (אחוזים מאלה שאין להם ביטוח משלים)

 ויתורים בתחום האישי
 16.4 10.8 15.6 13.6 ויתור על אוכל

 11.2 7.6 10.4 9.2 חמה, לפחות פעם ביוםויתור על ארוחה 
  ויתור על אירוח אנשים

 26.4 19.1 23.0 21.4 (אחוזים מאלה המעוניינים לארח)
 46.6 29.1 37.1 33.8 ויתור על קניית בגדים או נעליים

  ויתור על חופשה הכוללת לינה מחוץ לבית
  (אחוזים מאלה שלא יצאו לנופש בארץ 

 68.7 36.1 61.7 48.7 או בחו"ל בשנה האחרונה)
  ויתור על סיגריות

 39.2 17.8 22.1 21.2 (אחוזים מתוך המעשנים)
  ויתור על הוצאות בלתי צפויות

 42.2 27.5 36.9 33.0 (כגון מתנה לאירוע משפחתי או תיקון רכב)
 47.0 25.7 38.2 33.0 ויתור על תחביב או פעילות פנאי

 מקור: למ"ס, הסקר החברתי 
 20אוכלוסיית הסקר היא בני +  * 
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ומשקי בית בקרב כלל  65התפלגות משקי בית של בני + : 3.25לוח 
  2014, )1(האוכלוסייה, לפי רמת הכנסה

 יםאחוז

    (בודד או זוג) 65משקי בית של בני +   

  

  "כ סה
  משקי בית 

  שבהם 
גרים בני 

 כ"סה )2(65+
  גרים 

 לבד

  זוג, 
  לפחות אחד 

 65מהם בן +

  משקי  כל
 הבית 

 באוכלוסייה

       

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 12.4 10.6 12.9 11.7 10.5  חש" 2,000 עד

3,000-2,001  17.7 20.8 29.6 13.1 13.5 

4,000-3,001  13.2 11.1 12.0 10.4 12.5 

5,000-4,001  11.2 9.7 9.0 10.3 12.4 

6,000-5,001  10.2 8.3 7.3 9.2 11.2 

7,000-6,001  9.0 7.2 7.3 7.1 9.8 

8,000-7,001  5.4 5.7 4.7 6.6 6.9 

9,000-8,001  5.9 6.1 3.6 8.3 5.4 

10,000-9,001  3.8 3.8 2.5 5.0 3.8 

11,000-10,001  2.5 2.6 2.0 3.1 2.8 

12000-11,001  2.1 2.7 2.5 2.9 2.1 

13,000-12,001  2.3 2.6 2.0 3.1 1.5 

10.45.7 7.74.6 6.2 ומעלה חש" 13,000

 מקור: למ"ס, סקר הוצאות משק הבית
 הכנסה נטו לנפש סטנדרטית  . 1
 אחד לפחות 65כולל משקי בית אחרים שבהם בן +  . 2
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ובקרב כלל  )2(במשקי בית של קשישים )1(מדד ג'יני  : 3.26 לוח
  שנים נבחרותהאוכלוסייה, 

  בית של קשישים (בודד או זוג) משקי 

 כ"סה  
  קשישים
 בודדים

 , לפחות אחד זוג
 קשיש מהם

 משקי הבית  כל
 באוכלוסייה

2001)3( 0.379 0.375 0.376 0.360 

2002 0.377 0.368 0.376 0.370 

2003 0.405 0.417 0.390 0.370 

2004 0.395 0.382 0.393 0.380 

2005 0.418 0.383 0.429 0.387 

2006 0.442 0.365 0.468 0.390 

2007 0.395 0.367 0.400 0.382 

2008  0.408 0.374 0.413 0.384 

2009 0.400 0.386 0.397 0.389 

2010 0.419 0.390 0.426 0.384 

2011 0.415 0.378 0.418 0.378 

2013  0.396 0.386 0.392 0.363 

2014  0.396 0.387 0.388 0.370 

 למ"ס, סקר הוצאות משק הבית: מקור
  סטנדרטיתלפי הכנסה נטו לנפש   .1
ומעלה.  65ואילך גברים ונשים בני  2012-. מ60ונשים בנות + 65: גברים בני +2011עד שנת   .2

  אינם ניתנים להשוואה עם הנתונים קודם לכן 2012לכן, הנתונים בלוח לאחר 
  כולל את מזרח ירושלים אינו 2001הנתון לשנת   .3
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, )1(כלכלי- האוכלוסייה, לפי שיוך לאשכול חברתיוכלל  65בני + : 3.27 לוח
2014  

 סוף שנה

   האוכלוסייה כלל  65+ בני   

   אשכול
 )2(כלכלי-חברתי

   רשויות
   אחוזים אלפים   אחוזים אלפים   )3(מקומיות

   65בני + אחוז
 באוכלוסייה

          

 10.9  100.0 8,228.9  100.0 898.2  253 כ"סה

        

1 8  2.3 0.3  175.9 2.1  1.3 

2 48  24.7 2.7  682.3 8.3  3.6 

3 28  42.8 4.8  752.1 9.1  5.7 

4 26  130.9 14.6  1,393.4 16.9  9.4 

5 52  271.4 30.2  2,034.5 24.7  13.3 

6 27  137.0 15.3  1,083.3 13.2  12.6 

7 23  108.6 12.1  740.6 9.0  14.7 

8 31  166.9 18.6  1,266.5 15.4  13.2 

9 7  11.2 1.2  87.6 1.1  12.8 

10 3  2.4 0.3  12.8 0.2  18.9 

כלכלית של האוכלוסייה -למ"ס, "אפיון יחידות גיאוגרפיות וסיווגן לפי הרמה החברתית: מקור
  ; קובצי האוכלוסייה1530", פרסום מס' 2008בשנת  

מציין את  1 אשכול. 2008- המקומיות הנכון לכלכלי של הרשויות - מבוסס על הדירוג החברתי  . 1
  את הרמה הגבוהה ביותר 10הרמה הנמוכה ביותר ואשכול 

-כלכלי הממוצע שלהן ב-גרו ברשויות מקומיות שהאשכול החברתי 65, בני +2014בשנת   . 2
. התושבים בני כל הגילים (כלל האוכלוסייה) גרו ברשויות מקומיות שהאשכול 5.7היה  2008

  5.1היה  2008-שלהן בהממוצע 
  מקומיות ומועצות אזוריות מועצותכולל: עיריות,   . 3
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ובקרב  )1(65ממדי העוני בקרב משפחות שבראשן עומדים בני + : 3.28 לוח
   2014-2011כלל האוכלוסייה, 

 תשלומי העברה לאחר  העברהתשלומי  לפני  

 ישירים ומסים  ישירים ומסים 

  
 בקרב

 הקשישים
 בכלל

   האוכלוסייה
 בקרב

 הקשישים
 בכלל

 האוכלוסייה
      

2012)2(       
      (אלפים) הענייה האוכלוסייה

 439.5 93.3  673.5 194.8 משפחות      
 1,754.7 162.4  2,326.0 321.6 נפשות      

      (אחוזים) העוני תחולת
 19.4 23.6  29.7 49.3 משפחות      
 23.5 24.2  31.1 48.0 נפשות      

      

2013       
      (אלפים) הענייה האוכלוסייה

 432.6 100.1  664.3 218.3 משפחות      
 1,658.2 164.6  2,187.1 345.1 נפשות      

      (אחוזים) העוני תחולת
 18.6 23.1  28.1 48.9 משפחות      
 21.8 22.2  28.3 45.4 נפשות      

      
2014      

      (אלפים) הענייה האוכלוסייה
 444.9 108.0  689.5 226.6 משפחות      
 1,709.3 168.3  2,255.6 354.7 נפשות      

      (אחוזים) העוני תחולת
 18.8 24.4  29.1 51.2 )3(משפחות      
 22.0 22.7  29.1 47.9 נפשות      

 מקור: המוסד לביטוח לאומי
 60ונשים בנות + 65פורסמו הנתונים עבור גברים בני + 2012. עד שנתון 65ונשים בני +גברים   . 1
חל שינוי במבנה הסקרים שעורכת הלמ"ס אשר משמשים בסיס למדידת העוני.  2012בשנת   . 2

עם נתוני  2012לפיכך נוצר שבר בסדרה הסטטיסטית שאינו מאפשר השוואה ישירה של נתוני 
שונים מאלו שפורסמו  2013- ו 2012בה במבוא. הנתונים לשנים שנים קודמות, ראו הרח

 עקב תיקונים שנערכו לאחר מכן על ידי הלמ"ס והמוסד לביטוח לאומי 2013בשנתון 
מקרב כלל המשפחות  65חלקן של משפחות שבראשן עומדים גברים או נשים בני +  . 3

 18.7%באוכלוסייה הוא 
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  2014, לפי הרכב משק הבית, )1(65+ממדי העוני בקרב בני  : 3.29לוח 

 הבית משק הרכב
  העוני  תחולת

 (אחוזים)

מכלל  אחוז
  הקשישים

 זו בקבוצה

   

 100.0 19.1 כ"סה

   

 22.6 31.2 לבד גרים

 46.0 17.4 )2(גרים עם בן זוג ו/או ילדים

 16.0 12.2 )3(גרים עם בן זוג ובני משפחה אחרים

 15.4 13.3 בני משפחה אחרים ללא בן זוג עם גרים

  לביטוח לאומי המוסד:  מקור
. 60ונשים בנות + 65פורסמו נתונים עבור גברים בני + 2012. עד שנתון 65גברים ונשים בני +  . 1

. בלוח זה 65מתייחסים למשפחות שבראשן עומדים בני + 3.30- ו 3.28הנתונים בלוחות 
  ללא הבחנה מי עומד בראש המשפחה או משק הבית 65מוצגים נתונים על כלל בני+

  18ילדים עד גיל   . 2
  18כולל ילדים מעל גיל   . 3
  



  2015 - קשישים בישראל 214

 

באוכלוסייה  )1(65חלקן של משפחות שבראשן עומדים בני + : 3.30לוח 
  )2(2014-1998הענייה ובקרב כלל האוכלוסייה, 

 אחוזים

       ענייהה אוכלוסייהב 

    תשלומי העברה לאחר  תשלומי העברה לפני 
 האוכלוסייה כללב  ישירים ומסים  ישירים ומסים 

 נפשות משפחות   נפשות משפחות   נפשות משפחות 

1998 35.1 17.4  22.8 11.0  20.2 9.9 

1999 36.6 17.7  28.2 12.1  20.2 9.8 

2000 37.9 19.1  27.5 12.3  19.9 9.9 

2001 35.5 17.4  25.2 11.0  19.9 9.8 

2002 35.0 17.8  22.8 10.2  19.9 10.0 

2003  34.5 16.8  22.9 10.0  19.8 9.8 

2004  34.3 16.6  24.2 10.2  19.6 9.6 

2005  32.9 16.1  23.0 10.0  19.4 9.8 

2006  33.1 15.4  20.9 8.6  19.4 9.6 

2007  34.0 16.4  22.3 9.5  19.6 9.8 

2008 33.9 15.8  22.3 9.1  19.6 9.8 

2009 32.4 15.0  19.4 8.1  19.7 10.0 

2010 34.3 16.6  20.1 9.2  20.4 10.4 

2010)3( 30.1 14.9  17.9 8.3  17.5 8.8 

2011  31.0 14.1  17.8 7.4  17.7 8.8 

2012)4(  30.1 14.5  21.2 9.3  17.4 9.0 

2013 32.9 15.8  23.1 9.9  18.7 9.7 

2014 32.9 15.7   24.3 9.8   18.7 9.5 

 מקור: המוסד לביטוח לאומי
הנתונים  2011. משנת 60ונשים בנות + 65הנתונים מתייחסים לגברים בני + 2010עד שנת   . 1

  65מתייחסים לבני +
  כוללים את מזרח ירושלים הנתונים 2003החל משנת   . 2
  65מתוקנים לפי גברים ונשים בני + 2010נתוני   . 3
חל שינוי במבנה הסקרים שעורכת הלמ"ס אשר משמשים בסיס למדידת העוני.  2012בשנת   . 4

עם נתוני  2012לפיכך נוצר שבר בסדרה הסטטיסטית שאינו מאפשר השוואה ישירה של נתוני 
  שנים קודמות. ראו במבוא
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בעלות על דירה ומספר החדרים הממוצע במשקי בית של בני  : 3.31 לוח
סייה, לפי סוג משק בית ולפי קבוצת ובכלל האוכלו 65+

  2014אוכלוסייה, 

  אחוזים

   65משקי בית של בני +  

 

סה"כ 
משקי בית 

שבהם 
גרים בני 

+65 

סה"כ 
משקי 

בית של 
 65בני +

(בודד או 
 זוג)

  גרים 
 לבד

זוג, 
לפחות 

אחד בן 
+65 

מהם: 
זוג, 

שניהם 
 65בני +

משקי 
בית 

אחרים 
שבהם 

 65בן +
אחד 

 לפחות

משקי  כל
הבית 

 באוכלוסייה

  3 4 2 1 1+2 1+2+3 קבוצות משקי הבית הרכב

בית של  משקי התפלגות
  33.1 74.2 35.8 31.1 66.9 100.0 קשישים

        

       בשכירות ובבעלות דירות

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 )1(כ"סה

         מזה: 

 67.3 81.8 84.9 85.2 66.2 76.4 78.2 בבעלות דירות
 27.4 14.2 12.1 11.9 28.9 19.8 17.9 שכורות דירות

        

 )2(דירות בשכירות ובבעלות בקרב קשישים במשקי בית של עולים מבריה"מ

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 )1(כ"סה

         מזה: 

 51.0 70.4 57.9 58.6 21.2 38.7 49.9 בבעלות דירות
 46.1 29.6 39.1 39.1 74.7 58.0 48.0 שכורות דירות

        

       חדרים ממוצע בדירה מספר

 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 10.7 4.6 7.7 6.7 29.6 17.3 13.1 2 עד

3-2.5 20.5 17.5 9.0 24.9 22.8 26.4 27.8 

4-3.5 33.6 33.4 37.1 30.2 30.5 33.9 30.2 

4.5+ 32.9 31.8 24.4 38.2 38.9 35.1 31.4 

  למ"ס, סקר הוצאות משק הבית: מקור
 דמי מפתח ומגורים בחינם - כולל סוגי דיור אחרים   . 1
 ואילך 1990שעלו משנת   . 2
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ומשקי בית בכלל  65שבהם גרים בני + )1(משקי בית : 3.32לוח 
האוכלוסייה לפי בעלות על דירת המגורים, בערים הגדולות, 

2014  

  אחוזים

  מזה:   

 נשים גברים כ"סה  

    

 17.9 78.2 100.0 65+ בני

    

 25.7 67.7 100.0 אשדוד

 35.6 60.0 100.0 אשקלון

 35.1 64.9 100.0 באר שבע

 7.4 88.1 100.0 בני ברק

 27.7 72.3 100.0 בת ים

 16.9 83.1 100.0 חולון

 21.3 75.9 100.0 חיפה

 23.1 72.8 100.0 ירושלים

 34.2 62.2 100.0 נתניה

 12.8 87.2 100.0 פתח תקווה

 18.3 79.0 100.0 ראשון לציון

 10.1 86.9 100.0 רחובות

 15.3 78.7 100.0 רמת גן

 17.3 77.4 100.0 תל אביב

    

 27.4 67.3 100.0 האוכלוסייה כלל

 למ"ס, סקר הוצאות משק הביתמקור: 
  , בודד או זוג65משקי בית שבהם גרים בני +  .1
  הסך הכול הוא ארצי וכולל גם יישובים שאינם מופיעים בלוח זה  .2
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  2014וכלל האוכלוסייה הגרים בדירה בבעלותם,  65בני + : 3.33לוח 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

 77.7 79.8 78.6 65+ בני

    

    גיל

74-65  81.6 80.6 82.3 

75+ 74.5 78.6 71.5 

    

    אוכלוסייה קבוצת

 78.1 79.1 78.5 ואחרים יהודים

 53.3 49.0 51.6 )1(לשעבר מבריה" עולי: מזה 

 73.9 86.6 79.8 ערבים

    

 70.4 69.5 70.0 )2(האוכלוסייה כלל

 , הסקר החברתי מקור: למ"ס
  ואילך 1990שעלו משנת   .1
  20+ בניאוכלוסיית הסקר היא   .2
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וכלל האוכלוסייה הגרים יותר מעשר שנים בדירתם  65בני + : 3.34לוח 
  2014הנוכחית, וותק המגורים בדירה הנוכחית, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

   גרים יותר מעשר שנים בדירתם הנוכחית

 73.8 74.3 74.0 65+ בני

    

    גיל

74-65  73.8 72.3 75.0 

75+ 74.2 77.1 72.1 

    

    אוכלוסייה קבוצת

 72.6 72.2 72.4 ואחרים יהודים

 56.9 48.4 54.9 )1(לשעבר מ: עולי בריה"מזה
 86.9 93.4 89.9 ערבים

   

 52.1 50.7 51.4 )2(כלל האוכלוסייה

    

    בדירה הנוכחית יםהמגור ותק

 100.0 100.0 100.0 65+ בני

 4.3 5.5 4.8 שנה עד

 10.1 13.3 11.5 משנה ועד חמש שנים יותר

 10.7 8.9 9.9 שניםמחמש שנים ועד עשר  יותר

 25.5 22.7 24.3 שנים עשריםמעשר שנים ועד  יותר

 49.5 49.6 49.5 מעשרים שנים יותר

    

 100.0 100.0 100.0 )2(כלל האוכלוסייה

 11.3 12.2 11.7 שנה עד

 21.7 22.9 22.3 משנה ועד חמש שנים יותר

 14.8 14.2 14.5 שניםמחמש שנים ועד עשר  יותר

 26.6 23.5 25.1 שנים עשריםמעשר שנים ועד  יותר

 25.5 27.2 26.3 מעשרים שנים יותר

 מקור: למ"ס, הסקר החברתי 
  ואילך 1990שעלו משנת  .1
 20אוכלוסיית הסקר היא בני +  .2



  219  של הקשישים חברתיים וכלכלייםמאפיינים   

 

ובקרב  65קיימא במשקי בית של בני +-בעלות על מוצרים בני : 3.35 לוח
  2014כלל האוכלוסייה, לפי סוג משק הבית, 

  אחוזים

   65משקי בית של בני +  

 

  סה"כ 
  משקי 

  בית 
  שבהם 

  גרים 
 65בני +

  סה"כ 
  משקי 

  בית 
  של 

   65בני +
  (בודד 
 או זוג)

  גרים 
 לבד

  זוג, 
  לפחות 

  אחד 
 65בן +

  מהם:
  זוג,

  שניהם
 65בני + 

  משקי 
  בית 

  אחרים 
  שבהם 

   65בן +
  אחד 

 לפחות

  משקי  כל
  הבית 

 באוכלוסייה

  3 4 2 1 1+2 1+2+3 קבוצות משקי הבית הרכב

              

  בית של  משקי התפלגות
  33.1 74.2 35.8 31.1 66.9 100.0 קשישים

        

 85.1 82.8 87.3 87.1 70.7 79.5 80.6 מיקרוגל

 22.4 30.0 32.6 34.1 15.8 25.6 27.1 עמוק מקפיא

 39.5 37.2 53.0 53.3 23.8 39.6 38.8 כלים מדיח

 35.5 42.0 38.8 37.3 41.7 39.4 40.2 לבישול ולאפיה תנור

 59.6 58.0 59.1 61.3 42.5 52.5 54.4 לאפייה בלבד תנור

 65.8 60.9 62.6 64.6 54.7 60.0 60.3 לבישול כיריים

 40.9 28.8 34.8 34.8 18.6 27.3 27.8 כביסה מייבש

 95.5 97.5 98.0 98.3 91.0 94.9 95.7 כביסה מכונת

 61.6 60.8 70.7 70.2 45.9 58.9 59.6 אבק שואב

 86.6 85.2 89.5 90.3 79.0 85.1 85.1 אוויר מזגן

 89.0 96.5 95.8 95.7 95.7 95.7 96.0 טלוויזיה

 40.0 35.9 38.3 38.5 20.5 30.1 32.0 מכשיר די. וי. די.

  בכבלים  לטלוויזיה מנוי
 61.6 73.5 78.0 76.7 73.8 75.4 74.7 או בלוויין

 16.8 18.7 12.8 13.4 10.5 12.1 14.3 לויין צלחת

 13.8 10.9 8.4 8.8 10.4 9.6 10.0  דיגיטלי ממיר

� 
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ובקרב  65קיימא במשקי בית של בני +-בניבעלות על מוצרים  : 3.35 לוח
  (המשך) 2014כלל האוכלוסייה, לפי סוג משק הבית, 

  אחוזים

   65משקי בית של בני +  

 

  סה"כ 
  משקי 

  בית 
  שבהם 

  גרים 
 65בני +

  סה"כ 
  משקי 

  בית 
  של 

   65בני +
  (בודד 
 או זוג)

  גרים 
 לבד

  זוג, 
  לפחות 

  אחד 
 65בן +

  מהם:
  זוג, 
  שניהם 
 65בני + 

  משקי 
  בית 

  אחרים 
  שבהם 

   65בן +
  אחד 

 לפחות

  משקי  כל
  הבית 

 באוכלוסייה

  3 4 2 1 1+2 1+2+3 קבוצות משקי הבית הרכב

              

 72.9 89.1 96.0 95.2 89.6 92.6 91.5 טלפון אחד לפחות קו

 96.1 94.8 91.8 93.3 72.8 83.8 87.4 אחד לפחות סלולרי טלפון

 81.3 75.4 65.9 67.1 37.2 53.2 60.6 מחשב ביתי

 36.2 26.2 20.2 21.1 5.6 13.9 17.9 טאבלט / מחשב מגע

 72.1 68.6 63.6 65.2 35.5 51.4 57.1 לאינטרנט מנוי

 68.2 55.1 63.7 65.1 23.6 45.8 48.9 לפחות אחת מכונית

  למ"ס, סקר הוצאות משק הבית: מקור
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משק הבית שלהם  )1(האוכלוסייה שלרשותוכלל  65בני + : 3.36לוח 
טון משקל כולל), לפי  4עומדת מכונית פרטית או מסחרית (עד 

  2014מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

 49.2 62.8 55.1 65+ בני

    

    גיל

74-65  67.2 71.5 63.7 

75+ 38.3 50.0 29.8 

    

    אוכלוסייה קבוצת

 50.6 62.7 55.8 ואחרים יהודים

 19.4 23.7 21.0 )2(לשעבר מ: עולי בריה"מזה

 35.0 63.1 48.0 ערבים

    

 69.8 76.1 72.9 )3(כלל האוכלוסייה

     

משק הבית שלהם יותר ממכונית  )1(שלרשות 65+ בני
 10.9 17.6 13.8 אחת

משק הבית שלהם יותר  )1(שלרשות )3(האוכלוסייה כלל
 25.0 29.5 27.2 ממכונית אחת

 מקור: למ"ס, הסקר החברתי 
  דווקא בבעלותם לאו  . 1
  ואילך 1990שעלו משנת   . 2
  20+ בניאוכלוסיית הסקר היא   . 3
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  2014וכלל האוכלוסייה המורשים לנהוג, לפי גיל ומין,  65בני + : 3.37לוח 

  סוף שנה

 נשים גברים כ"סה  

     

    מוחלטים מספרים

 142,029 259,075 401,104  65+ בני

 111,009 180,299 291,308  74-65 בני      

 31,020 78,776 109,796 75+ בני      

    

 1,686,034 2,224,202 3,910,236 לנהוג המורשים כלל

    

    האוכלוסייה המתאימה מתוך אחוזים

 28.2 65.3 44.6 65+ בני

 42.0 78.6 59.0  74-65 בני      

 13.0 47.1 27.0 75+ בני      

     

 57.9 80.2 68.8 לנהוג* המורשים כלל

 , פורסם באינטרנט1610למ"ס, מורשים לנהוג, פרסום מספר מקור: 
 17האחוזים מתייחסים לבני + *
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וכלל האוכלוסייה המורשים לנהוג, לפי תדירות  65בני + : 3.38לוח 
  2014הנהיגה ומין, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

     

    אינם נוהגים כלל

 .. 40.4 37.6 65בני +

     

     גיל

74-65  (22.4) (27.5) .. 

+75 76.6 70.9 (100.0) 

    

 10.1 9.1 9.5 כלל האוכלוסייה*

    

    תדירות הנהיגה

 100.0 100.0 100.0 65בני +

 54.1 40.5 43.8 לעתים קרובות

 16.8 19.2 18.6 לעתים רחוקותלפעמים או 

 .. 40.4 37.6 בכלל לא

     

 100.0 100.0 100.0 כלל האוכלוסייה*

 68.2 75.8 72.8 לעתים קרובות

 21.7 15.2 17.7 לפעמים או לעתים רחוקות

 10.1 9.1 9.5 בכלל לא

 למ"ס, הסקר החברתימקור: 
 20אוכלוסיית הסקר היא בני + *
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, )1(וכלל האוכלוסייה הנפגשים או מדברים בטלפון 65בני + : 3.39 לוח
לפחות פעם בשבוע, עם מישהו מבני משפחתם שאינו גר ִאתם 

 2009בדירה, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    
    פעם בשבוע לפחות נפגשים

    
 77.5 81.0 79.1 65+ בני
    

    גיל
74-65  80.5 81.6 79.6 

75+ 77.2 80.3 74.9 
    

    אוכלוסייה קבוצת
 76.6 79.4 77.9 ואחרים יהודים

 65.4 61.4 64.0 )2(לשעבר מ: עולי בריה"מזה
 87.9 97.5 92.5 ערבים

    
 76.9 76.1 76.5 )3(כלל האוכלוסייה

    
    פעם בשבוע לפחות )1(בטלפון מדברים

    
 93.0 92.2 92.6 65+ בני
    

    גיל
74-65  93.8 93.7 93.9 

75+ 91.0 90.0 91.8 
    

    אוכלוסייה קבוצת
 94.3 93.9 94.1 ואחרים יהודים

 93.3 97.7 94.7 )2(לשעבר מ: עולי בריה"מזה
 48.1 (46.0) 47.0 ערבים

  
 92.9 87.9 90.5 )3(כלל האוכלוסייה

  : למ"ס, הסקר החברתימקור
  כולל באמצעות מכשיר פקס או דואר אלקטרוני  .1
  ואילך 1990משנת  שעלו  .2
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  .3
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וכלל האוכלוסייה שיש להם חברים שִאתם הם נפגשים  65בני + : 3.40 לוח
 2014, )1(או מדברים בטלפון

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

 77.5 75.5 76.6 65+ בני

    

    גיל

74-65  82.7 81.7 83.5 

75+ 68.1 66.3 69.3 

    

    אוכלוסייה קבוצת

 79.2 74.2 77.0 ואחרים יהודים

 70.8 67.1 69.4 )2(לשעבר מ: עולי בריה"מזה

 59.0 87.9 72.5 ערבים

    

 88.0 89.7 88.8 )3(כלל האוכלוסייה

  : למ"ס, הסקר החברתימקור
כולל באמצעות מכשיר פקס, דואר אלקטרוני או סקייפ. לא כולל באמצעות הודעות    .1

  ומסרונים
  ואילך 1990משנת  שעלו  .2
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  .3
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ובקרב כלל האוכלוסייה,  65דיווח על הרגשת בדידות בקרב בני + : 3.41 לוח
2014 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    
 על הרגשת בדידות לפעמים (מדי פעם) או לעתים קרובות דיווח

    
 44.5 27.4 37.1 65+ בני
    

    גיל
74-65  31.4 24.6 36.7 

75+ 45.2 31.4 55.2 
    

    אוכלוסייה קבוצת
 44.7 26.1 36.7 ואחרים יהודים

 48.2 29.2 41.2 )2(לשעבר מ: עולי בריה"מזה
 42.2 40.1 41.2 ערבים

    
 30.2 21.0 25.7 )1(כלל האוכלוסייה

    
     הרגשת בדידות

     
 100.0 100.0 100.0 65+ בני

 21.1 9.3 16.0 לעיתים קרובות

 23.4 18.1 21.1 לפעמים, מדי פעם

 15.0 16.7 15.7 לעיתים רחוקות

 40.5 55.9 47.1 אף פעם לא

    

 100.0 100.0 100.0 )1(כלל האוכלוסייה
 9.2 4.7 7.0 לעיתים קרובות

 21.0 16.3 18.7 לפעמים, מדי פעם

 26.7 24.5 25.6 לעיתים רחוקות

 43.1 54.5 48.6 אף פעם לא

  למ"ס, הסקר החברתי  : מקור
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  .1
  ואילך 1990שעלו משנת   .2
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וכלל האוכלוסייה שמרגישים שאין להם על מי לסמוך  65בני + : 3.42לוח 
  2014בשעת משבר או מצוקה, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

 9.1 13.0 10.8 65+ בני

    

    גיל

74-65  11.2 13.3 9.5 

75+ 10.3 12.6 8.6 

    

    אוכלוסייה קבוצת

 8.3 13.0 10.3 ואחרים יהודים

 (5.6) (7.7) 6.4 )1(לשעבר מ: עולי בריה"מזה
 (18.1) (13.7) 16.1 ערבים

    

 6.7 8.4 7.5 )2(כלל האוכלוסייה

  : למ"ס, הסקר החברתימקור
  ואילך 1990משנת  שעלו  .1
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  .2
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אשר קיבלו בשנה האחרונה סיוע  )1(וכלל האוכלוסייה 65בני + : 3.43 לוח
  2013 )2(כלשהו מעמותה או ממתנדבים,

  מהקבוצה הרלוונטית בכל תא אחוזים

 כלל האוכלוסייה +75 74-65 65בני +  

 5.5 5.1 3.7 4.3 סה"כ קיבלו סיוע

 5.7 3.9 3.6 3.7 גברים

 5.4 5.9 3.7 4.7 נשים

 קבוצת אוכלוסייה

 5.4 5.3 3.7 4.4 יהודים ואחרים

 6.2 13.8 (6.7) 10.2 )3(לשעבר מזה: עולי בריה"מ

 6.1 .. .. 2.7 ערבים

  קיבלו סיוע במסגרת עמותה
 74.8 78.7 (92.0) 83.0 (אחוזים מאלו שקיבלו סיוע)

  סוג הסיוע
 (אחוזים מאלו שקיבלו סיוע)

 42.8 (44.3) (29.3) 36.8 תמיכה כספית

 45.3 (43.0) (51.5) 47.2 מזון, ביגוד ומוצרים

 13.1 .. .. 16.7 סיוע רפואי

 4.7 .. .. 6.4 עזרה בבית

 מקור: למ"ס, הסקר החברתי 
 20אוכלוסיית הסקר היא בני +  . 1
מעמותה או ממתנדבים שאינם בני משפחה, כגון תמיכה כספית, קבלת סיוע ללא תמורה   . 2

 מזון, ביגוד, סיוע רפואי, עזרה בבית ועוד
 ואילך 1990שעלו משנת   . 3
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מטפלים ללא תמורה כספית בקשישים ובכלל האוכלוסייה, לפי  : 3.44 לוח
  2006, )1(תכונות דמוגרפיות של המטפלים ולפי הרכב המטופלים

 המטופלים הרכב  

  
   כ"סה

 )2(מטפלים
   אחד קשיש

 או שניים
  או  ילד

 מבוגר
  אחר של  הרכב

 )3(מטופלים

     
 245.2 324.3 750.6 1,320.2 אלפים

 5.5 7.4 17.0 29.9 )2(האוכלוסייהמכלל  אחוז
     

     יםאחוז
     (המטפלים) מין
 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 53.8 49.5 47.0 48.9 גברים
 46.2 50.5 53.0 51.1 נשים

     
     (המטפלים) גיל
 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה

34-20  30.6 23.2 44.0 35.5 
44-35  18.7 18.6 17.8 20.3 
54-45  21.9 23.8 18.7 20.4 
64-55  16.3 18.7 12.4 14.3 
74-65  8.2 10.3 5.1 6.1 

75+ 4.2 5.4 1.9 3.5 
65+ 12.4 15.7 7.0 9.6 

     
     (של המטפלים) אוכלוסייה קבוצת

 100.0 100.0 100.0 100.0 כ"סה
 79.4 78.9 87.3 83.8 ואחרים יהודים

 9.5 11.2 15.8 13.5 )4(לשעבר מ: עולי בריה"מזה 
 20.6 21.1 12.7 16.2 ערבים

  , הסקר החברתיס"למ: מקור
ממחלה  סובליםהמטופלים הם אנשים שיש להם קשיים בתפקוד הנובעים מגיל מבוגר או   . 1

, ילדים הם 60+ בניחודשים ויותר. בלוח זה קשישים הם  6פיזית, שכלית או נפשית הנמשכת 
   59-18ומבוגרים הם בני  17-0בני 

  20מתוך אוכלוסיית בני +  . 2
ובמבוגר או  בקשישיתן להפרידם, למשל, מטפל גם בקבוצה זו יש מטפלים בקשישים אך לא נ  . 3

  מטפל בשני ילדים וקשיש
  ואילך 1990שעלו משנת   . 4
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מטפלים ללא תמורה כספית בקשישים ובכלל האוכלוסייה, לפי  : 3.45 לוח
  2006ולפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה,  )1(הרכב המטופלים

 אחוזים

 המטופלים הרכב  

  
   כ"סה

 מטפלים
   אחד קשיש

 או שניים
  או  ילד

 מבוגר
  אחר  הרכב

 )2(מטופליםשל 

     
 18.6 24.6 56.9 100.0 מטפלים

     
     (המטפלים) מין

 20.5 24.9 54.7 100.0 גברים
 16.8 24.3 59.0 100.0 נשים

     
     (המטפלים) גיל

34-20  100.0 43.2 35.3 21.5 
44-35  100.0 56.4 23.4 20.1 
54-45  100.0 61.7 21.0 17.3 
64-55  100.0 65.1 18.7 16.2 
74-65  100.0 71.0 15.3 13.8 

75+ 100.0 73.4 11.2 15.4 
65+ 100.0 71.8 13.9 14.3 

     
     (של המטפלים) אוכלוסייה קבוצת
 17.6 23.1 59.3 100.0 ואחרים יהודים

 13.1 20.5 66.5 100.0 )3(לשעבר מבריה" עולי
 23.6 31.9 44.5 100.0 ערבים

  , הסקר החברתיס"למ: מקור
ממחלה  סובליםהמטופלים הם אנשים שיש להם קשיים בתפקוד הנובעים מגיל מבוגר או   . 1

, ילדים הם 60+ בניחודשים ויותר. בלוח זה קשישים הם  6פיזית, שכלית או נפשית הנמשכת 
   59-18ומבוגרים הם בני  17-0בני 

ובמבוגר  בקשישגם בקבוצה זו יש מטפלים בקשישים אך לא ניתן להפרידם, למשל, מטפל   . 2
  או מטפל בשני ילדים וקשיש

  ואילך 1990שעלו משנת   . 3
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אחוז המטפלים ללא תמורה כספית, מתוך האוכלוסייה, לפי  : 3.46 לוח
  2006ולפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה,  )1(הרכב המטופלים

 האוכלוסייה בכל תאאחוז מכלל 

 הרכב המטופלים 

 כ"סה  

 קשיש
או  אחד

 שניים
או  ילד

 מבוגר

אחר  הרכב
של 

 )3(מטופלים

     

 5.5 7.4 17.0 29.9 )2(המטפלים מתוך כלל האוכלוסייה אחוז

     

     (המטפלים) מין

 6.2 7.5 16.5 14.6 גברים

 5.0 7.2 17.5 15.3 נשים

     

     (המטפלים) גיל

     

34-20  25.2 10.9 8.9 5.4 

44-35  30.3 17.1 7.1 6.1 

54-45  38.7 23.9 8.1 6.7 

64-55  37.7 24.6 7.1 6.1 

74-65  28.0 19.9 4.3 3.9 

75+ 19.6 14.4 2.2 3.0 

65+ 24.4 17.5 3.4 3.5 

     

     (של המטפלים) אוכלוסייה קבוצת

 5.2 6.8 17.4 29.4 ואחרים יהודים

 3.5 5.5 17.8 26.8 )4(לשעבר מבריה" עולי

 7.7 10.4 14.5 32.7 ערבים

  , הסקר החברתיס"למ: מקור
ממחלה  סובליםהמטופלים הם אנשים שיש להם קשיים בתפקוד הנובעים מגיל מבוגר או   . 1

, ילדים הם 60+ בניחודשים ויותר. בלוח זה קשישים הם  6פיזית, שכלית או נפשית הנמשכת 
   59-18ומבוגרים הם בני  17-0בני 

  20מתוך אוכלוסיית בני +  . 2
ובמבוגר  בקשישגם בקבוצה זו יש מטפלים בקשישים אך לא ניתן להפרידם, למשל, מטפל   . 3

  או מטפל בשני ילדים וקשיש
  ואילך 1990שעלו משנת   . 4
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מטפלים ללא תמורה כספית בקשישים ובכלל האוכלוסייה, לפי  : 3.47 לוח
  2006, )1(הטיפול ולפי הרכב המטופלים תכונות

 אחוז מהאוכלוסייה בכל תא

 המטופלים הרכב 

 
   כ"סה

 מטפלים
   אחד קשיש

 או שניים
  או  ילד

 מבוגר
  אחר  הרכב

 )2(מטופליםשל 

     

 56.1 36.1 42.3 43.3 )3(המעניקים טיפול אישי למטופל אחוז

     

  המטפלים מדי יום או  אחוז
 47.4 47.4 35.2 40.5 כמעט מדי יום

     

  המטפלים שמרגישים שמתן  אחוז
  העזרה מכביד עליהם במידה רבה מאוד 

 22.0 21.7 15.5 18.2 רבה במידהאו 

     

  המטפלים בהורה או בהורה  אחוז
 63.3 22.5 66.6 55.1 של בן/בת הזוג

 17.9 14.6 13.1 14.4 המטפלים בבן/בת הזוג אחוז

 59.5 46.5 18.7 33.1 המטפלים בבן משפחה אחר אחוז

 26.0 16.4 5.3 11.9 המטפלים במי שאינו בן משפחה אחוז

  , הסקר החברתיס"למ: מקור
ממחלה  סובליםהמטופלים הם אנשים שיש להם קשיים בתפקוד הנובעים מגיל מבוגר או   . 1

, ילדים הם 60+ בניחודשים ויותר. בלוח זה קשישים הם  6פיזית, שכלית או נפשית הנמשכת 
   59-18ומבוגרים הם בני  17-0בני 

ובמבוגר  בקשישגם בקבוצה זו יש מטפלים בקשישים אך לא ניתן להפרידם, למשל, מטפל   . 2
  או מטפל בשני ילדים וקשיש

באכילה,  עזרהעזרה לפחות לאחד המטופלים. פעולות הקשורות בטיפול אישי הן למשל:   . 3
  רחיצה, התלבשות, לקיחת תרופות, מעבר מחדר לחדר
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וכלל האוכלוסייה המעסיקים עוזר/ת או מטפל/ת  65בני + : 3.48לוח 
  2014בתשלום לפי גיל, מין וקבוצת אוכלוסייה, 

  אחוזים

  65+ 74-65   75+ 
  כלל 

 )1(האוכלוסייה

  

 14.7 44.7 24.5 33.0 סה"כ

 13.0 37.6 22.5 28.6 גברים

 16.3 49.9 26.2 36.3 נשים

       

 קבוצת אוכלוסייה

 17.0 44.5 25.2 33.4 יהודים ואחרים

 3.9 46.6 (18.3) 28.2 ערבים

   

 מספר שעות שבועיות בהן מועסק/ת העוזר/ת או המטפל/ת

 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 83.7 65.6 91.0 76.7 עד עשר שעות שבועיות

 16.3 34.4 (9.0) 23.3 מעל עשר שעות שבועיות

   

 התפקידים בהם עוסק/ת העוזר/ת או המטפל/ת

 100.0 100.0 100.0 100.0 סה"כ

 75.7 45.8 78.0 59.7 עבודות בית, כגון ניקיון ובישול

 11.4 18.1 10.8 14.9 משק הבית, כגון ילדים וקשישים טיפול בבן

 12.9 36.1 11.2 25.3 עבודות בית וגם טיפול בבן משק הבית

   

  עבור העוזר/ת או המטפל/ת,  )2(מקבלים מימון מגוף ציבורי
 מתוך אלה המעסיקים עוזר/ת או מטפל/ת

 23.1 58.0 30.8 46.2 סה"כ

  : למ"ס, הסקר החברתימקור
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  .1
  המוסד לביטוח לאומי או לשכת הרווחה כגוןמוסד או גוף ציבורי   . 2
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  2009, )1(וכלל האוכלוסייה העוזרים להוריהם 65בני + : 3.49 לוח

  אחוז המטפלים מתוך האוכלוסייה המתאימה בכל תא

 )4(בטיפול עזרה )3(כלכלית עזרה )2(בסידורים עזרה  

 
 

  

 (13.1) 17.4 37.2 65+ בני

     

    מין

 .. (18.3) 35.2 גברים

 (30.2) .. (42.1) נשים

     

    גיל

34-20  53.8 21.2 5.1 

44-35  53.1 19.0 7.6 

54-45  54.6 21.1 11.2 

64-55  55.5 19.6 15.5 

74-65  38.2 (15.1) (12.8) 

75+ 18.2 (61.2) .. 

   

 8.5 20.3 53.7 האוכלוסייה כלל

  , הסקר החברתיס"למ: מקור
  /בת הזוג. מתוך אלה שיש להם הוריםבןלהוריהם או להורי   . 1
  וסידורים שונים בישולתיקונים, ניקיון,   . 2
  מוצרים בקנייתבכסף, בתשלומים או   . 3
  יומי כגון השגחה, רחצה, הלבשה או אכילה- עזרה בתפקוד יום  . 4
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בכסף או  )1(האוכלוסייה התומכים בילדיהםוכלל  65בני + : 3.50 לוח
  2009 בקניית מוצרים, לפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה,

 יםאחוז

 נשים גברים כ"סה  

    

 31.9 40.3 35.7 65בני +

    

    גיל

74-65  40.8 43.5 38.5 

75+ 28.9 35.8 23.5 

    

    אוכלוסייה קבוצת

 34.1 42.2 37.8 ואחרים יהודים

 23.5 27.4 25.0 )2(לשעבר מ: עולי בריה"מזה 
 .. (20.7) (13.2) ערבים

    

 44.8 54.7 49.3 )3(האוכלוסייה כלל

  החברתי, הסקר ס: למ"מקור
  . מתוך אלו שיש להם ילדיםההוריםשאינם גרים בבית   . 1
  ואילך 1990שעלו משנת   . 2
  20+ בניאוכלוסיית הסקר היא   . 3
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וכלל האוכלוסייה שעוסקים בפעילות התנדבותית  65ני +ב : 3.51 לוח
 2014(בשנה שקדמה לריאיון), 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

 16.2 17.9 16.9 65בני +

 22.0 24.4 23.2 )1(האוכלוסייה כלל

    

    )2(תחום העיסוק בהתנדבות

 100.0 100.0 100.0 65+ בני כ"סה

 22.9 (12.1) 17.9 חוליםתחום הבריאות, כגון מד"א ובתי 

  עזרה לנזקקים, כגון מוגבלים, 
 36.7 36.8 36.7 קשישים, נוער במצוקה וכד'

 21.2 19.6 20.5 חינוך ותרבות

 (19.2) 31.6 24.9 )3(תחומים אחרים

    

    )2(היקף ההתנדבות בשעות חודשיות

 100.0 100.0 100.0 65סה"כ בני +

 23.0 19.5 21.4 שעות 10עד 

 30.0 17.4 24.2 שעות 20-ל 10בין 

 30.5 35.9 33.0 שעות 20מעל 

 16.5 25.4 20.6 לא קבוע

 .. .. .. חד פעמי

 מקור: למ"ס, הסקר החברתי
 20אוכלוסיית הסקר היא בני +  . 1
 אחוזים מתוך המתנדבים  . 2
 כולל סדר ציבורי, פעילות דתית, שמירה והגנה על הטבע ותחומים אחרים  . 3
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וכלל האוכלוסייה שיצאו לנופש או לטיול בארץ או בחוץ  65ני +ב : 3.52 לוח
 2014לארץ בשנה שקדמה לריאיון, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

    או טיול בארץ שכלל לינה מחוץ לבית נופש

    

 35.6 42.1 38.4 65+ בני

    

    גיל

74-65  44.6 44.8 44.4 

75+ 29.9 38.0 23.9 

    

 53.8 57.3 55.5 כלל האוכלוסייה*

    

    בחוץ לארץ טיולאו  נופש

    

 27.6 31.9 29.5 65+ בני

    

    גיל

74-65  38.1 38.8 37.6 

75+ 17.5 21.9 14.3 

    

 36.6 37.5 37.1 *האוכלוסייה כלל

  למ"ס, הסקר החברתי  : מקור
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  *
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בשנה שקדמה  )1(וכלל האוכלוסייה שהשתתפו בחוגים 65בני + : 3.53 לוח
 2011לריאיון לפי גיל ומין, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

 25.6 18.7 22.6 65+ בני

    

    גיל

74-65  24.6 19.3 28.7 

75+ 20.1 17.9 21.7 

    

 27.9 19.5 23.8 )2(כלל האוכלוסייה

     

    65החוגים שהשתתפו בהם בני + סוגי

    אלה שהשתתפו בחוגים מתוך אחוזים

 59.3 47.6 55.1 ספורט

 28.3 (9.9) 21.7 אמנות

 14.9 24.6 18.4 , יהדות, דתתורה שיעורי

 13.5 .. 10.7 תרבות

 11.0 (9.8) 10.6 מחשב

 14.3 .. 10.1 שפות לימודי

 12.5 .. 9.6 מוסיקה

 10.5 .. 8.3 או קלפים חשיבה משחקי

 (7.8) .. 6.9 רוחניות שיעורי

  למ"ס, הסקר החברתי  : מקור
כגון ספורט, מחשבים, שפות, מלאכת יד, שיעורי תורה וכו'. לא כולל קורסים להכשרה   .1

  מקצועית או השתלמות מקצועית
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  .2
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  2011וכלל האוכלוסייה,  65בילוי שעות פנאי בקרב בני + : 3.54לוח 

  אחוזים

 *האוכלוסייה כלל 65+ בני 

   

החודשים  12-באירועים או קוראים, ב מבקרים
   האחרונים

 46.8 37.8 , תאטרון או במופעי בידורבהצגה ביקרו

 35.9 29.5 או בתערוכת אמנות במוזאונים ביקרו

 17.3 6.4 באירועי ספורט לצפות הלכו

 43.7 20.4 בקולנוע ביקרו

 83.6 77.1 , מגזינים או כתבי עתעיתונים קראו

 62.1 57.6 ספרים קראו

   

בספרים לפי מספר השעות השבועיות  קוראים
   המוקדשות לקריאת ספרים

 100.0 100.0 כ"סה

 40.7 23.2 שעתיים עד

 26.7 24.9 לחמש שעות שעתיים בין

 13.1 19.1 שעות לעשר שעות חמש בין

 11.1 24.6 ומעלה שעות עשר

 8.4 8.2 קבוע לא

   

בטלוויזיה לפי מספר השעות ביום  צופים
   או וידאו DVDהמוקדשות לצפייה בטלוויזיה, 

 100.0 100.0 כ"סה

 22.7 11.3 שעה עד

 31.9 24.1 לשעתיים שעה בין

 22.9 39.8 לחמש שעות שעתיים בין

 6.6 16.1 ומעלה שעות חמש

 12.8 5.8 בטלוויזיה צופים לא

 3.2 2.9 קבוע לא

  למ"ס, הסקר החברתי:  מקור
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  *
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ובאינטרנט,  )1(וכלל האוכלוסייה, שהשתמשו במחשב 65בני + : 3.55 לוח
בשלושה החודשים שקדמו לריאיון, לפי גיל, מין ושימושי 

 2014המחשב, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

    במחשב השתמשו

 39.3 47.5 42.8 65+ בני

    גיל

74-65  53.9 56.4 51.8 

75+ 27.5 34.5 22.5 

    

 69.5 72.7 71.1 )2(האוכלוסייה כלל

    

   65של בני + המחשב שימושי

  חוזים מתוך אלה שהשתמשו באינטרנט בשלושה החודשים א
  שקדמו לריאיון

 86.9 94.7 90.7 חיפוש מידע

 78.1 80.2 79.1 דואר אלקטרוני

 60.3 51.7 56.1 רשתות חברתיות

שיחות וידאו, ועידה או 
 51.0 48.8 49.9 טלפון

 45.8 51.6 48.6 הורדות קבצים

 34.2 46.6 40.2 תשלום חשבונות

 32.4 41.4 36.8 שירותי ממשל

 29.0 37.0 32.8 קניות

 20.3 41.2 30.4 עבודה

 34.1 20.4 27.4 משחקים

 18.0 22.1 20.0 לימודים

  : למ"ס, הסקר החברתימקור
  לא כולל מחשב כיס   .1
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +   .2
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ושל כלל האוכלוסייה לגבי רשת האינטרנט  65עמדות של בני + : 3.56 לוח
 2010ושימושיה, 

  אחוזים

 כ"סה  
  מסכים

 מסכים  מאוד
  כל כך  לא

 מסכים
  לא  בכלל

 מסכים
      

      65+ בני

      מסכים עם המשפט: אתהכמה  עד

מאפשר שמירה על קשר  האינטרנט
 15.4 9.0 60.3 15.3 100.0 עם חברים

 9.3 9.1 65.3 16.3 100.0 מהנה באינטרנט השימוש

 33.1 27.1 31.8 8.0 100.0 מסובך באינטרנט השימוש

בקניית מוצרים באינטרנט  חשש קיים
 7.7 7.9 42.6 41.8 100.0 באשראי

מביא לצמצום  באינטרנט השימוש
 16.0 11.0 46.0 27.0 100.0 בפעילויות פנאי אחרות

חסימת אתרים המכילים  לבצע כדאי
 8.6 4.9 39.8 46.7 100.0 תוכן לא מוסרי או מסוכן

 45.7 27.1 18.6 8.7 100.0 היא בזבוז זמן באינטרנט הגלישה

באינטרנט מקשה על  הרב המידע
 40.0 21.1 33.4 5.4 100.0 השימוש בו

      

      כלל האוכלוסייה*

      מסכים עם המשפט: אתהכמה  עד

מאפשר שמירה על קשר  האינטרנט
 13.3 12.2 49.7 24.8 100.0 עם חברים

 6.9 10.4 57.0 25.7 100.0 מהנה באינטרנט השימוש

 51.1 29.0 15.2 4.7 100.0 מסובך באינטרנט השימוש

בקניית מוצרים באינטרנט  חשש קיים
 10.6 14.3 39.9 35.2 100.0 באשראי

מביא לצמצום  באינטרנט השימוש
 11.0 12.4 42.1 34.4 100.0 בפעילויות פנאי אחרות

חסימת אתרים המכילים  לבצע כדאי
 8.5 6.0 33.4 52.1 100.0 תוכן לא מוסרי או מסוכן

 40.6 31.9 17.4 10.1 100.0 היא בזבוז זמן באינטרנט הגלישה

באינטרנט מקשה על  הרב המידע
 45.2 27.0 22.2 5.5 100.0 השימוש בו

  : למ"ס, הסקר החברתימקור
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  * 
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וכלל האוכלוסייה שדיווחו על חשיפה לעבריינות בשנה  65ני +ב : 3.57 לוח
 2014האחרונה, לפי מין, 

  אחוזים

   כלל 65+ בני 
)1(סייהוהאוכל  נשים גברים כ"סה  

     

     העבריינות: סוגי

 4.9 3.5 4.1 3.8 פריצה לדירה ו/או גנבה ממנה

 4.4 3.6 4.0 3.8 בכוחאישית ללא שימוש  גֵנבה

 4.9 (2.0) 5.5 3.8 )2(לרכב פריצה

 3.4 (1.6) (2.5) 2.0)3(פגיעה מאלימות או איום באלימות

     

  אלו שנחשפו לעבריינות,  מתוך
     דיווחו למשטרה על:

 58.2 67.2 73.5 70.2 לדירה ו/או גנבה ממנה פריצה

 36.4 46.9 (38.1) 42.9 ללא שימוש בכוח אישית גֵנבה

 43.4 .. 51.1 47.8 פריצה לרכב

 42.7 (58.7) 65.2 62.3 פגיעה מאלימות או איום באלימות

  , הסקר החברתיסלמ" מקור
  20+ בניאוכלוסיית הסקר היא   .1
  או ברשות בני משק הבית ברשותםמתוך אלה שהיה רכב    .2
  כגון: היכו, איימו, חטפו תיק, שדדו וכד'  .3
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  שביעות רצון מתחומי חיים שונים ומאזור המגורים בקרב בני  : 3.58 לוח
 2014, )1(וכלל האוכלוסייה 65+

  אחוזים

 כ"סה מ: מרוצים
   מרוצים

 מרוצים מאוד
  כל כך  לא

 מרוצים
   בכלל

 לא מרוצים

      (באופן כללי) חייהם

 3.7 11.7 64.5 20.2 100.0 65+ בני
 2.6 9.6 55.8 32.0 100.0 כלל האוכלוסייה

      
      הכלכלי מצבם

 9.1 21.5 60.7 8.7 100.0 65+ בני
 14.7 27.5 47.9 9.9 100.0 כלל האוכלוסייה

      
     )2(בני המשפחההקשר עם 

 1.8 3.4 41.6 53.2 100.0 65+ בני
 1.3 3.9 39.5 55.3 100.0 כלל האוכלוסייה

      
   המגורים דירת

      (באופן כללי)
 2.7 7.8 55.7 33.8 100.0 65+ בני

 4.1 10.5 50.8 34.6 100.0 כלל האוכלוסייה
      

      )3(היחסים עם השכנים
 4.2 8.4 61.9 25.5 100.0 65+ בני

 4.0 8.9 58.2 28.9 100.0 כלל האוכלוסייה
      

   המגורים אזור
      (באופן כללי)

 3.8 8.7 54.4 33.2 100.0 65+ בני
 5.3 11.4 49.4 33.9 100.0 כלל האוכלוסייה

       
  תחושת ביטחון בהליכה 

  לבד באזור המגורים 
      )4(בשעת החֵשכה

 10.0 15.9 51.7 22.4 100.0 65+ בני
 9.5 15.9 46.2 28.3 100.0 כלל האוכלוסייה

� 
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  שביעות רצון מתחומי חיים שונים ומאזור המגורים בקרב בני  : 3.58 לוח
 (המשך) 2014, )1(וכלל האוכלוסייה 65+

  אחוזים

 כ"סה מ: מרוצים
   מרוצים

 מרוצים מאוד
  כל כך  לא

 מרוצים
   בכלל

 לא מרוצים

      

   השטחים כמות
  הירוקים, גנים 

  ציבוריים, פארקים 
      באזור המגורים

 18.8 16.4 49.2 15.6 100.0 65+ בני

 26.5 17.1 40.6 15.9 100.0 כלל האוכלוסייה

      

  ניקיון באזור ה
      המגורים

 17.5 26.6 46.6 9.3 100.0 65+ בני

 19.6 24.4 44.6 11.5 100.0 כלל האוכלוסייה

      

  התחבורה הציבורית 
      )5(באזור המגורים

 16.9 14.5 53.7 14.9 100.0 65+ בני

 23.8 18.2 42.1 15.9 100.0 כלל האוכלוסייה

      

  מצב הכבישים והמדרכות 
      באזור המגורים

 15.3 20.8 55.4 8.5 100.0 65+ בני

 20.2 25.1 44.9 9.9 100.0 כלל האוכלוסייה

  , הסקר החברתי למ"ס: מקור
  20הסקר היא בני + אוכלוסיית  . 1
  משפחהמתוך אלו שיש להם   . 2
  שכניםמתוך אלו שיש להם   . 3
  מתוך אלו שיוצאים מהבית  . 4
  מתוך המשתמשים בתחבורה ציבורית  .5



  245  של הקשישים חברתיים וכלכלייםמאפיינים   

 

וכלל  65הגדרה עצמית של רמת הדתיות בקרב בני + : 3.59 לוח
 2014האוכלוסייה, 

  אחוזים

 נשים גברים כ"סה  

    

    היהודית האוכלוסייה בקרב

 100.0 100.0 100.0 65סה"כ בני +

 3.3 (3.6) 3.4 חרדים

 9.0 12.6 10.6 דתיים

 16.0 13.4 14.9 דתיים-מסורתיים

 29.2 25.7 27.7 כך דתיים כללא , מסורתיים

 42.4 44.6 43.4 חילונייםדתיים,  לא

    

 100.0 100.0 100.0 סה"כ כלל האוכלוסייה*

 8.6 9.5 9.1 חרדים

 10.5 11.6 11.0 דתיים

 12.8 12.2 12.5 דתיים-מסורתיים

 24.9 22.7 23.8 כך דתיים כללא , מסורתיים

 43.1 44.0 43.5 חילונייםדתיים,  לא

    

    יהודית-האוכלוסייה הלא בקרב

 100.0 100.0 100.0 65סה"כ בני +

 (14.6) .. (10.1) מאוד דתיים

 59.5 57.5 58.7 דתיים

 (11.2) (16.9) 13.6 דתייםכל כך  לא

 (14.7) 21.6 17.7 דתיים לא

    

 100.0 100.0 100.0 סה"כ כלל האוכלוסייה*

 6.2 2.8 4.5 מאוד דתיים

 57.3 41.8 49.7 דתיים

 19.3 28.1 23.6 דתייםכל כך  לא

 17.2 27.3 22.1 דתיים לא

  : למ"ס, הסקר החברתימקור
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  * 
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 2014הגדרה עצמית של רמת הדתיות בהווה בהשוואה לעבר,  : 3.60 לוח

  אחוזים

 65+ 
  כלל

 *האוכלוסייה

   בקרב יהודים ואחרים

 100.0 100.0 סה"כ

 19.6 16.1 דתיים בהווה יותר מבעבר

 65.1 72.8 מידת הדתיות לא השתנתה

 15.3 11.1 דתיים בהווה פחות מבעבר

   

   בקרב ערבים

 100.0 100.0 סה"כ

 33.1 43.0 דתיים בהווה יותר מבעבר

 63.1 54.1 מידת הדתיות לא השתנתה

 3.7 .. דתיים בהווה פחות מבעבר

  , הסקר החברתיסלמ" מקור
  20אוכלוסיית הסקר היא בני +  * 

  
  



מערכת†השירותים
לקשישים∫

היצע†ודפוסי†שימוש



 

  __לקט נתונים  __
____________________________________  

 

�  È�· +65  ÌÈÓÂ˘¯‰˙Â˜ÏÁÓ·  ,ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï4201 275,200  

  ÊÂÁ‡ + È�·65  ÌÈÓÂ˘¯‰˙Â˜ÏÁÓ· ÌÈÈ˙¯·Á ÌÈ˙Â¯È˘Ï 30.6% 

�  ÌÈ˘È˘˜ ÌÈ‡ÎÊ‰ *˙ÏÓ‚Ï  ,ÈÓÂ‡Ï ÁÂËÈ·Ï „ÒÂÓ‰Ó „ÂÚÈÒ2014 160,100  

 ÊÂÁ‡ „ÂÚÈÒ ˙ÏÓ‚Ï ÌÈ‡ÎÊ‰ *ÌÈ˘È˘˜‰ 16.8%  

�   ,ÌÂÓÈÁ ˜�ÚÓ ÌÈÏ·˜Ó‰ *ÌÈ˘È˘˜Û¯ÂÁ 2014/15 47,900  

   ÊÂÁ‡ÌÂÓÈÁ ˜�ÚÓ ÌÈÏ·˜Ó‰ *ÌÈ˘È˘˜‰  5.0% 

�   ,ÌÈ˘È˘˜Ï ÌÂÈ ÈÊÎ¯Ó2008 172 

  ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯Ó· ÌÈÓÂ˘¯‰ ÌÈ¯˜·Ó‰ ¯ÙÒÓ 15,500 

  + È�· ÊÂÁ‡65 ÌÂÈ‰ ÈÊÎ¯Ó· ÌÈ¯˜·Ó‰ 2.2% 

�  ˙ÂÏÈ‰˜  ,ÌÈ˘È˘˜Ï ˙ÂÎÓÂ˙2014  261  

  ˙ÂÎÓÂ˙ ˙ÂÏÈ‰˜· ÌÈ¯·Á‰ ¯ÙÒÓ 52,000 

  + È�· ÊÂÁ‡65 ˙ÂÎÓÂ˙ ˙ÂÏÈ‰˜· 5.8% 

�   ÏÂÙÈËÏ ˙Â„ÒÂÓÍ˘ÂÓÓ ˙Â‡È¯·‰ „¯˘Ó ÁÂ˜ÈÙ· ,2015  304  

  ¯ÙÒÓ ˙ÂËÈÓ‰ ˙Â„ÒÂÓ· 21,100  

  ˙ÂËÈÓ ÏÈ„ÂÚÈÒÌÈ 17,000  

  ˙ÂËÈÓ ˘Ù� È˘Â˘˙Ï 4,200  

  + È�· ÛÏ‡Ï ˙ÂËÈÓ‰ ¯ÂÚÈ˘65  23 

  * + È�· ÌÈ¯·‚67 + ˙Â�· ÌÈ˘�Â62  
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  מערכת השירותים לקשישים: .4

  היצע ודפוסי שימוש 

  

  

  מבוא

פרק זה דן במערכת השירותים המיועדת לאוכלוסייה הקשישה. מוצגים כאן 

נתונים על רצף השירותים הקיימים לקשישים, החל משירותים הניתנים בבית 

הקשיש (כגון שירותי חוק סיעוד), דרך שירותים המסופקים במסגרות שונות 

מוגן), וכלה  בקהילה (מועדונים ומרכזי יום) ותכניות דיור (קהילה תומכת ודיור

בשירותים מוסדיים (בתי אבות ובתי חולים לחולים כרוניים). הלוחות בפרק 

מופיעים בהתאם לרצף זה. גם השנה נוספו לפרק זה נתונים על הקשישים 

הרשומים בשירותי הרווחה הפועלים ברשויות המקומיות (לשכות לשירותים 

  חברתיים). נתונים אלה מופיעים בתחילת הפרק. 

ת שירותי הבריאות והרווחה בישראל דוגלת בהשארת הקשיש במסגרת מדיניו

הבית והקהילה ובמניעת העברתו למסגרת מוסדית, במידת האפשר. הדבר 

מתבטא בתגבור המשאבים המיועדים לשירותים הקהילתיים השונים ובהגברת 

  המאמצים לפיתוח שירותים חדשים. 

תחלקת בין משרדי האחריות למימון השירותים לקשישים ולהספקתם מ

הממשלה השונים (העיקריים שבהם: משרד הבריאות, משרד הרווחה 

והשירותים החברתיים, המוסד לביטוח לאומי ומשרד השיכון) לבין הרשויות 

המקומיות. לצד גופים ממשלתיים פועלים ארגונים ציבוריים, וולונטריים 

  ופרטיים. 
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פי סוג השירות - , עלהאחריות מתחלקת בין המשרדים והארגונים השונים

ובהתאם למצבו התפקודי של הקשיש. כך, למשל, בתחום המוסדי, משרד 

הרווחה והשירותים החברתיים אחראי על הטיפול בקשישים עצמאיים 

ותשושים, משרד הבריאות אחראי על הטיפול בקשישים סיעודיים ותשושי נפש, 

  מורכב.וקופות החולים אחראיות על הטיפול בקשישים במצב סיעודי 

להבדיל מפרקים אחרים בשנתון, המציגים את דפוסי השימוש של קשישים 

בשירותים שונים, בפרק זה מוצגים, בנוסף לדפוסי השימוש, גם נתונים על 

ההיצע של שירותים שונים. הסיבה לחוסר האחידות בהצגת הנתונים היא שלא 

י השימוש של בכל השירותים קיימים נתונים זמינים ו/או מעודכנים על דפוס

הקשישים בהם. כמו כן, יש לציין כי אי אפשר לספק נתונים כמותיים על כל 

ידי ארגונים וולונטריים -השירותים לקשישים, ובעיקר על אלה המסופקים על

  ופרטיים, בגלל העדר נתונים מרוכזים וזמינים. 

בפרק זה, חלק מהנתונים לגבי שיעורי השימוש בשירותים מתייחסים 

פי הגדרת שירותי -לאוכלוסייה הקשישה על -, וחלק אחר 65יית בני +לאוכלוס

הרווחה (המוסד לביטוח לאומי ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים), דהיינו 

אוכלוסייה זו התייחסה  2010(עד שנתון  62ונשים בנות + 67גברים בני +

ים יותר כמו כן, עקב דפוסי השימוש הגבוה). 60ונשים בנות + 65לגברים בני +

) במרבית השירותים מוצגים הנתונים 75של קשישים בגילים גבוהים יותר (+

   *ביחס לאוכלוסייה בגיל זה.

כדי ללמוד על התפתחות השירותים, הוצגו בפרק זה, כמו בפרקים אחרים 

בשנתון, חלק מהנתונים במבט היסטורי. כן הוצגו הנתונים, במידת האפשר, לפי 

ים גאוגרפיים, כדי ללמוד על פריסת השירותים, על קבוצות אוכלוסייה ואזור

  מידת זמינותם ועל השימוש בהם בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה.

 –, אך בחלקם 2014הנתונים בלוחות של פרק זה מתייחסים בעיקר לשנת 

  לשנים מוקדמות יותר. –בהעדר נתונים מעודכנים יותר 

  

                                                 

בדרך כלל הוצגו נתונים על מידת השימוש של הקשישים בשירותים השונים באחוזים. לגבי  * 
השירותים שהשימוש בהם מצומצם, או שלגביהם מוצגים נתונים על מידת ההיצע של השירות, 

 הוצגו הנתונים בשיעורים לאלף.
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  ממצאים עיקריים

 רשומים במחלקות לשירותים חברתיים 65אלף בני + 275היו  2014סוף ב �

ברשויות המקומיות. אחוז הקשישים הרשומים במחלקות לשירותים 

בהתאמה).  16%-ו 31%כפול מאחוז זה בקרב כלל האוכלוסייה ( חברתיים

יש הבדלים באחוז הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים בין קבוצות 

), הנשים, הערבים, 75: המבוגרים יותר (בני +65שונות בקרב בני +

האלמנים, העולים מאתיופיה, ואלה שגרים ביישובים המדורגים נמוך במדד 

כלכלי נוטים יותר, באופן יחסי, להשתמש בשירותי המחלקות -החברתי

 ). 4.2-ו 4.1ירותים חברתיים (לוחות לש

בכפר כנא, זרקא, בדייר חנא, -בג'סר אנוג'ידאת, - באריאל, בבועיינה �

 ברשות 65+ מבני 67%-בנתיבות ובמועצה האזורית שדות נגב, למעלה מ

. מנגד, באורנית, באלפי חברתיים לשירותים בלשכות רשומים המקומית

ובשוהם  האזורית נווה מדבר, במועצה בלהבים, במיתר בבית אל,מנשה, 

 ).4.3לוח , 2013נתוני ( 15%-אחוז זה נמוך מ

) מכלל הרשומים בלשכות לשירותים 20.6%מהווים כחמישית ( 65בני +   -

בעומר וברמת גן בחולון, חברתיים. בבת ים, בגבעתיים, בהרצליה, 

ויותר מכלל הרשומים (בני כל הגילים) בלשכות  40% 65מהווים בני +

 באלעד, בביתר עילית, ים חברתיים. מן העבר השני נמצא כילשירות

ובמועצות האזוריות אל קסום, הר חברון שלום -בשגב ,במודיעין עילית

 2%מתוך כלל הרשומים אינו עולה על  65חלקם של בני +ונווה מדבר, 

 )4.3לוח , 2013נתוני (

לביטוח מטעם המוסד זכאים לגמלת סיעוד  160,100היו  2014בסוף שנת  �

  (גברים בני אוכלוסיית היעד של חוק ביטוח סיעוד מ 17%לאומי, והם היוו 

 57%- ). אחוז הזכאים עולה עם הגיל ומגיע ל62ונשים בנות + 67+

. 29%-. אחוז הנשים הזכאיות גבוה מזה של הגברים ב85מהקשישים בגיל +

  ).4.4פער זה מצטמצם עם העלייה בגיל (לוח 

מצביעה על כך  ל שניתנת לזכאים לגמלת סיעודתכנית הטיפובחינת    -

ביקרו במרכז יום,  7%) קיבלו טיפול אישי בביתם, 99%( ם ככולםשרוב

  ).4.5קיבלו משדר מצוקה (לוח  12%-קיבלו מוצרי ספיגה ו 18%
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. אחוז הזכאים מתוך 2014-1990בשנים  5.8פי  מספר הזכאים גדל   -

 2009; משנת 60+ ונשים בנות 65+גברים בני : 2008עד ( אוכלוסיית היעד

   ).4.6בתקופה זו (לוח  3.1) גדל פי 62ונשים בנות + 67ואילך: גברים בני +

זכאים לגמלה מוגדלת מתוך הזכאים לגמלת סיעוד  47%, 2014בשנת    -

ה אחוזים מן עשת(כלומר, לשתי הרמות הגבוהות של הגמלה). ארבעים ו

מהגברים); (לוח  30%-מהנשים ו 56%( גרים לבדםהזכאים לגמלת סיעוד 

4.7.(  

באחוז הזכאים לגמלת סיעוד קיימים הבדלים בין רשויות מקומיות   -

רשות ב )62ונשים בנות + 67(גברים בני +אוכלוסיית היעד מתוך 

(ביישובים אלפי מנשה,  5%לא עולה על אחוז זה בחלקם, . המקומית

ובחלקם ) גולןורית האז הובמועצמיתר להבים, יאיר, כפר ורדים,  כוכב

  ).4.8); (לוח ושדרות טירה, כפר קאסם(  30%-אחוז זה גבוה מ

מהמחלקות  עזרה בניהול משק הביתקשישים  3,920קיבלו  2014בשנת  �

קשישים קיבלו טיפול אישי  590לשירותים חברתיים מטעם השירות לזקן; 

משק הבית); קיבלו טיפול כוללני (שילוב של טיפול אישי ועזרה בניהול  940- ו

 ).4.9(לוח 

 5%הם מהווים  מענק חימום.קשישים  47,900-קיבלו כ 2015/2014בחורף  �

השנים  18- ). ב62ונשים בנות + 67(גברים בני + הזקנים מאוכלוסיית

חל גידול ניכר במספר הקשישים ) 1997/1996(כלומר מאז חורף  האחרונות

 ).4.10(לוח  2.9פי  אותו גדלשקיבלו את המענק, ואחוז הקשישים שקיבלו 

סניפים  23-של המוסד לביטוח לאומי ממוקמות ב תחנות לייעוץ לקשיש �

קשישים בממוצע  16,500-כפנו לייעוץ  2014מרכזיים של המוסד. בשנת 

  ידי - על יםלחודש. מכלול השירותים הניתנים בשירותי הייעוץ מסופק

  ).4.14-4.12מתנדבים (לוחות  4,500-כ

 1.8המהווים  מועדונים לקשישים 1,400- פעלו בארץ כ 2011באמצע שנת  �

באוכלוסייה. במגזר הכפרי שיעור זה גבוה יותר  65מועדונים לכל אלף בני +

באוכלוסייה. מספר המבקרים  65מועדונים לכל אלף בני + 5ועומד על 

 18%- ל 14%ים בין והמהו 140,000-ל 110,000במועדונים נאמד בין 

בארץ. בשונה מנתונים שפורסמו בעבר, הנתונים בלוח  65סיית בני +מאוכלו
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ולכן לא ניתן  ,ברוקדייל-ג'וינט-ארצי שנערך במאיירס זה מבוססים על סקר

 ).4.15(לוח  עם נתונים שפורסמו בשנתונים קודמים את נתוני הלוח ותולהש

עולה כי  2008-לקשישים שנערך ב מרכזי היוםמנתוני המפקד הארצי של  �

מרכזי יום (כולל מקומות שבעבר הוגדרו  170-באותה שנה פעלו בארץ כ

 15,500- כמועדונים מועשרים) לקשישים ומספר המבקרים בהם הגיע לכ

ידי עמותות מקומיות למען הזקן - קשישים. מרבית מרכזי היום מופעלים על

 5%-ידי גופים וולונטריים אחרים (כמו "מטב" ומלב"ב) ו-על 14%), 81%(

 ). 4.16די גופים פרטיים (לוח י-על

. אחוז המבקרים במגזר הכפרי 65מבני + 2% ביקרו במרכזי יום 2008-ב   -

 ,65מתוך בני + 2%-ו 7%מהאחוז המקביל במגזר העירוני ( 3.8הוא פי 

  ).4.17בהתאמה); (לוח 

ומספר המבקרים  גדל מספר מרכזי היום 2008-1990במהלך השנים   -

 2.3גדל פי  65, בהתאמה; אחוז המבקרים מתוך בני +4.0-ו 3.2פי  בהם

  ).4.18(לוח 

השונות ברשויות המקומיות  65מתוך בני + אחוז המבקרים במרכזי היום  -

עומד על אחוז אחד באילת, באשדוד, בבת ים, בהוד השרון, בהרצלייה, 

יפו, -בבחולון, בירושלים, בנהרייה, בנתניה, בקריית מוצקין ובתל אבי

בכפר מנדא, בפרדסייה ובמועצות האזוריות ברנר,  ומעלה 16%-כומגיע ל

  ).4.19הגליל התחתון, מגידו ומרחבים (לוח 

 4,900-כובהם השתתפו  בית חםמוקדים של  300- כפעלו  2014שנת  סוףב �

 0.3%לעומת  3.7%. שיעור המשתתפים גבוה במיוחד במגזר הכפרי (קשישים

 ).4.20 (לוח ;במגזר העירוני)

, ובהן היו קהילה תומכתתכניות של  260-כ פעלו בארץ 2014בסוף שנת  �

בתי אב. אחוז החברים בקהילה  39,500-קשישים מכ 52,000- כחברים 

מהאחוז  3) ביישובים כפריים גבוה פי 65תומכת (מתוך אוכלוסיית בני +

 ). 4.24); (לוח 5%לעומת  16%המקביל ביישובים עירוניים (
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ובמספר  הקהילות התומכותמרשים במספר  גידולנרשם  1997שנת מאז    -

החברים בהן. כתוצאה מכך, אחוז הקשישים החברים בקהילה תומכת 

  ).4.25); (לוח 2014בסוף  5.8%-ל 1997בסוף  0.4%-(מ 14גדל פי 

 ברשות המקומיתהגרים  65מתוך בני + אחוז החברים בקהילה התומכת  -

בנתניה, בנשר, אקסל, - בבאר יעקב, בדבוריה באשדוד, 2%אינו עולה על 

נמצא, כי במועצות לעומת זאת . ובשלומי בראשון לציון מוצקין,בקריית 

מבני  שלישלמעלה מ שדות נגבהגליל העליון ו ,אשכול, ברנר האזוריות

  ).4.26(לוח חברים בקהילה תומכת  65+

, לקשישיםתכניות של דיור מוגן  180-כ היו בארץ 2013 אוקטוברחודש ב �

 61או  65חידות דיור לאלף בני +י 28יחידות דיור, שהן  22,300-כובהן 

 49%מהתכניות (שבהן אחוזים  הארבעשישים ו. 75יחידות לאלף בני +

 .גופים וולונטריים)על ידי (על ידי הממשלה או  מסובסדותמיחידות הדיור) 

מנת מיחידות הדיור, עלות השירות ממו 51% שבהןמהתכניות  36%-ב

  ).4.28- ו 4.27במלואה על ידי הדיירים (לוח 

, מספר יחידות 2.6פי  גדל מספר תכניות הדיור המוגן 2013-1990 בשנים   -

כמעט  65, ושיעור יחידות הדיור לאלף יהודים בני +3.6הדיור גדל פי 

  ).4.28(לוח  הכפיל את עצמו

בנפת השונים בארץ. הבדלים בהיצע התכניות לדיור מוגן באזורים יש    -

 בארץגבוה הוא ה 65שיעור יחידות הדיור המוגן לאלף בני +באר שבע 

 יםהשיעור ונמצא יו"שיזרעאל ונפות כינרת, חדרה, רמלה ). ב47(

בשאר . )14-ל 3בין ( 65ביותר של יחידות דיור מוגן לאלף בני + כיםהנמו

  ).4.29לשיעור הארצי (לוח קרוב יותר שיעור זה האזורים 

  , ובהן מחלקות לגריאטרייה חריפהבתי חולים  14-היו ב 2014 סוף שנתב �

מיטות לאלף בני  1.2או  65מיטות לאלף בני + 0.5מיטות בסך הכול ( 480-כ

, ובסך הכול היו שיקום-מחלקה לגריאטרייההייתה בתי חולים  20-). ב75+

מיטות לאלף בני  1.3שיקום (- מיטות לגריאטרייה 1,160 ובבתי חולים אל

 33-בהיו  תומך סיעוד מורכבל ותמחלק). 75מיטות לאלף בני + 2.9או  65+

מיטות לאלף  1.7מיטות ( 1,500-כ היו בסך הכול ובתי חולים. במחלקות אל

 .)4.30 (לוח; )75מיטות לאלף בני + 3.7או  65בני +
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חריפה,  יהיבמחלקות לגריאטר 7%עמד על  ואחוז הפטירות במחלקות אל �

במחלקות לסיעוד מורכב תומך.  33%- שיקום ו-יהיבמחלקות לגריאטר 1%

ימים, בהתאמה  72- ו 28, 10השהייה הממוצעת באותן מחלקות עמדה על 

  ).4.31(לוח 

במחלקות גריאטרייה הבדלים בין האזורים בהיצע של מיטות קיימים    -

והדרום  הצפון ות. במחוזתומך שיקום וסיעוד מורכב-חריפה, גריאטרייה

במחוז מנגד,  .65של מיטות לאלף בני +יחסית  יםכנמו יםשיעור ונמצא

  ).4.33(לוח  ומיטות אלשל  יםגבוה יםשיעור והמרכז נמצא

  מחצית בכשיקום -ירד שיעור המיטות בגריאטרייה 2014-1990בשנים    -

). במקביל, נמצא כי שיעור המיטות במחלקה 1.3-ל 65לאלף בני + 2.7-(מ

). שיעור 1.7-ל 65לאלף בני + 0.2- (מ 9פי כמעט גדל תומך סיעוד מורכב ל

לאלף  1.0- (מ כמחציתירד ב 65המיטות בגריאטרייה חריפה לאלף בני +

  ).4.34(לוח  );0.5-ל 65בני +

בפיקוח  מוסדות לטיפול ממושך 300-כהיו בארץ  2015 ינוארחודש ב  -

כולל בתי אבות (מעונות) (לא המיועדות לאשפוז סיעודי משרד הבריאות 

בפיקוח משרד הרווחה והשירותים החברתיים עם מחלקות לתשושים 

) בבעלות של 42%מהם ( 130- ) בבעלות פרטית, כ55%מהם ( 170-כ ,בלבד)

 ).4.35) בבעלות ממשלתית (לוח 4%מהם ( 10-גוף וולונטרי וכ

, מתוכן 21,100-היה כ 2015 ינוארחודש ב אלהמספר המיטות במוסדות   -

) 4,200- כמתוכן ( 20%-ו מיועדות לקשישים סיעודיים) 17,000- (כ 80%

  .)4.37-ו 4.36 ות(לוח י נפשמיועדות לקשישים תשוש

מסך  65%-מצביעה על כך ש התפלגות המיטות לטיפול ממושך לפי מגזר  -

למגזר  4%- למגזר הוולונטרי ו 31%המיטות משתייכות למגזר הפרטי, 

  .)4.37 הממשלתי (לוח

 בין האזורים אשפוז סיעודימיטות לההבדלים בהיצע של קיימים   -

מיטות לאלף בני  23, היו בסך הכול 2015 ינוארחודש השונים בארץ. ב

והצפון נמצאו חיפה  ,. במחוזות המרכז75+ מיטות לאלף בני 52או  65+

לאלף בני בממוצע מיטות  26( אלהשל מיטות  יחסיתשיעורים גבוהים 

 ות). לעומת זאת, במחוז75לאלף בני +בממוצע מיטות  60 או 65+
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של מיטות  יחסית כיםנמו יםשיעור והדרום נמצאירושלים תל אביב ו

  ).4.38); (לוח 75מיטות לאלף בני + 44או  65מיטות לאלף בני + 21( אלה

לאשפוז בשיעור המיטות  39%של נרשם גידול  2014-1990במהלך השנים    -

בשיעור המיטות לסיעודיים וגידול  36%(גידול של  65לאלף בני +סיעודי 

בשיעור המיטות לתשושי נפש. הגידול בשיעור המיטות ביחס  51%של 

בהתאמה לסיעודיים  38%- ו 25%( 27%עמד על  75לאוכלוסיית בני +

  ).4.39(לוח  ;ותשושי נפש)

בתי אבות (מעונות) בפיקוח משרד  170- פעלו בארץ קרוב ל 2012בסוף שנת  -

מכלל המוסדות  43%הרווחה והשירותים החברתיים. מסגרות אלה היוו 

 8,100-לזקנים באותה תקופה. באותם בתי אבות פעלו אז למעלה מ

  .)4.40מכלל המיטות במערכת המוסדית (לוח  28% –מיטות לתשושים 

  

  והסבריםהגדרות 

  רשומים במחלקות לשירותים חברתיים

מי שרשום בשירותי הרווחה, בין אם הוגדרה לו נזקקות ובין אם כאן נכלל כל 

לאו (מטופלים ובני משפחתם הלא מטופלים). הנתונים מבוססים על קובץ נתוני 

כולל נתונים על  הקובץיסוד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

  מחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות.המשפחות הרשומות ב

  חוק ביטוח סיעוד

משולמת גמלת סיעוד מכוח חוק הביטוח הלאומי. לפי חוק  1988החל מאפריל 

ביטוח סיעוד, מבוטח הוא כל מי שמבוטח בביטוח זיקנה ושאירים, עקרת בית 

שאינה עובדת מחוץ לביתה, אלמנה בת ִקצבה, וכן עולים חדשים שאינם 

  טחים בביטוח זיקנה ושאירים. מבו

היה גיל  2004ביוני  30תושבי ישראל שהגיעו לגיל פרישה (עד זכאים לגמלה הם 

והוא  לה בהדרגההגיל ע 2004ביולי  1- בלנשים. החל  60- לגברים ו 65הפרישה 

- ), התלויים בעזרת הזולת בביצוע רוב פעולות היוםלנשים 62- לגברים ו 67 כיום

יום או הזקוקים להשגחה. הגמלה ניתנת רק לקשישים המתגוררים בקהילה. 

קשיש המתגורר במוסד סיעודי, במחלקה סיעודית או במוסד אחר שעיקר 
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החזקתו בו היא על חשבון המדינה, אינו זכאי לקבלה. לזכאים לגמלה ניתנים 

- השירותים כולל: עזרה של מטפלות לסיוע בפעולות היוםשירותי סיעוד. סל 

יום ובניהול משק הבית, השגחה, טיפול במרכז יום לקשישים, ַמשדרי מצוקה, 

  שירותי מכבסה, הובלת ארוחות ומוצרי ספיגה.

הגמלה משולמת לחברה המספקת את שירותי הסיעוד, ולא לזכאי. במקרים 

ר מגוריו של הקשיש, הוא זכאי חריגים, כאשר אין שירותים זמינים באזו

  לגמלה כספית, עד אשר יימצאו לו שירותים זמינים.

, יש שלוש רמות גמלה הנמדדות בהיקף שעות הטיפול 2007החל מינואר 

שעות  16שעות שבועיות, רמה ב':  9.75השבועיות הניתנות לזכאי. רמה א': 

הקשיש בזולת.  שעות שבועיות, בהתאם למידת תלותו של 18שבועיות, רמה ג': 

  הזכאות לגמלה ושיעורה מותנים במבחן הכנסות. 

  מקצועיים- שירותים סמך

שירותים אלה ניתנים מטעם השירות לזקן במשרד הרווחה והשירותים 

החברתיים, באמצעות הלשכות המקומיות לשירותים חברתיים. במסגרת זו 

הן טיפול אישי נכללים טיפול אישי, עזרה ביתית וטיפול כוללני, המשלב בתוכו 

סיעוד אינם ביטוח והן עזרה ביתית. שירותים אלה נועדו לקשישים שלפי חוק 

  אך נמצא שאינם מסוגלים לתפקד בכוחות עצמם. זכאים לגמלה,

  חימום

המוסד לביטוח לאומי מעניק תשלום שנתי לבתי אב של קשישים (לפחות אדם 

באזורים קרים, אחד שהגיע לגיל פרישה) הזכאים להשלמת הכנסה והגרים 

הסיוע הכספי הזה  2004/2003לצורך חימום ביתם בחודשי החורף. עד לחורף 

  ניתן באמצעות משרד הרווחה והשירותים החברתיים. 

  שירות הייעוץ לקשיש

ידי המוסד לביטוח לאומי, באמצעות תחנות הפועלות -שירות זה מופעל על

. שירותי 60לם מעל גיל בסניפי המוסד, והוא פועל בעזרת מתנדבים שרובם ככו

הייעוץ כוללים: ייעוץ, ביקורי בית ראשונים (יזומים), ביקורי בית, וכן 

- פרויקטים ייחודיים נוספים, הפועלים במספר תחנות כמענה לצרכים מקומיים

  ייחודיים.
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  מועדון חברתי

מועדון חברתי זו מסגרת חברתית, תרבותית ותעסוקתית לניצול שעות הפנאי. 

חוגים, הרצאות, פעילות גופנית, משחקי חברה, וכן מספר שירותי ניתנים בה 

ידי רשויות -רווחה וייעוץ. השירות מיועד לקשישים עצמאיים והוא מופעל על

  מקומיות וארגונים וולונטריים שונים.

  רכז יוםמ

מרכז היום לזקן הוא שירות המיועד בעיקר לזקנים מוגבלים החיים בקהילה. 

פי -בסיס קבוצתי והוא מספק ִמגוון שירותים ופעילויות, עלזהו שירות הניתן על 

- תכנית טיפול פרטנית. המרכז מספק תחת קורת גג אחת פעילויות חברתיות

- טיפוליים, ארוחות ושירותים מקצועיים-תרבותיות, שירותים אישיים

  טיפוליים. 

מרכז היום פועל חמישה או שישה ימים בשבוע, בהיקף של שש שעות ביום 

ת. הזקן המוגבל מובא למרכז מספר פעמים בשבוע בהסעה מאורגנת, לפחו

פי מתכונת שנקבעה מראש. התשלום בעבור -ושוהה בו מספר שעות, על

ידי עמותות מקומיות למען - ההשתתפות הוא יומי. השירות מופעל בעיקר על

  ידי גופים פרטיים. - ידי גופים וולונטריים נוספים, וכן על- הזקן, על

חלק ממרכזי היום הוגדרו בעבר כ"מועדון מועשר". זוהי מסגרת, המשלבת 

רכיבים של מועדון חברתי עם רכיבים של מרכז יום, ואשר מותאמת פיזית 

וחברתית, הן לאוכלוסיית המוגבלים, ומתוכם לזכאי חוק סיעוד, והן לזקנים 

  עצמאיים. 

  בית חם

קע תרבותי דומה למפגשים בית חם מארגן קבוצות קטנות של עולים זקנים מר

שבועיים בביתה של "משפחה מארחת". משתתפי כל קבוצה -שבועיים או דו

קובעים בעצמם את התכניות ואת הפעילויות של המפגשים, בהתאם לנושאים 

המעניינים אותם. פעילויות אלה כוללות הזמנת מרצה אורח, דיונים, מסיבות, 

  .צפייה בטלוויזיה או בסרטי וידאו



  259  קשישיםל מערכת השירותים  

 

  תומכתקהילה 

זוהי תכנית המספקת ִמגוון שירותים ופעילויות חברתיות במסגרת השכונה, 

במטרה לאפשר לקשישים להמשיך להתגורר בביתם. בכל התכניות יש מוקד 

שעות ביממה, וכן אב שכונה המסייע לחברים בתכנית  24לקריאת חירום 

ת בעלי יומיים, לרבות ביצוע תיקונים קלים בדירה או הזמנ- בצורכיהם היום

מלאכה לפי הצורך. שירותים נוספים שניתן למצוא בקהילה תומכת הם שירותי 

בריאות (רופא), שירותי חירום רפואיים, פעילויות חברתיות ותרבותיות 

  ושירותי ייעוץ. החברּות בתכנית כרוכה בתשלום חודשי. 

אשל ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים אחראיים לפיתוח הקהילות 

התומכות המופעלות בשטח בידי עמותות מקומיות למען הזקן, גופים 

  וולונטריים נוספים וכן בידי גופים פרטיים. 

  דיור מוגן

הדיור המוגן הוא מסגרת מוגנת, הנמצאת ברצף שבין בית אבות (ראו בהמשך), 

נית, לבין ביתו של הזקן בקהילה. הדיור המוגן כולל המנוהל כמסגרת כולל

ִמגוון רחב של מסגרות דיור, המיועדות לקשישים עצמאיים בתפקודם, 

המעוניינים לנהל משק בית עצמאי. יש הבדלים רבים בין התכניות השונות של 

הדיור המוגן, מבחינת הגוף המפעיל, הגודל, האוכלוסייה מקבלת השירות 

ים. עם זאת, ברוב התכניות קיים סל שירותים בסיסי, והשירותים הניתנ

הכולל: אם בית, היענות לקריאת מצוקה ומועדון חברתי. ייחודו של הדיור 

המוגן הוא יכולתו של הדייר הקשיש להחליט אם ומתי לנצל את ִמגוון 

  השירותים המוצע לו בתכנית.

  מוסדות לטיפול ממושך (שירותים מוסדיים)

בתי חולים  נכלליםשמפוקחים על ידי משרד הבריאות מושך במוסדות לטיפול מ

בתי אבות, בדיור מוגן, בקיבוצים ובבתי ב לחולים כרוניים ומחלקות סיעודיות

פי מצבם התפקודי של -סוגים, על שנימתחלקות ל . המיטותחולים כלליים

בשנתון נכללו אך ורק מוסדות  סיעודיים ותשושי נפש. הדיירים הקשישים:

  יון של המשרדים המפקחים.בעלי רש

בתי האבות (מעונות) נחלקים לשני סוגים: בתי אבות רגילים שיש בהם מחלקה 

לתשושים ו/או לעצמאיים בלבד, ובתי אבות משולבים שיש להם בנוסף מחלקה 
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לסיעודיים ו/או לתשושי נפש. המוסדות לטיפול ממושך אינם כוללים מחלקות 

  קום ולסיעוד מורכב.שי- לגריאטרייה חריפה, לגריאטרייה

  

  סימנים מיוחדים

  או שהנתונים אינם רלוונטייםנתונים אין ריק = 

  40%- עם טעויות דגימה יחסיות גבוהות מ.. = נתונים 

  40%- ל 25%() = נתונים עם טעויות דגימה יחסיות בין 

  

  עיגול מספרים

  ל, בגלל עיגול המספרים.והכ-כרח לסךהמתאים באינו סיכום הפירוטים 

  

  מקורות

הנתונים לפרק זה מקורם בקבצים פנימיים של משרדי הממשלה, אשל 

  קור מפורט מצוין בתחתיתו של כל לוח.ו"משאב". מ
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במחלקות לשירותים  )1(וכלל האוכלוסייה הרשומים 65בני + : 4.1לוח 

 2014חברתיים, לפי מאפיינים נבחרים, 
 סוף שנה, אלפים

האוכלוסייה כלל +75  74-65 +65 

     

 1,324.2 196.3 78.9 275.2 )2(כ"סה

     

     מין

 607.2 67.9 28.1 96.0 גברים

 717.0 128.5 50.8 179.3 נשים

     

     אוכלוסייה קבוצת

 932.7 181.1 62.7 243.8 )3(ואחרים יהודים

 386.8 15.1 16.2 31.3 ערבים

     

     משפחתי מצב

 453.9 78.0 46.1 124.1 נשואים

 127.2 98.5 16.7 115.2 אלמנים

 103.0 15.5 12.2 27.7 גרושים

 288.5 4.3 3.9 8.2 רווקים

     

    יהודים ואחרים -לידה  מקום

 569.6 14.6 9.1 23.7 ישראל ילידי

 362.9 166.5 53.6 220.1 ל"חו ילידי

     :מהם 

 118.5 52.9 15.6 68.5 )4(לשעבר מבריה" עולי

 43.5 3.5 2.8 6.3 )5(אתיופיה עולי

      

     מגוריםיישוב  צורת

 1,217.6 184.5 73.7 258.2 עירוניים יישובים

 105.8 11.8 5.2 17.0 כפריים יישובים

� 
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במחלקות לשירותים  )1(וכלל האוכלוסייה הרשומים 65בני + : 4.1לוח 

 (המשך) 2014חברתיים, לפי מאפיינים נבחרים, 
 מספרים מוחלטים, סוף שנה

 האוכלוסייה כלל +75  74-65 +65 

     

     )6(כלכלי- חברתי אשכול

2-1 12.8 7.1 5.7 228.2 

4-3 64.2 21.4 42.8 372.8 

6-5 132.1 34.8 97.3 477.9 

8-7 63.0 14.6 48.4 216.2 

10-9 2.5 0.6 1.9 9.7 

  למ"ס, שנתון סטטיסטי: מקור
 מי שרשום בשירותי רווחה, מטופלים או בני משפחתם הלא מטופלים  . 1
 15. כלל האוכלוסייה מתייחס לבני +כולל לא ידוע  . 2
 כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  . 3
 ואילך 1990שעלו משנת   . 4
 שעלו בכל התקופות  . 5
 27ראו לוח . 2008כלכלית בשנת -מבוסס על דירוג הרשויות המקומיות לפי הרמה החברתית  . 6

 3בפרק 
  



  263  קשישיםל מערכת השירותים  

 

במחלקות לשירותים  )1(וכלל האוכלוסייה הרשומים 65ני +ב : 4.2לוח 

  2014חברתיים, לפי מאפיינים נבחרים, 

 אחוז מהאוכלוסייה המתאימה, סוף שנה

האוכלוסייה כלל +75  74-65 +65 

     

 16.0 48.3 16.0 30.6 )2(כ"סה

     
     מין

 14.8 40.6 12.2 24.2 גברים

 17.1 53.8 19.2 35.6 נשים

     

     אוכלוסייה קבוצת

 14.2 47.7 14.0 29.5 )3(ואחרים יהודים

 22.5 57.5 34.3 42.6 ערבים

     

     משפחתי מצב

 13.6 41.2 13.4 23.3 נשואים

 42.2 56.7 23.8 47.2 אלמנים

 22.4 49.6 19.8 29.8 גרושים

 15.5 36.1 20.6 26.6 רווקים

     

    יהודים ואחרים -לידה  מקום

 12.0 26.1 8.0 14.0 ישראל ילידי

 20.0 51.4 16.1 33.5 ל"חו ילידי

     :מהם 

 15.7 60.3 18.8 40.1 )4(לשעבר מבריה" עולי
 50.8 88.6 68.3 78.3 )5(אתיופיה עולי

      

     מגוריםיישוב  צורת

 16.1 48.5 16.1 30.8 עירוניים יישובים

 14.6 45.5 14.9 27.9 כפריים יישובים
� 
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במחלקות לשירותים  )1(וכלל האוכלוסייה הרשומים 65ני +ב : 4.2לוח 

  (המשך) 2014חברתיים, לפי מאפיינים נבחרים, 

 המתאימה, סוף שנהאחוז מהאוכלוסייה 

 האוכלוסייה כלל +75  74-65 +65 

     

     )6(כלכלי- חברתי אשכול

2-1 47.5 40.3 61.0 26.6 

4-3 37.0 22.4 54.8 17.4 

6-5 32.3 15.5 53.1 15.3 

8-7 22.9 10.0 37.5 10.8 

10-9 18.3 7.4 34.5 9.6 

  למ"ס, שנתון סטטיסטי; קבצי האוכלוסייה: מקור
 שרשום בשירותי רווחה, מטופלים או בני משפחתם הלא מטופליםמי   . 1
 כולל לא ידוע  . 2
 כולל יהודים, נוצרים שאינם ערבים ואוכלוסייה ללא סיווג דת (ראו מבוא)  . 3
 ואילך 1990שעלו משנת   . 4
 שעלו בכל התקופות  . 5
 27. ראו לוח 2008כלכלית בשנת -מבוסס על דירוג הרשויות המקומיות לפי הרמה החברתית  . 6

 3בפרק 
  



  265  קשישיםל מערכת השירותים  

 

במחלקות לשירותים חברתיים, לפי רשות  )1(הרשומים 65בני + : 4.3 לוח

  2013, )2(מקומית

 סוף שנה

   מוחלטים מספרים  
   65אחוז בני +

 הרשומים מתוך:

 65+ בני  
  : מזה

   75בני +
   אוכלוסיית

 65+ בני
   הרשומים

 בני כל הגילים

      

 20.6 31.6  194,754 273,466 )3(ארצי כ"סה

  

  עיריות ומועצות מקומיות
 10.3 66.4  98 219 גוש אבו

 12.6 38.0  146 270 סנאן אבו

 23.5 20.6  212 282 יהודה אבן

 7.0 51.5  367 963 פחם-אל אום

 27.0 51.5  840 1,174 אופקים

 27.1 46.0  1,121 1,673 יהודה אור

 24.9 48.7  686 983 עקיבא אור

 7.0 11.4  25 48 אורנית

 30.8 31.7  341 434 אזור

 13.2 23.0  514 859 אילת

 6.8 62.1  115 292 אכסאל

 1.9 37.2  78 175 אלעד

 7.7 11.8  27 46 מנשה אלפי

 9.8 28.2  82 169 אעבלין

 9.7 31.1  74 118 אפרת

 33.4 67.8  731 1,254 אריאל

 27.9 36.1  7,298 9,992 אשדוד

 36.3 39.0  5,074 6,887 אשקלון

 9.5 32.9  173 388 גרביה-אל באקה

 9.7 23.7  141 251 יעקב באר

 30.7 38.9  7,938 10,758 שבע באר

 7.1 77.9  84 218 נוג'ידאת- בועיינה

 12.7 63.0  112 208 בוקעאתא

 5.5 45.6  65 146 מכסור-אל ביר

 2.1 10.6  12 19 אל בית

� 



  2015 - קשישים בישראל 266

 

במחלקות לשירותים חברתיים, לפי רשות  )1(הרשומים 65בני + : 4.3 לוח

  (המשך) 2013, )2(מקומית

 סוף שנה

   מוחלטים מספרים  
   65אחוז בני +

 הרשומים מתוך:

 65+ בני  
  : מזה

   75בני +
   אוכלוסיית

 65+ בני
   הרשומים

 בני כל הגילים

 14.7 39.7  160 254 ג'ן בית

 20.9 33.2  174 226 דגן בית

 14.8 56.4  512 834 שאן בית

 10.1 35.8  866 1,265 שמש בית

 1.7 42.6  67 149 עילית ביתר

 12.3 28.8  2,573 3,357 ברק בני

 24.0 36.2  323 416 ש"עי בני

 26.4 29.7  223 306 עדהגבעת -בנימינה

 6.5 45.8  62 142 ה"בסמ

 8.0 54.7  73 186 טבעון בסמת

 7.4 57.9  80 191 בענה

 46.6 35.8  7,142 9,263 ים בת

 12.2 25.7  146 231 זאב גבעת

 25.4 21.7  413 526 שמואל גבעת

 42.4 20.2  1,663 1,980 גבעתיים

 6.4 33.6  148 309 מכר-'דיידהג

 15.9 23.3  368 536 גדרה

 14.1 40.9  92 143 'ולסג

 7.4 34.3  65 158 'לג'וליהג

 18.8 30.3  242 358 יבנה גן

 21.9 18.1  241 298 תקווה גני

 3.5 72.2  86 195 זרקא-א'סר ג

 11.5 39.0  105 203 'תג

 15.9 44.6  222 410 כרמל- אל דאלית

 9.3 36.1  104 195 דבורייה

 7.3 42.1  106 198 אסד- אל דייר

 12.9 69.8  158 342 חנא דייר

 21.0 43.5  1,115 1,612 דימונה

� 



  267  קשישיםל מערכת השירותים  

 

במחלקות לשירותים חברתיים, לפי רשות  )1(הרשומים 65בני + : 4.3 לוח

  (המשך) 2013, )2(מקומית

 סוף שנה

   מוחלטים מספרים  
   65אחוז בני +

 הרשומים מתוך:

 65+ בני  
  : מזה

   75בני +
   אוכלוסיית

 65+ בני
   הרשומים

 בני כל הגילים

 23.6 18.8  814 1,086 השרון הוד

 42.3 19.1  2,299 2,920 הרצלייה

 14.8 22.2  294 413 יעקב זכרון

 6.7 30.6  36 104 זמר

 3.5 36.8  39 92 זרזיר

 35.0 38.6  3,270 4,505 חדרה

 40.1 29.1  6,690 8,555 חולון

 2.8 38.2  47 126 חורה

 10.8 56.0  89 168 חורפיש

 33.5 18.7  8,070 9,884 )4(כסה" -  חיפה

 37.5 18.5  7,753 9,382 ואחרים יהודים     

 11.3 23.0  313 496 ערבים     

 11.0 45.1  238 383 הגלילית חצור

 25.3 35.1  1,240 1,735 טבריה

 4.4 48.4  42 92 זנגרייה-טובא

 7.1 41.6  126 241 טורעאן

 7.5 28.2  250 539 טייבה

 8.2 35.0  228 494 טירה

 22.4 46.9  781 1,135 כרמל טירת

 9.5 49.1  312 634 טמרה

 8.5 59.6  72 149 ג'ת-יאנוח

 19.9 39.2  757 1,251 יבנה

 27.6 24.1  631 819 יהוד

 6.2 24.8  91 213 יפיע

 21.8 34.1  444 607 עילית יקנעם

 18.7 58.8  284 453 ירוחם

� 
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במחלקות לשירותים חברתיים, לפי רשות  )1(הרשומים 65בני + : 4.3 לוח

  (המשך) 2013, )2(מקומית

 סוף שנה

   מוחלטים מספרים  
   65אחוז בני +

 הרשומים מתוך:

 65+ בני  
  : מזה

   75בני +
   אוכלוסיית

 65+ בני
   הרשומים

 בני כל הגילים

 20.3 33.3  16,661 23,973 )4(כסה" -  ירושלים

 24.7 31.7  14,023 18,917 ואחרים יהודים     

 12.7 41.3  2,615 5,020 ערבים     

 8.1 37.6  156 316 ירכא

 10.0 47.3  101 241 כאבול

 14.2 16.4  72 108 יאיר כוכב

 3.4 37.6  54 143 כסיפה

 8.6 59.3  91 172 סמיע-כסרא

 14.9 26.8  97 150 ורדים כפר

 14.8 41.4  154 265 יאסיף כפר

 12.7 29.5  252 390 יונה כפר

 10.7 68.3  253 553 כנא כפר

 5.8 64.2  151 340 מנדא כפר

 32.6 26.3  2,834 3,681 סבא כפר

 7.4 52.6  166 379 קאסם כפר

 6.9 35.7  151 264 קרע כפר

 33.4 35.6  1,746 2,346 כרמיאל

 27.0 14.6  38 79 להבים

 21.8 45.0  2,481 3,652 )4(כסה" - לוד

 29.7 44.5  2,362 3,358 ואחרים יהודים     

 5.4 50.3  117 292 ערבים     

 3.2 51.7  58 124 לקיה

 18.5 15.8  332 458 ציון מבשרת

 5.8 28.9  140 272 מגאר

 6.9 44.0  106 264 כרום-אל'ד מג

 25.3 40.9  958 1,235 העמק מגדל

 13.3 36.1  116 231 'דל שמסמג

� 



  269  קשישיםל מערכת השירותים  

 

במחלקות לשירותים חברתיים, לפי רשות  )1(הרשומים 65בני + : 4.3 לוח

  (המשך) 2013, )2(מקומית

 סוף שנה

   מוחלטים מספרים  
   65אחוז בני +

 הרשומים מתוך:

 65+ בני  
  : מזה

   75בני +
   אוכלוסיית

 65+ בני
   הרשומים

 בני כל הגילים

 14.5 17.4  543 759 רעות-מכבים-מודיעין

 1.0 33.9  61 149 עילית מודיעין

 17.0 32.8  149 236 בתיה מזכרת

 12.1 10.5  46 62 מיתר

 14.0 31.6  584 840 אדומים מעלה

 7.2 40.4  96 210 עירון מעלה

 25.3 55.0  947 1,364 )4(כ"סה - תרשיחא -מעלות

 29.5 53.1  839 1,174 ואחרים יהודים     

 13.1 68.9  104 186 ערבים     

 22.1 61.7  147 222 מצפה רמון

 6.3 38.1  62 118 משהד

 27.3 34.2  1,961 2,765 נהרייה

 5.6 59.5  96 244 נחף

 26.9 30.7  1,023 1,370 ציונה נס

 14.2 32.7  906 1,751 נצרת

 35.0 49.2  2,643 3,525 )4(כסה" -עילית  נצרת

 38.7 50.6  2,613 3,474 ואחרים יהודים     

 4.7 15.9  30 51 ערבים     

 37.2 32.0  822 1,075 נשר

 18.1 73.2  812 1,281 נתיבות

 35.6 39.5  8,962 12,190 נתניה

 9.3 64.6  355 788 'ניןסח

 45.2 18.7  202 243 עומר

 13.5 61.4  112 221 עיילבון

 6.1 60.0  56 150 עילוט

� 
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במחלקות לשירותים חברתיים, לפי רשות  )1(הרשומים 65בני + : 4.3 לוח

  (המשך) 2013, )2(מקומית

 סוף שנה

   מוחלטים מספרים  
   65אחוז בני +

 הרשומים מתוך:

 65+ בני  
  : מזה

   75בני +
   אוכלוסיית

 65+ בני
   הרשומים

 בני כל הגילים

 5.3 41.4  82 182 עין מאהל

 17.4 30.7  1,190 1,733 )4(כסה" - עכו

 25.3 29.8  1,061 1,462 ואחרים יהודים     
 6.4 35.8  126 265 ערבים     

 16.1 47.0  222 381 עספיא

 24.9 45.8  1,775 2,597 עפולה

 6.7 54.4  191 468 עראבה

 39.0 41.4  1,130 1,540 ערד

 6.1 17.0  117 207 ערערה

 3.0 58.3  46 140 בנגב-ערערה

 7.0 45.3  109 222 פוריידיס

 15.2 56.7  139 221 (בוקייעה) פקיעין

 21.9 33.9  941 1,256 כרכור-חנה פרדס

 9.4 17.4  38 59 פרדסייה

 31.1 24.3  5,693 7,504 תקווה פתח

 16.9 40.2  854 1,223 צפת

 17.1 33.1  263 367 צורן-קדימה

 5.7 42.2  100 291 קלנסווה

 19.5 42.5  239 340 קצרין

 35.8 27.6  1,008 1,328 אונו קריית

 13.8 44.5  150 236 ארבע קריית

 27.3 31.1  1,627 2,305 אתא קריית

 28.2 29.3  1,469 1,998 ביאליק קריית

 29.2 49.2  2,094 2,870 גת קריית

 36.5 26.4  590 790 טבעון קריית

 36.3 32.2  1,865 2,428 ים קריית

 38.9 28.7  1,730 2,107 מוצקין קריית

 12.9 43.1  490 797 מלאכי קריית

� 



  271  קשישיםל מערכת השירותים  

 

במחלקות לשירותים חברתיים, לפי רשות  )1(הרשומים 65בני + : 4.3 לוח

  (המשך) 2013, )2(מקומית

 סוף שנה

   מוחלטים מספרים  
   65אחוז בני +

 הרשומים מתוך:

 65+ בני  
  : מזה

   75בני +
   אוכלוסיית

 65+ בני
   הרשומים

 בני כל הגילים

 26.8 41.2  305 437  עקרון קריית

 26.0 53.0  861 1,261 שמונה קריית

 10.9 35.7  83 132 שומרון קרני

 12.9 39.0  141 269 ראמה

 18.2 42.1  904 1,270 העין ראש

 25.0 23.8  5,735 7,565 לציון ראשון

 4.0 62.9  269 730 רהט

 26.0 25.3  3,430 4,364 רחובות

 5.2 32.6  130 261 ריינה

 2.9 26.0  56 104 רכסים

 25.0 45.5  2,163 3,233 )4(כסה" - רמלה

 30.6 45.6  2,004 2,956 ואחרים יהודים     
 8.5 42.6  159 277 ערבים     

 42.4 24.4  5,432 6,534 גן רמת

 31.4 18.7  1,060 1,384 השרון רמת

 13.6 24.9  76 142 ישי רמת

 26.0 16.7  1,310 1,659 רעננה

 7.4 52.8  53 132 גנם-אלאום  - שבלי

 1.7 25.7  12 36 שלום-שגב

 23.2 53.5  821 1,226 שדרות

 7.6 12.9  72 111 שוהם

 18.2 50.2  188 291 שלומי

 6.8 61.2  65 159 שעב

 13.0 49.9  568 1,123 שפרעם

 32.9 29.9  14,019 18,587 )4(כ"סה -יפו -אביב תל

 36.4 29.6  13,833 18,165 ואחרים יהודים     
 7.1 58.3  174 408 ערבים     
 12.6 25.8  123 170 מונד תל

 2.1 24.8  29 72 שבע תל

� 
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במחלקות לשירותים חברתיים, לפי רשות  )1(הרשומים 65בני + : 4.3 לוח

  (המשך) 2013, )2(מקומית

 סוף שנה

   מוחלטים מספרים  
   65אחוז בני +

 הרשומים מתוך:

 65+ בני  
  : מזה

   75בני +
   אוכלוסיית

 65+ בני
   הרשומים

 בני כל הגילים

      אזוריות מועצות

 4.1 37.5  44 90 בטוף- אל

 1.9 20.0  15 36 אל קסום

 12.6 31.3  239 379 אשכול

 28.3 36.6  559 700 טוביה באר

 6.4 44.0  56 154 'מרג-בוסתן אל

 24.1 51.0  248 362 שמעון בני

 26.3 22.6  133 176 ברנר

 4.6 15.8  38 82 גולן

 5.5 22.3  84 138 עציון גוש

 17.7 26.0  360 494 גזר

 26.1 18.8  90 109 רווה גן

 14.7 15.0  310 389 השרון דרום

 14.7 28.8  471 706 הגלבוע

 30.2 33.3  593 867 העליון הגליל

 19.7 32.5  175 234 התחתון הגליל

 1.5 32.9  12 23 חברון הר

 15.1 30.7  248 377 זבולון

 22.3 37.8  132 155 יבנה חבל

 16.6 36.1  398 552 מודיעין חבל

 17.2 36.7  300 433 אשקלון חוף

 20.3 24.0  478 676 הכרמל חוף

 35.8 17.7  243 298 השרון חוף

 34.2 38.7  166 290 יואב

 24.2 27.6  604 707 השרון לב

 22.6 50.1  278 431 לכיש

 14.6 31.6  105 174 החרמון מבואות

� 
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במחלקות לשירותים חברתיים, לפי רשות  )1(הרשומים 65בני + : 4.3 לוח

  (המשך) 2013, )2(מקומית

 סוף שנה

   מוחלטים מספרים  
   65אחוז בני +

 הרשומים מתוך:

 65+ בני  
  : מזה
   75+בני 

   אוכלוסיית
 65+ בני

   הרשומים
 בני כל הגילים

 32.0 32.0  364 496 מגידו

 23.6 29.7  632 860 אשר מטה

 3.4 23.4  177 304 בנימין מטה

 21.1 26.2  729 1,044 יהודה מטה

 16.5 25.4  235 379 מנשה

 13.3 30.3  136 215 יוסף מעלה

 7.8 33.7  123 283 הגליל מרום

 12.5 54.3  229 380 מרחבים

 3.2 19.0  63 165 משגב

 1.9 14.3  9 20  נווה מדבר

 8.4 40.7  73 110 שורק נחל

 24.5 21.6  302 430 הירדן עמק

 26.2 36.1  314 520 המעיינות עמק

 28.8 18.5  654 802 חפר עמק

 27.1 26.2  618 776 יזרעאל עמק

 11.4 25.3  204 291 לוד עמק

 10.4 26.9  70 94 נגב רמת

 16.4 73.5  313 500 נגב שדות

 3.5 18.2  95 200 שומרון

 17.9 47.2  299 467 הנגב שער

 15.1 57.8  276 416 שפיר

 למ"ס, עיבוד מיוחד על קובץ נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותים החברתיים  מקור: 
הלא מטופלים. ישנם הבדלים קטנים מי שרשום בשירותי רווחה, מטופלים או בני משפחתם   . 1

" של משרד 2013בין המתפרסם בלוח זה לבין המתפרסם ב"סקירת השירותים החברתיים 
 הרווחה והשירותים החברתיים. הבדלים אלה נובעים ממועדי עדכון הנתונים על פטירות

 2013תושבים בסוף  5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות   . 2
 ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינן מופיעות בלוח זההסך הכול הוא   . 3
 כולל רשומים שדתם אינה ידועה  . 4
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זכאים* לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי גיל  : 4.4לוח 

  2014ומין, 

 סוף שנה

 אחוז הנשים נשים גברים כ"סה  

     

     הזכאים מספר

 70 112,764 47,310 160,074 כ"סה

64-60   1,162 0 1,162 100 

69-65   6,910 995 5,915 86 

74-70   14,413 4,295 10,118 70 

79-75   29,748 9,006 20,742 70 

84-80   41,208 11,858 29,350 71 

85+   66,633 21,156 45,477 68 

     

   *הזכאים מתוך האוכלוסייה המתאימה אחוז

  18.2 14.1 16.8 כ"סה

64-60   0.3  0.6  

69-65   2.2 0.7 3.6  

74-70   7.8 5.1 10.1  

79-75   17.3 12.0 21.4  

84-80   35.2 24.5 42.7  

85+   56.9 48.4 62.0  

  מקור: המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון
אוכלוסייה זו  2010. עד שנתון 62ונשים בנות + 67האוכלוסייה הרלוונטית כוללת גברים בני +  *

  60ונשים בנות + 65בני +כללה גברים 
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לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי סוג  )1(זכאים : 4.5לוח 

  2014השירות המסופק, דצמבר 

 המקבלים מספר  

   המקבלים אחוז
 השירות  את

 לגמלה הזכאים מסך

   

  217,849 )2(כ"סה

  

 99.2 157,846 אישי בבית טיפול

 7.4 11,705 אישי במרכז יום טיפול

 18.3 29,107 ספיגה מוצרי

 11.8 18,741 ַמשדר מצוקה

 0.3 450 שירותי מכבסה

 2014מקור: המוסד לביטוח לאומי, סקירה שנתית 
אוכלוסייה  2010. עד שנתון 62ונשים בנות + 67האוכלוסייה הרלוונטית כוללת גברים בני +  . 1

 60ונשים בנות + 65זו כללה גברים בני +
זכאי לגמלה יכול לקבל יותר מסוג שירות אחד. לכן סך כל המקבלים שירותי סיעוד בלוח   . 2

 2014בדצמבר  159,168גדול ממספר ַזָּכֵאי הגמלה, שהיה 
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לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי מין,  )1(זכאים : 4.6לוח 

  שנים נבחרות

 ממוצעים שנתיים

 נשים  גברים  כ"סה  

    
    הזכאים מספר
1990 27,684 8,668 19,016 
1995 59,023 16,656 42,367 
2000 95,753 26,039 69,714 
2005 115,015 32,783 82,232 
2010 141,325 41,166 100,159 
2011 145,172 42,162 103,010 
2012  152,143 44,238 107,905 
2013  156,287 45,705 110,582 
2014  159,205 46,924 112,281 

    
    2014-1990בשנים  הגידול

 93,265 38,256 131,521 יםמוחלטמספרים 
 490 441 475 יםאחוז

    
   האוכלוסייההזכאים מתוך  אחוז

    )2(המתאימה
1990 5.5 4.5 6.0 
1995 9.5 7.3 10.7 
2000 13.1 9.9 14.9 
2005 14.5 11.2 16.4 
2010 17.4 14.5 19.0 
2011 17.3 14.5 18.7 
2012  17.7 14.9 19.1 
2013  17.5 14.8 18.9 
2014  17.0 14.4 18.5 

    
 208 216 212 )2(2014-1990אחוז הגידול בשנים 

 מקור: המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון, רבעון סטטיסטי (באתר האינטרנט)
 2009. משנת 60ונשים בנות + 65+האוכלוסייה הרלוונטית כללה גברים בני  2008עד לשנת   . 1

 62ונשים בנות + 67ואילך האוכלוסייה הרלוונטית כוללת גברים בני +
 1ראו הערה  - יש להביא בחשבון שההגדרה הגילית של האוכלוסייה הרלוונטית עברה שינוי   . 2
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חוק סיעוד מטעם המוסד לביטוח  )1(מאפיינים נבחרים של זכאי : 4.7לוח 

  לאומי, לפי מין, שנים נבחרות

 אחוזים

  נשים  גברים כ"סה  

    

    לגמלה מוגדלת זכאים

1990 24 27 23 

1995 22 25 20 

2000 24 27 23 

2005 33 36 33 

2010)2( 44 46 44 

2011)2( 45 46 45 

2012)2( 46 47 45 

2013)2( 47 48 46 

2014)2( 47 48 47 

    

    לבד גרים

1990 43 24 52 

1995 44 25 52 

2000 46 27 53 

2005 47 27 54 

2010 47 28 55 

2011 47 28 54 

2012  47 29 55 

2013  48 29 56 

2014  49 30 56 

 המוסד לביטוח לאומי, ִמנהל המחקר והתכנון, רבעון סטטיסטי (באתר האינטרנט)  מקור: 
 2009. משנת 60ונשים בנות + 65האוכלוסייה הרלוונטית כללה גברים בני + 2008. עד לשנת 1

 62ונשים בנות + 67ואילך האוכלוסייה הרלוונטית כוללת גברים בני +
נוספה עוד רמת זכאות. הנתונים כאן מתייחסים לשתי הרמות הגבוהות  2007החל מינואר   . 2

 של הגמלה
  



  2015 - קשישים בישראל 278

 

לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי רשות  )1(זכאים : 4.8לוח 

  2014, )2(מקומית

  סוף שנה

  
   מספרים

  מוחלטים
  אחוז מהאוכלוסייה 

 )1(מתאימהה

   

 16.8 160,074 )3(ארצי כ"סה

   

   ומועצות מקומיות עיריות

 28.4 108 גוש אבו

 15.3 119 סנאן אבו

 13.1 207 יהודה אבן

 23.4 479 פחם-אל אום

 29.6 726 אופקים

 27.7 1,141 יהודה אור

 26.2 593 עקיבא אור

 6.3 33 אורנית

 17.5 291 אזור

 9.3 396 אילת

 21.8 122 אכסאל

 13.8 77 אלעד

 3.5 18 מנשה אלפי

 14.6 98 אעבלין

 12.7 56 אפרת

 12.4 247 אריאל

 20.8 6,285 אשדוד

 23.9 4,591 אשקלון

 23.6 323 גרביה-אל באקה

 8.3 100 יעקב באר

 19.6 5,886 שבע באר

 18.8 62 נוג'ידאת- בועיינה

 25.0 90 בוקעאתא

 13.2 49 מכסור-אל ביר

� 
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לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי רשות  )1(זכאים : 4.8לוח 

  (המשך) 2014, )2(מקומית

  סוף שנה

  
   מספרים

  מוחלטים
  אחוז מהאוכלוסייה 

 )1(מתאימהה

 6.4 14 אל בית

 15.9 113 ג'ן בית

 15.3 113 דגן בית

 23.4 384 שאן בית

 20.0 781 שמש בית

 14.5 61 עילית ביתר

 15.6 1,996 ברק בני

 27.3 344 ש"עי בני

 13.0 153 עדהגבעת -בנימינה

 26.0 91 ה"בסמ

 12.4 46 טבעון בסמת

 11.1 42 בענה

 22.2 6,198 ים בת

 11.4 117 זאב גבעת

 12.5 335 שמואל גבעת

 13.8 1,410 גבעתיים

 15.7 155 מכר-'דיידהג

 15.6 399 גדרה

 15.1 59 'ולסג

 25.3 129 'לג'וליהג

 15.3 209 יבנה גן

 11.0 212 תקווה גני

 19.1 65 זרקא-א'סר ג

 16.6 101 'תג

 15.5 166 כרמל- אל דאלית

 17.7 106 דבורייה

 8.3 45 אסד- אל דייר

 24.4 127 חנא דייר

� 
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לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי רשות  )1(זכאים : 4.8לוח 

  (המשך) 2014, )2(מקומית

  סוף שנה

  
   מספרים

  מוחלטים
  אחוז מהאוכלוסייה 

 )1(מתאימהה

 22.2 896 דימונה

 10.7 725 השרון הוד

 11.4 1,930 הרצלייה

 9.2 197 יעקב זכרון

 21.4 79 זמר

 17.9 50 זרזיר

 19.6 2,538 חדרה

 22.2 7,024 חולון

 14.5 55 חורה

 18.9 66 חורפיש

 12.2 6,927 חיפה

 20.8 191 הגלילית חצור

 18.2 993 טבריה

 16.8 37 זנגרייה-טובא

 16.5 109 טורעאן

 26.5 576 טייבה

 35.2 549 טירה

 16.4 435 כרמל טירת

 17.7 263 טמרה

 19.7 57 ג'ת-יאנוח

 20.2 771 יבנה

 14.5 564 יהוד

 17.8 167 יפיע

 15.7 316 עילית יקנעם

 21.8 179 ירוחם

 17.9 14,008 ירושלים

 11.7 110 ירכא

 19.0 110 כאבול

� 
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לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי רשות  )1(זכאים : 4.8לוח 

  (המשך) 2014, )2(מקומית

  סוף שנה

  
   מספרים

 מוחלטים
  אחוז מהאוכלוסייה 

 )1(מתאימהה

 2.1 17 יאיר כוכב

 10.7 44 כסיפה

 14.8 49 סמיע-כסרא

 5.0 33 ורדים כפר

 13.9 96 יאסיף כפר

 13.1 206 יונה כפר

 18.6 175 כנא כפר

 24.8 151 מנדא כפר

 12.2 1,948 סבא כפר

 38.3 318 קאסם כפר

 21.5 189 קרע כפר

 14.1 1,019 כרמיאל

 4.2 25 להבים

 21.9 1,949 לוד

 25.0 70 לקיה

 9.2 295 ציון מבשרת

 18.9 202 מגאר

 19.7 136 כרום-אל'ד מג

 23.3 767 העמק מגדל

 20.7 147 'דל שמסמג

 8.9 455 רעות-מכבים-מודיעין

 13.7 70 עילית מודיעין

 12.0 103 בתיה מזכרת

 4.5 29 מיתר

 15.6 488 אדומים מעלה

 24.0 144 עירון מעלה

 15.6 427 תרשיחא-מעלות

 18.2 71 מצפה רמון

� 
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לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי רשות  )1(זכאים : 4.8לוח 

  (המשך) 2014, )2(מקומית

  סוף שנה

  
  מספרים 
 מוחלטים

  אחוז מהאוכלוסייה 
 )1(מתאימהה

 24.9 87 משהד

1,23214.1נהרייה

7616.2 נחף

74214.4 ציונה נס

1,06618.3 נצרת

1,56620.3 עילית נצרת

46512.5 נשר

58429.9 נתיבות

6,04817.6 נתניה

27620.0 'ניןסח

1349.5 עומר

8621.5 עיילבון

6924.6 עילוט

10220.4 מאהל עין

1,00016.2 עכו

10311.3 עספיא

1,07016.9 עפולה

22322.3 עראבה

70817.9 ערד

27019.7 ערערה

5520.4 בנגב-ערערה

11420.7 פוריידיס

6312.4 (בוקייעה) פקיעין

75618.3 כרכור-חנה פרדס

368.0 פרדסייה

5,21715.2 תקווה פתח

56817.8 צפת

12610.0צורן-קדימה

� 
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לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי רשות  )1(זכאים : 4.8לוח 

  (המשך) 2014, )2(מקומית

  סוף שנה

  
  מספרים 
 מוחלטים

  אחוז מהאוכלוסייה 
 )1(מתאימהה

19524.7קלנסווה

11913.4קצרין

80115.1 אונו קריית

10718.4 ארבע קריית

1,37016.4 אתא קריית

1,24216.5 ביאליק קריית

1,59925.2 גת קריית

33010.1 טבעון קריית

1,64019.9 ים קריית

1,52419.1 מוצקין קריית

55427.7 מלאכי קריית

30925.3 עקרון קריית

54620.7 שמונה קריית

5010.9 שומרון קרני

12416.5 ראמה

58917.2 העין ראש

5,11414.1 לציון ראשון

29521.9 רהט

3,12616.3 רחובות

16017.6 ריינה

5913.1 רכסים

1,96824.5 רמלה

4,77916.8 גן רמת

7209.0 השרון רמת

436.3 ישי רמת

1,0088.8 רעננה

6121.0 גנם-אלאום  - שבלי

1510.0שלום-שגב

� 
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לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי רשות  )1(זכאים : 4.8לוח 

  (המשך) 2014, )2(מקומית

  סוף שנה

  
  מספרים 
 מוחלטים

  אחוז מהאוכלוסייה 
 )1(מתאימהה

 30.6 767 שדרות

 7.7 77  שוהם

 14.7 97 שלומי

 21.7 63 שעב

 15.2 385 שפרעם

 16.6 11,059 יפו-אביב תל

 16.8 128 מונד תל

 15.4 54 שבע תל

   

   אזוריות מועצות

 17.8 48 בטוף- אל

 7.8 14 אל קסום

 12.2 168 אשכול

 18.6 398 טוביה באר

 23.3 91 מרג'-אל-בוסתן

 13.6 106 שמעון בני

 11.0 95 ברנר

 11.4 73 גדרות

 4.4 32 גולן

 8.6 63 גוש עציון

 14.6 310 גזר

 9.2 58 גן רווה

 8.4 246 דרום השרון

 15.8 424 הגלבוע

 8.6 245 הגליל העליון

 12.7 109 הגליל התחתון

  (4) הר חברון

 8.7 117 זבולון

 18.9 85 חבל יבנה

 14.0 243 חבל מודיעין

� 
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לגמלת סיעוד מטעם המוסד לביטוח לאומי, לפי רשות  )1(זכאים : 4.8לוח 

  (המשך) 2014, )2(מקומית

  סוף שנה

  
   מספרים

 מוחלטים
  אחוז מהאוכלוסייה 

 )1(מתאימהה

22316.9 חוף אשקלון
 10.1 182 חוף השרון

 12.6 394 כרמלחוף 
 11.7 95 יואב

 15.9 424 לב השרון
 23.9 220 לכיש

 11.7 74 מבואות החרמון
 14.4 242 מגידו

 12.6 407 מטה אשר
 9.6 154 מטה בנימין
 14.4 664 מטה יהודה

 10.7 173 מנשה
 10.5 77 מעלה יוסף

 16.5 155 מרום הגליל
 20.8 164 מרחבים

 5.2 59 משגב
  (4) נווה מדבר
 16.7 55 נחל שורק

 9.9 212 עמק הירדן
 12.7 195 עמק המעיינות

 13.1 633 עמק חפר
 10.5 343 עמק יזרעאל

 15.2 190 עמק לוד
 5.8 22 רמת נגב

 25.8 188 שדות נגב
 6.9 90 שומרון

 12.1 125 שער הנגב
 24.8 201 שפיר

 מקור: המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון
אוכלוסייה  2010. עד שנתון 62ונשים בנות + 67האוכלוסייה הרלוונטית כוללת גברים בני + . 1

 60ונשים בנות + 65זו כללה גברים בני +
 2014תושבים בסוף  5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  . 2
 הסך הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינן מופיעות בלוח זה . 3
 זכאים ברשות המקומית או פחות 5  .4
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המקבלים שירותים מעובדים סמך מקצועיים  )1(קשישים : 4.9לוח 

מטעם השירות לזקן במשרד הרווחה והשירותים החברתיים, 

  באמצעות המחלקות לשירותים חברתיים, שנים נבחרות

 כוללני טיפול  בניהול משק בית עזרה  אישי טיפול  

 )2(אחוז מספר   )2(אחוז מספר  )2(אחוז מספר  

1999 850 0.10  7,000 1.00  850 0.10 

2002 746 0.10  4,741 0.60  801 0.10 

2003 608 0.08  3,743 0.49  750 0.10 

2004 583 0.07  3,777 0.48  650 0.08 

2005 561 0.07  5,026 0.63  766 0.10 

2006 316 0.04  3,074 0.38  484 0.06 

2007 1,065 0.13  6,555 0.78  1,520 0.18 

2008 1,048 0.12  6,027 0.70  1,372 0.16 

2009  904 0.11  5,669 0.72  1,258 0.16 

2010  801 0.10  5,241 0.64  1,140 0.14 

2011 700 0.08  4,969 0.59  1,170 0.14 

2012  641 0.07  4,400 0.51  1,229 0.14 

2013  680 0.08  4,238 0.47  962 0.11 

2014  586 0.06  3,920 0.42   938 0.10 

משרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף לשירותים חברתיים ואישיים, השירות מקור: 
  קן והשירות לרווחת הפרט והמשפחהלז

 2009. משנת 60ונשים בנות + 65האוכלוסייה הרלוונטית כללה גברים בני + 2008עד לשנת  . 1
  62ונשים בנות + 67הרלוונטית כוללת גברים בני +ואילך האוכלוסייה 

  )1מתוך הקשישים (ראו הגדרה בהערה  . 2
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 -  1997/1996שקיבלו חימום בעונת החורף, קשישים*  : 4.10לוח 

2015/2014  

  
   יםמספר

 יםמוחלט
   מסך אחוז

 *הקשישים

  השירות לזקן במשרד הרווחה  באמצעות
   והשירותים החברתיים

 2.4 16,277 1997/1996 חורף

 2.2 15,363 1998/1997 חורף

 3.8 26,937 1999/1998 חורף

 3.7 26,810 2000/1999 חורף

 3.8 28,316 2002/2001 חורף

 3.6 27,838 2003/2002 חורף

 3.5 26,900 2004/2003 חורף

    

   המוסד לביטוח לאומי באמצעות

 4.6 35,885 2005/2004 חורף

 4.8 38,269 2006/2005 חורף

 4.6 38,031 2007/2006 חורף

 4.4 37,436 2008/2007 חורף

 4.3 37,501 2009/2008 חורף

 4.7 37,407 2010/2009 חורף

 4.6 37,677 2011/2010 חורף

 5.1 43,398 2012/2011 חורף

 5.2 45,810 2013/2012 חורף

47,4655.2  2014/2013 חורף

 5.0 47,862 2015/2014 חורף

; המוסד לביטוח א"וענמשרד הרווחה והשירותים החברתיים, האגף למערכות מידע   : מקורות
  לאומי, מינהל המחקר והתכנון

. מחורף 60ונשים בנות + 65האוכלוסייה הרלוונטית כללה גברים בני + 2008/09ד לחורף ע  * 
  62+ונשים בנות  67ואילך האוכלוסייה הרלוונטית כוללת גברים בני + 2009/10
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שקיבלו מענק חימום מטעם המוסד לביטוח לאומי,  )1(קשישים : 4.11 לוח

 )2(רשות מקומיתלפי , 2015/2014בחורף 

  
   מספרים
 מוחלטים

   מסך אחוז
 )1(הקשישים

   

 5.0 47,862 )3(ארצי כ"סה

   

ומועצות  עיריות
   מקומיות

 31.8 121 גוש אבו

 18.3 143 סנאן אבו

 28.6 587 פחם-אל אום

 34.9 234 אעבלין

 7.0 31 אפרת

 46.2 924 אריאל

 45.5 150 נוג'ידאת- בועיינה

 33.3 120 בוקעאתא

 42.2 156 מכסור-אל ביר

 13.2 29 אל בית

 20.8 148 ג'ן בית

 31.8 1,243 שמש בית

 24.5 103 עילית ביתר

 29.2 111 בענה

 12.5 129 זאב גבעת

 26.0 257 מכר-'דיידהג

 14.1 55 'ולסג

 23.3 249 כרמל- אל דאלית

 21.5 116 אסד- אל דייר

 40.8 212 חנא דייר

 47.2 1,901 דימונה

 43.7 166 חורה

 21.4 75 חורפיש

 30.4 280 הגלילית חצור

 35.9 79 זנגרייה-טובא

� 
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שקיבלו מענק חימום מטעם המוסד לביטוח לאומי,  )1(קשישים : 4.11לוח 

 (המשך) )2(רשות מקומיתלפי , 2015/2014בחורף 

  
   מספרים
 מוחלטים

   מסך אחוז
 )1(הקשישים

 25.5 168 טורעאן

 23.8 69 ג'ת-יאנוח

 33.7 317 יפיע

 50.0 410 ירוחם

 17.5 13,681 ירושלים

 9.8 92 ירכא

 38.4 223 כאבול

 44.9 184 כסיפה

 19.4 64 סמיע-כסרא

 3.8 25 ורדים כפר

 19.3 133 יאסיף כפר

 36.5 343 כנא כפר

 43.7 3,163 כרמיאל

 67.9 190 לקיה

 7.9 255 ציון מבשרת

 28.2 302 מגאר

 32.2 222 כרום-אל'ד מג

 43.7 1,439 העמק מגדל

 40.3 286 'דל שמסמג

 23.8 743 אדומים מעלה

 52.0 1,419 תרשיחא-מעלות

 52.8 206 מצפה רמון

 30.0 105 משהד

 31.1 146 נחף

 34.6 2,018 נצרת

 55.3 4,274 עילית נצרת

 37.1 512 'ניןסח

 30.3 121 עיילבון

 33.2 93 עילוט

 43.2 216 מאהל עין

� 
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שקיבלו מענק חימום מטעם המוסד לביטוח לאומי,  )1(קשישים : 4.11לוח 

 (המשך) )2(רשות מקומיתלפי , 2015/2014בחורף 

  
   מספרים
 מוחלטים

   מסך אחוז
 )1(הקשישים

 22.6 206 עספיא

 32.8 328 עראבה

 50.2 1,987 ערד

 59.6 161 בנגב-ערערה

 16.9 86 (בוקייעה) פקיעין

 36.3 1,160 צפת

 47.9 426 קצרין

 41.2 239 ארבע קריית

 6.6 215 טבעון קריית

 35.0 925 שמונה קריית

 29.9 224 ראמה

 25.4 231 ריינה

 7.2 49 ישי רמת

 64.7 97 שלום-שגב

 29.4 194 שלומי

 40.7 118 שעב

   

   אזוריות מועצות

 6.1 11 אל קסום

 9.7 71 גולן

 14.7 107 גוש עציון

 0.8 22 הגליל העליון

 13.8 11 הר חברון

 7.9 50 מבואות החרמון

 1.9 60 מטה אשר

 15.3 246 מטה בנימין

 4.8 222 מטה יהודה

  (4) מנשה

 7.9 58 מעלה יוסף

 15.6 147 הגלילמרום 

 7.5 86 משגב

� 
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שקיבלו מענק חימום מטעם המוסד לביטוח לאומי,  )1(קשישים : 4.11לוח 

 (המשך) )2(רשות מקומיתלפי , 2015/2014בחורף 

  
   מספרים
 מוחלטים

   מסך אחוז
 )1(הקשישים

107.1 נווה מדבר

  (4) עמק יזרעאל

  (4) רמת נגב

  5.0 65 שומרון

  , מינהל המחקר והתכנוןלאומי: המוסד לביטוח מקור
  62ונשים בנות + 67הרלוונטית כוללת גברים בני + האוכלוסייה  . 1
  2014תושבים בסוף  5,000מקומיות שמנו לפחות  רשויותנכללו   . 2
וכן קשישים שמקום  רשויות מקומיות שאינן מופיעות בלוח זה וכוללהסך הכול הוא ארצי   . 3

  ידועמגוריהם אינו 
  קשישים 5- פחות מ  . 4
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השירותים הניתנים על ידי שירות הייעוץ לקשיש של המוסד  : 4.12 לוח

 שנים נבחרות לביטוח לאומי, 
 ממוצעים חודשיים

   )1(קשישים  

  
   ביקורי קיבלו

 לייעוץ פנו ממושכים בית

  קיבלו 
   בית ביקורי

  ראשוניים 
 מתנדבים ויזומים

     

    מוחלטים מספרים

1996 7,302 9,809 2,635 3,626 

2001 8,353 10,436 3,974 4,136 

2005 8,025 9,660 3,751 4,504 

2010  7,171 11,900 2,348 4,494 

2011  7,265 11,686 2,129 4,677 

2012  6,580 14,087 2,178 4,383 

2013  6,871 14,167 2,207 4,421 

2014 6,538 16,459 2,286 4,493 

     

    )2(לאלף נפש שיעורים

1996 13 17 5 6 

2001 12 15 6 6 

2005 11 13 5 6 

2010  9 16 3 6 

2011  9 15 3 6 

2012  8 18 3 5 

2013  8 17 3 5 

2014 8 19 3 5 

  , מינהל המחקר והתכנוןלאומי: המוסד לביטוח מקור
 2009. משנת 60בנות +ונשים  65האוכלוסייה הרלוונטית כללה גברים בני + 2008עד לשנת  . 1

  62ונשים בנות + 67ואילך האוכלוסייה הרלוונטית כוללת גברים בני +
  השיעורים הם מתוך אוכלוסיית מקבלי קצבת זיקנה ושאירים בחודש יוני של אותה שנה . 2



  293  קשישיםל מערכת השירותים  

 

השירותים הניתנים על ידי שירות הייעוץ לקשיש של המוסד  : 4.13 לוח

 2014לביטוח לאומי, לפי סניף, 
 מספרים מוחלטים, ממוצעים חודשיים

   *קשישים  

  
   ביקורי קיבלו

 לייעוץ פנו ממושכים בית

  קיבלו 
   בית ביקורי

  ראשוניים 
 מתנדבים ויזומים

     
 4,493 2,286 16,459 6,538 סה"כ

     
 105 76 487 151 אשדוד

 131 31 385 209 אשקלון

 188 51 579 261 שבע באר

 54 25 261 43 ברק בני

 169 68 481 236 חדרה

 126 31 533 123 חולון

 282 96 874 436 חיפה

 344 60 702 467 טבריה

 199 117 823 357 יפו

 295 195 831 561 ירושלים

 227 84 847 227 כפר סבא

 125 59 330 179 כרמיאל

 45  299  מרכז טלפוני ארצי

 182 131 499 351 נהרייה

 163 413 482 150 נצרת

 283 154 1,330 561 נתניה

 147 51 344 202 עפולה

 257 59 1,049 285 תקווה פתח

 200 124 556 356 קריות

 179 183 894 400 לציון ראשון

 222 65 921 331 רחובות

 128 55 511 188 רמלה

 217 106 1,086 226 גן רמת

 225 53 1,357 238 אביב תל

 מינהל המחקר והתכנוןמקור: המוסד לביטוח לאומי, 
  62ונשים בנות + 67האוכלוסייה הרלוונטית כוללת גברים בני +  *
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השירותים הניתנים על ידי שירות הייעוץ לקשיש של המוסד  : 4.14 לוח

 2014לביטוח לאומי, לפי סניף, 
 )1(שיעורים לאלף נפש

  )2(קשישים 

  
   ביקורי קיבלו

 לייעוץ פנו ממושכים בית

  קיבלו 
   בית ביקורי

  ראשוניים 
 מתנדבים ויזומים

      

 5 3 19 8 כ"סה

     

 4 3 18 6 אשדוד

 6 1 17 9 אשקלון

 3 1 10 5 שבע באר

 5 2 23 4 ברק בני

 5 2 14 7 חדרה

 4 1 16 4 חולון

 5 2 15 8 חיפה

 14 2 28 19 טבריה

 5 3 22 9 יפו

 4 2 10 7 ירושלים

 4 1 15 4 סבא כפר

 11 5 29 16 כרמיאל

 7 5 18 13 נהרייה

 6 14 17 5 נצרת

 6 3 30 13 נתניה

 6 2 15 9 עפולה

 5 1 22 6 תקווה פתח

 5 3 15 10 קריות

 6 6 28 12 לציון ראשון

 5 1 20 7 רחובות

 4 2 16 6 רמלה

 5 2 25 5 גן רמת

 4 1 26 4 אביב תל

 מקור: המוסד לביטוח לאומי, מינהל המחקר והתכנון
  2014השיעורים הם מתוך אוכלוסיית מקבלי קצבת זיקנה ושאירים בכל סניף בחודש יוני   .1
  62ונשים בנות + 67האוכלוסייה הרלוונטית כוללת גברים בני +  .2
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מועדונים חברתיים לקשישים לפי מאפיינים גיאוגרפיים  : 4.15לוח 

  2011נבחרים, 

 אמצע שנה

  
  מועדונים
 חברתיים

  שיעור
 המועדונים 
 65לאלף בני +

  מבקרים
 )1(במועדונים

    
 140,000-110,000   מספר המבקרים אומדן
 אחוז המבקרים  אומדן

 18-14   65מתוך בני +
    

    מועדונים כ"סה
  1.8 1,420 )2(מוחלטים מספרים

    
   100 אחוזים

    
    מוניציפלי מעמד
  1.5 66 עיריה

  3.4 15 מקומית מועצה
  5.0 18 אזורית מועצה

    
    יישוב צורת

    עירוניים יישובים
  2.3 32 תושבים 50,000עד  שבהם     
  1.4 51 תושבים 50,000מעל  שבהם     

  5.0 17 כפריים יישובים
    

    מחוז
  1.5 8 ירושלים

  3.0 21 הצפון
  1.5 12 חיפה

  1.8 24 המרכז
  1.4 19 אביב תל

  1.9 14 הדרום
  4.3 3 ש"יו

תפרוסת ארצית,  - מועדונים חברתיים לזקנים . 2012שרון, א; ברודסקי, ג'; באר, ש, מקור: 
  מכון ברוקדייל, ירושלים-ג'וינט-, מאיירסדפוסי פעילות ומאפייני המבקרים

  המחקר לא התאפשר להציג אומדן נקודתי של מספר המבקרים במועדונים במסגרת . 1
רשויות לא התקבלו  15רשויות מקומיות שהשתתפו במחקר. לגבי  218-מתייחסים ל הנתונים . 2

  נתונים
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  2008מרכזי יום לקשישים והמבקרים בהם, לפי הגוף המפעיל,  : 4.16לוח 

  אפריל*

 במרכזים מבקרים  יום מרכזי 

  
   מספרים

   אחוזים מוחלטים
   מספרים

 אחוזים מוחלטים
      

 100 15,482  100 172 כ"סה
     

  לזקן/  מקומית עמותה
 85 13,208  81 140 רשות מקומית

     
 11 1,663  14 24 וולונטריגוף 

     
 4 611   5 8 פרטיגוף 

 מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה, מאיירס- משאב""  : ותמקור
; משרד הרווחה והשירותים 2008ואשל: מפקד ארצי של מרכזי היום לקשישים, 

  אינפו-החברתיים, השירות לזקן; מאגר מידע אשל
  תקופה ממוצעת של נתונים מתאריכים שונים  * 

  

מרכזי יום לקשישים והמבקרים בהם, לפי מאפיינים נבחרים,  : 4.17לוח 

2008  

  מספרים מוחלטים, אפריל*

 מבקרים מרכזים  
  המבקרים  אחוז

 65מתוך בני +
    

 2.2 15,482 172 כ"סה
    
    אוכלוסייה קבוצת

 2.2 14,286 154 יהודים

 2.3 1,196 18 ערבים
    

    יישוב צורת

 1.9 12,438 140 עירוניים יישובים

 7.1 3,044 32 כפריים יישובים

מכון ברוקדייל -ג'וינט-הזיקנה, מאיירסמאגר מידע ארצי לתכנון בתחום - "משאב"  : ותמקור
; משרד הרווחה והשירותים 2008ואשל: מפקד ארצי של מרכזי היום לקשישים, 

  אינפו-החברתיים, השירות לזקן; מאגר מידע אשל
  תקופה ממוצעת של נתונים מתאריכים שונים  * 
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  יום לקשישים והמבקרים בהם, שנים נבחרות מרכזי  : 4.18 לוח

 מתוך המבקרים אחוז      

 75+ בני 65+ בני מבקרים מרכזים  

     

1990 53 3,875 0.9 2.2 

     

1994 119 7,442 1.4 3.6 

     

2008 172 15,482 2.2 4.6 

     

      2008-1990בשנים  הגידול

   11,607 119 מוחלטים מספרים

 107 131 300 225 אחוזים

מכון ברוקדייל -ג'וינט-הזיקנה, מאיירס בתחוםמאגר מידע ארצי לתכנון - "משאב" : מקורות
; משרד הרווחה והשירותים 2008, לקשישיםואשל: מפקד ארצי של מרכזי היום 
  אינפו-אשלהחברתיים, השירות לזקן; מאגר מידע 
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, )1(מרכזי יום לקשישים והמבקרים בהם, לפי רשות מקומית : 4.19לוח 

2008  

  )2(מוחלטים, אפרילמספרים 

 מבקרים מרכזים  
   המבקרים אחוז
 65בני + מתוך

    

 2.2 15,482 172 )3(ארצי כ"סה

    

    ומועצות מקומיות עיריות

 9.7 120 1 פחם-אל אום

 3.4 80 1 אופקים

 3.2 88 1 יהודה אור

 4.5 75 1 עקיבא אור

 6.1 65 1 אזור

 1.4 43 1 אילת

 12.0 38 1 אכסאל

 2.5 37 1 אריאל

 1.1 272 2 אשדוד

 2.0 303 3 אשקלון

 9.8 115 2 ג'ת-באקה

 4.4 32 1 יעקב באר

 1.7 378 4 שבע באר

 3.0 35 1 שאן בית

 3.5 113 1 שמש בית

 2.2 248 3 ברק בני

 1.5 360 3 ים בת

 3.8 60 1 שמואל גבעת

 2.4 212 2 גבעתיים

 5.5 62 1 תקווה גני

 9.6 40 1 דבורייה

 3.2 108 1 דימונה

 0.8 33 1 השרון הוד

 1.2 145 2 הרצלייה

� 
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, )1(מרכזי יום לקשישים והמבקרים בהם, לפי רשות מקומית : 4.19לוח 

  (המשך) 2008

  )2(מספרים מוחלטים, אפריל

 מבקרים מרכזים  
   המבקרים אחוז
 65בני + מתוך

 2.7 266 3 חדרה

 0.8 213 1 חולון

 1.7 795 7 חיפה

 5.7 44 1 הגלילית חצור

 2.2 89 1 טבריה

 9.8 135 1 טייבה

 3.3 72 1 כרמל טירת

 8.5 80 1 טמרה

 4.0 84 1 יבנה

 3.1 80 1 יהוד

 7.5 50 1 יפיע

 4.9 68 1 עילית יקנעם

 11.6 87 1 ירוחם

 0.9 566 10 ירושלים

 13.0 93 1 יונה כפר

 4.7 27 1 כנא כפר

 17.4 73 1 מנדא כפר

 2.2 220 1 סבא כפר

 2.8 159 2 כרמיאל

 3.2 227 2 לוד

 4.3 80 1 ציון מבשרת

 2.9 80 1 העמק מגדל

 2.7 65 1 תרשיחא-מעלות

 1.1 78 1 נהרייה

 5.7 168 1 ציונה נס

 2.1 80 1 נצרת

 3.7 265 3 עילית נצרת

 3.5 93 1 נשר

� 
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, )1(רשות מקומיתמרכזי יום לקשישים והמבקרים בהם, לפי  : 4.19לוח 

  (המשך) 2008

  )2(מספרים מוחלטים, אפריל

 מבקרים מרכזים  
   המבקרים אחוז
 65בני + מתוך

 3.6 60 1 נתיבות

 1.3 336 4 נתניה

 8.0 70 1 'ניןסח

 5.7 76 1 כרמל עיר

 2.0 102 2 עכו

 2.2 107 1 עפולה

 2.2 78 1 ערד

 4.1 141 1 כרכור-חנה פרדס

 22.9 40 1 פרדסייה

 1.8 464 5 תקווה פתח

 2.9 81 1 צפת

 3.0 110 1 אונו קריית

 2.0 127 1 אתא קריית

 3.1 174 2 ביאליק קריית

 3.1 174 1 גת קריית

 4.7 100 1 טבעון קריית

 1.6 105 1 ים קריית

 1.3 84 1 מוצקין קריית

 4.7 70 1 מלאכי קריית

 12.3 110 1 עקרון קריית

 3.7 75 1 שמונה קריית

 5.4 134 1 העין ראש

 1.5 355 3 לציון ראשון

 7.5 50 1 רהט

 1.6 210 1 רחובות

 5.0 30 1 ריינה

 2.4 144 2 רמלה

 1.9 440 4 גן רמת

� 
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, )1(מרכזי יום לקשישים והמבקרים בהם, לפי רשות מקומית : 4.19לוח 

  (המשך) 2008

  )2(מספרים מוחלטים, אפריל

 מבקרים מרכזים  
   המבקרים אחוז
 65בני + מתוך

 2.0 113 1 השרון רמת

 2.2 170 1 רעננה

 4.8 90 1 שדרות

 9.9 40 1 שלומי

 7.8 121 1 שפרעם

 0.8 430 5 יפו-אביב תל

     

     מועצות אזוריות

 12.7 110 1 אשכול

 9.2 145 1 טוביה באר

 6.8 50 2 שמעון בני

 16.5 84 1 ברנר

 6.4 90 1 גזר

 5.8 100 1 השרון דרום

 3.8 70 1 הגלבוע

 13.0 222 1 העליון הגליל

 15.7 84 1 התחתון הגליל

 6.1 50 1 זבולון

 10.7 120 1 מודיעין חבל

 9.9 89 1 אשקלון חוף

 3.6 42 1 השרון חוף

 3.6 67 1 השרון לב

 13.1 88 1 לכיש

 15.9 185 1 מגידו

 4.3 87 1 אשר מטה

 7.1 188 1 יהודה מטה

 18.3 102 2 מרחבים

 4.4 60 1 הירדן עמק

� 
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, )1(מרכזי יום לקשישים והמבקרים בהם, לפי רשות מקומית : 4.19לוח 

  (המשך) 2008

  )2(מספרים מוחלטים, אפריל

 מבקרים מרכזים  
   המבקרים אחוז
 65בני + מתוך

 7.3 80 1 המעיינות עמק

 4.9 156 1 חפר עמק

 13.2 300 1 יזרעאל עמק

 10.0 65 1 נגב שדות

 10.8 70 1 שפיר

מכון ברוקדייל -ג'וינט-מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה, מאיירס- "משאב"  : מקורות
; משרד הרווחה והשירותים 2008ואשל: מפקד ארצי של מרכזי היום לקשישים, 

 אינפו-החברתיים, השירות לזקן; מאגר מידע אשל
  2008תושבים בסוף  5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות   .1
  תקופה ממוצעת של נתונים מתאריכים שונים  .2
  הסך הכול הוא ארצי וכולל גם רשויות מקומיות שאינן מופיעות בלוח זה   .3
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  2014מוקדים של בית חם לקשיש, לפי מאפיינים נבחרים,  : 4.20לוח 

  סוף שנה

 משתתפים מוקדים  
  המשתתפים אחוז

 65מתוך בני +

    

    מוחלטיםמספרים 

 0.5 4,880 304 סה"כ

    

    צורת יישוב

 0.3 2,606 177 יישובים עירוניים

 3.7 2,274 127 יישובים כפריים

    

    מגזר אוכלוסייה

 0.6 4,755 297 יהודי

 0.2 125 7 ערבי

    

    אחוזים

  100 100 סה"כ

    

    צורת יישוב

  53 58 יישובים עירוניים

  47 42 יישובים כפריים

    

    מגזר אוכלוסייה

  97 98 יהודי

   3 2 ערבי

  אינפו-מאגר מידע אשל  : ותמקור
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  2014, *מוקדים של בית חם לקשיש, לפי רשות מקומית  :4.21לוח 

  סוף שנהמוחלטים,  מספרים

 
 משתתפים מוקדים

  אחוז המשתתפים 
  65מתוך בני +

    

 0.5  4,880  304 ארצי כ"סה

    

     ומועצות מקומיות עיריות

 1.0 24 2 אופקים

 0.5 18 1 יהודה אור

 5.6 120 8 אור עקיבא

 0.2 55 4 אשדוד

 0.9 165 11 אשקלון

 2.7 30 2 באר יעקב

 0.4 120 9 באר שבע

 1.0 15 1 בית שאן

 0.7 25 2 בית שמש

 0.9 110 9 בני ברק

 2.1 25 2 בני עי"ש

 0.2 40 3 בת ים

 1.2 45 3 דימונה

 0.8 95 4 חדרה

 8.8 30 2 חורה

 5.0 15 1 חורפיש

 0.1 36 3 חיפה

 1.7 15 1 חצור הגלילית

 0.4 20 1 טבריה

 1.4 35 2 טירת כרמל

 0.3 12 1 יבנה

 1.9 15 1 ירוחם

 0.3 255 17 ירושלים

 0.2 35 2 כפר סבא

 1.7 120 10 כרמיאל

� 
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 2014, *של בית חם לקשיש, לפי רשות מקומיתמוקדים   :4.21לוח 

  (המשך)

  סוף שנהמוחלטים,  מספרים

 משתתפים מוקדים  
  אחוז המשתתפים 

  65מתוך בני +

 0.7 60 3 לוד

 0.7 20 1 מבשרת ציון

 3.4 160 10 רעות-מכבים-מודיעין

 0.6 15 1 תרשיחא-מעלות

 0.5 45 3 נהרייה

 0.6 45 3 נצרת עילית

 2.7 50 3 נתיבות

 4.9 60 3 סח'נין

 1.1 15 1 עומר

 0.7 42 3 עכו

 2.4 20 1 עספיא

 1.2 70 6 עפולה

 1.7 65 5 כרכור-פרדס חנה

 0.0 12 1 פתח תקווה

 2.0 60 4 צפת

 10.7 90 6 קצרין

 0.3 20 1 קריית אתא

 0.2 12 1 קריית ים

 0.8 15 1 קריית מלאכי

 1.1 26 2 קריית שמונה

 2.9 12 1 קרני שומרון

 0.1 43 3 ראשון לציון

 0.1 10 1 רחובות

 0.1 26 2 רמת גן

 0.2 15 1 רמת השרון

 3.0 70 5 שדרות

� 
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 2014, *מוקדים של בית חם לקשיש, לפי רשות מקומית  :4.21לוח 

  (המשך)

  סוף שנהמוחלטים,  מספרים

 משתתפים מוקדים  
  אחוז המשתתפים 

  65מתוך בני +

1132.0 שלומי

2400.1 יפו-אביבתל 

     

    מועצות אזוריות

 10.8 140 8 אשכול

 19.2 140 7 בני שמעון

 3.2 20 1 גולן

 3.6 90 5 הגלבוע

 18.1 489 25 הגליל העליון

 9.0 115 6 זבולון

 14.0 60 4 חבל יבנה

 12.0 150 10 חוף אשקלון

 1.1 20 1 חוף השרון

 2.4 70 4 חוף כרמל

 8.1 250 11 מטה אשר

 0.3 15 1 מטה יהודה

 10.5 80 4 מרחבים

 1.5 15 1 משגב

 5.9 120 6 עמק הירדן

 13.4 200 10 עמק המעיינות

 1.9 60 4 עמק יזרעאל

 16.2 60 3 רמת נגב

 11.6 80 6 שדות נגב

 10.2 100 10 הנגב שער

 אינפו-: מאגר מידע אשלמקור
תושבים  5,000נכללו בלוח (כולן מנו לפחות כל הרשויות המקומיות שבהן פעל שירות זה   *

  )2014בסוף 
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שיקום של שירותי - יחידות קהילתיות לאשפוז יום בגריאטרייה : 4.22לוח 

  בריאות כללית, שנים נבחרות

  מוחלטים מספרים

 טיפול ימי קבלות יחידות 

    

1996666937,560

200161,08436,852

200541,03832,208

201021,20420,855

201121,26520,815

201221,35221,865

201421,31919,699

  מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב

  

שיקום שליד בתי חולים, -יחידות לאשפוז יום בגריאטרייה : 4.23לוח 

2014  

 מספרים מוחלטים, מאי

 תקן מיטות יחידות יישוב

   

 105 8 כ"סה

   

 20 2 יעקב באר

 25 2 חיפה

 5 1 סבא כפר

 10 1 נתניה

 20 1 תקווה פתח

 25 1 לציון ראשון

  מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב
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  2014לפי מאפיינים נבחרים, , קהילות תומכות לקשישים : 4.24לוח 

 שנה סוף

   בקהילה התומכת חברים     

   
  קהילות
 אב בתי נפשות תומכות

 החברים (נפשות)  אחוז
 65מתוך בני +

      

 מספרים
      מוחלטים

 5.8 39,519 51,980 261  כ"סה

      

      יישוב צורת

 5.0 32,460 42,292 210  עירוניים יישובים

 15.9 7,059 9,688 51  כפריים יישובים

     

     אוכלוסייה מגזר

 5.8 36,857 48,326 244  יהודי

 5.0 2,662 3,654 17  ערבי

      

      אחוזים

  100 100 100  כ"סה

      

      יישוב צורת

  82 81 80  עירוניים יישובים

  18 19 20  כפריים יישובים

      

      אוכלוסייה מגזר

  93 93 93  יהודי

   7 7 7  ערבי

  אינפו-מקור: מאגר מידע אשל



  309  קשישיםל מערכת השירותים  

 

   2014-1997לקשישים, קהילות תומכות  : 4.25לוח 

 שנה מספרים מוחלטים, סוף

 קהילות  
בקהילה  החברים

 (נפשות) החברים אחוז   התומכת

 65בני + מתוך   אב בתי נפשות תומכות  

      

1997 17 2,331 1,736  0.4 

1998 28 3,380 2,452  0.6 

1999 36 6,562 4,933  1.1 

2000 51 8,798 6,466  1.4 

2001 59 11,376 8,496  1.8 

2002 74 13,847 10,412  2.1 

2003 92 18,185 13,521  2.7 

2004 110 22,180 16,509  3.3 

2005 144 28,055 20,862  4.0 

2006 158 32,614 24,235  4.6 

2007 178 36,760 27,454  5.2 

2008 199 42,369 31,652  5.9 

2009 218 45,300 34,177  6.1 

2010 233 47,879 36,039  6.3 

2011  253 49,345 37,097  6.1 

2012  261 51,336 38,831  6.2 

2013  259 51,489 38,927  5.9 

2014  261 51,980 39,519  5.8 

  אינפו-מקור: מאגר מידע אשל
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 2014, )1(קהילות תומכות לקשישים, לפי רשות מקומית : 4.26לוח 
  , סוף שנהמוחלטים מספרים

 בקהילה התומכת חברים    

  נפשות  

   מספרים קהילות 

 אב בתי )2(אחוזים מוחלטים תומכות  
     

 39,519 5.8 51,980 261 )3(ארצי כ"סה

  עיריות 
     מקומיות מועצותו

 215 17.6 328 1 פחם-אום אל

 173 9.4 215 1 אופקים

 192 6.5 246 1 אור יהודה

 160 10.9 232 1 אור עקיבא

 73 5.9 92 1 אזור

 368 11.1 447 2 אילת

 360 1.7 482 2 אשדוד

 1,049 7.3 1,335 6 אשקלון

 171 18.9 236 1 גרביה-באקה אל

 2 0.3 3 1 באר יעקב

 1,006 4.7 1,334 6 באר שבע

 304 26.6 407 2 בית שאן

 126 3.9 142 1 בית שמש

 365 3.8 460 3 בני ברק

 104 13.0 142 1 גבעת עדה-בנימינה

 445 2.1 561 2 בת ים

 164 9.2 233 1 גבעת שמואל

 387 4.5 442 3 גבעתיים

 100 9.9 125 1 גן יבנה

כרמל + - דאלית אל
 119 9.6 174 1 עספיא

 2 0.3 3 1 דבורייה + אכסאל

 230 7.0 266 2 דימונה

 257 4.9 312 2 הוד השרון

 771 6.6 1,055 4 הרצלייה

� 
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 2014, )1(קהילות תומכות לקשישים, לפי רשות מקומית : 4.26לוח 

 (המשך)
  , סוף שנהמוחלטים מספרים

 בקהילה התומכת חברים  

  נפשות  

   מספרים קהילות  

 אב בתי )2(אחוזים מוחלטים תומכות  

120310.3158זכרון יעקב

 812 8.5 1,034 4 חדרה

 904 3.8 1,121 5 חולון

 1,179 2.9 1,578 7 חיפה

 94 11.8 104 1 חצור הגלילית

 189 4.5 231 1 טבריה

 377 26.8 528 2 טייבה

 416 22.1 548 2 טירת כרמל

 92 10.1 137 1 טמרה

 180 6.5 227 1 יבנה

 222 8.0 289 2 יהוד

 328 23.8 445 2 יקנעם עילית

 84 14.1 110 1 ירוחם

 2,647 4.6 3,433 19 ירושלים

 109 9.4 137 1 כפר יונה

 617 5.5 824 3 כפר סבא

 341 6.3 433 2 כרמיאל

 151 2.2 185 1 לוד

 151 6.2 187 1 מבשרת ציון

 301 12.6 392 2 מגדל העמק

 213 6.5 309 2 רעות-מכבים-מודיעין

 51 7.4 59 1 מזכרת בתיה

 164 21.3 251 1 מיתר + להבים

 434 23.8 607 3 תרשיחא-מעלות

 57 20.8 77 1 מצפה רמון

 745 12.3 1,033 4 נהרייה

� 
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 2014, )1(קהילות תומכות לקשישים, לפי רשות מקומית : 4.26לוח 

 (המשך)
  , סוף שנהמוחלטים מספרים

 בקהילה התומכת חברים  

  נפשות  

   מספרים קהילות  

 אב בתי )2(אחוזים מוחלטים תומכות  

 364 9.4 457 3 נס ציונה

 201 3.9 214 1 נצרת

 550 9.6 705 4 נצרת עילית

 44 1.8 63 1 נשר

 140 10.1 185 1 נתיבות

 411 1.7 545 2 נתניה

 186 22.0 270 1 סח'נין

 265 27.4 370 2 עומר

 443 10.3 597 3 עכו

 595 13.0 768 4 עפולה

 179 20.4 280 1 עראבה + דייר חנא

 234 8.3 312 2 ערד

 182 6.0 232 1 כרכור-פרדס חנה

 802 3.2 1,043 4 פתח תקווה

 264 11.0 338 2 צפת

 146 21.8 183 1 קצרין

 392 10.1 505 2 קריית אונו

 38 9.5 52 1 קריית ארבע

 350 5.8 456 4 קריית אתא

 156 2.6 184 1 קריית ביאליק

 641 14.4 870 3 קריית גת

קריית טבעון + רמת 
 242 7.9 298 2 ישי

 186 3.0 234 2 קריית ים

 92 1.7 128 1 קריית מוצקין

 100 6.3 117 1 קריית מלאכי

 67 7.6 85 1 קריית עקרון

� 
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 2014, )1(קהילות תומכות לקשישים, לפי רשות מקומית : 4.26לוח 

 (המשך)
  , סוף שנהמוחלטים מספרים

 בקהילה התומכת חברים  

  נפשות  

   מספרים קהילות  

 אב בתי )2(אחוזים מוחלטים תומכות  

11154.795קריית שמונה

 72 23.6 99 1 קרני שומרון

 357 14.2 443 2 ראש העין

 318 1.2 421 2 ראשון לציון

 489 3.5 641 3 רחובות

 403 6.9 519 3 רמלה

 1,153 5.4 1,447 7 רמת גן

 315 5.4 412 2 רמת השרון

 607 7.8 839 3 רעננה

 303 17.7 412 2 שדרות

 2 0.5 3 1 שלומי

 334 18.9 444 2 שפרעם

 2,207 4.2 2,655 10 יפו-תל אביב

     

     אזוריות מועצות

 330 36.2 471 2 אשכול

 297 19.0 392 2 באר טוביה

 69 13.2 96 2 בני שמעון

 219 39.1 321 1 ברנר

 37 7.1 45 1 גולן

 65 8.0 88 1 גוש עציון + אפרת

 225 16.7 335 1 גזר

 351 18.1 501 2 השרוןדרום 

 326 14.9 375 2 הגלבוע 

299636.9728הגליל העליון

� 



  2015 - קשישים בישראל 314

 

 2014, )1(קהילות תומכות לקשישים, לפי רשות מקומית : 4.26לוח 

 (המשך)
  , סוף שנהמוחלטים מספרים

 בקהילה התומכת חברים  

  נפשות  

   מספרים קהילות  
 אב בתי )2(אחוזים מוחלטים תומכות  

הגליל התחתון + יבנאל + כפר 
1825.562תבור

221416.7151זבולון
111226.078חבל יבנה 

251519.8343חבל מודיעין + שוהם
236329.0263חוף אשקלון
237712.7273חוף הכרמל
120611.5155חוף השרון

217923.2121יואב
11234.7100לב השרון

126829.8186לכיש
1966.080מגידו

239813.0311מטה אשר
11874.3140מטה יהודה

118011.9118מנשה 
114220.3109מעלה יוסף

116318.5129מרום הגליל
117923.6126מרחבים

1565.742משגב
11698.3135עמק הירדן

238425.8235עמק המעיינות
253111.6392עמק חפר

253417.2405עמק יזרעאל
239657.4273שדות נגב
229029.6222שער הנגב

120427.2150שפיר

 אינפו-מקור: מאגר מידע אשל
 2014תושבים בסוף  5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות   . 1
 65אחוז החברים (נפשות) מתוך אוכלוסיית בני +  . 2
 הסך הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינן מופיעות בלוח זה  . 3
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תכניות ויחידות דיור בדיור המוגן לקשישים, לפי סוג התכנית,   :4.27 לוח

2013  

 *אוקטובר

 דיור יחידות  תכניות 

 אחוזים מוחלטים מספרים   אחוזים מוחלטים מספרים 
       

 100 22,335  100 182 כ"סה

 49 11,008  64 117 מסובסדות תכניות

 51 11,327   36 65 שאינן מסובסדות תכניות

  אינפו-: מאגר מידע אשלמקור
  תקופה ממוצעת של נתונים מתאריכים שונים *
  

  תכניות ויחידות דיור בדיור המוגן לקשישים, שנים נבחרות : 4.28 לוח

 *יחידות דיור לאלף יהודים שיעור   מוחלטים מספרים  

 75+ בני 65+ בני   דיור יחידות תכניות  

      

1985 52 4,876  14 35 

      

1990 70 6,170  15 35 

      

2004 165 21,315  33 72 

       

2009 181 22,866  34 70 

       

2013 182 22,335  28 61 

      

      2013-1990בשנים  הגידול

    16,165 112 מוחלטים מספרים

 71 91   262 160 אחוזים

  אינפו-מאגר מידע אשלמקור: 
  לפי הידוע עד כה האוכלוסייה הערבית לא משתמשת בשירות זה *
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תכניות ויחידות דיור בדיור המוגן לקשישים, לפי אזור גאוגרפי  : 4.29 לוח

  2013(מחוזות ונפות), 

 )1(אוקטובר

   מוחלטים מספרים  
  יחידות דיור  שיעור

 )2(יהודיםלאלף 
 75+ בני 65+ בני   דיור יחידות תכניות  

      
 61 28  22,335 182 ארצי כ"סה

      

 71 34  2,372 21 ירושלים מחוז

      

 37 17  1,269 15 הצפון מחוז

 56 24  285 3 צפת והגולן נפות

 8 3  30 1 נרתיכ נפת

 32 14  388 4 יזרעאל נפת

 45 21  566 7 עכו נפת

      

 59 29  3,309 32 חיפה מחוז

 69 34  3,069 29 חיפה נפת

 22 10  240 3 חדרה נפת

      

 55 24  5,006 41 המרכז מחוז

 51 24  1,062 9 השרון נפת

 61 27  2,012 14 תקווה פתח נפת

 30 13  314 5 רמלה נפת

 59 25  1,618 13 רחובות נפת

      

 63 32  6,240 39 תל אביב מחוז

      

 79 36  4,031 33 הדרום מחוז

 58 27  1,663 14 אשקלון נפת

 105 47  2,368 19 באר שבע נפת

      

826   108 1 יהודה ושומרון אזורי

  אינפו-מאגר מידע אשלמקור: 
  תקופה ממוצעת של נתונים מתאריכים שונים  .1
  הבשירות ז לפי הידוע עד כה, האוכלוסייה הערבית לא משתמשת  .2
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  2014, )1(מיטות במחלקות גריאטרייה לא ממושכת  : 4.30 לוח

  סוף שנה

 אלףמיטות ל שיעור  חולים שיש בתי 

 75+ בני 65+ בני מיטות מחלקה בהם  

     

 1.2 0.5 483 14 )2(גריאטרייה חריפה

 2.9 1.3 1,161 20 שיקום-גריאטרייה

 0.7 0.3 303 9 חריפה- גריאטרייה תת

 3.7 1.7 1,497 33 )3(סיעוד מורכב תומך

 1.3 0.6 510 12 הנשמה ממושכת

 מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב
 מחלקות לאשפוז כללי ולגריאטרייה פעילה  . 1
 הרוב המכריע של מחלקות אלו מוגדר "פנימית גריאטרית"  . 2
 מחלקה זו נקראה "סיעודית מורכבת" 2013עד שנת   . 3

  

  

 2014, )2(במחלקות גריאטרייה לא ממושכת )1(מאפייני אשפוז : 4.31 לוח

    שחרורים 

 סה"כ  
  אחוז  :מזה

 )3(פטירות
  ימי 

 אשפוז

  אחוז 
  תפוסה 

 בתקן

  שהייה 
  ממוצעת 

  של חולים 
  ששוחררו 

 (ימים)

      

 93.99.9 6.5165,621 16,786 )4(גריאטרייה חריפה

 103.228.0 1.2432,462 15,370 שיקום-גריאטרייה

 89.135.2 10.798,576 3,273 חריפה- גריאטרייה תת

 92.971.5 32.9508,289 8,429 )5(סיעוד מורכב תומך

 132.6148.7 23.6246,925 1,341 הנשמה ממושכת

 מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב
 2להגדרות של מאפייני אשפוז ראו פרק   . 1
 פעילה ולגריאטרייהמחלקות לאשפוז כללי   . 2
 בבית החולים  . 3
 הרוב המכריע של מחלקות אלו מוגדר "פנימית גריאטרית"  . 4
 מחלקה זו נקראה "סיעודית מורכבת" 2013עד שנת   . 5
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, לפי אזור גאוגרפי )1(מיטות במחלקות גריאטרייה לא ממושכת : 4.32 לוח

 2014(מחוזות), 
  שנה מספרים מוחלטים, סוף

 
גריאטרייה 

 )2(חריפה
-גריאטרייה

 שיקום
גריאטרייה 

 חריפה-תת
סיעוד מורכב 

 )3(תומך
הנשמה 

 ממושכת

       

 510 1,497 303 1,161 483 ארצי כ"סה

      

 43 212 90 28 45 ירושלים מחוז

 0 112 0 54 35 הצפון מחוז

 143 208 78 270 30 חיפה מחוז

 163 486 111 446 174 המרכז מחוז

 113 307 24 244 138 תל אביב מחוז

 48 172 0 119 61 הדרום מחוז

 מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב
 מחלקות אשפוז כללי וגריאטרייה פעילה  . 1
 הרוב המכריע של מחלקות אלו מוגדר "פנימית גריאטרית"  . 2
 מחלקה זו נקראה "סיעודית מורכבת" 2013עד שנת   . 3
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, לפי אזור גאוגרפי )1(מיטות במחלקות גריאטרייה לא ממושכת : 4.33 לוח

 2014(מחוזות), 
  סוף שנה

 
גריאטרייה 

 )2(חריפה
-גריאטרייה

 שיקום
גריאטרייה 

 חריפה-תת
סיעוד מורכב 

 )3(תומך
הנשמה 

 ממושכת

       

 1,000-שיעורים ל
       65בני +

 0.6 1.7 0.3 1.3 0.5 ארצי כ"סה

 0.5 2.5 1.1 0.3 0.5 ירושלים מחוז

 0.0 1.0 0.0 0.5 0.3 הצפון מחוז

 1.1 1.6 0.6 2.1 0.2 חיפה מחוז

 0.7 2.1 0.5 1.9 0.8 המרכז מחוז

 0.6 1.5 0.1 1.2 0.7 תל אביב מחוז

 0.4 1.4 0.0 1.0 0.5 הדרום מחוז

       

 1,000-שיעורים ל
       75בני +

 1.3 3.7 0.7 2.9 1.2 ארצי כ"סה

 1.1 5.4 2.3 0.7 1.1 ירושלים מחוז

 0.0 2.3 0.0 1.1 0.7 הצפון מחוז

 2.3 3.4 1.3 4.4 0.5 חיפה מחוז

 1.7 4.9 1.1 4.5 1.8 המרכז מחוז

 1.1 3.1 0.2 2.4 1.4 תל אביב מחוז

 0.9 3.1 0.0 2.2 1.1 הדרום מחוז

 מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב
 וגריאטרייה פעילהמחלקות אשפוז כללי   . 1
 הרוב המכריע של מחלקות אלו מוגדר "פנימית גריאטרית"  . 2
 מחלקה זו נקראה "סיעודית מורכבת" 2013עד שנת   . 3
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  , שנים נבחרות)1(מיטות במחלקות גריאטרייה לא ממושכת : 4.34 לוח

  שנה סוף

    חריפה גריאטרייה 

 סה"כ  

  : מזה
  פנימית 

 גריאטרית
   גריאטרייה

 חריפה-תת
  -גריאטרייה

 שיקום

 סיעוד 
 מורכב 

 )2(תומך

      

      מוחלטים מספרים

1990 432   1,182 86 

1995 468   782 763 

2000 591 181  955 1,238 

2005 589 217 108 909 1,480 

2010 499 190 228 895 1,619 

2011 478 229 243 977 1,566 

2012  526 277 243 1,071 1,466 

2014)3( 483 321 303 1,161 1,488 

      

     65לאלף בני + יםשיעור

1990 1.0   2.7 0.2 

1995 0.9   1.5 1.4 

2000 0.9 0.3  1.5 2.0 

2005 0.8 0.3 0.2 1.3 2.1 

2010 0.7 0.2 0.3 1.2 2.1 

2011 0.6 0.3 0.3 1.2 1.9 

2012  0.6 0.3 0.3 1.3 1.8 

2014)3( 0.5 0.4 0.3 1.3 1.7 

� 
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 , שנים נבחרות)1(מיטות במחלקות גריאטרייה לא ממושכת : 4.34 לוח

  (המשך)

  שנה סוף

    חריפה גריאטרייה 

 סה"כ  

  : מזה
  פנימית 

 גריאטרית
   גריאטרייה

 חריפה-תת
  -גריאטרייה

 שיקום

 סיעוד 
 מורכב 

 )2(תומך

      

     75לאלף בני + יםשיעור

1990 2.3   6.4 0.5 

1995 2.2   3.6 3.5 

2000 2.1 0.7  3.5 4.5 

2005 1.8 0.7 0.3 2.8 4.6 

2010 1.4 0.5 0.6 2.5 4.4 

2011 1.3 0.6 0.6 2.6 4.1 

2012  1.4 0.7 0.6 2.8 3.8 

2014)3( 1.2 0.8 0.8 2.9 3.7 

 מקור: משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשוב
 מחלקות אשפוז כללי וגריאטרייה פעילה  . 1
 מחלקה זו נקראה "סיעודית מורכבת" 2013שנת  עד  . 2
 הנתונים נכונים לחודש מאי  . 3
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מוסדות לטיפול ממושך בפיקוח משרד הבריאות, לפי סוג  : 4.35 לוח

 2015מוסד ומגזר, 
  ינואר, מספרים מוחלטים

 סיעודיות מחלקות    

 כ"סה מגזר

  אבות בתי
   (מעונות) 

  משולבים

  חולים בתי
   לחולים
 כרוניים

   בבית
  חולים

 בקיבוץ כללי
  בדיור

 מוגן

       

 42 66 6 97 93 304 כ"סה

   3 4 4 11 ממשלתי

 14 49 3 13 48 127 וולונטרי

 28 17   80 41 166 פרטי

  משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשובמקור: 
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מיטות לטיפול ממושך בפיקוח משרד הבריאות, לפי סוג מיטה  : 4.36 לוח

 2015ומגזר, 
  ינואר, מספרים מוחלטים

 נפש לתשושי לסיעודיים מיטות כ"סה מגזר

    

 4,159 16,970 21,137 כ"סה

    

 303 626 929 ממשלתי

 1,070 5,449 6,519 וולונטרי

 2,786 10,895 13,689 פרטי

  משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשובמקור: 

  

הבריאות, לפי סוג מיטה מיטות לטיפול ממושך בפיקוח משרד  : 4.37 לוח

 2015ומגזר, 
  ינואראחוזים, 

 נפש לתשושי לסיעודיים מיטות כ"סה מגזר

    

 100 100 100 כ"סה

    

 7 4 4 ממשלתי

 26 32 31 וולונטרי

 67 64 65 פרטי

    

 20 80 100 כ"סה

    

 33 67 100 ממשלתי

 16 84 100 וולונטרי

 20 80 100 פרטי

  הבריאות, שירותי מידע ומחשובמשרד מקור: 
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מוסדות ומיטות לטיפול ממושך בפיקוח משרד הבריאות, לפי  : 4.38 לוח

  2015אזור גאוגרפי (מחוזות ונפות), 

 מאי

 מיטות לאלף שיעור  מוחלטים מספרים  

 75+ בני 65+ בני   מיטות מוסדות  

      

 52 23  21,137 304 ארצי כ"סה

     

 44 20  1,728 31 ירושלים מחוז

      

 66 28  3,195 70 הצפון מחוז

 55 23  333 13 והגולןצפת  נפות

 123 53  575 14 נרתיכ נפת

 54 23  944 23 יזרעאל נפת

 66 28  1,343 20 עכו נפת

      

 57 26  3,455 46 חיפה מחוז

 60 29  2,842 37 חיפה נפת

 44 18  613 9 חדרה נפת

     

 60 25  5,887 71 המרכז מחוז

 54 24  1,258 22 השרון נפת

 76 32  2,666 27 תקווה פתח נפת

 56 24  646 7 רמלה נפת

 45 19  1,317 15 רחובות נפת

      

 43 21  4,330 59 אביבתל  מחוז

      

 46 21  2,542 27 הדרום מחוז

 45 21  1,352 12 אשקלון נפת

 48 21   1,190 15 שבעבאר  נפת

  משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשובמקור: 
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מיטות לטיפול ממושך בפיקוח משרד הבריאות, לפי סוג מיטה  : 4.39 לוח

 וגיל, שנים נבחרות

 לתשושי נפש לסיעודיים כ"סה  

    

    65בני + המיטות לאלף שיעור

1981 13 12 1 

1985 16 15 1 

1990 17 14 3 

1995 20 17 3 

2000 25 21 4 

2005 27 22 5 

2010 27 21 5 

2012 25 20 5 

2014  24 19 5 

    

 51 36 39  2014-1990 בשנים הגידול אחוז

    

    75בני + המיטות לאלף שיעור

1981 39 37 2 

1985 41 39 3 

1990 41 34 7 

1995 50 42 8 

2000 57 47 10 

2005 59 48 11 

2010 56 45 11 

2012 54 43 11 

2014  53 42 10 

    

 38 25 27 2014-1990 בשנים הגידול אחוז

  משרד הבריאות, שירותי מידע ומחשובמקור: 
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בתי אבות (מעונות) ומיטות לתשושים בפיקוח משרד הרווחה  : 4.40 לוח

 2012והשירותים החברתיים, 
  סוף שנה

 
מספרים 
 אחוזים מוחלטים

אחוז מכלל המערכת 
 המוסדית

    

   אבות בתי

 43 100 167 כ"סה

    

    סוג

 19 45 75 רגיל

 24 55 92 משולב

     

    מגזר

 36 2 4 ממשלתי

 41 38 63 וולונטרי

 45 60 100 פרטי

    

    מיטות לתשושים

 28 100 8,128 כ"סה

    
    מגזר

 17 2 196 ממשלתי

 32 40 3,223 וולונטרי

 26 58 4,709 פרטי

  הרווחה והשירותים החברתיים, השירות לזקן משרדמקור: 

  



הקשישים
במבט†בינלאומי



 

  __לקט נתונים  __
____________________________________  

�  + È�· ¯ÙÒÓ65  ,ÌÏÂÚ·2015 ,ÌÈ�ÂÈÏÈÓ    616.1   
  + È�·65 ÌÏÂÚ‰ ˙ÈÈÒÂÏÎÂ‡Ó    8.5%  
  + È�·65  ˙˘·È·‰ÙÂ¯È‡    17.4%  
  + È�·65 ‰˜È¯Ù‡ ˙˘·È·    3.5% 

�  + È�· ÊÂÁ‡65  ,˙Â¯Á·� ˙Â�È„Ó·2015  

  

�   ,˙Â¯Á·� ˙Â�È„Ó· ‰„ÈÏ· ÌÈÈÁ‰ ˙ÏÁÂ˙2015  

 
�   È�· ÊÂÁ‡69-65  ,‰„Â·Ú‰ ÁÂÎ·2014  

  ÔÙÈ 41% ,Ï‡¯˘È 39% ,‰¯‡"· 32% ,‰ÈÏËÈ‡ 8%  

�   ÈÒÁÈ ,˙Â�Â˘ ˙Â�È„Ó· ˙ÂÏ˙2014 Ï ‚ˆÂÓ-1,000  
  ÌÈ�˜Ê ÈÏÏÎ*  

Â˜�ÂÓ 566 863 
˙Âˆ¯‡ ˙È¯·‰ 250 679 
Ï‡¯˘È 204 880 

‰ÈÙÂÈ˙‡ 68 1,366 

*   ÌÈ„ÏÈ ˙ÂÏ˙ ÒÁÈÂ ÌÈ�˜Ê ˙ÂÏ˙ ÒÁÈ ¯Â·ÈÁ ‡Â‰ ÈÏÏÎ ˙ÂÏ˙ ÒÁÈ 
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 הקשישים במבט בינלאומי. 5

  

  

  מבוא

הזדקנות ועל מאפייני הקשישים הבט בינלאומי נתונים על מבפרק זה מוצגים ב

מדינות מפותחות ומדינות מתפתחות, וכן  נבחרובמספר מדינות. להשוואה 

מדינות שכנות לישראל ומדינות שמהן היו גלי עלייה משמעותיים לישראל. 

  הנתונים בפרק זה כוללים נתונים דמוגרפיים, בריאותיים וחברתיים.

בט בינלאומי. אחד מיש לציין כי קיימים קשיים בהצגת נתונים השוואתיים ב

מדינות המתקבלים מהשל הנתונים  םינותנובע מהשוני ברמת אמ םייקשה

 ,לשים לב למקור הנתוניםמומלץ השונות (בעיקר של המדינות המתפתחות). 

לבדוק את ההערות הספציפיות במקור הנתונים לגבי  -בהם שימוש ה עתוב

לשמור על אחידות בשנת העדכון של נעשה ניסיון המדינות השונות. ככלל, 

ם בנושא זה, ובמספר לוחות מוצגים נתונים הנתונים, אולם קיים קושי רב ג

שלאחר התלבטויות החלטנו לא  ,היו בידינו נתונים ואמנם,משנים שונות. 

בשל מידת אמינותם, בשל שנות העדכון השונות, וכן בשל חוסר  ,להציגם

  . אחידות בהגדרות בין מדינות שונות

באינטרנט וחלקם מקורות, חלקם דרך מאגרי מידע מגוון הנתונים נאספו מ

נתון מפרסום ל עדיפותתמיד ניתנה  ,מפרסומים של ארגונים בינלאומיים. ככלל

 United Nations (UN), World Healthכגון של אחד הארגונים הבינלאומיים 

Organization (WHO), OECD.  
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נעשה ניסיון להקפיד על הצגת נתונים לגבי אותן המדינות, אך לא תמיד 

ר ההצגה של המדינות במרבית הלוחות תלוי במשתנה . סדהדבר אפשרהת

  ב."המוצג בלוח, ובחלק מהלוחות המדינות מוצגות לפי סדר הא

כדי  ,הנתונים על ישראל בלוחות הבינלאומיים מופיעים לפי המקור הבינלאומי

קיימים לפעמים הבדלים לשמור על אחידות במקור הנתונים ולאפשר השוואה. 

ידי הגופים הבינלאומיים לעומת אלה המפורסמים -בנתונים המפורסמים על

   ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, בגלל הנחות שונות.-על

  

  ממצאים עיקריים

 9% היוו והםמיליון נפש,  616- ל 2015הגיע בשנת  בעולם 65בני +מספר  �

בעולם  65צפוי מספרם של בני + 2030. עד שנת םעולבמכלל האוכלוסייה 

מבני  55% .םעולת המכלל אוכלוסיי 12% נפש, והם יהוו מיליון 999-להגיע ל

מתוך האוכלוסייה  65בני +אחוז בעולם חיים ביבשת אסיה. באירופה  65+

 65יהיו בני + 2030ובשנת מכלל האוכלוסייה),  17%-(כהגבוה ביותר הוא 

  ).5.1(לוח  מהאוכלוסייה ביבשת אירופה 23%

 הן סין, הודו, ארצות יותרב בהן מספר הקשישים הוא הגבוהשהמדינות  �

  ).5.2הקשישים בעולם גרים במדינות אלה (לוח  כמחציתהברית, יפן ורוסיה. 

שנים. במדינות המזדקנות באירופה הגיל  30בישראל הוא  הגיל החציוני �

היה  1950-שנים. ב 47-שנה. ביפן הגיע הגיל החציוני ל 40החציוני הוא מעל 

שנים בהתאמה). מאז  22-ו 26הגיל החציוני בישראל גבוה מאשר ביפן (

הזדקנה אוכלוסייתה של יפן ואילו בישראל, בגלל שיעור פריון גבוה, נשאר 

 ).5.3ציוני נמוך יחסית (לוח הגיל הח

בה ואחוז הקשישים מכלל האוכלוסייה  ,ישראל היא מדינה צעירה יחסית �

 73-ישראל נמצאת במקום ה בין המדינות המפותחות שנסקרו.מהוא הנמוך 

 65בני +אחוז  .באוכלוסייה 65אחוז בני +בין מדינות העולם מבחינת 

(בין הוא הגבוה ביותר וודיה במונקו, ביפן, בגרמניה, באיטליה, ביוון ובש

 16%מונקו הוא הגבוה ביותר (ב 80+-ובני ה 75+- ). אחוז בני ה30%- ל 20%

ובאיטליה, בגרמניה  13%ביפן הוא  75+-בהתאמה). אחוז בני ה 11%- ו
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ביפן,  80+-, כפול מהשיעור בישראל. שיעור בני ה11%-וביוון הוא כ

 3%לעומת  8%לבין  5%באיטליה, בשוודיה, בגרמניה וביוון הוא בין 

מהווים  90בני + , בצרפת ובקנדהבגרמניה ,בישראל. במונקו, ביפן, באיטליה

 ).5.4(לוח מהאוכלוסייה או יותר  1%

 2015- ואילו ב 49,100על  בישראל 65עמדה אוכלוסיית בני + 1950בשנת  �

בישראל בין  65אחוז הגידול במספר בני + ).5.5(לוח  873,000היא עומדת על 

מדינות נוספות  .)1,679%הוא הגבוה מבין המדינות שנסקרו ( 2015-ל 1950

שבהן אחוז הגידול הוא גבוה הן: דרום קוריאה, ברזיל, מקסיקו, מרוקו, יפן 

עד  1950ותורכיה. אחוז הגידול של כלל האוכלוסייה בישראל באותה עת (

 ).5.6(לוח  540%) היה 2015

 30%(לעומת  מהאוכלוסייה במונקו 47%להיות  65בני +צפויים  2030בשנת  �

במדינות מערב  28%-ל 24%, בין כיום) 27%(לעומת  ביפן 32%, כיום)

 בדרום קוריאה 24%, כיום) 15%( בארה"ב 20%, כיום) 18%-22%( אירופה

  ).5.7(לוח  כיום); 6%( בהודו 9%- ו כיום) 11%( בישראל 14%, כיום) 13%(

 מכלל האוכלוסייה מצביע על הזדקנותה של החברה. 80חלקם של בני + �

 .מכלל האוכלוסייה 14%- כ ,אחוז זה יהיה גבוה במיוחד ביפן 2030בשנת 

. 8%-כ 2030בשנת  80+- אחוז בני ה יהיהבמדינות האירופיות המפותחות 

צפוי  2030מכלל הנשים במדינות אלו בשנת  80חלקן של הנשים בנות +

   ).5.8(לוח  10%-ע ללהיות גבוה אף יותר ולהגי

במדינות  הנשיםשל  ןחלקנשים.  ןה 65מבני + 55%, 2015בשנת  בישראל   -

נשים)  1,000גברים לכל מספר יותר. יחס המינים ( גבוהמפותחות אחרות 

מדינות מפותחות אחרות, ב לעומת המצבבקרב הקשישים בישראל גבוה 

ועל  65מבני + 61%ביפן מהוות הנשים גברים.  805נשים יש  1,000ועל כל 

 ביותריחס הנמוך הבין המדינות שנסקרו, גברים.  771נשים יש  1,000כל 

   ).5.9(לוח  65בני +גברים  446נשים יש  1,000על כל  נמצא ברוסיה:

והיא נמצאת  בישראל היא בין הגבוהות בעולם תוחלת החיים בלידה 2015-ב �

. תוחלת (בדירוג לפי סה"כ גברים ונשים) בעולםבין המדינות  8- במקום ה

מדינות העולם בין  5-מצאת במקום הנשנים)  81(בישראל החיים של גברים 

, אחרי שוויץ, איסלנד, אוסטרליה (בדירוג לפי תוחלת החיים של גברים)
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 9- והיא נמצאת במקום ה 84תוחלת החיים של נשים בישראל היא . ושוודיה

הפער בין  ביפן. 87- בהשוואה לחיים של נשים) (בדירוג לפי תוחלת הבעולם 

שנים. במדינות  4עומד על תוחלת החיים של גברים לזו של נשים בישראל 

(לוח שנים  6-ל 4הפער נע בין בין בהן תוחלת החיים גבוהה במיוחד אחרות 

5.10.(  

 , כלומר מספר השנים שאדם צפוי לחיותבבריאות טובהתוחלת החיים    -

תוחלת  ביפןבישראל.  שנים 73 היא במצב בריאות תקין וללא מוגבלות

 הפערשנים.  75ועומדת על  ,היא הגבוהה ביותר בבריאות טובההחיים 

בישראל  בבריאות טובהבין תוחלת החיים בלידה לבין תוחלת החיים 

 10-(כלומר משך הזמן שצפויים לחיות במצב של מוגבלות) עומד על כ

בהן תוחלת החיים בלידה דומה  ביתר המדינותשנים והוא דומה למצב 

  ).5.10(לוח לזו שבישראל 

 29- לגברים ו 23 ,שנים 26-ל יפןהגיעה ב 60 תוחלת החיים בגיל 2013-ב   -

 26-לגברים ו 23שנים,  25היא  60לנשים. בישראל תוחלת החיים בגיל 

 60 , תוחלת החיים בגילבדרום אפריקהבין המדינות שנסקרו,  לנשים.

לנשים); (לוח  19- לגברים ו 14שנים ( 17ועומדת על  היא הנמוכה ביותר

5.11(.  

מכלל הפטירות הן של בני  80%בישראל, כמו ברוב המדינות המפותחות,  �

חלק מהמדינות המפותחות בקרב הנשים. ב 85%-בקרב הגברים ו 75%, 65+

מכלל הפטירות גבוה מאשר בישראל: בשוודיה,  65שיעור הפטירות של בני +

מכלל הפטירות  84%-, כמכלל הפטירות 87%-באיטליה וביפן הוא מגיע לכ

. במדינות המתפתחות השיעור מכלל הפטריות של נשים 91%כ- של גברים ו

 28%-של הגברים ול מכלל הפטירות 24%-נמוך בהרבה ומגיע באתיופיה ל

 ). 5.12מכלל הפטירות של הנשים (לוח 

מדווחים שמצב בריאותם טוב או טוב  65מבני + OECD ,47%במדינות  �

בתפיסת בין המדינות השונות מהנשים.  41%- מהגברים ו 43%ד, ומא

ד. בניו זילנד, קנדה, ארצות הברית ואוסטרליה למעלה והבריאות רבה מא

יתכן י(אם כי ד ועל מצב בריאות טוב או טוב מא מדווחים 65מבני + 70%- מ

בגלל שימוש בסולמות תשובה  יה כלפי מעלה בנתוני מדינות אלומת הטשקיי

מדווחים על מצב  65מבני + 45%בישראל . אסימטריים כלפי הצד העליון)
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בדרום קוריאה, סלובקיה, תורכיה, פולין, בריאות טוב או טוב מאוד. 

מדווחים על מצב  65מבני + 20%-וגל פחות מאסטוניה, הונגריה ופורט

  ).5.13ד (לוח ובריאות טוב או טוב מא

) ביחס 65מציג את מספר הקשישים (בני + יחס התלות של הקשישים �

הוא הגבוה  , יחס התלות במונקו2015-. ב)64-20(לאוכלוסייה בגיל העבודה 

 480ביפן יחס התלות הוא  ש בגיל העבודה.יא 1,000- קשישים ל 566: ביותר

בהיות ישראל מדינה צעירה יחסית,  איש בגיל העבודה. 1,000- קשישים ל

המדינות המפותחות  מזה שבקרבהוא הנמוך בה יחס התלות של הקשישים 

 ). 5.14(לוח  204ועומד על  שנסקרו

מספר את ) ו19-0המציג את מספר הצעירים ( ,יחס התלות הכללי   -

ס לאוכלוסייה בגיל העבודה, גבוה במדינות ) ביח65הקשישים (+

 880הילדים גבוה. היחס בישראל עומד על אחוז בהן שחות פתמתה

והוא הגבוה ביותר  אנשים בגיל העבודה 1,000תלויים (נתמכים) לכל 

, 765בצרפת יחס התלות הכללי עומד על . במדינות המפותחות שנסקרו

 ).5.14(לוח  863ובמונקו על  803ביפן על 

יחס התלות של הקשישים ביפן יהיה הגבוה  2025לפי התחזית, בשנת    -

איש בגיל העבודה ובשנת  1,000קשישים לכל  579 -ביותר (למעט מונקו) 

   ).5.15איש (לוח  1,000קשישים לכל  670יהיה יחס התלות  2035

במדינות  המשתתפים בכוח העבודה 69-65בני באחוז קיימת שונות רבה  �

 46%באיסלנד,  54%אחוז זה נע בין  2014בשנת . )OECDנות (מדי שנסקרו

 26%בארצות הברית,  32%בישראל,  39%ביפן,  41%בדרום קוריאה, 

 4%-ובספרד  5%ביוון,  8%בדנמרק,  16%בבריטניה,  21%בקנדה, 

בדרום  60%באיסלנד,  63% אחוז זה נע בין ,. בקרב הגבריםבהונגריה

 בין -  ); ובקרב הנשים50%(בישראל  בהונגריה 6%ועד  ביפן 53%קוריאה, 

(בישראל  בהונגריה 3%- ובארצות הברית  28%ביפן,  31%באיסלנד,  45%

עומד  69-65בקרב בני  OECDשיעור ההשתתפות הממוצע במדינות  .)28%

  ).5.16(לוח בקרב הנשים  19%-בקרב הגברים ו 32%, 25%על 

באיסלנד,  37%נע בין  65+בני  המשתתפים בכוח העבודה בקרבשיעור    -

 10%בישראל,  19%ביפן,  21%במקסיקו,  27%בדרום קוריאה,  32%
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. שיעור ההשתתפות הממוצע של בסלובקיה 2%- בהולנד ו 8%בבריטניה, 

בקרב  10%-בקרב גברים ו 19%, 14%הוא  OECDבמדינות  65בני +

  ). 5.16(לוח נשים 

  לגברים  64.6וצע על עומד בממ OECDבמדינות  גיל הפרישה הרשמי   -

לגברים ולנשים.  67לנשים. באיסלנד גיל הפרישה הרשמי הוא  63.5- ו

לגברים ולנשים. בדרום  65במדינות רבות גיל הפרישה הרשמי הוא 

לגברים ולנשים ובתורכיה גיל הפרישה הוא  60קוריאה גיל הפרישה הוא 

 62-לגברים ו 67לנשים. בישראל גיל הפרישה הוא  58- לגברים ו 60

מחושב על פני תקופה של חמש שנים  שה האפקטיביגיל הפרילנשים. 

ומראה מהו גיל הפרישה הממוצע בפועל משוק העבודה. בישראל, גיל 

הפרישה האפקטיבי של גברים כמעט זהה לגיל הפרישה הרשמי וגיל 

שנים מגיל הפרישה הרשמי.  3.1-הפרישה האפקטיבי של נשים גבוה ב

גברים ולנשים, פורשים ל 67באיסלנד, שבה גיל הפרישה הרשמי הוא 

. בנורווגיה, בארצות הברית 67ואילו הנשים בגיל  68הגברים בפועל בגיל 

שנים לגברים ולנשים, גיל הפרישה  66-ובאירלנד, בהן גיל הפרישה הוא כ

האפקטיבי נמוך מעט מגיל הפרישה הרשמי. בדרום קוריאה בה גיל 

שה האפקטיבי הפרישה הרשמי נמוך יחסית למדינות אחרות, גיל הפרי

גבוה בכעשר שנים מגיל הפרישה הרשמי, ואילו בצרפת שבה גיל הפרישה 

לגברים ולנשים) גיל הפרישה האפקטיבי  65הרשמי הועלה לאחרונה (

 ). 5.17נמוך בכחמש שנים מגיל הפרישה הרשמי (לוח 

מקבלים (ממוצע של המדינות בארגון),  OECDבמדינות  65מבני + 13% �

מקבלים את הטיפול  65מבני + Long Term Care ,(9%( טיפול לטווח ארוך

) מקבלים את הטיפול במסגרת מוסדית. בישראל מגיע 4%בביתם והיתר (

ורובם מקבלים את  65מבני + 22%- טווח להטיפול ארוך החלקם של מקבלי 

 65ישראל היא המדינה שבה אחוז בני +). 65מבני + 20%הטיפול בביתם (

. מדינות OECDהמקבלים טיפול ארוך טווח הוא הגבוה ביותר מבין מדינות 

 20%(ץ יפול ארוך טווח הוא גבוה הן שווינוספות שבהן אחוז המקבלים ט

מבני  19%בביתם) והולנד ( מקבלים את הטיפול 65מבני + 14%- ו 65מבני +

ממקבלי השירות  90% בביתם). 13%-מקבלים טיפול ארוך טווח ו 65+

מקבלים את  OECD 68%בעוד שבמדינות  ,בישראל מקבלים אותו בביתם

 ).5.18(לוח הטיפול בבית 
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  והסברים הגדרות

הנתונים מתייחסים למקבלים  ):Long Term Careמקבלי טיפול ארוך טווח (

מקצועיים -ארוך טווח בתשלום, כולל טיפול המתקבל מאנשים לא טיפול

המקבלים תשלום במסגרת תכנית רווחה. כמו כן נכללים מי שמקבלים הטבה 

כספית שנועדה בעיקרה לתמוך באנשים אשר יש להם צרכים טיפוליים לטווח 

מוסדות סיעודיים או מעונות כ מוגדריםארוך. מוסדות לטיפול לטווח ארוך 

 ללים מסגרת טיפולית לטווח ארוך ביחד עם מגורים כחבילה אחת.אשר כו

גבלות תפקודיות אנשים אשר יש להם מטיפול בטיפול ארוך טווח בבית מוגדר כ

 :טיפול בביתהכן כולל  כמו רב הטיפול בהם בביתם.ואשר מקבלים את מ

 בגלל שימוש זמני במוסדות, טיפול קהילתי, מרכזי יום והסדרי דיור מיוחדים.

תכנו אומדני חסר במספר יהבדלים בהגדרות ובמתן השירותים במדינות שונות י

  מדינות. למידע מלא מומלץ לעיין במקור.

  

ל, בגלל עיגול והכ-כרח לסךהמתאים באינו סיכום הפירוטים  עיגול מספרים

  המספרים.

  

  מקורות

 World Healthהנתונים לפרק זה מקורם בפרסומים של הארגונים: 

Organization (WHO), International Labor Organization (ILO), UN Population 

Division, OECD, US Bureau of the Census International Data Base (IDB).  

  מקור מפורט לנתונים מצוין בתחתיתו של כל לוח.
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  )1(2030- ותחזית ל 2015יבשת/אזור,  בעולם ובכל 65בני + : 5.1לוח 

  אמצע שנה

 65בני + אחוז       

 מהאוכלוסייה  אחוזים  מיליונים 

  2015 2030   2015 2030   2015 2030 
             

 12.0 8.5  100.0 100.0  998.7 616.1 בעולם כ"סה

 12.1 7.8  58.8 55.2  587.3 340.4 אסיה

 22.8 17.4  16.9 21.0  169.1 129.6 )2(אירופה

 20.7 15.2  8.3 8.8  82.4 54.1 אמריקה צפון

 הלטינית אמריקה
 11.8 7.6  8.3 7.6  82.5 47.0 והקריביים

 4.4 3.5  7.0 6.6  70.3 40.4 אפריקה

 16.2 12.5   0.7 0.8   7.0 4.6 )3(אוקיאניה

  (פורסם באינטרנט) US Bureau of the Census, International Data Base  מקור: 
  2015- באוכלוסייה ב 65לפי סדר יורד של מספר בני +  . 1
  לשעבר מ"בריהכולל מדינות של   . 2
  זילנד והאיים הפולינזיים-ניוכולל אוסטרליה,   . 3
  
  

  *2015, 65עשר המדינות בעלות המספר הגבוה ביותר של בני + : 5.2לוח 

  אמצע שנה

 65+ בני 

 האוכלוסייה מכלל אחוז אלפים  
   

 10.0 136,890 סין

 6.0 74,486 הודו

 14.9 47,830 הברית ארצות

 26.6 33,750 יפן

 13.6 19,384 רוסיה

 21.5 17,346 גרמניה

 6.6 16,948 אינדונזיה

 7.8 15,932 ברזיל

 21.2 13,110 איטליה

 18.7 12,472 צרפת

  (פורסם באינטרנט) US Bureau of the Census, International Data Base  מקור: 
  באוכלוסייה 65לפי סדר יורד של מספר בני + *
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  הגיל החציוני של כלל האוכלוסייה במדינות ובשנים נבחרות* : 5.3 לוח

  1950 1970 1990 2010 2015 

 46.5 44.9 37.4 28.9 22.3 יפן

 46.2 44.3 37.6 34.1 35.3 גרמניה

 45.9 43.8 37.0 32.8 28.6 איטליה

 43.6 41.3 36.1 33.4 26.0 יוון

 43.2 40.6 33.4 29.8 27.5 ספרד

 42.7 41.2 34.5 28.6 28.0 הולנד

 42.5 42.0 36.4 29.6 27.8 פינלנד

 41.6 40.6 37.2 32.5 31.7 דנמרק

 41.5 39.6 35.3 33.6 32.5 צ'כיה

 41.3 39.9 36.4 34.2 30.1 הונגריה

 41.2 40.1 35.0 32.5 34.7 צרפת

 41.0 40.7 38.3 35.4 34.2 שוודיה

 40.6 37.8 27.0 19.0 19.0 דרום קוריאה

 40.6 39.7 32.9 26.1 27.7 קנדה

 40.0 39.4 35.8 34.2 34.9 בריטניה

 39.6 38.1 32.3 27.9 25.8 פולין

 38.7 38.0 33.4 30.8 24.3 רוסיה

 38.0 37.2 32.8 28.3 30.0 ארצות הברית

 37.5 37.0 32.1 27.5 30.4 אוסטרליה

 37.0 35.2 24.7 19.2 23.7 סין

 34.9 33.7 30.7 29.7 27.8 אורוגוואי

 31.3 29.1 22.4 18.5 19.2 ברזיל

 30.8 29.9 27.2 27.4 25.7 ארגנטינה

 30.3 30.1 25.9 23.5 25.5 ישראל

 29.8 28.2 21.8 18.7 19.7 תורכיה

 28.0 26.4 19.8 16.1 19.5 מרוקו

 27.4 25.8 19.5 16.6 18.7 מקסיקו

 26.6 25.1 21.1 19.4 21.3 הודו

 25.7 24.3 20.1 18.8 20.9 דרום אפריקה

 24.7 23.9 19.8 19.4 20.8 מצרים

 22.5 21.7 16.5 17.2 17.2 ירדן

 18.6 17.5 16.8 18.0 17.9 אתיופיה

  (פורסם באינטרנט) United Nations, World Population Prospects, 2015   :מקור
  2015לפי סדר יורד בשנת   *
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  )1(2015מכלל האוכלוסייה במדינות נבחרות, לפי גיל,  65בני + : 5.4לוח 

 אחוזים

  האוכלוסייהמכלל  אחוז 

 90+ בני 80+ בני 75+ בני 65+ בני  
דירוג בין 

  )2(מדינות העולם

 1 3.9 10.6 16.1 30.4 מונקו

 2 1.6 8.0 12.9 26.6 יפן

 3 1.0 5.8 10.9 21.5 גרמניה

 4 1.3 6.4 10.7 21.2 איטליה

 5 1.0 6.2 10.4 20.5 יוון

 7 1.0 5.1 8.7 20.0 שוודיה

 6 0.9 5.1 8.7 20.2 פינלנד

 20 0.9 4.3 7.6 18.7 דנמרק

 17 1.1 5.9 9.2 18.7 צרפת

 23 0.7 4.5 7.9 18.2 הונגריה

 29 0.9 5.5 8.8 17.7 ספרד

 27 0.8 4.4 7.7 18.0 הולנד

 26 0.6 4.1 7.0 18.0 צ'כיה

 30 1.0 4.8 8.1 17.7 בריטניה

 31 1.1 5.0 8.0 17.7 קנדה

 43 0.9 4.1 6.7 15.5 אוסטרליה

 41 0.6 4.1 7.1 15.7 פולין

 48 0.8 3.8 6.3 14.9 ארצות הברית

 56 0.6 3.9 6.6 14.0 אורוגוואי

 59 0.4 3.2 6.6 13.6 רוסיה

 60 0.3 2.8 5.5 13.0 קוריאהדרום 

 68 0.5 3.0 5.1 11.6 ארגנטינה

 73 0.6 3.0 4.9 10.8 ישראל

 78 0.2 1.8 3.7 10.0 סין

 98 0.1 1.4 2.8 7.8 ברזיל

 109 0.1 1.3 2.6 7.1 תורכיה

 115 0.1 1.3 2.6 6.8 מקסיקו

� 
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 )1(2015מכלל האוכלוסייה במדינות נבחרות, לפי גיל,  65בני + : 5.4לוח 
  (המשך)

 אחוזים

  האוכלוסייהמכלל  אחוז 

 90+ בני 80+ בני 75+ בני 65+ בני  
דירוג בין 

  )2(מדינות העולם

 119 0.2 1.4 2.7 6.4 מרוקו

 133 0.0 0.7 1.7 5.5 אפריקה דרום

 126 0.0 0.8 1.9 6.0 הודו

 168 0.0 0.6 1.3 3.9 ירדן

 138 0.0 0.7 1.5 5.2 מצרים

 208 0.0 0.3 0.8 2.9 אתיופיה

  (פורסם באינטרנט) US Bureau of the Census, International Data Base  מקור: 
  באוכלוסייה 65לפי סדר יורד של אחוז בני + .1
באוכלוסייה, ונע בין מונקו שבה האחוז גבוה ביותר לבין  65הדירוג מתייחס לאחוז בני +  .2

  )0.9הנמוך ביותר מבין המדינות שנסקרו ( ברשימה, והאחוז שם הוא 228קטר, שהיא מקום 
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וחלקם בקרב כלל האוכלוסייה במדינות ובשנים  65בני + : 5.5 לוח
  נבחרות*

  1950  1980  2000  2015 

 אחוזים אלפים  אחוזים אלפים  אחוזים אלפים  אחוזים אלפים  

 18.9 1,639.1  15.5 1,257.2  15.4 1,162.5  10.4 721.2 אוסטריה

 15.5 3,519.6  12.3 2,335.9  9.6 1,405.2  8.1 665.7 אוסטרליה

 14.0 468.9  13.2 423.5  10.5 306.0  8.2 183.6 אורוגוואי

 21.2 13,110.4  18.4 10,646.1  13.1 7,392.9  8.3 3,909.6 איטליה

 11.6 5,018.3  10.2 3,820.5  8.1 2,275.6  4.2 720.3 ארגנטינה

 14.9 47,830.2  12.4 35,073.7  11.2 25,862.7  8.3 13,098.5 ארצות הברית

 18.2 2,064.9  16.8 1,728.3  14.4 1,415.2  11.0 949.1 בלגיה

 7.8 15,932.1  5.3 9,287.3  4.1 4,986.2  3.0 1,619.3 ברזיל

 17.7 11,365.6  15.7 9,273.1  14.9 8,390.8  10.7 5,415.9 בריטניה

 21.5 17,345.6  16.5 13,521.2  15.6 12,213.1  9.7 6,632.5 גרמניה

 18.7 1,042.6  14.8 791.2  14.4 737.7  9.1 388.7 דנמרק

 5.5 2,931.0  4.4 2,004.1  3.1 901.3  3.6 492.6 דרום אפריקה

 13.0 6,394.8  7.3 3,403.6  3.8 1,448.7  3.0 565.8 דרום קוריאה

 6.0 74,486.0  4.4 44,543.9  3.6 24,788.7  3.1 11,527.6 הודו

 18.2 1,805.1  14.9 1,509.8  13.4 1,434.7  7.3 681.7 הונגריה

 20.5 2,204.3  17.4 1,840.9  13.1 1,263.2  6.8 514.5 יוון

 26.6 33,750.2  17.1 21,690.8  9.0 10,512.6  4.9 4,097.6 יפן

 10.8 873.0  9.8 599.0  8.6 323.7  3.9 49.1 ישראל

 5.2 4,566.0  3.7 2,441.1  3.9 1,703.3  3.0 655.0 מצרים

 6.8 8,245.0  5.0 4,946.4  3.7 2,565.0  3.5 970.9 מקסיקו

 6.4 2,143.8  5.2 1,462.8  4.2 821.8  2.9 259.6 מרוקו

 10.0 136,889.7  6.8 86,350.2  4.7 46,947.2  4.5 24,964.2 סין

 15.7 6,044.5  12.3 4,743.8  10.1 3,593.0  5.2 1,290.8 פולין

 18.0 1,917.2  13.8 1,418.6  13.4 1,378.1  8.3 740.8 צ'כיה

 18.7 12,471.5  15.8 9,632.8  14.0 7,543.2  11.4 4,768.5 צרפת

 17.7 6,222.7  13.2 4,095.7  9.4 2,304.5  7.7 1,057.7 קנדה

 13.6 19,384.3  12.5 18,384.2  10.2 14,142.8  6.2 6,367.5 רוסיה

 20.0 1,959.2  17.2 1,530.5  16.3 1,354.5  10.3 722.4 שוודיה

 7.1 5,631.1   5.4 3,652.0   4.6 2,130.5   3.2 687.5 תורכיה

 US Bureau of the Census, International Data Base; US Census Bureau , An Aging  : מקור

World 2008 (פורסם באינטרנט)  
  לפי סדר א"ב  * 
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ובקרב כלל  65, במספר בני +1950אחוז הגידול, מאז  : 5.6 לוח
 האוכלוסייה, מדינות ושנים נבחרות*

  1950- אחוזים, כל שנה בהשוואה ל

  1980  2000  2015 

 65+ בני  
   כלל

 65+ בני  האוכלוסייה
   כלל

 65+ בני  האוכלוסייה
   כלל

 האוכלוסייה

 25 127  17 74  9 61 אוסטריה
 177 429  132 251  78 111 אוסטרליה
 49 155  44 131  30 67 אורוגוואי

 31 235  23 172  20 89 איטליה
 153 597  118 430  64 216 ארגנטינה

 104 265  79 168  46 97 ארצות הברית
 31 118  19 82  14 49 בלגיה
 278 884  227 474  125 208 ברזיל

 27 110  17 71  11 55 בריטניה
 18 162  20 104  14 84 גרמניה
 31 168  25 104  20 90 דנמרק

 292 495  229 307  112 83 דרום אפריקה
 160 1,030  148 502  102 156 דרום קוריאה

 237 546  171 286  85 115 הודו
 6 165  9 121  15 110 הונגריה

 42 328  40 258  27 146 יוון
 52 724  52 429  40 157 יפן

 540 1,679  386 1,121  199 560 ישראל
 305 597  198 273  100 160 מצרים

 339 749  260 409  150 164 מקסיקו
 272 726  214 463  119 217 מרוקו

 147 448  128 246  80 88 סין
 55 368  56 267  43 178 פולין

 19 159  15 92  15 86 צ'כיה
 59 162  46 102  29 58 צרפת
 156 488  126 287  78 118 קנדה

 39 204  43 189  35 122 רוסיה
 40 171  27 112  18 87 שוודיה

 270 719   213 431   116 210 תורכיה

 US Bureau of the Census, International Data Base; US Census Bureau , An Aging  : מקור

World 2008 (פורסם באינטרנט)  
  לפי סדר א"ב  * 
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 2015מכלל האוכלוסייה, לפי מין במדינות נבחרות,  65בני + : 5.7 לוח
  *2030ותחזית לשנת 

  אחוז מכלל האוכלוסייה במדינה

 65בני + אחוז 

 2015  2030 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

 51.9 41.8 47.0  32.7 27.9 30.4 מונקו

 35.0 29.2 32.2  29.2 23.9 26.6 יפן

 29.9 25.7 27.9  23.7 19.1 21.5 גרמניה

 27.7 23.1 25.5  23.4 18.9 21.2 איטליה

 27.0 22.6 24.9  22.5 18.3 20.5 יוון

 29.0 22.9 26.0  22.6 17.7 20.2 פינלנד

 26.5 22.3 24.4  21.6 18.4 20.0 שוודיה

 25.9 20.8 23.4  20.9 16.5 18.7 צרפת

 24.5 20.8 22.7  20.3 17.0 18.7 דנמרק

 26.8 18.6 22.9  21.8 14.4 18.2 הונגריה

 27.4 20.9 24.3  20.8 15.1 18.0 צ'כיה

 25.3 21.8 23.6  19.5 16.4 18.0 הולנד

 24.4 19.5 22.0  20.1 15.3 17.7 ספרד

 23.3 19.3 21.3  19.5 16.0 17.7 בריטניה

 27.1 22.6 24.9  19.5 15.9 17.7 קנדה

 26.5 19.5 23.1  18.5 12.7 15.7 פולין

 21.4 18.0 19.7  16.7 14.3 15.5 אוסטרליה

 21.3 17.8 19.6  16.4 13.3 14.9 ארצות הברית

 19.5 14.4 17.0  16.3 11.6 14.0 אורוגוואי

 24.8 14.7 20.1  17.5 9.1 13.6 רוסיה

 26.4 21.3 23.9  15.2 10.8 13.0 דרום קוריאה

 15.9 12.1 14.0  13.3 9.8 11.6 ארגנטינה

 15.0 12.3 13.6  12.1 9.6 10.8 ישראל

 18.7 15.7 17.2  10.7 9.3 10.0 סין

 14.4 11.2 12.9  8.8 6.7 7.8 ברזיל

 12.3 10.3 11.3  7.9 6.3 7.1 תורכיה

� 
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 2015מכלל האוכלוסייה, לפי מין במדינות נבחרות,  65בני + : 5.7 לוח
  (המשך) *2030ותחזית לשנת 

  אחוז מכלל האוכלוסייה במדינה

 65בני + אחוז 

 2015  2030 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

 12.8 10.1 11.5  7.3 6.2 6.8 מקסיקו

 11.7 10.1 10.9  7.0 5.9 6.4 מרוקו

 9.7 8.0 8.8  6.5 5.4 6.0 הודו

 11.6 6.9 9.2  6.3 4.6 5.5 דרום אפריקה

 9.1 7.0 8.0  5.7 4.6 5.2 מצרים

 7.6 6.5 7.1  4.2 3.6 3.9 ירדן

 3.8 3.1 3.4   3.1 2.6 2.9 אתיופיה

  (פורסם באינטרנט) US Bureau of the Census, International Data Base   :מקור
  2015בשנת  65לפי סדר יורד של אחוז בני +  * 
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  *2030ותחזית לשנת  2015נבחרות, , לפי מין במדינות 80בני + : 5.8 לוח

 האוכלוסייה במדינה אחוז מכלל

 2015  2030 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

 25.6 17.2 21.6  8.5 8.5 10.6 מונקו

 16.8 11.2 14.1  5.8 5.8 8.0 יפן

 9.8 6.4 8.1  4.8 4.8 6.4 איטליה

 9.2 6.0 7.7  4.9 4.9 6.2 יוון

 9.1 5.9 7.5  4.2 4.2 5.9 צרפת

 9.7 6.6 8.2  4.3 4.3 5.8 גרמניה

 8.0 4.8 6.4  4.0 4.0 5.5 ספרד

 10.3 6.1 8.3  3.5 3.5 5.1 פינלנד

 10.0 6.7 8.4  3.8 3.8 5.1 שוודיה

 8.7 5.7 7.2  3.8 3.8 5.0 קנדה

 7.8 5.2 6.5  3.7 3.7 4.8 בריטניה

 8.8 4.3 6.7  2.8 2.8 4.5 הונגריה

 8.3 5.7 7.0  3.2 3.2 4.4 הולנד

 8.4 5.6 7.0  3.1 3.1 4.3 דנמרק

 7.6 4.0 5.9  2.8 2.8 4.1 פולין

 9.4 5.2 7.4  2.7 2.7 4.1 צ'כיה

 6.9 4.8 5.9  3.2 3.2 4.1 אוסטרליה

 6.0 3.2 4.6  2.7 2.7 3.9 אורוגוואי

 6.0 4.2 5.2  2.9 2.9 3.8 ארצות הברית

 6.0 2.0 4.1  1.5 1.5 3.2 רוסיה

 4.6 3.0 3.8  2.4 2.4 3.0 ישראל

 4.9 2.8 3.9  2.1 2.1 3.0 ארגנטינה

 7.0 4.1 5.5  1.7 1.7 2.8 דרום קוריאה

 3.7 2.4 3.1  1.5 1.5 1.8 סין

 3.2 1.8 2.5  1.0 1.0 1.4 ברזיל

 2.4 1.5 1.9  1.1 1.1 1.4 מרוקו

 3.1 2.1 2.6  1.2 1.2 1.3 מקסיקו

 2.3 1.5 1.9  1.0 1.0 1.3 תורכיה

� 
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 *2030ותחזית לשנת  2015, לפי מין במדינות נבחרות, 80בני + : 5.8 לוח
  (המשך)

 האוכלוסייה במדינה אחוז מכלל

 2015  2030 

 נשים גברים כ"סה   נשים גברים כ"סה  

 1.7 1.1 1.4  0.6 0.6 0.8 הודו

 2.7 1.2 1.9  0.5 0.5 0.7 דרום אפריקה

 1.7 0.9 1.3  0.5 0.5 0.7 מצרים

 1.8 1.3 1.6  0.5 0.5 0.6 ירדן

 0.6 0.4 0.5   0.3 0.3 0.3 אתיופיה

 (פורסם באינטרנט) US Bureau of the Census, International Data Base  : מקור
  2015בשנת  80לפי סדר יורד של סה"כ בני + *
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  2015, )1(, לפי גיל ויחס המינים, במדינות נבחרות65בנות + : 5.9 לוח

 יםאחוז

   מתוךהנשים  אחוז 

 80+ בני 75+ בני 65+ בני  
  יחס המינים 
  )2(65בקרב בני +

  דירוג בין 
  )3(מדינות העולם

 2 446 79.0 74.9 69.2 רוסיה

 10 601 70.0 67.7 62.5 הונגריה

 26 642 67.8 65.7 60.9 פולין

 36 664 67.1 64.5 60.1 אורוגוואי

 48 704 67.1 64.1 58.7 'כיהצ

 62 725 62.6 60.7 58.0 אפריקה דרום

 54 713 68.7 64.2 58.4 קוריאה דרום

 53 713 65.7 63.2 58.4 ארגנטינה

 83 758 66.2 62.4 56.9 פינלנד

 80 754 64.7 61.6 57.0 צרפת

 69 740 64.3 61.4 57.5 ברזיל

 72 743 63.9 61.4 57.4 ספרד

 78 752 63.9 60.9 57.1 איטליה

 95 771 64.9 61.4 56.5 יפן

 100 778 63.5 59.8 56.2 גרמניה

 109 791 62.0 59.4 55.8 הברית ארצות

 101 778 61.2 59.3 56.2 יוון

 120 805 60.3 58.5 55.4 ישראל

 115 801 62.6 59.9 55.5 קנדה

 126 810 61.7 58.9 55.2 בריטניה

 137 821 64.0 60.1 54.9 הולנד

 124 810 64.4 60.4 55.2 דנמרק

 122 808 60.6 58.3 55.3 מונקו

 133 818 57.3 56.3 55.0 מקסיקו

 153 850 62.1 58.4 54.1 שוודיה

 138 821 63.7 59.4 54.9 מצרים

 134 819 60.3 58.5 55.0 מרוקו

� 
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 2015, )1(, לפי גיל ויחס המינים, במדינות נבחרות65בנות + : 5.9 לוח
  (המשך)

 יםאחוז

   מתוךהנשים  אחוז 

 80+ בני 75+ בני 65+ בני  
  יחס המינים 
  )2(65בקרב בני +

  דירוג בין 
  )3(מדינות העולם

 135 820 60.0 57.9 54.9 אתיופיה

 114 797 62.6 60.5 55.6 תורכיה

 165 861 60.7 57.6 53.7 אוסטרליה

 188 901 57.4 55.3 52.6 הודו

 195 919 57.9 55.2 52.1 סין

 182 888 55.2 53.1 53.0 ירדן

  (פורסם באינטרנט) US Bureau of the Census, International Data Base  : מקור
  65לפי סדר יורד של אחוז הנשים בקרב בני +  .1
  נשים 1,000מספר הגברים לכל    .2
) 73%שבה האחוז הגבוה ביותר ( , ונע בין פאלאו65הדירוג מתייחס לאחוז הנשים מתוך בני +  .3

  )37%ברשימה והאחוז שם הנמוך ביותר ( 228לבין קטר הנמצאת במקום 
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תוחלת חיים בלידה לפי מין והערכה לתוחלת חיים בבריאות  : 5.10 לוח
)1(2015טובה, במדינות נבחרות, 

 

   תוחלת חיים בלידה  

תוחלת 
חיים 

בבריאות 
  טובה

 סה"כ   נשים גברים סה"כ )2(דירוג  

 75  86.8 80.5 83.7 1 יפן

 73  85.3 81.3 283.4 שוויץ

 74  86.1 80.0 383.1 סינגפור

 72  84.8 80.9 482.8 אוסטרליה

 72  85.5 80.1 582.8 ספרד

 73  84.1 81.2 682.7 איסלנד

 73  84.8 80.5 782.7 איטליה

 73  84.3 80.6 82.5 8 ישראל

 73  85.4 79.4 982.4 צרפת

 72  84.0 80.7 1082.4 שוודיה

 73  85.5 78.8 1182.3 דרום קוריאה

 72  84.1 80.2 1282.2 קנדה

 72  83.6 80.0 1481.9 הולנד

 71  83.0 79.4 2081.2 בריטניה

 71  83.8 78.3 2281.1 פינלנד

 71  83.4 78.7 2481.0 גרמניה

 72  83.6 78.3 2581.0 יוון

 71  82.5 78.6 2780.6 דנמרק

 69  81.6 76.9 3179.3 ארצות הברית

 69  81.7 75.9 3378.8 צ'כיה

 69  81.3 73.6 4177.5 פולין

 68  80.4 73.3 4477.0 אורוגוואי

 67  79.5 73.9 4676.7 מקסיקו

 68  79.9 72.7 5076.3 ארגנטינה

 69  77.6 74.6 5476.1 סין

 67  79.1 72.3 5775.9 הונגריה

 66  78.9 72.6 5875.8 תורכיה

� 
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תוחלת חיים בלידה לפי מין והערכה לתוחלת חיים בבריאות  : 5.10 לוח
 (המשך) )1(2015טובה, במדינות נבחרות, 

   תוחלת חיים בלידה  

תוחלת 
חיים 

בבריאות 
  טובה

 סה"כ   נשים גברים סה"כ )2(דירוג  

 66  78.7 71.4 75.0 67 ברזיל

 65  75.4 73.3 8374.3 מרוקו

 65  75.9 72.5 8474.1 ירדן

 62  73.2 68.8 10770.9 מצרים

 63  76.3 64.7 11070.5 רוסיה

 60  69.9 66.9 12568.3 הודו

 56  66.8 62.8 14164.8 אתיופיה

 55   66.2 59.3 15262.9 דרום אפריקה

 (פורסם באינטרנט) World Health Organization, World Health Statistics  מקור: 
 לפי סדר יורד של תוחלת חיים בלידה  . 1
הדירוג מתייחס לטור סה"כ ונע בין יפן שבה תוחלת החיים בלידה הגבוהה ביותר לבין   . 2

 שנים 50ברשימה, ובה תוחלת החיים בלידה היא  194סיירה ליאונה הנמצאת במקום 
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  *2013מין במדינות נבחרות, , לפי 60תוחלת החיים בגיל  : 5.11 לוח

 נשים גברים כ"סה  

 29 23 26 יפן

 27 24 25 אוסטרליה

 28 23 25 מונקו

 27 23 25 איטליה

 28 23 25 צרפת

 26 23 25 קנדה

 28 23 25 ספרד

 26 23 25 ישראל

 25 23 24 שוודיה

 26 23 24 יוון

 25 22 24 גרמניה

 26 22 24 פינלנד

 25 22 24 בריטניה

 25 22 24 הולנד

 27 22 24 דרום קוריאה

 24 21 23 דנמרק

 24 22 23 ארצות הברית

 25 19 22 אורוגוואי

 24 19 22 צ'כיה

 24 19 22 ארגנטינה

 23 20 22 ברזיל

 22 20 21 מקסיקו

 24 19 21 פולין

 23 19 21 תורכיה

 22 17 20 הונגריה

 21 18 19 סין

 20 18 19 ירדן

 19 17 18 מרוקו

� 
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 *2013, לפי מין במדינות נבחרות, 60תוחלת החיים בגיל  : 5.11 לוח
  (המשך)

 נשים גברים כ"סה  

 19 17 18 אתיופיה

 19 16 18 מצרים

 18 16 17 הודו

 20 14 17 רוסיה

 19 14 17 דרום אפריקה

(פורסם  World Health Organization, Global Health Observatory Data Repository   :מקור
  באינטרנט)

  לפי סדר יורד של תוחלת החיים בסה"כ *
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, מתוך סך הפטירות, לפי מין, במדינות 65פטירות של בני + : 5.12 לוח
  2015-2010נבחרות*, 

 אחוזים, ממוצע לתקופה

 נשים גברים כ"סה  

 90.9 83.6 87.3 איטליה

 90.4 83.8 87.2 שוודיה

 91.2 83.6 87.2 יפן

 90.1 81.0 85.2 יוון

 90.4 80.2 85.2 ספרד

 89.7 79.5 84.8 גרמניה

 87.2 79.2 83.3 בריטניה

 86.0 80.3 83.2 הולנד

 86.7 78.1 82.5 דנמרק

 87.6 75.5 81.4 צרפת

 85.6 77.2 81.2 אוסטרליה

 88.0 74.0 81.1 פינלנד

 85.2 74.6 80.0 ישראל

 84.1 75.5 79.8 קנדה

 86.3 71.2 78.7 צ'כיה

 81.9 71.0 76.4 אורוגוואי

 83.4 64.6 74.2 הונגריה

 83.5 65.9 73.8 דרום קוריאה

 79.6 67.1 73.2 ארצות הברית

 81.9 61.7 71.2 פולין

 78.1 63.5 70.4 ארגנטינה

 72.6 67.0 69.6 סין

 77.6 46.9 61.9 רוסיה

 67.9 56.0 61.3 תורכיה

 64.8 56.9 60.8 מרוקו

 62.2 47.6 54.2 מקסיקו

 60.8 47.2 53.6 מצרים

 62.1 44.7 52.2 ברזיל

� 
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, מתוך סך הפטירות, לפי מין, במדינות 65פטירות של בני + : 5.12 לוח
  (המשך) 2015-2010נבחרות*, 

 אחוזים, ממוצע לתקופה

 נשים גברים כ"סה  

 53.8 49.8 51.6 ירדן

 47.8 40.3 43.7 הודו

 31.7 27.4 29.6 אפריקה דרום

 27.9 23.8 25.7 אתיופיה

  (פורסם באינטרנט) United Nations, World Population Prospects, 2015  :מקור
  לפי סדר יורד של אחוז הפטירות (טור הסה"כ) *
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התופסים את מצב בריאותם כטוב או טוב מאוד,  65בני + : 5.13 לוח
)1(2013, לפי מין, OECDבמדינות 

  

 אחוזים

 )2(שנה נשים גברים כ"סה  

  88.6 85.5 87.1 )3(ניו זילנד

  78.8 78.9 78.8 )3(קנדה

  76.4 77.2 76.8 )3(ארצות הברית

 2011 71.7 72.5 72.1 )3(אוסטרליה

  65.5 71.4 68.2 שוודיה

  63.5 71.3 67.0 שוויץ

  61.2 63.5 62.4 נורווגיה

  59.9 62.9 61.3 אירלנד

  54.7 65.3 59.6 הולנד

  57.2 61.8 59.3 דנמרק

  50.1 58.4 54.1 איסלנד

  53.8 52.9 53.4 בריטניה

  47.2 57.9 51.9 בלגיה

  45.2 48.9 46.9 לוקסמבורג

  39.7 52.0 45.2 )3(ישראל

 2007 41.3 44.2 42.7 מקסיקו

  39.5 46.4 42.5 אוסטריה

  40.4 43.5 41.8 גרמניה

 2009 36.4 46.8 40.8 )3(צ'ילה

  37.8 42.0 39.6 צרפת

  34.3 44.7 38.9 ספרד

  35.9 42.1 38.6 פינלנד

  27.6 38.7 32.6 יוון

  25.3 34.7 29.1 סלובניה

  24.0 34.7 28.6 איטליה

  23.7 27.0 25.1 יפן

  20.2 24.6 21.9 צ'כיה

  14.9 24.5 18.9 דרום קוריאה

� 
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התופסים את מצב בריאותם כטוב או טוב מאוד,  65בני + : 5.13 לוח
  (המשך) )1(2013, לפי מין, OECDבמדינות 

 אחוזים

 )2(שנה נשים גברים כ"סה  

  16.1 23.2 18.8 סלובקיה

  12.6 26.1 18.5 תורכיה

  12.9 19.8 15.5 פולין

  12.1 16.7 13.6 אסטוניה

  11.0 15.0 12.5 הונגריה

  9.1 14.7 11.5 פורטוגל

     

   OECD 46.8 43.4 40.8מדינות 

 (פורסם באינטרנט) OECD Health at a Glance 2015  מקור: 
 לפי סדר יורד בטור סה"כ  . 1
 אלא אם צוין אחרת 2013- הנתונים הם ל  . 2
הנתונים במדינות אלו אינם ניתנים להשוואה ישירה עם נתוני מדינות אחרות, בגלל  שוני   . 3

 במתודולוגיה של שאלון הסקר אשר גורמת להטיה כלפי מעלה של התוצאות
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  2015, )1(יחסי תלות במדינות נבחרות : 5.14 לוח

 1,000-מוצג ל

 )2(תלות יחס  

 ילדים כללי זקנים  

 297 863 566 מונקו

 324 803 480 יפן

 294 647 353 גרמניה

 306 657 351 איטליה

 380 729 349 פינלנד

 388 735 347 שוודיה

 308 645 336 יוון

 434 765 331 צרפת

 400 722 322 דנמרק

 381 684 303 הולנד

 392 692 300 בריטניה

 325 621 296 הונגריה

 347 637 290 קנדה

 310 598 288 צ'כיה

 323 608 285 ספרד

 399 655 256 אוסטרליה

 429 679 250 ארצות הברית

 504 749 245 אורוגוואי

 308 551 243 פולין

 325 533 209 רוסיה

 583 790 207 ארגנטינה

 677 880 204 ישראל

 303 498 195 דרום קוריאה

 352 502 150 סין

 523 651 129 ברזיל

 570 690 120 תורכיה

 648 768 120 מקסיקו

 603 714 110 מרוקו

� 
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  (המשך) 2015, )1(יחסי תלות במדינות נבחרות : 5.14 לוח

  1,000-מוצג ל

 )2(תלות יחס  

 ילדים כללי זקנים  

 659 764 105 הודו

 758 853 96 מצרים

 651 747 95 דרום אפריקה

 916 994 78 ירדן

 1,297 1,366 68 אתיופיה

  (פורסם באינטרנט) US Bureau of the Census, International Data Base  : מקור
  יחס תלות זקניםממוין לפי סדר יורד של   .1
  יחסי תלות: הגדרת  .2

  64-20מחולק במס' גילאי  65זקנים: מס' גילאי +  
  64-20מחולק במס' גילאי  65ועוד מס' גילאי + 19-0כללי: מס' גילאי   
  64-20מחולק במס' גילאי  19-0ילדים: מס' גילאי   
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 )2(2035-ו 2025במדינות נבחרות, תחזית לשנים  )1(יחסי תלות : 5.15 לוח

  1,000-ל מוצג

 2025  2035 

 ילדים כללי זקנים   ילדים כללי זקנים  

 393 757 363  399 716 317 אוסטרליה

 412 721 309  434 704 270 אורוגוואי

 314 819 505  304 702 398 איטליה

 472 726 254  531 766 234 ארגנטינה

 420 807 387  423 757 333 הברית ארצות

 1,013 1,089 77  1,166 1,238 72 אתיופיה

 399 641 243  431 607 175 ברזיל

 401 814 412  406 749 343 בריטניה

 343 927 584  305 740 435 גרמניה

 406 851 445  381 753 372 דנמרק

 532 671 139  612 731 118 אפריקה דרום

 274 761 488  260 569 309 קוריאה דרום

 500 671 171  560 689 130 הודו

 402 871 470  377 756 379 הולנד

 314 731 417  330 711 381 הונגריה

 300 782 482  299 691 392 יוון

 294 965 670  307 886 579 יפן

 691 824 133  785 875 89 ירדן

 560 822 262  626 865 239 ישראל

 198 1,509 1,310  248 1,118 870 מונקו

 584 736 152  680 809 129 מצרים

 504 718 214  561 717 155 מקסיקו

 479 693 214  526 681 154 מרוקו

 340 693 353  353 576 223 סין

 306 729 423  320 649 329 ספרד

 296 709 413  326 692 366 פולין

 388 864 476  397 833 435 פינלנד

 300 697 397  334 699 365 'כיהצ

� 
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 )2(2035- ו 2025במדינות נבחרות, תחזית לשנים  )1(יחסי תלות : 5.15 לוח
 (המשך)

  1,000-ל מוצג

 2025  2035 

 ילדים כללי זקנים   ילדים כללי זקנים  

 431 898 468  443 850 407 צרפת

 376 855 478  366 765 399 קנדה

 328 679 351  371 672 302 רוסיה

 418 822 404  426 805 379 שוודיה

 416 643 226   478 641 163 תורכיה

  (פורסם באינטרנט)  US Bureau of the Census, International Data Base  : מקור
  תלות: יחסי הגדרת  .1

  64-20מחולק במס' גילאי  65מס' גילאי + -זקנים   
  64-20מחולק במס' גילאי  65ועוד מס' גילאי + 19-0מס' גילאי  -ללי כ  
  64-20מחולק במס' גילאי  19-0גילאי מס'  - ילדים   

  ממוין לפי סדר א"ב  .2
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, לפי גיל OECDבכוח העבודה במדינות  65השתתפות בני + : 5.16 לוח
 *2014ומין, 

  אחוז מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

 69-65   +65 

 נשים גברים סה"כ   נשים גברים סה"כ  

 27.5 46.5 36.9  45.3 63.4 54.4 איסלנד

 24.0 43.0 31.9  33.5 59.6 45.5קוריאה דרום

 14.5 30.2 21.3  31.1 52.5 41.4יפן

 16.0 27.4 21.4  33.6 47.3 40.3ניו זילנד

 13.4 35.8 23.5  24.3 56.5 39.6צ'ילה

 11.9 27.0 18.6  28.0 50.2 38.6ישראל

 14.0 42.4 26.9  22.3 56.9 38.1מקסיקו

 15.1 23.0 18.6  27.5 36.1 31.6ארצות הברית

 14.5 24.4 19.4  22.1 33.6 27.9נורווגיה

 18.6 24.2 20.8  27.2 28.0 27.5אסטוניה

 9.4 18.2 13.4  20.2 32.4 26.1קנדה

 8.3 16.9 12.3  19.5 32.6 26.0אוסטרליה

 8.2 16.3 11.7  17.3 28.2 22.4שוויץ

 12.3 21.9 17.0  16.9 26.9 21.8שוודיה

 7.7 13.3 10.3  17.4 25.0 21.1בריטניה

 5.4 19.3 11.4  10.0 30.9 19.4תורכיה

 7.4 18.3 11.9  14.4 25.0 19.2פורטוגל

 5.2 15.6 10.0  11.5 25.9 18.7אירלנד

 4.5 10.2 7.1  11.6 20.2 15.9דנמרק

 3.5 12.7 7.7  8.2 23.4 15.7הולנד

 3.9 8.2 5.8  10.5 17.8 14.0גרמניה

 6.9 13.7 10.1  9.5 17.0 13.1פינלנד

 3.5 7.6 5.3  8.2 12.8 10.4אוסטריה

 5.1 9.1 6.7  7.7 12.5 9.9סלובניה

 2.9 7.9 4.8  6.2 14.8 9.8פולין

 3.5 7.1 5.0  6.9 12.2 9.2צ'כיה

� 
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, לפי גיל OECDבכוח העבודה במדינות  65השתתפות בני + : 5.16 לוח
 (המשך) *2014ומין, 

  אחוז מהאוכלוסייה המתאימה בכל תא

 69-65   +65 

 נשים גברים סה"כ   נשים גברים סה"כ  

 1.6 6.5 3.7  4.3 12.9 8.4איטליה

 1.5 4.5 2.8  4.5 10.9 7.5יוון

 2.2 6.4 4.1  3.8 11.1 7.4לוקסמבורג

 1.8 3.4 2.5  4.6 7.4 5.9צרפת

 1.2 3.8 2.3  2.9 6.8 4.7בלגיה

 1.2 3.3 2.0  3.3 6.3 4.6סלובקיה

 1.3 2.3 1.7  3.7 5.6 4.6ספרד

 2.3 4.5 3.2  3.4 5.7 4.4הונגריה

       

 OECD 25.0 31.7 19.0   13.8 19.1 9.6מדינות 

  (פורסם באינטרנט) OECD.stat   :מקור
  69-65לפי סדר יורד בטור הסה"כ של בני   * 
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גיל פרישה רשמי מעבודה וגיל פרישה אפקטיבי במדינות  : 5.17 לוח
OECD ,1(2012-2007, לפי מין(  

 )2(גיל פרישה אפקטיבי גיל פרישה רשמי  

 נשים גברים   נשים גברים  

 67.2 68.2 67.0 67.0 איסלנד

 64.3 64.8 67.0 67.0 נורווגיה

 65.1 66.9  62.0 67.0 ישראל

 65.0 65.0 66.0 66.0 ארצות הברית

 62.6 64.6 66.0 66.0 אירלנד

 60.5 61.1 62.0 66.0 איטליה

 61.6 62.1 65.1 65.1 גרמניה

 68.7 72.3 65.0 65.0 מקסיקו

 64.2 66.1 65.0 65.0 שוודיה

 66.4 68.4 65.0 65.0 פורטוגל

 66.3 66.7 65.0 65.0 ניו זילנד

 62.5 63.8 65.0 65.0 קנדה

 62.3 63.6 65.0 65.0 הולנד

 61.9 63.4 65.0 65.0 דנמרק

 63.2 62.3 65.0 65.0 ספרד

 61.9 61.8 65.0 65.0 פינלנד

 58.7 59.6 65.0 65.0 בלגיה

 59.6 57.6 65.0 65.0 לוקסמבורג

 66.7 69.1 65.0 65.0 יפן

 60.0 59.7 65.0 65.0 צרפת

 62.9 64.9 64.5 65.0 אוסטרליה

 63.9 66.1 64.0 65.0 שוויץ

 60.3 61.9 63.5 65.0 יוון

 63.2 63.7 61.2 65.0 בריטניה

 70.4 69.4 60.0 65.0 צ'ילה

 60.2 62.3 60.0 65.0 פולין

 59.4 61.9 60.0 65.0 אוסטריה

 59.6 60.9 63.5 63.5 הונגריה

 62.6 63.6 61.0 63.0 אסטוניה

� 
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גיל פרישה רשמי מעבודה וגיל פרישה אפקטיבי במדינות  : 5.17 לוח
OECD ,(המשך) )1(2012-2007, לפי מין  

 )2(גיל פרישה אפקטיבי גיל פרישה רשמי  

 נשים גברים   נשים גברים  

 60.6 62.9 61.0 63.0 סלובניה

 59.8 63.1  61.3 62.5 צ'כיה

 58.7 60.9 59.8 62.0 סלובקיה

 69.8 71.1 60.0 60.0 דרום קוריאה

 63.6 62.8 58.0 60.0 תורכיה

       

 OECD 64.6 63.5   64.2 63.1מדינות 

  (פורסם באינטרנט) OECD  : מקור
  לפי סדר יורד של גיל הפרישה הרשמי לגברים  .1
גיל הפרישה האפקטיבי מחושב על פי ממוצע גיל היציאה משוק העבודה בתקופה של חמש   .2

  ומעלה 40שנים, עבור בני 
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 Long Termאשר מקבלים טיפול ארוך טווח ( 65אחוז בני + : 5.18 לוח

Care בביתם או במוסד, במדינות (OECD ,2011)1(
 

  אחוזים

 )2(שנה במוסדות בבית סה"כ  

  2.2 19.9 22.1 ישראל

  6.2 14.1 20.3 שוויץ

  6.4 12.7 19.1 הולנד

  5.2 12.4 17.6 ניו זילנד

  5.2 12.2 17.4 נורווגיה

 2010 4.3 12.4 16.7 דנמרק

  4.9 11.4 16.3 שוודיה

  7.2 7.3 14.5 אוסטרליה

 2009 2.2 10.9 13.1 צ'כיה

  5.3 7.7 13.0 לוקסמבורג

 2006 3.0 9.8 12.8 יפן

  4.9 7.4 12.3 פינלנד

  3.9 7.8 11.7 גרמניה

  3.0 8.2 11.2 הונגריה

 2010 4.3 6.9 11.2 )3(צרפת

  1.7 5.5 7.2 ספרד

  5.0 1.7 6.7 סלובניה

  2.2 4.2 6.4 דרום קוריאה

  2.0 4.4 6.4 אסטוניה

 2007 3.7 2.7 6.4 ארצות הברית

  5.9 .. 5.9 איסלנד

  .. 4.1 4.1 איטליה

  3.7 .. 3.7 אירלנד

  3.4 .. 3.4 קנדה

  3.2 .. 3.2 )4(סלובקיה

  0.8 .. 0.8 )3(פולין

     

   OECD 12.7 8.7 4.1מדינות 

 (פורסם באינטרנט) OECD Health at a Glance 2013  מקור: 
 לפי סדר יורד . 1
 אלא אם צוין אחרת 2011- הנתונים הם ל . 2
 60הנתונים מתייחסים לבני + . 3
 62הנתונים מתייחסים לבני + . 4



†ביבליוגרפיה
†מפתח†הנושאים†בלוחות

†נספח



  367  ביבליוגרפיה  

  ביבליוגרפיה

  . ירושלים, אשל. אינפו-אשל מידע מאגר. אשל

משרד הבריאות,  מיטות אשפוז ועמדות ברישוי.. שנים נבחותחקלאי, צ'.  הלל, ס';

  ירושלים.

 הרמה לפי וסיווגן מקומיות רשויות אפיון. 2013. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

 המרכזית הלשכה ,1530 .2008 בשנת האוכלוסייה של כלכלית-החברתית

  . ירושלים, לסטטיסטיקה

. הלשכה 2014הרשויות המקומיות בישראל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

  המרכזית לסטטיסטיקה. ירושלים.

 -  2004מדד פריפריאליות של רשויות מקומיות הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

  . ירושלים.160/2008ה לעיתונות, מס' . הודעפיתוח חדש

 המרכזית הלשכה. לנהוג מורשים. שנים נבחרות. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  . ירושלים, לסטטיסטיקה

 המרכזית הלשכה. 2009 בריאות סקר. 2010. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  . ירושלים, לסטטיסטיקה

 הלשכה. הבית משק הוצאות סקר. נבחרות שנים. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  . ירושלים, לסטטיסטיקה המרכזית

 המרכזית הלשכה. אדם כוח סקרי שנים נבחרות. .לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  . ירושלים, לסטטיסטיקה

הלשכה . אוכלוסייה קובצי. נבחרות שנים. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  . המרכזית לסטטיסטיקה, ירושלים

קובץ דיירי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. שנים נבחרות. עיבוד מיוחד על 

  . ירושלים, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מוסדות.

הלשכה . החברתי קובצי הסקר. שנים נבחרות. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  המרכזית לסטטיקה, ירושלים.

 של יסוד ינתונ קובץעיבוד על . נבחרות שנים. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  . ירושלים, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה. החברתיים והשירותים הרווחה משרד
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 המרכזית הלשכה. פטירות קובץ. נבחרות שנים. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  . ירושלים, לסטטיסטיקה

 הלשכה. לישראל סטטיסטי שנתון. נבחרות שנים. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  . ירושלים, לסטטיסטיקה המרכזית

 חלק, נפגעים עם דרכים תאונות. שנים נבחרות. לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה

  . ירושלים, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה. כלליים סיכומים': א

. הודעה 2035תחזיות אוכלוסיית ישראל עד שנת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 

  . ירושלים.170/2013לעיתונות מס' 

, לאומי לביטוח המוסד. שנתית סקירה. נבחרות שנים. לאומי לביטוח המוסד

  . ירושלים

, לאומי לביטוח המוסד. סטטיסטי רבעון. נבחרים רבעונים. לאומי לביטוח המוסד

  . ירושלים

 לפי גמלאות מקבלי. נבחרות שנים. והתכנון המחקר מינהל ,לאומי לביטוח המוסד

  . ירושלים. יישוב

. מיוחדים עיבודים. נבחרות שנים. והתכנון המחקר מינהל ,לאומי לביטוח המוסד

  . ירושלים

 הלוקים קשישים. 2005. ס', חמיר'צ; נ', בנטור; י', קינג; ג', ברודסקי; א', ורטמן

- דמ. שירותים בפיתוח ועדיפויות מסופקים לא צרכים זיהוי, שכיחות: בדמנטיה

  . ירושלים, ברוקדייל מכון-וינט'ג-מאיירס, 05-461

 במחלקה ביקורים. ; אברובה, מ'; שליצ'קוב, ג'י', אפלבוים; ג', מרון; צ', חקלאי

  . ירושלים .הבריאות משרד. 2014 , מאפייני הפעילות,דחופה לרפואה

, המוסד 271 סקרים תקופתיים .2014 חולים בקופת חברות. 2015 ', רבין, ח'.כהן, ר

  לביטוח לאומי, ירושלים.

. ואשל ברוקדייל מכון-וינט'ג- מאיירס של הזיקנה בתחום לתכנון מידע מאגר-משאב

  . ירושלים. מיוחדים עיבודים. נבחרות שנים

  . ירושלים, הבריאות משרד. הלאומי הסרטן רישום. נבחרות שנים. הבריאות משרד
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. נבחרות שנים. והערכה למידע המחלקה, הנפש בריאות שירותי, הבריאות משרד

  . ירושלים, הבריאות משרד. בישראל הנפש בריאות

 והיחידות האשפוז מוסדות. נבחרות שנים. ומחשוב מידע שירותי, הבריאות משרד

  . ירושלים, הבריאות משרד. בישראל יום לטיפול

  . אשפוזים קובץ. נבחרות שנים. ומחשוב מידע שירותי, הבריאות משרד

. בישראל אובדנות. 2014. תחום מידע, הבריאות משרד. ירושלים, הבריאות משרד

  . ירושלים, הבריאות משרד

סקירת השירותים . נבחרות שנים. החברתיים והשירותים הרווחה משרד

  . ירושלים .החברתיים והשירותים הרווחה משרד. החברתיים

מאפייני מרכזי היום לזקן רזניצקי, ש'; באר, ש'; ניר, ש'; כורזים, מ'; ברודסקי, ג'. 

מכון - ג'וינט- , מאיירס12-606- . דמדפוסי שימוש, תרומות וכיוונים לעתיד –

  ברוקדייל. ירושלים. 

תפרוסת  –מועדונים חברתיים לזקנים . 2012שרון, א'; ברודסקי, ג'; באר, ש'. 

מכון -ג'וינט-מאיירס ,13-630- דמ .ארצית, דפוסי פעילות ומאפייני המבקרים

  ברוקדייל. ירושלים.

OECD. Health at a Glance. Selected years. 

http://dx.doi.org/10.1787/health_glance-2013-en 

OECD.stat Extracts 

http://stats.oecd.org 

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 (IDB).  

www.census.gov/ipc/wwwidbnew.html  

United Nations. World Population Prospects: 2015 Revision. 

http://www.un.org/en/development/desa/population/events/other/10/index.shtml 

World Health Organization. Global Health Observatory Data Repository.  

http://apps.who.int/ghodata/  
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World Health Organization. Statistical Information System (WHOSIS).  

http://apps.who.int/whosis/database/mort  

World Health Organization. World Health Statistics 2009.  

www.who.int  
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  הנושאים בלוחות (לפי עמודים) מפתח

  העקרונות של מפתח הנושאים בלוחות

המפתח כולל את הנושאים העיקריים המופיעים בכל לוח של השנתון. המפתח אינו 

מתייחס לטקסט אלא ללוחות בלבד והוא מציין את העמוד בשנתון בו מופיע אותו 

ערך. אין התייחסות במפתח למאפיינים "גיל" ו"מין" שהם בסיסיים ביותר בשנתון 

בלוחות המוקדשים במלואם זה ומופיעים בחלק גדול מאוד של הלוחות (אם כי 

לנשים יש לכך ביטוי במפתח). כמו כן המפתח כולל את המאפיינים (משתנים) עצמם 

ולא את האופנויות (קטגוריות) שהם מקבלים. לדוגמה: המפתח כולל את הערך 

"מצב משפחתי" אך לא את הערכים "אלמן/ה" או "נשוי/אה" שהם מקרים פרטיים 

ויים שבהם נעשה שימוש בשנתון משקפים את של הערך "מצב משפחתי". הביט

המינוח הסטטיסטי הרשמי של הארגונים המספקים לנו את הנתונים. זו הסיבה 

שבמקרים רבים המפתח ַמפנה מֵשם של ערך מוכר יותר באופן יחסי לֵשם הערך כפי 

ראו: מועסקים"). לעתים מופיעה הפניה  - שמופיע בשנתון (לדוגמה: "עובדים 

ראו גם:  - ים הקרובים לערך בו מדובר (לדוגמה: "בני דתות אחרות לערכים נוספ

 ערבים"). 

  

 א
 145אבחנה פסיכיאטרית  

 84-19אוכלוסייה  

 ראו: יישובים, מחוז, נפה, צורת יישוב, רשויות מקומיות    -אזור גאוגרפי 

 241(עמדות לגבי)  אינטרנט 

 240(שימוש)  אינטרנט 

 35ארצות לידה  

 264-261, 211(דרוג של הרשויות המקומיות)  כלכלי - אשכול חברתי

 43(דרוג של הרשויות המקומיות)  אשכול פריפריאליות 

 317 ,140-135אשפוז/אשפוזים  

 307אשפוז יום שיקומי  

 141אשפוז יום פסיכיאטרי  

 146-142אשפוז פסיכיאטרי מלא  
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 ב
 ראו: הרגשת בדידות - בדידות 

 132-131בדיקות רפואיות  

 133בדיקת שיניים  

מרכזי יום, , ראו: אינטרנט, חוגים, טיול, מועדונים חברתיים, מחשב -בילוי זמן 
 מתנדבים, נופש, פנאי, פעילות התנדבותית

 364-336בינלאומי (ראו גם: מדינות)  

 130-128ביקורים אצל רופא  

 306-303בית חם לקשיש  

 176בית ספר אחרון  

 245, 184 ,181-179, 100, 30בני דתות אחרות (ראו גם: ערבים)  

 117בעיות שינה  

 217-215בעלות על דירה  

 148-100בריאות  

טיפול  ראו: אשפוז יום פסיכיאטרי, אשפוז פסיכיאטרי מלא, -בריאות הנפש 
 אמבולטורי פסיכיאטרי

 ראו: מוסדות לטיפול ממושך    -בתי אבות 

 אשפוז/אשפוזים, מוסדות לטיפול ממושך, מחלקות (בבתי חולים), ראו: - בתי חולים 
 מחלקות לרפואה דחופה

 

 ג
 ראו: מדד ג'יני - ג'יני 

 79גיל זכאות לקצבת זיקנה  

 337, 22גיל חציוני  

 363-362גיל פרישה אפקטיבי  

 363-362גיל פרישה רשמי  

 80גיל פרישת חובה  

 285-274גמלת סיעוד  

 321-317ממושכת  -גריאטריה לא

 גרים לבד (ראו: משק/י בית)
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 ד
 316-315דיור מוגן  

 84-19דמוגרפיה  

 31דרוזים  

 31דת  

 246-245דתיות  

 

 ה
 70-62הגירה פנימית (בין יישובים)  

 206-204הוצאה (כספית)  

 209 ,193-188הכנסה (כספית) (ראו גם: מקורות הכנסה) 

 משק/י בית)הסדרי מגורים (ראו: 

 233העסקת עוזרת או מטפלת  

 226הרגשת בדידות  

 ראו: בית ספר אחרון, שנות לימוד, תעודה גבוהה ביותר - השכלה 

 203-194השלמת הכנסה  

 111התאבדויות  

 128התייעצות עם רופא  

 130-128התמחות רפואית  

 ראו: מתנדבים, פעילות התנדבותית -התנדבות 

 

 ו
 218הנוכחית  וותק מגורים בדירה 

 208ויתור על הוצאות ורכישות שונות בגלל קשיים כלכליים  

 

 ז
 ראו: גמלת סיעוד    -זכאים לגמלת סיעוד 

 

 ח
 ראו: קשר עם חברים - חברים 

 ראו: מחלקות לרפואה דחופה -חדרי מיון 
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 215חדרים (מספר ממוצע במשק בית)  

 238חוגים  

 ראו: גמלת סיעוד    - חוק ביטוח סיעוד 

 ראו: מענק חימום    -חימום 

 133חיסון נגד שפעת  

 242))  65חשיפה לעבריינות (ראו גם: עברות (שבוצעו נגד בני +

 

 ט
 237טיול  

 141טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי  

364  )LongTerm Careטיפול ארוך טווח ( 

 ראו: שירותים    -טיפול ממושך 

 133טיפול שיניים  

 

 י
 336 יבשת (יבשות העולם) 

 175, 121, 103 ,35-34יבשת לידה (ראו גם: מקום לידה)  

 35יבשת מוצא  

, 184 ,181-179, 175 ,125-124, 100, 34 ,31-30יהודים (ראו גם: יהודים ואחרים)  
245 ,296 ,303 ,308  

-103 ,84-82, 76, 74 ,72-71, 38 ,35-34 ,30-29, 22יהודים ואחרים (ראו גם: יהודים)  
100, 115 ,123-120, 135 ,218-217, 221 ,231-224, 231 ,233 ,235 ,246 ,264-261 

 347-346, 24יחס המינים  

 81יחס תמיכה בהורים  

 359-356 ,80-78יחסי תלות  

 70-64 ,59-44יישובים (ראו גם: מעמד מוניציפלי, רשויות מקומיות)  

 ראו: צורת יישוב    - יישובים כפריים 

 ראו: צורת יישוב    -  יישובים עירוניים

 123-122יכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים  

 207יכולת לכסות את ההוצאות החודשיות  
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 כ
 361-360 ,187-183 ,181-179כוח העבודה האזרחי (ראו גם: מועסקים)  

 

 ל
 ראו: ערבים, בני דתות אחרות - לא יהודים 

 ראו: מחלקות לשירותים חברתיים -לשכות רווחה 

 

 מ
 ראו: אשפוז/אשפוזים    -מאושפזים 

 246-174מאפיינים חברתיים וכלכליים  

 148-147מבוטחים (בקופות חולים)  

 123-122, 71מגורים בקהילה  

 115(מסת גוף)   BMIמדד 

 210מדד ג'יני  

 364-336מדינות (השוואה בינלאומית)  

364-360, 355-354  OECD מדינות 

 פעולות ותפקודים שוניםראו: יכולת לבצע  -מוגבלות 

 ראו: מוסדות לטיפול ממושך -מוסדות 

 326-322, 71מוסדות לטיפול ממושך  

 31מוסלמים  

 295מועדונים חברתיים  

 187-186 ,184-182מועסקים (ראו גם: כוח העבודה האזרחי)  

 203-202 ,61-60מועצות אזוריות (ראו גם: מעמד מוניציפלי, רשויות מקומיות)  

 ראו: מעמד מוניציפלי, רשויות מקומיות   - מקומיות מועצות 

 ראו: ארצות לידה, יבשת לידה, יבשת מוצא - מוצא 

 220-219קיימא  - מוצרים בני

 223-222מּורשים לנהוג (ראו גם: נהגים) 

 ראו: צורת יישוב    - מושבים 

 324 ,319-318, 316, 295, 184 ,63-62 ,39-36מחוז  

 118פטירה/פטירות)  מחלות (ראו גם: 
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 140-137מחלקות (בבתי חולים)  

 134מחלקות לרפואה דחופה  

 273-261מחלקות לשירותים חברתיים  

 240(שימוש)  מחשב 

 232-229מטופלים  

 232-229מטפלים (ללא תמורה כספית)  

 ראו: מחלקות לרפואה דחופה - מיון 

ממושכת, מחלקות (בבתי חולים), מוסדות לטיפול - לא ראו: גריאטרייה -מיטות 
 ממושך

 221מכונית  

 295, 42מעמד מוניציפלי  

 291-287מענק חימום  

 116מעשנים  

 ראו: תפיסה עצמית של מצב הבריאות - מצב הבריאות 

 264-261 ,73-72מצב משפחתי  

 264-261מקום לידה (ראו גם: יבשת לידה)  

 191-190כנסה (כספית)) מקורות הכנסה (ראג גם: ה

 302-296מרכזי יום  

 227משבר או מצוקה  

 ראו: משק/י בית, קשר עם בני משפחה -משפחה/ות 

 220-219 ,216-215, 213 ,210-209 ,206-204 ,189-188 ,77-74משק/י בית  

 183משרה חלקית  

 294-292מתנדבים (ראו גם: פעילות התנדבותית)  

 

 נ
 127לנהוג)  נהגים (ראו גם: מורשים 

 237נופש  

 31נוצרים  

 ראו: יכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים - ניהול משק בית 

 ראו: יכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים -ניידות 

 133ניקוי שיניים  
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 324, 316 ,39-36נפה  

 ראו: משק/י בית   -נפשות (במשק בית) 

 347-346, 110, 30  *נשים

 336נתונים כלל עולמיים  

 

 ס
 ראו: פטירה/פטירות   -סיבות פטירה 

 228סיוע מעמותה או ממתנדבים  

 ראו: גמלת סיעוד    -סיעוד 

 294-293סניפי המוסד לביטוח לאומי  

 ראו: שאתות ממאירות - סרטן 

 

 ע
 ראו: חשיפה לעבריינות -עבריינות 

 ראו: מועסקים    -עובדים 

 286עובדים סמך מקצועיים  

 264-261 ,33עולי אתיופיה  

-123, 103, 76, 74 ,72-71 ,54-52, 39 ,33-32ואילך)   1990(שעלו משנת עולי בריה"מ לשעבר 
122, 217-215, 218 ,221 ,231-224, 235 ,264-261 

 32ואילך)   1990(שעלו משנת עולים 

 214-212(ראו גם: השלמת הכנסה)   -עוני 

 234)  65עזרה להורים (של בני +

 מעשניםראו:  - עישון 

 , עוליםואילך) 1990(שעלו משנת ראו: עולי בריה"מ לשעבר  -עלייה 

 ראו: יישובים, מעמד מוניציפלי, רשויות מקומיות - עיריות 

 ,102-100 ,84-82, 76, 74 ,72-71, 38 ,30-29, 22(ראו גם: בני דתות אחרות)   -ערבים 
115 ,120 ,125-122, 135 ,175 ,218-217, 221 ,231-224, 233 ,235 ,246, 264-261, 
296 ,303 ,308 

 ראו: יישובים, ערים גדולות, צורת יישוב, רשויות מקומיות   -ערים 

 216ערים גדולות  

                                                 

נתונים על נשים בלבד. בנוסף לכך, יש בשנתון לוחות רבים עם  ישמתייחס ללוחות שבהם   *
  .פירוט לפי מין
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 פ
 353-352 ,110-106 ,103-102פטירה/פטירות  

 105-104פטירות בבתי חולים  

יום, מרכזי  (ראו גם: אינטרנט, חוגים, טיול, מועדונים חברתיים, מחשב, -פנאי 
 239מתנדבים, נופש, פעילות התנדבותית)  

 193-192פנסיה  

 ראו: יכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים -פעולות יומיומיות 

 114-113פעילות גופנית  

 236פעילות התנדבותית (ראו גם: מתנדבים)  

 

 צ
 308, 303 ,296-295 ,264-261 ,63-62 ,41-40צורת יישוב 

 

 ק
  , 120, 115 ,102-100 ,84-82, 76, 74 ,72-71, 38 ,30-29 ,22קבוצת אוכלוסייה  

122-125, 135 ,175 ,181-179, 184 ,218-217, 221 ,231-224, 233 ,235 ,264-261, 
296 ,303 ,308 

 314-308קהילות תומכות  

 148-147קופת חולים  

 ראו: צורת יישוב   -קיבוצים 

 203-194קצבת זיקנה ושארים  

 224משפחה  קשר עם בני 

 225קשר עם חברים  

 

 ר
 ראו: יכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים - ראייה 

 130-128רופא  

 ראו: התמחות רפואית -רופא מומחה 

 ראו: מכונית -רכב 

 ,201-195רשויות מקומיות (ראו גם: יישובים, מועצות אזוריות, מעמד מוניציפלי)  
211 ,273-265, 285-278, 291-288, 302-298, 306-304, 314-310 
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 ש
 121-119שאתות ממאירות (ראו גם: פטירה/פטירות)  

 244-243שביעות רצון מאזור המגורים  

 244-243שביעות רצון מתחומי חיים שונים  

 140שהייה ממוצעת במחלקה (בבית חולים)  

 ראו: בעיות שינה -שינה 

 294-292שירות הייעוץ לקשיש (של המוסד לביטוח לאומי)  

 326-261שירותים  

 ראו: מחלקות לשירותים חברתיים - שירותי רווחה 

 ראו: בעלות על דירה    -שכירות של דירה 

 ראו: יכולת לבצע פעולות ותפקודים שונים -שמיעה 

 185 ,175-174שנות לימוד  

 184שעות עבודה  

 178שפת אם  

 

 ת
 127-124תאונות דרכים  

 223תדירות הנהיגה  

 351-348 ,102-100תוחלת חיים  

 349-348תוחלת חיים בבריאות טובה  

 359-358 ,345-342, 336 ,84-81, 78תחזיות אוכלוסייה  

 235תמיכה בילדים (בכסף או בקניית מוצרים)  

 177תעודה גבוהה ביותר  

 355-354, 112תפיסה עצמית של מצב הבריאות  

 33   (של עולי בריה"מ לשעבר)תקופת עלייה 

 118תרופות  
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  זה ןבשנתוחדשים לוחות 

ומשקי בית בכלל האוכלוסייה לפי בעלות על  65משקי בית שבהם גרים בני +  �

 )3.32דירת המגורים, בערים הגדולות, (לוח 

(לוח  2014 וכלל האוכלוסייה המורשים לנהוג, לפי תדירות הנהיגה ומין, 65בני +  �

3.38(  

  )5.3(לוח  במדינות ובשנים נבחרות ,הגיל החציוני של כלל האוכלוסייה  �

, לפי OECDהתופסים את מצב בריאותם כטוב או טוב מאוד, במדינות  65בני +  �

  )5.13(לוח  2013מין, 

) בביתם או Long Term Careאשר מקבלים טיפול ארוך טווח ( 65אחוז בני +  �

  )5.18(לוח  , OECDבמוסד, במדינות 
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  נושאים ולוחות שפורסמו בשנתונים קודמים

  1995לוחות ממפקד האוכלוסין והדיור 

 ,1.10תושבים ויותר (לוח  5,000לפי יבשת לידה ביישובים יהודיים שמנו  65בני +  �

  )1999שנתון 

  )1999, שנתון 1.21תושבים ויותר (לוח  5,000ביישובים שמנו  65מספר בני +  �

שנים לפני מועד המפקד, לפי גיל,  5הגרים בקהילה:  65ם המגורים של בני +מקו  �

  )1999, שנתון 1.25מין, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

ואילך) הגרים  1990(לא כולל עולים שעלו משנת  65מקום המגורים של בני +  �

  )1999, שנתון 1.26שנים לפני מועד המפקד, לפי יישוב (לוח  5בקהילה 

, לפי מספר הילדים שנולדו להן, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת 65נשים בנות +  �

  )1999, שנתון 1.28לידה (לוח 

בקהילה הגרים במשק בית של יחיד, לפי מין, גיל, קבוצת  65אחוז בני +  �

  )1999, שנתון 1.31אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

, שנתון 1.32בקהילה (לוח  הגרים 65הרכב משק הבית והסדר המגורים של בני +  �

1999(  

, שנתון 1.33בקהילה הגרים במשק בית של יחיד, לפי יישוב (לוח  65אחוז בני +  �

1999(  

, 1.34בקהילה הגרים במשק בית של יחיד, לפי מין ויישוב (לוח  65אחוז בני +  �

  )1999שנתון 

ישובים בי 65המספר הכולל של משקי בית בקהילה ומספר משקי הבית עם בני +  �

 )1999, שנתון 1.37תושבים ויותר (לוח  5,000שמנו 

וכלל האוכלוסייה, לפי שנות לימוד, מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת  65בני +  �

  )1999, שנתון 3.5לידה (לוח 

וכלל האוכלוסייה, לפי תעודה גבוהה ביותר, מין, גיל, קבוצת  65בני +  �

  )1999שנתון , 3.7אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

  )1999, שנתון 3.8ביישובים נבחרים (לוח  65שנות לימוד של בני +  �

בקהילה המשתייכים לכוח העבודה האזרחי ביישובים נבחרים  65אחוז בני +  �

  )1999, שנתון 3.12(לוח 
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בקהילה המשתייכים לכוח העבודה האזרחי, לפי מין, ביישובים  65אחוז בני +  �

  )1999ן , שנתו3.13נבחרים (לוח 

האנשים הגרים בקהילה ומשקי הבית בקהילה שברשותם מוצרים בני קיימא:   �

  )1999, שנתון 3.22וכלל האוכלוסייה (לוח  65בני +

הגרים בקהילה שברשותם מוצרים בני קיימא, לפי מין, גיל, קבוצת  65בני +  �

  )1999, שנתון 3.23אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

בקהילה שברשותם מוצרים בני קיימא, לפי יישוב  65י +אחוז משקי הבית עם בנ  �

  )1999, שנתון 3.24(לוח 

, לפי מין, גיל, 65בעלות/שכירות על הדירה בקרב כלל האוכלוסייה ובקרב בני +  �

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

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

1999(  

בתנֵאי שכירות בקהילה, לפי סוג השכירות של הדירה  65משקי בית עם בני +  �

  )1999, שנתון 3.27והיישוב (לוח 

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

  )2000, שנתון 1.32

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

  )2000שנתון 

בקהילה המשתייכים לכוח העבודה האזרחי, לפי מין, גיל, קבוצת  65אחוז בני +  �

  )2000, שנתון 3.10אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

א, שנתון 3.15, לפי מין וגיל (לוח 65מעמד במקום העבודה של מועסקים בני +  �

2000(  

ב, שנתון 3.15, לפי המעמד במקום העבודה (לוח 65בני + מין וגיל של מועסקים  �

2000(  

השוהים במוסדות לקשישים, לפי גיל, מין, מצב משפחתי ויבשת לידה  65בני +  �

  )2000, שנתון 4.40(לוח 

, שנתון 1.15, לפי מין, גיל וקבוצת אוכלוסייה (לוח 65המצב המשפחתי של בני +  �

2001( 

  )2001, שנתון 1.27ל, מצב משפחתי ויבשת לידה (לוח , לפי גיבקיבוצים 65+ בני  �
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 ויבשת לידה מצב משפחתי לפי גיל, מין, ,הגרים בדיור מוגן לקשישים 65+ בני  �

  )2001, שנתון 4.26(לוח 

  

  1996/97לוחות מסקר שימוש בשירותי בריאות 

 ובקרב כלל האוכלוסייה, לפי גיל, מין 65דיווח על מחלות כרוניות בקרב בני +  �

  )1999, שנתון 2.10וסוג המחלה (לוח 

ובאוכלוסייה  65דם בקרב בני +-לחץ- דיווח על אוטם בשריר הלב, סוכרת ויתר  �

  )1999, שנתון 2.11כולה, לפי גיל ומחוז (לוח 

  )1999, שנתון 2.12ובכלל האוכלוסייה, לפי מין (לוח  65נפצעים בני +  �

קדמה לריאיון, לפי מין וגיל , וכלל האוכלוסייה שהתאשפזו בשנה ש65בני +  �

  )1999, שנתון 2.19(לוח 

ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא משפחה ומומחה בשנה,  65ביקורים של בני +  �

 )1999, שנתון 2.31לפי גיל ומין, ממוצע לנפש (לוח 

כולל השוואה ובכלל האוכלוסייה,  65ביקורים אצל רופא ברבע שנה, בקרב בני +  �

 )1999, שנתון 2.34(לוח  היסטורית

  

  1999/2000לוחות מסקר בריאות 

אשר אושפזו בשנה האחרונה, לפי גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה ויבשת  65בני +  �

 )2004, שנתון 2.34לידה (לוח 

או קיבלו חיסון נגד  CT-ו MRIוכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות  65בני +  �

, 2.13קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח שפעת בשנה האחרונה, לפי מין, גיל, 

 )2005שנתון 

אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה, לפי  40ובנות + 65נשים בנות +  �

 )2005, שנתון 2.14גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

, 2.48וכלל האוכלוסייה הממתינים לאשפוז, לפי משך ההמתנה (לוח  65בני +  �

 )2005שנתון 
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  1998-2002חברתי של היישובים בישראל -וחות מהפרופיל הבריאותיל

 )2008, שנתון 2.4(לוח  תוחלת החיים בגילים נבחרים, לפי מין ולפי מחוז ונפה  �

 תושבים, לפי מין 50,000תוחלת החיים בגילים נבחרים, ביישובים שמנו מעל   �

 )2008, שנתון 2.5(לוח 

 )2008, שנתון 2.9(לוח  ן ולפי מחוז ונפה, לפי גיל, מי65פטירות של בני +  �

 )2008, שנתון 2.10(לוח  , לפי גיל, מין ולפי רשות מקומית65פטירות של בני +  �

, 2.54(לוח  מאשפוז כללי, לפי גיל ומין ולפי מחוז ונפה 65שחרורים של בני +  �

 )2008שנתון 

, 2.55(לוח  מקומיתמאשפוז כללי, לפי גיל ומין ולפי רשות  65שחרורים של בני +  �

 )2008שנתון 

 )2008, שנתון 2.63(לוח  שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי, לפי מחוז ונפה 65בני +  �

, שנתון 2.64(לוח  שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי, לפי רשות מקומית 65בני +  �

2008( 

 

  2004/2003לוחות מסקר הבריאות הלאומי 

אות גופנית טובה מאוד או מצוינת, וכלל האוכלוסייה המדווחים על ברי 65בני +  �

 )2010, שנתון 2.12(לוח  לפי גיל, מין, יבשת מוצא וקופת החולים

וכלל האוכלוסייה המדווחים על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת,  65בני +  �

 )2010, שנתון 2.13(לוח  לפי גיל, מין, יבשת מוצא וקופת החולים

ים על עיסוק בפעילות גופנית שלוש פעמים וכלל האוכלוסייה המדווח 65בני +  �

 )2010, שנתון 2.14(לוח  בשבוע או יותר, לפי גיל, מין, יבשת מוצא וקופת החולים

ויותר, לפי גיל  30של  BMIוכלל האוכלוסייה המדווחים על מסת גוף  65בני +  �

 )2010, שנתון 2.15(לוח  ומין

אחת לפחות ביום (בהווה), לפי  וכלל האוכלוסייה אשר מעשנים סיגרייה 65בני +  �

 )2010, שנתון 2.16(לוח  מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת מוצא

וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיות שינה, לפי גיל, מין, קבוצת  65בני +  �

 )2010, שנתון 2.17(לוח  אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים
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(לוח  הם אי פעם כאבים, לפי גיל ומיןוכלל האוכלוסייה שדיווחו שהיו ל 65בני +  �

 )2010, שנתון 2.18

פעם מחלה כרונית - וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי 65בני +  �

, שנתון 2.19(לוח  או שדיווחו כי לקו באירוע מוחי או בהתקף לב, לפי גיל ומין

2010( 

פעם מחלות שונות, -וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבחן אצלם אי 65בני +  �

 )2010, שנתון 2.20(לוח  לפי גיל ומין

וכלל האוכלוסייה המדווחים על בעיה גופנית, לפי גיל, מין, קבוצת  65בני +  �

 )2010, שנתון 2.26(לוח  אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים

וכלל האוכלוסייה המדווחים על שימוש בתרופות ללא מרשם רופא, לפי  65בני +  �

 )2010, שנתון 2.33(לוח  מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים גיל,

וכלל האוכלוסייה המדווחים על שימוש בתרופות עם מרשם רופא, לפי  65בני +  �

 )2010, שנתון 2.34(לוח  גיל, מין, קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים

בשבועיים האחרונים, לפי מין,  וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא 65בני +  �

 )2010, שנתון 2.35(לוח  גיל, יבשת לידה והתמחות הרופא

ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא במהלך שנה, לפי גיל, מין,  65ביקורים של בני +  �

 )2010, שנתון 2.36(לוח  קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא

ות מעבדה בשבועיים וכלל האוכלוסייה המדווחים על ביצוע בדיק 65בני +  �

  )2010, שנתון 2.38(לוח  האחרונים לפני הסקר, לפי גיל

וכלל האוכלוסייה המדווחים על אשפוז בבית חולים, לפי גיל, מין,  65בני +  �

 )2010, שנתון 2.41קבוצת אוכלוסייה, יבשת מוצא וקופת החולים (לוח 

  

 לוחות שונים בנושאי בריאות

וסייה בטיפול בדיאליזה, לפי גיל ומין, שנים ובכלל האוכל 65חולים בני +  �

 )2006, שנתון 2.30נבחרות (לוח 

ובכלל האוכלוסייה,  65חולים חדשים המקבלים טיפול בדיאליזה, בקרב בני +  �

 )2006, שנתון 2.31לפי גיל ומין, שנים נבחרות (לוח 
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 ובכלל 65בעלי ביטוח בריאות משלים וביטוחי בריאות נוספים בקרב בני +  �

 )2006, שנתון 2.68האוכלוסייה, לפי מין, שנים נבחרות (לוח 

ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה עקב  65ביקורים של בני +  �

 )2008, שנתון 2.47(לוח  סיבות חיצוניות, לפי גיל

ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה, עם  65ביקורים של בני +  �

 )2010, שנתון 2.39(לוח  רישום אבחנות

מבוגרים, לפי גיל -אחוז האשפוזים מתוך הביקורים במחלקה לרפואה דחופה  �

  )2010, שנתון 2.40(לוח  ולפי קבוצת אבחנות

  )2014, שנתון 2.20(לוח  יהודים ואחרים הסובלים מדמנטיה 65אומדן בני +  �

חומרת יהודים ואחרים הגרים בקהילה וסובלים מדמנטיה, לפי  65אומדן בני +  �

  )2014, שנתון 2.21(לוח  המחלה, גיל ומין

  

  1997ומעלה,  60לוחות מסקר בני 

בקהילה, המעשנים, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה  65אחוז בני +  �

  )2000, שנתון 2.7(לוח 

שדיווחו שהרופא אבחן אצלם מחלות שונות, לפי גיל ומין (לוח  65אחוז בני +  �

  )2000, שנתון 2.8

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

  )2000, שנתון 2.24(לוח 

בקהילה אשר פגשו רופא משפחה או אחות בחצי השנה האחרונה,  65אחוז בני +  �

 )2000, שנתון 2.36רופא מומחה או רופא שיניים בשנה האחרונה (לוח 

, 1.31גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח  הגרים לבד, לפי מין, 65בני +  �

  )2001שנתון 

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

  )2001, שנתון 1.32

המתגוררים בדירה בבעלותם או בשכירות, לפי מין, גיל, קבוצת  65בני +  �

  )2001, שנתון 3.23אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

  )2001, שנתון 3.25, לפי מספר המדרגות מהכניסה לבניין עד לדירה (לוח 65בני +  �
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 )2001, שנתון 3.28, לפי הימצאות בעיות בדירה (לוח 65בני +  �

אשר הולכים לפחות פעם בשנה להרצאות, לסרטים, להצגות,  65בני +  �

, קבוצת לקונצרטים או למופעים אחרים (שלא במסגרת מועדון), לפי מין, גיל

  )2001, שנתון 3.30אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

  )2001, שנתון 3.31(לוח  65עיסוקים של בני +  �

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

 ) 2002שנתון 

שיש להם ילדים (כולל חתן או כלה), לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה  65בני +  �

  )2003, שנתון 1.26שת לידה (לוח ויב

מ', לפי  400ללכת (להסתובב) מחוץ לבית מרחק של  65מידת היכולת של בני +  �

 )2003, שנתון 2.20מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

יומיות ללא עזרה, לפי מין, גיל, - לבצע פעולות יום 65מידת יכולתם של בני +  �

 )2003, שנתון 2.21ידה (לוח קבוצת אוכלוסייה ויבשת ל

שאינם יודעים לדבר עברית כלל, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת  65בני +  �

 )2003, שנתון 3.6לידה (לוח 

שאינם יודעים לקרוא בעברית, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת  65בני +  �

 )2003, שנתון 3.7לידה (לוח 

א באף שפה, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת שאינם יודעים לקרו 65בני +  �

 )2003, שנתון 3.8לידה (לוח 

 )2003, שנתון 3.31, לפי הימצאות אבזרי מיגון בדירה (לוח 65בני +  �

 )2003, שנתון 3.32, לפי הימצאות עזרים נבחרים בדירה (לוח 65בני +  �

, 3.37ויבשת לידה (לוח המתנדבים, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה  65בני +  �

 )2003שנתון 

העוסקים בפעילות גופנית באופן קבוע, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה,  65בני +  �

 )2004, שנתון 2.6ויבשת לידה (לוח 

העוסקים באופן קבוע בפעילות גופנית, לפי סוג הפעילות ולפי מין, גיל  65בני +  �

 )2004, שנתון 2.7ויבשת לידה (לוח 
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שדיווחו על בעיות ראייה, שמיעה ולעיסה, לפי מין, גיל, קבוצת  65+ בני  �

 )2005, שנתון 2.19אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

שדיווחו על אי שליטה על סוגר השתן, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה  65בני +  �

 )2005, שנתון 2.20ויבשת לידה (לוח 

האחרונה, לפי מין, גיל, קבוצת בקהילה אשר נפלו במהלך חצי השנה  65בני +  �

 )2005, שנתון 2.34אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

בישראל, לפי גיל ומין,  65אומדן ותחזית מספר ניצולי שואה ילידי אירופה בני +  �

 )2005, שנתון 1.33(לוח  2002-2020

  

  *לוחות בנושא פנאי וניצול זמן

  1991/92לוחות מסקר תקצוב זמן 

 65ובני + 14ויות שונות והזמן המוקדש לכך, בקרב בני +המשתתפים בפעיל  �

  )1999, שנתון 3.32(לוח 

 ,3.33לפעילויות שונות, לפי מין (לוח  65ממוצע הזמן היומי שמקדישים בני +  �

  )1999שנתון 

לפעילויות שונות, לפי מין, ולפי  65ממוצע הזמן היומי שמקדישים בני +  �

  )1999, שנתון 3.34היומיום (לוח  קיום בעיות בריאות המפריעות בחיי

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

 )1999שנתון 

 

  1997לוחות מסקר חשיפה לאמצעי תקשורת 

שקראו לפחות גיליון אחד של עיתון יומי בחמשת ימי  19ובני + 65בני +  �

  )2000, שנתון 3.34החול האחרונים (לוח 

שקראו לפחות גיליון אחד של עיתון יום ו' בארבעת סופי  19ובני + 65+ בני  �

  )2000, שנתון 3.35השבוע האחרונים (לוח 

                                                 

ברשימת הלוחות של ברשימת הלוחות בנושא פנאי וניצול זמן מופיעים לוחות שהופיעו גם   * 
 ומעלה), אם הם קשורים לנושא זה. 60סקרים אחרים (למשל סקר בני 
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שקראו לפחות גיליון אחד של שבועון מארבעת הגיליונות  19ובני + 65בני +  �

  )2000, שנתון 3.36האחרונים (לוח 

ארבעת הגיליונות שקראו לפחות גיליון אחד של ירחון מ 19ובני + 65בני +  �

  )2000, שנתון 3.37האחרונים (לוח 

, שנתון 3.39בקולנוע (לוח  19ובני + 65מספר הביקורים החודשי של בני +  �

2000(   

 לכל ביחס שהאזינו לרדיו ביום חול ("אתמול") 19+ ובני 65+ : בני3.34לוח   �

 )2001, שנתון 3.34(לוח  ערוץ

 

  1999וספורט, לוחות מסקר הרגלי קריאה, בילוי 

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

 )2006, שנתון 3.44ושל כלל האוכלוסייה (לוח  65הרגלי קריאה של בני +  �

 )2006, שנתון 3.45ושל כלל האוכלוסייה (לוח  65הרגלי בילוי של בני +  �

 

  לוחות ממקורות שונים

לפחות פעם בשנה להרצאות, לסרטים, להצגות, אשר הולכים  65בני +  �

לקונצרטים או למופעים אחרים (שלא במסגרת מועדון), לפי מין, גיל, 

  )2001, שנתון 3.30קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה (לוח 

 )2001, שנתון 3.31(לוח  65עיסוקים של בני +  �

 ,3.37(לוח  המתנדבים, לפי מין, גיל, קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה 65בני +  �

 )2003שנתון 

  

  1996/97לוחות מסקר הרגלי נסיעה, 

ושל כלל האוכלוסייה, לפי זמינות רכב  65התפלגות נסיעות ביממה של בני +  �

  )2003, שנתון 3.40למשק בית ואמצעי תחבורה (לוח 

ושל כלל האוכלוסייה, לפי זמינות רכב  65התפלגות נסיעות ביממה של בני +  �

 )2003, שנתון 3.41נסיעה (לוח למשק בית ומטרת 
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  לוחות בנושא עבודה, הכנסות, עוני ומאפיינים חברתיים

ממדי העוני בקרב משפחות שבראשן עומד קשיש לאחר תשלומי העברה   �

 )2004, שנתון 3.23ומסים ישירים, לפי מחוזות (לוח 

וכלל האוכלוסייה התומכים בהוריהם, לפי גיל התומך, מין וסוג  55בני +  �

 )2007, שנתון 3.43(לוח  2005מיכה, הת

היבטים שונים בסביבת המגורים (תחושת ביטחון וגורמים מפריעים) בקרב   �

 )2008, שנתון 3.36(לוח  וכלל האוכלוסייה, לפי מין 65בני +

, 3.23(לוח  משקי הבית של קשישים מסך משקי הבית בכל עשירון הכנסה  �

 )2009שנתון 

וקבוצת  ובכלל האוכלוסייה, לפי מדד ביטחון תזונתי 65משקי בית של בני +  �

 )2009, שנתון 3.29(לוח  2003אוכלוסייה, 

, לפי מידת הקור בדירה בחורף ולפי קבוצת 65משקי בית של בני +  �

 )2009, שנתון 3.30(לוח  2003אוכלוסייה, 

, לפי הימצאות מים חמים בדירה ולפי קבוצת 65משקי בית של בני +  �
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