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 : מערכת השירותים לקשישים.4

  היצע ודפוסי שימוש

 

 

 מבוא

מוצגי� כא� נתוני� . מערכת השירותי� המיועדת לאוכלוסייה הקשישהב ד�פרק זה 

כגו� ( החל משירותי� הניתני� בבית הקשיש ,רצ� השירותי� הקיימי� לקשישי�על 

מועדוני� (הילה דר� שירותי� המסופקי� במסגרות שונות בק, )שירותי חוק סיעוד

וכלה בשירותי� מוסדיי� , )ה תומכת ודיור מוג�קהיל(כניות דיור ותו) ומרכזי יו�

 . הלוחות בפרק מופיעי� בהתא� לרצ� זה ).בתי אבות ובתי חולי� לחולי� כרוניי�(

קשיש במסגרת הבית ה בהשארתמדיניות שירותי הבריאות והרווחה בישראל דוגלת 

הדבר מתבטא בתגבור . במידת האפשר, מסגרת מוסדית העברתו לובמניעתוהקהילה 

 המאמצי� לפיתוח ובהגברתהמשאבי� המיועדי� לשירותי� הקהילתיי� השוני� 

 . שירותי� חדשי�

ממשלה ההספקת� מתחלקת בי� משרדי להאחריות למימו� השירותי� לקשישי� ו

אומי המוסד לביטוח ל, משרד הרווחה, משרד הבריאות: העיקריי� שבה�(שוני� ה

לצד גופי� ממשלתיי� פועלי� ארגוני� . לבי� הרשויות המקומיות) ומשרד השיכו�

 . וולונטריי� ופרטיי�, ציבוריי�

סוג השירות ובהתא� פי !על ,בי� המשרדי� והארגוני� השוני�מתחלקת האחריות 

משרד הרווחה אחראי על ,  בתחו� המוסדי, למשל,כ�. למצבו התפקודי של הקשיש
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משרד הבריאות אחראי על הטיפול בקשישי� , שי� עצמאיי� ותשושי�הטיפול בקשי

 וקופות החולי� אחראיות על הטיפול  בקשישי� במצב ,סיעודיי� ותשושי נפש

 .סיעודי מורכב

המציגי� את דפוסי השימוש של קשישי� , להבדיל מפרקי� אחרי� בשנתו�

 נתוני� על ההיצע ג�,  בנוס� לדפוסי השימוש,בפרק זה מוצגי�, בשירותי� שוני�

 שלא בכל היאהסיבה לחוסר האחידות בהצגת הנתוני� . של שירותי� שוני�

או מעודכני� על דפוסי השימוש של הקשישי� /השירותי� קיימי� נתוני� זמיני� ו

 יש לציי� כי אי אפשר לספק נתוני� כמותיי� על כל השירותי� ,כמו כ�. בה�

 בגלל ,די ארגוני� וולונטריי� ופרטיי�י! אלה המסופקי� עלעלובעיקר , לקשישי�

 . העדר נתוני� מרוכזי� וזמיני�

לאוכלוסיית בשירותי� מתייחסי� שיעורי השימוש לגבי י� נתונחלק מה, בפרק זה

המוסד (גדרת שירותי הרווחה פי ה!עללאוכלוסייה הקשישה  ! וחלק אחר ,65+בני 

עקב , כמו כ�. 60+ונשי� בנות  65+דהיינו גברי� בני , )לביטוח לאומי ומשרד הרווחה

במרבית ) 75(+של קשישי� בגילי� גבוהי� יותר  דפוסי השימוש הגבוהי� יותר

    1.אוכלוסייה זוגבי  חלק מהנתוני� ג� לחלי�השירותי� 

, כמו בפרקי� אחרי� בשנתו�,  בפרק זההוצגו, כדי ללמוד על התפתחות השירותי�

לפי קבוצות , במידת האפשר, הנתוני�כ� הוצגו . היסטוריבמבט נתוני� חלק מה

על מידת זמינות� ,  השירותי�ת ללמוד על פריסכדי, אוכלוסייה ואזורי� גאוגרפיי�

 .ועל השימוש בה� בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה

 לשני� !א� בחלק� , 2004הנתוני� בלוחות של פרק זה מתייחסי� בעיקר לשנת 

 . מוקדמות יותר

 

 ממצאים עיקריים

מטע� המוסד לביטוח זכאי� לגמלת סיעוד  114,400! כ היו2004שנת בסו�  �

אחוז ). 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני (באר,  מהקשישי� 15%וה� היוו , לאומי

                                                 
 השירותי� לגבי. מידת השימוש של הקשישי� בשירותי� השוני� באחוזי�על בדר� כלל הוצגו נתוני�   1

הוצגו הנתוני� , או שלגביה� מוצגי� נתוני� על מידת ההיצע של השירות, מצומצ�בה� השימוש ש
 . לאל�י�בשיעור
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אחוז הנשי� . 85+ מהקשישי� בגיל 47%!הזכאי� עולה ע� הגיל ומגיע ל

לוח (פער זה מצטמצ� ע� העלייה בגיל . 50%!כהזכאיות גבוה מזה של הגברי� ב

4.1.( 

 מצביעה על כ� שהרוב  לזכאי� לגמלת סיעודנת שניתתוכנית הטיפולבחינת  �

 קיבלו 15%,  ביקרו במרכז יו�8% ,� בביתטיפול אישי קיבלו) 97%(הגדול 

 ).4.2לוח ( קיבלו משדר מצוקה 14%!מוצרי ספיגה ו

 אחוז הזכאי� מתו� ,בהתא�. 2004!1990  בשני�4.1 פי מספר הזכאי� גדל �

) 166%גידול של  (2.7פי גדל ) 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני (כלל הקשישי� 

  ).4.3לוח (בתקופה זו 

 32% (זכאי� לגמלה מוגדלת 30%, מתו� הזכאי� לגמלת סיעוד 2004בשנת  �

גרי�  מ� הזכאי� לגמלת סיעוד 47%!כ� יצוי� ש).  מהנשי�29%!ו מהגברי�

 ).4.4לוח  (;) מהגברי�27%!ו  מהנשי�54% (�לבד

באחוז הזכאי� לגמלת סיעוד מתו� כלל  רשויות מקומיותקיימי� הבדלי� בי�  �

, ביישובי� כוכב יאיר( 5%!2%  אחוז זה נע בי�.רשות המקומיתהקשישי� ב

אורנית וכפר ורדי� ובמועצות , שוה�, רעות!מכבי�!מודיעי�, מודיעי� עילית

קריית , שדרות, אור עקיבא ( ומעלה33%! ל,)האזוריות רמת נגב והגליל העליו�

 ).4.5לוח (; )מלאכי וקלנסווה

 מהמחלקות עזרה בניהול משק הבית קשישי� 3,800!כ קיבלו 2004בשנת  �

 600! קרוב ל; מטע� השירות לרווחת הפרט והמשפחהלשירותי� חברתיי�

שילוב של טיפול אישי ( קיבלו טיפול כוללני 650!וקשישי� קיבלו טיפול אישי 

בשני� האחרונות נרשמה ירידה במספר הקשישי�  ;)ול משק הביתועזרה בניה

 ).4.6לוח (המקבלי� שירותי� אלה 

 4.6%מספר זה מהווה . מענק חימו� קשישי� 35,900! קיבלו כ2005/2004בחור�  �

 חל 2004!1996בשני� ). 60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני (מאוכלוסיית הקשישי� 

 ).4.7לוח ( שקיבלו את המענק גידול ניכר במספר ובאחוז הקשישי�

 סניפי� 22!מוסד לביטוח לאומי ממוקמות ב הלש תחנות לייעו� לקשיש �

.  קשישי� בממוצע לחודש10,200! פנו לייעו, כ2004 בשנת .מרכזיי� של המוסד
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 מתנדבי� 4,400!כידי !ניתני� בשירותי הייעו, מסופקי� עלהמכלול השירותי� 

 ).4.11!4.9ות לוח(

מספר . לקשישי�מועדוני� חברתיי�  840 פעלו באר, 2003שנת באמצע  �

אחוז . 75,900!עליה� התקבל דיווח כמותי הגיע לש מועדוני� 780!בכהמבקרי� 

 ).4.12לוח ( 12%!הקשישי� המבקרי� במועדוני� מוער� ב

) כולל מועדוני� מועשרי�( מרכזי יו� 185!כ פעלו באר, 2002 שנת בתחילת �

מרבית מרכזי היו� .  קשישי�15,830!בה� הגיע לכלקשישי� ומספר המבקרי� 

ידי גופי� ! על18%, )77%(ידי עמותות מקומיות למע� הזק� !מופעלי� על

 במסגרת מחקר מקי� על ).4.15לוח (ידי גופי� פרטיי� ! על5%!וולונטריי� ו

. ייער� ג� מפקד של המבקרי� בה�, 2006מרכזי היו� לקשישי� שיתבצע בשנת 

 .כני� יתפרסמו בשנתו� הבאהנתוני� המעוד

 בקרב וכ� ג�, 65+מבני  3%!כ במרכזי יו�ביקרו  2002 שנת תחילתב �

מהאחוז  חמישהאחוז המבקרי� במגזר הכפרי הוא פי . האוכלוסייה הערבית

 ).4.16לוח (; )בהתאמה ,65+ מתו� בני 2%! ו10%( במגזר העירוני המקביל

 �  �  ומספר המבקרי� בה� י היו� מספר מרכזוגדל 2002!1990השני� במהל

לוח  (2.5גדל פי  75+ אחוז המבקרי� מתו� בני ; בהתאמה,309%!וב 247%!ב

4.17.( 

 ברשויות המקומיות השונות 65+ מתו� בני אחוז המבקרי� במרכזי היו� �

בבת י� ובמועצה האזורית הגלבוע , בחולו�, מתקרב לאחוז אחד באשדוד

, סייה ובמועצות האזוריות הגליל העליו� ומעלה בפרד20%!ומגיע עד למעלה מ

 ).4.18לוח (; עמק הירד�, מרחבי� זבולו�

 קשישי� 1,160! ובה� השתתפו כבית ח� מוקדי� של 106 פעלו 2004בסו� שנת  �

 ).4.19לוח (

 בקרב בדיקות סינו� לאיתור בעיות ראייה 10,500! נערכו כ2004במהל� שנת  �

 באותה שנה נערכו ג� . ו לא תקינותנמצא) 49%(כמחצית מהבדיקות  . קשישי�

כשליש מהקשישי� . אצל קשישי�בדיקות סינו� לאיתור בעיות שמיעה  11,500!כ

יצוי� שרוב הקשישי� הללו עברו את שתי . שנבדקו סבלו מבעיות שמיעה

 ).4.20לוח (הבדיקות 



 231 קשישיםל מערכת השירותים 

  ובה� היו חברי� ,קהילה תומכתכניות של ו ת110  פעלו באר,2004 בסו� שנת �

מחצית החברי� בקהילות אלה משתייכי� .  בתי אב16,500! קשישי� מ22,200!כ

לקהילות המופעלות על ידי עמותות מקומיות למע� הזק� וכמחצית משתייכי� 

ארבעה עשר אחוזי� ). בעיקר פרטיות(לקהילות המופעלות על ידי חברות 

  ).4.24לוח (מהחברי� משתייכי� לקהילות הפועלות במגזר הכפרי 

במספר , הקהילות התומכות מרשי� במספר גידול האחרונות נרש� בשני� �

 3%, 2004בסו� . החברי� בה� ובאחוז החברי� מתו� האוכלוסייה הקשישה

לעומת פחות מחצי , מהקשישי� באר, היו חברי� באחת מהקהילות התומכות

 ).4.25לוח  (1997אחוז בסו� 

 אינו ברשות המקומית הגרי� 65+ מתו� בני אחוז החברי� בקהילה התומכת �

מ� העבר השני . ובאשקלו�, באשדוד, בחולו�, בבת י�,  ברמת ג�1%עולה על 

כי בקצרי� ובמועצות האזוריות מעלה יוס� והגליל העליו� אחוז זה , נמצא

 ).4.26לוח  (30%עולה על 

  ובה�,כניות לדיור מוג� לקשישי�ות 170!קרוב ל היו באר, 2003 שנת אמצעב �

  יחידות לאל� בני70 או 65+ יחידות דיור לאל� בני 32שה� , ת דיור יחידו19,800

ידי בכניות המופעלות ונמצאות בת) 45%(מחצית יחידות הדיור קרוב ל.  ומעלה75

 30%!ידי המגזר הוולונטרי ובכניות המופעלות ו מה� בת25%, המגזר הממשלתי

 ).4.29!ו 4.28לוח (ידי המגזר הפרטי בכניות המופעלות ובת

מספר יחידות , 2.4פי  כניות הדיור המוג�וגדל מספר ת 2003!1990בשני�  �

לוח  (2.1גדל פי  65+ושיעור יחידות הדיור לאל� יהודי� בני , 3.2פי גדל הדיור 

4.29.( 

במחוזות . השוני� באר,כניות לדיור מוג� באזורי� והבדלי� בהיצע הת יש �

ש� נרש� ההיצע הגבוה , במיוחד בנפת באר שבע ( והדרו�המרכז, ירושלי�

 גבוה מהשיעור 65+ יחידות הדיור המוג� לאל� בני שיעור, ובנפת חיפה) באר,

במחוז הצפו� נמצא השיעור הנמו� ביותר של יחידות ).  בממוצע37(הארצי 

 שיעור זה קרוב ,במחוזות חיפה ותל אביב). 15 (65+דיור מוג� לאל� בני 

 ).4.30לוח (לשיעור הארצי 

 600!ובה� כ, חריפהיה י לגריאטרותמחלק בתי חולי� 19!בהיו  2004בסו� שנת  �

). 75+ מיטות לאל� בני 1.9 או 65+ מיטות לאל� בני 0.9(ל ומיטות בס� הכ
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והשהייה הממוצעת של , להא ות אשפוזי� במחלק17,100!כבאותה שנה נרשמו 

מחלקה תה י בתי חולי� הי14!ב.  ימי�12 מה� הייתה שוחררוחולי� ש

! לגריאטרייה מיטות880ל היו בבתי חולי� אלה וובס� הכ, שיקו��יהיאטרלגרי

בשנה זו נרשמו ). 75+ מיטות לאל� בני 2.8 או 65+ מיטות לאל� בני 1.3(שיקו� 

ממנה ו שוחררוהשהייה הממוצעת של חולי� ש, זו אשפוזי� במחלקה 9,800

 .בתי חולי� 36! בת מורכבית סיעודהמחלק יתהבאותה שנה הי .�מי י35 הייתה

 4.7 או 65+ מיטות לאל� בני 2.1( מיטות 1,460 הכול בס�במחלקות אלה היו 

 והשהייה ,אשפוזי� 5,250במחלקות אלה נרשמו ). 75+מיטות לאל� בני 

 ).4.32!ו 4.31 ותלוח( יו� 71  עלעמדהו שוחררהממוצעת של החולי� ש

, חריפהה ייאטריגרבמחלקות הבדלי� בי� האזורי� בהיצע של מיטות קיימי�  �

במחוז הצפו� נמצא השיעור הנמו� . שיקו� וסיעודית מורכבת!יהיגריאטר

! במחלקות של סיעוד מורכב ובגריאטרייה65+לאל� בני ביותר של מיטות 

 של כל ביותר השיעור הגבוהנמצא  במחוז המרכז .שיקו� לא היו מיטות כלל

 ).4.34 לוח(סוגי המיטות 

 לאל� 2.7!מ(שיקו� !דה בשיעור מיטות גריאטרייה חלה ירי2004!1990בשני�  �

שיעור המיטות במחלקה הסיעודית נמצא כי  , במקביל.)1.3!ל 65+בני 

גריאטרייה ב שיעור המיטות .)2.1! ל65+ לאל� בני 0.2!מ( 10גדל פי המורכבת 

 ).4.35לוח  (נשאר יציב 65+ לאל� בני חריפה

 )55%( מה� 220 ,ול ממוש�מוסדות לטיפ 400!כ היו באר, 2004שנת בסו�  �

) 3%(מה�  10!ו  בבעלות של גו� וולונטרי)42%(� המ 170!כ, בבעלות פרטית

 ).4.36לוח (בבעלות ממשלתית 

 מתוכ�, 30,800!היה כ 2004 בסו� מספר המיטות במוסדות לטיפול ממוש� �

ה� בפיקוח משרד הרווחה ומיועדות לקשישי� עצמאיי� ) 12,600( 41%

ה� בפיקוח משרד הבריאות ומיועדות ) 18,200( מתוכ� 59%!ו, ותשושי�

 ).4.37לוח ( לקשישי� סיעודיי� ותשושי נפש

מס�  52%!מצביעה על כ� שהתפלגות המיטות לטיפול ממוש� לפי מגזר  �

למגזר  ! 7%!למגזר הוולונטרי ו ! 41% ,המיטות משתייכות למגזר הפרטי

טות שבפיקוח משרד חלקו של המגזר הוולונטרי בולט במי. הממשלתי

 ).4.38לוח (המיטות לתשושי נפש משתייכות למגזר הפרטי  מ60%!כ. הרווחה
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 השוני� אזורי�י� ההבדלי� בהיצע של מיטות לטיפול ממוש� בקיימי�  �

 מיטות לאל� 99 או 65+ מיטות לאל� בני 45ל ובס� הכ היו ,2004בסו� . באר,

ותר של מיטות לטיפול ממוש� במחוז המרכז נמצא השיעור הגבוה בי. 75+ בני

נמצא  ,לעומת זאת. )75+ מיטות לאל� בני 131 או 65+ מיטות לאל� בני 61(

 � מיטות 23(במחוז הדרו� השיעור הנמו� ביותר של מיטות לטיפול ממוש

 ).4.40לוח  (;)75+ מיטות לאל� בני 55 או 65+לאל� בני 

 .ות לטיפול ממוש�מספר המוסדהכפיל את עצמו  2004!1990 במהל� השני� �

 בשיעור כלל המיטות 5%של והדבר מבטא גידול , 62%!במספר המיטות גדל 

. בתקופה זו, 75+בשיעור זה לאל� בני  4%וגידול שלילי של  65+לאל� בני 

 בשיעור המיטות בפיקוח משרד 34% ה ירידה שלחלבמהל� שני� אלה 

וגידול של צמאיי� בשיעור המיטות לע 84%ירידה של  (75+הרווחה לאל� בני 

גדל   שיעור המיטות בפיקוח משרד הבריאות.)בשיעור המיטות לתשושי� 41%

 ).4.43!ו 4.42לוחות  (; )42%!ב

רצי של דיירי המוסדות לטיפול ממוש� שנער� בתחילת פקד האִמהמנתוני  �

שיעור הנשי� .  במוסדות לטיפול ממוש�שהו 65+ מבני 4.1% עולה כי 2000

שיעור ).  בהתאמה,2.7%!ו 5.1%(פול מזה של הגברי�  במוסדות כששהו

, )בהתאמה, 0.8%! ו8.3%( 74!65 מזה של בני 10 גבוה פי 75+של בני המיסוד 

שיעור המיסוד של הקשישי� .  מדיירי המוסדות90%!מהווי� כ) 75+בני (וה� 

מ לשעבר ושל הקשישי� הערבי� נמו� מזה של כלל הקשישי� "העולי� מבריה

מנתוני הִמפקד מתברר ג� כי ). בהתאמה, 4.3%! ו0.7%, 2.1%(היהודי� 

קשישי� לא נשואי� נוטי� לשהות במוסדות בשיעור הגבוה פי שישה מזה של 

 ).4.44לוח (; )בהתאמה, 1.3%! ו7.8%(הקשישי� הנשואי� 

 דיירי 26,000 מתבררת ההתפלגות של 2000מנתוני הִמפקד הארצי של  �

 סיעודיי� 45%,  תשושי�23%,  עצמאיי�22%: המוסדות לפי מצב� התפקודי

אחוז הדיירי� העצמאיי� והתשושי� עולה ע� העלייה .  תשושי נפש10%!ו

בעוד שאחוז הדיירי� הסיעודיי� ותשושי הנפש יורד ע� העלייה בגיל , בגיל

 ). א4.45לוח (

 בי� שלושה ִמפקדי� שנערכו בקרב האוכלוסייה של מהשוואה היסטורית �

לא כולל (סדות לטיפול ממוש� עולה כי שיעור המיסוד של היהודי� דיירי המו

  1983 בשנת 3.6%!גדל מ)  ואיל�1990מ לשעבר שעלו משנת "עולי בריה
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 חלו שינויי� במאפייניה 2000! ל1983נראה כי בי� , כמו כ�. 2000 בשנת 4.9%!ל

)  נפשסיעודיי� ותשושי, תשושי�(אחוז הדיירי� המוגבלי� : של אוכלוסייה זו

 :  שני�4.5! עלה ב65+והגיל הממוצע של הדיירי� בני , 78%! ל59%!עלה מ

 ).4.46לוח  (84.0! ל79.6!מ

 

 הגדרות והסברים

 חוק ביטוח סיעוד

לפי חוק ביטוח .  משולמת גמלת סיעוד מכוח חוק הביטוח הלאומי1988החל מאפריל 

רת בית שאינה עק, רי�י הוא כל מי שמבוטח בביטוח זיקנה ושאמבוטח, סיעוד

 וכ� עולי� חדשי� שאינ� מבוטחי� בביטוח ,צבהאלמנה בת ִק, עובדת מחו, לביתה

 . רי�יזיקנה ושא

 התלויי� בעזרת הזולת בביצוע רוב ,65 וגבר מגיל 60שה מגיל יזכאי� לגמלה ה� א

הגמלה ניתנת רק לקשישי� המתגוררי� . יו� או הזקוקי� להשגחה!פעולות היו�

 במחלקה סיעודית או במוסד אחר שעיקר ,תגורר במוסד סיעודיקשיש המ. בקהילה

לזכאי� לגמלה . אינו זכאי לקבלה, ציבוריתהקופה חשבו� ההחזקתו בו היא על 

!עזרה של מטפלות לסיוע בפעולות היו�: סל השירותי� כולל. ניתני� שירותי סיעוד

 , מצוקהשדרי ַמ, טיפול במרכז יו� לקשישי�, השגחה,יו� ובניהול משק הבית

 .מוצרי ספיגהו הובלת ארוחות ,שירותי מכבסה

 ,במקרי� חריגי�.  ולא לזכאי,הגמלה משולמת לחברה המספקת את שירותי הסיעוד

גמלה כספית עד לזכאי הוא , כאשר אי� שירותי� זמיני� באזור מגוריו של הקשיש

 .שירותי� זמיני�לו אשר יימצאו 

צבת הנכות המלאה  מִק100%ר של גמלה בשיעו: יש שתי רמות גמלה בסיסיות

 צבת הנכות המלאה מִק150%וגמלה בשיעור של )  שעות שבועיות9.75שמשמעותה (

הזכות . בהתא� למידת תלותו של הקשיש בזולת, ) שעות שבועיות15.5שמשמעותה (

 . לגמלה ושיעורה מותני� במבח� הכנסות
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 מקצועיי�שירותי סמ�

 , במשרד הרווחה לרווחת הפרט והמשפחההשירותשירותי� אלה ניתני� מטע� 

, נכללי� טיפול אישיבמסגרת זו . באמצעות הלשכות המקומיות לשירותי� חברתיי�

שירותי� .  המשלב בתוכו ה� טיפול אישי וה� עזרה ביתית,עזרה ביתית וטיפול כוללני

 מכיוו� שאינ� מספיק , חוק סיעודפיללגמלה אלה נועדו לקשישי� שאינ� זכאי� 

 .א� נמצא שאינ� מסוגלי� לתפקד בכוחות עצמ�, לי�מוגב

 

 חימו

לפחות אד� אחד (לבתי אב של קשישי�  תשלו� שנתי מעניק המוסד לביטוח לאומי

לצור� חימו� , הזכאי� להשלמת הכנסה והגרי� באזורי� קרי�) שהגיע לגיל פרישה

עות משרד  הסיוע הכספי הזה נית� באמצ2004/2003עד לחור� . בית� בחודשי החור�

 . הרווחה

 

 שירות הייעו� לקשיש

 באמצעות תחנות הפועלות בסניפי ,ידי המוסד לביטוח לאומי!שירות זה מופעל על

הייעו, שירותי . 60 פועל בעזרת מתנדבי� שרוב� ככול� מעל גיל והוא, המוסד

 כ� פרויקטי� ייחודיי�ו , ביקורי בית,)יזומי�(ביקורי בית ראשוניי� , ייעו,: כוללי�

 .ייחודיי�! לצרכי� מקומיי�הענכמ הפועלי� במספר תחנות ,נוספי�

 

 מועדו� חברתי

, חוגי�בה  ניתני� .תרבותית ותעסוקתית לניצול שעות הפנאי, מסגרת חברתית

השירות .  וכ� מספר שירותי רווחה וייעו,,המשחקי חבר, פעילות גופנית, הרצאות

ויות מקומיות וארגוני� ידי רש!מופעל עלהוא מיועד לקשישי� עצמאיי� ו

 .וולונטריי� שוני�
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 מרכז יו

זהו . מרכז היו� לזק� הוא שירות המיועד בעיקר לזקני� מוגבלי� החיי� בקהילה

כנית ופי ת! על,גוו� שירותי� ופעילויותשירות הנית� על בסיס קבוצתי והמספק ִמ

, תיותתרבו!המרכז מספק תחת קורת גג אחת פעילויות חברתיות. טיפול פרטנית

 . טיפוליי�!ארוחות ושירותי� מקצועיי�, טיפוליי�!שירותי� אישיי�

. בהיק� של שש שעות ביו� לפחות, חמישה או שישה ימי� בשבועמרכז היו� פועל 

 ושוהה בו מספר ,מי� בשבוע בהסעה מאורגנתפעהזק� המוגבל מובא למרכז מספר 

. פות הוא יומיהתשלו� בעבור ההשתת.  מראשה מתכונת שנקבעפי!על, שעות

ידי גופי� וולונטריי� !על, ידי עמותות מקומיות למע� הזק�!השירות מופעל בעיקר על

 . ידי גופי� פרטיי�! וכ� על,נוספי�

המשלבת רכיבי� של  ,מסגרתזוהי ". מועדו� מועשר"חלק ממרכזי היו� מוגדרי� כ

 ה� ,מותאמת פיזית וחברתיתואשר , מועדו� חברתי ע� רכיבי� של מרכז יו�

מועדו� . וה� לזקני� עצמאיי�, מתוכ� זכאי חוק סיעוד, מוגבלי�הלאוכלוסיית 

מוגבלי� מכלל קשישי� המספר השבה� מועשר מתאי� בעיקר למקומות 

 �יכולת לטפל במספר !בשל מגבלות מקו� ובשל אי, זמנית! בו30!מהמשתתפי� נמו

 .אחת!גדול של מוגבלי� בבת

 

 בית ח

טנות של עולי� זקני� מרקע תרבותי דומה למפגשי� בית ח� מארג� קבוצות ק

משתתפי כל קבוצה קובעי� ". משפחה מארחת"שבועיי� בביתה של !שבועיי� או דו

בהתא� לנושאי� המענייני� , בעצמ� את התוכניות ואת הפעילויות של המפגשי�

 צפייה בטלוויזיה, מסיבות, דיוני�, פעילויות אלה כוללות הזמנת מרצה אורח. אות�

 .או בסרטי וידאו

 

 בדיקות סינו� של ראייה ושמיעה

. להפניה לטיפול ולשיקו�, אשל פיתחה תוכנית לאיתור ירידה בשמיעה ובראייה

בדיקת השמיעה מבוצעת באמצעות אודיומטר . התוכנית מתבצעת על בסיס יישובי
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המשמש ג� , OPTEC 2500נייד ובדיקות הראייה מתבצעות באמצעות מכשיר 

 .אייה נייד4ת בתעשייהלבדיקות ר

במקומות . את הבדיקה מבצעי� בדר� כלל מתנדבי� מבוגרי� שעברו הכשרה

אשר שכר� ממומ� בידי הרשות הלאומית , ספורי� מבצעות את הבדיקות אחיות

במסגרת תוכנית משותפת ע� אשל למניעת , משרד התחבורה, לבטיחות בדרכי�

 .תאונות דרכי� בקרב האוכלוסייה הזֵקנה

מכיוו� שליקויי� בשמיעה מתפתחי� בדר� כלל לאור� , קות אלה חשובות מאודבדי

ומכיוו� שבעיות ראייה ; ועל כ� זקני� אינ� מודעי� לה� או מתכחשי� לה�, שני�

 .נפגעת" הבריאה"מגלי� בדר� כלל כשהעי� 

ולאחרונה ג� במרפאות , בבית הזק�, הבדיקות מתבצעות במקומות ריכוז של זקני�

 .אחת לשנתיי� ללא תשלו�, בשאיפה להציע אות� לכל זק�, ולי�קופות הח

 

 קהילה תומכת

במטרה , גוו� שירותי� ופעילויות חברתיות במסגרת השכונהכנית המספקת ִמוזוהי ת

כניות יש מוקד לקריאת חירו� ובכל הת. לאפשר לקשישי� להמשי� להתגורר בבית�

, יומיי�!�כנית בצורכיה� היוווכ� אב שכונה המסייע לחברי� בת,  שעות ביממה24

שירותי�  .או הזמנת בעלי מלאכה לפי הצור�בדירה לרבות ביצוע תיקוני� קלי� 

שירותי חירו� , )רופא( תומכת ה� שירותי בריאות בקהילהנוספי� שנית� למצוא 

כנית כרוכה ות בתהחבר6.  פעילויות חברתיות ותרבותיות ושירותי ייעו,,רפואיי�

 . בתשלו� חודשי

ידי בות התומכות המופעלות בשטח קהילאשל ומשרד הרווחה אחראיי� לפיתוח ה

 . ידי גופי� פרטיי�בגופי� וולונטריי� נוספי� וכ� , עמותות מקומיות למע� הזק�

 

 נופשו�

) ממספר ימי� ועד מספר שבועות(שירות הנופשו� מיועד לתת מענה זמני לקשישי� 

 שחרור הקשיש מבית חולי� . א:להת אעקב סיבו, מחו, לביתולאפשר לה� לשהות 

כגו� מחלה ,  מצב מיוחד. ב;כללי וצור� בתקופת מעבר עד שהוא יוכל לחזור לביתו
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 צור� במנוחה לבני המשפחה המטפלי� .ג; או נסיעה של המטפל העיקרי בקשיש

 . בקשיש

 .מפקח עליוהשירות ואחראי על משרד הרווחה 

 

 דיור מוג�

 ,)ראו בהמש�(בי� בית אבות ש הנמצאת ברצ� ,גנת מסגרת מוהואהדיור המוג� 

גוו� רחב ִמהדיור המוג� כולל .  לבי� ביתו של הזק� בקהילה,המנוהל כמסגרת כוללנית

 המעונייני� לנהל משק ,מיועדות לקשישי� עצמאיי� בתפקוד�ה, של מסגרות דיור

ינת הגו�  מבח,כניות השונות של הדיור המוג�ויש הבדלי� רבי� בי� הת. בית עצמאי

ברוב , ע� זאת.  והשירותי� הניתני�מקבלת השירותהאוכלוסייה , הגודל, המפעיל

היענות לקריאת מצוקה ,  א� בית: הכולל,כניות קיי� סל שירותי� בסיסיוהת

דייר הקשיש להחליט א� יכולתו של ה הדיור המוג� הוא ייחודו של. ומועדו� חברתי

 .כניתוו בתגוו� השירותי� המוצע לומתי לנצל את ִמ

 

 )שירותי מוסדיי (מוסדות לטיפול ממוש�

�בתי חולי� לחולי� כרוניי� ומחלקות  , נכללי� בתי אבותבמוסדות לטיפול ממוש

 התפקודי �פי מצב! על,המיטות לטיפול ממוש� מתחלקות לארבעה סוגי�. סיעודיות

רווחה משרד ה. סיעודיי� ותשושי נפש, תשושי�,  עצמאיי�:קשישי� השל הדיירי�

מפקח על המחלקות לעצמאיי� ולתשושי� ומשרד הבריאות מפקח על המחלקות 

המשרדי� של  �וירשעלי בשנתו� נכללו א� ורק מוסדות ב. לסיעודיי� ולתשושי נפש

 .המפקחי�

בה� מחלקה יש בתי אבות רגילי� ש: נחלקי� לשני סוגי�) מעונות(בתי האבות 

לה� בנוס� מחלקה יש  משולבי� שובתי אבות, או לעצמאיי� בלבד/לתשושי� ו

בנוס� למחלקות הסיעודיות בבתי אבות ובתי החולי� . או לתשושי נפש/לסיעודיי� ו

כניות ובקיבוצי� ובת, יש מחלקות כאלה ג� בבתי חולי� כלליי�, לחולי� כרוניי�

, חריפהגריאטרייה להמוסדות לטיפול ממוש� אינ� כוללי� מחלקות . של דיור מוג�

 .סיעוד מורכבלשיקו� ו!גריאטרייהל



 239 קשישיםל מערכת השירותים 

 סימני מיוחדי

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

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

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

 

 עיגול מספרי

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

 

 מקורות

". משאב"אשל ו, הנתוני� לפרק זה מקור� בקבצי� פנימיי� של משרדי הממשלה

 .קור מפורט מצוי� בתחתיתו של כל לוחמ
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לפי גיל ,  לגמלת סיעוד מטע המוסד לביטוח לאומי*זכאי : 4.1לוח 

 2004 ,ומי�

 סו� שנה

     גברי� נשי� אחוז

   כ"סה 65 +בני 60 +בנות הנשי�

     

  הזכאי�מספר    

 כ"סה 114,423 32,493 81,930 72

  64�60בני  1,814  1,814 100

  69�65בני  8,151 1,820 6,331 78

  74�70בני  16,791 4,664 12,127 72

  79�75בני  25,677 7,264 18,413 72

  84�80בני  30,187 8,606 21,581 71

  +85בני  31,803 10,139 21,664 68

     

  הזכאי� מתו� האוכלוסייה המתאימהוזאח  

 כ"סה 14.5 11.2 16.5 

  64�60בני  1.7  1.7 

  69�65בני  4.0 1.9 5.7 

  74�70בני  10.1 6.4 13.0 

  79�75בני  18.2 12.6 22.1 

  84�80בני  29.4 20.9 35.0 

  +85בני  47.5 39.4 52.5 

 ו�מינהל המחקר והתכנ, המוסד לביטוח לאומי: מקור

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  *
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זכאי : 4.2לוח 
)1(

לפי סוג  , לגמלת סיעוד מטע המוסד לביטוח לאומי

 2004דצמבר , השירות המסופק

   המקבלי�אחוז

  השירות את

   המקבלי� מספר  לגמלההזכאי� מס�

   

 

כ"סה 152,710
)2(

 

 

 

  אישי בביתטיפול 110,971 96.6

  אישי במרכז יו�פולטי 8,829 7.7

  ספיגהמוצרי 16,638 14.5

  מצוקהמשדר 15,519 13.5

  מכבסה ואחרשירותי 753 0.7

 2004מקבלי גמלת סיעוד , המוסד לביטוח לאומי: מקור

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 בלוח לכ" ס! כל המקבלי� שירותי סיעוד. זכאי לגמלה יכול לקבל יותר מסוג שירות אחד .2
  אל(114.4)גדול ממספר ַזָ%ֵאי הגמלה שהיה כ
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, לפי מי�, לביטוח לאומי  לגמלת סיעוד מטע� המוסד*זכאי� : 4.3לוח 

 שני� נבחרות

 ממוצעי� שנתיי�

   כ"סה 65 +בני גברי� 60 +בנות נשי�
    

  הזכאי�מספר  

19,016 8,668 27,684 1990 

42,367 16,656 59,023 1995 

69,714 26,039 95,753 2000 

76,571 28,813 105,384 2001 

81,266 30,984 112,250 2002 

81,454 31,575 113,029 2003 

81,516 31,907 113,423 2004 
    

 1990�2004 בשני� הגידול 

 מוחלט 85,739 23,239 62,500

 אחוז 310 268 329
    

  המתאימההאוכלוסייה הזכאי� מתו� אחוז

6.0 4.5 5.5 1990 

10.7 7.3 9.5 1995 

14.9 9.9 13.1 2000 

16.1 10.7 14.2 2001 

16.8 11.3 14.8 2002 

16.7 11.2 14.7 2003 

16.5 11.1 14.5 2004 
    

 1990�2004 בשני�  הגידולאחוז 166 144 175

 )נטבאתר האינטר(רבעו" סטטיסטי , מינהל המחקר והתכנו", המוסד לביטוח לאומי : מקור

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  *
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סיעוד מטע� המוסד לביטוח   חוק*מאפייני� נבחרי� של זכאי : 4.4לוח 

  שני� נבחרות,לפי מי�, לאומי

 אחוזי�

   כ"סה 65 +בני גברי� 60 +בנות נשי�

    

  לגמלה מוגדלתזכאי�  

23 27 24 1990 

20 25 22 1995 

23 27 24 2000 

23 27 24 2001 

24 28 25 2002 

26 30 27 2003 

29 32 30 2004 

    

  לבדגרי�   

52 24 43 1990 

52 25 44 1995 

53 27 46 2000 

53 27 46 2001 

53 27 46 2002 

54 27 46 2003 

54 27 47 2004 

 )אינטרנטאתר הב(רבעו" סטטיסטי , מינהל המחקר והתכנו", המוסד לביטוח לאומי : מקור

 60+ ונשי� בנות 65+לל גברי� בני כו *
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זכאי� : 4.5לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

, 2004 

 סו( שנה

   מאוכלוסייתאחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

    מוחלטי�

   

 ארצי� כ"סה 114,423 14.5
)3(

 

   

  ומועצות מקומיותעיריות 

  גושאבו 83 30.1

  סנא�אבו 64 11.6

  יהודהאב� 148 18.1

 פח�� אלאו� 261 19.1

 אופקי� 712 26.3

  יהודהאור 771 26.5

  עקיבאאור 629 33.2

 אורנית 10 5.2

 אזור 293 24.1

 אילת 230 7.0

 אכסאל 93 26.2

 אלעד 18 10.5

 אעבלי� 44 9.8

 אפרתה 22 8.5

 אריאל 160 10.4

 אשדוד 4,539 17.8

 אשקלו� 3,183 19.4

ת'ג�באקה 228 17.4
)4(

 

  יעקבבאר 80 10.3

  שבעבאר 4,236 16.7

 מינהל המחקר והתכנו", המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

ומספר זכאי החוק בה" היה  2004 תושבי� בסו( 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2
 10לפחות 

 א ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זההס! הכול הו .3

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

� 
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זכאי� : 4.5לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

, 2004) � )המש

 סו( שנה

   מאוכלוסייתאחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

  מוחלטי�

 ידאת'נוג�בועיינה 36 18.2

 בוקעאתא 86 29.3

 מכסור�אל ביר 42 18.0

 �' גבית 50 7.9

  דג�בית 88 19.3

  שא�בית 340 25.5

  שמשבית 621 18.5

  עיליתביתר 17 7.8

  ברקבני 1,595 12.3

 ש"עי בני 246 18.8

 *עדהגבעת �בנימינה 109 13.4

 ה"בסמ 40 22.7

  טבעו�בסמת 46 18.2

  י�בת 4,313 15.5

  זאבגבעת 45 8.9

  שמואלגבעת 160 9.9

 גבעתיי� 1,075 10.3

 מכר�דיידה'ג 79 10.8

 גדרה 230 14.4

 ולס'ג 35 10.9

 וליה'לג'ג 48 20.1

  יבנהג� 132 17.8

  תקווהגני 154 12.3

 זרקא�אסר 'ג 48 22.9

 מינהל המחקר והתכנו", המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+לל גברי� בני כו .1

ומספר זכאי החוק בה" היה  2004 תושבי� בסו( 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2
 10לפחות 

 הס! הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זה .3

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

� 
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זכאי� : 4.5 לוח
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

, 2004) � )המש

 סו( שנה

   מאוכלוסייתאחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

    מוחלטי�

עספיא�כרמל� אלדאלית 132 9.0
)4(

 

 דבורייה 89 20.6

  חנאדייר 66 17.8

 דימונה 815 21.4

  השרו�הוד 314 7.8

 צלייההר 1,007 7.6

  יעקבזכרו� 204 14.2

 זמר 51 22.1

 זרזיר 27 13.6

 חדרה 2,399 22.6

 חולו� 5,125 18.0

 חורה 15 8.2

 חורפיש 31 12.2

 חיפה 6,199 11.4

 הגלילית חצור 128 15.1

 טבריה 749 16.6

 זנגרייה�טובא 13 9.7

 טורעא� 65 14.2

 טייבה 439 28.5

 טירה 234 22.5

  כרמלתטיר 455 18.2

 טמרה 119 11.7

 יבנה 673 29.4

אפרי�נווה �יהוד 332 12.1
)4(

 

 מינהל המחקר והתכנו", המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

ומספר זכאי החוק בה" היה  2004 תושבי� בסו( 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2
 10לפחות 

  ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זההס! הכול הוא .3

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

� 
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זכאי� : 4.5לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

, 2004) � )המש

 סו� שנה

   מאוכלוסייתאחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

  מוחלטי�

 יפיע 62 8.6

 עילית יקנע� 266 17.9

 ירוח� 166 19.0

 ירושלי� 7,310 10.8

 ירכא 56 10.8

 כאבול 36 11.8

  יאירכוכב 10 2.4

 כסיפה 20 12.7

 סמיע�כסרא 34 13.2

  ורדי�כפר 21 5.3

  יאסי�כפר 57 11.2

  יונהכפר 159 23.4

  כנאכפר 108 17.7

  מנדאכפר 53 12.0

  סבאפרכ 1,056 9.7

  קאס�כפר 160 28.7

  קרעכפר 120 21.7

 כרמיאל 581 9.4

 לוד 1,219 15.6

 לקיה 24 12.8

  ציו�מבשרת 235 12.9

 מגאר 132 17.2

  העמקמגדל 835 26.7

 דל שמס'מג 115 26.0

 מינהל המחקר והתכנו�, המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

ומספר זכאי החוק בה� היה  2004 תושבי� בסו� 5,000לו רשויות מקומיות שמנו לפחות נכל .2
 10לפחות 

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

� 
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זכאי� : 4.5לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

, 2004) � )המש

 סו( שנה

  לוסיית מאוכאחוז
הקשישי�
)1(

 
 מספרי� 
  מוחלטי�

רעות�מכבי��מודיעי� 84 4.8
)4(

 

 עילית מודיעי� 13 3.7

  בתיהמזכרת 73 16.5

 מיתר 27 5.8

 אדומי� מעלה 173 11.1

  עירו�מעלה 71 17.0

 תרשיחא�מעלות 190 7.2

 משהד 23 9.4

 נהרייה 629 8.1

12.2 41 � נח

  ציונהנס 582 18.4

 צרתנ 394 9.7

  עיליתנצרת 1,003 12.4

 נשר 416 14.1

 נתיבות 434 23.5

 נתניה 5,508 19.0

 ני�'סח 145 15.4

 עומר 84 7.9

 עילוט 38 19.4

  מאהלעי� 67 19.1

 עכו 586 9.9

 עפולה 872 16.1

 עראבה 102 14.6

 ערד 550 14.2

 מינהל המחקר והתכנו", המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+י� בני כולל גבר .1

ומספר זכאי החוק בה" היה  2004 תושבי� בסו( 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2
 10לפחות 

 הס! הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זה .3

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

� 
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זכאי� : 4.5לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

, 2004) � )המש

 סו( שנה

   מאוכלוסייתאחוז
הקשישי�
)1(

 
 מספרי� 
  מוחלטי�

 ערערה 195 26.1

 בנגב�ערערה 25 13.1

 פוריידיס 98 27.5

 כרכור�חנה פרדס 799 20.6

 פרדסייה 33 17.4

  תקווהפתח 3,309 12.2

קדימה�צור� 165 17.7
)4(

 

 צפת 476 14.8

 קלנסווה 201 37.2

 קצרי� 72 10.2

  אונוקריית 594 14.9

  ארבעקריית 83 20.2

  אתאקריית 1,104 15.7

 ביאליק קריית 914 13.9

  גתקריית 1,760 27.1

 טבעו� קריית 199 8.6

  י�קריית 1,361 18.1

 מוצקי� קריית 958 14.1

 כימלא קריית 601 36.5

 עקרו� קריית 266 27.6

 שמונה קריית 455 19.7

 שומרו� קרני 21 7.6

 ראמה 56 8.8

  העי�ראש 371 14.2

 מינהל המחקר והתכנו", המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 בה" היה ומספר זכאי החוק 2004 תושבי� בסו( 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2
 10לפחות 

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

� 



 2005 - קשישים בישראל 250

זכאי� : 4.5לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

, 2004) � )המש

 סו( שנה

   מאוכלוסייתאחוז
הקשישי�
)1(

 
 מספרי� 
  מוחלטי�

  לציו�ראשו� 3,157 12.5

 רהט 127 18.2

 רחובות 2,529 17.5

 ריינה 73 11.5

 רכסי� 44 10.9

 רמלה 1,117 16.5

  ג�רמת 3,198 12.4

  השרו�רמת 385 6.3

  ישירמת 42 15.2

 רעננה 619 7.7

 שלו��שגב 14 13.1

שגור 63 5.7
)4(

 

 שדרות 772 33.7

 שוה� 21 5.1

 שלומי 48 10.7

 שעב 34 16.4

 שפרע� 168 9.9

 יפו�אביב תל 9,685 14.9

  מונדתל 124 26.4

  שבעתל 25 11.6

   

  אזוריותמועצות  

 בטו��אל 45 26.6

 אשכול 81 9.4

 מינהל המחקר והתכנו", המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 החוק בה" היה ומספר זכאי 2004 תושבי� בסו( 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2
 10לפחות 

 הס! הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זה .3

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

� 
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זכאי� : 4.5לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

, 2004) � )המש

 סו( שנה

  וכלוסיית מאאחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

  מוחלטי�

 טוביה באר 330 19.5

 'מרג�אל�בוסת� 69 27.5

  שמעו�בני 53 6.6

  בית שא�בקעת 158 13.8

 ברנר 103 17.1

 גול� 13 9.4

  עציו�גוש 29 10.0

 גזר 231 15.0

  השרו�דרו� 131 7.0

 הגלבוע 298 14.7

  העליו�הגליל 83 4.4

 התחתו� הגליל 57 10.2

 זבולו� 101 11.5

  מודיעי�חבל 155 13.1

20.6 193 �  אשקלו�חו

14.7 321 �  הכרמלחו

10.2 104 �  השרו�חו

  השרו�לב 261 13.6

 לכיש 217 30.0

  החרמו�מבואות 58 16.4

 מגידו 178 13.7

  אשרמטה 239 10.5

  בנימי�מטה 61 8.8

  יהודהמטה 432 15.6

 מינהל המחקר והתכנו",  לאומיהמוסד לביטוח: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

ומספר זכאי החוק בה" היה  2004 תושבי� בסו( 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2
 10לפחות 

 הס! הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זה .3

 )ראו מבוא(! איחוד הרשויות  חלו שינויי� בעקבות תהלי2003בשנת  .4

� 
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זכאי� : 4.5לוח 
)1(

לפי רשות ,  לגמלת סיעוד מטע� המוסד לביטוח לאומי

מקומית
)2(

, 2004) � )המש

 סו( שנה

   מאוכלוסייתאחוז

הקשישי�
)1(

 
  מספרי�

  מוחלטי�

 מנשה 140 11.4

  יוס�מעלה 51 9.1

  הגלילמרו� 120 17.1

 מרחבי� 124 20.5

 משגב 31 6.8

  הירד�עמק 121 8.1

  חפרעמק 401 12.0

  יזרעאלעמק 240 9.9

  לודעמק 139 16.3

  נגברמת 12 4.0

  נגבשדות 163 22.7

 שומרו� 39 5.6

 שפיר 213 30.3

 מינהל המחקר והתכנו", המוסד לביטוח לאומי: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

ומספר זכאי החוק בה" היה  2004 תושבי� בסו( 5,000ת נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחו .2
 10לפחות 

 הס! הכול הוא ארצי וכולל רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זה .3

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי! איחוד הרשויות 2003בשנת  .4
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קשישי� : 4.6לוח 
)1(

 המקבלי� שירותי� מעובדי� סמ� מקצועיי� מטע� 

באמצעות , רווחת הפרט והמשפחה במשרד הרווחהל השירות

 שני� נבחרות, חברתיי� המחלקות לשירותי�

   כוללניטיפול
 בניהול משקעזרה

    אישיטיפול  בית

אחוז
)2(

אחוז   מספר 
)2(

אחוז   מספר 
)2(

   מספר 

         

0.1 850  1.0 7,000  0.1 850 1999 

         

0.1 801  0.6 4,741  0.1 746 2002 

         

0.1 750  0.5 3,743  0.1 608 2003 

         

 כ"סה: 2004 583 0.1  3,777 0.5  650 0.1

  161   778   163 

  עלו משנת: מזה
  ואיל�1990

 השירות לרווחת הפרט והמשפחה, האג( לשירותי� חברתיי� ואישיי�, משרד הרווחה : מקור

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 )60+ ונשי� בנות 65+גברי� בני (מתו! הקשישי�  .2
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)1997/1996, בעונת החור% שקיבלו מענק חימו�* קשישי� : 4.7לוח 

2005/2004 

   מס�אחוז
 הקשישי	

  י	מספר
   י	מוחלט

   

 השירות לזק� במשרד הרווחהבאמצעות  

 1997/1996 חור� 16,277 2.4

   

 1998/1997 חור� 15,363 2.2

   

 1999/1998 חור� 26,937 3.8

   

 2000/1999 חור� 26,810 3.7

   

 2002/2001 חור� 28,316 3.8

   

 2003/2002 חור� 27,838 3.6

   

 2004/2003 חור� 26,900 3.5

   

  המוסד לביטוח לאומיבאמצעות  

 2005/2004 חור� 35,885 4.6

  ;א"וענהאג( למערכות מידע , משרד הרווחה : ותמקור

 מינהל המחקר והתכנו", המוסד לביטוח לאומי

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  *
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קשישי� : 4.8 לוח
)1(

 שקיבלו מענק חימו� מטע� השירות לזק* במשרד 

לפי רשות מקומית, 2004/2003בחור% , הרווחה
)2( 

   מס�אחוז

 הקשישי	
  מספרי	
   מוחלטי�

   

 ארצי� כ"סה 26,900 3.5
)3(

 

   

 מקומיות ומועצות עיריות  

  גושאבו 62 23.8

  סנא�אבו 99 18.8

 פח	�אל או	 270 21.1

 אעבלי� 151 34.9

 אפרתה 10 4.4

 אריאל 860 57.5

ת'ג�באקה 39 3.2
)4(

 

 ידאת'נוג�בועיינה 85 46.4

 בוקעאתא 88 30.9

 �' גבית 116 19.0

  שמשבית 804 25.0

 עילית ביתר 26 13.1

  זאבגבעת 45 9.9

 מכר�דיידה'ג 191 28.0

 ולס'ג 55 17.5

עספיא�כרמל� אלדאלית 342 24.7
)4(

 

  חנאדייר 131 38.2

 דימונה 3 0.1

 חורה 103 65.6

 הגלילית חצור 188 22.5

 טורעא� 112 25.8

 יפיע 197 28.3

 ירוח	 335 38.6

 א"האג( למערכות מידע וענ,  משרד הרווחה: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+ גברי� בני כולל .1

 2003 תושבי� בסו( 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 בלוח זה הס! הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות .3

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

� 
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קשישי� : 4.8 לוח
)1(

� מטע� השירות לזק� במשרד  שקיבלו מענק חימו

לפי רשות מקומית, 2004/2003בחור� , הרווחה
)2(

) � )המש

   מס�אחוז

 הקשישי	
  מספרי	
   מוחלטי�

 ירושלי	 5,404 8.1

 ירכא 70 14.3

 כאבול 148 50.0

 כסיפה 72 57.6

 סמיע�כסרא 102 40.0

  יאסי�כפר 88 17.3

  כנאכפר 192 34.0

 כרמיאל 2,096 34.9

 לקיה 132 89.2

 ציו� מבשרת 54 3.3

 מגאר 194 26.0

  העמקמגדל 976 31.3

 דל שמס'מג 222 50.9

 אדומי	 מעלה 224 15.3

 תרשיחא�מעלות 853 32.8

 משהד 71 30.5

24.0 78 � נח

 נצרת 1,017 26.0

 עילית נצרת 3,399 41.9

 ני�'סח 329 36.7

 עילוט 91 47.9

  מאהלעי� 210 65.0

 עראבה 227 34.2

 ערד 1,286 33.5

 בנגב�ערערה 98 55.7

 צפת 1,033 32.1

 קצרי� 281 41.6

 א"האג( למערכות מידע וענ,  משרד הרווחה: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2003 תושבי� בסו( 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 בלוח זה מיות שאינ" מופיעותהס! הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקו .3

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

� 
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קשישי� : 4.8 לוח
)1(

 שקיבלו מענק חימו� מטע� השירות לזק� במשרד 

לפי רשות מקומית, 2004/2003בחור� , הרווחה
)2(

) � )המש

   מס�אחוז

 הקשישי	
  מספרי	
   מוחלטי�

 ארבע קריית 118 29.5

 טבעו� קריית 104 4.5

 שמונה קריית 607 26.6

 ראמה 218 35.9

 ריינה 149 24.5

  ישירמת 16 6.2

 שלו	�שגב 52 53.6

 )בדואי	(שלו	 �שגב 353 ..

שגור 314 29.9
)4(

 

 שלומי 152 34.8

 שעב 95 48.5

   

  אזוריותמועצות  

 גול� 6 4.8

 עציו� גוש 33 13.2

 אשר מטה 33 1.5

 בנימי� מטה 101 15.5

 יהודה מטה 51 1.9

 יוס� מעלה 23 4.4

 הגליל מרו	 116 16.7

 משגב 204 49.6

 א"האג( למערכות מידע וענ,  משרד הרווחה: מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

 2003 תושבי� בסו( 5,000נכללו רשויות מקומיות שמנו לפחות  .2

 בלוח זה לל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעותהס! הכול הוא ארצי וכו .3

 )ראו מבוא( חלו שינויי� בעקבות תהלי! איחוד הרשויות 2003בשנת  .4
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 השירותי� הניתני� על ידי שירות הייעו" לקשיש של המוסד : 4.9 לוח

 2004&1996, לביטוח לאומי
 ממוצעי� חודשיי�

קשישי	  
)1(

   

 מתנדבי	

  קיבלו

   ביתביקורי

  יי	ראשונ

  לייעו פנו ויזומי	
   ביקוריקיבלו

    ממושכי	בית

     

  מוחלטי	מספרי	   

3,626 2,635 9,809 7,302 1996 

3,588 3,679 11,391 8,028 1997 

3,698 3,380 9,220 7,912 1998 

3,833 3,586 9,411 8,328 1999 

4,136 3,974 10,436 8,353 2001 

4,300 4,076 10,556 8,575 2002 

4,271 3,972 8,571 8,582 2003 

4,446 4,031 10,228 8,505 2004 

     

 לאל� נפששיעורי	   
)2(

 

6 5 17 13 1996 

6 6 19 13 1997 

6 5 15 13 1998 

6 6 15 13 1999 

6 6 15 12 2001 

6 6 15 12 2002 

6 6 12 12 2003 

6 5 14 11 2004 

 המחקר והתכנו"מינהל , לאומיהמוסד לביטוח : מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .1

  של אותה שנהיוני  מקבלי קצבת זיקנה ושאירי� בחודשאוכלוסייתהשיעורי� ה� מתו!  .2
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השירותי� הניתני� על ידי שירות הייעו" לקשיש של המוסד  : 4.10 לוח

 2004, לביטוח לאומי לפי סני�
 ממוצעי� חודשיי�, מספרי� מוחלטי�

   *קשישי	  

 מתנדבי	

 קיבלו 
   ביתביקורי

 ראשוניי	 
  לייעו פנו ויזומי	

   ביקוריקיבלו
    ממושכי	בית

     

  הכולס� 8,505 10,228 4,031 4,446

     

 אשדוד 129 423 67 84

 אשקלו� 228 242 101 135

  שבעבאר 528 373 180 200

 חדרה 290 250 120 150

 חולו� 183 327 154 132

 חיפה 429 251 189 283

 טבריה 838 524 114 382

 יפו 436 762 299 191

 ירושלי	 653 662 216 250

  סבאכפר 456 450 168 225

 כרמיאל 157 274 94 106

 נהרייה 229 182 164 165

 נצרת 233 567 436 202

 נתניה 525 826 245 255

 עפולה 122 242 126 175

 ה תקוופתח 481 807 209 270

 קריות 429 260 228 222

  לציו�ראשו� 418 334 189 182

 רחובות 477 620 126 260

 רמלה 432 241 145 159

  ג�רמת 349 729 252 196

  אביבתל 480 883 208 221

 מינהל המחקר והתכנו", לאומיהמוסד לביטוח : מקור
 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  *
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שירות הייעו" לקשיש של המוסד תני� על ידי השירותי� הני : 4.11 לוח

 2004, לפי סני�, לביטוח לאומי
שיעורי� לאל( נפש
)1( 

קשישי	 
)2(

  

 מתנדבי	

 קיבלו 
   ביתביקורי

 ראשוניי	 
  לייעו פנו ויזומי	

   ביקוריקיבלו
   ממושכי	בית

     

 הכול ס� 11 14 5 6

     

 אשדוד 6 19 3 4

 אשקלו� 12 13 5 7

  שבעבאר 11 8 4 4

 חדרה 11 9 4 6

 חולו� 6 11 5 5

 חיפה 8 4 3 5

 טבריה 41 26 6 19

 יפו 11 20 8 5

 ירושלי	 10 10 3 4

  סבאכפר 11 11 4 5

 כרמיאל 19 33 11 13

 נהרייה 10 8 7 7

 נצרת 10 25 19 9

 נתניה 15 23 7 7

 עפולה 6 13 7 9

  תקווהפתח 13 22 6 7

 קריות 13 8 7 7

  לציו�ראשו� 18 14 8 8

 רחובות 13 17 3 7

 רמלה 18 10 6 7

  ג�רמת 6 13 5 4

  אביבתל 9 16 4 4

 מינהל המחקר והתכנו", לאומיהמוסד לביטוח : מקור
 2004יוני  השיעורי� ה� מתו! אוכלוסיית מקבלי קצבת זיקנה ושאירי� בכל סני( בחודש .1

 60+ ונשי� בנות 65+כולל גברי� בני  .2
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מועדוני	 חברתיי	 : 4.12 לוח
)1(

לפי ,  לקשישי	 והמבקרי	 בה	

 2003, מאפייני	 נבחרי	

אמצע שנה, מספרי� מוחלטי�
)2( 

אומד�
)5(

 אחוז 
 

      

 מועדוני� מתו�המבקרי	

  מועדוני	 

מדווחי� 65 +בני
)4(

 

מבקרי	
)3(

   חברתיי	 

 
 

   

12.4 777 

 כ"סה 840 75,885

 
 

   

 
 

ה אוכלוסייקבוצת  

12.7 715 

 יהודי	 777 72,294

8.9 62 

 ערבי	 63 3,591

 
 

   

 
 

  יישובצורת  

12.6 663 

 עירוניי	יישובי	 725 71,897

10.5 114 

  כפריי	יישובי	 115 3,988

 מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי�: מקור

 � ייחודיי�לא כולל מועדוני� מועשרי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ .1
 לאוכלוסייה הקשישה

 תקופה ממוצעת של נתוני� מתקופות שונות .2

  בה�המבקרי�ווחו על מספר יבמועדוני� שד .3

 על מספר המבקרי� בה� .4

,  במועדוני� שעליה� לא התקבל דיווח על מספר המבקרי�המבקרי�בהנחה שממוצע מספר  .5
 דיווח שעליה� כ" התקבל המועדוני� זה בקרב לממוצע זהה
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מועדוני	 חברתיי	 : 4.13לוח 
)1(

שני	 ,  לקשישי	 והמבקרי	 בה	

 נבחרות

 מספרי� מוחלטי�

אומד�
)4(

        אחוז 

  מועדוני	  מועדוני�  מתו�המבקרי	

מדווחי� 65 +בני
)3(

מבקרי	 
)2(

   חברתיי	 

     

 1997 סו� 822 78,700 783 14.2

 1998 סו� 863 85,328 827 15.0

 1999 סו� 856 82,143 814 14.2

 2001 אמצע 854 78,606 798 13.4

 2002 אמצע 837 75,410 778 12.6

 2003 אמצע 840 75,885 777 12.4

  על שירותי� לקשישי�אשלמאגר מידע : מקור

 ייחודיי�  כולל מועדוני� מועשרי� ומועדוני� חברתיי� לעיוורי� ולחירשי� שאינ�לא .1
 לאוכלוסייה הקשישה

  מספר המבקרי� בה�עלווחו יבמועדוני� שד .2

 בה�על מספר המבקרי�  .3

, המבקרי�  במועדוני� שעליה� לא התקבל דיווח על מספרהמבקרי�בהנחה שממוצע מספר  .4
  לממוצע זה בקרב המועדוני� שעליה� כ" התקבל דיווחזהה
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מועדוני� חברתיי� : 4.14לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

ומיתמק
)2(

 ,2003 

אמצע שנה, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
   חברתיי�

     

 ארצי� כ"סה 840 75,885 777 12.4
)7(

 

     

  ומועצות מקומיותעיריות    

  סנא�אבו 1 25  6.0

  יהודהאב� 2 300  47.1

 פח�� אל�או 2 80  8.4

 אופקי� 2 85  3.8

  יהודהאור 5 310  12.8

  עקיבאאור 3 170  11.0

 אורנית 1 25  19.5

 אזור 1 130  12.0

 אילת 3 410  16.6

 אכסאל 1 90  38.2

  מנשהאלפי 1 25  20.1

 אעבלי� 2 55  17.3

 אריאל 1 650  52.9

 אשדוד 40 2,250 29 16.7

 אשקלו� 14 941  6.9

ת'ג�באקה 3 170  21.3
)8(

 

  יעקבבאר 1 22  3.4

  על שירותי� לקשישי�אשלמאגר מידע : מקור
 לא כולל מועדוני� מועשרי� .1

 2003 תושבי� בסו( 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  .2

 שונות ממוצעת של נתוני� מתקופות תקופה .3

  המבקרי� בה�מספרווחו על יבמועדוני� שד .4

רלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה" דיווחו על מספר .  המבקרי� מספרעל .5
 המבקרי�

 אחוז זה,  שעבור" התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר המבקרי�המקומיותלגבי הרשויות  .6
 )4.12 ללוח 5ראו הערה ( על אומד" מבוסס

 ח זה ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלווכוללהס! הכול הוא ארצי  .7

 )ראו מבוא( בעקבות תהלי! איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  .8

� 
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מועדוני� חברתיי� : 4.14לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 )המש� (2003, 

אמצע שנה, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 

  ברתיי�ח

  שבעבאר 27 2,050 22 12.2

 ידאת'נוג�בועיינה 1 31  22.0

 �' גבית 1 30  6.2

  דג�בית 1 80  22.0

  שא�בית 3 115  10.4

  שמשבית 1 100  3.8

  ברקבני 16 898  7.7

גבעת עדה�בנימינה 2 210  31.5
)8(

 

  י�בת 30 2,502 25 12.7

  זאבגבעת 2 80  23.3

  שמואלבעתג 2 240  19.0

 גבעתיי� 6 1,335  14.1

 מכר�דיידה'ג 1 180  36.6

 גדרה 3 300  21.8

  יבנהג� 1 60  11.2

  תקווהגני 1 100  10.3

 זרקא�סר א'ג 1 20  13.3

עספיא�כרמל� אלדאלית 2 100  9.1
)8(

 

  חנאדייר 1 70  27.4

 דימונה 2 120  3.8

  השרו�הוד 7 280  8.7

  על שירותי� לקשישי�אשל מאגר מידע: מקור
 לא כולל מועדוני� מועשרי� .1

 2003 תושבי� בסו( 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  .2

 שונות ממוצעת של נתוני� מתקופות תקופה .3

  המבקרי� בה�מספרווחו על יבמועדוני� שד .4

דיווחו על מספר רלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה" .  מספר המבקרי�על .5
 המבקרי�

 אחוז זה,  שעבור" התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר המבקרי�המקומיותלגבי הרשויות  .6
 )4.12 ללוח 5ראו הערה ( על אומד" מבוסס

  ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זהוכוללהס! הכול הוא ארצי  .7

 )ראו מבוא(ת  בעקבות תהלי! איחוד הרשויושינויי� חלו 2003בשנת  .8

� 
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מועדוני� חברתיי� : 4.14לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 )המש� (2003, 

אמצע שנה, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

 הרצלייה 12 2,375  21.8

  יעקבזכרו� 4 510  46.0

 חדרה 13 1,685 11 21.3

 חולו� 16 1,222 14 6.0

 חיפה 36 6,918 33 15.0

 טבריה 2 147  3.9

 טורעא� 1 100  28.9

 טירה 1 50  6.5

  כרמלטירת 1 40  1.9

 טמרה 1 80  10.8

 יבנה 6 289 5 21.2

נווה אפרי��יהוד 6 200 5 13.7
)8(

 

  עיליתיקנע� 10 315  26.1

 ח�ירו 2 140  19.6

 ירושלי� 72 8,939 70 16.2

 ירכא 2 110  29.6

יאיר כוכב 1 30  10.9
)8(

 

 סמיע�כסרא 1 40  20.5

  יאסי כפר 1 40  10.1

  יונהכפר 1 20  3.7

  על שירותי� לקשישי�אשלמאגר מידע : מקור
 לא כולל מועדוני� מועשרי� .1

 2003  תושבי� בסו(5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  .2

 שונות ממוצעת של נתוני� מתקופות תקופה .3

  המבקרי� בה�מספרווחו על יבמועדוני� שד .4

רלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה" דיווחו על מספר .  מספר המבקרי�על .5
 המבקרי�

 אחוז זה,  שעבור" התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר המבקרי�המקומיותלגבי הרשויות  .6
 )4.12 ללוח 5ראו הערה ( על אומד" ססמבו

  ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זהוכוללהס! הכול הוא ארצי  .7

 )ראו מבוא( בעקבות תהלי! איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  .8

� 
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מועדוני� חברתיי� : 4.14לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 )המש� (2003, 

אמצע שנה, י� מוחלטי�מספר
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

  כנאכפר 1 120  26.9

  מנדאכפר 1 80  25.2

  סבאכפר 11 1,170  12.9

  קאס�כפר 1 50  11.3

  קרעכפר 2 75 1 45.7

 כרמיאל 6 1,875  36.3

 לוד 13 900  13.5

 מגאר 1 145  25.7

  העמקמגדל 7 530  19.6

  בתיהמזכרת 1 ..   . . 

 מיתר 2 160  52.7

  אדומי�מעלה 1 370  31.9

 תרשיחא�מעלות 3 220  10.0

 משהד 1 40  23.3

 נהרייה 6 475  7.2

  ציונהנס 6 775  29.3

 נצרת 6 255  8.5

  עיליתנצרת 8 495 6 10.1

 נשר 5 310  12.9

 נתיבות 1 90  5.9

  על שירותי� לקשישי�אשלמאגר מידע : מקור
 לא כולל מועדוני� מועשרי� .1

 2003 תושבי� בסו( 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  .2

 שונות ממוצעת של נתוני� מתקופות תקופה .3

  המבקרי� בה�מספרווחו על יבמועדוני� שד .4

מיות שלא כל המועדוני� בה" דיווחו על מספר רלוונטי לרשויות מקו.  מספר המבקרי�על .5
 המבקרי�

 אחוז זה,  שעבור" התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר המבקרי�המקומיותלגבי הרשויות  .6
 )4.12 ללוח 5ראו הערה ( על אומד" מבוסס

  ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זהוכוללהס! הכול הוא ארצי  .7

 )ראו מבוא( בעקבות תהלי! איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  .8

� 
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מועדוני� חברתיי� : 4.14לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 )המש� (2003, 

אמצע שנה, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

 נתניה 16 2,691  10.8

 ני�'סח 1 80  11.9

 עומר 2 160  19.9

 עילוט 1 79  58.4

  מאהלעי� 1 60  23.3

 עכו 1 500  9.6

 עפולה 7 410  8.9

 ערד 3 875  27.2

 ערערה 1 75  14.3

 פוריידיס 1 30  12.9

 כרכור� חנהפרדס 4 135  4.0

 פרדסייה 1 35  25.9

  תקווהפתח 23 2,940 20 14.3

קדימה��צור 1 50  6.5
)8(

 

 צפת 5 405  14.4

  אונוקריית 4 510  15.3

  ארבעקריית 1 90  28.1

  אתאקריית 6 406  6.8

  ביאליקקריית 3 187  3.3

  גתקריית 2 150  2.7

  טבעו�קריית 5 485  23.3

  על שירותי� לקשישי�אשלמאגר מידע : מקור
 לא כולל מועדוני� מועשרי� .1

 2003 תושבי� בסו( 5,000יות שמנו לפחות  מקומרשויותנכללו  .2

 שונות ממוצעת של נתוני� מתקופות תקופה .3

  המבקרי� בה�מספרווחו על יבמועדוני� שד .4

רלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה" דיווחו על מספר .  מספר המבקרי�על .5
 המבקרי�

 אחוז זה, יי� על מספר המבקרי� שעבור" התקבלו נתוני� חלקהמקומיותלגבי הרשויות  .6
 )4.12 ללוח 5ראו הערה ( על אומד" מבוסס

  ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זהוכוללהס! הכול הוא ארצי  .7

 )ראו מבוא( בעקבות תהלי! איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  .8

� 
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מועדוני� חברתיי� : 4.14לוח 
)1(

רשות לפי ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 )המש� (2003, 

אמצע שנה, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

  י�קריית 5 345  5.2

  מוצקי�קריית 3 980  16.6

  מלאכיקריית 2 260  19.3

  עקרו�קריית 1 40  5.3

  שמונהקריית 2 163  8.6

  שומרו�קרני 1 60  28.9

 ראמה 1 140  28.4

  העי�ראש 3 475  23.3

  לציו�ראשו� 21 1,370 18 8.3

 רחובות 11 584 10 5.7

 רכסי� 1 60  19.2

 רמלה 5 230 4 6.1

  ג�רמת 37 2,325 24 16.2

  השרו�רמת 5 420  8.5

  ישירמת 1 60  30.6

 רעננה 5 1,310  20.1

שגור 3 155  19.0
)8(

 

 שדרות 3 580  30.5

 שוה� 1 40  15.6

 שלומי 1 20  5.8

  על שירותי� לקשישי�אשלמאגר מידע : מקור
 לא כולל מועדוני� מועשרי� .1

 2003 תושבי� בסו( 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  .2

 שונות ממוצעת של נתוני� מתקופות תקופה .3

 רי� בה� המבקמספרווחו על יבמועדוני� שד .4

רלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה" דיווחו על מספר .  מספר המבקרי�על .5
 המבקרי�

 אחוז זה,  שעבור" התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר המבקרי�המקומיותלגבי הרשויות  .6
 )4.12 ללוח 5ראו הערה ( על אומד" מבוסס

  שאינ" מופיעות בלוח זה ג� רשויות מקומיותוכוללהס! הכול הוא ארצי  .7

 )ראו מבוא( בעקבות תהלי! איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  .8

� 
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מועדוני� חברתיי� : 4.14לוח 
)1(

לפי רשות ,  לקשישי� והמבקרי� בה�

מקומית
)2(

 )המש� (2003, 

אמצע שנה, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

רי�מבק 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

 שעב 1 50  33.9

 שפרע� 1 50  4.1

 יפו� אביבתל 29 4,665 26 8.5

  מונדתל 2 110  28.6

     

  אזוריותמועצות    

 אשכול 1 65  9.5

  שמעו�בני 3 45  7.1

  בית שא�בקעת 1 20  2.0

  עציו�גוש 1 15  8.4

 גזר 1 15  1.2

 � השרודרו� 10 275  16.8

  העליו�הגליל 2 90  5.7

  התחתו�הגליל 10 225  48.6

 זבולו� 1 170  23.5

  מודיעי�חבל 1 35  3.6

  אשקלו�חו  5 98  12.7

  הכרמלחו  1 100  6.7

  השרו�חו  1 50  6.1

  השרו�לב 16 400  27.6

  על שירותי� לקשישי�אשלמאגר מידע : מקור
 לא כולל מועדוני� מועשרי� .1

 2003 תושבי� בסו( 5,000 מקומיות שמנו לפחות רשויותנכללו  .2

 שונות ממוצעת של נתוני� מתקופות תקופה .3

  המבקרי� בה�מספרווחו על יבמועדוני� שד .4

רלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה" דיווחו על מספר .  מספר המבקרי�על .5
 המבקרי�

 אחוז זה, התקבלו נתוני� חלקיי� על מספר המבקרי� שעבור" המקומיותלגבי הרשויות  .6
 )4.12 ללוח 5ראו הערה ( על אומד" מבוסס

  ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זהוכוללהס! הכול הוא ארצי  .7

 )ראו מבוא( בעקבות תהלי! איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  .8

� 
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מועדוני� חברתיי� : 4.14לוח 
)1(

לפי רשות , המבקרי� בה� לקשישי� ו

מקומית
)2(

 )המש� (2003, 

אמצע שנה, מספרי� מוחלטי�
)3( 

אחוז
)6(

  
 המבקרי� 

 65+ בני מתו
 מועדוני� 

מדווחי�
)5(

מבקרי� 
)4(

 
 מועדוני� 
  חברתיי�

 לכיש 1 105  18.7

 מגידו 2 27  2.5

  אשרמטה 6 680  35.5

  יהודהמטה 3 62  2.8

 מנשה 2 60  5.9

  יוס�מעלה 2 75  18.7

  הגלילמרו� 15 488  84.1

 מרחבי� 3 90  18.1

  הירד�עמק 2 20 1 4.6

  יזרעאלעמק 1 20  1.0

  לודעמק 5 100  13.7

3.5  15 1 � שומרו

 שפיר 1 40   6.8

  על שירותי� לקשישי�אשלמאגר מידע : מקור
 לא כולל מועדוני� מועשרי� .1

 2003 תושבי� בסו( 5,000חות  מקומיות שמנו לפרשויותנכללו  .2

 שונות ממוצעת של נתוני� מתקופות תקופה .3

  המבקרי� בה�מספרווחו על יבמועדוני� שד .4

רלוונטי לרשויות מקומיות שלא כל המועדוני� בה" דיווחו על מספר .  מספר המבקרי�על .5
 המבקרי�

 אחוז זה,  המבקרי� שעבור" התקבלו נתוני� חלקיי� על מספרהמקומיותלגבי הרשויות  .6
 )4.12 ללוח 5ראו הערה ( על אומד" מבוסס

  ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זהוכוללהס! הכול הוא ארצי  .7

 )ראו מבוא( בעקבות תהלי! איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  .8
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 ,לפי הגו� המפעיל, לקשישי	 והמבקרי	 בה	* מרכזי יו	 : 4.15לוח 

2002 

 ילת שנהתח

   יו�מרכזי במרכזי� מבקרי�

 אחוזי�
  מספרי�

 אחוזי�  מוחלטי�
  מספרי�

   מוחלטי�
     

 כ"סה 184 100 15,834 100
     

85 13,511 77 141 
 /  לזק�מקומית עמותה

 רשות מקומית
     

 וולונטרי 33 18 1,710 11
     

 פרטי 10 5 613 4

מכו" ברוקדייל )וינט'ג)מאיירס,  מידע ארצי לתכנו" בתחו� הזיקנהמאגר)"משאב" : ותמקור
 מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי�; ואשל

 הופיעו הנתוני� על המועדוני� 2003)2000בשנתוני� של . כולל מועדוני� מועשרי� *
 ולא נכללו במסגרת הנתוני� על מרכזי היו� המועשרי� בנפרד

 

 

לפי מאפייני	 , שי	 והמבקרי	 בה	לקשי* מרכזי יו	 : 4.16לוח 

 2002 ,נבחרי	

 תחילת שנה,  מוחלטי�מספרי�

  המבקרי
 אחוז
   מרכזי� מבקרי� 65+מתו� בני 

    

 כ"סה 184 15,834 2.5
    

 אוכלוסייה קבוצת   

 יהודי� 166 14,753 2.5

 ערבי� 18 1,081 2.8
    

 יישוב צורת   

 יי�עירונ יישובי� 152 12,243 2.0

 כפריי� יישובי� 32 3,591 9.7

 ברוקדיילמכו" )וינט'ג)מאיירס ,מאגר מידע ארצי לתכנו" בתחו� הזיקנה)"משאב" : ותמקור
  לקשישי�שירותי� מאגר מידע אשל על; ואשל

 המועדוני�  על הופיעו הנתוני�2003)2000בשנתוני� של .  מועשרי�מועדוני�כולל  *
 היו�  מרכזיגרת הנתוני� עלהמועשרי� בנפרד ולא נכללו במס
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 שני	 נבחרות, לקשישי	 והמבקרי	 בה	* רכזי יו	מ : 4.17לוח 

     מתו המבקרי� אחוז

   מרכזי� מבקרי� 65 +בני 75 +בני

     

2.2 0.9 3,875 53 1990 

     

3.6 1.4 7,442 119 1994 

     

5.5 2.5 15,834 184 2002 

     

2002�1990 בשני
 הגידול     

  מוחלטי�מספרי� 131 11,959  

 אחוזי� 247 309 163 148

 ברוקדיילמכו" )וינט'ג)מאיירס ,מאגר מידע ארצי לתכנו" בתחו� הזיקנה)"משאב" : ותמקור
  לקשישי�שירותי� מאגר מידע אשל על; ואשל

 המועדוני�  על הופיעו הנתוני�2003)2000בשנתוני� של .  מועשרי�מועדוני�כולל  *
 היו�  מרכזיועשרי� בנפרד ולא נכללו במסגרת הנתוני� עלהמ
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מרכזי יו	 : 4.18לוח 
)1(

לפי רשות מקומית,  לקשישי	 והמבקרי	 בה	
)2(

, 

2002 

 תחילת שנה,  מוחלטי�מספרי�

  המבקרי�אחוז

   מרכזי� מבקרי� 65+ בני מתו

    

 ארצי� כ"סה 184 15,834 2.5
)3(

 

    

 מיות ומועצות מקועיריות   

 פח�  אלאו� 1 90 10.1

 אופקי� 1 120 5.7

  יהודהאור 1 74 3.2

  עקיבאאור 1 73 4.9

 אזור 1 50 4.7

 אילת 1 47 2.1

 אכסאל 1 40 18.2

 אריאל 1 24 2.2

 אשדוד 1 120 0.6

2.3 296 3 � אשקלו

 גרביה  אלבאקה 1 80 15.1

  יעקבבאר 1 27 4.4

  שבעבאר 5 325 1.6

  שא�בית 1 46 4.4

  שמשבית 1 138 5.6

  ברקבני 3 133 1.1

  י�בת 3 214 0.9

 גבעתיי� 2 170 1.8

  שמואלגבעת 1 50 4.2

 תקווה גני 1 42 4.6

 ת'ג 1 50 15.9

 ברוקדיילמכו" )וינט'ג)מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו" בתחו� הזיקנה, "משאב: "מקורות
 �מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי; ואשל

 המועדוני�  הופיעו הנתוני� על2003)2000בשנתוני� של .  מועדוני� מועשרי�כולל .1
  בנפרד ולא נכללו במסגרת הנתוני� על מרכזי היו�המועשרי�

 2002 תושבי� בתחילת 5,000 שמנו לפחות מקומיותנכללו רשויות  .2

 זה הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח הס! .3

� 



 2005 - קשישים בישראל 274

מרכזי יו	 : 4.18לוח 
)1(

לפי רשות מקומית,  לקשישי	 והמבקרי	 בה	
)2(

, 

 )המש� (2002

 תחילת שנה,  מוחלטי�מספרי�

   המבקרי�אחוז

   מרכזי� מבקרי� 65+ בני מתו

 עספיא+כרמל  אלדאלית 1 44 4.2

 דבורייה 1 40 13.8

 דימונה 1 92 3.0

  השרו�הוד 1 30 1.0

 הרצלייה 3 186 1.8

 חדרה 4 295 3.4

0.7 158 1 � חולו

 חיפה 8 670 1.4

  הגליליתחצור 1 75 11.6

 טבריה 1 56 1.5

 טייבה 1 110 11.3

 טירה 1 10 1.4

  כרמלטירת 1 57 2.8

 טמרה 1 70 9.8

 יבנה 1 27 1.5

 יהוד 1 85 4.5

 יפיע 1 75 15.7

  עיליתיקנע� 1 60 5.3

 ירושלי� 11 578 1.1

  יונהכפר 1 95 18.5

  מנדאכפר 1 60 19.9

  סבאכפר 1 200 2.3

 כרמיאל 2 132 2.7

 לוד 2 155 2.5

  ציו�מבשרת 1 79 7.5

 ברוקדיילמכו" )וינט'ג)מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו" בתחו� הזיקנה, "משאב: "מקורות
 מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי�; ואשל

 המועדוני�  הופיעו הנתוני� על2003)�2000 של בשנתוני.  מועדוני� מועשרי�כולל .1
  בנפרד ולא נכללו במסגרת הנתוני� על מרכזי היו�המועשרי�

 2002 תושבי� בתחילת 5,000 שמנו לפחות מקומיותנכללו רשויות  .2

  הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זההס! .3

� 
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מרכזי יו	 : 4.18לוח 
)1(

לפי רשות מקומית, 	 והמבקרי	 בה	 לקשישי
)2(

, 

 )המש� (2002

 תחילת שנה,  מוחלטי�מספרי�

   המבקרי�אחוז

  מרכזי� מבקרי� 65+ בני מתו

  העמקמגדל 1 88 3.4

 תרשיחא מעלות 1 75 3.7

 נהרייה 1 110 1.7

  ציונהנס 1 157 6.1

 נצרת 1 42 1.5

  עיליתנצרת 1 160 2.4

 נשר 1 75 3.4

 נתיבות 1 70 4.9

 נתניה 5 384 1.6

 עכו 3 215 4.2

 עפולה 2 110 2.5

 ערד 1 71 2.4

 כרכור  חנהפרדס 1 142 4.4

 פרדסייה 1 32 26.4

  תקווהפתח 5 497 2.3

 קדימה 1 37 7.0

 קלנסווה 1 45 13.8

  אונוקריית 1 110 3.4

  אתאקריית 2 265 4.6

  ביאליקקריית 2 140 2.5

  גתקריית 2 377 6.9

  טבעו�קריית 1 125 6.1

  י�קריית 1 97 1.5

  מוצקי�קריית 1 95 1.7

  מלאכיקריית 1 70 5.4

 ברוקדיילמכו" )וינט'ג)מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו" בתחו� הזיקנה, "משאב: "מקורות
 מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי�; ואשל

 המועדוני�  הופיעו הנתוני� על2003)2000בשנתוני� של .  מועדוני� מועשרי�כולל .1
  בנפרד ולא נכללו במסגרת הנתוני� על מרכזי היו�המועשרי�

 2002 תושבי� בתחילת 5,000 שמנו לפחות מקומיותנכללו רשויות  .2

  הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זההס! .3

� 
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מרכזי יו	 : 4.18לוח 
)1(

לפי רשות מקומית, ה	 לקשישי	 והמבקרי	 ב
)2(

, 

 )המש� (2002

 תחילת שנה,  מוחלטי�מספרי�

   המבקרי�אחוז

  מרכזי� מבקרי� 65+ בני מתו

  עקרו�קריית 1 83 11.7

  שמונהקריית 1 65 3.6

  העי�ראש 1 149 8.1

1.3 245 2 �  לציו�ראשו

 רהט 1 65 14.4

 רחובות 1 225 1.9

 ריינה 1 35 8.6

 רמלה 1 138 2.5

  ג�רמת 3 337 1.5

  השרו�רמת 1 71 1.5

 רעננה 1 127 2.1

 שדרות 1 48 2.6

 שפרע� 1 140 12.1

 יפו  אביב תל 14 1,198 2.0

    

  אזוריותמועצות   

 אשכול 1 90 14.5

  טוביהבאר 1 142 10.3

  שמעו�בני 1 10 1.7

  בית שא�בקעת 1 40 4.0

 ברנר 1 51 10.6

 גזר 1 117 9.9

  העליו�הגליל 1 330 21.0

  התחתו�הגליל 1 70 15.2

  השרו�דרו� 1 80 4.8

 ברוקדיילמכו" )וינט'ג)מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו" בתחו� הזיקנה, "משאב: "מקורות
 מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי�; ואשל

 ועדוני�המ  הופיעו הנתוני� על2003)2000בשנתוני� של .  מועדוני� מועשרי�כולל .1
  בנפרד ולא נכללו במסגרת הנתוני� על מרכזי היו�המועשרי�

 2002 תושבי� בתחילת 5,000 שמנו לפחות מקומיותנכללו רשויות  .2

  הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זההס! .3

� 
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מרכזי יו	 : 4.18לוח 
)1(

לפי רשות מקומית,  לקשישי	 והמבקרי	 בה	
)2(

, 

 )המש� (2002

 תחילת שנה,  מוחלטי�מספרי�

   המבקרי�אחוז

  מרכזי� מבקרי� 65+ בני מתו

 הגלבוע 1 14 0.9

24.5 170 1 � זבולו

  מודיעי�חבל 1 110 12.2

  אשקלו�חו� 1 81 11.2

  השרו�חו� 1 52 6.3

  השרו�לב 1 80 6.4

 לכיש 1 105 19.9

 מגידו 1 167 15.9

  אשרמטה 1 60 3.2

  יהודהמטה 1 140 6.7

 מרחבי� 2 110 22.9

 עזתה 1 75 13.9

  הירד�עמק 2 508 43.9

  חפרעמק 1 145 5.6

  יזרעאלעמק 1 340 16.9

 שפיר 2 96 16.8

 ברוקדיילמכו" )וינט'ג)מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו" בתחו� הזיקנה, "משאב: "מקורות
 מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי�; ואשל

 המועדוני�  הופיעו הנתוני� על2003)2000בשנתוני� של .  מועדוני� מועשרי�כולל .1
  בנפרד ולא נכללו במסגרת הנתוני� על מרכזי היו�המועשרי�

 2002 תושבי� בתחילת 5,000 שמנו לפחות מקומיותנכללו רשויות  .2

  הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זההס! .3
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מקומית לפי רשות, מוקדי	 של בית ח	 לקשיש : 4.19לוח 
)1(

, 2004 

  שנהסו(,  מוחלטי�מספרי�

 מוקדי� משתתפי�
 

   

1,162
)3(

 ארצי� כ"סה 106 
)2(

 

   

  ומועצות מקומיותעיריות  

 אופקי� 1 12

  עקיבאאור 2 23

 אלעד 1 ..

 אשדוד 2 10

13 2 � אשקלו

  שבעבאר 3 43

� שאבית 1 12 

  שמשבית 2 21

  ברקבני 3 24

  י�בת 1 12

 גדרה 1 20

 דימונה 2 31

 הרצלייה 1 9

14 1 � חולו

 חיפה 2 12

  כרמלטירת 1 12

 יבנה 1 ..

 ירוח� 1 12

 ירושלי� 11 121

  סבאכפר 1 23

 כרמיאל 4 46

 לוד 3 41

  ציו�מבשרת 2 18

10 1 �רעות מכבי� מודיעי
)4(

 

  לקשישי�שירותי�אשל על מאגר מידע : מקור
 2004 תושבי� בסו( 5,000 שמנו לפחות מקומיותנכללו רשויות  .1

  הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זההס! .2

  רשויות מקומיות עליה" לא התקבל דיווח על מספר המשתתפי�5לא כולל  .3

 )ראו מבוא(ד הרשויות  בעקבות תהלי! איחושינויי� חלו 2003בשנת  .4

� 
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מקומית לפי רשות, מוקדי� של בית ח� לקשיש : 4.19לוח 
)1(

, 2004 

 )המש�(

  שנהסו(,  מוחלטי�מספרי�

  מוקדי� משתתפי�

 תרשיחא מעלות 2 23

 נהרייה 2 25

  ציונהנס 1 ..

  עיליתנצרת 3 45

 נתיבות 2 24

 נתניה 1 7

 עכו 2 29

 עפולה 9 134

 ערד 2 14

 כרכור  חנהפרדס 1 ..

  תקווהפתח 1 10

 צפת 3 39

17 1 � קצרי

  ביאליקקריית 2 8

  גתקריית 3 47

  י�קריית 1 14

 מלאכי קריית 1 9

  שמונהקריית 1 17

18 1 �  לציו�ראשו

 רחובות 1 10

 רמלה 2 ..

  ג�רמת 1 11

 שדרות 2 34

 שלומי 1 12

 יפו  אביבתל 3 12

   
  אזוריותמועצות  

  הכרמלחו� 1 7

  לקשישי�שירותי�מאגר מידע אשל על : מקור
 2004 תושבי� בסו( 5,000 שמנו לפחות מקומיותנכללו רשויות  .1

  הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זההס! .2

  רשויות מקומיות עליה" לא התקבל דיווח על מספר המשתתפי�5לא כולל  .3

 )ראו מבוא( בעקבות תהלי! איחוד הרשויות שינויי� חלו 2003בשנת  .4
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, בדיקות סינו� לאיתור בעיות ראייה ושמיעה בקרב קשישי� : 4.20לוח 

 2004, לפי רשות מקומית

   ראייהבדיקות  שמיעהבדיקות

    לא תקינותנמצאו    לא תקינותנמצאו 

 נמצאו
תקינות אחוזי�

)1(
 

 מספרי�
  כ"סה מוחלטי�

 צאונמ
תקינות אחוזי�

)1(
 

 מספרי�
   כ"סה מוחלטי�

         

7,186 35 4,078 11,544 5,014 49 5,174 10,468   ארציכ"סה
         
  ומועצות מקומיותעיריות      

 פח�) אלאו� 185 75 41 110 185 135 73 50

 אזור 145 115 79 30 180 58 32 122

 אשדוד 859 602 70 257 862 346 40 516

 אשקלו" 909 562 62 347 1,062 350 33 712

  ברקבני 279 182 65 97 306 166 54 140

 חדרה 306 100 33 206 266 63 24 203

 חולו" 215 106 49 109 217 67 31 150

 חיפה 1,467 820 56 647 1,531 447 29 1,084

 טייבה 168 76 45 92 220 76 35 144

  סבאכפר 325 102 31 223 415 179 43 236

  העמקמגדל 160 55 34 105 204 84 41 120

  ציונהנס 161 62 39 99 192 113 59 79

  עליתנצרת 292 116 40 176 282 158 56 124

 נתניה 830 310 37 520 925 360 39 565

 ני"'סח 30 22 73 8 31 18 58 13

 עפולה 578 268 46 310 600 248 41 352

  תקווהפתח 532 132 25 400 532 77 14 455

 ביאליק קריית 98 61 62 37 102 34 33 68

  גתקריית 146 94 64 52 174 71 41 103

 רחובות 588 395 67 193 608 226 37 382

  ג"רמת 223 115 52 108 248 73 29 175

 רעננה 587 192 33 395 498 162 33 336

 יפו)אביב תל 633 275 43 358 758 337 44 421
         
  אזוריותמועצות       

טוביה באר 280    280   
)2(

 

גזר     130 20 15 110
)2(

 

  יבנהחבל 238 218 92 20 456 125 27 331

  יזרעאלעמק 234 119 51 115  280 85 30 195

 תחו� קידו� בריאות, אשל: מקור

 מתו� ס� כל הבדיקות .1

  חלקיי� נתוני� מספריי�התקבלו .2
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שיקו� של "יחידות קהילתיות לאשפוז יו� בגריאטרייה : 4.21לוח 

 2004, שירותי בריאות כללית

  מוחלטי�מספרי�

    היחידהש� קבלות  טיפולימי

    

 כ"הס  1,060 33,408

    

 אילת  יו� לקשישמרכז 43 8,671

 חולו� ב� יאיר'  מש"ע 727 8,766

 חיפה  לטיפול יו�דהיחי 44 8,796

 עפולה  יו�סב 209 6,411

 שמונה קריית  הבריאותמרכז 37 764

 שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקור

 

 

שיקו� של שירותי "בגריאטרייה יחידות קהילתיות לאשפוז יו� : 4.22לוח 

 2004"1996, כללית בריאות

  מוחלטי�מספרי�

  יחידות קבלות טיפול ימי

    

37,560 669 6 1996

37,854 812 6 1997

38,811 867 6 1998

38,496 951 6 1999

36,852 1,084 6 2001

38,172 1,027 6 2002

33,144 1,082 5 2003

33,408 1,060 5 2004

 שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקור
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 2004 ,יחידות לאשפוז יו� בגריאטרייה שליד בתי חולי� : 4.23לוח 

  שנהסו(

 יישוב  המוסדש�  היחידהסוג  תק�מיטות

    

 כ"הס   109

    

  יעקבבאר  הרופאאס� שיקו��גריאטרייה 10

  יעקבבאר גריאטרי שמואל הרופאמרכז שיקו��גריאטרייה 12

 חיפה  ליידי דיויסש" עח"בי  שיקו��גריאטרייה 5

 חיפה  פלימ�ש" גריאטרי עמרכז שיקו��גריאטרייה 20

  סבאכפר  ספירש"ע שיקו��גריאטרייה 5

 נתניה  גריאטרי נתניהמרכז שיקו��גריאטרייה 10

  תקווהפתח  גריאטרי בית רבקהמרכז שיקו��גריאטרייה 20

 לציו� ראשו�  גריאטרי ראשו� לציו�מרכז שיקו��גריאטרייה 25

  ג�רמת שיבא'  חר" דש"ע שיקו��גריאטרייה 2

  אביבתל  סוראסקי' אש"ע פסיכוגריאטרייה *

 שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקור

 המחלקה פועלת ללא אישור תקני *
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 2004, לפי מאפייני� נבחרי�, קהילות תומכות לקשישי� : 4.24לוח 

  שנהסו(

  קהילות התומכת בקהילה החברי�   החברי�אחוז

�   תומכות 65 +בני  אבבתי   65+ בני מתו

      

 מוחלטי	 	מספרי     

 כ"סה 110 22,180 16,509  3.3

      

 מפעיל גו�     

  8,497   הזק�למע� עמותה 62 11,401

  8,012  חברה 48 10,779

      

 יישוב צורת     

3.0  14,322  עירוניי� יישובי� 93 19,163

7.6  2,187  כפריי� יישובי� 17 3,017

      

 אחוזי	     

  100  כ"סה 100 100

      

 מפעיל גו�     

  51   הזק�למע� עמותה 56 51

  49  חברה 44 49

      

 יישוב צורת     

  87  עירוניי� יישובי� 85 86

   13  כפריי� יישובי� 15 14

 מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי�: מקור
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 2004"1997, קהילות תומכות לקשישי� : 4.25לוח 

  שנהסו(

   קהילות  בקהילה התומכתהחברי�   ברי� החאחוז

�   תומכות 65 +בני  אבבתי   65+ בני מתו

      

0.4  1,736 2,331 17 1997 

      

0.6  2,452 3,380 28 1998 

      

1.1  4,933 6,562 36 1999 

      

1.4  6,466 8,798 51 2000 

      

1.8  8,496 11,376 59 2001 

      

2.1  10,412 13,847 74 2002 

      

2.7  13,521 18,185 92 2003 

      

3.3  16,509 22,180 110 2004 

 מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי�: מקור
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לפי רשות מקומית,  לקשישי�קהילות תומכות : 4.26 לוח
)1(

 ,2004 
 סו( שנה,  מוחלטי�מספרי�

      בקהילה התומכתחברי�

   נפשות 

  קהילות ספרי�מ  

אחוזי�  אבבתי
)2(

   תומכות מוחלטי� 

     

16,509 3.3 22,180 110  ארצי� כ"סה
)3(

 

     

 ומועצות מקומיותעיריות    

 אופקי� 1 214 9.1 163

  עקיבאאור 1 75 4.6 51

 אשדוד 1 218 1.0 166

 אשקלו� 1 143 1.0 107

  שבעבאר 2 397 1.8 297

  שא�תבי 1 270 24.0 202

  שמשבית 1 105 3.7 94

  ברקבני 1 288 2.5 213

  י�בת 2 211 0.9 173

 גבעתיי� 1 218 2.3 185

 גדרה 1 159 11.3 116

  יבנהג� 1 100 16.0 77

 דימונה 1 97 3.0 76

 הרצלייה 2 543 4.8 377

  יעקבזכרו� 1 262 21.3 198

 חדרה 3 809 8.7 624

 חולו� 1 234 0.9 179

 חיפה 5 1,536 3.2 1,172

  הגליליתחצור 1 90 12.6 71

 טבריה 1 132 3.4 116

 טייבה 1 39 3.4 31

  כרמלטירת 2 474 21.8 339

  לקשישי�שירותי�מאגר מידע אשל על : מקור
 2004 תושבי� בסו( 5,000 שמנו לפחות מקומיותנכללו רשויות . 1

  מתו! האוכלוסייה בגיל זה65+אחוז החברי� בני  .2

  הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זההס! .3

� 
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לפי רשות מקומית,  לקשישי�קהילות תומכות : 4.26 לוח
)1(

 )המש� (2004, 
 סו( שנה,  מוחלטי�מספרי�

    בקהילה התומכתחברי�

   נפשות 

  קהילות מספרי�  

אחוזי�  אבבתי
)2(

  תומכות מוחלטי� 

 טמרה 1 60 7.8 50

 *נווה אפרי��יהוד 1 153 6.5 105

 עילית יקנע� 1 22 1.7 14

 ירושלי� 14 3,237 5.6 2,423

  סבאכפר 1 286 3.0 220

 כרמיאל 2 312 5.7 209

 לוד 1 224 3.3 170

  ציו�מבשרת 1 166 11.6 128

  העמקמגדל 2 382 13.7 285

 תרשיחא�מעלות 3 607 25.7 410

 ונה צינס 1 176 6.4 133

 נצרת 1 126 3.8 110

  עיליתנצרת 4 950 13.2 690

 נתניה 1 476 1.9 331

 עכו 1 116 2.2 95

 עפולה 2 451 9.5 343

 כרכור� חנהפרדס 1 79 2.3 63

 צפת 1 250 8.8 184

 קצרי� 1 185 30.4 126

  אתאקריית 1 212 3.5 173

  גתקריית 1 207 3.6 159

  טבעו�קריית 1 189 9.2 152

  י�קריית 1 302 4.5 212

  מוצקי�קריית 1 134 2.2 79

  שמונהקריית 1 196 9.8 144

  לקשישי�שירותי�מאגר מידע אשל על : מקור
 2004 תושבי� בסו( 5,000 שמנו לפחות מקומיותנכללו רשויות . 1

  מתו! האוכלוסייה בגיל זה65+אחוז החברי� בני  .2

 יות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זה הכול הוא ארצי וכולל ג� רשוהס! .3

� 
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לפי רשות מקומית,  לקשישי�קהילות תומכות : 4.26 לוח
)1(

 )המש� (2004, 
 סו( שנה,  מוחלטי�מספרי�

    בקהילה התומכתחברי�

   נפשות 

  קהילות מספרי�  

אחוזי�  אבבתי
)2(

  תומכות מוחלטי� 

 העי� ראש 1 167 7.7 135

 ציו� לראשו� 1 278 1.3 198

 רחובות 1 464 3.7 341

 רמלה 1 173 3.0 103

  ג�רמת 2 163 0.7 136

  השרו�רמת 2 391 7.5 289

 שדרות 1 165 8.5 120

 שלומי 1 114 29.8 87

 שפרע� 1 271 20.5 206

 יפו� אביבתל 3 782 1.4 611

     

  אזוריותמועצות    

 טוביה באר 1 200 13.7 150

 שמעו� בני 1 103 15.6 77

  בית שא�בקעת 1 295 29.6 195

  השרו�דרו� 2 356 22.7 246

 הגלבוע 1 17 1.0 13

  העליו�הגליל 2 649 40.9 490

 זבולו� 2 177 24.5 129

  השרו�לב 1 190 11.1 132

  אשרמטה 1 299 15.2 222

  יוס�מעלה 1 148 33.8 107

  חפרעמק 1 135 4.8 98

  נגבשדות 1 176 28.2 134

 שפיר 1 129 20.9 88

  לקשישי�שירותי�מאגר מידע אשל על : מקור
 2004 תושבי� בסו( 5,000 שמנו לפחות מקומיותנכללו רשויות . 1

  מתו! האוכלוסייה בגיל זה65+אחוז החברי� בני  .2

  הכול הוא ארצי וכולל ג� רשויות מקומיות שאינ" מופיעות בלוח זההס! .3
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 2004 ,שישי� והמיטות בה�נופשוני� לק : 4.27 לוח
 סו( שנה,  מוחלטי�מספרי�

 יישוב  הנופשו�ש� מיטות

   

 כ"סה  100

   

 יעקב באר  הרופאשמואל ח"בי 16

  ברקבני  מנוחהבית 5

 חיפה  דניאלבית 8

 ירושלי� קטמו� 31

  אדומי�מעלה  12

  עיליתנצרת  8

 נתניה גריאטרי מרכז 20

 ות לזק"השיר, משרד הרווחה: מקור

 

 

 2003 ,לפי מגזר, לקשישי�* כניות ויחידות דיור בדיור המוג�ות : 4.28 לוח

  שנהאמצע

  כניותות   דיוריחידות

 אחוזי�
 מספרי�

 אחוזי�   מוחלטי�
 מספרי�

 מגזר מוחלטי�

       

 כ"סה 167 100  19,796 100

 ממשלתי 97 58  8,934 45

 וולונטרי 36 22  4,971 25

 פרטי 34 20  5,891 30

 ברוקדיילמכו" )וינט'ג)מאיירס ,מאגר מידע ארצי לתכנו" בתחו� הזיקנה)"משאב" : מקורות
 ; ואשל

 ;השירות לזק", משרד הרווחה 

  לקשישי�שירותי� מידע אשל על מאגר 

א! לפי מידע , קשישי�" דיור שרוב דייריהמסגרות  הדיור המוג" אינ� כוללי� עלהנתוני�  *
 מינימליי�ה� אינ� עומדי� בקריטריוני� , הרווחה  במשרדלזק" מהשירות מעודכ" שהתקבל

 כללו ג� 1999) ו1998 של  בשנתוני�הנתוני�. או ניהולית/מבחינה פיזית ו,  מוג"דיור של
 .דיורי� אלה
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כניות ויחידות דיור בדיור המוג�ות : 4.29 לוח
)1(

 שני� נבחרות,  לקשישי�

� יחידות דיור לאל� יהודישיעור
)2(

    מוחלטי�מספרי�  

   תוכניות  דיוריחידות   65 +בני 75 +בני

      

35 14  4,876 52 1985 

      

35 15  6,170 70 1990 

      

70 32  19,796 167 2003 

      

 1990�2003 בשני הגידול    

  מוחלטי�מספרי� 97 13,626   

 אחוזי� 139 221   115 96

 ברוקדיילמכו" )וינט'ג)מאיירס, מאגר מידע ארצי לתכנו" בתחו� הזיקנה)"אבמש" : מקורות
 ;ואשל

 ;השירות לזק", הרווחה משרד 

 מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי� 

 לפי מידע א!,  קשישי�"דיור שרוב דייריהמסגרות הנתוני� על הדיור המוג" אינ� כוללי�  .1
 מינימליי�ה� אינ� עומדי� בקריטריוני� , ה מהשירות לזק" במשרד הרווחשהתקבל מעודכ"

 כללו ג� 1999)ו 1998הנתוני� בשנתוני� של . או ניהולית/מבחינה פיזית ו,  מוג"דיור של
 דיורי� אלה

 לפי הידוע עד כה האוכלוסייה הערבית לא משתמשת בשירות זה .2
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כניות ויחידות דיור בדיור המוג�ות : 4.30 לוח
)1(

 לפי אזור,  לקשישי�

 2003 ,)ונפות מחוזות(גאוגרפי 

  שנהאמצע

  יחידות דיור שיעור

לאל� יהודי
)2(

   
    מוחלטי
מספרי

   תוכניות  דיוריחידות   65 +בני 75 +בני

      

  ארצי� כ"סה 167 19,796  32 70
      

  ירושלי�מחוז 23 2,018  37 81
      

  הצפו�מחוז 10 880  15 34

  צפת והגול�ותנפ 1 86  10 24

  כנרתנפת � �  � �

  יזרעאלנפת 4 351  16 36

  עכונפת 5 443  21 45
      

  חיפהמחוז 29 3,123  32 68

  חיפהנפת 26 2,882  37 76

  חדרהנפת 3 241  13 30
      

  המרכזמחוז 41 5,219  36 79

  השרו�נפת 10 1,342  41 84

  תקווהפתח נפת 13 1,912  37 79

  רמלהנפת 5 313  19 48

  רחובותנפת 13 1,652  38 83
      

  תל אביבמחוז 33 5,165  30 61
      

  הדרו�מחוז 30 3,286  38 94

  אשקלו�נפת 13 1,205  25 62

  באר שבענפת 17 2,081  54 134
      

  יהודה ושומרו�אזורי 1 105   18 48

 ברוקדיילמכו" )וינט'ג)מאיירס, תכנו" בתחו� הזיקנהמאגר מידע ארצי ל)"משאב" : מקורות
 ;ואשל

 ;השירות לזק", הרווחה משרד 

 מאגר מידע אשל על שירותי� לקשישי� 

 לפי מידע א!,  קשישי�"דיור שרוב דייריהמסגרות הנתוני� על הדיור המוג" אינ� כוללי�  .1
 מינימליי�ריטריוני� ה� אינ� עומדי� בק,  מהשירות לזק" במשרד הרווחהשהתקבל מעודכ"

 כללו ג� 1999)ו 1998הנתוני� בשנתוני� של . או ניהולית/מבחינה פיזית ו,  מוג"דיור של
 דיורי� אלה

 לפי הידוע עד כה האוכלוסייה הערבית לא משתמשת בשירות זה .2
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שיקו� 'גריאטרייה, *יטות במחלקות גריאטרייה חריפהמ : 4.31 לוח

 2004 ,וסיעודית מורכבת

 נה שסו(

   חולי
 שישבתי  אל� מיטות לשיעור

    מחלקהבה
 מיטות 65 +בני 75 +בני

      

 *חריפה גריאטרייה 19 598 0.9 1.9

 שיקו
 גריאטרייה 14 875 1.3 2.8

 מורכבת סיעודית 36 1,464 2.1 4.7

 שירותי מידע ומחשוב, שרד הבריאותמ: מקור

 גריאטרית ולל פנימיתכ *

 

 

 

ייני האשפוזמאפ : 4.32 לוח
)1(

 במחלקות גריאטרייה חריפה
)2(

 ,

 2004, וסיעודית מורכבת שיקו�'גריאטרייה

  שחרורי
  אחוז שהייה

   אחוז:מזה ימי תפוסה  שלממוצעת


הפטירות אשפוז בתק� ששוחררוחולי
)3(

   כ"סה

      

חריפה גריאטרייה 17,125 6.6 214,410 98.0 11.7
)2(

 

 שיקו
 גריאטרייה 9,818 9.4 369,125 108.3 35.0

 מורכבת סיעודית 5,253 33.4 399,646 72.4 70.5

 שירותי מידע ומחשוב, שרד הבריאותמ: מקור

 2להגדרות של מאפייני אשפוז ראה פרק  .1

 גריאטרית כולל פנימית .2

 בבית החולי�  .3
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שיקו� 'גריאטרייה, *מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.33 לוח

 2004 ,)מחוזות(לפי אזור גאוגרפי  , מורכבתוסיעודית
 סו( שנה,  מוחלטי�מספרי�

   *גריאטרייה חריפה שיקו
 גריאטרייה  מורכבתסיעודית

    

  ארצי� כ"סה 598 875 1,464

147 

  ירושלי
מחוז 58 24

  הצפו�מחוז 66 � 78

  חיפהמחוז 68 172 214

  המרכזמחוז 213 487 576

 ל אביב תמחוז 126 126 291

  הדרו
מחוז 67 66 158

 שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקור

 כולל פנימית גריאטרית *
 

 

שיקו� 'גריאטרייה, *מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.34 לוח

 2004 ,ולפי גיל) מחוזות(לפי אזור גאוגרפי  ,וסיעודית מורכבת
 סו( שנה

  65 + בני נפש1,000)לשיעורי�  75 + בני נפש1,000)שיעורי� ל

 סיעודית
 מורכבת

)גריאטרייה
 שיקו�

גריאטרייה
  *חריפה

 סיעודית
 מורכבת

)גריאטרייה
 שיקו�

גריאטרייה
  *חריפה

        

  ארצי� כ"סה 0.9 1.3 2.1 1.9 2.8 4.7

  ירושלי
מחוז 0.9 0.4 2.3 2.0 0.8 5.0

  הצפו�מחוז 0.8 � 0.9 1.9 � 2.3

  חיפהמחוז 0.6 1.6 2.0 1.4 3.5 4.3

  המרכזמחוז 1.4 3.2 3.8 3.0 6.9 8.1

  תל אביבמחוז 0.7 0.7 1.7 1.5 1.5 3.4

  הדרו
מחוז 0.7 0.7 1.7  1.8 1.7 4.2

 שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות: מקור

 כולל פנימית גריאטרית *
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� שיקו'גריאטרייה, *מיטות במחלקות גריאטרייה חריפה : 4.35 לוח

 שני� נבחרות, לפי גיל, מורכבת וסיעודית

  שנהסו(

 סיעודית
 מורכבת

   גריאטרייה

 שיקו

  גריאטרייה
   *חריפה

    

  מוחלטי�מספרי�   

86 1,182 432 1990 

763 782 468 1995 

1,238 955 591 2000 

1,434 1,021 597 2001 

1,509 960 591 2002 

1,497 1,047 598 2003 

1,464 875 598 2004 

    

 65+ לאל� בני שיעור   

0.2 2.7 1.0 1990 

1.4 1.5 0.9 1995 

2.0 1.5 0.9 2000 

2.2 1.6 0.9 2001 

2.3 1.5 0.9 2002 

2.2 1.6 0.9 2003 

2.1 1.3 0.9 2004 

    

 75+ לאל� בני שיעור   

0.5 6.4 2.3 1990 

3.5 3.6 2.2 1995 

4.5 3.5 2.1 2000 

5.0 3.6 2.1 2001 

5.1 3.3 2.0 2002 

4.9 3.5 2.0 2003 

4.7 2.8 1.9 2004 

 שירותי מידע ומחשוב, שרד הבריאותמ: מקור

 כולל פנימית גריאטרית 2001החל בשנת  *
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 2004 ,לפי סוג מוסד ומגזר, מוסדות לטיפול ממוש� : 4.36 לוח
 סו( שנה, מספרי� מוחלטי�

            סיעודיות מחלקות

)מעונות( אבות בתי  בדיור  
בקיבו$ מוג�

 חולי
בבית
 כללי

  חולי
בתי

כ"סה רגילי
 משולבי
   כרוניי
לחולי   

          

 כ"סה 399 95 92 105 7 71 29

 ממשלתי 10  4 4 2  

 וולונטרי 169 20 52 11 5 71 10

 פרטי 220 75 36  90     19

 ; מידע ומחשובשירותי, משרד הבריאות : מקורות

 השירות לזק",  הרווחהמשרד 

 

 

 ,משרד מפקח ומגזר, לפי סוג מיטה, מיטות לטיפול ממוש� : 4.37 לוח

2004 
 סו( שנה, מספרי� מוחלטי�

  בפיקוחמיטות
  הבריאותמשרד

  בפיקוחמיטות
    הרווחהמשרד

 לתשושי
 כ"סה לעצמאיי� לתשושי�  כ"סה לסיעודיי� נפש

 כ"סה
   מיטות

          

 אחוזי� 100 41 6 35  59 48 11

       

 

 כ"סה 30,775 12,559 1,774 10,785  18,216 14,919 3,297

       

 

 ממשלתי 2,208 933 246 687  1,275 956 319

 וולונטרי 12,527 5,610 991 4,619  6,917 5,896 1,021

 פרטי 16,040 6,016 537 5,479  10,024 8,067 1,957

 ;שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : קורותמ

 השירות לזק",  הרווחהמשרד 
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 2004 ,לפי המשרד המפקח ולפי מגזר, מיטות לטיפול ממוש� : 4.38 לוח
 סו( שנה, אחוזי�

  בפיקוחמיטות
  הבריאותמשרד

  בפיקוחמיטות
   הרווחהמשרד

כ"סה לסיעודיי
  נפשלתשושי  
כ"סה 
לעצמאיי לתשושי
 כ"סה

   מיטות

        

 כ"סה 100 100 100 100 100 100 100

        

 

 ממשלתי 7 7 14 6 7 6 10

 וולונטרי 41 45 56 43 38 40 31

 פרטי 52 48 30 51  55 54 59

 ;שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות

 השירות לזק",  הרווחהמשרד 

 

 

לפי המשרד המפקח , זרי� השוני�מיטות לטיפול ממוש� במג : 4.39 לוח

 2004 ,וסוג מיטה
 סו( שנה, אחוזי�

   ממשלתי וולונטרי פרטי

    

 כ"סה 100 100 100

    

  בפיקוח משרד הרווחהמיטות   

 כ"סה 42 45 38

3 8 11 
 לעצמאיי

34 37 31 
 לתשושי

    

  משרד הבריאותבפיקוח מיטות   

 כ"סה 58 55 62

 דיי
לסיעו 43 47 50

 נפש לתשושי 14 8 12

 ;שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות

 השירות לזק",  הרווחהמשרד 
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מחוזות (לפי אזור גאוגרפי , מוסדות ומיטות לטיפול ממוש� : 4.40 לוח

 2004 ,)ונפות

  שנהסו(

    מוחלטי
מספרי
   מיטות לאל�שיעור

   מוסדות מיטות   65 +בני 75 +בני

      

  ארצי� כ"סה 399 30,775  45 99

      

 ירושלי� מחוז 38 2,893  44 99

      

  הצפו�מחוז 102 4,458  54 130

 והגול� צפת נפות 17 451  44 107

  כנרתנפת 17 739  101 253

  יזרעאלנפת 30 1,109  36 87

  עכונפת 38 2,159  63 150

      

  חיפהמחוז 65 5,152  49 104

  חיפהנפת 55 3,889  47 98

  חדרהנפת 10 1,263  55 132

      

  המרכזמחוז 92 9,316  61 131

  השרו�נפת 34 2,573  71 146

  תקווהפתח נפת 31 3,732  69 147

  רמלהנפת 9 668  38 92

  רחובותנפת 18 2,343  52 113

      

 אביב תל מחוז 77 6,863  39 79

 

 

  הדרו�מחוז 25 2,093  23 55

  אשקלו�נפת 10 857  17 41

 שבע באר נפת 15 1,236   29 73

 ;שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות

 השירות לזק",  הרווחהמשרד 
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לפי משרד מפקח ואזור גאוגרפי , מיטות לטיפול ממוש� : 4.41 לוח

 2004 ,)מחוזות ונפות(

  שנהסו(

   בפיקוחמיטות   בפיקוחמיטות

  הרווחה משרד  הבריאות משרד

  מספרי
  לאל�שיעור   מספרי
  לאל�שיעור

   מוחלטי
 65 +בני   מוחלטי
 65 +בני

       

  ארצי� כ"סה 12,559 18  18,216 27

      

  ירושלי�מחוז 1,234 19  1,659 25

      

  הצפו�מחוז 1,621 20  2,837 34

  צפת והגול�נפות 76 7  375 37

  כנרתנפת 157 21  582 80

  יזרעאלנפת 233 8  876 29

  עכונפת 1,155 34  1,004 29

      

  חיפהמחוז 2,350 22  2,802 27

  חיפהנפת 1,790 22  2,099 26

  חדרהנפת 560 24  703 30

      

  המרכזמחוז 3,353 22  5,963 39

  השרו�נפת 1,099 30  1,474 40

  תקווהפתח נפת 1,175 22  2,557 47

  רמלהנפת  0  668 38

  רחובותנפת 1,079 24  1,264 28

 

 

  תל אביבמחוז 3,473 20  3,390 19

 

 

  הדרו�מחוז 528 6  1,565 17

  אשקלו�נפת 200 4  657 13

  באר שבענפת 328 8   908 21

 ;שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות

 ירות לזק"הש,  הרווחהמשרד 
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 שני� נבחרות, מוסדות ומיטות לטיפול ממוש� : 4.42 לוח

   מוחלטי
מספרי
   מיטות לאל�שיעור

   מוסדות מיטות   65 +בני 75 +בני

      

113 37  12,507 117 1981 

101 40  14,948 145 1985 

103 43  19,041 192 1990 

99 45  30,775 399 2004 

      

 1990�2004שני�  בהגידול    

   11,734 207 
  מוחלטי
מספרי

�4 5   62 108 
 אחוזי

 ;שירותי מידע ומחשוב, משרד הבריאות : מקורות

 השירות לזק",  הרווחהמשרד 
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לפי המשרד המפקח וסוג מיטה ולפי , מיטות לטיפול ממוש� : 4.43 לוח

 שני� נבחרות ,גיל

   בפיקוחמיטות  בפיקוחמיטות

  הרווחה משרד ותהבריא משרד

כ"סה לסיעודיי
  נפשלתשושי  
כ"סה לעצמאיי
 לתשושי   

        

 המיטות שיעור       

 65+ בני לאל�       

1 12 13  5 19 24 1981 

1 15 16  6 17 23 1985 

3 14 17  10 15 26 1990 

5 22 27  16 3 18 2004 

        

54 54 54  53 �83 �28 

   הגידולאחוז

 2004 1990 בשני

        

 המיטות שיעור       

 75 +בני לאל�       

2 37 39  15 59 73 1981 

3 39 41  15 45 60 1985 

7 34 41  25 37 61 1990 

11 48 59  35 6 40 2004 

        

42 42 42 41 84  34� 

   הגידולאחוז

 2004 1990 בשני

 ;מידע ומחשובשירותי , משרד הבריאות : מקורות

 השירות לזק",  הרווחהמשרד 



 2005 - קשישים בישראל 300

לפי מאפייני� ,  הגרי� במוסדות לטיפול ממוש�65+בני  : 4.44 לוח

 2000 ,דמוגרפיי�
 תחילת שנה, אחוזי�

 המיסודשיעור  הדיירי
 במוסדותהתפלגות
)1(

   

   

 65 +בני כ"סה 4.1 100

   

 מי�  

28 2.7 
 גברי

72 5.1 
 נשי

   

 גיל  

 74 65 בני 0.8 11

 75 +בני 8.3 89

 80 +בני: מזה 13.7 72

   

 אוכלוסייה קבוצת  

99 4.3 
ואחרי
 יהודי
)2(

 

 לשעברמ" בריהעולי: מזה 2.1 10
)3(

 

1 0.7 
 ערבי

   

 משפחתי מצב  

18 1.3 
 נשואי

 נשואי
 לא 7.8 82

   

 של יהודי� ואחרי�לידה מקו�  
)2(

 

 ישראל 2.4 5

 אפריקה סיהא 3.3 20

 אמריקה אירופה 5.0 75

 בדפוסי ומגמות 2000 , לטיפול ממוש!המוסדות ארצי של דיירי ִמפקד. 2004. ' שבאר: מקור
 מכו" ברוקדייל)וינט'ג, 04)429)דמ, 2000)1983, הקשישי�המיסוד של 

  הגרי� במוסדות מתו! האוכלוסייהאחוז .1

 וסייה ללא סיווג דת נוצרי� שאינ� ערבי� ואוכל, יהודי�: כולל .2

  ואיל!1990 משנת שעלו .3
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 2000 ,לפי מצב תפקודי, )1(דיירי המוסדות לטיפול ממוש
 : א4.45 לוח
 תחילת שנה, אחוזי�

   דיירי
כ"סה עצמאיי
 תשושי
 סיעודיי
 נפשתשושי

      

  אלפי�� כ"סה 25.8 5.6 6.0 11.6 2.6

  אחוזי��כ "סה 100 22 23 45 10

      

 מי�     

11 45 22 22 100 
 גברי

10 45 24 22 100 
 נשי

      

 גיל     

  ומטה64 בני 100 9 14 62 14

 74 65 בני 100 17 22 49 12

 75 +בני 100 23 24 44 10

 80 +בני: מזה 100 23 24 44 9

      

 אוכלוסייה קבוצת     

10 45 23 22 100 
ואחרי
 יהודי
)2(

 

13 49 27 10 100 

 מ" בריהעולי: מזה

לשעבר
)3(

 

4 76 12 8 100 
 ערבי

      

ואחרי� יהודי� לידה של מקו�    
)2(

 

 ישראל 100 25 23 43 9

 אפריקה אסיה 100 11 22 58 9

 אמריקה אירופה 100 25 24 41 10

י  בדפוסומגמות 2000 , לטיפול ממוש!המוסדות ארצי של דיירי ִמפקד. 2004. ' שבאר : מקור
 מכו" ברוקדייל)וינט'ג, 04)429)דמ, 2000)1983 ,הקשישי�המיסוד של 

  מדיירי המוסדות96% מהווי� 65+בני . דיירי� בני כל הגילי� .1

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

  ואיל!1990שעלו משנת  .3
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דיירי המוסדות לטיפול ממוש
 : ב4.45 לוח
)1(

 ,אפייני� דמוגרפיי�לפי מ, 

2000 
 תחילת שנה, אחוזי�

 עצמאיי
 תשושי
 סיעודיי
 נפשתשושי
 כ"סה

   דיירי�

      

 כ"סה 100 100 100 100 100

      

     
 מי

32 29 28 30 29 
 גברי

68 71 72 70 71 
 נשי

      

 גיל     

  ומטה64 בני 4 2 2 5 5

 74 65 בני 11 9 10 12 13

 75 +בני 85 90 87 83 82

 80 +בני: מזה 70 73 74 68 63

      

 אוכלוסייה קבוצת     

100 98 99 100 99 
ואחרי
 יהודי
)2(

 

13 11 12 5 10 

 מ" בריהעולי: מזה

לשעבר
)3(

 

1 2 1 0 1 
 ערבי

      

ואחרי�  יהודי� שללידה מקו�    
)2(

 

 ישראל 5 6 5 5 5

 אפריקה אסיה 21 10 19 27 19

 אמריקה אירופה 74 84 75 68 76

 בדפוסי ומגמות 2000 , לטיפול ממוש!המוסדות ארצי של דיירי ִמפקד. 2004. ' שבאר : מקור
 מכו" ברוקדייל)וינט'ג, 04)429)דמ, 2000)1983 בתקופה הקשישי�המיסוד של 

  מדיירי המוסדות96% מהווי� 65+בני . דיירי� בני כל הגילי� .1

 וצרי� שאינ� ערבי� ואוכלוסייה ללא סיווג דתנ, יהודי�: כולל .2

  ואיל!1990שעלו משנת  .3
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שני� , לפי מצב תפקודי וגיל, דיירי המוסדות לטיפול ממוש
 : 4.46 לוח

 נבחרות
 אחוזי�

2000 1990 1983   

    

המיסוד שיעור 3.6 4.4 4.9
)1(

 יהודי�של 
)2 (

 65 +בני

    

  במוסדותדיירי� כ"סה 100 100 100

    

 התפקודי המצב   

22 32 41 
 עצמאיי

 כ" סה� מוגבלי� 59 68 78

23 24 20    
 תשושי

45 36 33    
 סיעודיי

  נפשתשושי    5 8 10

    

 גיל   

  ומטה64 בני 5 3 3

 74 65 בני 40 31 26

 80 +בני 55 65 71

    

 65+ של בני ממוצע גיל 79.6 81.3 84.0

 : 1983 מוסדות לטיפול ממוש! בישראל ִמפקד.  1986. 'א, קפל"'; ח, פקטור';  ש,ברגמ": מקורות

 ; מכו" ברוקדייל)וינט'ג, ומימו"רמה תפקודית ,  אוכלוסייההיק( 

  ארצי של דיירי המוסדות לטיפול ממוש! ותכניות הדיור ִמפקד. "'ח, פקטור'; ש, באר 

 ; 32)16: 62 גרונטולוגיה". 1990 ) המוג" 

 בדפוסי ומגמות 2000 , לטיפול ממוש!המוסדות ארצי של דיירי ִמפקד. 2004. 'ש באר 
 מכו" ברוקדייל)וינט'ג, 04)429)דמ, 2000)1983 בתקופה הקשישי�המיסוד של 

  הגרי� במוסדות מתו! האוכלוסייהאחוז .1

 1990 שעלו משנת לשעבר מ"הנתוני� אינ� כוללי� את עולי בריה, 1999) ו1990 השני� לגבי .2
 ואיל!

 


