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 אביביפו בתל הקשישים של דמוגרפיים מאפיינים

2000 לשנת ותחזיות ,1983

4 מס' "ח רו

גולן יהודית
כורזיס מלכה

1987 ירושלים,

|,הססרי\ל^)
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1983 בשנת בישראל. ביותר ה"זקנה" העיר היום היא אביביפו תל העיר
20* כ שהם נפש, אלף 62 כ (65 גיל (מעל בעיר הקשישה האוכלוסייה מנתה

שהוא הארצי מהממוצע כפול אביביפו בתל הקשישים שיעור בעיר. התושבים מכלל
לאלה היום הקשישה האוכלוסייה של האיפיונים דומים רבים, בתחומים .$10?

הנמור השיעור נמצא העיר של הייחודיים האיפיונים בין הארצי. במישור שנמצאו
לעומת אביב תל קשישי בקרב 16*) הקשישים בקרב אסיהאפריקה ילידי של יחסית

יי. . הארצית). ברמה 26*

בעיר הקשישה האוכלוסייה של והחברתייםכלכליים הדמוגרפיים האיפיונים

בעתיד, זו אוכלוסייה של ובהרכבה בהיקפה הצפויות והתמורות אביביפו תל

'  העיר. קשישי של הצרכים להבנת חשוב בסיס משמשים

איפיוני את הדו"ח מציג ,1983 והדיור האוכלוסין מפקד על בהתבסס

זו אוכלוסייה של ובהרכבה בגודלה הקיים השוני את ובוחן הקשישה האוכלוסייה
השונים. העיר באזורי

ובהרכבה בגודלה משמעותיים שינויים על מצביעות הבאות לשנים התחזיות
ב לשיאו הגיע הקשישים במספר הגידול כי נראה, בעיר. הקשישה האוכלוסייה של

במדיניות שינוי כל ללא הקיימות המגמות המשך המניחות התחזיות, לפי .1985
ומספר התושבים, במספר 19* של ירידה 2000 שנת עד צפויה העיר, אכלוס

יעלה מכר כתוצאה .14* של ירידה  איש 8,500 ב זו שנה עד ירד הקשישים
, .20* ל מעל 2000 שנת עד העיר אוכלוסיית בכלל הקשישים אחוז

הקשישה האוכלוסייה במאפייני 2000 שנת עד הצפויים הבולטים השינויים
' הם: בעיר

יגדל הקשישים באוכלוסיית ומשקלם ,7.6* ב יעלה 75+ בני הקשישים מספר א.

. . .5(tt ל 4C^ מ

2b* ל היום 17* מ יעלה הקשישים, מבין אסיהאפריקה וצאי י של חלקם ב.
. .2000 בשנת

שנת עד #60 ל 1985 ב #55 מ יעלה הקשישים בקרב הנשים של חלקן ג.
.2000



האוכלוסייה של הדמוגרפי להרכב רבה במידה קשור המוגבלים הקשישים מספר

בהיקף שינוי היא כן, אם הדמוגרפיים, השינויים של ההשלכות אחת הקשישה.

שיש ככל כי מראים המחקרים היומיומי. בתפקוד ממגבלות הסובלים הקשישים
ילידי ויותר נשים יותר ומעלה, 75 בני קשישים יותר הקשישה באוכלוסייה

קבוצות של במשקלן הגידול יותר. גבוה הוא המוגבלות שיעור  אסיהאפריקה

המוגבלים. במספר ניכר לגידול יביא אביביפו תל בעיר הקשישים בקרב אלה

בתפקוד המוגבלים מספר בעיר, הקשישים במספר הירידה אף על כי נמצא לפיכך,
.1995 שנת עד $20; ובכ ,1990 שנת עד $12; בכ לגדול צפוי יומיומי

גם השונים. באזוריה אחידות אינן בעיר הקשישה באוכלוסייה התמורות
האוכלוסייה, בקרב הקשישים באחוז העיר אזורי בין הבדלים נמצאו 1983 בעונת

נמצא הירקון עבר באזור הקשישים. בקרב והנשים ומעלה 75 בני הקשישים באחוזי

ברבעים קשישים של גדול ריכוז לעומת ($10; (כ קשישים של מאוד נמוך אחוז
אחוזים גם נמצאו אלה אזורים בשני . (3C^ (מעל העיר שבמרכז (6,3 (במיוחד

גם מאופיין ,3 רובע ובמיוחד העיר, מרכז אזור . (56^2; (מעל נשים של גבוהים

לעומת . (%44) נשואים לא וקשישים (373;) לבד הגרים קשישים של גבוה באחוז
אסיה ילידי של מאוד גבוה באחוז מאופיינים העיר של הדרומיים האזורים זאת,

. (SO'cf (כ אפריקה
באופן הרבעים. בין היא אף משתנה הקשישים של הכלכליתחברתית הרמה

של מזה יותר נמוך כלכליחברתי ממעמד להיות נוטה בדרום האוכלוסייה כללי,

היום נמצאים הדרומיים באזורים העיר. ובצפון במרכז המתגוררים הקשישים

.(%10%9) מוגבלים קשישים של יותר גבוהים אחוזים

באזורי הקשישים באוכלוסיית שינויים 2000 שנת עד צפויים התחזיות, לפי
עבר באזור הקשישים במספר ($60; (כ ניכר גידול וביניהם: השונים העיר

(רבעים העיר במרכז במיוחד הקשישים, בקרב הנשים באחוז תלולה עלייה הירקון,
המוגבלים אחוז במיוחד. היום נמוך זו אוכלוסייה של חלקה בהם ,(6,5,4,3

במיוחד בולט יהיה המוגבלים במספר הגידול העיר. אזורי בכל לעלות צפוי

($42 של (גידול במרכז 4 רובע ,( $64 של (גידול הירקון עבר שבאזור 2 ברובע



' c .(3C^ כ של (גידול בדרום 9 ו 7 ורבעים
גם חשוב משקל יש כאן, מוצגות שהן כפי העיר, אוכלוסיית של בתחזיות
המגמות הן כאן המובאות התחזיות מאחוזי העומדות המגמות הגירה. של לגורם
ההגירה במגמות שינויים יחולו אם .80 ה שנות של הראשונה במחצית הקיימות

בהרכב גם שינויים יחולו אחר, גורם מכל כתוצאה או האכלוס, ממדיניות כתוצאה
הקיימים. האומדנים את לעדכן צורך יהיה ואז העיר, אוכלוסיית של הדמוגרפי

■ ,; /
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מאפיינים  אביביפו בתל הקשישה האוכלוסייה אי: חלק

3 20001983 נבחרים דמוגרפיים
4 עלייה ותקופת מוצא ארצות .1

7 עברית וידיעת ההשכלה רמת .2
8 הקשיש של המשפחתית הסביבה .3

9 הקשישים של הדיור תנאי .4
10 העבודה לכוח השתייכות מידת .5

רבעים לפי בחלוקה  אביביפו בתל הקשישה האוכלוסייה בי: חלק
!1 20001983

21 סיכום
25 ביבליוגרפיה

לוחות רשימת

משתנים לפי אביביפו תל בעיר הקשישים התפלגות :1 לוח
4 20001983 נבחרים, דמוגרפיים

של נבחרים וחברתייםכלכליים דמוגרפיים מאפיינים :2 לוח
5 1983 וגיל, מין לפי אביביפו בתל הקשישים

של נבחרים וחברתייםכלכליים דמוגרפיים מאפיינים :3 לוח
6 1990 וגיל, מין לפי אביביפו בתל הקשישים

של נבחרים וחברתייםכלכליים דמוגרפיים מאפיינים :4 לוח
6 2000 וגיל, מין לפי אביביפו בתל הקשישים

אביביפו בתל הקשישים של הדמוגרפית ההתפתחות תחזית :5 לוח
13 20001983 רבעים, לפי

לפי אביביפו תל בעיר הקשישים של נבחרים מאפיינים :6 לוח
14 1983 רבעים,

תרשימים: רשימת

15 20001983 ,3 ברובע ומעלה, 45 מגיל הגילים פירמידת :1 תרשים

אביביפו, תל בעיר הקשישה באוכלוסייה שינויים :2 תרשים
19 20001983

: אביב תל בעיר קשישים של נבחרות דמוגרפיות תכונות :3 תרשים
י 20 20001983 רבעים לפי יפו,
K

 ' J ■,. , ./ ■'



תודה דברי

המחקר: בביצוע לנו שעזרו אלה לכל להודות לנו היא נעימה חובה

תודה חבים אנו שלביו, בכל המחקר את ליוו אשר ההיגוי ועדות לחברי
המקצועית. תרומתם ועל הערותיהם על המידע, בעיבוד עזרתם על מיוחדת

מאגף אליאב, דבורה וגבי לשם אברהם מר גרינברג, שרית לגב' תודתנו
האב. תכנית הכנת את והובילו יזמו אשר פו, בי אבי תל בעיריית הרווחה

אין אשר בעיר, לקשישים השירותים מערכת של הפעלתה על המופקדים לאנשים
נוכל לא לצערנו להתבצע. המחקר היה יכול לא הרבה עזרתם שאלמלא ספק לנו
כתודה תודתנו את יקבל מהם אחד שכל מקווים אנו אך כולם, את כאן למנות

אישית.

הסיוע על (אש"ל) בישראל לקשישים שירותים לתכנון לאגודה תודתנו
בגיבוש ותרומתו המקצועית עזרתו על למברגר ליהונתן ובמיוחד הפרויקט במימון

הפרוייקט. במימון עזרתו על ינטישראל לג'ו גם תודתנו ההמלצות.

הרפז חיים ולד"ר בירושלים העברית מהאוניברסיטה פרידלנדר, דב לפרופ'
בהכנת הסיוע על מודים אנו אביביפו, תל בעיריית כלכליחברתי למחקר מהמכון

אביביפו. תל לעיר האוכלוסייה תחזיות

בניתוח רבות לנו שסייעו פקטור חיים ולמר חביב גיק לד"ר מודים אנו

השונים. המחקר בשלבי ובהדרכה בייעוץ הנתונים,

שעזרה יהב ולנאורה הדו"ח בהדפסת רבות שעמלה אלון לבלהה תודתנו
בעריכתו.

1
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1 . . . י, הקדמה

אביביפו תל עיריית עלידי ברוקדייל מכון הוזמן ,1985 נובמבר בסוף
פיתוח אביביפו. תל בעיר לקשישים לשירותים אב תכנית ובגיבוש בפיתוח לסייע
מיחידות נציגים בה השתתפו אשר כללעירונית, היגוי ועדת על הוטל האב תכנית

ן ים, נטרי ולו והו הציבוריים הממשלתיים, הגורמים ונציגי בעירייה שונות
את לרכז המשימה הוטלה המכון על אביביפו. בתל הקשישים בתחום הפועלים

השירותים לפיתוח העדיפויות סידרי לקביעת בסיס לספק נועד אשר הדרוש המידע
בין מוסכמת עבודה חלוקת היתה העבודה תהליך כל במשך הבאות. בשנים לקשישים
ולהציג המידע את לספק היה החוקרים תפקיד ההיגוי. ועדת חברי לבין החוקרים

את לבקר היה ההיגוי ועדת חברי תפקיד השלכותיהן. ואת שונות ואופציות גישות
תפקידים חלוקת העדיפויות. סידרי את ולגבש האופציות בהבהרת לעזור המידע,
לעומת בעיקרה, מקצועית פעולה הוא אופציות שניתוח התפיסה על התבססה זו

לנציגי עניין שהן ערכיות, קביעות המחייב עדיפויות סידרי קביעת של התהליך
המוסמכים. הציבור

לתרום העשויים עיקריים תחומים במספר יתרכז ברוקדייל מכון כי סוכם
התכנית: לגיבוש

על אביביפו תל בעיר הקשישים אוכלוסיית של הדמוגרפי המבנה ניתוח א.

 הקשישה האוכלוסייה של האיפיונים על לעמוד היתה המטרה השונים. רבעיה
ההזדקקות על השלכות להן שיש תכונות באותן התרכזות תוך בעיר,

( לשירותים.
ודרך היקפם ובחינת העיר לקשישי הקיימים השירותים של מקיף מיפוי ב.

בעיר הקיימים השירותים מכלול את לתאר נועד המיפוי ואספקתם. ארגונם
עלידם. המשורתים הקשישים והיקף האזורית פריסתם על ולעמוד

קיימים מודלים על התבססה אשר היום הניתנים לשירותים הצרכים הערכת ג.
קשישים בקרב השירותים צריכת של בנושא עלידו שבוצעו וסקרים במכון

יי על שירותים במתן העוסקים העובדים של הערכות עם יחד אביב, תל בעיר
י בעיר. היום השירותים באספקת וכמותיות ארגוניות בעיות
ו



 ב 

העיר כלל של ברמה הקיימים, השירותים לבין הצרכים בין הפערים הערכת ד.
שנאספו הנתונים בין להשוות היתר. המטרה השונים. העיר אזורי ולפי

. ■.. הקיימים. הצרכים על שגובש המידע לבין במיפוי
שהם כפי אספקתם, ואופן ארגונם מבחינת הקיימים השירותים יעילות הערכת ה.

השונים. בשירותים העובדים בעמדות ביטוי לידי באים

על והשלכותיהם אביביפו תל העיר באוכלוסיית הצפויים השינויים בחינת ו.
t י ומוסדיים. קהילתיים השונים, לשירותים הצרכים

ובארגונים. השונים בשירותים הקיימות הפיתוח תכניות איתור .T

עם התמודדות שיאפשרו בעתיד, השירותים לפיתוח מנחים קווים גיבוש ח.

הבאות. בשנים אביביפו תל בעיר הקשישים צורכי

הובאו האב תכנית גיבוש בתהליך שנאספו ים והתערבתי הכמותיים הנתונים
ההמלצות. לגיבוש בסיס ושימשו השונות ההיגוי בוועדות לדיונים

מכון צוות די עלי שהוגשו דוחו"ת תשעה מבין אחד ו נ הי זה דו"ח
של מסוימים בהיבטים עוסק מהם אחד כל אשר הדוחויית פירוט להלן ברוקדייל.

בעיר. לקשישים לשירותים הקיימים והמענים הצרכים

אביב תל בעיר מוסדיים לשירותים והצרכים הקיים ההיצע את סוקר 1 מס' דו"ח
דיור (כולל לעצמאיים למוסדות בנפרד מתייחסת הסקירה ובעתיד. בהווה יפו,

ותשושים). נפש תשושי (סיעודיים, מוגבלים לקשישים ולמוסדות מוגן)

חלקים: לארבעה מחולק הדו"ח בקהילה. הניתנים השירותים את סוקר 2 מס' דו"ח
דן השני החלק הקהילתיים; השירותים של הארגוני במערך מתרכז הראשון החלק

זה בחלק ובעתיד. בהווה אלה לשירותים והצרכים כיום הניתנים השירותים בהיקף
העיר רובעי בין ההבדלים ומוצגים השירותים של האזורית הפריסה נבחנת
באספקת לבעיות באשר העובדים הערכות את מביא השלישי החלק השונים;

השירותים היקף לבין הצרכים בין הפערים את מסכם האחרון והחלק השירותים,
בעתיד. השירותים לפיתוח שונות גישות ומציג הקיים,



 ג 

אביב. תל בעיר חברתיים ובמועדונים למוגבלים יום במרכזי מתמקד 3 מסי דו"ח
, לשוני התייחסות תוך היום מרכזי של השונים הדגמים את בהרחבה סוקר "רו ו הד

הארגון ובדרכי הניתנים, בשירותים המשורתת, האוכלוסייה בסוג ביניהם הקיים

יום במרכזי הצרכים להערכת שונים אומדנים מציג הדו"ח המרכזים. של וההפעלה
המרכזים של הגיאוגרפית הפריסה המשורתים, היקף מבחינת הבאות ובשנים בהווה

הרצויים. והדגמים

היקף מבחינת הקיים ההיצע בהצגת מתרכז החברתיים במועדונים הדיון
השירותים וסוגי הפעלתם דרכי שלהם, הגיאוגרפית הפריסה במועדונים, המשורתים

בהווה אלה לשירותים לצרכים נרחבת התייחסות ישנה כאן גם בהם. הניתנים
השירותים וסוגי בעיר המועדונים של המיקום המשורתים, היקף מבחינת ובעתיד

בהם. שדרושים

תחזיות ומציג בעיר הקשישים של הדמוגרפיים המאפיינים את סוקר 4 מס' ח יי דו
העיר. רובעי תשעת לפי אזורית, ברמה והן העיר כלל של ברמה הן  2000 לשנת

קהילתיים לשירותים ובעתיד בהווה הצרכים להערכת בסיס שימשו בדו"ח הנתונים
יי י יי ומוסדיים.

בשיתוף ברוקדייל מכון עלידי שבוצע מחקר מתוך הממצאים את מסכם 5 מסי "ח דו
עבורם הולמים שירותים ופיתוח בקהילה המוגבלים הקשישים בנושא אש"ל,

הפערים להערכת בסיס שימש זה דו"ח מוסדיים. לשירותים הזדקקות על וההשלכות
השונים. לשירותים הצרכים היקף לבין הניתנים השירותים היקף בין

בסיס על הניתנים השירותים איכות על השדה עובדי הערכת את מציג 6 מס' דו"ח
אלה נתונים בארץ. ערים בארבע ברוקדייל מכון עלידי 1983 ב שבוצע מחקר

השירותים ובארגון בהספקה הקיימים הקשיים להבנת נוסף מידע מקור שימשו

בעיר.
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ארגוניים, הליכים  לקשישים בשירותים הטיפול ניהול בנושא עוסק 7 מסי דו"ח
.ן , .,. הערים בארבעת 1984 ב ביצע ברוקדייל שמכון מחקר על הוא אף ומבוסס

ביו הקשרים ולהבנת בעיר בקשיש הטיפול תהליר להבנת תרם זה דו"רו הגדולות.
; . ■ .;, ■<, .. שירותים. המספקים השונים הארגונים

הטיפול עם התמודדותם את ובוחן הכלליים, האשפוז שירותי את סוקר 8 מס' דו"רו

■ ובעתיד. בהווה הקשישה באוכלוסייה

במסגרות הניתנים הגריאטריים השיקום שירותי את בקצרה סוקר 9 מס' "ח דו

של תפקודי בשיקום מתרכז הדו"ח בקהילה. יום לטיפול ובמסגרות יות האשפוז
שיקום טווח; וארור קצר שיקום שונים: שיקומיים צרכים בין הבחנה תור הקשיש,

, אחזקתימניעתי. שיעדו שיקום לעומת הקשיש של תפקודו רמת את לשפר שנועד

וכלים מידע לספק היה תפקידם האב. לתכנית המלצות מציגים אינם הדו"הות
עדיפויות סדרי בגיבוש ולעזור בעיר השירותים של ההתפתחות כיווני להערכת

כדי אלה בדוחו"ת המובא המידע על התבססו ההיגוי ועדות חברי הבאות. לשנים
... תל עיריית של מיוחד בפרסום הופיעו ההמלצות האב. לתכנית ההמלצות את לגבש

. י אביביפו. תל בעיר לקשיש לשירותים אב תכנית בשם אביביפו

זי ■■,■■. .■ . . ■ ■ .■..י
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מבוא

שהם השירותים רמת לבין הקשישים צורכי בין והאיכותי הכמותי הקעור

ובמיגוון והחברתי, המשפחתי במצבם הקשורים גורמים במכלול תלוי להם נזקקים

של לצרכיה השירותים מערכת התאמת לפיכך, בהם. מצוידים שהם האישיים המשאבים

ותכונותיה זו אוכלוסייה של ממדיה הכרת מחייבת אביב בתל הקשישים אוכלוסיית
הדמוגרפיות.

גידול גוררת האוכלוסייה שהזדקנות כך על מצביעה הגרונטולוגית הספרות ;

האשפוז, בתחומי  כאחד וכלליים ייחודיים  שירותים בצריכת משמעותי

ממשתנים מושפעת זו בצריכה הגידול מידת הקהילתיים. והשירותים המיסוד,

מין, גיל, עלפי לתתקבוצות האוכלוסייה את המרבדים שונים, דמוגרפיים
ופקטור, קופ ;1981 הרפז, ;1970 (וייל, חברתי ומעמד משפחתי מצב מוצא,

מאפיינים שבין הגומלין זיקת בשל .(1985 ושמואלי, קופ חביב, ;1983

מאפייני את מעמיקה בצורה לבחון חשוב שירותים, צריכת לבין דמוגרפיים

בשנים עבורה שירותים לפיתוח כבסיס אביביפו, תל בעיר הקשישים אוכלוסיית

הבאות.

; תל בעיר היהודיים הקשישים של הנוכחי הדמוגרפי ההרכב את סוקר זה דו"ח
.2000 שנת עד זו אוכלוסייה בהרכב הצפויים השינויים את ומציג אביביפו,

לפי נפש, 350 (כ אביב תל בעיר יהודיים הלא הקשישים של הנמוך המספר
זו, אוכלוסייה למבנה נפרדת התייחסות איפשר לא (1983 האוכלוסין מפקד

בה. להתרחש העתידות ולתמורות

והדיור האוכלוסין מפקד מתוך נלקחו זה לדו"ח בסיס המשמשים הנתונים
מהאוניברסיטה פרידלנדר דב פרופ' עלידי נערכה 2000 שנת עד התחזית .1983

למחקר המרכז ובשיתוף ברוקדייל מכון של מיוחדת בהזמנה בירושלים, העברית
הצפוי ההרכב על נתונים מספקות התחזיות אביב. תל עיריית של וחברתי כלכלי

ומוצא, מין גיל, של משתנים לפי השונים, העיר ברובעי האוכלוסייה של

אלה דמוגרפיים משתנים שלושה והגירה. תמותה פריון, של בגורמים ובהתחשב

המשתנים הקשישים. צורכי לניבוי מרכזיים אינדיקטורים היום משמשים
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דיור, תנאי משפחתי, מצב עלייה, (שנת בדו"ח הכלולים הנוספים הדמוגרפיים

וצורכיהם הקשישים של מצבם על התמונה את משלימים משקהבית) והרכב תעסוקה
דמוגרפיות תחזיות מודל על מבוססות אלה משתנים עבור התחזיות ובעתיד. בהווה

באוכלוסייה והמוצא המין הגיל, התפלגות התאמת תוך ברוקדייל במכון שנבנה
■<,.". . , . .(1983 וכהן, (קופ פרידלנדר פרופ' שערך לתחזיות

הראשון החלק חלקים: בשני זה בדו"ח מוצג הדמוגרפיים במאפיינים הדיון
של הנוכחי הדמוגרפי הפרופיל את ומציג עירונית, הכלל ברמה מתרכז הדו"ח של

במבנה הצפויות העיקריות התמורות בחינת תוך בעיר, הקשישים אוכלוסיית
הוא והדגש אזורית היא ההתייחסות רמת השני בחלק .2000 שנת עד זו אוכלוסייה

העיר. של הרבעים מתשעה אחד בכל הקשישים אוכלוסיית של הדמוגרפי ההרכב על

לרבעים חלוקה לפי הקשישיה האוכלוסייה של ולמאפייניה להיקפה ההתייחסות
j משאבים. של אזורית להקצאה בסיס נותנת

. 11■ * , 1 .. . ...,. t
1. ■ . . 1■ ■■■
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נבחרים דמוגרפיים מאפיינים  אביביפו בתלי הקשישה האוכלוסייה : אי חלק
20001983

מנתה ,1983 ב בישראל. ביותר הזקנות הערים בין היא אביביפו תל העיר
מכלל 193; כ שהם נפש, אלף 62 כ (65 גיל (מעל בעיר הקשישה האוכלוסייה

,( lC^) הארצי מהממוצע כפול כמעט הוא אביב בתל הקשישים שיעור העיר. תושבי
 חיפה ;7*  שבע באר ;%9  (ירושלים האחרות בערים לשיעורם יחסית וגבוה

למרות .(1986 ועזאייזה, ביבר קופ, ;1986 וגולן, עזאייזה ביבר, (קופ, (163;

של הגילי בהרכב מהותי שוני נמצא לא אביב, בתל הקשישים של הגבוה השיעור
בתל ומעלה 75 ה בני הקשישים אחוז בארץ. הקשישים לכלל ביחס זו אוכלוסייה
המאפיין . (4C^) שבירושלים מזה יותר נמוך ואף (353;) הארצי לממוצע זהה אביב

בלבד 163.) אסיהאפריקה ילידי של יחסית הנמוך השיעור הוא זו עיר המייחד

הקשישים). כלל בקרב $25; של ארצי ממוצע לעומת

של הצרכים היקף להערכת בסיס המשמשים דמוגרפיים משתנים שלושה ישנם
הצפויות התמורות את בוחנים אם ומוצא. מין גיל, הקשישים: אוכלוסיית

הרכב כי נמצא האלה הדמוגרפיים המשתנים שלושת לפי הקשישה באוכלוסייה

.2000 שנת עד מהותי באופן ישתנה הקשישה האוכלוסייה

הקשישים בשיעור עלייה של מגמה קיימת כי לראות ניתן 1 בלוח

אך הקשישים, במספר מהותי שינוי צפוי לא 1990 שנת עד העיר. באוכלוסיית
השינוי .1990 בשנת $20.8^ ל 1983 .19ב A^ מ יעלה באוכלוסייה שיעורם

ה בני בשיעור ניכרת בעלייה מתבטא הקשישה האוכלוסייה בהרכב הצפוי העיקרי

$53; (מ הנשים באחוז בגידול ,(1990 ב %45 ל 1983 ב 36*1 (מ ומעלה 75

עד 1983 מ . (1^ ל $16; (מ אסיהאפריקה ילידי בשיעור ובעלייה ($57; ל

ניכרת ירידה צפוייה זאת, עם יחד באוכלוסייה. הקשישים שיעור ישתנה לא 2000

 נפש אלף 53 לכ הקשישים מספר יגיע זו בשנה אביב. תל בעיר הקשישים במספר

בהרכב זו שנה עד יחולו ניכרים שינויים .1983 משנת .n%4 של ירידה
מכלל למחצית יגיע ומעלה 75 ה בני הקשישים שיעור הקשישה: האוכלוסייה

אסיה ילידי יהיו הקשישים מכלל וכרבע נשים, יהיו מהקשישים 60* הקשישים;
ההזדקקות על להשפיע עשויים האוכלוסייה בהרכב אלה שינויים אפריקה.
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נבחרים, דמוגרפיים משתנים לפי אביביפו, תל בעיר הקשישים התפלגות :1 לוח
20001983

2000 1995 1990 1985 1983 1 שנה
דמוגרפיים מאפיינים

257,125 274,683 292,160 310,409 317,810 האוכלוסייה סר."כ
52,716 57,756 60,672 61,231 61,689 הקשישים מספר

מסה"כ הקשישים אחוז
20.5 21.0 20.8 19.7 19.4 האוכלוסייה

הקשישים מקרב אחוז
50 47 45 40 36 75+ בני קשישים
60 59 57 55 54 נשים
26 22 19 17 16 אסיהאפריקה ילידי
51 53 55 59 61 נשואים
17 16 14 16 16 שנים 40 למדו
15 16 18 18 20 עברית יודעים אינם

ומוסדיים. קהילתיים לשירותים

=■" של נוספים מאפיינים נבחנו העיר אוכלוסיית של הדמוגרפי בניתיח

הקשישים, של הדיור איכות עברית, וידיעת השכלה רמת עלייה, תקופת הקשישים:
להלן מוצגות אלה תכונות העבודה. לכוח והשתייכותם שלהם המשפחתית הסביבה

.2000 שנת עד והתחזיות 1983 לגבי הנתונים לפי

עלייה ותקופת מוצא ארצות .1

לממוצע בהשוואה כיום נמוך אביב בתל אסיהאפריקה ילידי שיעור כאמור,

רבע לכדי התקופה בסוף יגיע אשר עד מספרם יגדל התחזית תקופת במשר הארצי.

אסיה ילידי בשיעור הבדל היה לא 1983 שבשנת בעוד בעיר. הקשישים מכלל

שבמשך הרי הקשישים, באוכלוסיית השונות והגיל המין קבוצות בקרב אפריקה
באופן ישתנה לא ומשקלם ,7465 גילאי בקרב הגידול יתמקד התחזית תקופת

.75+ גילאי בקרב מהותי

בארץ ותיקים או הארץ ילידי היו אביב בתל מהקשישים $60; כ ,1983 בשנת

.1965 לאחר שעלו בלבד לכעשירית בהשוואה המדינה), קום לפני ארצה (עלו
הוותיקים הקשישים בשיעור ירידה של במגמה להבחין אפשר 2000 שנת לקראת
יישאר ואילך, 1965 משנת שעלו הקשישים שיעור כאשר ,($52; ל 583; (מ בארץ
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בקרב מתרכזת והוותיקים הארץ ילידי בשיעור הירידה מהותי. שינוי ללא

7465 בגילאים מהקשישים ממחצית פחות 2000 שבשנת כך יותר הצעירים הקשישים
.(4 לוח (ראה 75+ גילאי בקרב 58^£ לעומת ותיקים או הארץ ילידי יהיו

הקשישים של נבחרים וחברתייםכלכליים דמוגרפיים מאפיינים :2 לוח
1983 וגיל, מין לפי אביביפו, בתל

נשים 1 גברים 1 וגילן מיקי

75+ 1 6574 75+ 1 6574 סה"כ מאפיינים

11,505 21,822 10,906 17,456 61,689 קשישים סה"כ

אחוזים

7.0 1.4 2.8 0.5 2.5 במוסדות חיים
16 17 16 18 17 אסיהאפריקם ילידי
56 59 60 57 58 1947 עד לארץ עלו
9 6 8 6 7 1965 לאחר לארץ עלו

26 52 76 85 61 נשואים
5 11 24 51 24 העבודה לכוח שייכים

23 17 14 11 16 שנים 40 למדו
13 16 19 23 18 שנים 13+ למדו
57 41 21 12 32 (בודדים) לבד גרים
24 46 66 68 52 לבד הגרים זוגות
37 18 22 11 20 עברית יודעים אינם
66 70 69 72 70 בבעלותם בדירה גרים

מקלחת או אמבטיה בדירתם אין
2 2 21 2 שימוש בית ו/או
14 13 14 13 13 חימום בדירתם אין
9 5 8 5 6 טלוויזיה ברשותם אין
18 13 15 10 13 טלפון ברשותם אין
10 15 11 29 17 מכונית בבעלותם יש
9 5 6 3 6 אחד חדר בנות בדירות גרים

חדרים 3.5 בנות בדירות גרים
11 10 10 13 11 ויותר

ישראל ילידי כולל 1
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הקשישים של נבחרים וחברתייםכלבליים דמוגרפיים מאפיינים :3 לוח
1990 וגיל, מין לפי אביביפו, בתל

נשים 1 גברים 1 וגילן מ^"ו
75+ | 6574 | 75+ | 6574 | סה"כ | ינים מאפי

15,408 19,053 12,028 14,183 60,672 קשישים סה"כ

אחוזים
15 21 16 25 20 אסיהאפריקה ילידי
58 53 60 52 55 *1947 עד לארץ עלו
9 8 8 8 8 1965 לאחר לארץ עלו

25 50 69 82 55 נשואים
21 17 13 11 14, שנים 40 למדו
15 15 21 23 18 שנים 13+ למדו
30 15 17 9 18 עברית יודעים אינם
67 71 70 75 71 בבעלותם בדירה גרים

מקלחת או אמבטיה בדירתם איך
21 21 2 שימוש בית ו/או
14 13 14 13 13 חימום בדירתם איו
7 5 7 4 6 טלוויזיה ברשותם אין
8 4 5 3 5 אחד חדר בנות בדירות גרים

. <, חדרים 3.5 בנות בדירות גרים
10 13 10 19 13 ויותר

ישראל ילידי כולל *

הקשישים של נבחרים וחברתייםכלכליים דמוגרפיים מאפיינים :4 לוח
2000 וגיל, מיו לפי אביביפו, בתל

~ נשים | גברים | וגילן מי1
. ~75+ 16574 ן 75+ 16574 ן סה"כ | מאפיינים
15,925 15,757 10,316 10,718 52,716 קשישים סה"כ

אחוזים
19 30 22 34 26 אסיהאפריקה ילידי
59 47 56 47 52 *1947 עד לארץ עלו
9 9 8 9 9 1965 לאחר לארץ עלו
23 49 64 80 51 נשואים
20 20 13 11 17 שנים 40 למדו
15 14 21 23 18 שנים 13+ למדו
24 12 14 7 15 עברית יודעים אינם
68 72 72 76 72 בבעלותם בדירה גרים

מקלחת או אמבטיה בדירתם אין
21 211 שימוש בית ו/או
13 14 14 14 14 חימום בדירתם איו
6 4 6 5 5 טלוויזיה ברשותם איו
6 3 4 2 4 אחד חדר בנות בדירות גרים

חדרים 3.5 בנות בדירות גרים
10 14 12 23 15 ותר וי

ישראל ילידי כולל *
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עברית וידיעת ההשכלה רמת .2

ושל השכלה חסרי של זהה כמעט שיעור כוללת אביב בתל הקשישים אוכלוסיית
ההשכלה בעלי שיעור וכן הבערות שיעור לירושלים, בהשוואה גבוהה. השכלה בעלי
ו לימוד, שנות 40 בעלי הם מהקשישים .il%6 אביב (בתל יחסית נמוכים הגבוהה

המקבילות בקבוצות 23* ו 24* לעומת לימוד, שנות 13+ בעלי הם 1^

.  בירושלים).
מהנשים יותר משכילים הגברים אביב בתל גם אחרים, במקומות שנמצא כפי
בגילאי מהגברים 2Z* 1983 בשנת כי מראה 2 לוח הגיל. עם יורדת ההשכלה ורמת

הנשים בקרב בלבד 16* לעומת לימוד שנות 13+ של השכלה בעלי היו 7465

_ ... המקבילה. הגיל בקבוצת

במשך לעלות הצפויה היהודית, האוכלוסייה כלל של ההשכלה לרמת בניגוד
לשנת עד שינוי ללא אביב, תל קשישי של ההשכלה רמת תישאר התחזית, תקופת

, .2000

/: חשוב משאב מהווה הקשישים אוכלוסיית בקרב דיבור כשפת עברית ידיעת
בתל הקשישים מכלל 2Q<* ש כר על מורים הנתונים בקהילה. הקשיש של למעורבותו
לערים בהשוואה נמוך אך אמנם, ניכר שיעור זהו כלל. עברית דוברי אינם אביב

עברית). דוברי אינם הקשישים מכלל כרבע ובחיפה (בירושלים אחרות

הנשים קבוצת את לזהות מאפשרת ומין גיל של חתך לפי הנתונים השוואת

75+ בנות הנשים מקבוצת 37* עברית, בידיעת ביותר החלשה כקבוצה הישישות
אוכלוסיית בקרב המקבילה הגיל מקבוצת $22; ל בהשוואה עברית, יודעות אינן

.7465 בנות מהנשים 1Q* ל ובהשוואה הגברים,

בעיקר דיבור, כשפת עברית בידיעת קל שיפור צפוי התחזית תקופת במשך

ידברו לא זו גיל מקבוצת 20*; כ 2000 שבשנת כך ,75+ בני הקשישים בקרב

תדברנה שלא ומעלה 75 ה בנות הנשים שיעור .1983 ב 3Q<* כ לעומת עברית,
.%24 ל 1983 בשנת 31* מ ירד עברית,
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הקשיש של המשפחתית הסביבה .3

מרכזיים: מאפיינים שני עלידי כאן מוצגת הקשיש של המשפחתית סביבתו
עם גר זוג, בן עם גר (בודד, משקהבית והרכב וכוי) אלמן (נשוי, משפחתי מצב

אחרים).

שירותים. תכנון לגבי חשובות השלכות יש הקשיש של המשפחתית לסביבתו
ניתן 2 מלוח וחברתית. רגשית מעשית, לתמיכה חשוב מקור מהווים זוג בני
חריג, אינו זה מצב נשואים. אינם אביב בתל הקשישים מקרב 40* כי לראות,
שיעור .(1986 וגולן, עזאייזה ביבר, (קופ, ובחיפה שבירושלים לזר. ודומה

משמעותי באופן יותר גבוה והוא בגיל, העלייה עם עולה נשואים שאינם הקשישים
בהשוואה נשואים, אינם 7465 בגילאי הגברים מקרב 3^ הנשים. באוכלוסיית

אינם ומעלה 75 ה בני מהגברים וכרבע המקבילה, הגיל בקבוצת מהנשים למחצית
גיל. קבוצת באותה מהנשים שלושהרבעים לעומת נשואים,

עד 1983 ב #40 מ  נשואים שאינם הקשישים בשיעור עלייה צפויה בעתיד
.2000 m\un49 5cf ל

(קופ, המין קבוצות בשתי הקשישים של המשפחתי המצב בהתפלגות ההבדלים
.1983 מנתוני לראות שניתן כפי נבדלים, מגורים בסידורי גם משתקפים (1981

גרים נוספים שליש בלבד, זוגם בן עם גרים הקשישים מכלל כמחצית בסךהכל,
זוגם בן (עם רבדוריים במשקיבית גרים מהקשישים (#7) זעיר שיעור בגפם.

ילדיהם. עם גרים 153; ו לבד גרים מרביתם הבודדים הקשישים מתוך וילדיהם).
לבד החי זוג של חדדורי משקבית הוא הגברים בקרב השכיח המגורים דפוס

לעומת כזה). מגורים בדפוס חיים אביב בתל הקשישים מהגברים (כשנישלישים
463; לבדה. הגרה קשישה של הוא הקשישות הנשים בקרב השכיח המגורים דפוס זאת

שבירושלים מזה במקצת גבוה זה שיעור אביב. בתל לבדן גרות הקשישות מהנשים
ובחיפה.

לזהות ניתן המגורים דפוס על משפחתי ומצב גיל של המשולבת ההשפעה את

בלבד זוגן בן עם הגרות הקשישות הנשים שיעור הנשים: אוכלוסיית בקרב בבירור
%24 לעומת בלבד זוגן בן עם גרות 7465 בגילאי מהנשים #46 הגיל. עם יורד
עולה זה, משקבית בדפוס ירידה עם בבד בד .(2 לוח (ראה 75+ בגילאי מהנשים

8



הגרות נשים הן בעיר הקשישים מכלל כרבע לבדן. הגרות הנשים שיעור הגיל עם

י לבד. גרות ומעלה 75 בנות מהנשים $57; ו לבדן
גדולה קבוצה על מלמדים בגפן הגרות האלמנות הנשים שיעור על הנתונים

בשיעורי למצוא ניתן זו להערכה חיזוק פוטנציאליים. שירותים צרכני של

נמצאות ומעלה 75 בנות מהנשים %6 המין. קבוצות שתי של הנבדלים המיסוד
המקבילה. הגיל בקבוצת מהגברים $3 כ לעומת במוסד

הקשישים של הדיור תנאי .4

הדיור, וצפיפות חדרים מספר מאפיינים: מספר לפי נבדקה המגורים רמת

(שנמדדה הקשישים של הביתי הציוד ורמת בדירה, סניטריים שירותים של קיומם
וכוי). מכונית טלפון, חשמל, מכשירי של הימצאותם לפי

1983 בשנת כי לראות ניתן בדירתם חדרים מספר לפי הקשישים בהתפלגות

מכלל 80^ (כ בינוני בגודל בדירות גרה אביב בתל הקשישים אוכלוסיית רוב

כי מראים, הדיור צפיפות על הנתונים חדרים). 32 בנות בדירות גרו הקשישים

אנשים משני פחות של דיור בצפיפות גרים אביב בתל הקשישים של המכריע הרוב

אביב בתל הקשישים אוכלוסיית של המגורים שמרחב לומר, כן, אם ניתן, בחדר.
דיור בצפיפות הגרים הקשישים שיעור למשל, בירושלים, יחסית. ברווחה מאופיין

הגרים הקשישים אחוז זאת, לעומת יותר. גבוה לחדר אנשים 2 מ למעלה של

בירושלים. מאשר יותר נמוך אביב בתל גדולות בדירות
בגילים קשישים לעומת ($15;) ומעלה 75 בני קשישים של יותר גבוה אחוז

מזה גבוה השיעור נשים ובקרב בלבד, אחד חדר בנות בדירות גרים (3*) 7465

וחיפה. בירושלים הקיים לזה ודומה חריג, אינו זה מצב הגברים. של

במרווח שיפור של מגמה מצטיירת הנדונה התקופה במשר התחזיות, לפי
42 ל #6 מ ירד אחד חדר בנות בדירות שיגורו הקשישים שיעור  המגורים

בולט הדבר *י12). (לעומת 15* ל יעלה גדולות בדירות הגרים הקשישים ושיעור
.(4 לוח (ראה 7465 בגילים הגברים בקרב במיוחד

סניטריים שירותים של קיומם הוא הקשישים של הדיור רמת של נוסף היבט
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>. ■ הקשישים. של חייהם רמת על המצביע ביתי ציוד והמצאות בדירה,
בדירה. בסיסיים סניטריים עיירותים של קיומם לפי כאן נבדקה הדיור רמת

צפויה לא שימוש. בית ו/או מקלחת אמבטיה, ללא בדירות נמצאו מהקשישים 2* כ

.'.... הנדונה. התקופה במשך זה בשיעור משמעותית ירידה

היתה לא $6 ול טלפון, ללא בדירות בעיר מהקשישים 13* גרו 1983 בשנת

לכ הארצי. לממוצע בהשוואה אביב, בתל יותר נמוכים אלה שיעורים טלוויזיה.
.1983 ב מכונית ברשותם היתה מהקשישים *ד1

העבודה לכוח השתייכות מידת .5

במיוחד .1983 ב העבודה לכוח שייכים היו אביב בתל הקשישים מכלל כרבע

הנשים. בקרב מעשירית פחות לעומת ,40* לכ המגיע הגברים, של שיעורם בולט
: י .$80; ל מגיע הקשישים המועסקים מכלל הגברים של חלקם

ירידה על מצביעה גיל לפי העבודה לכוח המשתייכים הגברים יחפלגות

שייכים 7465 בגילאים הגברים מכלל כמחצית בגיל: r\>^yn ay התעסוקה בהיקף

בערים גם קיימת מקבילה תופעה .75+ גילאי בקבוצת כרבע לעומת העבודה, לכוח
.(1986 וגולן, עזאייזה ביבר, (קופ, יותר נמוכים בשיעורים אך אחרות,

■.■.,■ ■ . ■

י "י r
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20001983 רבעים לפי בחלוקה  אביביפו בתל הקשישה האוכלוסייה בי: חלק

נמצא, אביב תל בעיר הקשישים אוכלוסיית של הדמוגרפיות התכונות בבדיקת
 בהם הקשישים אוכלוסיית בהרכב לזה, זה דומים אינם השונים העיר חלקי כי

הקיים לשוני בתחזיות ההבדלים את לייחס ניתן בעתיד. הצפויות ובמגמות כיום

ההגירה לדפוסי השונים, באזורים הקשישים אוכלוסיית בהרכב בהווה
כאן מובא לפיכך בהם. החיים בתוחלת וההבדלים האזורים בין הדיפרנציאליים
תל העיר של הרבעים מתשעה אחד בכל הקשישה האוכלוסייה של דמוגרפי ניתוח

אביביפו.

היות הקהילתיים. השירותים תכנון לצורך נועד להלן שיובא הניתוח
לגבולות כלל בדרך מתאימה בעיר הרווחה לשכות שש בין האזורים וחלוקת
ניתוח כאשר משתייכים, הם לשכה לאיזו רבעים קבוצת לכל נציין הרבעים,

בלבד. הבודד הרובע של רמה לפי יהיה המאפיינים
מספר עיקריים: מאפיינים למספר נתייחס רובע כל של הדמוגרפי בניתוח

מוצא מין, גיל, לפי האוכלוסייה הרכב הרובע; באוכלוסיית ושיעורם הקשישים
לכוח שייכות השכלה, רמת על נתונים מתוך שמשתקף כפי חברתיכלכלי, ומצב
על ובעלות ביתי ציוד סניטריים, שירותים של (קיומם מגורים ותנאי עבודה

העירוני לממוצע בהשוואה תיעשה השונים ברבעים אלה תכונות בחינת מכונית).
רובע. בכל הבולטים המאפיינים ויצויינו

הירקון עבר לשכת .1

אביב, רמת ל', תכנית  לירקון מצפוןמערב השכונות את כולל :1 רובע

מוניס. שיח' אפקה, אביבים, נווה האוניברסיטה, קרית

(רק בעיר ביותר הצעירות בין הן אלה שכונות 1983 בשנת כי מראה 5 לוח
של ביותר הגבוה השיעור בעל הרובע זהו זאת, עם קשישים). הם מתושביהן $10;

נמוך בשיעור מאופיינים זה רובע קשישי .(4C^) בעיר ומעלה 75 בני קשישים

,(%56) נשים של יחסית גבוה בשיעור , (113;) אסיהאפריקה ילידי של יחסית
הגבוהה החיים רמת העיר. קשישי לכלל בהשוואה גבוהה חברתיתכלכלית וברמה

מכוניות בעלי של הגבוה בשיעור ביטוי לידי באה זה רובע קשישי של יחסית
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.(6 לוח (ראה ברובע יחסית הטובים הדיור ובתנאי (40^
האוכלוסייה תישאר בסה"כ מהותיים. שינויים יהיו לא הרובע באוכלוסיית

לכ (ויגיע 50*; בכ יעלה הקשישים מספר אך ,1983 שנת של לזו דומה ברמה

למרות הרובע. תושבי מכלל 14* ל יגיע ושיעורם 2000 לשנת עד נפש) 5,000
לממוצע יחסית צעירה להישאר זו אוכלוסייה תמשיך הקשישים, בשיעור העלייה

בעיר, הגדולות הקרקע עתודות בעל הוא זה רובע .(5 לוח (ראה העירוני
מך נמוכה התחזית כי ייתכן זה באזור חדשה לבנייה תכניות שקיימות ומכיוון

בפועל. הצפוי

יוסף, הדר אביב, מעוז  לירקון שמצפוןמזרח השכונות את כולל :2 רובע
צהלה. ברוך, תל אפקה, נאות רביבים, החייל, רמת דן, נווה

לו ובדומה ,1 לרובע בסמוך שוכנות בעיר, מהחדשות אלה, שכונות
הקשישים שיעור קשישים. הם הרובע מתושבי 9* רק צעירה. זה ברובע האוכלוסייה
הגבוה השיעור הוא מעניין ממצא .31*  בעיר הנמוך הוא ברובע ה לי 0 יו ו 75 בני

של עירוני ממוצע לעומת 32*) עברית מדברים שאינם זה, ברובע הקשישים של

. .( 2(tt
שלו ההגירה שמאזן בעיר היחיד הוא זה רובע כי לראות, ניתן 5 מלוח
בו האוכלוסייה בסה"כ הן הצפויה החדה לעלייה חלקי הסבר בכך ויש חיובי,

בשיעור משמעותי שינוי יהיה לא זאת, למרות .(70^ הקשישים במספר והן (50^
עד יגיע והוא עלייה, תהיה אסיהאפריקה ילידי בשיעור באוכלוסייה. הקשישים

ברובע. הקשישים מאוכלוסיית 30* לכ

מרכז לשכת .2

בן לשד' וצפונית גבירול לאבן מערבית דיזנגוף חבל את כולל :3 רובע
ישראל. מלכי כיכר הבימה, דיזנגוף, אביב, תל נמל  ציון

בעיר, ביותר הגדול הקשישים מספר בעל הוא זה רובע כי מראה 5 לוח
בו הקשישים שיעור אביב. בתל הקשישים מאוכלוסיית 30* הכיל 1983 ובשנת

הגבוה בשיעור גם בולט זה רובע .($19;) העירוני מהממוצע כמעט כפול {36*)

.(%57) בעיר הגבוה הוא זה ברובע הנשים שיעור .(%37) בגפם הגרים קשישים של
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ם,20001983 רבעי לפי אניניפו, בתל הקשישים של הדמוגרפית ההתפתחות תחזית :5 לוח
ע ב ו /ר לשכה 1 אזור!

דרום 1 סה"כ מאפיין
עילם וכפר לוינסקי יפו מרכז הירקון עבר העיר 6|7|8|9דמוגרפי |5|4|3|2|1| | שנה

69,245 24,646 37,987 4,038 23,485 41,064 50,330 33,476 33,539 317,810 1983
68,586 17,955 31,542 3,468 18,082 35,940 40,912 40,511 35,165 292,160 1990 סה"כ
64,669 10,849 23,463 2,782 12,088 27,807 28,270 50,804 36,393 257,125 2000 אוכלוסייה
8,373 4,885 4,765 1,449  7,749 10,225 17,992 2,973 3,278 61,689 1983
9,078 4,347 5,230 1,252 6,447 10,677 15,862 4,008 3,772 60,672 1990 מספר
9,032 3,294 5,115 815 4,171 9,197 11,082 5,090 4,920 52,716 2000 קשישים

1271 1978 1275 3579 3370 2479 3577 879 978 19.4 1983 טיעור
13.2 24.2 16.6 36.1 35.6 29.7 38.8 9.9 10.7 20.8 1990 הקשישים
14.0 30.4 21.8 29.3 34.5 33.1 39.2 10.0 13.5 20.5 2000 באוכלוסייה

34 35 37 38 39 32 38 31 41 36 1983 בני אחוז
41 45 37 51 52 45 58 34 40 45 1990 ומעלה 75
46 50 43 61 59 53 60 40 36 50 2000 מתוך

הקשישים

52 52 53 53 55 52 57 51 56 54 1983 הנשים ז אחו
55 55 54 58 59 56 60 52 54 57 1990 מתוף
S9 58 58 64 63 62 65 56 54 60 2000 הקשישים

41 28 33 6 י 15 6 5 19 II 16 1983 ילידי אחוז
43 30 38 8 17 8 7 21 13 19 1990 אסיה
49 36 48 13 21 12 10 28 16 26 2000 אפריקה

מתור
הקשישים

חיים תוחלת
76.0 82.8 72.8 73.7 75.0 77.1 75.2 77.5 77.2 19871983 בלידה

הגירה טיעוב
11.9 44.7 31.4 10.2 22.8 12.7 11.2 16.8 0.0 1000 ל ^ נטו

לידתו. עם לאדם הצפויות הממוצע החיים שנות מספר 1
עצמם, לבין אביב בתל הרבעים בין ההגירה מאזן את משקף נטו הגירה שיעור 2
20001983 לטנים השיעורים (ולהיפד). אביב לתל מחוץ לאזורים וביניהם

.1983 מפקד תוצאות בסיס על חושבו
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1983 רבעים. לפי אביביפו, תל בעיר הקשישים* סל נבחרים מאפיינים :5 לוח
ע ב ו ר~ 1 רובע!

סה"כ
9 8 7 * 6 1 5 1 4 1 3 1 2 1 1 העיר מאפיינים

8,373 4,885 4,765 1,449 7,749 10,225 17,992 2,973 3,278 61,689 קשישים סהי'כ

מ י ז באחו

5.5  1.5  1.6  0.4 0.6 23.4 2.5 במוסדות חיים
66 60 61 68 58 66 56 60 64 61 נשואים
21 18 14 21 23 31 25 24 31 24 העבודה לכוח שייכים
34 34 38 8 16 3 5 16 10 16 עונים 40 למדו
11 3 7 17 16 28 22 17 25 18 שנים 13+ למדו
20 21 36 19 17 13 18 32 28 20 עברית יודעים אינם
26 32 28 29 34 30 37 29 27 32 (בודדים) לבד גרים
52 49 50 60 49 58 51 49 51 52 לבד הגרים זוגות
76 62 61 58 47 90 65 80 85 70 בבעלותם בדירה גרים

. או אמבטיה בדירתם ן 36313אי _ ___ 2 שימוש בית ו/או מקלחת
24 25 17 9 18 6 8 13 6 13 חימום בדירתם אין

מים לחימום מתקן ן אי
12232  1 1 באמבטיה

;■ 7 12 769 3 573 6 טלוויזיה ברשותם אין
23 33 33 12 15 2 5 17 4 13 טלפון ברשותם אין
12 6 10 15 11 29 17 26 38 17 מכונית בבעלותם יט

הנתונים( יתר כל במוסדות, החיים אלה ועל הקשישים, סה"כ על לנתונים פרט * 1

בקהילה. החיים לקשישים מתייחסים

■ l    ■ י. י ■ י ו" '^י,
■.■t ■ ■ , י . .■ 1 יי י: :■.■ י . ^ ^ ■ ■ :

■' ' ' i ' '.,.:.י   "■. ■'

 ' ' ■ ; ■  ~ *

;,.■■.■ :..± 1&:.C :■....... ■■■J ■ ■  י י ■



בסיסית השכלה חסרי הם זה ברובע קשישים מאוד מעט העירוני, לממוצע בהשוואה

.{5*) ביותר הנמוך הוא אסיהאפריקה ילידי שיעור בממוצע). 16* לעומת $5;)

האוכלוסייה, בגודל חדה ירידה זה ברובע צפויה התחזית תקופת במשך

עם נפש. אלף 11 ל עד אלף 18 מ ירד מספרם  הקשישים במספר ירידה ועימה

בשיעור תהיה העיקרית העלייה .(%39 (ל במקצת יעלה באוכלוסייה שיעורם זאת,
בקבוצת יהיו הקשישים מאוכלוסיית $60; כ 2000 ובשנת ומעלה, 75 בני הקשישים

ו. ז גיל

20001983 ,3 ברובע ומעלה, 45 מגיל הגילים פירמידת :1 תרשים

2000 1990 1983 גיל

גברים נשים גברים נשים גברים נשים

1 1 , 1 1~ 1 1 1 1 , 75+TIZ HZ1 ז | | 6574
r_ j^ ך ן ן ן 5564
I I  "T I I 1 4554

60^ 1983 בשנת ברובע. וההתרוקנות ההזדקנות תהליכי את ממחיש 1 תרשים

מקבוצת יותר גדולה היתה 65+ הגיל וקבוצת 45 מגיל למעלה היתה מהאוכלוסייה
י נעשות הללו הגיל קבוצות בין הפרופורציות 1990 בשנת יותר. הצעירה הגיל
יי הולך זה מצב וקטן. הולך הקשישים של המוחלט המספר כאשר יותר קיצוניות

.2000 לשנת עד ומחריף
י נ . ,  .

 המלך שאול לשד' וצפונית גבירול לאבן מזרחית דיזנגוף חבל :4 רובע
ו בבלי. שיכון המדינה, כיכר צפון, רכבת תחנת הקריה,

הבולטים המאפיינים אחד קשישים. היו הרובע מאוכלוסיית רבע ,1983 בשנת

אסיה ילידי של הנמוך השיעור הוא העירוני לממוצע בהשוואה זה רובע של

קשישי של הגבוהה החברתיתכלכלית הרמה הוא נוסף בולט מאפיין .($6;) אפריקה
קשישים של גבוהים שיעורים ישנם זה ברובע כי לראות ניתן 5 מלוח הרובע.

מכונית בעלי ;( go5* ) בבעלותם בדירה הגרים קשישים ;($28;) גבוהה השכלה בעלי
. (3^) העבודה לכוח המשתייכים וקשישים ($29;)
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בכלל 3C^ של ירידה יה צפו 2000 לשנת עד כי לראות ניתן 5 מלוח
יעלה כך בשל הקשישים. במספר מקבילה בירידה תלווה לא אשר הרובע אוכלוסיית

של הזדקנות צפויה כמוכן לשליש. עד מרבע באוכלוסייה הקשישים שיעור
עד משליש יעלה ומעלה 75 ה בני שיעור כאשר עצמה, הקשישים אוכלוסיית

הנשים שיעור יגדל התקופה, בתחילת המינים שני בין איזון של ממצב למחצית.
;. י  .603; מ למעלה עד בסופה

מנשיה,  דרום רכבת ותחנת הלוי יהודה לרח' מערבית העיר מרכז ;5 רובע
אלנבי. הכרמל, שוק התימנים, כרם

75 בני $40< כ ומתוכם קשישים, היו 1983 בשנת הרובע מאוכלוסיית כשליש

(*י47 בבעלותם שהיא בדירה גרים קשישים מאוד מעט כי לציין מעניין ומעלה.
אמבטיה, ללא בדירה גרים מהקשישים A* ו , (703; של עירוני ממוצע לעומת

נמוכה. ברמה מגורים תנאי על המעיד דבר שירותים, ו/או מקלחת

המלווה הרובע, באוכלוסיית 503; כ של ירידה צפויה 2000 לשנת עד

שינוי יהיה לא באוכלוסייה הקשישים בשיעור הקשישים. במספר דומה בירידה
מאוכלוסיית 6C^ ל #40 מ יעלה ומעלה 75 ה בני הקשישים שיעור אך מהותי,

בשנים זה באזור הקיים השלילי ההגירה מאזן את משקפת זו תחזית הקשישים.
דבר ולשירותים, למסחר באזור מגורים דירות הסבת של המגמה את וכן האחרונות,

■  . . .■ חדשים. משתכנים מושך שאינו

העיר", "לב הנקרא פרויקט לעיר המיתאר בתכנית פותח אלה מגמות לאור
משתכנים ולמשוך העזיבה מגמת את להקטין הרובע, מאזור חלק לשקם מטרתו אשר

יש האחרונות בשנתיים כי ונראה ביצוע בשלבי כבר נמצאת זו תכנית חדשים.
של העזיבה מגמת היחלשות עם בבד בד הרובע, לתוך צעירים של הגירה מגמת

כי נראה אולם התופעה, היקף על מדויקים נתונים עדיין אין ותיקים. תושבים
פחות תהיה הרובע לעזיבת והנטייה מדי פסימיות הן הדמוגרפיות התחזיות

חמורה.
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 דרום רכבת ותחנת הלוי יהודה לרח' מזרחית העיר מרכז :6 רובע
/   ..■■' ... ...■ הרכבת. מונטיפיורי,

לממצאים להתייחס יש ולכן נפש, 4,000 כ רק 1983 ב גרו אלה בשכונות
, רבה. בזהירות הדמוגרפיות לתחזיות וכן

וחרושת. מסחר למשרדים, הגדול בחלקו ומיועד בשטחו, קטן הוא זה רובע
דירות בו למצוא אפשרי בלתי כמעט יהיה רב לא שנים מספר תור כי נראה,

מגורים.

:3 שברובע לזה דומה היה 1983 בשנת זה ברובע האוכלוסייה הרכב
של נמוך ושיעור ומעלה), 75 בני 38*; ומתוכם קשישים, $36;) מזדקנת אוכלוסייה

.(4 לוח (ראה אסיהאפריקה ילידי
תהיה שבו היחיד הרובע וזהו הקשישים, במספר ירידה צפויה 2000 לשנת עד

; אך ירד, ומעלה 75 בני הקשישים מספר באוכלוסייה. הקשישים בשיעור ירידה גם

הנשים בשיעור גם הקשישים. מאוכלוסיית 60!* ל עד יעלה באוכלוסייה שיעורם

עלייה. צפויה

יפו לשכת .3

נווה התמרים, גבעת ן, צהלו עלייה, גבעת העתיקה, יפו  יפו :7 רובע
עופר.

מאופיין  לים יותר הקרוב האזור (א) לשניים: זה רובע לחלק ניתן
(ב) ולמסחר. לחרושת ממגורים הסבה עברו מהמבנים גדול חלק ישנה. בבנייה

יותר חדשים המבנים שבו עופר), נווה חיסכון, שיכון (צהלון, הפנימי החלק

למגורים. מיועד הבנוי השטח ורוב

שהנתונים להניח, סביר אך האזורים, שני בין מבחינים אינם הנתונים
למגורים. מבנים של יותר גבוה שיעור יש שבו האזור את בעיקר משקפים

$13;) יחסית צעירה באוכלוסייה 1983 בשנת מאופיינות אלה שכונות
ברובע הקשישים .(%33) אסיהאפריקה ילידי קשישים של גבוה ובשיעור קשישים)
השייכים קשישים של נמוך בשיעור המתבטא נמוך, חברתיכלכלי למעמד שייכים זה

,(%38) השכלה חסרי שהם קשישים של גבוהים ובשיעורים , (.il%4) העבודה לכוח
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רקע על .(6 לוח (ראה ($36;) עברית יודעים ואינם (333;) טלפון בדירתם שאין

הגיל בקרב בעיקר בשנה, $3 של הגבוה השלילי ההגירה מאזן את להבין ניתן זה

תוך ,40* של בשיעור הרובע באוכלוסיית לירידה שיביא דבר יותר, הצעיר
האוכלוסייה להזדקנות יגרום זה תהליך .(5,000 (כ הקשישים במספר יציבות
בשיעור עלייה תהיה כמוכן .$22; ל הקשישים שיעור יגיע התקופה בסוף כאשר

ברובע. הקשישים מאוכלוסיית למחצית עד משליש אסיהאפריקה ילידי

לוינסקי לשכת .4

שכונת שאנן, נווה הישנה, המרכזית התחנה אזור  אביב תל דרום :8 רובע

שלום. קרית שפירא,
בעיקר ולחרושת, למסחר 8 ברובע מהמבנים נכבד חלק שימשו 1983 בשנת

שלום) (קרית אביב תל לגבול יותר הקרוב בחלק ישנים. המבנים שבהם באזורים
מצומצם. זה שטח אולם למגורים, הגדול בחלקם ומשמשים יותר, חדשים המבנים

הגבוה השיעור הוא אלה בשכונות הבולט המאפיין כי לראות ניתן 5 מלוח

כלכלית. מבחינה חלשה הרובע אוכלוסיית . (28*10 אסיהאפריקה ילידי של יחסית
אין אלה בשכונות החיים קשישים של יחסית גבוה שלאחוז לראות ניתן 6 מלוח

הדיור ותנאי כלשהי, השכלה אין מהקשישים לשליש ומכונית. טלוויזיה טלפון,

בעיר. מהקשים הם

תופעה באזור, המזרח עדות בני של הגבוה השיעור את תואמים אלה נתונים
ל יעלה אסיהאפריקה ילידי שיעור כאשר התקופה במשך יותר דומיננטית שתיעשה

החיים תוחלת הוא הרובע של נוסף מאפיין ברובע. הקשישים מאוכלוסיית $36;

בו. הנמוכה

כ של בשיעור הרובע באוכלוסיית חדה ירידה צפויה התחזית, נתוני עלפי
לכדי עד יעלה באוכלוסייה חלקם אך ירידה, תהיה הקשישים במספר גם בשנה. $5

18



אביביפו,20001983 תל בעיר הקשישה באוכלוסייה שינויים :2 תרשים

.1

1983

2000 1881

מוווך ינ'ע'ה הקשישים כלל
הל;שיע1י0 כלל
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2000 ו 1983 בשנים רבעים לפי יפו, אביב תל בעיר הקשישים של נבחרות דמוגרפיות תכונות ;3 תרשים

ברובע הקשישים מתוך ומעלה 75 בני הקשישים אחוז ברובע הקשישים מתוך אכיהאפריקה ילידי הקשישים אחוז

60 50 4^0 10 20 10 0 0 10 20 30 ■M) 511 6 0

^"^^^^^^^^ 1 ייבע ^^^

^^^^^^^₪₪^ 2 יינע Wmmmmm

^^^////^////^^^/^ 4 יובע /VfMWA/

o WMy//////^////^/Ms^^^ 5 יובע Wmmmm

^///^/////^^£0 6 ייבע mmm

^^^^^^ 7 יינע Wmmmmmmmmv.m

^^^000 8 ייבע W₪₪m₪Smm

^^^^^^//////////^ 9 יינע ^^^^^^^^^^^
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שלם וכפר דרום לשכות .5

רמת אליהו, יד ישראל, רמת יצחק, נחלת  איילון לנחל ממזרח :9 רובע
עזרא. התקווה, שכונת שלם, כפר הטייסים,

203; כ הכיל 1983 ובשנת התושבים, מספר מבחינת בעיר הגדול הרובע זהו
מתושבי 123; צעירה: זה ברובע האוכלוסייה .(5 לוח (ראה אביב תל מאוכלוסיית
השיעור בעל הוא זה רובע ומעלה. 75 בני הם שליש ומתוכם קשישים היו הרובע

חלקי הסבר להוות היכול דבר ,(4^) בעיר אסיהאפריקה ילידי של ביותר הגבוה
העירוני. לממוצע בהשוואה בה הקשישים של הנמוך החברתיכלכלי למעמד

,1983 שנת של לזו דומה רמה על האוכלוסייה תשמור הנדונה התקופה במשך

בעלת צעירה, תישאר האוכלוסייה הקשישים. במספר מתונה עלייה בה תהיה כי אם

הקשישים מאוכלוסיית כמחצית תהיה הנדונה התקופה בסוף כי עד מזרחי אופי
אסיהאפריקה. מילידי מורכבת

. . . . . סיכום

אביב בתל הצפויים הבולטים והשינויים העיקריים המאפיינים מובאים להלן
הנדונה: התקופה במשך

עד ובסה"כ ,1990 לשנת עד #8 של ירידה תהיה בעיר האוכלוסייה בכלל א.

.19* ב אביב בתל האוכלוסייה תיפחת 2000 לשנת

צפויה 2000 לשנת עד אולם ,1990 לשנת עד ישתנה לא בעיר הקשישים מספר ב.

.14* כ של ירידה

המדינה) קום לפני שעלו או כאן (שנולדו בארץ הוותיקים הקשישים שיעור ג.

מהותי שינוי יחול לא .2000 בשנת 50* ל עד 1983 ב 603; מ ויקטן ילך

התקופה כל במשך 10* כ יהיה אשר ,1965 לאחר לארץ שעלו הקשישים של בשיעורם
הנדונה.

גבוהה השכלה ובעלי (163.) השכלה חסרי של דומים שיעורים יש אביב בתל ד.
להשתנות צפויים ואינם בירושלים, הקיימים מאלה נמוכים אלה, שיעורים .( 3^)

התחזית. תקופת במשך

הישישות הנשים ובקהב ,1983 בשנת עברית דיברו לא הקשישים מכלל 18* ה.
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כשפת עברית בידיעת שיפור צפוי הנדונה התקופה במשך כפול. היה השיעור
; לרבע. ירד עברית דוברות שאינן הישישות הנשים ושיעור דיבור,

עלייה צפויה 2000 לשנת ועד נשואים, לא היו מהקשישים 40^1 ,1983 בשנת ו.
מסתתר זר. ממוצע מאחורי כי לציין, יש הקשישים. מכלל למחצית עד זה בשיעור
שאינם אלה בשיעור עלייה תחול 75+ בני הגברים אצל למשל: המינים. בין הבדל

באותה מהנשים 753; לעומת זאת, .2000 ב ל^36 1983 בשנת 24cf מ נשואים
.(2000 ל עד ניכר שינוי (ללא 1983 בשנת נשואות היו שלא גיל קבוצת

1983 בשנת יחסית. מרווחת מגורים ברמת מאופיינים אביב בתל הקשישים ז.
ללא $6 ו טלפון ללא הקשישים מאוכלוסיית 13* כ רק אביב בתל היו

מכונית על הבעלות שיעור הארצי. מהממוצע נמוכים אלה שיעורים טלוויזיה.
אמבטיה, ללא בדירות נמצאו בעיר מהקשישים %2 כ .17^* כ הוא הקשישים בקרב

שימוש. בית ו/או מקלחת
פחות לעומת ,40* ל מגיע העבודה בכוח גברים של ההשתתפות שיעור ח.

בערים לקיים בהשוואה גבוה אביב בתל התעסוקה שיעור הנשים. אצל מעשירית

בארץ. אחרות

במאפיינים הרבעים בין שוני קיים כי להבחין ניתן רבעים לפי מהניתוח
השונים באזורים הבולטים והשינויים המאפיינים להלן הקשישים. של הדמוגרפיים

אביביפו: תל של

וממזרח לירקון שמצפוןמערב השכונות את הכוללים ברבעים התושבים: מספר .1

הכולל הרובע התושבים. במספר משמעותי שינוי יהיה לא ,(9,1 (רבעים לאיילון
עלייה צפויה שבו היחיד הוא (2 (רובע לירקון מזרח שמצפון השכונות את

במספרם. ניכרת ירידה צפויה העיר חלקי ביתר .{52*) התושבים במספר משמעותית
(2 ,1 רבעים ) הירקון עבר ללשכת השייכות בשכונות הקשישים: מספר .2

40* (כ משמעותית ירידה לעומת הקשישים, במספר eo'cf כ של עלייה צפויה
.(8 ,6 ,5 ,3 (רבעים ובדרום העיר מרכז חבל דיזנגוף, חבל במערב בממוצע)

הקשישים במספר מתונה עלייה צפויה (9 ,7 (רבעים וביפו לאיילון ממזרח
במספרם. מהותי שינוי יהיה לא (4 (רובע דיזנגוף חבל במזרח ואילו
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ן

אזורי ברוב הקשישים בשיעור משמעותי שינוי יחול לא הקשישים: שיעור .3

ו 1983 בשנת העירוני, מהממוצע נמוך הקשישים שיעור בהם הצעירים הרבעים העיר.
שיעור בהם והרבעים (9 ,7 ,2 ,1 רבעים  לאיילון ומזרח יפו לירקון, (מצפון
 העיר ומרכז דיזנגוף חבל (מערב התושבים ממספר 3C^ על ועולה גבוה קשישים

בשיעור מהותית עלייה .2000 לשנת עד a> >37kj ישתנו לא (6 ,5 ,3 רבעים
הממוצע של לזו דומה ברמה יהיה הקשישים שיעור (בו ביפו צפויה הקשישים

לרבעים יצטרפו אשר (8 ,4 (רבעים העיר ודרום דיזנגוף חבל ומזרח העירוני),
גבוה. הקשישים שיעור בהם

75 בני של ביותר הגבוה השיעור 1983 בשנת ;75+ בני הקשישים שיעור .4

צפון ברבעים ואילו (1 (רובע לירקון מערב שמצפון בשכונות היה ($41;) ומעלה
כ ) יחסית נמוך שיעורם היה (4 ,2 (רבעים דיזנגוף חבל ומזרח לירקון מזרח
אזורי בכל ומעלה 75 ה בני של בשיעורם עלייה צפויה 2000 לשנת עד .(%32

כך בשיעורם. ירידה תהיה בו (1 (רובע הירקון לצפוןמערב פרט העיר,
שיעור יהיה (6 ,5 ,3 (רבעים העיר מרכז וחבל דיזנגוף חבל מערב שבאזורים
מצפון ברבעים (40^ יחסית נמוך שיעור לעומת (603; (כ ישישים של גבוה

יהיה זו גיל קבוצת של שיעורה האזורים ביתר .(7 ,2 ,1 (רבעים וביפו לירקון
. (50!?;) העירוני הממוצע של לזה דומה ברמה

זאת בכל אולם נמוכה היתה הרבעים בין השונות 1983 בשנת הנשים: שיעור .5
צפוןמערב האזורים נשים. של גבוהים שיעורים בעלי ברבעים להבחין ניתן

בעלי היו (5 ,3 ,1 (רבעים העיר מרכז חבל ומערב דיזנגוף חבל מערב הירקון,
נשים של גבוהים שיעורים נמצא 2000 בשנת . (56:1 (כ נשים של גבוהים שיעורים

, עבר לשכת באזור (6 ,5 ,4 ,3 (רבעים המרכז בלשכת הנכללים ברבעים (%64 (כ
באזורים ואילו ($55; (כ נשים של נמוכים שיעורים יהיו (2 ,1 (רבעים הירקון
הנשים שיעור (9 ,8 ,7 (רבעים שלם וכפר דרום לוינסקי, יפו, בלשכות הכלולים

עם אחד בקנה עולות אלה מגמות .(%60d) העירוני לממוצע דומה ברמה יהיה
השונים. העיר בחלקי הקשישים בשיעורי הצפויות התמורות

בממוצע) %35d) אסיהאפריקה ילידי של גבוה שיעור אסיהאפריקה: ילידי .6
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.(9 ,8 ,7 (רבעים לאיילון מזרח אביב, תל דרום יפו, באזורים 1983 ב נמצא
עד .(9 (רובע שלם וכפר דרום לשכות באזור נמצא (41^ ביותר הגבוה השיעור ;

ויעשר. העיר, אזורי בכל יעלה אסיהאפריקה ילידי של ששיעורם צפוי 2000 לשנת

.(2 (רובע לירקון מזרח שמצפון בשכונות גם ($28;) משמעותי
עברית, ידיעת השכלה, (כמו: 6 בלוח מהאינדיקטורים חברתיתכלכלית: רמה .7

ברבעים הקשישים את לאפיין ניתן וכוי) סניטריים שירותים ביתי, ציוד המצאות
העירוני. לממוצע יחסית ,1983 בשנת שלהם הכלכלית החברתית הרמה לפי השונים
(4 ,1 (רבעים דיזנגוף חבל ומזרח לירקון שמצפוןמערב באזורים כי נמצא כר

. השייכים באזורים יחסית נמוכה רמה לעומת גבוהה החברתיתכלכלית הרמה היתה

באה הנמוכה הרמה .(9 ,8 ,7 (רבעים שלם וכפר דרום לוינסקי, יפו, ללשכות
ו/או מקלחת אמבטיה, ללא דירות השכלה, חסרי של: גבוה בשיעור ביטוי לידי
לכח המשתייכים קשישים של נמוך ושיעור וטלפון, חימום ללא דירות שירותים,
בסיסית, השכלה חסרי הם מהקשישים $38 כ (7 (רובע ביפו למשל כר העבודה.

לכח שייכים בלבד $14 בדירה, טלפון אין לשליש עברית, דוברי אינם 363,

על 2000 לשנת תחזיות בידינו אין בבעלותם. מכונית יש לעשירית ורק העבודה
השונים בחלקים הקשישים של החברתייםכלכליים במאפיינים הצפויים השינויים

העיר. של
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Preface

Toward the end of November 1985, the Brookdale Institute was

asked by the Tel AvivYafo Municipality to assist in the development
of a master plan for services for the city's elderly. An intracity
steering committee was responsible for developing the plan. It was

composed of representatives from different municipal departments and

from government, public, and voluntary agencies working with the
elderly in Tel AvivYafo.

Throughout the plan development process, there was an agreedupon
division of labor between the Institute and the steering committee.
The role of the researchers was to provide information and present
different options and approaches and their implications. The steering
committee's function was to review the information, assist in
clarifying the options, and determine priorities with respect to the
development of services for the elderly in the coming years. This
division of labor was based on the understanding that the
identification and analysis of options are primarily a professional
activity whereas determining priorities requires valuebased
judgements and is therefore a matter for authorized public
representatives.

It was agreed that the Institute would focus on the following
basic issues:

A. Analysis of the demographic composition of the elderly population
in Tel AvivYafo and its variations by quarters. The purpose of the
analysis was to identify the characteristics of the elderly
population, with emphasis on those characteristics which have an

impact on the need for services.
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B. Comprehensive mapping of the services currently available to the
city's elderly to determine the extent of service provision and the
patterns of their organization and delivery. This included an

examination of their geographic distribution and the population served
by quarters.

C. Assessment of the need for services currently supplied based on

existing models developed by the Institute, surveys conducted by the
Institute to evaluate the need for services among Tel Aviv's elderly,
and the evaluation of service providers in Tel AvivYafo regarding
organizational and quantitative problems in the current provision of
services.

D. Assessment of the gaps between needs and existing services on a

citywide basis and by geographical areas. The purpose was to compare

the data gathered in the mapping process with the information compiled
regarding current needs.

/ E. Evaluation of the efficiency in the provision of existing
services as perceived by the professional staff.
F. Analysis of expected changes in the Tel AvivYafo population, and

their implications for the need for community and institutional
' services.

G. Identification of existing plans for the development of services
for the elderly in Tel AvivYafo.
H. Formulation of guidelines regarding the future development of
services, which will enable an appropriate response to changes in the
needs of the Tel AvivYafo elderly in the coming years.

The quantitative and qualitative data that were collected during
the formulation of the master plan were presented for discussion in
the various committees and served as a basis for the sterring

'. ii
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committee's recommendations.

The Brookdale staff prepared nine reports. Each report deals
with specific aspects of the existing need for, and provision of,
services for the elderly in Tel AvivYafo.

Report No. 1 reviews the provision of, and need for, institutional
services in Tel AvivYafo today and in the future. The report deals
separately with institutions for independent elderly (including
sheltered housing) and institutions for disabled elderly (nursing,
mentally frail and frail) .

Report No. 2 reviews communitybased services. It is divided into four
parts. The first part focuses on the organizational layout of
community services. The second part deals with the services currently
supplied, and the present and future needs for these services. It
also examines the current distribution of services by geographical
area, and the variations in service gaps within the city's various
quarters. The third part presents the staffs' perceptions regarding
problems in service delivery. The last part, summarizes the gaps
between needs and existing services, and presents various approaches
for future service development.

Report No. 3 focuses on daycare centers for the disabled and on

social clubs in Tel AvivYafo. The report provides a comprehensive
review of the various models of day care centers, and analyzes the
differences among them. It pays special attention to differences
regarding the types of population served, the services provided and

the organization and activities of the centers. The report presents
estimates of the need for day centers today and in the future from the
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standpoint of the number of elderly requiring services, the
geographical distribution of the centers, and the desired models of
day care.

The discussion of social clubs focuses on an analysis of the
current supply. It addresses issues such as the population being
served, the geographical distribution of the clubs, their patterns of
operation, and the types of services offered. Following this section,
the report presents a detailed analysis of the need for clubs at
present and in the future from the standpoint of the population to be

served, the location of the clubs in the city, and the types of
services required.

Report No. 4 reviews the demographic characteristics of the city's
elderly and presents projections for the year 2000  both for the city
as a whole and separately for each of its nine quarters. The data in
this report was used as a basis for the assessment of present and

future needs for community and institutional services.

Report No. 5 summarizes the findings of a study carried out by the
Brookdale Institute and ESHEL concerning disabled elderly in the

I community, the development of appropriate services for them, and the
impact on the need for institutional services. This report served as
a basis for evaluating the gaps between existing services and the need
for the different services.

Report No. 6, based on data from a study carried out in 1983 by the
Brookdale Institute in four cities in Israel, presents the evaluations
of field staff on the quality of services provided. These data were
used as an additional source of information for understanding the

iiii
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existing difficulties in the organization and delivery of services in
Tel AvivYafo.

Report No. 7 on case management in services for the elderly and

interorganizational relations, is also based on a study carried out
by the Brookdale Institute in 1984 in the four major cities. This
report describes the process of care in the delivery of services for
the elderly in Tel Aviv and the interorganizational relationships
among service providers.

Report No. 8 reviews the general hospitalization services, and
examines how they are addressing the issues related to the present and

future care of the elderly population.

Report No. 9 reviews briefly the geriatric rehabilitation services
provided in inpatient settings and in the community. The report
focuses on the functional rehabilitation of the elderly patient, while
differentiating between various types of rehabilitative needs: short
versus longterm rehabilitative care, and rehabilitation aimed at
improving the functional level of the elderly versus rehabilitation
aimed at maintenancepreventive care.

The reports do not present recommendations for the master plan.
Their purpose was to provide information and tools to assist in
determining possible avenues for service development and the
establishment of priorities for the future. They were used by the
steering committee to develop and finalize its recommendations which
were published in a special and separate Tel Aviv Municipality
publication, The Masterplan for Services for the Elderly in Tel
AvivYafo.
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Abstract

The city of Tel AvivYafo is the "oldest" city in Israel today.
In 1983, the city's elderly population (over 65) was about 62,000,
constituting some 20 percent of the city's total population. The

proportion of elderly in Tel AvivYafo is double the national average
of 10 percent. In many areas, the characteristics of this population
resemble the national profile. However, there are characteristics
unique to Tel Aviv, for example, the relatively low proportion of
AsianAfrican elderly (only 16 percent compared to the national
average of 25 percent).

The demographic and socioeconomic characteristics of the elderly
population of Tel AvivYafo and the projected changes in the size and

composition of this population in the future, are a key factor in

understanding the needs of the city's elderly. Projections for the
future indicate significant changes in the size and composition of the
elderly population in Tel AvivYafo. It appears that the increase in

the number of elderly peaked in 1985. According to pro j ections, which
rely on the assumption that current trends will continue and that no

change in the municipality's population policy will occur, a decline
of 19 percent in the number of residents is expected by the year 2000.

The number of elderly will decline by 8,500 persons, or 14 percent.
As a result, the percentage of elderly in the city's total population
will increase and exceed 20 percent of the population by the year
2000.

The following major changes are expected in the characteristics
of the city's elderly by the year 2000:

A. The number of elderly aged 75 and over will rise by 7.6
percent, and their proportion in the elderly population will increase
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from 40 percent to 50 percent. ^ ,■
B. The proportion of elderly of AsianAfrican origin will

increase from 17§ today to 26§ by the year 2000.

C. The proportion of women among the elderly will rise from 55

percent in 1985 to 60 percent by the year 2000.

The number of disabled elderly is largely related to the
demographic composition of the elderly population. Therefore, one of
the implications of the expected demographic changes is a change in
the number of elderly with functional disabilities related to
activities of daily living. Studies show that when there are more

elderly over age 75, more women, and more persons of AsianAfrican
origin in the elderly population  the rate of disabilities is
higher. The increase in the proportion of these groups among the
elderlY of Tel AvivYafo will significantly raise the number of
disabled elderly. Therefore, despite the expected decline in the
absolute number of elderly in the city, the number of elderly who win
need assistance with activities of daily living is expected to
increase by some 12 percent by 1990, and some 20 percent by the year

' 1995.

Changes in the population of the city's elderly will not be
l uniform in the various areas of the city. In 1983 there were

;. differences in the different parts of the city with respect to the
[ percentage of elderly in the population, the percentage of elderly '

; aged 75 and over, and the proportion of women among the elderly. In
the Ever Hayarkon area there is a very small proportion of elderly
(some 10§) compared to a high concentration of elderly (some 30§) in
the city center (particularly quarters 3 and 6). In these two



quarters there is also a high proportion of women (over 5631). The

city center, particularly quarter 3, is also characterized by a high
percentage of elderly who live alone (37%) and unmarried elderly
(44%). The major characteristic of the southern parts of the city is
the very high percentage of elderly ofAsian African origin ( almost .

3C^). . _,., .

The socioeconomic level of the elderly also varies throughout
the city. In general. the elderly population living in the southern
part of the city tends to be of a lower socioeconomic class than the

elderly population living in the northern and central parts. Today

there is a higher percentage of disabled elderly (9%10%) living in
the southern areas of the city.

According to projections, the following are among the changes
expected in the elderly population in the different parts of the city
by the year 2000: A significant increase (almost 60%) in the number

of elderly in the Ever Hayarkon area; a steep rise in the percentage
of women among the elderly population, particularly in the city center
(quarters 3,4,5,6)  from an average of 533; to an average of 62^ a

significant increase in the percentage of elderly of AsianAfrican
origin, particularly in the eastern Ever Hayarkon area (quarter 2)

from 19* to 28^ and in the city center (quarters 3,4, 5, 6) where this
population is particularly low today. The percentage of disabled is
expected to rise in all sections of the city. The growth in the
number of disabled will be particularly high in quarter 2 which is in
the Ever Hayarkon area ( growth of 64$;) , quarter 4 in the center
) growth of42*) , and quarters 7 and 9 in the south ( growth of some

30^.



Migration plays a significant role in projections of the city's
population. The projections as presented here reflect the trends
which characterized the first half of the 1980s. If there are changes

/ in the migration patterns due to changes in the municipality's
\ population policy or some other factor, there will also be changes in

the demographic composition of the city's population, necessitating a

revision of the current estimates. '■'■
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