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בישראל האוכלוסייה הזדקנות על
. קופ יעקב

של התופעה הקשישה. האוכלוסייה של המואץ לגידולה המודעות גוברת האחרונות בשנים
המערבי העולם ארצות כל את מאפיינת ומעלה, 65 גילאי קבוצת של משקלה עליית
במיוחד ולהשלכותיה. זו דמוגרפית להתפתחות המוקדשת הלב תשומת גברה זאת ובעקבות
youngoldn בין הבחנה תוך הקשישים, אוכלוסיית של הפנימי הרכבה בשאלת עניין יש

1.oldoidn ובין
על לאחרונה שנערך עיון ביום שונים בהקשרים הוזכרה בישראל האוכלוסייה הזדקנות
קבוצת של שמשקלה הממצא, היה לדיון הסטטיסטי הרקע בישראל.2 הקשישה האוכלוסייה
כאן אותה נכנה שאנו ,+75 גילאי קבוצת גדלה ובמיוחד 1972 מאז מאד גדל +65 גילאי
להגיע בישראל היהודים אוכלוסיית חזויה 1980 סוף עד הישישה". "האוכלוסייה בשם י

המפקד שנת (שהיא 1972 לעומת אחוז כ20 של גידול הדבר משמעות נפש. אלף ל318
ואילו הקשישה, באוכלוסייה אחוז כ50 של גידול חל תקיפה באותה שנערך). האחרון
יש זה לגידול אחוז. מ60 יוחר של בשיעור מכך, יותר אף גדלה הישישה הקבוצה
לחייב הנזכרת ההתפתחות עלולה לקשישים השירותים בתחום שונים. לתחומים השלכות
שניתן המשאבים בנדירות בהתחשב הבא. לעשור המתוכננים השירותים של ניכר גידול
ולחפש לשירותים הנזקקות הקבוצות את יותר מוגדר בא>פן לאתר חשוב לכך, להקצות
בפיתוח המתרכז הקונבנציונלי שהדגם למשל, יתכן, קיימים. לאודוקא הולמים, פתרונות
אחר תחום חדשניים. פתרונות יחייבו אשר חמורות תקציב במגבלות יתקל בתיאבות
קבוצת של במשקלה גידול העבודה. כוח של התחום הוא זה בהקשר אליו להתייחס שיש
זה שינוי כלכלית, האטה של בתקופות העבודה. כוח של יחסית להקטנה תורם הקשישים
פיץוש הקשיש הפרט של ראותו מנקודת אבל המשק, למתכנני דאגה אמנם מעורר אינו
המשיית על מבעבר) גדול (במספר גילו בני מועמדים של יותר גדולה תחרות הדבר

זה. לגיל המותאמות הפוטנציאליות,

של סוציוכלכליים מאפיינים על מחקר במסגרת נכתב המאמר פאלק. ומכין ברוקדייל מכון .
פקטור חיים חביב, ג'ק של הערות פקטור. חיים עם בשיתוף ברוקדייל במכון הנערך הקשישים,

בזה. המוגש הסופי הנוסח להבשלת תרמו המאמר של קודמת טיוטה על מטרס, ויהודה
B. L. Neug^irten, "The Future and the YoungOld", Gerontologist, : למשל ראה .1

February 1975.

מלאות לרגל ברוקדייל במכון נערך בישראל" בקשיש מוסדי לטיפול שנד. ,,מאה העיון יום .2

ישראל. בארץ הראשון היהודי ביתהאבות לייסוד שנה מאה
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דפיסיו את ולסקור הקשישים באוכלוסיית שחל הגידול את לנתח חשוב לכד, בהתאם
הקשישים במספר שהגידול כד על להצביע בא שלפנינו הניתוח בעתיד. מגמתו ואח בעבר
פחות להתוות, ניתן בעבר ההתפתחות ועלפי גלית בתנועה אלא ישר בקו מתנהל אינו
קשישה שתהיה הקבוצה לקראתו. ולהיערך בעתיד הצפוי העניינים מהלך את יותר, או
הן הכללי, בגודלה הן  היום למדי) (מדוייקת להגדרה ניתנת כבר הבאים בעשורים
שלפנינו. מהניתוח ללמוד שאפשר כפי  העיקריים במאפייניה והן שלה הגיל במרכיבי

לעתיד ותחזיות בעני גידולה  הקשישה האוכלוסייה

ליותר ב1960 אלף מכמאה ועלה מהיר בקצב גדל ומעלה 65 גילאי יהודים של מניינם
האוכלוסייה גדלה זמן באותו שלושה. פי גידול שהוא ,1980 בשנת אלף מאות משלוש
משקל עלה וכך מיליון) ל3.3 מיליון (מ1.9 הזה השיעור בכמחצית הכללית היהודית
הקיים לשיעור דומה זה שיעור האוכלוסייה. מכלל אחוז לכ10 אחוז מכ5 הקשישים
אילו אירופה.' מערב שבארצות מזה נמוד עדיין הוא אבל ארצותהברית, כמו בארצות
אוכלוסיית תהווה 1995 בשנת כי למצוא אמורים היינו בעתיד גם הזה בקצב הגידול נמשך
לפי  שנה לאותה החחזית כלל איננה זו אבל האוכלוסייה.4 מכלל אחוז 15 הקשישים
אחרות, במלים מהאוכלוסייה. אחוז 10 של בגבולות יישאר זו קבוצה של משקלה החזוי,
הגידול תופעת אד הקשישים, באוכלוסיית לכת מרחיק גידול יחל אכן השבעים בשנות
מבנה בהשתנות שלב של סיומו אלא העתיד, אל גם הנמשכת ממגמה חלק אינה המהיר
מזו רבה במידה (גבוהה קשישים אחוז של מסויימת לרמה שהגיע לאחר אשר הגיל,
בצורה התמונה את להראות במטרה רמה. באותה מתייצב הוא כן), לפני שנים 10 שהיתה
בד. שחל הגידול רקע על הקשישים לאוכלוסיית הקיימת התחזית אה נציג יותר, מפורטת
בשנים ומעלה, 65 גילאי בישראל, היהודיים התושבים מספר את מציג 1 לוח בעבר.5
לקבוצות הקשישים חלוקת תוך מוצגים הנתונים שנים. 5 של זמן בהפרשי ,19951960
התקופות בשלושת כי מוצאים, אנו ומעלה 65 בני כל של הכוללת הקבוצה לגבי משנה.
כ50 של מוחלט במספר הקבוצה גדלה (197075 ,196570 ,196065) הראשונות
ששיעור הדבר, פירוש יחסיים, במונחים בהתאמה. קשישים, אלף ו70 אלף 40 אלף,
אחוז ל40 ועלה השני בהומש אחוז לכ30 ירד הראשון, בחומש אחוז 50 היה גידולם
25 של גידול מוצאים ואנו התחזית, יתקופת עוברים אנו והלאה מכאן השלישי. בחומש
בשני אחוז 10 לכדי ירידה והמשך (197580) התחזית של הראשון בחומש בלבד אחוז

.(199095) האחרון בחומש אחוז לכ8 ואף השמונים, שנחת של החומשים

U.N.. Demographic Yearbook, 1977 : ראה .3
בשמונה הקשישה לאוכלוסייה רווחה שירזתי דורון, א. אצל מובאים ארצות לכמה נבחרים נתונים
סוניס, ומ. הלמן א. אצל וכן ,1979 ירושלים, ברוקדייל, מכון משווה, פקירר  ארצות

.1979 רו0ין, מדרשת ישראל, אוכלוסיית הזדק;ות של בלבלי היבט
+65 גילאי אוכלוסיית של הגידול שיעור חיוץ של פשוט תרגיל ידי על מתקבל זד, מספר .4

ב1955. המסתיימת התקופה אל 197075 מהתקופה
בישראל הבית ומשקי האוכלוסייה תחזית לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה פי על הם העיבודים .5

התחזית, של ב' גירסה כאן נקטנו .1978 ירושלים, ,568 מס' מיוחדים פרסומים סדרת ,1995 עד
יורדים. אלף 15 וכנגדם עולים אלף 25  לשנה +10,000 של חיצונית הגירה מאזן המניחה
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(אל9י0) 198095 ותחזית 196075 יהודית: קשישה אוכלוסייה  1 לוד!

 תחזיתן בפועל !

1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 j גיל קבוצות

187 178 163 151 125 91 70 46 +65
114 107 101 10590 6751 33 7465
73 71624635 24 19 13 +75

נשים
228 211 186 167 133 95 75 50 +65
140 126 116 115 92 67 52 35 7465
88 85 70 52 41 28 23 15 +75

סה''כ
415 389 349 318 258 186 145 96 +65
254 233 217 220 182 134 103 68 7465
161 156 132 98 76 52 42 28 +75

של גידול שיעורי
ונשים גברים סה''כ

(אחוזים)

7 11 10 23 39 28 51 +65
9 7 1 21 36 30 51 7465
3 18 35 29 46 24 50 +75

הכללית האוכלוסייה
4,182 3,871 3,571 3,265 2,960 2,561 2,299 1,911 (יחידים)

כלהלן. לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה פי על עיבודים מקור:
בישראל הבית ומשקי האוכלוסייה תהזית : 198095 המתאימות. לשנים שגתונים : 1975 עד

.1978 ירושלים, ,568 מס' מיוחדים פרסומים סדרת ,1995 עד

מסתמן, השבעים שבשנות כן, אם מוצאים, אני +65 גילאי של הכללית לקבוצה נתייחס אם
שבתחזית. התקופה בהמשך ויתעצם ילך אשר תהליך הגידול, האטת של תהליך למעשה,
יתחדש האלפיים ובשנות לקיצה, תגיע ההאטה תקופת בהמשך), שנציג (כפי זאת עם
באוכלוסייה. הקשישים נלשקל של במונחים גם ההתפתחות את לתאר אפשר הגידול.
משיעור ,+65 גילאי קבוצת של במשקלה ירצוף ניכר גידול חל 1980 עד שעברו בשנים
ואילך מכאן .(2 לוח (ראה 1980 בשנת אחוז ל10 קרוב עד ב1960. אחוזים כ5 של
ביטוי לידי באה בכד ;2000 >^שנת קרוב עד כנראה מתמיד והוא זו ברמתו האחוז נשמר
את הקשישים אוכלוסיית של גידולה ישיג לא שוב הקרובים העשורים שבשני העובדה

הכללית. האוכלוסייה גידול
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ו

(אחוזים) היהודית האוכלוסייה בכלל ללל,עזישיפ שלי חללם  2 לוח

תחזית | כפועל
1995 1990 1985 1980 1975 1970 191:5 1960 | גיל י,מצות

9.92 10.05 9.77 9.74 8.72 7.26 6.31 5.02 +65

6.07 . 6.02 6.08 6.74 6.15 5.23 4.48 3.56 7465 4

3.85 4.03 3.70 3.00 2.57 2.03 1.83 1.47 +75

.1 ללוח המקור פ על עיבידים מקיר:
Jean BourgoisPichat, "La Transition Demographique: Vieillissement ■\1 la .6

Population", Population Science in the Service of Mankind, International
Union for the Scientific Study of Population, Liege, 1979.

האחרונות, בשנים באוכלוסייה גבוה למשקל איפיא הגיעה הקשישים טל הכוללת הקבוצה
מתהליך כחלק ולא יותר גבוהה רמה על בהתייצבות זאת לראות יש הבינוני בטיוח אוים
מאפיינת מדינה י הראשון בעשור קיימת שהיתר. אחוזים 5 של הרמה בעתיד. גם שיימשך
ישראל). של הלאיהודת באובל>סייד. היום עד קיימת (והיא מתפתחות בארצות אוכלוסי>ת
שהיתה לרמה 1980 בשנת ישראל את העלה אחוז, 10 של מכך, הכפולה לרמה המעבר
ההתייצבות תופעת ארעה לא ההן בארצות אבל ב1960. המערבית אירופה בארצות המשיר אלא זו, ברמה ההזדקנות תהליך נעצר ולא האוכלוסייה, עשירית של ברמה
עד יעלה באירופה +65 גילאי שאחוז מעריכים כך מתמיד; באופן לעלות  וממשיך

אחוז.6 מ15 לייתר 2000 שנת

המר החלקיות הגיל בקבוצות שווה במידה התרחש לא הקשישה באוכלוסייה הגידו1
 שהזכרנו הקבוצות משתי אחת בכל ההתפתחות בניתוח עניין ויש אותה כיבות
ומעלה. 75 בני של "הישישה" והקבוצה ,7465 בני של הצעירה" ..הקשישה הקבוצה
הכללית: שבקבוצה מזו בולטת ייתר הרבה הא בגידוי להאט מגמת "הצעירה", בקבוצה
הבאים החומשים בשני אך אחוז, בכ50 זו קבוצה גדלה ,196065 של הראשון, בחומש
א עוברים כאשר מתגברת ההאטה בהתאמה. אחוז, ול36 אחוז 30^ הגידול הואט
משיעור גבוה עדיין הגידול שיעור 197580 שי שבחוניש בעוד אך התחזית, תקופת
גידוי כ צפו לא 198085 בתקופה הרי במדינה, הכללית האוכלוסייה של הגידול
יותי נמוכים באחוזים אך הצמיחה, תתחדש מבן שלאחר החומשים ובשני זו, בקבוצה
של לגידולה בדומה אחוז, מ10 פחית של גידול  והשבעם השישים שנות לעומת

במדינה. הכללית האוכלוסייה

תנודות מתגלות "הקשישהצעירה" הקבוצה et הגידול בקצב זאת האטה בעקבות
מן אחוזים כ3.5 היה הקבוצה של הראשוני משקלה הכללית. באוכלוסייה במשקלה
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המשיך 1980 עד .1975 בשנת אחוזים 6 לכדי גדל הוא ,1960 בשנת הכללית האוכלוסייה
אחוזים לכ6 יורד הקבוצה משקל מפנה: חל כאן אולם אחוזים, ל7 והתקרב לגדול משקלה

הנחזית. התקופה סוף עד בתוקפו נשאר זה ושיעור 1985 בשנת

הראשון, בחומש ניכרת עלייה מוצאים אנו ומעלה, 75 בני של העליונה, הגיל בקבוצת
גידול חל שוב הבא ובחומש הגידול, בשיעור ירידה חלה מכן לאחר מייד אולם ,196065
העיתוי אך הגידול, בשיעור מתמדת לירידה זו בקבוצה גם עדים אנו ואילך מכאן ניכר.
האחרון בחומש רק מתרחש והוא ,,הצעירה" בקבוצה מאשר יותר מאוחר הוא העצירה של
גידול של היא הדומיננטית התופעה הגידול, בלצג ההאטה לעומת .19901995 של
לידי באות אלו התפתחויות הכללית. האוכלוסייה של מזה בהרבה גבוה בשיעור זו קבוצה
לכ4 אחוזים, מ1.5 עלה אשר הכללית, האוכלוסייה בתוך הקבוצה של במשקלה ביטוי
בחומש  מה במידת מתהפכת ואף  לבסוף הנבלמת למדי הדרגתית בעלייה אחוזים,
של שמשקלה מוצאים אנו ,+65 גילאי של הכוללת הקשישים לקבוצת בהשוואה האחרון.
לרמה עולה הוא ואילך מאז אך השבעים, ש1ות סוף עד אחוז כ30 היה העליונה הקבוצה

זו. גבוהה חדשה ברמה ומתייצב אחוז 40 של

האוכלוסיייל של צמיחתה מהלף

שקיימת היא הכללית המסקנה לעיל, שתואר כפי העניינים מהלך את לסכם באים אנו אם
בקבוצה הן  בישראל הקשישים אוכלוסיית של במשקלה גידול של ברורה תופעה
7465 גילאי  אותה המרכיבות המשנה קבוצות בשתי והן 65 גילאי של הכללית
תנודות יש הגידול מגמת בתוך זאת, עם השניה; בקבוצה במיוחד אך  ומעלה 75 וגילאי
את לנתח כד הקבוצות. בשתי חופפים אינם התפניות של והעוצמה כשהעיתוי ותפניות,
רלבנטיות גיל קבוצות של הגידול שיעורי את חישבנו יותר מפורטת בצורה ההתפתחות
עשוי בו ועיון ,3 בלוח מוצגת התוצאה קוהורט. בניתוח כמקובל שנים, 5 ש~ בהקבצות

משתנים. גידול שיעורי של זה בסבך עינינו את להאיר

אחוז. ב52 ל1975 1970 שבין בחומש גדלה אשר ,6965 גילא קבוצת את למשל, נבחן,
ומתחתיו שמעליו הגיל קבוצות שבסביבתו: מאלה גבוה הוא זו בקמצה הגידול שיעור
שלפניו בחומש גדלה גיל קבוצת ואותה בהתאמה, אחוז, וב27 11 ב רק חומש באותו גדלו
של מבנהו את לנצל נוכל עתה בהתאמה. אחוז, וב9 אחוז ב18 רק שאחריו ובחומש
התפתחות אחר נעקוב עם הגי*. קבוצות לרווחי התקופות רווח את המתאים הלוח,
בחלק בקו המודגשים (המספרים ימעלה ימנה הנסוג האלכסון לאורך כי נמצא, הגידול
אנו כך שמסביבם; התאים לעומת המתאימים בתאים חריגות עליות ה^ (3 לוח של ב'

.1955 בשנת 4945 גילאי קבוצת אל מגיעים

המתאימה הגיל שקבוצת נמצא ,1955 לפני אל אחורה, זו קבוצה אחר לעקוב נוסיף אם
או במיוחד, קטנה היתה לה שהקודמת או המקורית, באוכלוסייה במיוחד גדולה היתד.
למדינה. הראשונות בשנם שהגיעו ההמינת העייה גלי ש הגיל במבנה נעיץ שההסבר
קבוצת כי מראה, לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של בשנתון המופיעים בנתונים עייון
במשקלן מתבטא הדבר .1950 בשנת לה המקבילה לעומת בגודלה חריגה היתד. זו גיל
והוותה במיוחד, גבוהה היתה הראשונה  4549 A044 הגיל קבוצות של הייחס
למבנה המקור אחוז. 5.8 ניכרת, במידה ממנה קטנה היתה והשניה מהאוכלוסייה, אחוז 8.2
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19851955 ש*"ימ' 5 של גיל בקבוצות יהודית אוכלקייה ו 3 לוח

תחזית כפוקל
1985 1980 1975 19(70 1965 1960 1955 גיל קבוצות

. . אל8ים א.

152  150 146 143 116 122 107 £4}5
152 147 149 117 131 114 78 5450
146 148 118 130 119 81 67 5955

144 116 128 115 84 67 40 6460
110 121 111 78 66 38 33 6965
107 98 71 56 37 30 20 7470
131 99 76 52 42 28 21 +75

קודמח) תקופה (לעומת באודזים הגידול ב.

5 14 4915
11 15 46 5450

9 9 47 21 5955
26 10 11 .37 25 68 . 6460
9 9 jg 18 78 15 6965

9 .&L 275123 66 7470
JS 30 46 24 50 33 +75

מאירופה, העולים של ובמיוחד אלה, בשנים העלייה של המיוחד הגיל מבנה הוא זה
הבאה.7 הנתונים בסדרת שמוצג כפי

45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 גיל קבוצות
49 44 39 34 29 24 19 14 9 4

7.1 8.7 9.1 8.5 11.1 9.3 6.5 5.2 4.1 10.4 אחוזמהסה"כ

.46 עמ' ,7 לוח ,1957 ירושלים, פאלק, מכון ,19531948 לישראל העלייה סיקרון, משד. : מקור .7
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באירופה. השואה תוצאות את עגומה בצורה משקף ונערים ילדים של יחסיח הנמוך האחוז
הגבוה משקלם את מייצג 2925 גילאי קבוצת של החריג שגודלה להניח 0ביר כן כמו
שקוהורטה בכך ביטויו את הדבר מוצא 3 לוח של במונחים השואה. שרידי בין יותר
.1990 בשנת +65 גילאי של ניכר בגידול שוב יסתיים אשר בולט, גידול" "אלכסון יוצרת זו

שהמשיכו העולים של מבנההגיל כמובן, הוא הגידול שיעורי רציפות לאי נוסף מקור
כלומר, .(195051 של ההמונית העלייה גלי לאחר (היינו 1955 לאחר ארצה להגיע
לקרוא (שאפשר הבסיס בתקופת המבנה השפעת  השפעות שתי של ס"כוס משקף הלוח
מכן שלאחר בתקופות שבאו העולים של המבנה והשפעת הראשוני") "המלאי השפעת לה
באה העתיד אל גם הנמשכת השנייה ההשפעה כי לציין יש ,,הזרם"). השפעת (היינו,
באותה הצפויים העוליט את גם בחשבון מביאה היא שכן התחזית, בתקופת גם ביטוי לידי

תקופה.

אנו שכאשר כן, אם היא, 3 לוח של התחתון בחלק כמיצג העיקוב תהליך של משמעותו
בולטת האלכסון של נקודה כל כאשר כלומר  עקבי באופן חריג אלכסוני בקו מבחינים
תקופת (של מבנההגיל של המצורפת שההשפעה להסיק אנו יכולים  סביבתה לעומת
לשלב מעבר גם האלכסון את להמשיך אפשר כן ועל מתמדת, היא העולים) רשל הבסיס

תחזית. נתוני או בפועל נתדגים לנו יש שבו

(אל3י2) בעתיד הלץטישים אוכלוסיית להתפתחות תשקיף  4 לוח

2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 גיל קבוצות

304 271 275 289 2925
267 271 285 257 3430
266 280 252 159 3935

** 280 251 159 150 4440
*** 252 161 152 150 4945

* **J< J62 153 152 147 5450
XX><_X 152 151 146 148 5955
XX.X X 146 142 144 116 6460
_X_XXX 134 135 110 121 6965
XXXX 119 97 107 98 7470
X X X 21 lbl 156 131 99 +75

בשנת להם המקבילים שהנתונים משום הודגשו 1980 בשנת 55 וגילאי 30 גילאי של התאים : הערה
בהתאמה. ו118, 163 היו 1975

גידול של "התפרצות" שוב צפוייה בהם מועדים לאיתור אמצעי על מצביעה זו גישה
4 בלוח נציג זה, באמצעי השימוש את להמחיש כדיי לדירו'גיהן. הקשישים באוכלוסיות
ואת הגיל קבוצות את שיכלול באופן מרחיבים אנו שאותו ,3 לוח של בי לחלק המשך
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מצויים שלגביהן בשנים האלפיים. שנות של ראשיתן אל ל"הצצה" הרלבנטיים המועדים
הוא והמדובר עצמם הנתונים מוצגים תחזיח) נתיניי an שאלי לזכור שייט (אף נתונים
סומנו האוכלוסין, בתחזיות נתונים אין שלגביהן לכד, שמעבר לשנים .19951975 לשנים
ידי על המתקבל האלכסון את המשכנו הלוח של הזה החלק תוך ואל x ידי על התאים

. כהה). באות המודגשים התאים (כלומר, הלוח של המספרי בתחום החריגים התאים חיבור
אוכלו של כשלעצמו) (המצומצם גידולה כי מוצאים אנו הלוח של המספרי החלק בתור
גילאי אצל שיחול מהגידול כולו כמעט "יתפרנס" התשעים שנות בראשית הקשישים סיית
של העליונה, הקבוצה אל ר.2000 לשנות הכניסה עם "יתגלגל" זה גידול .7570
בני של רבממדיפ גל של בהתקרבותו כבר חוזים אנו שנה באותה אבל .+75 גילאי
השני העשור אמצע לקראת +65 בני אוכלוסיית של ניכר בגידול יתבטא זה גל ומטה. 55

לשנה. משנה ויתעצם ילך והוא האלפיים, שנות של

שירותים תכנון לגבי רממצאימ משמעות

לקשישים. השירותים של הגדלה כמובן, מחייב, בקשישה המוגדרת הגיל קבוצת של גידולה
יש אלא הקבוצה, של הגידול בהצגת די אין המתחייבת, הגידול לבידי. באשר ואולם,
ההבדלים בקשישה. המוגדרת הקבוצה של והרכבה זיהוייה גורמים: בשני כל קודם לטפל
בקביעת די שאין מלמדים השונים הקשישים גילאי של הנבדלים הגידול בקצבי שמצאנו
לפחות להבחנה מקום יש אלא הרלבנטית, האוכלוסייה להגדרת (+65) אחד חותך גיל
בספרות היום שמקובל כפי ו"הקשישהישישה", ,,הקשישהצעירה"  קבוצות שתי בין
שאנו יותר הגבוהים המיסוד בשיעורי וראשונה, בראש מתבטא, הדבר הגרונטולוגית.
הקשישים מקרב במוסדות הנמצאים אחוז את בוחנים אם הישישה. הקבוצה אצל מוצאים
(קבוצת אחוז [כ2 גיאומטרי בשיעור כמעט גדל זה אחוז כי מוצאים ש1ים, 5 של בקבוצות
,(8480 (קבוצת אחות 12 ,(7975 (קבוצת אחוז 8 ,(7470 (קבוצת אחוז 4 ,(6965
בקבוצות יתרכז הקשישה האוכלוסייה גידול כי מראות שהתחזייח כיון .(+85) אחוז 22

ניכרת.).8 בצורה יגדל לקשישים לשירותים הביקוש כ נובע הגבוה, הגיל

אם גיל, על נוסף אחרים, במונחים האוכלוסייה הרכב שאלת עומדת לכך מעבר אבל
מין, מוצא, השכלה, רמת כגון בשאלות לדיון משמעות שיש ברור שירותים, על מדברים
שלה ההשכלה שממוצע לאוכלוסייה המותאמת שירותים מערכת ועוד. משפחתי מצב
מראים והנתונים בעבר; שנתבקשה מזו שונה בוודאי היא בעבר שיהיה מזה יותר גבוה
1977 בשנת +65 גילאיי של ההשכלה רמת את למשל, נשווה, זה. בנידון ניכרים שינויים
מאוכלוסיית לשליש קרוב היוו לימוד שנית אפס בעלי  91967 שבשנת זו לעומת
עימם נאחד אם א, חמישית, לכדי משקלם ירד שנים 10 כעבור אך ב1967, הקשישים
שהשכלתם מהישישים אלה כי נמצא לימוד, שנות 41 בעלי את גם אחת לקטיגורית
ובינתיים ,1967 בשנה האוכלוסין! למחצית קרוב היוו מושלמת" מ,,יסודית פחות היתד.
בקבוצת גידול ידי על אמנם החפצה זו מירידה חלק ב1977. שליש לכדי חלקם פחת
השכלה בעלי לקבוצת עבר למדי גדול חלק אבל לימוד, שנות 85 של השכלה בעלי
+ 13 של עלתיכונית, השכלה ולבעלי ב1977) אחוז ל25 ב1967 אחוז (מ17 תיכונית

כישראל, לילטישיפ כשירותים אדם כוח תומר, ואדריאן חביב ג'ק ברגמן, שמעון גם ראה .8
.1980 ברוקדייל, מכון

שונות. לשנים שנתונים למ''ס מקור, .9
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ההשכלה התפלגות על נתונים בתחזיות אין אחוז). ל11 אחוז מ9 (עלייה לימוד שנות
עליית שמגמת ללמוד אפשר גיל לפי הקיימים הנתונים מניתוח אך התחזית, בשנות
מבעבר. יותר משכיל יהיה השירותים את הצורכת האוכלוסייה ופרופיל תימשך ההשכלה
מבנה שינוי של מהמשמעות חלק רק מבטא דמוגרפיים במשתנים שינויים של כזה ניתוח
מדדים כמו מאוד, חשובים מאפיינים על הקיים המידע הקשישים. צורכי לגבי דמוגרפי
שינויים לראות אפשר הללו מהמאפיינים חלק לגבי למדי. מצומצם הוא בריאות, מצב של
כל_ אחר. מידע לנו אץ שעליהם במאפיינים לשינויים ראשונה כאינדיקציה דמוגרפיים
וניתוח דמוגרפיות תחזיות בחשבון שיביא איפוא לו ראוי לקשישים, שירותים של תכגון

מרכיביהן. ושל שלהן מפורט
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