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נוסד הוא וחברה. אדם והתפתחות בגרונטולוניה ולחינוך לניסוי למחקר, ארצי מכון הוא
בעזרתן אמריקה), יהודי של המאוחד הסיוע (וער האמריקאי הגיוינט במסגרת ופועל ב1974

ישראל. וממשלת בניויורק ברוקדייל קרן של

בשירותי חילופיים פתרונות להן ולהציב חברתיות בעיות לזהות המכון מנסה בפעולתו
של הפעולה שיתוף להגביר הוא מיעדיו אחד בכללם. הסוציאליים והשירותים הבריאות
לבין מחקר בין לגשר כדי בקהילה ופעילים ציבור עובדי והממשלה, מהאקדמיות מומחים

למעשה. הלכה מחקר מסקנות מימוש
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על והעץלכותיהו הג>ל במבנה תמורות
......

רמה על השמירה לשאלת להתייחס קרוטת, לעתים נהוג, הממשלה תקציב על בדיונים
השירותים האם הוא זה בהקשר הננקט המבחן הציבוריים. השירותים של ריאלית
דשיעור המחירים עליית שיעור עלידי המתחייב מן פחות, או יותר, גדלו הציבוריים
משמעותי הוא האוכלוסיה גידול שיעור האם  השאלה נשאלת האוכלוסיה. גידול

זה. מבחן ננקט שבהם אחרים לעניינים גם כמו  זה לענין
יש .srvw גיל בקבוצות הגידול שיעורי של .משוקלל ממוצע הוא הכולל הגידול שיעור
ממנו. יותר או הממוצע כמו גדלות ואתחות הממוצע, מן פחות בקצב .הגדלות קבוצות
לא הגילים, בהרכב תלוי בלתי  להם ההיזדקקות או  לשירותים והביקוש היה אילו
היא המציאות אףלם והשונות. בקבוצות הנבדלים לשינויים רבה חשיבות היתה
שהביקוש כך שונות, גיל בקבוצות להתרכז נוטה שונים שירותים של שתחולתם
שיחת, לאותו הרלבנטיות הגיל קבוצות של בגודלן משינויים מושפע שונים לשירותים
האוכלוסיה בסךכל לשינויים בניגוד  כלל מבוטלים אינם מדובר שבהם והשינויים

קטנים. ובממדים סדירים כלל בדרך שהם
תנודות לדוגמא; חשובות. התפתחויות להסביר עשוי הגיל בבלבנה התמורות ניתוח
את בוחנים כאשר מלא כמעט להסבר ניתנות השנתי והליחות במספר בעבר שהיו
גדל 19751 1965 שבין השנים בעשור הפריח: בגילי הנשים קבוצות של חידוסי גודלן
בגילי הנשים במספר הגידול בקירוב ה'זה גם וזה (י), בכ"407 .השנתי הלידות מספר
הגיל בקבוצות הנשים מספר כמעט גדל לא 1975 שאחרי בשנים זאת, לעומת הפריח.
ודוגמה הלידות. מספר גם גדל לא השבעים שנות של השנייה במחצית ואכן הללו,
שנות של .השנייה המחצית ועד המוקדמות השישים שנות מאז החינוך: מתחום הפוכה
בשלביו אנו מצויים עתה, דאילו היסודי. בחינוך התלמידים מספר גדל לא השבעים
ניכר תקציבי מאמץ יחייב אשר התלמידים, במספר ממדים רב גידול של הראשונים
ברמות התלמידים במספר היחסי הקפאון המשך צפוי זאת לעומת תקציבי). רק (ולא
שניתן הציבוריים, השירותים בתחום חשובים נושאים הם אלו יותר. הגבוהות החינוך
בריאות, כגון אחרים, בנושאים גם וכך הגיל. במבנה שינויים מניתוח עללהם ללמוד

ישראל גיוינט  בישראל וחברה אדם והתפתחות לגרונטולוגיה ברוקדייל מכון ♦
לכלכלה המחלקה של המורים בסמינר הדברים עיקרי הוצגו המאמר בתכנת עבודתי במהלך
מסוימות. נקודות לבירור תרמו שם והדיונים ברוקדייל, מכון של ובסמינר בןגוריון באוניברסיטת
נסתייעתי וכן פקטור, וחיים חביב ג'ק של בעצתם רבות נעזרתי בזה המוגש הנוסח בהכנת
החילותי שבו בישראל") ה1>,יכלוסיה הזדקנות ("על קודם מאמר על מטרס יהודה של בהערותיו

הנושא. בפיתוח
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לכולם שההסבר קצרים, זמן בטווחי מפליגים שינויים בהם חלים אשר וכדומה, תעסוקה,
ללומדו ניתן ואשר האוכלוסלה, של הגיל ובמבנה החלים בשינויים הגדול בחלקו טמון

האדכלוסיה. של הגיל מבנה השתנות אחר מעיקוב
של זה לעומת השמונים בשנות הגיל במבנה השוני בהצגת בעיקר נתרכז זה במאמר
להיערך צריכים מסוימים שירותים שבו מצב צפוי אם לבחון במטרה השבעים, שנות
לפחות בביקוש, האטה תהיה אחרים שבתחומים בעוד יותר, גדול ביקוש לקליטת
לחול ים'לים בביקוש ששינויים ברור הפוטנציאלי. הנזקקים מספר של הדאות מנקודת
ובעיקר ההיצע, בצד גם להסתכל המתכנן צריך כן, כמו התנהגותיים. שינויים עקב
כפי עצמנו, את נגביל אנו אר השונים. השירותים של הקיימת הרמה לשאלת להתייחס
הקבוצות של בגודלן משינויים הנגזרים בביקוש לשינויים המאמר, של משמו שמשתמע
לפי באוכלוסיה ההתפתחויות את שננתח לאחר לשירותים. להיזקק הפוטנציאליות
בקבוצות המתרכזים שירותים לגבי השונות המגמות משמעות את נראה גיל, קבוצות

י. ועוד בריאות חינוך, לקשישים, שירותים  מסוימות גיל

גיל בקביצית ה/הייית האי!ליסיה :1 ליח הגיל במבנה השינוי דפוסי (אלפים)1. שנים 5 *ל

1975 1970 1965 1960 גיל קבוצת , , ,

בשנים גדלה בישראל היהודית האוכלוסיה
340 276 241 220 40 לא הגידול קצב אך ב"/550, 19751960
287 246 243 234 9~5 השונות הגיל קבוצות פני על שווה היה
258 250 259 r™ 1410 תקופה באותה למשל, כך, אותה. המרכיבות
268 267.2451 142 1915 ,(!) ב1000/0 2925 גילאי קבוצת גדלה
288 ™J 162 134 2024 משי כפליים כמעט שהוא בשיעור  היינו
י^ 164 140 132 2925 מזו, יתרה הכללית. האוכלוסיה גידול עור
163 141 137 125 3430 כלל ה, לא של גידילה

148 136 141 105 45_40 השתרע מהגידול שליש הללו: השנים ב15
146 143 116 122 4945 1960) הראשונות השנים עשר פני על
149 117 131 114 5450 שני  הגידול של עיקרו ואילו ,(1970
118 130 119 81 5955 של זמן פרק תוך התרחש  ממנו שלישים
™ ^ 8  ^ (לשם כ^"10 של שנתי בשיעור שנים, 5

"6 "2 "2 28 ^ +" באוכלוסיה הממוצע השנתי השיעור השוואה,
 .(2.70/0 היה עת באותה

חומשונים. או גיל חומשוני אותן נכנה חומש בתקופות האוכלוסיה את מפרט 1 לוח
לעיל שהזכרנו החומשון כי מגלה, בלוח עיון קבו פירוט תוך (1975 ,1970 ,1965 ,1960)
ההד ובחוסר גידולו בשיעור דופן יוצא אינו אשר שנתונים, חמישה של ליחידות הגיל צות

והלאיהודית, היהודית האוכלוסיה בין קיצוניים הבדלים יש במאמרנו שייסקרו התחומים ברוב 1

שתי על לדון קל לא זאת מסיבה בשירותים. השימוש בדפוסי והן הדמוגרפית בהתפתחות הן
עוסקים אנו זה במאמר בנפרד. מהן אחת בכל לטפל עדיף אלא במצורף האוכלוסין קבוצות

היהודית. באוכלוסיה
שנתונים : לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה מפרסומי לקוחים המאמר כל ולאורך כאן הנתונים 2

.568 מיוחד ופרסום המתאימות לשנים
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החלוקה היא ביותר הבולטת התופעה ואולם בעוצמה נשנית התופעה בגידולו; רגתיות
הצעיר הגיל בתחום החומשונים של הברורה או 40 כגון אחרים, בחומשונים דומה
בלוח המדורג הקו גודל. סדרי לשני והבינוני בחומשונים מכך פחותה ובעוצמה ,1915
 חלקים לשני הזה הגילים תחום את מחלק אחר למעקב ומשלימה אחרת דרך אחרים.
שסדר גיל חומשוני של הוא העליון החלק לפי המעקב היא הגיל, קבוצות התפתחות
ומעלה, אלף 250 בסביבות הוא שלהם הגודל ידי על מתאפשר בלוח כזה מעקב קוהורטות.
תאים מוצאים אנו לקו שמתחת בחלק ואילו מעבר במקום תא, אל מתא אלכסוני מעבר
אלף, כ150  בהרבה נמוך גודלם שסדר 40 גילאי של הקוהורטה למשל, אופקי.
ביטוי לידי בא הדבר תא. בכל בממוצע, 1965 של בטור המופיעה זו היא 1960 בשנת
שני בין המעבר את המראה ,1 בציור ברור מופיעה היא מכן לאחר ;95 בחומשון

הגודל. סדרי 1975 ובשנת ,1410 בחומשון 1970 בשנת
היה לא השונים החומשונים של הגידול קצב הקוהורטות לגבי וכך .1915 בחומשון
ההתפת אחר במעקב ענין ויש כאמור, אחיד, שהת מגלה קוהורטות לפי מעקב האחרות.
שונות. בתקופות גיל קבוצת כל של חות המתגלות מאלו קטנות יותר הרבה הן נודות
בחומשונים הגידול 2 בציור הוצג כך לשם את להבין כדי לעיל. שתואר האופקי במעקב
הדבר (פירוש חצילוגריתמי בסולם השונים שלכאורה לכך לב לשים יש הזאת התופעה
ולא העקומות תלילות על להסתכל שיש הוא, לחומ זהה מסוימת בשנה כלשהו גיל חומשון
על הזמן תחום חלוקת המוחלט); גובהן על שנים. חמש כעבור ממנו הגבוה הגיל שון
הת מאפשרת המרוסקים האנכיים הקווים ידי החומשונים שני של גודלם בין ההבדלים
למשל, כך, השונים. לעשורים נפרדת ייחסות הנדונה בקוהורטה שחלו השינויים את מבטא
בשי ניכר גיוון מוצאים אנו השישים ישנות תמותה,  הם והשינויים שחלף, הזמן בפרק
שני השונים. החומשונים של הגידול עורי וה הצעירים הגילים ברוב וירידה. עלייה
תלול, באופן גדלו 24 עד שמ15 החומשונים זה לשינוי רב כמותי משקל אין בינוניים
מתון באופן גדלו אחרים שחומשונים בעוד הבדל שיש במידה לכן, מחמותה. הנובע
המואץ הגידול עובר השבעים בשנות למדי. לתקופה, מתקופה הקוהורטה של בגודלה
ובאותו יותר המבוגרים החומשונים שני אל נטו, ההגירה מאזן את ברובו מייצג זה הבדל
 תלול גידול של חדש גל מתפתח עשור שהגיעו הזה הגיל בני העולים מספר כלומר
בחומשון גם מכן ולאחר 95 בחומשון מספר פחות הביניים שנות חמש במשך
וביתר נמשכת, האחרון של עלייתו .1410 לפי מעקב גיל. אותו בני מקרב היורדים
הציורים שני השמונים. שנות אל גם שאת, טכ בצורה כך על לדבר (אואם קוהורטות
הני התמורות את וממחישים אפוא, חוזרים, מימין היורד אלכסון כל עלפני מעקב נית
קבוצות של בגודלן הזמן במשך שחלו כרות הדיפרנציאלית ההשפעה את מראה לשמאל)
ביתר נתאר הבאים בפרקים השונות. הגיל בתקופות שונות גיל קבוצות על ההגירה של
על לעמוד וננסה הללו התמורות את פירוט היתר. למשל, ,196065 בתקופה שונות.

השלכותיהן. ועל משמעותן גילאי על בעיקר שהשפיעה ניכרת, נטו עלייה
נפש אלפי עשרות של ובהיקף ,24 עד 0

של הישירות ההשפעות .11 1965 בתקופה ואילו מסוימים, בחומשונים
הגיל במבנה השינויים בעשרת שגדל חומשון אף היה לא 1970

היה הגידול החומשונים וברוב נפש, אלפים
דומות 197075 השנים מכך. פחות הרבה

במבנה החלים השינויים בהקדמה, כאמור וב לשנייה, מאשר יותר הראשונה לתקופה
חבר תחומים על ישיר באופן מביעים הגיל חומשונים. לפי בריכוזה עיקר
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אז.המשמעות כי למשנהו, אחד גודל מסדר מש1י נובעות הללו ההשפעות שונים. תיים
שב רק היתד. עליה שהצבענו העובדה של השינוי עצם ידי על נגרם האחד גורמים:
ניכרת. במידה הצרכים גדלו מסוים שלב והשני כלשהם, חומשונים של בגודלם החריג
משמעות יש שבהם שונים תחומים יש ואולם בתי נתחיל השינוי. עיתוי ידי על נגרם
כהדגמה אלה. מפנים של לעיתוי רבד. מעיתוי הנובעת ההשפעה  השני הגורם אור
הני מתחום דוגמה נביא זה לענין ראשונה . . .  . . השינוי.

שונים שייותים כ! מעירבים אשי שיאים' החריג הגידול עיתוי עקב .השפעות (א)
בייתי הילבנטי הגיל תחום דייי) ?כגיו חומשונים גדלו שונות בתקופות כי ראינו
שייב ןשים '3518 היא הנישואים לעניז ל250 150 של גודל מסדר חד באופן שונים
כפי זה' גילים בתחום מתיחשים הנישיאים שונות תופעות כי מצאנו, אילו נפש. אלף

הבאים: הנתונים שמיאים קיצוני כה מעבר של בעיתויו תלויות אינן

1975 1970 1965
נשים גברים נשים גברים נשים גברים בגיל נישאים

7,817 1,008 . 6,440 . 616 6,285 645 19 עד
14,766 14,955 13,201 13,019 7,785 7,544 י 2420
3,680 8,463 2,183 6,188 1,740 5,478 2925
806 1,733 ■ 643 1,798 655 1,878 3430

28,583 23,983 18,097 הגילים כל ס"ה

עובדות: שתי מחברים כאשר השק מן יוצא הן הנישאות הנשים מכלל w0/0 כי מסתבר
והעובדה סמוכות, גיל בקבוצות הגודל סדרי בגיל הן הנישאות מן כ100/0 ,24 עד בגיל
כאשר גיל, בהפרשי לנישואים נטייה שקיימת גבוה בגיל הן הנותרות 100/0, ורק ,2925

שנים3. במספר האשד, מן מבוגר הגבר . מוצאים אנו גברים אצל זאת, לעומת יותר.
שב העובדה את בחשבון למשל, ניקח,. אם. הוא מהנישאים 800/0 המכיל. הגילים שתחום.
5 עד של ממוצע הפרש יש רבים נישואים .2920 של התחום
האישה, גיל ובין הגבר של גילו בין שנים בהקשרים פעם מדי נזכרה השבעים בשנות
ושל 2420 של הגיל לקבוצות נתייחס ואם הנישואים" ב"שוק המצב כי הקביעה, שונים
תקופה באותה כי נמצא ,1970 בשנת 2925 יש הרלבנטיים בגילים כי ונטען מאוזן, איננו
לנישואים המרכזית הפוטנציאלית הקבוצה שאין היא העובדה אך מגברים. יותר נשים
היתד. (2925 גילאי  (היינו הגברים מבין הנו של המין בהתפלגות משמעותי הבדל
הרלבנטית הקבוצה ואילו אלף, 83 של בגודל הריהו כלשהו הפרש יש בכלל ואם לדים,
בגודל היתד, (2420) הנשים אצל המקבילה המרצע ואולם גברים. עודף של בכיוון דווקא .

כי מגלה (1980 מארס ,3 מס' לירחון (מוסף נשואים זוגות של תכונות על למ"ס של פרסום 3
ברור שנים. ו10 4 בין הוא התפרש אחוז 50 אצל מאשתו. מבוגר הבעל מהזוגות אחוז 83 אצל
של קיצוניים מקרים כולל העבר, של נישואים מדפוסי רבה במידה מושפעים אלה שממוצעים
כדי ומעלה). שנים 10 של הפרשים היו מהזוגות אחוז 12 (אצל צעירות נשים שנשאו קשישים
האח השנים בארבע שנישאו ישראל ילידי הזוגות קבוצת את נקח זה גורם עבור במקצת לתקן . 1

שנים 10 הוא גיליתם שהפרש הזוגות של בחלקם ניכרת ירידה באמת מוצאים אנו כך ...רונות.
חלק עדיין מצוי שנים כ5 של בקטיגוריה אולם אחוז), ל2 אחוז מ12 ירד (השיעור ומעלה

הזוגות. מכלל גדול ■ ו
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בק איזון חוסר היה 1975 ובשנת הצעירה, הקבוצות, שתי בין זה הפרש אלף. 124 של
של ההשפעות כאמור, יותר. המבוגרת בוצה הוא ,(!) אלפים עשרות של בממדים המתבטא
והשפעת מגוונות להיות יכולות איזון חוסר בשוק האמור האיזון חוסר את יצר אשר
גיל לקבוצות "לגלוש" יכולה האיזון חוסר השפ להיות יכלו זו להתפתחות .* הנישואים
מדברים שאנו לזכור יש כן כמו אחרות. לדחוף כדי למשל, בה, היה שונות. עות
שהשנים ויתכן שנתונים 5 של בהקבצות לצמצום  היינו הקודמים, הדפוסים לשינוי
המתאימות השנים אינן ל"חיתוך" שנבחרו לשער ניתן אבל וכר'. חתן/כלה, גיל הפרשי
אינדיקציה רק כאן מבקשים אנו אבל ביותר. הגדלת של בכיוון גם השפעה לכך שהיתה
 היינו שהצגנו, ההשערה לבדיקת כללית לב כדי יותר. גבוהים בגילים הרווקות מספר
יכלה הגיל בהרכב המפנה בעיתוי שההדרגה את בדקנו זו השערה של תקפותה את דוק
האמורות להסתייגויות בכפוף בעיה. ליצור גיל בקבוצות שוב המשפחתי, המצב הרכב
את 2 לוח של השני בחלקו לראות אפשר בשנות  היי1ו הנדונה, בתקופה רלבנטיות
של שנה שהזכרנו: האיזון חוסר של עקבותיו השבעים.
לכך הביאה ,1965 כמו מאוזן, מספרי יחס בק והנשים הגברים מספר את מראה 2 לוח
לא ב1970 רווקות שנשארו הנשים ששיעור את וכן זמן, נקודות ב3 מסוימות גיל בוצות
,2925 הגיל בקבוצת 12.60/0 על עלה מתאימות בשנים והרווקות הרווקים אחוז
של יותר הגבוה הגיל בתחום בלבד ו"/4.90 לענייננו.
מת כבר ,1975 שלאחריה, בתקופה .34 עד יחסי איזון היה 1965 בשנת כי מראה, 2 לוח
איזון חוסר של השפעה להתגלות חילה מתר שבהן המרכזיות הגיל קבוצות בשתי
ל16.60/0 הרווקות שיעור בעליית המתבטאת לעומת .(2925 ,2420) הנישואים חשים
הגיל בקבוצת ו80/0 ,2925 הגיל בקבוצת בקבוצה איזון חוסר נוצר ב1970 זאת

הרווקות ואחוז (אלפים) מין לפי לנישואים העיקריים בגילים יהודים :2 לוח

1975 1970 1965

נשים גברים נשים גברים נשים גברים גיל קבוצות

142 146 124 129 79 83 2420
130 130 81 *3 70 70 2925
82 81 71 70 67 67 3430

גיל חומשון בכל והרווקות הרווקים אחוז
1977

18.2 29.3 16.6 26.1 12.6 28.2 2925
8.9 8.5 8.0 7.9 4.9 9.9 3430
4.4 3.5 3.8 4.3 2.3 2.6393 S

2.6 3.3 2.5 3.7 1.9 2.9 4440

ושל בהתמדה הצומחת אוכלוסיה של במערכת (builtin) מובנית האיזון חוסר תופעת למעשה, 4
מקבוצת תמיד גדולה הנשים קבוצת כזאת, באוכלוסיה הזוג. בני בין גילים הפרש יש בהם נישואים
מהמבוגרים יותר גדולים הם הצעירים שהשנתונים משום איתה, להתחתנות הפוטנציאלית הגברים
אלה כמו ממדים לה אין מקרה בשום הזאת האוניברסלית התופעה אולם ההגדרה. מעצם מהם,
לעומת הגברים במספר "הרגיל" לפינוי מעבר הגיל, במבנה מאיסדירות הנובעים כאן, שהוזכרו

הנשים.
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22.6 היה ב1965 הלידה שיעור למשל, ומביאה ל1977 גם נמשכת המגמה שמעליה.
ול ב1970 לאלף ל24.1 עלה והוא לאלף, חורגים וממדיה ו^90, כ^28 של לשיעורים
העומדים, אלה ממצאים ב1975. לאלף 25.0 התנה שינויים עקב לצפות היה שניתן מטה
אינם למעשה לזה, זה בסתירה לכאורה, של "רגיל" שינוי  (כלומר בלבד גותיים
שוב נעוץ הענין להבנת והמפתח סותרים, בכך יש כי לכן, נראה הנישואים), גיל דחיית
הילדים מספר אם גם שהרי הגיל. במבנה בין איאיזון שעקב לכאורה עדות משום
הרי הזמן, עם ויורד הולד תלד שאשה הכללי הק ידי על (המתגלה והנשים הגברים מספר
להיות הלידות מספר יכול נתונה בתקופה אכן שונות), גיל קבוצות של מתאימה בלה
הנשים מספר אם בעבר לו המקביל מן גדול שהסתיימה הנישואים בשוק בעיה נוצרה
שבעבר זה על עולה המתאימה הגיל בקבוצת מכן. שלאחר בשנים הרווקות אחוז בגידול
הלי במספר הירידה מן יותר גדולה במידה שאילו היא, הזה הניתוח מן העולה המסקנה
במלים הכולל. הפריון מצמצום הנובע דות בכל הכולל האוכלוסיה גידול את רק בדקנו
מלידות מורכב הכולל הפריון  אחרות שונים בתחומים התפתחויות לחיזוי הקשור
שיעור ועבור שונים, גילים פני על המתפזרות וכר'), לידה, דיור, (כגון: בנישואין הקשורים
לכל מתאימים לידה שיעורי יש נתון פריון איההתחשבות עקב לטעות מגיעים היינו
הלידה שיעורי את לקחת עלינו לכן, גיל. קבוצת בכל הגידול בשיעור המפנה בעיתוי
שינוי. בהם חל אם ולראות גיל לפי הסגוליים מראה בנתונים נכון עיון בנפרד. אוכלוסיה
הבא). (בעמוד 3 בלוח ומוצג נעשה זה דבר שנות של השנייה שבמחצית לכך, סימנים

בכ גדל הלידות מספר כי מראה, הלוח שמ הנישואים", ב"שוק בעיות היו השבעים
אכן זה גידול וכי שנים, חמש בכל 10,000 הגיל. למבנה הקשורים בגורמים נעוץ קורן
בא גם אלא מוחלטים במספרים רק לא היה מאו השפעות צפויות עדיין השמונים בשנות
השיעורים ואולם האוכלוסיה. מכלל חוזים והן הקודמת, בתקופה האיזון חוסר של חרות
המקרים ברוב מראים האשד. לגיל הסגוליים הרווקות שיעורי בעליית להתבטא עשויות
בק רצופה. כמעט אך מתונה אמנם ירידה, ומעלה. 30 של יותר הגבוהים בגילים
מ19.70/0 ירידה יש הראשונה הגיל בוצת
בקבוצת ב1975; ל18.60/0 1965 בשנת ,

. בגודלם חריג שינו* עקב השפעות מ(ב) יותר רבה היא הירידה השנייה הגיל החומשונים, בקבוצהשל ניכרת יףידה וכן ל.190/0' 22^
זאת, עם jj.4%^ 15.1%d השלישית השפעות על עמדנו הקודם המשנה בסעיף
מכלל הלידות שיעור את לוקחים כאשר של בגודלם השינוי בעיתוי שמקורן
מ גידול כאמור, מוצאים, אנו האוכלוסיה שמקורן להשפעות עתה נעבור החומשונים.

י י ב לאלף ל25.0 1965 בשנת לאלף 22.6 הגיל חומשוני של המשתנה גודלם בעצם
הנשים במספר שחל גידול עקב וזאת ,1975 אפשר הנושא של חדה המחשה השונים.

המתאימות. הגיל שבקבוצות בתחום שחלה ההתפתחות בתיאור למצוא
המ לסברה גם להתייחס אפשר לכך בהקשר להלן. שיפורט כפי הילודה,
בכיוון השפעה למלחמה יש שלפיה קובלת, נמצא יהודיות נשים של הכולל הפריון שיעור
בצד לדון המקום כאן לא הילודה. הגדלת של שנויה שאינה עובדה זוהי  מתמדת בירידה
הגורמים ומה נכונה זאת סברה אם העקרוני מספר על מסתכלים כאשר אך במחלוקת.
רלבנ לנו הנראים הנתונים אלא אין לנו לה. היא המגמה כאילו נראה השנתי, הלידות
אור לשפוד כדי בהם ויש זו, לשאלה טיים הולד הלידות מספר הזמן ברוב  הפוכה
או הטענה, של האמפירי ביסוסה על מסוים באחוזים הלידות, שיעורי מזו, יתרה ועולה. \

בתקו הישראלית בחברה תקפותה על לפחות כך, כלל. בדרך ירד, לא האוכלוסיה, מכלל י
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נשים: לאלף הלידות ושיעור הלידות מספר המרכזיים, תפריוו בגילי הנשים מספר :3 לוח
1975 ,1970 ,1960

1975 1970 1965

שיעורי נשים שיעורי נשים שיעורי נשים
לידות לידות אלפים לידות לידות אלפים לידות לידות אלפים גיל קבוצות

18.6 26,400 142 18.1 22,500 124 19.7 15,600 79 2420
19.2 25,000 130 20.6 16,700 81 22.1 15,500 70 2925
13.4 11,000 82 15.9 11,300 71 15.1 10,100 67 3430

73,350 61,200 51,300 לידות סה"כ
2,931 2,543 2,270 אוכלוסיה סה"כ

לאלף לידות שיעור
25.0 241 22.6 באוכלוסיה נפש

.3 ובציור 4 בלוח מוצגים 19751966 נים ויום הימים ששת למלחמות שמסביב פות
בקבוצות הגידול השפעת את לנטרל כדי כיפור.
להצ העשויה אך פשטנית, בדרך נקטנו הגיל בשנים שהיו הלידות מספר על הנתונים
מהשנים אחת בכל הכללי: הכיוון על ביע מש גידול על מצביעים אכן 19751966
הילודה שיעורי את הפעלנו המלחמה שאחרי לאחר הסמוכות בשנים הלידות במספר מעותי
המלחמה. לפני שהיו כפי גיל) לפי (הסגוליים למשל, כך, כיפור. ויום הימים ששת מלחמות
אלף, 58 הלידות מספר היה 1969 בשנת גבוה היה וב1969 ב1968 הלידות מספר
ב שהיה למספר מעבר לידות 6,000 שהן בדומה שב1966. מזה משמעותית במידה
בגילים הנשים מספרי על נפעיל אם .1966 ב1974 הלידות מספר את נשווה אם לכך,
לאותם התואמים הלידה שיעורי את השונים 8,000 של גידול מוצאים אנו 1971 לעומת
צפוי לבדו זה משתנה עקב כי נמצא גילים האפשרית ההשפעה את לבדוק כדי ללדות.
כל  דהיינו לידות, 7,000 של גידול היה אחרים, מ&תנ^ לבודד עלינו המלחמה, של
של הגורם ידי על מוסבר בלידות הגידול של הפוטנציאלי המספר הוא ביניהם שהחשוב
ניתן ולא באוכלוסיה, הגיל מבנה שינוי הנשים מספר המתאימות. בשנים יולדות נשים
הדין הוא אחרות. אפשריות להשפעות לייחסו בש בלידות ומספר המרכזיים הפריון בגילי

(אלפים) 19751966 השנתי הלידות ומספר המרכזיים הפריון בגילי הנשים מספר :4 לוח

1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 גיל קבוצות

130 129 128 128 129 130 130 128 124 123 1915
142 139 136 132 129 124 115 108 99 99 2420
130 124 116 105 92 81 74 70 68 68 2925
82 79 74 72 71 71 71 71 70 71 3430
76 76 76 74 73 71 71 70 70 69 3935
76 76 75 74 71 72 72 73 74 75 4440

73 71 67 65 65 61 58 55 51 52 הלידות מספר
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'י; השנתי הלידות ובמספר הפריון בגילי הנשים במספר הגידול :3 ציור

הילודה. הגדלת של בכיוון השפעה כיפור יום למלחמת הסמוכות השנים של בו"ושוואה
כדי הזאת החישוב דרך את ליישם אפשר 1 גבוה היה ב1975 הלידות מספר . כיפור
המשוערת הילודה על תצפית מעין לקבל חישוב ב1972> המקביל המספר מן 8,000
תחזית הוא לחישוב הבסיס הקרוב. בעשור הפעלת  היינו קודם, שערכנו לזה דומה

; לסטטיס המרכזית הלשכה של האוכלוסיה מספר על 1972 שנת של הלידה שיעורי
הגידול דפוסי כי מלמד, התחזית ניתוח טיקה. ,1974 בשנת השונות הלידה בקבוצות הנשים ■
המרכזיות הגיל בקבוצות הנשים מספר של הלידות8. במספר הגידול מלוא את מסביר
לאלו דומים יהיו לא השמונים בשנות לילודה שהנתונים, המסקנה, את מחזקת זו בדיקה
הגיל חומשוני של המעבר תהליך שבעבר. בסברה לתמוך כדי בהם אין כאן, שהוצגו כפי
הגיע אלף ל250 אלף 150 של גודל מסדר ויום הימים ששת למלחמות היתה בישראל כי

(אלפים): כלהלן היא המחושב והמספר בפועל הלידות מספר בין ההשוואה 5

1975 1974 1972 1969 1968 1966

_73 71 65 58 55 52 בפועל
73 71 59 57 מחושב



להאטה לצפות יש לכך בהתאם הבא. בעשור המרכזיות הגיל קבוצות אל השבעים בשנות
שיחולו השינויים מן הנגזרים תחומים בכמה הגודל סדרי חלו כבר 1970 בשנת ללידה6.
באופן מכך המושפע התחום הלידות. במספר הרא הגיל קבוצות שתי על יותר הגבוהים
הלידה עם הקשור כל כמובן הוא מיידי היו כבר העשור של השנייה ובמחצית שונות,
הנלווים והשירותים יולדות בתי כגון: עצמה, הילודה) (בתחום המרכזיים החומשונים רוב
לחש באשר זאת וכר'. הלאומי הביטוח לכך, לעומת נשים אלף כ130 של גודל בסדר
העיקרית ההשפעה ואולם המיידית; פעה היתה, התוצאה כן. שלפני בשנים אלף בי70
כמו מסוים, זמן בפיגור ביטוי לידי באה הלידות במספר רב גידול ראינו, שכבר כפי
אליה. הקשור ובכל החינוך במערכת למשל, שנות סוף לקראת ואולם, השבעים. בעשור
מעגלית בתופעה ניתקל יותר הארוך בטווח הללו החומשונים "משנתמלאו" השבעים,
הנשים מספר ריבוי עקב הילודה ריבוי  בחומשון, נשים אלף 130 לכדי כולם כמעט
לראשיתו שנה 20 כעבור יביא הפריון בגילי חדשה, רמה על הלידות מספר התייצב
אשר הפריון, בגילי הנשים במספר גידול של ולהיפך:  לגדול הוסיף ולא יותר, גבוהה
בריבוי יתבטא שוב עשורים שני כעבור מסוימת. ירידה חלה האחרונות בשנים
מעג "השפעה אולם חלילה. וחוזר ילודה, השמונים בשנות שגם לצפות יש לכך בהתאם
מש מעגל וכל טווח, ארוכת היא זו לית" הלידות במספר משמעותית עלייה תהיה לא

י הראויה ההשפעה שנים. יובל פני על תרע גל יתפתח התשעים בשנות ואולם השנתי.
. בטווח ההשפעה היא ליבנו לתשומת יותר יביא אשר מוגדלים, חומשונים של חדש
בתחו שינויים עומדים שבמרכזה מזה, קצר מסדר  הלידות במספר הגידול להתחדשות .

החי מערכת הבאים: בסעיפים שיידונו מים 9085 לכדי בשנה אלף כ70 של נוכחי גודל
דומים. ותחומים בריאות שירותי נוך, התש שנות של הראשונה במחצית אלף

על מתבססת זו שהערכה לציין יש עים.
7 7 האחרונות; בשנים שהיו כפי הילודה שיעורי

תכנון לעניו השלכות .m הלידה בשיעורי מסוימת לירידה לצפות סביר
,,שירותים הנזכרים, באומדנים לראות יש ולכן הסגוליים,

עליוןד. גבול בגדר
השי תופעת את המאמר בראשית בהציגנו הנז הממצאים מניתוח המתבקשת המסקנה
השי כי הטענה הועלתה הגיל, במבנה נויים המואץ הגידול שתופעת היא, לעיל כרים
על חשובות השלכות להם יש הנדונים נויים 1967 שבין בעשור אשר הלידות, במספר
להבהיר כדי הציבוריים. השירותים תכנון עוד תישנה לא וחצי, אחד פי גדל ו1977

.4440 ,3935 ,3430 '2925 ,2420 ,1915 הגיל חומשוני אל התייחסנו בדיוננו 6
אך חשובה, היא גם הראשונה הקבוצה והרביעית. השלישית השנייה, .הן העיקריות הקבוצות
זו בקבוצה שהילודה להגיח יש כאשר בתוכה, 1715 גילאי הכללת עקב מתערפלת זו עובדה

הגיל. קבוצת של העליון בקצה ככולה רובה מתרכזת
הלידה שיעורי את 19951980 בשנים השונות הגיל קבוצות על החלגו זו להערכה להגיע כדי 7

תחול אם זה. בחישוב המתקבל הלידות מספר את וסיכמנו ב1977, שהיו כפי גיל לפי הסגוליים
גורם הלידות. מספר של עליון גבול על מצביע זה שחישוב הרי הסגוליים, הלידה בשיעורי ירידה
הנשים לכלל ממוצעים הם שהחלנו שיעוריהלידה העדתי. ההרכב הוא בחשבון להביא שיש נוסף
מאוד דומות ישראל ילידות כאשר מוצא, לפי בשיעורים הבדלים בתוכם הטומנים היהודיות,
אירופח יוצאות של ואלו הממוצע, על עולים אסיהאפריקת יוצאות של השיעורים לממוצע,
יוצאי של משקלם לעליית היא העדווי ההרכב שמגמת כיוון אך הממוצע. מן נמוכים אמריקה
בשיעור משמעותי הבדל צפוי לא אירופהאמרירה, יוצאי של משקלם ירידת חשבון על ישראל

מאוד. לו דומי. ישראל ילידות של שיעורן כאמור' אשר, הממוצע
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הגיל חומשובי התפתחות את מציג 5 לוח שחלו בהתפתחויות נדון הזאת הטענה את
באמצע כבר כי מראה, הלוח .34 עד מ0 את ונציג הציבוריים, השירותים מן בכמה
שב הגיל חומשוני כל היו השישים שנות הגיל. במבנה השינויים ובין ביניהן הקשר
בתחום והעליסודי היסודי החינוך מסגרת במערכת נבחרים נושאים בסקירתנו נכלול
פירוש נפש. אלף כ250 של הגודל סדרי לק בשירותים הבריאות, בשירותי החינוך,
החי מערכת של המואצת שההתרחבות הדבר  התעסוקה. ובתחום שישים,
באותה הושלמה כבר והעליסודי היסודי נוך
עצירה למצוא מצפים היינו ואילך ומאז עת, החינוך במערכת התהפוכות (א)
בין להבדיל כמובן, יש, המערכת. בגידול הגיל מבנה משינוי המתחייבות
שהראשון משום והעליסודי, היסודי החינוך יותר המפגין התחום היא החינוך מערכת
חל אכן והוא חובה, חינוך במסגרת הוא שינויים של ההשפעות מיגוון את מכולם
לעומת היסודי; הלימוד חייבי כל על כמעט משתרעת זו שמערכת משום הגיל, במבנה
העל הספר בבתי המחזורים של גודלם זאת, ובבתי ילדים בגני החל רחב: גילים תחום על
השנתונים גודל עלידי רק לא נקבע יסודיים בחי המשך ,134 לגילאי היסודיים, הספר
לכן, מתוכם. הלמידה שיעורי עלידי גם אלא בחינוך וכלה ,1714 לגילאי העליסודי, נוך
להביא יש העליסודי בחינוך דנים כאשר אך לחלוטין, מוגדרים אינם שגילאיו הגבוה
גם המערכת גידול של אפשרות בחשבון .3020 בגילאי בעיקר מתרכזים הם
דיוננו את לגדול. חדלים השנתונים כאשי נובעת לענייננו החינוך תחום של חשיבותו
כל קודם ונתרכז להמשך, נדחה זו בקבוצה בתק הלאומית. בהוצאה הגבוה ממשקלו גם
מיתאם כאמור, יש, בו אשר היסודי, בחינוך ההוצאה מהווה הממשלה של הרגיל ציב
גודל ובין השנתון גודל בין מאוד גביי הרשו של בתקציבן ואילו כעשירית לחינוך

השנתי8. המחזור שליש לכדי זה סעיף עולה המקומיות יות
הספר בבתי התלמידים מספר על הנתונים הח תנודות רגיל. הבלתי התקציב מסךכל
היעצ על כמצופה, מצביעים, אכן היסודיים השפעה לפיכך, להן, יש זו במערכת לות
שנות באמצע התלמידים במספר הגידול רות החש כמובן אך התקציב, בתחום גם ממשית
ברמה התייצבות חלה ואילך מאז השישים. יוזכר שעוד כפי רבות, הן הכלליות לכות
שנות שבאמצע מזו במקצת נמוכה שהיתה בהמשך.

(אלפים) החינוד למעיכת הרלבגטיים חגיל חומשוג* של בגודלם ההתפתחות :5 לוח

תחזית בפועל
1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 גיל חומשוני

418 394 381 361 340 276 241 220 40
397 384 365 344 287 246 243 234 95
388 369 348 291 258 250 259 210 1410
375 354 298 264 268 267 245 142 1915
359 303 275 273 288 253 162 134 2420
304 271 285 298 260 164 140 132 2925
267 271 252 257 163 141 137 125 3430

ונסתפק  הילדים גני היינו  יותר הנמוך החינוך לתחום זה בשלב מלהיכנס גם נמנעים אנו 8
היסודיים. הספר בתי בגילאי
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הן הלאיהודיים הספר בבתי התלמידים היסו הספר בבתי התלמידים (מקפר השישים
54 לעומת ב1975 אלף 108) מוחלט באופן ב1965 אלף 413 של לשיא הגיע דיים
ליהודים יחסי באופן והן בי1965) אלף והת ב1970 אלף לכ390 ירד מכן ולאחר
לא יסודיים ספר בתי תלמידי היוו (ב1965 השבעים, שנות רוב במשך רמה באותה ייצב
ושיעור היהודים, של מאלה כ100/0 יהודיים מסוימת עלייה שוב חלה סופן לקראת כאשר
לגידול במקביל ב1975). לכ300/0 הגיע זה שעל הדבר, פירוש אלף). כ400 של לרמה
לכ5,000, והגיע המורים מספר הוכפל זה נתון, כיתות בתקן השנתונים את לקלוט מנת
למנוע אלא בה די היה לא זו הכפלה אולם המערכת של בהתרחבותה צורך עוד היה לא
הכיתה של הממוצע בגודל דרסטי גידול בהיקף המואץ הגידול ואולם .1965 לאחר
אילולא אחרות, במלים הערבי; הספר בבית על רק לא התאפשר זמן אותו עד השנתונים
מגיעים היינו המורים במספר זו הכפלה חלקי באופן אלא המערכת, הגדלת ידי
התלמידים מספר של מאד גבוה לממוצע לכן, בכיתות. הצפיפות הגדלת עלידי לפחות

לכתה. להת הצורך חדל כאשר מכן, שלאחר בשנים
בלוח המפריד לקו התייחסנו כאן עד בדיוננו ניתן מוגדלים, שנתונים קליטת עם מודד
בחלקו הוזכר שכבר  הגיל חומשוני הצפיפות בתחום המצב בשיפור להתרכז היה
המעבר את המציין  המאמר של הראשון של המוגדלת "תפוקתה" המשך בכיתות.
של גודל מסדר הגיל חומשוני של בממדיהם מימושה איפשר אכן המורים הכשרת מערכת
על נסב דיוננו כאשר אלף. לכ250 אלף 150 אפשר התוצאה ואת השיפור, תוכנית של
אולם אחד. מפריד בקו היה די אכן העבר, ומישרות המורים מספר על בנתונים למצוא
העתיד, אל מבט גם לתמונה מוסיפים אם בבתי היו השישים שנות בראשית ההוראה:
כי מרצאים אנו ,5 בלוח נעשה שהדבר כפי גדל ומספרם מורים, אלף 20 היסודיים הספר
מתפתח זה לנושא הרלבנטיות הגיל בקבוצות של גידול  היינו אלף, ל25 1975 עד
החומ של מעבר המציין חדש, מפריד קן במספר גם נמצא גידול שיעור (אותו 250/0
סדר אל אלף 250 של גודל מסדר שונים אכן האמור שהשיעור כך ההוראה, מישרות
זו תופעה (ומעלה). אלף 350 של גודל ההו מערכת של הממשי הגידול את מייצג
במספר התלול הגידול התחדשות מבשרת של התקן הקטנת איפשר הזה הגידול ראה).
בחי גם כך (ואחר היסודי בחינוך התלמידים הק היתד, והתוצאה לכיתה, תלמידים מספר
נמצאים אנו היום כבר העליסודי). ניד לומר, ניתן הכיתות. של משמעותית טנה
הנמוכות בכיתות הזה התהליך של בראשיתו של לשיפות תרם הדמוגרפי שהשינוי אפוא,
שבשלב להניח ויש היסודי, הספר בית של החי מערכת של האיכותיים הממדים אחד
ממוצע בהגדלת בעיקר הדבר מתבטא זה נוך.
יכולה זו שדרך ברור אך לכתה. התלמידים המק ההתפתחויות כי צוין, המאמר בראשית
השמונים ושנות בלבד, זמני פתרון להיות דיון מצריכות הלאיהודית באוכלוסיה בילות
הספר בתי רשת להרחבת ניכר מאמץ יצריכו הנ"ל הדיון את להמחיש כדי רק אולם נפרד.
בגיל הילדים מספר כי נציין, אם די היסודיים. באוכלוסיה כי נציין השוואתי מבט עלידי
יהיה השמונים שנות באמצע היסודי החינוך של מאד מהיר גידול המשיך הלאיהודית
השב שנות באמצע ממספרם בכ^/300 גדול היתד. וזו השבעים, בשנות גם החינוך מערכת
כן, שלפני השנים שבעשר לאחר זאת  עים מואץ דמוגרפי גידול של משולבת תוצאה

התלמידים. מספר כאמור, גדל, לא כלל הבנים (אצל הלמידה שיעורי עליית ושל
העל בחינוך התלמידים במספר הקיפאון יסודי ספר בית בגיל הלמידה שיעור מתקרב
היסו הספר שבבתי לזה דומה היה לא יסודי כבר הוא הבנות אצל ואף היהודים של לזה
בשנתוני גם הנתונים שלפי אף על דיים, מספר עלה מכך כתוצאה לכ900/0). הגיע
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הם מהסטודנטים כ50/0 רק הלמ"ס: של רון בשבים גידול היה לא העליסודי הלימוד
הסטודנטים ממחצית יותר מ20; נמוך בגיל זה שבשלב הוא לכך הגורם .1965 שאחרי
(כשליש רובם אך ,2420 הגיל בקבוצת הם (בת חובה, בגדר הלימוד אין החינוך של :
הגיל. קבוצת של העליון בקצה הכל) מהסך חינוך חוק הורחב אמנם יותר מאוחרת קופה
וכ ;2925 בגיל הם הסטודנטים מן רבע היסודי, לחינוך מעבר גם שחל באופן חובה
אינו שהגיל (או יותר גבוה בגיל הם 200/0 המיתאם ולכן ט'), כתה עד רק  אז גם אך

ידוע). אינו השנתון גודל ובין המחזור גודל בין \

כן, אם מחייב, החינוך של זה בתחום דיון למרות במחזור גידול שיהיה ואפשר מלא,
דגש עם ,3020 הגיל בקבוצות התרכזות זה בתחום ההתפתחות גדל. לא שהשנתון
לוח זה9. שבתחום האמצעיות לשנים מיוחד 750/0) הלמידה בשיעורי הגידול היינו, 
היתה השבעים שנות בראשית כי מגלה, 5 הביאה  ב1967) 620/0 לעומת ב1977
הגיל קבוצות של העליונה המחצית עדיין הלומ מספר של משמעותית להגדלה אמנם
ב רק אלף"; 150" של גודל בסדר הללו אלף מכ100 התיכוניים, הספר בבתי דים
הרלבנטיות הגיל קבוצות שתי עברו 1975 ב אלף לכ135 השישים שנות במחצית
ניתן לכך בהתאם אלף. 250 של הגודל לסדר העצירה כאן גם חלה מכן לאחר אולם ,1976
לבדו, החומשונים גודל בסיס על לצפות, היה התלמידים במספר גם מתבטא הדבר בגידול.
,1975 עד ויגדל יילד הסטודנטים מספר כי ראשית עד אשר הבגרות, בבחינות שעמדו
התלמידים מספר ואכן מכן. לאחר וייעצר אך מאד, תלול באופן גדל השבעים שנות
במ וחצי אחד פי גדל האקדמאיים במוסדות לשנה. אלף כ12 של ברמה נעצר ואילך מאז
ואילו השבעים, שנות של הראשונה חצית יהיה מה לקבוע כמובן קשה העתיד, לגבי
במספר ממשי גידול חל לא השנייה במחצית קביעה שהרי הלומדים, במספר בפועל הגידול

זה. אך הלמידה. שיעורי של חיזוי מחייבת זו
הש לשנות האוכלוםיה לתחזית עוברים אם לצפות, יש הקיימים הלמידה בשיעורי אפילו
חומשוני יגדלו לא אז גם כי מוצאים מונים' יחול השמונים שנות של השנייה במחצית בי
הדבר, פירוש .2925 ושל 2420 של הגי7" אז עד התלמידים. במספר משמעותי גידול
אין הרלבנטיים החומשונים גודל בסיס שעל בהע מותנה ויהיה בלבד, מתון יהיה הגידול
במוס הלומדים מספר גידול שיתחדש לצפות הלמידה. שיעורי לאת  ■
מאשר יותר כאן אולם גבוהה. להשכלה דות העל בחינוך הלומדים מספר בחיזוי הקושי
למ חשיבות יש שהזכרנו האחרים בתחומים שיעורי על במידע הצורך מן הנובע יסודי,
הש גודל זולת אחרים דמוגרפיים אפיינים  שאת וביתר  עצמו על חוזר הלמידה,
להש במוסדות הלמידה שיעור שהרי נתון. אך הגבוה. החינוך בתחום עוסקים כאשר
הרכב עם הדוק באופן קשור גבוהה כלה קבוצת קביעת נוסף: קושי גם מתווסף כאן
את למשל, נבחן, בארץ. והוותק המוצא שב החינוך שלבי שבשני בעוד ההתייחסות.
להשכלה במוסדות הכולל הלמידה שיעור חד הן ההתייחסות קבוצות קודם, עסקנו הם
של המודד את ניקח מייצג כשיעור הגבוהה. כאן ,(1714 וגילאי 135 (גילאי משמעיות
2920 בני 10,000 כל על הלומדים מספר הדב את ולתחם לנסות כדי כך. הדברים אין
מ380 גדל זה שיעור היהודית. באוכלוסיה הגיל מהתפלגות נצא מינימלית בצורה רים
ב1975. ולכ720 ב1970 ל635 ב1965 האח בשנתון שמדווח כפי הסטודנטים, של

לפחות, בחלקו, אשר הללוו הגיל בקבוצות העולים מרכיב של בידודו מצריך בנושא יסודי טיפול 9
משתמשים אנו בהם הגולמיים בכלים אך באוניברסיטה. הלימודים השלמת לאחר לארץ מגיע

משמעותית. אינה זה בגורם מאיהתחשבות הנובעת שהסטיה להניח יש כאן
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בגי תתבטא היא אבל למדינה, הראשון שור הכללית; לאוכלוסיה ממוצע שיעור זהו אבל
הרא בשנים אחוזים. עשרות כמה של דול אר לפי המתאימים השיעורים את ניקח אם
הנמוכים בגילים בעיקר הגידול יחול שונות ילידי של השיעור כי נראה, מוצא צות
שנות אמצע לקראת אבל הספר, בית של אירופהאמריקה יוצאי של לזה דומה ישראל
הכיתות את גם הגל יפקוד כבר השמונים פער גם התפתח השבעים בשנות כי אם 
חטיבות. ואת היסודי הספר בית של העליונות אירופהאמ ויוצאי ישראל ילידי בין מסוים
של מקבילה שהבדלה בכך בהתחשב הביניים. אלה קבוצות שתי של והשיעור  ריקה
והן גבוהה השקעה הן מצריכה המערכת הכללי: הממוצע על ניכרת במידה עולה
המשק שבתנאי לשער יש ניכר, שוטף תקציב ,950 היה ב1975 ישראל ילידי של השיעור
יהיה, הדבר פירוש השמונים בשנות הישראלי לעומת ;840 אירופהאמריקה ילידי ושל
תקן העלאת הראשון, בשלב לפחות בהכרח, היה אסיהאפריקה יוצאי של השיעור זאת,
לימודים כגון ופתרונות לכיתה התלמידים 210 על ועמד מאד רבה במידה מכד נמוד
השנים שגם כיוון ואולם שנייה". ב"משמרת מספר בחיזוי כי למדים, אנו מכאן בלבד.
שנות יהיו לא הראשונה הגיאות שלאחר חשוב השמונים בשנות הצפוי הסטודנטים
הגידול בעקבות שהיה (כפי במקום דריכה חומ של המוצא הרכב את בחשבון להביא
הפתרון להיות יוכל לא שזה ברור הקודם), האוכלוסיה מתחזיות הנידונים. הגיל שוני
עם להתמודד יהיה צריך אלא המתמיד, ישראל ילידי של משקלם כי למדים, אנו
הארוך. לטווח המצב לתיקון לפעול הצורך חשבון על ניכרת, במידה הבא בעשור יגדל

במח גם גידולמה יתכן העליסודי בחינוך לקבוע, יש לכן לארץ. חוץ יוצאי של משקלם
אין אבל השמונים, שנות של הראשונה צית לפי הסגוליים הלמידה שיעורי סמך על כי
שנות אמצע לפני משמעותי לגידול לצפות בשיעור גידול השמונים בשנות צפוי מוצא
את בחשבון להביא יש זאת עם השמונים. על כי אפוא, היא, המסקנה הכולל. הלמידה
אשר הלמידה בשיעורי שינוי של האפשרות הרלבנטיים הגיל חומשוני של שגודלם אף

התלמידים. במספר גידול יגרור בשנות יגדל לא אקדמאים במוסדות ללימוד
בלבד איטי גידול יימשך הגבוה בחינוך יהיה לא כי להניח סביר זאת בכל השמונים,
לבעיה לצפות אין ולכן הלומדים, במספר גידול יחול אלא הסטודנטים, במספר קיפאון
להשכלה המוסדות של הקליטה יכולת בתחום המוח הממדים יהיו מה לומר קשה מסוים.
מילוי בעיית מתעוררת כאן ואולם גבוהה. כקירוב אבל הזה, האפשרי הגידול של לטים
אקדמאי. אדם לכוח העבודה בשוק הצרכים שיעורי התפתחות על להסתמך אפשר גס
לגידול נטייה יש הישראלי המשק כמו במשק השבעים. שנות של השנייה במחצית הלמידה
אקדמאים במקצועות אדם לכוח הביקוש כאלף של לגידול לצפות אפשר זה בסיס על
הגידול שיעור על העולה בקצב מסוימים מס השמונים. שנות במשך לשנה סטודנטים
אפשרות יש ולכן העבודה, כוח של הכללי האוכ לגידול דומה בקצב אפוא, יגדל, פרם
מהמקצועות בחלק ביקוש לחצ שייווצרו הגידול הקודם שבעשור בעוד הכללית, לוסיה

האלה. האוכ של גידולה משיעור כפול לפחות היה
לוסיה.

וגידול הקשישים, במספר הגידול (ב) החינוך במערכת הצפויה ההתפתחות בסיכום
מכך הנובע הצרכים היא, ביותר הבולטת התופעה כי לומר, אפשר

לכך שקדם העשור מן נבדלו השבעים שנות של תקופה במשך במקום דריכה שלאחר
במר והן האוכלוסיה של הגידול בקצב הן במס מחודשת גיאות עתה החלה שנה כ15
זה בהקשר ביותר הבולטת התופעה כיביו. זו גיאות היסודיים. הספר בבתי הלומדים פר
הקשי אוכלוסית של הדופן יוצא גידולה היא בע שהיתר. לגיאות אמנם, דומה, תהיה לא
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75 בני (ישישים במרכיביו והן בסךהכל הגידול של העיקריים הממדים שני שים.
65 בני "קשישיםצעירים" לעומת ומעלה זו קבוצה של הגבוה השינוי אחוז הם האמור
בתנודות המפנים עיתוי  מכל וחשוב ,(74 של בחלקה הרב הגידול וכן כשלעצמה,
ובאשר. השונים. המרכיבים בין חופף אינו הראשון בממד הכללית. באוכלוסיה זו קבוצה
לשירותים, הביקוש לגבי הדבר למשמעות ומעלה 65 גילאי קבוצת כי מוצאים, אנו
בין הדוק קשר על למשל, מצביעים, הנתונים ב אלף ל318 ב1970 אלף מ186 גדלה
לקשישים. למוסדות ההיזקקות מידת ובין גיל נשווה אם .700/0 של גידול  היינו ,1980
למדים, אנו 1972 מיפקד נתוני של מעיבוד כי נמצא, הכללית האוכלוסיה לגידול זאת
המת אחוז  (היינו "המיסוד" שיעורי כי את בהרבה השיג הקשישים בקבוצת הגידול
השו הגיל קבוצות מקרב במוסדות) גוררים ב (שהסתכם הכללית, באוכלוסיה הגידול
שיעור כמעט: גיאומטרי באופן עולים נות יחדיו חברו אלו עובדות שתי בלבד). 270/0

20/0 הוא במוסדות הנמצאים 6965 גילאי בכלל הקשישים של חלקם את להגדיל כדי
גדל והשיעור הזה, חומשוןהגיל בני מכלל של לשיעור בהשוואה לכ100/0, האוכלוסיה
70 (גילאי ל40/0 לכך שמעבר בחומשונים למדינה. הראשונות בשנים מ,50/0 פחות
(גילאי 130/0 ,(8075 (גילאי 8O/O ,(74 באוכ בפועל שחל הגידול את מראה 6 לוח
." ומעלה) 85 (גילאי ו220/0 (8980 ואת שחלפו השנים בעשרים הקשישים לוסית
לשירותים הביקוש שלענין הדבר, פירוש הבאות. השנים ל15 הגידול תחזית
קבוצה איזו לשאלה משמעות יש לקשישים הקשישים במספר הרב הגידול את מראה הלוח

מידה באיזו גדלה ועד מראשיתה אשר הנדונה, בתקופה שחל
ניתן הללו הקבוצות להתפתחות המחשה כפול שיעור זהו וחצי. ארבעה פי גדל סופח
השני בחלק חלקיו. שני על 4 בציור לקבל הכ היהודית באוכלוסיה המקביל השיעור מן
על הקשישים במספר הגידול את מראים אנו מיליון). ל4.2 מיליון מ1.6 (שגדלה ללית
זד, ציור הכללית. באוכלוסיה הגידול רקע אינו הגידול ששיעור הלוח מראה שני מצד (

יחסית, המהיר, הגידול את ברור באופן מראה הן וירידות, עליות של תנודות בו יש אחיד;

(אלפים) 1995 עד ותחיית 19751955 בשנים ומעלת, 65 בגיל יהודית אוכלוסיה :6 לוח

1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 גיל קבוצות

415 389 349 318 258 184 145 96 74 +65 ס"ה
254 233 217 220 182 134 103 68 53 7465 : מהם

י. 161 156 132 98 76 52 42 28 21 +75
4,180 3,?70 3,570 3,270 2,960 2,580 2,300 1,910 1,590 אוכלוסיה ס"ה

. ■■ י י ■ . (אחוזים) תקו8תיי0 גידול שיעורי

. 7 11 10 23 39 28 51 30 +65 ס"ה
9 7 1 21 36 30 51 23 7465 : מהם
3 18 35 29 46 24 50 33 +75
8 8 9 10 15 12 20 20 אוכלוסיה ס"ה

עם המשותפת עבודתי במסגרת שנעשו 1972 מיפקד של עיבודים הוא אלה לנתונים המקור 10
ואדריאן חביב ג'ק ברגמן, שמעון גם ראה הקשישה. האוכלוסיה התפתחות על פקטור חיים

.1980 ברוקדייל, מכון לקשישים", בשירותים אדם "כוח תומר,
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1955 1965 1975 1985 1995

הקשישה האוגלוסיה (א) :4 ציור

הי הקבוצה של המהיר גידולה המשך ד. באוב "המתון" הגידול לעומת הקשישים של
שנים 1510 כעבור רק אשר שישה, הכללית. לוסיה
בקצב הבלימה לשלב תגיע .נוספות

הגידול. ה הממדים את מראה בציור הראשון החלק
, , וכן בכללה, הקשישים אוכלוסית של נשמוחלטים אלה מנתונים להסיק שניתן המסקנות ,,, , אותה. המרכיבות המשנה קבוצות שתי רבשל גידול חל השבעים שבשנות הן, לעצמם ,

, לראות היה ניתן שכבר מה את ממחיש הציור
אם במיוחד לקשישים, שנדרשו בשירותים ,,, היינו: ,6 הבסיסיותבלוח בתכונות שינויים חלו לא כי נניח
למי ההיזקקות את המגדירות לגיל) (מעבר של הכולל במספרם הרב הגידול א.
השמונים בשנות אחרים. ולשירותים סוד הקשישים;
בתחום הצרכים מוגבר בקצב לגדול יוסיפו בקבוצת יותר עוד הבולט הגידול ב. ■

קפאון יחול כי אם לישישים, השירותים העליונה; הגיל
הצעי לקשישים המיועדים שירותים באותם "הק הקבוצה של שגידולה העובדה ג.
הגידול את לתאר אפשר בסךהכל יותר. רים בסוף לחלוטין נבלם שישהצעירה"
גידול גלית: כתופעה הקשישים באוכלו:\ת השבעים; שנות
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הקשישה האוגלוסיח של גידול שיעורי (ב) :4 ציור , .■■ :

השמונים בשנות יותר נמוכה רמה על ייצבות בשיעור ירידה החמישים, שנות בסוף עצום
התלולה הצמיחה חידוש לקראת והתשעים, הגי חידוש השישים, שנות במרוצת הגידול

הבאה. המאה בראשית והת הראשונות, השבעים בשנות הגבוה דול
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כ של בשיעור הצעירים, הגיל חומשוני לשירותי בהיזקקות זעצירה צמיחה (ג)
בתומשון ואולם גיל. חומשון לכל 4370 בריאות
המגיע זה בשיעור גידול מתחיל 5450 של בריאות שירותי לגבי ההשלכות על בדיון
38O/O תופסים ומעלה 55 שגילאי כך לידי ילדים ורפואת יולדות בתי של בתחום נפתח
הממשלתיים. החולים בתי האישפוז ימי מכלל ובילד, באם לטיפול התחנות כגון ושירותים,
,1978 לשנת הם לרשותנו העומדים הנתונים מהדיון נגזר זה בתחום שהמצב משום וזאת
באוכלוסיה הקשישים שיעור כאשר  היינו הגידול מתכונת על קודמים בסעיפים שהבאנו
ויש ממדים, רב גידול של בעיצומו היה חל השבעים שבשנות ראינו הילודה. בתחום
קשי מאושפזים של הגבוה שהאחוז להניח בגילים שהן הנשים במספר מהיר גידול
לצפות יש זאת עם מכך. מושפע כבר שים הרוב חל שבהם הגילים לילודה. המרכזיים
הקשישים של בחלקם נוספת קלה לעלייה  היינו ,3420 הם הלידות של המכריע
השמונים שנות ובמרוצת האישפוז, ימי בכלל חל כבר מהם בשניים גיל. חומשוני שלושה

יותר. הגבוהה ברמה התייצבות תחול 8070 של גודל מסדר המעבר 1975 עד
לקבוע קשה זה בנושא הנתונים מיעוט בגלל נשים. אלף 140130 של גודל לסדר אלף
בשנות הצפויה ההתפתחות על ממשית תחזית ב היולדות הנשים מספר גדל מכך כתוצאה
כללי, באופן אך הבריאות, בתחום השמונים 1970 בין שנים, חמש של זמן פרק תוך 200/0

האישפוז ימי כמחצית כי בחשבון לוקחים אם הרחבה כמובן חייבה זו התפתחות ל1975.
שק וכיוון וקשישים, יולדות יילודים, של הם אם וטיפול מיילדות שירותי של מתאימה
בשנות ניכר באופן יגדלו לא אלה בוצות מספר שנים באותן עלה למשל, כך, וילד.
 היינו הישישה, הקבוצה מן (חוץ השמונים אלף מ72 לטיפול בתחנות שעברו התינוקות
האיש בימי משקלם שאמנם ומעלה, 75 בני הילדים ומספר ב1975, אלף ל93 ב1970
רב גידול צפוי לא כי נראה ניכר), הוא פרז ל אלף מ78 גדל זה שבטיפול 41 בגיל
פנים, כל על אלה. בשנים האישפוז בצורכי לשירות הנזקקים במספר הגידול אלף. 104

בעשור שהיה לזה כלל דומה יהיה לא הגידול מ707 התרחב והוא הגדלתו, את הצריך אכן
ב1979 אישפוז ימי אלפי 8,700) החולף ." ב1975 ל778 ב1970 תחנות
כאשר ובמיוחד ב1970), אלף 6,700 לעומת במיטות הדרוש הגידול היה לכך המשלים
נוטים שבהן ובמחלקות יולדות בבתי מדובר ילדים יולדות, במחלקות החולים, בבתי

קשישים. מאושפזים להתרכז הכמותית המשמעות על לעמוד כדי ופגים.
■ י של האישפוז ימי מספר כי נציין, זה ענין של

העבודה בכוח התפתחויות (ד) כחמי היווה יולדות ושל 40 גילאי ילדים
משי רבה במידה המושפעים הנושאים אחד המט החולים בבתי האישפוז ימי מכלל שית

 של הנושא כמובן' הוא# הגילים בהרכב נויים שגידול הדבר, פירוש ." 1978 בשנת שלתיים
המתפרס הנתונים העבודה. בכוח השתתפות תורם אחד, בחומש 20/0 של בשיעור הילודה
גיל בקבוצות כלל בדרך הם זה בתחום מים בימי 4"/0 של לגידול  לבדו כשהוא 
בכל להיות עשוי תקופה בכל אשר רחבות, האישפוז
קשר קיים שונה. פנימי גילים הרכב מהן אחת ריכוז מופיע הגילים קשת של הנגדי בקצה
(והדבר ההשתתפות שיעור ובין הגיל בין ימי נתונים, אותם לפי אישפוז: ימי של אחר
הצעי בגילים  היינו בקצוות, כמובן בולט ולהוציא 40 (להוציא האחרים האישפוז
ששי יתכן, לפיכך הגבוהים); ובגילים רים בין למדי שווה באופן מתחלקים יולדות)

כד'/12. לוח .683 עטי ,1979 שנתון למ"ס, מקור, 11
.1977/78 שנתיים דו"חות מערכת לאוטומציה, היחידה הבריאות, משרד ראה 12
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ו75 7465  קבוצות לשתי רק שים בק שנמצא העבודה בכוח ההשתתפות עור
החש שיעור כי מתקבל זה מחישוב ומעלה). נמוך יהיה נתונה בתקופה נתונה גיל בוצת
ומעלה 65 גילאי יהודים גברים של תתפות בינתיים אם קודמת, בתקופה מאשר יותר
ו ב1985 ל330/0 ב1980 מ350/0 יירד קשישה הזאת הגילים קבוצת נעשתה
ב1995. 27.50/0 עד ויירד ויוסיף ,1990 יותר13,
בלבד, הגיל בהרכב שינויים סמר על  זאת לקבוצת השאר, בין קרה, זה דבר כי נראה
החש שיעור של תחזית כאן איז  כלומר כי מראים הנתונים אשר ומעלה, 65 גילאי
שינויים ללא הצפוי השיעור של אלא תתפות, בשיעור ירידה חלה השבעים שנות במרוצת

והתנהגותיים. מבניים הקודם בסעיף צוין שכבר כפי ." השתתפותם
גם למצוא ניתן אחרות אפשריות השפעות של במספרם ניכר גידול השבעים בשנות חל
כדי הקשישים. זולת אחרות, גיל בקבוצות מספרם גדל מיוחד באופן אך ומעלה, 65 בני
אין כי לטענה, נתייחס הדבר את להמחיש הכל בקבוצה ומשקלם ומעלה, 75 בני של
אלא הומוגני, כשוק העבודה שוק את לראות מאשר יותר גדול היה התקופה בסוף לית
אחד לכל אשר מיוחדים, שווקים של כאוסף הזה הגורם את לבודד מנת על בראשיתה.
לכוח וביקוש היצע של שונה הרכב מהם את 1978 של הקשישים לאוכלוסית יישמנו
שבהם משלחייד על להצביע אפשר עבודה. הגיל לחומשוני הנבדלים ההשתתפות שיעורי
בהן שעוסקים או נשים של גבוה ריכוז יש שסיכמנו לאחר ב1972. שהיו כפי השונים
כאשר גננות). אחיות, (הוראה, נשים רק זו בדרך המתקבל המשתתפים מספר את
העבודה, כוח בהיצע השינויים את בודקים קיבלנו הקשישים אוכלוסית בסךכל וחילקנו
להתייחס יש כזה משלחיד שבכל הרי "החזוי". הממוצע ההשתתפות שיעור את

באוכלוסיה. הנשים קבוצת אל במיוחד היתה 1978 בשנת כי הראה, זה חישוב
שונים שווקים בין אחרת אפשרית הבחנה לעומת אחוז נקודות 1.5 של ירידה צפויה
מסוימים יד במשלחי גיל. קבוצות לפי היא בהרכב האמור השינוי מן כתוצאה ,1972
עוסקים וכאשר צעירים, של גבוה ריכוז יש גם כנראה וזהו הקשישים, של הפנימי הגיל
למשלחייד הרלבנטי העבודה כוח בהיצע בפועל זה שיעור השתנה בו הגודל סדר
של היא העיקרית ההתייחסות קבוצת אלה, הקשי לסךכל מתייחסים בפועל (הנתונים
ביטוי לידי בא הדבר הצעירים. הגילאים  ביחד ולאיהודים יהודים  היינו טםי,
ב1977, ואבטלה. תעסוקה כגון בתחומים הי לאוכלוסיה נעשה שלנו שהחישוב בעוד
,3.9"^ היה במשק האבטלה שיעור כאשר לבדה). הודית
הגיעה האבטלה 1714 גילאי בקבוצת הרי השתתפות תתפתח בו הכיוון את להעריך כדי
האב היתה 2418 גילאי ואצל ל13.90/0, חישוב נעשה השמונים בשנות הקשישים
באר גם נמצאו דומים הבדלים .s%3 טלה נעשה לא זה (במקרה הבאות לשנים דומה

אחרות15. צות שתחזיות משום גיל, חומשוני לפי החישוב
וסםילרמן קאופמן שעשו מפורט ניתוח הקשי את מחלקות הלמ"ס של האוכלוסיה

כמובן, נעשית, כולה הקבוצה כזה במקרה שהרי נתונה, קוהורטה על מדובר אין כי להדגיש, יש 13
קבוצת התקופות בשתי שאז גילים, תחום באותו מדובר אלא ; השגייה בתקופה יותר קשישה

לחלוטין. שונים אנשים כוללת נתונה גיל
לכ170/0 ירד והוא ב1970 19.50/0 היה ומעלה 65 בגיל האוכלוסיה לס"ה ההשתתפות שיעור 14

ב1977.
Luise B. Russell, The Macroeconomic Effects of Changes in the Age Structure of the 15

.Population, Brookings Institution, Reprint Series T020
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אצל השונות. הגיל לקבוצות שונה משמעות את לחלק אפשר כי הראה בארה"ב",
יחסית נמוך השתתפות שיעור יש גברים המאופיינות לקטגוריות השונים משלחיהיד
וב הצבאי, השירות עקב ,2418 בקבוצת  הקטגוריות אחת הגילים. הרכב עלידי
אף נמוך שיעור יש ומעלה 65 הגיל קבוצת זוהתה  וכר' מהנדסים מנהלים, הכוללת
גיל לפני עוד מתחילה הירידה למעשה, יותר. ונמצא ,middle ageoccupations .o עלידיהם
הנמוכים בשיעורים שמתבטא כפי  65 ו 3934 גיל קבוצות של גבוה ריכוז בה
מושפעת היא אך  6455 גילאי של יותר משלחיהיד אוסף על נסתכל אם .4540
נשים, כוללת זו גיל שקבוצת מכך בעיקר פוטנציאל הרי מיוחד, עבודה שוק כעל הללו

יותר. נמוך שלהן הפרישה גיל אשר אלו. גיל בקבוצות מתרכז עבורו העבודה כוח

העבודה כוח אל נתייחס הניתוח לצורך יגדל אלה גילים על הנמנים של מספרם אם
גילאי נמצאים שבו מ"מלאיעיקרי" כמורכב של להיווצרות לצפות נוכל תלול, באופן
פוטנציאלי זרם  קצותיו ובשני ,6425 המתפתח המצב האמור. בשוק היצע לחצי
פוטנציאלי וזרם ,2418 גילאי של נכנם ממחיש הראשונות השמונים בשנות בישראל
מרכיב ומעלה. 65 גילאי  היינו ליציאה, בחומ יחול זו בתקופה הזאת: האפשרות את
הגיל קבוצות את סולל העיקרי המלאי לסדר א' גודל מסדר המעבר 3935 שון
אחיד בהן ההשתתפות ששיעור ,5425 אלף לכ250 מכ150 יגדל והוא ב' גודל
שהשיעור 6455 גילאי ואת (כ700/0) למדי באוב 100/0 לעומת 650/0 של (גידול נפש
האוכ את אפוא לקחנו (כ550/0). שונה בהם שבשנות אפשרות יש לכן הכללית). לוםיה
המת הגיל לקבוצות בחלוקה היהודית לוסיה כיוון זה. בתחום היצע לחץ יתפתח השמונים
גודל שהוא משוקלל", "טור וחישבנו אימות על הגיל מבנה השפעת הוא שבדקנו אחר
שתי את המשקלל 6425 בגיל האוכלוסיה נתוני הכללי. העבודה בכוח ההשתתפות
ההש בשיעורי אותו המרכיבות הגיל קבוצות בדרך מתפרסמים העבודה בכוח ההשתתפות
את כמייצג ייחשב זה טור שהזכרנו. תתפות 4 ,2418 ,1714 של גיל בקבוצות כלל
"הזרם מופיעים צידיו ומשני העיקרי, המלאי (55 ,45 ,35 ,25) כד אחר הבאים גיל עשרוני

(אלפים): כלהלן היוצא" ו"הזרם הנכנס" יש הזה הרצף בתוך ומעלה. 65 ולבסוף

פוטנציאל
יוצא זרם משוקלל עיקרי מלאי נכנס זרם פוטנציאל
7465 6425 2418

134 722 360 1970
219 952 379 1980
217 1052 383 1985
233 ■ 1132 440 1990
253 1236 509 1995

השמונים, בשנות העבודה. שוק על מדי עלה השבעים בעשור כי מראה החישוב
המלאי של גידולו המשך צפוי זאת, לעומת מ722  ניכרת במידה העיקרי המלאי
הנכנס, הזרם הפעם יגדל עמו ויחד העיקרי, הוא גם גדל היוצא הזרם עת באותה ל952.
יקזז ולא הפעם יגדל לא היוצא שהזרם בעוד גדל לא הנכנס שהזרם בעוד ניכרת, במידה
הנכנס. ובזרם העיקרי במלאי הגידול את המלאי של גידולו מכך, כתוצאה כמעט.
על להצביע אפשר כאן גם כי כן, אם נראה, גדול לחץ יצר ולא ניכרת במידה קוזז העיקרי

.D3979 דיון דפי ברוקדייל, מכון 16
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הסרהפל של מרכיביו על מסתכלים כאשר להי אפשרי כגורם הגיל במבנה שינויים
המרכיבות השונות הגיל קבוצות היינו  בעיה. של ווצרותה
גידול דפוסי מוצאים האוכלוסיה סךכל את
גידול היה בהן תקופות יש יותר. דינמיים סיכום .iv
שקבו בעוד מסוימות, גיל בקבוצות נמרץ
בתקופות גדלו; לא כלל אחרות גיל צות גדלה ישראל במדינת היהודית האוכלוסיה
 הפוך היה אלה קבוצות של מצבן אחרות שנה 30 תוך המדינה. קום מאז בהתמדה
בתקופה מאד גדלו בעבר שפיגרו אלה ל אלף מ650 בארץ היהודים מנין עלה
חדלו בעבר מאד שגדלו והקבוצות השנייה, היהודים מספר  כלומר נפש, מיליון 3.150
היו אם שגם משמע, השנייה. בתקופה לגדול עם ממספרם חמישה פי היה השנה 30 בסוף
בכיוונים 0עלו הן ניכרות, תקופתיות תנודות הרא בשנים היה הגידול עיקר המדינה. קום
מה  שאלות שתי אפוא, נשאלות, מקזזים. אם ההמונית; העלייה שנות למדינה, שונות

משמעותן. ומה הללו התנודות של מקורן הגי כי נמצא 1953 לשנת הבסיס את נעביר
למאמר נושא היא הראשונה לשאלה תשובה 25 של זמן בפרק בלבד, שגיים פי היה דול
שנצביע בכך נסתפק כאן ." עצמו בפני נמצא, קדימה הבסיס את שנעתיק ככל שנה.
יש אשר הבסיס'/ ב"תקופת הגיל מבנה על ובשנות ופוחת, הולך הגידול שיעור כי
מדובר זמן. לאורך ניכרת השפעה כנראה לו בערר היה הגידול שיעור כי נמצא השבעים
בשנת המקורית האוכלוסיה של הגיל בהרכב לשנה. 20/0

.5 בציור כמתואר ,1948 היהודית. האוכלוםיה לםדכל באשר זאת
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גודל לסדר מעבר והולך מתפתח בינתיים זה. בתקופת הגיל הרכב כי בבירור, מראה הציור
הצעי בחומשונים נפש, אלף כ350 של ג/ לעמוד כדי סדיר. פירמידלי היה לא הבסיס
גידול של תהליד בראשית מצויים ואנו רים, היחסי גודלן על נצביע הדבר משמעות על
ובתי חובה גני של בשנתונים רבממדים לעומת 1410 הגיל בקבוצות הילדות של
שב כך לידי יביא זה גידול יסודיים. ספר גדולה הראשונה שהקבוצה העובדה .95
החינוך גילאי של מספרם יהיה 1985 שנת כזה בכיוון פועלת השנייה מן מסוימת במידה
פחות לעומת אלף, מ710 יותר היסודי הלי מחזור ישאף למשל, שנים, 10 שכעבור
של גידול  היינו ב1975, אלף מ550 שנה, 15 שכעבור מזה יותר גדול להיות דות
שב לאחר (זאת שנים עשר תוך אחוז כ30 במספר הצפויה היחסית הירידה מן כתוצאה
10 של גידול חל כן שלפני השנים 10 משך מגילי אחד שהוא ,2420 בגיל הנשים

בלבד). אחוז מחזי כאשר  זאת (כל המרכזיים הפריון
השנתונים יגדלו העליסודי הח,נוך בגילי הכוונה אין האחרים. הגורמים את קבוע קים
בצרכים שהגידול יתכן אך תלול, פחות בקצב נשארים האחרים הגורמים אכן כי לטעון
השנתונים מגידול שמתח,,ב מה על יעלה הנ ההשפעה על להצביע רק אלא קבועים,
אחןן' _ (היינו הלמידה שיעור, שיעלר ככל בידוד תוך "השנתוןהמוליד", גודל של קייה
בגי. _ ולבסןף שנתון)> כל מתוך הלומדים גידלה היא אחרת דוגמה האחרים). הגורמים
(בעי. ה י ב ג ה ך נ, ח, ל הרלבנט,ים לים זו לעומת 3935 גילאי קבוצת של היחסי
שנות באמצע הגידול נעצר (3(^20 קר הראשונה שהקבוצה העובדה שמתחתיה.
לפני לקיצה תגיע לא זו ועצירה השבעים, שכעבור לכך להביא נוטה השנייה מן גדולה

י שכי הדבר פירוש השמונים. שנות סוף יותר הקשישים אוכלוסית תגדל שנה 30
החינןך במוםדות הלומדים במספר גידול מאד הם (והדברים שנה 35 כעבור מאשר
ואכן הלמידה שיעורי בהגדלת מותנה הגבוה לעומת 1978 בשנים מדובר קונקרטיים:
התלמי במספר מסוים גידול יהיה כי נראה לא כאמור, הוא, ענייננו עיקר אולם .(1983
במידה אך גבוהה להשכלה במוסדות דים גיל קבוצות של בגודלן התנודות של במקורן
שנות אמצע עד שהיתה מזו בהרבה פחותה בהשלכו ובמיוחד במשמעותן, אלא שתות,

השבעים. המחשנו ציבוריים. שירותים תכנון על תיהן
תחומים: בארבעה האפשריות ההשלכות את

ל ןשירןתים ,הבר0ןךת שיר!ותי בשירו הבריאות, בשירותי החינוך, במערכת
ל"י רב גידול היה הילודה בתחום נסכם התעסוקה. ובתחום לקשישים, ^תים גךל השנתי הלידןת מספר מעטות. בתחומים המימצאים עיקרי, את בקיצור להלן

היינו ב1975, אלף מ70 ליותר ב1965 אלף
(כפ כזה בשיעור גידול .400/0 של גידול  ...
באותן הכללית האוכלוסיה מגידול ל,,ם החינוך מערכת
הן  השירותים של התאמה חייב שנים) מערכת על שהשפיעה העיקרית ההתפתחות
במר והן ליולדות במחלקות האישפוז בתחום היתה האחרונים העשורים בשני החינוך
ימי על נתונים אםוילד. ובתחנות פאות המ הושלם היסודי החינוך שבגילי העובדה,
כי מראים הממשלתיים החולים בבתי אישפוז  מכן ולאחר ב1965, ב' גודל לסדר עבר
מספר ניכרת במידה גדל יולדות במחלקות  השבעים שנות של השנייה המחצית עד
שנות לעומת השבעים דשנות האישפוז ימי שבגיל השנתונים של בממדיהם גידול חל לא

"Mass Immigration פרידלנדר דב של למאמר נושא זהו ואכן הקודם) לעמוד שייכת (ההערה 17
.and Population Dynamics in. Israel", Demography, Vol. \2,4
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בתקופה מאד גדלה זו גיל שקבוצת והעובדה לאםוילד התחנות על והנתונים השישים,
שנות ואמצע השישים שנות אמצע שבלן גדל התחנות (מספר כיוון אותו על מצביעים
ימי בסדכל לגידול היא גם תרמה השבעים, הפו ומספר ב1975, ל780 ב1970 מ700
השב שנות של השגייה במחצית האישפוז. כ300/0  דומה בשיעור גדל אליהן נים
צפוי הוא ואין זה, בתחום הגידול נעצר עים הילדים במספר ו330/0 התינוקות במספר
יש ולכן השמונים, שנות סוף לפני להתחדש בגוף שהובאו הנתונים לפי .(41 בגיל
להג יתרום לא כשלעצמו, זה, שמקור להניח הלידות מספר בין גבוה מיתאם יש המאמר

הקרוב. בעתיד האישפוז דלת השונים: הפריון בגילי הנשים מספר ובין
בשנות הקשישים של במספרם התלול הגידול מאד תלול גידול היה המרכזיים הפריון בגילי
נוספות השפעות בוודאי לו היו השבעים ועד השישים שנות של השנייה המחצית מאז
אחת האישפוז. ימי מספר על להשפעה מעבר ובמקביל השבעים שנות של השנייה המחצית
אבות. לבתי הכניסה בתחום היא ההשפעות במספר זה גידול הלידות. מספר כאמור, גדל,
לזהות מאפשר אינו זה בתחום הקיים המידע השבעים, שנות בסוף לסיומו הגיע הנשים
ההי מידת ובין גיל בין המדויק הקשר את הש הלידות במספר הגידול גם נעצר ועימו
דיים הקיימים הנתונים אבל למוסדות, זקקות שנות בכל להימשך צפויה זו היעצרות נתי.
הקשישים של ה"מיסוד" אחוז כי להראות, שוב תהיה התשעים בשנות ורק השמונים,
לכך בהתאם הגיל. עם רבה במידה עולה זה. בתחום התעוררות
להתקיים יוסיף השמונים בשנות כי צפוי, ריכוז מראים גיל לפי האישפוז ימי על נתונים
הצורך ויתגבר האבות, בתי על הלחץ בגיל הגילים: קשת של הקצוות בשני גבוה

,. אלטרנטיביים. פתרונות במציאת שבמרוצת לאחר מאד. הנמוך ובגיל הגבוה
במספר מאד תלול גידול חל השבעים שנות

■ תעסוקה שעברו אלה של במספרם ובמיוחד הקשישים
קבוצת של הפנימי הגיל בהרכב השינוי כי העשור סוף לקראת נמצא ,74 גיל את
חברתיכלכלי מימד על משפיע הקשישים בקבוצת התרכז האישפוז ימי מכל רבע
העבודה. בכוח ההשתתפות שיעור _ אחר של הצירוף כי לשער ניתן ומעלה. 65 גילאי
בשיעור מסוימת ירידה חלה השבעים בשנות וגידול הקשיש בגיל גבוה אישפוז שיעור
הגורמים ומניתוח קשישים, של ההשתתפות בגידול חלק לו היה הקשישים במספר תלול
הי מספר של היחסי הגידול כי נראה, לכר בשנות הכללי האישפוז ימי במספר שחל
קבוצת בתוך ומעלה) 75 (גילאי שישים כי מלמדות התחזיות לעתיד, באשר השבעים.
ברובה. הזאת הירידה את מסביר הקשישים של מספרם כמעט יגדל לא השמונים בשנות
הסגוליים ההשתתפות שיעורי את ניישם אם ומעלה 75 גילאי קבוצת אולם ,7465 בני
חומשוני על ב1972, שהיו כפי גיל, לפי של מאחר מאד; מהיר בקצב לגדול תוסיף
בשנות הקשישים קבוצת בתוך השונים הגיל ימי של גדול שיעור יש האחרונה קבוצה
השמונים שנות במרוצת כי נמצא השמונים, השמונים בשנות כי לצפות אפשר אישפוז,
הש בשיעור משמעותית ירידה לחול אמורה האישפוז ימי מספר לגדול אמנם יוסיף
כך, העבודה. בכוח הקשישים של תתפותם כלל של האישפוז אך זו, מקבוצה הנובע
בגיל גברים של ההשתתפות שיעור למשל, כמו גבוהה כה במידה יגדל לא .הקשישים
זו, מהשפעה כתוצאה לרדת, צפוי ומעלה 65 בעבר

ב1995. ל2750/0 %35'a אנו הגילים קשת של התחתון בקצה גם
מלמ האוכלוסיה של הגיל במבנה השינויים 120/0) אישפוז ימי של גבוה ריכוז מוצאים
גיל בקבוצות גם אפשריות .השפעות על דים הממשלתיים החולים בבתי האישפוז מימי ;

את להמחיש כדי הקשישים. זולת אחרות, שנה); מגיל פחות תיגוקות של היו ב1978
1
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במאמר שנדונו הדוגמאות לשירותים. הביקוש את לראות אין כי לטענה התייחסנו הדבר
במבנה השינויים שבהם מתחומים הן זה של כאוסף אלא הומוגני, כשוק העבודה שוק
וישירה חדמשמעית השפעה בעלי הם הגיל מתאפיין מהם אחד כל אשר שונים, שווקים
אמ1ם  דוגמאות הן אלו כי לזכור יש אד בהתאם בו. המתרכזות גיל קבוצות ידי על
דומה בצורה לבדוק וראוי בלבד,  מרכזיות על המאופיינים במשלחייד כי הראינו, לכך
אחרים. בשירותים והצרכים ההיערכות את עלול הביניים גיל בני של גבוה ריכוז ידי

באוכלו ההתפתחות על הערה ולבסוף. השמונים, בשנות מסוים היצע עודף להיווצר
התרכזנו זה במאמר הלאיהודית. סיד. בחומשוני יחול שבה התקופה שזוהי משום
כי היה, העיקרי והמסר היהודית, באוכלוסיה א' גודל מסדר המעבר ו4440 3935
באוכלוסיה השונות הגיל בקבוצות הגידול לכ אלף מכ150 יגדלו והם ב/ גודל לסדר
התו ומקור גלית, צורה בעל הוא היהודית גידול לעומת 650/0 של (גידול נפש אלף 250
היה שלא הראשוני הגיל במבנה הוא פעה הכללית). באוכלוסיה כ100/0 של
מת זה בהקשר "סדיר" של (ההגדרה סדיר עשוי שונים גיל חומשוני של דומה ניתוח
מה גדולה גיל קבוצת כל שבו מצב ארת בכוח אחרים התפתחות כיווני על להצביע
הציור של במתחים ממנה). המבוגרת קבוצה העבודה.
מתבטא הדבר הגיל, הרכב את המתאר הקלסי השינויים על כאן שהובאו הממצאים מן
באוכלוסיה רצופה. ולא משובשת בפירמידה האוכלוסיה של הגיל במבנה וחלים שחלו
וה קיימת אינה הזאת התופעה הלאיהודית השירותים, תכנגן לגבי השלכותיהם ועל
אורך לכל מונוטונית היא שלה פירמידה יידרשו השמונים בשנות כי ללמוד אפשר
להתפתחות לצפות יש מכך כתוצאה הדרך. בחלק השירותים. מן בכמה חשובים שינויים
הגיל קבוצות של בגודלן גלית, ולא רציפה, היסודי, החינוך במערכת כמו השירותים, מן
רוב ואכן, מכך. הנגזרים ובמשתנים השונות אחרים בשירותים ניכרת. הרחבה תידרש
ובעקבות אחיד, בקצב גדלות הגיל קבוצות משאבים העברת של פתרונות אולי יידרשו
של רצוף גידול למשל, מוצאים, אנו זאת למשל, חולים, (בבתי למשנהו אחד מריכוז
מספר ושל היסודי בחינוך הלומדים מספר של מכוון מעבר של אפשרות לבדוק יש

השנתי. הלידות למחלקות להן הנלווה וכל יולדות מחלקות
כי לקבוע, בא המאמר אם אחרות, במלים אחרים). חולים מתוספת המושפעות אחרות
אין הכולל הגידול היהודית באוכלוסיה תהיה שהגישה יתכן לקשישים בשירותים
ההיזקקות מידת של מקביל גידול משמעו לפתרון אלטרנטיביים בפתרונות התרכזות
ניתן מידה באותה הרי השירותים, לכלל בפיתוח או מוגן דיור במסגרת אבות, בתי של
קשר יש הלאיהודית שבאוכלוסיד. לומר פורמליות. לא תמיכה מערכות
בקבו הגידול ובין הכולל הגידול בין ישיר על נכונה הערכה כי לזכור, יש זאת עם יחד
שונים. לשירותים הנזקקות השונות הגיל צות בשי עודף או מחסור של אפשרית היווצרות
הוא הזה הקבוע הגידול כי לציין יש וכאן המצב את בחשבון להביא חייבת רותים
השבעים, בשנות למדי: ניכרים בשיעורים בהווה) מחסור או עודף  (היינו הקיים
בשיעור הלאיהודית האוכלוסיה גדלה למשל, לא בעתיד אם גם (למשל, שירותים באותם
הבאות לשנים התחזיות כ500/0. של כולל חדשים, בית משקי של מספרם כבעבר יגדל
ולכן משמעותית, במידה מכך נופלות אינן המצריך כזה הוא זד. בתחום ההיצע מצב הרי
בבי וניכר מתמיד גידול להמשך לצפות יש המחסור את למלא כדי רק ניכרת תוספת
האוכ של מגידולה הנובע לשירותים קוש שינו בחשבון להביא יש כן כמו שהצטבר).

הלאיהודית. לוסיד. דפוסי את לשנות העשויים התנהגותיים יים
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