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תקציר

לקשישים. שירותים של תכנון לכל הראשוני הבסיס הינם דמוגרפיים נתונים
ו 1988 השנים בין בישראל הקשישה האוכלוסייה התפתחות את מתאר זה דו"ח

מספק שהוא בכך הוא הדו"ח של ייחודו עיקריים. דמוגרפיים מאפיינים לפי ,2000
עד אשר הפנים, במשרד הנהוגה ולנפות למחוזות הארץ חלוקת לפי אזוריות תחזיות
הביןאזוריים. ההגירה בדפוסי התחשבות כדי תור למתכננים, זמינים היו לא כה

העיקריים. הממצאים להלן

ארציים ממצאים

#9 היוו והם אלפים, 395 ל 1988 ב הגיע (65+ (בני בישראל הקשישים מספר *

בארץ. מהאוכלוסייה
מכלל $9; להוות ימשיכו והם קשישים, אלפי 462 בארץ יהיו 2000 בשנת *

קצב כאשר ,(20001988) זו בתקופה \$7 של גידול הדבר פירוש האוכלוסייה.
. :.l%3 הוא הממוצע השנתי הגידול

לאיהודים. הינם %6 ו יהודים הם %94 ב1988 בארץ הקשישים כלל מתוך *

,1.W הוא ,2000 שנת עד הצפוי היהודים הקשישים אצל השנתי הגידול קצב

..a%8 הלאיהודים הקשישים ואצל
אצל (ובמיוחד ומעלה 75 בני בקרב יחסית גבוה התיפקודית המוגבלות שיעור *

אסיהאפריקה. ילידי ובקרב הנשים בקרב ומעלה), 80 ה בני
הקשישים, מאוכלוסיית 40* 1988 ב היוותה (75+ (בני הישישים קבוצת 
כפול זו קבוצה של הגידול שיעור ממנה. 433; תהווה היא המאה ובסוף

בהתאמה). , I3t ו 24^ 7465 בני "הצעירים" הקשישים של הגידול משיעור
ששיעורו ,80+ בני של המהיר מהגידול נובע הישישים בקבוצת הגידול עיקר 

.%37 ל מגיע

שלהן הגידול ושיעור הקשישים, מאוכלוסיית %55 כ מהוות הקשישות הנשים 
בהתאמה). ,14* ו 20t) הגברים אצל הגידול משיעור גבוה המאה סוף עד



מכלל 2B* 1988 ב היוו קר.) י האפר י אס (ילידי מזרחי ממוצא הקשישים 
שיעור זו. מאוכלוסייה %38 יהוו הם 2000 ובשנת היהודים, הקשישים

שאצל בעוד ,%56 הוא הנדונה בתקופה מזרחי ממוצא הקשישים של הגידול
של ירידה צפויה אירופהאמריקה) (ילידי מערבי ממוצא הקשישים קבוצת

ארור. אחוז

ומחוזות נפות עלפי ממצאים

2C^ ,(1988 ב אלף 143) אביב תל במחוז חיים בארץ מהקשישים $40; ל קרוב *

ירושלים, מהמחוזות אחד בכל $8 וכ חיפה, במחוז \ר\ המרכז, במחוז גרים
זו. בהתפלגות משמעותי שינוי צפוי לא 2000 לשנת עד והדרום. הצפון

בארץ ביותר ה"זקנים" האזורים הם השרון ונפת חיפה מחוז אביב, תל מחוז *

לעומתם, הכללית). האוכלוסייה מתוך קשישים של ,בהתאמה, n.% ו J#3 ,14?;)

.(%7%6) קשישים של נמוכים באחוזים שבע ובאר כינרת צפת, נפות מאופיינות
באזורים הקשישים של במשקלם ממשיים שינויים צפויים לא 2000 לשנת עד

השונים.

1988 שבין בתקופה הגיאוגרפית, ובתפרוסת הקשישים בשיעור היציבות אף על *

הדרום במחוז הקשישים אוכלוסיית של גבוהים גידול שיעורי צפויים 2000 ל
,$23; ו 24^ ורחובות תקוה פתח ובנפות ($26;) ירושלים t inna , (4(tt)

בנפת אביב, תל במחוז נמוכים גידול שיעורי צפויים זאת, לעומת בהתאמה).
בהתאמה). , %5 ו *ר ,%8) חיפה ובמחוז השרון

במחוז 1988 ב גבוה הינו הקשישים מתוך 80+ ה ובני 75+ ה בני שיעור *

213;19)* ו 75+ בני %43%41) תקוה פתח ובנפת אביב תל במחוז ירושלים,
ו 75+ בני (*נ35 ורמלה עכו צפת, בנפות נמצאו נמוכים שיעורים .(80+ בני
שהאזורים כך זה, בדירוג שינויים צפויים 2000 שנת לקראת .(80+ בני 15>;

אביב תל ומחוז חיפה נפת השרון, נפת יהיו: ישישים של גבוה שיעור שבהם

במחוז יימצא ביותר הנמוך והשיעור ,(80+ בני של 24*; וכ 75+ בני של 4,6*)

.(80+ בני של 28* ו 75+ בני של 38*;) רמלה ובנפת הדרום
שב רק, יצוין משמעותיים. אינם הארץ אזורי בין הנשים באחוז ההבדלים *



2000 ובשנת רמלה, בנפת %52 ל חדרה בנפת $55.5; בין נע הנשים שיעור 1988

כינרת. בנפת %54 לבין אביב תל במחוז %58 שביו בטווח יהיו השיעורים
הארץ אזורי בכל ניכרים בשיעורים יעלה אסיהאפריקה ילידי הקשישים אחוז *

.2000 ו 1988 ©בין התקופה במהלך יישמרו האזורים בין היחסיים וההבדלים
ילידי קשישים סל ביותר הגבוהים השיעורים נמצאים הדרום ובמחוז רמלה בנפת
ואילו ,(2000 ב כהתאמה, , 62t ו 553: ,1988 ב 50t (כ ואפריקה אסיה
הקשישים של ביותר הנמוכים השיעורים נמצאים חיפה ובנפת אביב תל במחוז
ב בהתאמה, ,%23 ו %34 ,1988 ב בהתאמה ,$15; ו 23t) מזרחי ממוצא

.(2000



הדמוגרפית ההתפתחות
20001988 בישראל הקשישים של

פקטור* חיים באר, שמואל

מבוא

של פיתוח לתכנן ניתן שבעזרתם הבסיסיים הכלים אחד את מהווים דמוגרפיים נתונים
בישראל הקשישה האוכלוסייה על מידע לספק היא זה מאמר מטרת לקשישים. השירותים
הקרוב  העתיד לקראת היערכות לאפשר זה ובאופן ;2000 ושנת 1988 שנת שבין בתקופה
הדמוגרפי הנושא של החשיבות האיזורית. ברמה והן הארצית ברמה הן יותר, והרחוק
הצורך לבין דמוגרפיים מאפיינים בין שונים במחקרים שנמצא הברור הקשר מן נובעת
וילידי הנשים ה+75, בני של משקלם שעולה ככל כי מתברר, שונים מסקרים בשירותים.
אוכלוסיית אותה של הצורך גדל מכך וכתוצאה המוגבלות, שיעורי עולים אסיהאפריקה,

.(1987 ושמואלי, פקטור (חביב, קהילתיים1 בשירותים קשישים

הבדלים ישנם אך הכללית, האוכלוסייה מתוך כ90/0 הקשישים מהווים בישראל
הקשישים הרכב שונה כן, כמו הקשישים. בשיעור השונים האיזורים בין משמעותיים

ומוצא. מין גיל, מבחינת שונים באיזורים

אומדנים ומציג ומוצא, מין גיל, דת, שהם הבסיסיים הדמוגרפיים במשתנים מתרכז המאמר
כפי סיכון, קבוצות על הוא בניתוח הדגש ו2000. 1995 ,1990 ,1988 השנים לגבי
מימדים שני בו ומשולבים אסיהאפריקה), וילידי נשים ,75+ (בני לעיל שהוסבר
קבוצות של הגידול אחוז ב. התייחסות, שנת בכל הסיכון קבוצות משקל א. משלימים:

ההתייחסות. שנות בין הסיכון

ולאיהודים, יהודים  בארץ הקשישים בכלל דן א' פרק פרקים: לשני מחולקת העבודה
פרק הכללארצית. ברמה אלה אוכלוסייה קבוצות שתי בין הקיימים ההבדלים הדגשת תוך
הארץ חלוקת לפי וזאת מגורים, איזור עלפי היהודים הקשישים באוכלוסיית עוסק ב'

ב'). נספח (ראה מחוזות לשישה המשתייכות נפות 14  הפנים במשרד המקובלת
המתייחסות לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה של התחזיות זו: לעבודה עיקריים מקורות שני
(הלשכה בנפרד ולאיהודים יהודים ולגבי האוכלוסייה כלל לגבי הכללארצית לרמה
חוקרי ידי על ברוקדייל מכון עבור הוכנו אשר והתחזיות תשמ''ט) לסטטיסטיקה, המרכזית
עם בשיתוף שנעשה יותר, רחב פרויקט במסגרת העברית, באוניברסיטה לדמוגרפיה החוג
בישראל התחזיות של היסוד הנחות בניתוח עוסק זה פרויקט ישראל. לחקר ירושלים מכון
מתייחסות והן (נפות), איזורים לפי הן אלה תחזיות .(1989 סכלקנס, בןמשה, (פרידלנדר,

בלבד. ליהודים

ירושלים. לגרונטולוגיה, ברוקדייל מכון .

וילידי הנשים ,75+ בני של משקלם שעולה ככל עולה זה צורך מוסדיים: בשירותים הצורך לגבי 1

אירופהאמריקה.
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1 לוח
200(<1988 דת, לפי כישראל הקשישים ואוכלוסיית הכללית האוכלוסייה

2000 1995 1988

הכללית האוכלוסייה

אלסים
5,370.3 4,974.0 4,467.7 סתיכ
4,212.3 3,967.4 3,649.1 יהודים
1,158.0 1,006.6 818.6 לאיהודים

ים ז אחז
100.0 100.0 100.0 סה"כ
78.4 79.8 81.7 יהודים
21.6 20.2 18.3 לאיהודים

הקסישים אוכלוסיית

אלסים
462.3 434.4 395.0 סה"כ
423.1 402.4 369.9 יהודים
39.2 31.8 25.1 לאיחודים

ים אחוז
100.0 100.0 100.0 סה"כ
91.5 92.6 93.6 יהודים
8.5 7.4 6.4 לאיהודים

(t) באוכלוסייה הקשישים מוזקל

8.6 8.7 8.8 סה"כ
10.0 10.1 10.1 יהודים
3.4 3^2 3^1 לאיהורים

מיוחדים פרסומים סידרת ,2010 ער כישראל האוכלוסייה תחזית לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור:
תשמ"ט. ירושלים, ,828 מס'

ארציות תחזיות  בישראל הקשישים אוכלוסיית
לאיהודים אלף ו25 יהודים אלף 370 מתוכם ,(1988) קשישים אלף 395 כיום חיים בארץ
ימנו והם בארץ, הקשישים במספר 170/0 של גידול צפוי 2000 לשנת עד .(1 לוח (ראה
מהווה זה גידול לאיהודים. אלף ו39 יהודים אלף 423 זה מתוך כאשר נפש, אלף כ462
שנתי גידול ופירושו ,(20001988) הנידונה התקופה במשך קשישים אלף 67 של תוספת

.(2 לוח (ראה הקשישים באוכלוסיית 1.30/0 של ממוצע

כאשר ל90/0, קרוב הוא התקופה, אורך לכל הכללית, באוכלוסייה הקשישים משקל
זאת, עם בלבד. 30/0 הלאיהודית ובאוכלוסייה 100/0 מהווים הם היהודית באוכלוסייה
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1 רו ו י1

20001988 דת, לפי כישראל הקשישים ובאוכלוסיית הכללית באוכלוסייה הנידול אחת

הגידול ~ אחוז
1995 בין 1988 בין 1988 בין
2000 ל 1995 ל 2000 ל

הכללית יה האוכלוסי
התקופה בכל גידול

8 11 20 סה"כ
6 9 15 יהודים
15 23 41 ם די הו לאי 1

yxynn מונחי גידול
1.5 1.5 1.5 סה"כ
1.2 1.2 1.2 יהודים
2.8 3.0 2.9 לאיהודיס

הקעייעיים אוכלוסיית
חתקוםה 33ל גידול

6 10 17 סה"כ
5 9 14 יהודים

23 27 55 לאיהודיס
. ytMtn 8נווי גידול

1.3 1.4 1.3 סה"כ
1.0 1.2 1.1 יחידים
4.3 3.4 3.8 לאיהודים

שאצל מוצאים דת, לפי הקשישים אוכלוסיית של הגידול שיעורי את בוחנים כאשר
היהודים: הקשישים אצל המקביל מהשיעור ארבעה פי גבוה הגידול שיעור הלאיהודים
הלאיהודים הקשישים שאחוז בכך גם ביטוי מוצאת זו עובדה בהתאמה. ו140/0, 560/0

גם מצטיירת תופעה אותה ל80/0. יגיע הוא 2000 ובשנת ,60/0 הינו כיום הקשישים מכלל
(2000) הנידונה התקופה ובסוף 180/0 כיום מהווים הלאיהודים שבה הכללית, באוכלוסייה
הקשישים שאצל בעוד השנתי. הגידול באחוז בפער מתבטא הדבר ל220/0. יגיעו הם
.3.80/0 הוא הלאיהודים הקשישים אצל הרי התקופה, בכל ל1.10/0 מגיע זה אחוז היהודים
בקרב 1.00/0 יגדל: השנתי בגידול שהפער צפוי ל2000) 1995 (בין התקופה סוף לקראת

.(2 לוח (ראה הלאיהודים בקרב 4.370 לעומת היהודים

.(75+ (בני ול"ישישים" (7465 (בני ל"צעירים" הקשישים אוכלוסיית את לחלק נהוג
נפש אלף ל200 קרוב תמנה היא 2000 ובשנת נפש, אלף 160 כיום מונה הישישים קבוצת
בני של היחסי במשקלם מתונה עלייה צפויה היהודים הקשישים באוכלוסיית .(3 לוח (ראה
אצל לעומתם, .2000 בשנת ל430/0 חלקם יגיע ב1988 הקשישים מכלל מ400/0 ה+75:
מכל לכשליש ב1988 מכ410/0 ה"ישישים'' של משקלם ירד הלאיהודים הקשישים
היהודים הקשישים אוכלוסיית שבקרב לומר, ניתן כך ב2000. הלאיהודים הקשישים
צעירה ונעשית הולכת הלאיהודים הקשישים אוכלוסיית ואילו הזדקנות, מגמת קיימת
גיל לפי הקשישים של הדיפרנציאליים הגידול משיעורי ישירות נובע הדבר יחסית. יותר
יגדל הצעירים הקשישים מספר ואילו ב240/0, תגדל ה+75 בני שקבוצת צפוי, ודת.
מאשר שלושה פי הוא ה"ישישים" של הגידול היהודים אצל התקופה. בכל בלבד ב130/0
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קבוצת הפוך בדיוק המצב הלאיהודים אצל ואילו בהתאמה) ו80/0, 240/0) ה"צעירים" אצל
בהתאמה). י250/0, 770/0) הישישה הקבוצה מאשר שלושה פי תגדל ה"צעירים"

חלקן זאת ולעומת האוכלוסייה, מכלל מחצית בדיוק הנשים מהוות הנדונה התקופה בכל
נעוצה זו עובדה .(4 לוח (ראה הקשישים מכלל ל570/0 550/0 בין הינו הקשישים בקרב
היהודית הקשישים אוכלוסיית בין ההבדלים הנשים. של יותר הגבוהה החיים בתוחלת
הקשישות של משקלן כי אם משמעותיים, אינם הלאיהודית הקשישים לאוכלוסיית

היהודיות. הקשישות של ממשקלן במעט נמוך הקשישים מכלל הלאיהודיות

של גידול לעומת בארץ הקשישות במספר 200/0 של גידול צפוי ו2000 1988 שבין בתקופה
יותר, גדול המינים בין הפער היהודית הקשישה באוכלוסייה הגברים. הקשישים אצל 140/0

לציין, מעניין הגברים. אצל 90/0 רק לעומת הנשים אצל 190/0 הם: הגידול ושיעורי
,(19951988) התקופה של הראשון בחלק בעיקר מופיעים הגידול בשיעורי שההבדלים
המינים בין הגידול בשיעורי ההבדלים (20001995) התקופה של השני בחלק ואילו

הלאיהודים). (אצל נעלמים או היהודים) (אצל מצטמצמים

3 לוח

20001988 וגיל, דת לפי הגידול ושיעור בישראל הקשישים אוכלוסיית
הגידול t אלפים

1995 בין 1988 בין 1988 ביו
2000 י 1995 ל 2000 ל 2000 1995 1988

6 10 17 462.3 434.4 395.0 קשישי0 סר."כ

1 11 13 264.3 260.9 234.9 7465

3 6 9 141.3 137.7 129.4 6965
0 17 17 123.0 123.2 105.5 7470

14 8 24 198.0 173.5 160.1 75♦

42.8 39.9 40.5 75+ בני *

5 9 14 423.1 402.4 369.9 היהודים הקמיטים
1 9 8 237.9 239.9 220.0 7465
1 3 4 126.2 124.9 120.9 6965
3 16 13 111.7 115.0 99.1 7470
14 8 24 185.2 162.5 149.9 75+

43.8 40.4 40.5 75+ בני %

הלא הקטיטיס
23 27 56 39.2 31.8 25.1 יחודיס
26 40 77 26.4 20.9 14.9 7465
19 49 78 15.1 12.7 8.5 6965
38 28 77 11.3 8.2 6.4 7470
17 7 25 12.8 10.9 10.2 +75

32.7 34.3 40.6 75+ בני t
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4 לוח

20001988 ומין, דת לפי הגידול ושיעור בישראל הקשישים אוכלוסיית
הגידול % אלפים

■. 1995 ביו 1988 ביו 1988 ביו
2000 ל 1995 ל 2000 ל 2000 1995 1988

6 10 17 462.3 434.4 395.0 קטישים סה"כ
. , 6 7 14 204.4 192.0 179.9 גברים

6 13 20 257.8 242.2 215.1 נקים
55.8 55.8 54.5 הנשים %

5 9 ^4 423.1 402.4 369.9 היהודים ר.ק0ימים
4 5 9 183.6 176.3 168.2 גברים
6 12 19 239.5 226.1 201.7 נ0ים

56.6 56.2 54.5 הנוזיס %

הלא הקוז*0ים
23 27 56 39.2 31.8 25.1 יהודים
23 21 49 17.4 14.1 11.7 גברים
23 31 61 21.6 17.5 13.4 נוזיס

55.1 55.0 53.4 הנוזים %

גיאוגרפי איזור לפי תחזיות  היהודים הקשישימ
לבחון ניתן ונפות.1 מחוזות לפי בישראל היהודים הקשישים לגבי בתחזיות עוסק זה פרק

שונות. מזוויות הקשישים של האיזורית בתפרוסת השינויים את

הצרכים באופי ההבדלים על לעמוד מנת על האיזורים בין השוואתית בראיה עניין יש .1

לכמה בייחס איזורים בין נשווה אנו העתיד. לקראת הצרכים ישתנו וכיצד היום
היבטים:

ומשקלם באוכלוסייה שיעורם הקשישים, אוכלוסיית היקף מבחינת הנוכחי המצב א.
השונות. תתהקבוצות של

תתהקבוצות. ושל הקשישים כלל של הצפוי הגידול קצב ב.

והרכבה. הקשישים אוכלוסיית היקף לגבי בעתיד האיזורים בין ההבדלים ג.

הפרק. של הראשון בחלק ויוצג בנפרד היבט כל לגבי יערך ההשוואתי הניתוח

ופיתוח ותכנון הצרכים התפתחות לגבי משמעות ישנה כשלעצמו איזור בכל להתפתחות .2
בחלק מציגים אנו לכן אחרים. באיזורים להתפתחויות קשר ללא איזור, באותו שירותים
ואיזור. איזור בכל שיתרחשו לשינויים באשר הכוללת התמונה את הפרק של השני

היבטים: מספר זו לתמונה

לקשישים היא הכוונה ''אוכלוסייה'', או "קשישים" המונח זה בפרק שנזכר פעם בכל ואילך, מכאן 1

היהודית. לאוכלוסייה או היהודים

7



האיזור. אוכלוסיית כלל מתוך ושיעורם הקשישים מספר יגדל בכמה א.

מין גיל, לפי הקשישים הרכב ישתנה וכיצד השונות תתהקבוצות יגדלו בכמה ב.
ומוצא.

של משקלן את שיעלה באופן הקשישים הרכב שישתנה וככל הקשישים מספר שיגדל ככל
יותר. מהיר בקצב הצרכים יגדלו הסיכון, קבוצות

האיוויים בין השוואה .1
ו

להצביע יכולים אשר המרכזיים הדמוגרפיים המשתנים של ההתפתחות את מנתח זה סעיף
השונים באיזורים הקשישים אוכלוסיית של הצרכים של דיפרנציאלית התפתחות על

.(20001988) הנידונה בתקופה

האוכלוסייה בכלל ושיעורם הקשישים מספר 1.1

תלאביב, במחוז התגוררו בארץ היהודים הקשישים אלף 370 מסך ל400/0 קרוב ב1988,
ירושלים, מהמחוזות אחד בכל וכ80/0 חיפה, במחוז 1770 המרכז, במחוז התגוררו 200/0

.(5 לוח (ראה והדרום הצפון

5 לוח

איזור לפי הכללית באוכלוסייה ומשקלם כישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית
ו2000 1988 גיאוגרפי,

הקוויסים אחוז
באוכלוסייה ם י ז ו אח אלפים

2000 1988 2000 1988 2000 1988

10.0 10.1 100.0 100.0 423.1 369.9 ארצי סה"כ

8.1 ל ._9 9.2 8.4 39.0 31.0 o^erjy מחוז
7.2 7.5 7.6 7.5 32.3 27.7 ן הצםו מחוז
575 573 172 1.1 5.1 4.2 צפת נפת
6.6 6.8 1.0 1.0 4.2 3.6 כינרת נפת
8.6 8.6 2.9 2.9 12.3 10.8 יזרעאל נםת
7.0 7.8 2.5 2.5 10.7 9.1 עכו נפת

13.1 13.1 15.9 17.3 67.2 64.1 חיטה מחוז
1471 1575 1575 1471 5579 54.1 חיפה נםת
9.5 10.2 2.4 2.7 10.3 10.1 חדרה נםת

7.9 8.5 20.9 20.0 88.3 74.1 המרכז מחוז
579 1076 4.5 4.8 18.9 T77 הקרון נםת
7.6 8.2 8.0 7.4 33.7 27.3 תלןוה פתח נפת
8.4 7.4 2.1 2.0 9.1 7.5 רמלה נםת
7.1 7.9 6.3 5.8 26.6 21.6 רחובות נםת
14.2 13.7 36.4 38.6 153.9 142.7 אביב תל מחוז
7.4 6.2 10.0 8.2 42.3 30.2 הדרום מחוז
572 771 ~571 4.3 21.5 16.0 אקקלון נסת
6.7 5.5 4.9 3.9 20.8 14.3 טבע באר נפת
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אביב תל מחוז חיפה, נפת .13.870 לבין 5.570 בין נע האוכלוסייה מכלל הקשישים שיעור
של בהתאמה, ו10.60/0, 13.70/0,13.870) בארץ ביותר ה"זקנים" האיזורים הם השרון ונפת
וכינרת צפת בארשבע, נפות מאופיינות לעומתם, הכללית). האוכלוסייה מתוך קשישים

.(5 לוח ראה בהתאמה, ו6.870 5.60/0,5.50/0) קשישים של נמוכים באחוזים

האיזורים. בין מאד שונה ו2000 1988 השנים בין הקשישים במספר הצפוי הגידול קצב
גידול קצב שפרושו התקופה, בכל 460/0  בארשבע בנפת צפוי ביותר המהיר הגידול
במחוז חיפה, במחוז לעומתם .340/0  מהיר גידול צפוי אשקלון בנפת גם .3.20/0 של שנתי
בהתאמה). ו870 770 ,570) מאד נמוכים גידול שיעורי צפויים השרון ובנפת תלאביב

.(6 לוח (ראה ל2470 1470 בין נע הגידול שיעור האיזורים ביתר

שינויים צפויים לא ,2000 שנת עד האיזורים, בין הגידול בקצב הגדולים ההבדלים אף על
הארץ. ברחבי הקשישים ובתפרוסת האוכלוסייה מכלל הקשישים בשיעור משמעותיים

תלאביב במחוז ,(7 ל470. (מ6.270 הדרום במחוז הקשישים שיעור יעלה 2000 לשנת עד
צפויה והצפון המרכז במחוזות ל8.170). (מ7.970 ירושלים ובמחוז ל14.270) (מ13.770
במחוז בהתאמה). ל7.270, ומ7.570 ל7.970 (מ8.570 הקשישים בשיעור קלה ירידה

.(5 לוח (ראה יציב ישאר הקשישים שיעור חיפה

6 לוח

כתקופות גיאוגרפי, איזור לפי כישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית של הגידול אחוז
ל2000 1988 כין נבחרות

2000 ל 1995 בין 1995 ל 1988 ן בי 2000 ל 1988 בין
גידול גידול גידול גידול גידול גידול
טנתי כללי מנתי כללי וזנתי כלל>

1.0 5 1.2 9 1.1 14 ארצי סה"כ

2.2 JJ ^7 13 9^נ £2 ירו0לים מחוז
1.0 5 1.5 !1 1^3 17 הצפון מרווז
171 5 175 12 1.6 20 צפת נפת
1.4 7 1.2 9 1.3 17 כינרת נפת
0.8 4 1.3 9 1.1 14 יזרעאל נפת
0.8 4 1.9 14 1.4 19 עכו נפת
0.0 0 0.6 5_ 0.4 5 חיפה מחוז
0.0 5 0.7 5 0.4 5 חיפה נפת
0.1 0 0.2 2 0.2 2 חררה נפת

1.3 8 1±5 11. 1^5 19 חמרכז מחוז
0.3 5 0.7 5 0.6 7 השרון נפת
1.9 10 1.7 13 1.8 24 חקור. פתרו נפת
1.3 7 1.7 13 1.6 20 רמלה נפת
1.8 10 1.7 12 1.8 23 רחובות נפת

0.4 2 0.8 6 0.6 8 אביב תל מחוז

2.8 15 2.9 22 2.8 40 הדרום מחוז
571 13 571 19 2.5 34 א0קלון נפת
3.2 17 3^2 25 3^2 46 מבע באר נפת

9



7 לוח

גיאוגרפי, ואיזור גיל לפי הגידול ושיעור בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית
20001988

אלפים
הגידו?1 % 2000 1988

80+ 75 + 7465 80+ 751 7465 80+ 75+ 7465

37 24 8 93.7 185.2 237.9 68.6 149.9 220.0 ארצי סהכ

22 .19 31 7.9 15.8 23.3 6.5 13.2 17.8 ירושלים מחוז
54 35 6 6.9 13.9 18.4 4.4 10.3 17.4 הצפון מחוז
71 42 8 1.1 2.1 2.9 0.6 1.5 2.7 צפת נפת
51 25 11 0.9 1.7 2.5 0.6 1.4 2.2 כינרת נפת
53 31 2 2.8 5.5 6.8 1.9 4.2 6.6 יזרעאל נפת
50 42 6 2.1 4.5 6.2 1.4 3.2 5.9 עכו נפת
31 18 *נ 15.4 30.6 36.6 11.8 26.0 38.2 חיפה מחוז
34 20 4 13.2 26.1 30.8 9.8 21.8 32.2 חיפה נפת
14 9 3 2.2 4.5 5.8 2.0 4.2 5.9 חדרה נפת
43 29 13 19.5 38.3 50.0 13.6 29.8 44.3 המרכז מחוז
44 25 5 4.5 8.8 10.2 3.1 T70 1^76 ן השרו נפת
39 29 20 7.4 14.5 19.3 5.3 11.3 16.0 פחיותקוה נפת
42 31 15 1.6 3.5 5.6 1.1 2.7 4.9 רמלה נפת
47 31 18 6.0 11.6 15.0 4.1 8.9 12.7 רחובות נפת
32 18 1 36.3 70.3 83.6 27.5 59.6 83.1 חלאביב מחוז
62 47 36 7.7 16.3 26.0 4.8 11.0 19.2 הדרוס מחוז
62 46 28 4.0 8.4 13.1 2.5 5.7 10.2 אשקלון נפת
62 48 45 3.7 7.9 13.0 2.3 5.3 9.0 בארשבע נפת

אחוז במעט. רק תשתנה הקשישים של הגיאוגרפית התפרוסת ,2000 שנת עד כאמור,
ביתר שיעורם יעלה ובמקביל בכ60/0 ירד וחיפה תלאביב במחוזות המתגוררים הקשישים

הדרום. במחוז ובמיוחד האיזורים

גיל לפי הרכב 1.2

 "הצעירים" הקשישים: אוכלוסיית את המרכיבות גיל קבוצות שלוש בין מפרידים אנו
גם נתייחס האחרונה הקבוצה ומתוך ומעלה, 75 בני  "הישישים" ,74 עד 65 בני

ו10). 7 לוחות (ראה ומעלה 80 בגיל לאוכלוסייה

ואשקלון, צפת רמלה, בנפות כ350/0 בין הקשישים מכלל 75+ בני אחוז נע 1988 בשנת
בקרב ומעלה 80 בני שיעור לכ400/0). מגיע הארצי (השיעור ירושלים במחוז לכ430/0

כ1870). הוא הארצי (הממוצע ל210/0 150/0 בין נע הקשישים

גידול לעומת ב370/0 2000 לשנת 1988 שנת בין הארצית ברמה תגדל ה+80 בני קבוצת
מספר השרון ובנפת חיפה במחוז .75+ בני בקרב ו'2470 7465 בני בקרב 80/0 של
שלילי), (גידול בהתאמה ו50/0, 40/0 של בשיעורים הנידונה בתקופה יקטן "הצעירים"
יזרעאל, נפת צפת, בנפת ירושלים. במחוז ו3170 בארשבע בנפת 4570 של גידול לעומת
קבוצות של הגידול שיעורי בין ביותר הגבוהים הפערים יהיו תלאביב ובמחוז עכו נפת
7465 בני קבוצת תגדל צפת בנפת למשל, כך, הקשישים. אוכלוסיית את המרכיבות הגיל
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 ב710/0 יגדל ומאלה ה80 בני מספר ואילי ב420/0 תגדל ה+75 בני קבוצת ב80/0'
ו320/0' 180/0 ,10/0 יהיה הצפוי הגידול תלאביב במחוז בארץ. ביותר הגבוה השיעור
שתי של הגידול בשיעורי ההבדל רחובות ובנפת רמלה בנפת כינרת, בנפת בהתאמה.
משיעור כפול אלה באיזורים "הישישים" של הגידול שיעור כאשר יותר, קטן הגיל קבוצות
לפי שלושה פי בין גבוה ומעלה ה80 בני של הגידול ושיעור "הצעירים" של הגידול
 הדרום ובמחוז פתחתקוה בנפת .(7465 (בני "הצעירים" של הגידול משיעור חמישה
"הצעירים'/ של הגידול שיעורי בין יותר נמוך פער נמצא  בארשבע בנפת במיוחד

ה+80. ובני "הישישים"

בשיעור תגדל הצעירים הקשישים קבוצת הפוך: בו המצב כי חריג, מהווה ירושלים מחוז
בשיעור תגדל ה+80 בני וקבוצת בהתאמה), ו190/0, 3170) הישישים מקבוצת יותר גבוה (

מוסבר ה+75) (בני הישישים קבוצת של הגידול שרוב לציין, ראוי .(2270) במיוחד נמוך
נע הישישים קבוצת של בגידול 80+ בני של חלקם ומעלה. ה80 בני של הגידול עלידי

ארצית. הכלל ברמה 710/0 והוא עכו בנפת ל520/0 ועד כינרת בנפת 840/0 בין

(חוץ הצעירים מקבוצת יותר מהר גדלות ו+80 75+ בני קבוצות האיזורים בכל כאמור,
יהיה ומעלה 75 בני במשקל הגידול גדל. הקשישים בקרב שמשקלן כך ירושלים), ממחוז
צפוי 75+ בני של המשקל 2000 בשנת השרון. ובנפת והצפון חיפה במחוזות במיוחד גבוה
צפוי השרון שלנפת כך ישתנה הישישים משקל לפי האיזורים דירוג ל440/0. קרוב להיות

.(380/0) ביותר הנמוך השיעור בארשבע ולנפת (4670) ביותר הגבוה הישישים שיעור

8 לוח

גיאוגרפי, ואזור מין לפי הגידול ושיעור בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית
20001988

אלפים
הגידול % 2000 1988

נשים גברים נשים גבר>ס נו8יס גברים
19 9 239.5 183.6 201.7 168.2 ארצי סה"כ

27 25 21.6 17.4 17.1 14.0 ירושלים מחוז

21 11 18.3 14.0 15.2 12.6 הצפון מחוז
26 13 2.8 2.2 2.3 2.0 צפת נפת
18 15 2.3 1.9 1.9 1.7 כינרת נפת
18 8 7.0 5.3 6.0 4.9 יזרעאל נפת
23 13 6.2 4.6 5.0 4.1 עכו נפת
9 0 38.4 28.8 35.2 28.9 חיפה מחוז
10 0 32.6 24.4 29.6 24.4 חיפה נפת
4 1 5.8 4.5 5.6 4.5 חדרה נפת
23 ^4 49.4 38.9 40.1 34.0 המרכז מחוז
13 0 10.8 8.1 9.6 8.1 השרון נפת
26 21 18.7 15.0 14.8 12.4 תקוה פתח נפת
26 14 4.9 4.1 3.9 3.6 רמלה נפת
27 18 15.0 11.6 11.8 9.8 רחובות נפת
^4 ^1 88.5 65.4 77.8 64.9 אביב תל מחוז
43 37 23.2 19.1 16.3 14.0 הדרום מחוז
39 30 11.9 9.6 8.6 7.4 אשקלון נפת
47 45 11.3 9^5 7^_7 6^_6 שבע באר נפת
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מין לפי הרכב 1.3

בנפת כאשר ,(5470) הקשישים אוכלוסיית ממחצית למעלה ב1988 כבר מהוות הנשים
ו10). 8 לוחות (ראה 550/0 חדרה ובנפת מהקשישים 520/0 מהוות הן רמלה

הגברים אצל המקביל מהשיעור הנשים של הגידול שיעור גבוה הארץ איזורי בכל
ו90/0, 190/0) הגברים של מזה כפול הנשים של הגידול שיעור הארצית וברמה הקשישים,
נע הגברים של הגידול שיעור רמלה ונפת עכו נפת יזרעאל, נפת צפת, בנפת בהתאמה).
חיפה במחוז בהתאמה. ל260/0, 180/0 בין נע הנשים של הגידול ושיעור ל140/0, 80/0 בין
הגידול תלאביב במחוז הגברים. אוכלוסיית של אפסי גידול מוצאים אנו השרון ובנפת
בלבד ב10/0 תגדל הגברים שאוכלוסיית בעוד ,1470 הוא הנשים אוכלוסיית של הצפוי
ובמחוז פתחתקוה בנפת כינרת, בנפת ירושלים, במחוז ל2000. 1988 שבין בתקופה
נמוכים והנשים הגברים של הגידול בשיעורי ההבדלים בארשבע) בנפת (במיוחד הדרום
הגברים של מזה ב500/0 גבוה הנשים אצל הגידול שיעור רחובות בנפת משמעותיים. ולא

בהתאמה). ו180/6, 270/0)

שיעור לפי האיזורים ודירוג לי56.60/0, יעלה הקשישים בקרב הנשים משקל 2000 בשנת
ועכו השרון ובנפות (540/0) נמוכים שיעורים יהיו ובארשבע כנרת בנפות ישתנה. הנשים

.(570/0 (מעל נשים של גבוהים שיעורים

9 לוח

גיאוגרפי, ואיזור מוצא לפי הגידול ושיעור בישראל היהודים הי,שישים אוכלוסיית
20001988

ם י פ לי ה>ידולא % 2000 1988
מוצא מוצא מוצא מוצא מוצא מוצא

אירוםה אסיה אירופה אסיה אירופה אסיה
אמריקה אפריקה אמריקה אפריקה אמריקה אפריקה

1 56 263.6 159.5 267.5 102.4 ארצי סהכ

12 52 22.5 16.5 20.1 10.9 ירושלים מחוז
1 51 19.1 13.3 19.0 8.8 הצפון מחוז
4 51 "273 T75 ~273 175 צפת נפת
2 43 2.1 2.1 2.1 1.5 כינרת נפת
2 56 7.8 4.5 7.9 2.9 יזרעאל נפת
6 51 6.9 3.8 6.6 2.5 עכו נפח

6 55 50.3 16.9 53.3 10.9 חיפה מחוז
^7 65 44.1 12.9 46.1 7.9 חיפה נפת
12 36 6.2 4.0 7.1 3.0 חררה נפת

3 54 51.5 36.8 50.1 23.9 /t37a7 fמחוז 49 11.8 7.1 1275 ~471 הוזרון נפת
7 58 19.7 14.0 18.4 8.9 פתחתקוה n93
7 46 3.4 5.6 3.7 3.8 רמלה נפת
9 55 16.6 10.0 15.2 6.4 רחובות נפת

^7 58 101.3 52.6 109.4 33.3 תלאבינ מחוז
20 61 18.9 23.4 15.7 14.6 הדרום מחוז
IT 6(5 9.4 12.1 8.4 775 אטקלוו נפת
31 62 9.5 11.3 7_;_3 7^0 בארמבע נפת
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10 לוח

גיאוגרפי, איזור לפי בישראל היהודים הקשישים באוכלוסיית הסיכון קבוצות משקל
ו2000 1988

2 0 0 0 1 9 8 8
הקשישים מתוך 1 ם ימי הקש מתוך %

מוצא מוצא
אסיה בני בני אסיה בני בני
אפריקה נשים 80+ 75+ אפריקה נמים 80+ 75+

37.7 56.6 22.1 43.8 27.7 54.5 18.5 40.5 ארצי סהכ
sMK ^ ^mmarmmm mxxv k =3s 3s3= s==s s !its■ = **■■." .

r

42.3 55.3 20.3 40.3 35.2 55.0 21.0 42.7 ירושלים linn
41.0 56.6 21.2 43.0 31.6 54.6 16.0 37.1 הצפון מחוז
5576 5671 21.1 41.9 44.4 53.4 14.9 35.5 צפת נפת
50.2 54.3 20.6 40.8 41.1 53.6 15.9 38.0 כינרת נפת
36.8 57.1 23.0 45.0 26.8 55.0 17.1 39.0 יזרעאל נפת
35.3 57.3 19.4 42.2 27.7 55.2 15.3 35.3 עכו נפת
25.1 57.1 22.9 45.6 17.0 54.9 18.4 40.5 חיפה מחוז
5276 5772 23.1 45.8 14.6 54.8 18.2 40.4 "יפה נפת
39.3 56.6 21.8 44.0 29.4 55.5 19.5 41.2 חדרה נפת
41.7 56.0 22.1 43.4 32.3 54.1 18.4 40.2 המרכז מחוז
3776 5773 24.0 46.3 27.0 54.3 17.8 39.8 השרון נפת
41.6 55.4 21.9 42.9 32.6 54.5 19.5 41.3 פתחתקוה נפת
62.3 54.5 17.7 38.3 51.1 52.0 15.0 35.2 רמלה נפת
37.6 56.3 22.5 43.6 29.8 54.4 18.8 41.0 רחובות נפת
34.2 57.5 23.6 45.7 23.3 54.5 19.3 41.7 תלאביב מחוז
55.4 54.9 18.2 38.4 48.2 53.9 15.7 36.5 הדרום מחוז
^674 5575 1876 3971 47.4 53.8 15.4 35.9 אשקלון נפת
54.3 54.3 17.9 37.8 49.0 53.9 16.1 37.2 באר^שבע נפת

מוצא לפי הרכב 1.4

"מזרחי") (מוצא אסיהאפריקה מוצא: קבוצות לשתי הקשישים את חילקנו הניתוח לצורך
גדולים מוצא לפי האיזורים בין ההבדלים "מערבי"). (מוצא וישראל ואירופהאמריקה
השינוי בשיעור והן המוצא קבוצות של במשקלן הן ומין, גיל לפי להבדלים בהשוואה

הצפוי.

הקשישים משקל בארץ. מהקשישים כ280/0 מזרחי ממוצא הקשישים מהווים 1988 בשנת
ממוצא הקשישים קבוצת רמלה. בנפת ל510/0 חיפה בנפת כ150/0 בין נע מזרחי ממוצא
אלף לכ160 כיום נפש אלף מכ102 ב560/0, ל2000 1988 שבין בתקופה תגדל מזרחי
נפש אלף מכ268 ב10/0, תקטן מערבי ממוצא הקשישים קבוצת לעומתם, התקופה. בסוף
גידול צפוי הארץ איזורי ברוב ו10). 9 לוחות (ראה 2000 בשנת נפש אלף לכ264 כיום
כינרת, בנפת צפת, בנפת אסיהאפריקה. ילידי הקשישים בקבוצת מ500/0 למעלה של
ירידה תחול תלאביב ובמחוז רמלה בנפת השרון, בנפת חיפה, במחוז יזרעאל, בנפת
(בנפת ל120/0 ויזרעאל) כינרת (בנפות 20/0 בין שתנוע מערבי, ממוצא הקשישים במספר
ילידי של הגידול שיעורי בין יחסי, באופן קטן, פער נמצא שבהם האיזורים חדרה).
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ומחוז בהתאמה) ו310/0, 6270) בארשבע נפת הם: אירופהאמריקה וילידי אסיהאפריקה
בהתאמה). ו120/0, 5270) ירושלים

ויגיע מזרחי ממוצא הקשישים שיעור הארץ בכל יגדל 2000 בשנת אלה, משינויים כתוצאה
בנפת לשינוי. צפוי לא מוצא לפי האיזורים של הדירוג אולם, הקשישים. מכלל לכ380/0
הגבוה השיעור רמלה ובנפת (2370) מזרחי ממוצא קשישים של הנמוך השיעור ישאר חיפה

.(620/0) ביותר
ו

איזור כל של אפיון .2

המשתנים מכלול את ונבדוק בנפרד, ונפה) (מחוז גיאוגרפי איזור בכל נדון זה בסעיף
המחוז לגבי הן הבולטים הממצאים מוצגים מחוז בכל זה. במאמר המתוארים הדמוגרפיים

ו10). 6 ,5 לוחות (ראה אותו המרכיבות הנפות לגבי והן כולו

למעלה המהווים קשישים, אלף 31 כיום בו וחיים חדנפתי הוא זה מחוז ירושלים: מחוז
התקופה בסוף כ80/0. על עומד באוכלוסייה ומשקלם בארץ הקשישים מכלל מ80/0

גידול הדבר ופירוש אלף, ל39 באיזור הקשישים מספר יגיע ,2000 בשנת דהיינו הנידונה,
ארצי. הכלל מהגידול כפול כמעט והוא בארץ, ביותר הגבוהים בין הוא זה גידול .260/0 של
שיעור ל2.20/0. יגיע הוא ל2000 1995 שבין בתקופה כאשר ,1.90/0 הוא השנתי הגידול
הקשישים. מכלל כ430/0 על כיום ועומד בארץ, הגבוה הוא באיזור (75+ (בני הישישים
מזה נמוך יהיה 75+ בני של 2000 שנת עד הצפוי הגידול שיעור האיזורים, לשאר בניגוד
מכלל ל400/0 לרדת צפוי הישישים משקל מכך כתוצאה .(3170 לעומת 1970) 7465 בני של
מכלל 210/0 דהיינו, הישישים, משיעור כמחצית מהווה ה+80 בני שיעור הקשישים.
לקראת במעט אך ירד והוא בארץ, הגבוה השיעור זה כאן גם כאשר  ב1988 הקשישים
במשקלם בירידה מוסברת ומעלה 75 בני של במשקלם הירידה שרוב מכאן, .2000 שנת
וקצב מאחר מהקשישים. לכ3570 כיום מגיע אסיהאפריקה ילידי שיעור .7975 בני של
קשישים של מזה ארבעה פי גבוה יהיה אסיהאפריקה ממוצא קשישים של הגידול
מזרחי ממוצא הקשישים יהוו התקופה שבסוף צפוי ,(1270 לעומת 5270) מאירופהאמריקה
במחוז הנשים בשיעור שינוי יהיה לא התחזית בתקופת באיזור. הקשישים מכלל 4270

הקשישים. מכלל כ5570 וישאר ירושלים
חיים זה במחוז ועכו. יזרעאל כינרת, הגולן), (כולל צפת נפות את כולל המחוז הצפון: מחוז
העולה ,1770 של גידול  אלף כ32 בו יהיו 2000 בשנת כאשר קשישים, אלף כ28 כיום
הקשישים מכלל ל870 קרוב מהווים זה במחוז הקשישים הארצי. הגידול שיעור על במעט
אלפים, ו9 אלף 11) ועכו יזרעאל בנפות חיים (7270) באיזור הקשישים רוב בארץ.
מהן אחת בכל נפש אלפים (כארבעת וכינרת צפת בנפות והשאר ב1988) בהתאמה,
זה ומשקל התקופה), (בכל כ70/0 הוא במחוז האוכלוסייה מכלל הקשישים משקל ב1988).
צפוי במחוז ה+75) (בני הישישים אחוז יזרעאל. בנפת ל970 צפת בנפת כ670 בין נע
מכלל ל2170 מ1670 יגדל ה+80 בני ומשקל ,2000 בשנת ל430/0 ב1988 מ3770 לגדול
קבוצת של מהגידול 6670 ה+80 בני תורמים הצפון במחוז כאשר זו, בתקופה הקשישים ■

הגידול כמו בדיוק  במעט אך יגדל במחוז האוכלוסייה בכלל הקשישות משקל הישישים.
הארצי.

צפת שבנפות בעוד הצפון. למחוז השייכות הנפות בין מוצא לפי משמעותיים הבדלים ישנם
בנפות הרי בהתאמה, ו4170, ל4470 כיום מגיע מזרחי ממוצא הקשישים שיעור וכינרת
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ימשך זה פער (כ280/0). הארצי השיעור על ועומדים יותר נמוכים השיעורים ועכו יזרעאל
ו5070, ל560/0 וכינרת צפת בנפות אסיהאפריקה ילידי יגיעו שבה ,2000 בשנת גם
לציין חשוב בהתאמה. ו350/0, ל3770 שיעורם יגיע ועכו יזרעאל בנפות ואילו בהתאמה,
1988 בין בארץ. הגדולים הם הצפון במחוז המוצא קבוצות בין הגידול בקצב שהפערים
במספר 170 של גידול לעומת ב5170 מזרחי ממוצא הקשישים מספר יגדל ל2000

מערבי. ממוצא הקשישים

130/0 מהווים והם בישראל, מהקשישים כ170/0 כיום חיים זה במחוז חיפה: מחוז
נפת נפות: משתי מורכב המחוז במיוחד. גבוה קשישים שיעור  באיזור מהאוכלוסייה
אלפים כעשרת כיום חיים שבה חדרה, ונפת קשישים, אלף כ54 ב1988 חיים שבה חיפה,
ומגיע בארץ, ביותר הנמוך הוא זה באיזור הקשישים באוכלוסיית הגידול שיעור קשישים. r
ל270 ומגיע יותר נמוך אף הוא חדרה ובנפת הארצי), מהשיעור (כשליש בלבד ל50/0

שיעור ל2000 1995 שבין שבתקופה יצויין, ;(20001988) הנידונה התקופה בכל בלבד
הנמוך הוא חיפה בנפת מזרחי ממוצא הקשישים שיעור אפס. על עומד באיזור הגידול
הארצי. לשיעור דומה השיעור חדרה ובנפת ב2000) ו2370 ב1988 (כ1570 בארץ ביותר
צפוי (75+ (בני הישישים ומשקל הארצי מהשיעור במעט גבוה במחוז הנשים שיעור
הקשישים מכלל כ1870 מהווים ה+80 בני .2000 בשנת ל460/0 היום מ4070 לעלות
תורמים הם כמוכן במחוז. הקשישים מכלל 2370 להוות צפויים הם 2000 ובשנת ב1988,

הנדונה. בתקופה ה+75 בני של מהגידול 7870

ורחובות. רמלה פתחתקוה, השרון,  זה במחוז נכללות נפות ארבע המרכז: מחוז
אלף כ74 ב1988 חיים במחוז בישראל. הקשישים מאוכלוסיית חמישית בו מתגוררת
הקשישים של מספרם צפוי 2000 בשנת באיזור. התושבים ממספר 870 המהווים קשישים,
הנפות מבין הגדולה היא פתחתקוה נפת .1970 של גידול שהוא נפש, אלף לכ88 להגיע
הגבוה הגידול שיעור את גם נמצא זו בנפה קשישים. אלף כ27 כיום חיים ובה במחוז,
כיום חיים שבה השרון, נפת את מאפיין (770) במיוחד נמוך גידול שיעור .2470  במחוז
רמלה ובנפת קשישים, אלף כ22 כיום מתגוררים רחובות בנפת קשישים. אלף כ18

המרכז). במחוז מהקשישים 1070) קשישים אלפים כשמונת ,

שיעור וגם ב1988) 5270) בארץ הנמוך הקשישות הנשים שיעור נמצא רמלה בנפת
הגבוה השיעור בה יש זאת לעומת ב1988). 3570) בארץ הנמוך (75+ (בני הישישים
הנפות בשלוש .2000 בשנת ו6270 ב1988, 5170 מזרחי ממוצא קשישים של בארץ
אחוז לגבי הארצי לממוצע דומים שיעורים קיימים ורחובות) פתחתקוה (השרון, האחרות
,2000 בשנת השרון בנפת (75+ (בני הישישים משקל הכלל מן יוצא והקשישות. הישישים
ילידי שיעור באיזור. הקשישים מכלל לכ4670 להגיע וצפוי בארץ, הגבוה שהוא
עולה פתחתקוה בנפת ואילו הארצי, לשיעור דומה ורחובות השרון בנפות אסיהאפריקה

.2000 בשנת ול4270 כיום, מהקשישים לכשליש ומגיע זה שיעור על משקלם

אוכלוסיית של ביותר הגדול הריכוז נמצא ובו חדנפתי, הינו זה מחוז תלאביב: מחוז
תלאביב, במחוז חיה בישראל הקשישים מאוכלוסיית ל4070 קרוב בארץ. הקשישים
באוכלוסייה הקשישים משקל לכך, נוסף .1988 בשנת נפש אלף לכ143 מגיע ומספרם
לכינוי ראוי תלאביב שמחוז כך  ל1470 ומגיע בארץ, הגבוה הוא המחוז של הכללית
באיזור הקשישים אוכלוסיית של הגידול שיעור זאת, לעומת בארץ". ביותר הזקן "האיזור
תמנה המאה שבסוף כך ל2000, 1988 שבין התקופה בכל 870 בארץ: הנמוכים מן הוא
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הקשישים אוכלוסיית תהווה הנמוך, הגידול בגלל נפש. אלף כ154 הקשישים אוכלוסיית
מכ420/0 תגדל הישישים קבוצת בארץ. הקשישים מכלל כ360/0 רק 2000 בשנת באיזור
יגדל ה+80 בני של משקלם .2000 בשנת לכ460/0 ב1988 הקשישים אוכלוסיית מתוך
זו. קבוצה של בארץ הגבוה השיעור את אז ויהווה הקשישים, בקרב לכ240/0 מ190/0
מאוכלוסיית מרבע לפחות ומגיע בארץ, הנמוכים בין הוא מזרחי ממוצא הקשישים שיעור

.(3470) 2000 בשנת הקשישים מאוכלוסיית ולכשליש ב1988, (230/0) הקשישים

אלף כ30 כיום מתגוררים ובו ובארשבע, אשקלון נפות נכללות זה במחוז הדרום: מחוז
בארץ ביותר הגבוה הגידול בשיעור מאופיין הדרום מחוז נפה. בכל כמחציתם קשישים,
נפש אלף מ16 משליש: למעלה של גידול על מדובר אשקלון בנפת הקשישים. במספר
לחצי בקרוב תגדל הקשישים אוכלוסיית בארשבע ובנפת ב2000, אלף ל21.5 ב1988
שנתי גידול כלומר, ,2000 בשנת נפש אלף לכ21 ב1988 נפש אלף מ14 :(460/0) מגודלה
בישראל, הקשישים ממספר כ80/0 זה במחוז הקשישים מהווים היום זו, מסיבה .3.20/0 של
בארץ. הקשישים מאוכלוסיית עשירית יהוו הם (2000 (שנת הנידונה התקופה בסוף ואילו
בארשבע בנפת ובמיוחד בארץ, הנמוכים בין הוא באוכלוסייה הקשישים משקל זאת, עם
באופן צעירה הדרום במחוז הקשישים אוכלוסיית .(2000 בשנת וכ70/0 1988 בשנת 5.50/0)
בשנת וכ380/0 ,1988 בשנת הקשישים מסך כ360/0 מהווים (75+ (בני והישישים יחסי,
בגובהו (השני במיוחד בה גבוה אסיהאפריקה ילידי הקשישים אחוז זאת, לעומת .2000
להגיע צפוי הוא 2000 בשנת הקשישים. מכלל לכ480/0 כיום ומגיע רמלה), נפת לאחר

באיזור. הקשישים מאוכלוסיית לכ550/0

סיכום

ב1988 ואילו מהאוכלוסייה, 40/0 היהודים הקשישים היוו ,1948 בשנת המדינה, קום עם
עמד שחלפו השנים 40 במשך הכללית. מהאוכלוסייה כ100/0 היהודים הקשישים היוו
הקשישים באוכלוסיית ואילו בשנה, 4.20/0 על הכללית באוכלוסייה הממוצע הגידול שיעור

ל6.80/0. הגיע הוא

התמקדנו ובמאפייניה. הקשישה באוכלוסייה לעתיד בהתפתחויות התמקד זה מאמר
מובהק קשר יש שלהם ומוצא, מין גיל, דת, שהם ביותר הבסיסיים הדמוגרפיים במשתנים

בשירותים. ולצורך הקשישה האוכלוסייה בקרב המוגבלות לרמת

צפויים שבהן אלה הן בסיכון" קשישים "אוכלוסיות אותן דווקא כי עולה, זו מעבודה
ה7465, מבני יותר מהר לגדול צפויה ה+75 בני קבוצת כלומר, גבוהים. גידול שיעורי
לגדול צפויה מזרחי ממוצא קשישים ואוכלוסיית מהקשישים יותר מהר  הקשישות
ברורה: אחת משמעות אלה לכל מערבי. ממוצא הקשישים מאוכלוסיית יותר גבוה בשיעור

בארץ. הקשישים אוכלוסיית של בצרכים ניכר גידול צפוי המאה סוף עד

11 לוח בארץ. השונים באיזורים העיקריים הדפוסים את מסכמים אנו ו13 12 ,11 בלוחות
קבוצות של הגידול שיעור ואת איזור בכל הקשישים כלל של הגידול שיעורי את מסכם
ונפות) (מחוזות האיזורים של הדירוג את מראה 12 לוח האוכלוסייה. לגידול מעבר סיכון
מציג 13 לוח התחזית. תקופות בשתי הסיכון קבוצות של ומשקלן הקשישים שיעור עלפי
המאפיינים בדירוג ההבדלים את הבודק Spearman של הדרגות מיתאם מקדם את

.2000 לשנת 1988 שנת בין נפות לפי הדמוגרפיים
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11 לוח
איזור לפי הסיכון כקבוצות היחסי הגידול ושיעור הכולל הקשישים במספר הגידול שיעור

20001988 גיאוגרפי,

באזור חקו1י8ים במס0ר לגידול מעבר הגידול t 1~ה1^דול
אסיה מוצא בני בני במספר

אמריקה נסים 80+ 75+ . O'verpn
36 4 19 8 14 ארצי סהכ

מחוזות

20 1 3 5 26 ירומלים
30 4 32 16 17 הצפון
48 4 25 12 5 חיפה
29 3 20 8 19 המרכז
46 5 22 9 8 תלאביב
15 2 16 5 40 הדרום

נפות

20 1 3 5 26 ירושלים
25 5 42 18 20 צפת
22 1 29 8 17 כינרת
37 4 35 15 14 יזרעאל
27 4 27 20 19 עכו
54 4 27 14 5 חיפה
34 2 12 7 2 חדרה
39 6 35 16 7 ו המרו
28 2 12 4 24 0תיותקוה
22 518 9 20 רמלה
26 3 <'< 20 7 23 רחובות
46 .** ' 22 9 8 אביב תל
19 _4 21 9 34 א"קליו
11 /1 11 2 46 ,.// באי'יב'נ

עם יחד משתנה. ואינה כמעט הקשישים של הגיאוגרפית התפרוסת כי מסתבר מהנתונים
לפי האיזורים של הדירוג ולכן האיזורים בין אחיד אינו הסיכון בקבוצות הגידול זאת,

משתנה. הסיכון אוכלוסיות של משקלן

מתוך קשישים של יחסית נמוך אחוז ידי על מאופיינים 1988 שבשנת באיזורים,
באיזורים ולהיפך; הקשישים במספר גבוהים גידול שיעורי צפויים הכללית, האוכלוסייה
כך הקשישים. מספר של נמוכים גידול שיעורי צפויים גבוה, הקשישים משקל כיום בהם
הגידול שיעור אך נמוך, ב1988 הקשישים שיעור ובארשבע אשקלון בנפות למשל
השרון חדרה, חיפה, בנפות לעומתן, בהתאמה). ו460/0, 34>K<) גבוה הקשישים במספר
הקשישים במספר הצפוי הגידול שיעור אך גבוה, ב1988 הקשישים שיעור ותלאביב
לפי האיזורים בדירוג שהשינויים נמצא זו תופעה למרות .(80/0 עד 20/0) יחסי באופן נמוך

(r=0.87) משמעותיים אינם ו2000, 1988 בין באוכלוסייה, הקשישים משקל

אסיהאפריקה. ממוצא הקשישים קבוצת של להתפתחות בהקשר גם נמצאה דומה תופעה
בתקופת משתנה ואינו כמעט הוא אף זה ממוצא הקשישים אחוז לפי איזורים של הדירוג
הקשישים אחוז בהם האיזורים באותם המהיר הגידול למרות וזאת ,(r=0.96) התחזית
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12 לוח

כשנים הסיכון קבוצות ומשקל הקשישים שיעור לפי והנפות המחוזות דירוגי השוואת
ו2000 1988

סיכוס  ■

י נו הטי 2 0 0 0 1 9 8 8
בדירוג2 אסיה * f I f F ,T^ofTT i T f $
האזור אפריקה נטים 80+ 75+ קטיטיס אפריקה נ0י0 80+ 75+ קש>0>0

ת ר ז מחו

"2 5553 2 1114 4.רוטליס 3 4 4 6 4 3555 הצםוו
+ 6 2222 6 2432 חי0ה
3 4 3 3 4 3 5343 51111*המרכז 5 4 2 21 1תלאביב 6 6 6 5 1 6666 הדרום

נפות

6 11 10 11 8 6 311 7 ירוטליס
♦♦ 3 8 8 9 14 4 13 14 12 13 צפת

5 14 9 10 13 5 12 10 9 12 כינרת
+ 11 5445 12 4885 יזרעאל
 12 2 11 8 11 10 2 12 13 9 עכו
+ 14 4322 14 5661 חיטה
 8 6754 9 1244 9+++חדרה 311 3 11 9 7 7 3 ו הטרו 7 10 679 7 7336 פתחח7]ור,
♦ 1 12 14 13 6 1 14 13 14 10 רמלה

10 7 5 6 10 8 8 5 5 8 רחובות
+ 13 1231 13 6422 אביב תל
+ 2 9 12 12 7 3 11 11 11 11 ^א0קלוו 4 13 13 14 12 2 10 9 10 14 נאי0נע

 בירושלים לדוגמה: גבוה. יותר דירוג לאיזור ניתן כן הסיכון, קבוצות של היחסי משקלן שעולה ככל 1

ביותר. הנמוך האחוז  ובדרום ב1988, 75+ בני של ביותר הגבוה האחוז
מספר בדירוג: שינוי אין (=) השונים: האינדיקטורים עלפני האיזור של בדירוג השינוי את מסכם הטור 2

בדירוג. הירידה מידת על מצביע () המינוסים מספר בדירוג; העלייה מידת על מצביע (+) הפלוסים

13 לוח
עלפי דמוגרפיים, מאפיינים לפי כ2000 הדירוג לבין כ1988 הנפות דירונ כין המיתאם

.(r rank) Sperman של הדרגות מיתאם מקדם
r rank המאפיין

098 הקשישים של האיזורית התפרוסת
י08 הכללית באוכלוסייה הקשישים 0/0

הקשישים מתוך 0/0

0.47 7THJF
י04 80+ בני
054 נשים
096 אסיהאפריקה מוצא

המתודולוגי בנספח הסבר ראה .

ו
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בשנת זה אחוז בהם באיזורים האיטי והגידול ותלאביב), חיפה (נפות נמוך מזרחי ממוצא
ובארשבע). אשקלון רמלה, (נפות גבוה הוא 1988

בני ואחוז 75+ בני (אחוז גיל לפי האיזורים של הדירוג לעיל, שהוזכרו למאפיינים בניגוד
וזאת ירושלים בנפת במיוחד בולט הדבר .(r=0.47) ו2000 1988 השנים בין ישתנה (80+
שינה אשר באיזור), הקשישים כלל של לגידול (בייחס 75 בני של הנמוך מהגידול כתוצאה
והשרון עכו בנפות .2000 בשנת נמוך למקום ב1988 הסולם מראש זו נפה של המיקום את

הפוכה. מגמה צופים אנו

התחזית תקופת לאורך שינויים צפויים הנשים אחוז לפי האיזורים של לדירוג בנוגע גם
.(r=0.54)

של היחסי במשקלן 2000 שנת עד ביותר הגבוהה העלייה כי עולה, מהלוחות לסיכום,
הדירוג בסולם משמעותי באופן תעלה צפת נפת גם השרון. בנפת צפויה הסיכון קבוצות
רמלה, חיפה, יזרעאל, בנפות צפויה יותר מתונה עלייה ואילו הסיכון, קבוצות של
חדה ירידה תהיה ירושלים בנפת כי נראה אלה, איזורים לעומת ואשקלון. תלאביב
פתחתקוה, חדרה, בנפות יותר מתונה וירידה הסיכון, קבוצות של היחסי במשקלן
של היחסי במשקלן משמעותיים שינויים יחולו לא ועכו כינרת בנפות ורחובות. בארשבע

ל2000. 1988 שבין בתקופה הסיכון קבוצות

בודדים יישובים על בנפות, הצפויים הדמוגרפיים מהתהליכים להסיק שאין לציין חשוב
ובתוכן הטרוגניות, גיאוגרפיות יחידות הינן שהנפות מכיוון וזאת אלו, לנפות המשתייכים

.(1989 סכלקנס, בךמשה, (פרידלנדר, תהליכים לאותם ביחס רבה שונות קיימת

ביבליוגרפיה

ירושלים. ,1988 לישראל הסטטיסטי השנתון לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה

828 מס' מיוחדים פרסומים סידרת ,2010 עד בישראל האוכלוסייה תחזית לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה
תשמ"ט. ירושלים,

מכון ד87142: דיון: דפי ועלותם, קהילתיים לשירותים הזדקקות .1987 ע. שמואלי, ח.; פקטור ג'.: חביב,
ירושלים. ברוקדייל,

ותחזיות, תהליכים  ישראל כנפות דמוגרפיות תמורות .1989 י. סכלקנס, א.; בךמשה ד.: פרידלנדר,
ירושלים. ישראל, לחקר ירושלים מכון

Shryock, H.S.; and Siegel, J.S. 1975. The Methods and Materials of Demography, (7.S.
Department of Commerce, Bureau of the Census.
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א נספח

1990 גיאוגרפי, אז_!2 ל,0\ בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית א: ל1ח

הקשישים מתוך < ס ישי הקש 1
מוצא " מתוך הקשישים סח ו תפר

אסיה בני בני האוכלוסייה
אמריקה נשים 80+ 75+ הכללית % אלפים

28.8 55.0 19.6 41.5 10.3 100.0 383.4 ארצי סה"כ

36.1 55.1 21.6 42.7 7.9 8.3 32.1 ירושלים מחוז

32.7 55.1 17.0 38.4 7.6 7.6 29.0 הצפון מחוז
45.7 53.9 16.0 37.3 5.7 1.2 4.4 צפת נפת
41.6 54.1 17.5 39.9 6.8 1.0 3.7 כינרת נפת
28.1 55.6 18.2 40.7 8.7 2.9 11.3 יזרעאל נפת
28.6 55.6 15.7 35.6 7.9 2.5 9.6 עכו נפת
17.8 55.3 19.5 41.5 13.4 17.2 66.0 חיפה מחוז
15.5 55.2 19.4 41.5 14.2 14.5 55.7 חיפה נפת
30.6 55.8 20.1 41.6 10.2 2.7 10.2 חדרה נפת

33.2 54.8 19.4 41.3 8.5 20.1 77.2 המרכז מחוז
27.9 55.1 18.9 41.4 10.7 4.8 18.3 השרון נפת
33.5 54.9 20.3 42.1 8.2 7.4 28.5 תקוה פתח נפת
52.3 52.6 15.6 35.9 7.7 2.0 7.9 רמלה נפת
30.4 55.1 20.0 42.2 7.8 5.9 22.6 רחובות נפת

24.5 55.1 20.5 42.9 14.0 38.3 146.8 אביב תל מחוז

49.0 54.3 16.5 37.4 6.5 8.4 32.3 הדרום מחוז
48.5 54.5 16.1 36.8 7.4 4.4 17.0 אשקלון נפת
49.6 54.1 17.0 38.0 5.7 4.0 15.3 שבע באר נסת

1995 גיאוגרפי, אזור לפי בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית ב: לוח
הקשישים מתוך % ם י (ז י הקש 9

מוצא מתוך הקשישים וסת תפר
אסיה בני בני האוכלוסייה
אפריקה נשים 80+ 75+ הכללית % אלפים

32.7 56.2 21.0 40.4 10.1 100.0 402.4 ארצי סה"כ

39.2 55.3 20.9 39.0 7.9 8.7 35.0 ירושלים מחוז

36.4 56.3 19.1 38.8 7.4 7.7 30.8 הצפון מחוז
50.7 55.5 18.7 39.0 5.6 1.2 4.7 צפת נפת
45.4 54.5 20.0 39.1 6.6 1.0 3.9 כינרת נפת
32.1 56.8 20.8 41.1 8.7 2.9 11.8 יזרעאל נפח
31.4 56.9 16.9 35.8 7.5 2.6 10.3 עכו נפת
20.9 56.5 21.2 40.8 13.3 16.7 67.1 חיפה מחוז
18.5 56.5 21.3 40.9 14.3 14.1 56.9 חיפה נפת
34.2 56.7 20.7 39.8 9.8 2.5 10.2 חדרה נפת

36.9 56.0 21.0 40.5 8.2 20.4 82.1 המרכז מחוז
31.9 56.9 5177 42.2 1573 4.6 1876 השרון נפת
37.1 55.9 21.3 40.5 7.8 7.6 30.7 תקוה פתח נפת
57.2 53.8 16.5 34.5 8.1 2.1 8.5 רמלה נפת
33.4 56.4 21.7 41.2 7.4 6.0 24.3 רחובות נפח
28.8 56.6 22.2 41.9 14.2 37.4 150.5 אביב תל מחוז
52.0 54.9 17.5 35.9 6.9 9.1 36.8 הדרום מחוז
5275 55.4 1775 3672 777 477 T5T0 אשקלון נפת
51.8 54.4 17.8 35.6 6.1 4.4 17.8 שבע באר נפת
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ABSTRACT

Demographic data are the primary basis in the planning of services
for the elderly. This report describes the development of the elderly
population in Israel between the years 1988 and 2000, by basic
demographic characteristics. It, for the first time, makes available in
Israel detailed regional projections. Some of the main findings are
summarized below.

National Findings
* The number of elderly (aged 65+) in Israel was 395 thousand in

1988, 9% of the total population.
* In the year 2000, there will be 462 thousand elderly in Israel,

remaining at 9\ of the total population. This constitutes an

increase of 17% during this period (19882000), at an average
annual rate of 1.331.

* Of the overall elderly population in Israel in 1988, 94:£ are jews

and 6% are nonJews. The projected annual rate of increase among

the Jewish elderly by the year 2000 is 1.1^ and among the non
Jewish elderly  3.8^

* The rate of functional disability is relatively high among those
aged 75 and over (and especially among those aged 80 and over),
among women, and among elderly of AsianAfrican origin.
 The oldold (aged 75+) comprised 40% of the elderly population
in 1988, and by the end of the century will comprise 43i. The

rate of increase of this group is double the rate among the
youngold, aged 6574 (24$; and 13^ respectively).

 The increase among the oldold stems from the rapid increase
among those aged 80+, which is 37^



■ Elderly women constitute some 55$ of the elderly population and

their rate of increase by the end of the century will be higher
than that of the men (2QHs and 14^ respectively) .

 The elderly of AsianAfrican origin comprised 28% of the Jewish
elderly in 1988, and by the year 2000 will constitute 38^ Their
numbers will increase during this period by 56^ The number of
EuropeanAmerican elderly is expected to decrease by one

percent.

Findings by Districts and Subdistricts
* Nearly 40% of the elderly in Israel live in the Tel Aviv district

(143 thousand in 1988). Twenty percent live in the Central

district, Ylh in the Haifa district and about Q% in the Jerusalem,
Northern and Southern districts each. No significant changes in
this distribution are expected by the year 2000.

* The Haifa and Tel Aviv districts and the Sharon subdistrict are
the "oldest" regions in Israel (the percentages over age 65 are,
respectively, 14^ 13% and 1^) . In contrast. the Safed, Sea of
Galilee (Kinneret) and Beersheba subdistricts are characterized by

low percentages of elderly (e7%). No major changes are expected
in the weight of the elderly in the different regions by the year
2000.

* Despite the stability in the rate of the elderly and in their
geographic dispersion, high rates of increase are expected in the
elderly populations of the Southern(40% ) and Jerusalem (26$;)

districts, and in the Petah Tikva and Rehovot subdistricts (24%

and 23^ respectively). Low rates of increase are expected in the
Tel Aviv district, in the Sharon subdistrict and in the Haifa



district (8^ l\ and 5\ respectively )

* The proportions of the elderly aged 75+ and 80+ were high in 1988

in the Jerusalem and Tel Aviv districts and in the Petah Tikva

subdistrict ('U43% aged 75+ and lQ21% aged 80+). Low rates were

found in the Safed, Acre and Ramla subdistricts (35% aged 75+ and

15% aged 80+). By the year 2000 this is expected to change, so

that the regions with the highest proportions of oldold will be:
the Sharon subdistrict, the Haifa subdistrict and the Tel Aviv

district (46% aged 75+ and 24!* aged 80+), while the lowest
proportion will be found in the Southern district and the Ramla

subdistrict (38% aged 75+ and 183; aged 80+ ).
* There are small differences among the regions in the percentage of

women among the elderly. In 1988 the rate of women ranged from

55. 5^* in the Hadera subdistrict to 52$; in the Ramla subdistrict,
and in the year 2000 the rates will range from 58% in the Tel Aviv

district to 543; in the Sea of Galilee subdistrict.

* The percentage of AsianAfrican origin will rise considerably in
all regions, but the differences among regions will remain the
same. The highest rates of AsianAfrican elderly can be found in
the Ramla subdistrict and the Southern district (about 50% in
1988, 55$; and 6231, respectively in the year 2000), while the Tel

Aviv district and the Haifa subdistrict have the lowest rates of
AsianAfrican elderly (22* and 15$;, respectively, in 1988, ^ג34 and

23^ respectively, in the year 2000).


