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המכון
ב1974 נוסד הוא רה. למ ארצי מכון הוא
קרן של בעזרתן קה), הו במסגרת ופועל

בניריורק ברוקד"ל

הבריאות בשירותי "ם הנ מנסה בפעולתו
מומחים של ופעולה הסוציו והשירותים
מסקנות מימוש לבין והממ מהאקדמיות

למעע הלכה מחקר

העולו הג'וינס
גווני מכל מדינות 33: ומאז ב1914, נוסד
לסייע במסרה מצוקה, הגיאופוליטי הקשת
הג'וינט מע"ני בראש כיהודיו לחיות להם

העולם. ברחב'

בישראל חדשניים וים ג'וינס של תפקידו . ...
קהילות של החיים ות ו הבריאות, בתחום

ולמוגבלים. "שים שימר תוך ובודדים,

היהודית המגבית דרך מג הג'וינט פעולות
המאוחדת.
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20001988 בישראלי הקשישים של הדמוגרפית ההתפתחות

באר שמואל

פקטור חיים

V

לקשישים לג2וירות>ם הארצי המידע מרכז במסגרת הוכן זה דו"רו 7
גיוינטישראל עם בשיתוף ברוקדייל במכון הפועל ^

1989 נובמבר ירושלים תש"ן חשוון



לקשישים לשירותים ארצי מידע מרכז

ברוקדייל וגיוינטמכון ג'וינטישראל ביוזמת הוקם הארצי המידע מרכז
לטיפול והמוסדיים הקהילתיים השירותים על ועדכני שוטף מידע לספק במטרה

ממושך.

היקף ובהם: השירותים מערכת של שונים היבטים על מידע מספק המרכז
בארץ, השונים האזורים בין השירותים באספקת וההבדלים הניתנים השירותים

תחזיות הבאות, לשנים פיתוח תכניות השנים, במשר השירותים במערך השינויים
האזורים. פני על לשירותים בהזדקקות ההבדלים ולגבי בעתיד הצרכים לגבי

מידע הצגת מאפשר והוא שונים מגופים מידע בו שנאסף בכך הוא המרכז של ייחודו
לגופים משותף משאב המידע מרכז מהווה מכך כתוצאה ומוסכם. אחיד בסיס על זה
האזורית הארצית, ברמה מדיניות, ובקביעת החלטות בקבלת להם המסייע השונים

והמקומית.

והעתיד. ההווה העבר, את המשלבת אינטגרטיבית מבט נקודת המרכז מספק כך
מספק וגם השונים, בתחומים ההתפתחות על תקופתיים דוחו"ת מפרסם המרכז

החלטות. קבלת לצורך להם הדרוש מידע שונים לארגונים
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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 זו"רו

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

ם. הביןאזוריי ההגירה בדפוסי התחשבות כדי תוך למתכננים, זמינים היו לא כה

העיקריים. הממצאים להלן

ם י ארצי ם ממצאי

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 nDipna 17* של גידול הדבר פירוש האוכלוסייה.

.1.3* הוא הממוצע השנתי הגידול
לאיהודים. הינם $6 ו יהודים הם 943; ב1988 בארץ הקשישים כלל מתוך *

,.X%1 הוא ,2000 שנת עד *^^^^ היהודים הקשישים אצל השנתי הגידול קצב

.3.83; ם הודי הלאי 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). ,13* ו 243.) 7465 בני "הצעירים" הקשישים של הגידול משיעור
ששיעורו ,80+ בני של המהיר מהגידול נובע הישישים בקבוצת הגידול עיקר 

.373; ל מגיע

שלהן הגידול ושיעור הקשישים, מאוכלוסיית 553; כ מהוות הקשישות הנשים 
בהתאמה). ,143; ו 202;) הגברים אצל הגידול משיעור גבוה המאה סוף עד



מכלל $28; 1988 ב היוו אסיהאפריקה) (ילידי מזרחי ממוצא הקשישים 

שיעור זו. מאוכלוסייה 383; 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

אחד. אחוז

ומחוזות נפות עלפי ממצאים

20^^ ,(1988 ב אלף 143) אביב תל במחוז חיים בארץ מהקשישים 4(^ ל קרוב *

ירושלים, מהמחוזות אחד בכל Qi 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, ,11* ו 133; ,14*1)

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

ם. י נ השו

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

הדרום במחוז הקשישים אוכלוסיית של גבוהים גידול שיעורי צפויים 2000 ל
,23* ו 24^1) ורחובות תקוה פתח ובנפות (263;) ירושלים t inm , (4O%)

בנפת אביב, תל במחוז נמוכים גידול שיעורי צפויים זאת, לעומת בהתאמה).
בהתאמה). ,5* ו 7* ,8*) חיפה ובמחוז השרון

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

21^19^1 ו 75+ בני ^41*ג43 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 243; וכ 75+ בני של 46*)
.(80+ בני של 18* ו 75+ בני של 381;) רמלה ובנפת הדרום

שב רק, יצוין משמעותיים. אינם הארץ אזורי בין הנשים באחוז ההבדלים *



2000 ובשנת רמלה, בנפת 52*; ל חדרה בנפת 55.531 בין נע הנשים שיעור 1988

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

.2000 ו 1988 שבין התקופה במהלך יישמרו האזורים בין היחסיים וההבדלים
ילידי קשישים של ביותר הגבוהים השיעורים נמצאים הדרום ובמחוז רמלה בנפת
ואילו ,(2000 ב בהתאמה, , %62 ו 55*: ,1988 ב 502 (כ ואפריקה אסיה
הקשישים של ביותר הנמוכים השיעורים נמצאים חיפה ובנפת אביב תל במחוז
ב בהתאמה, ,$23; ו $34 ,1988 ב בהתאמה ,15^^ ו 23^ מזרחי ממוצא

.(2000



תודה דברי

זה. דו"רו להכנת ותרמו שסייעו האנשים לכל נתונה תודתנו
העברית, באוניברסיטה לדמוגרפיה מהחוג בןמשה ולאליהו פרידלנדר לדב

מ אזורי לפי האוכלוסייה תחזיות את המכון, בקשת לפי שהכינו,
גיאוגרפיים.

הדרך. אורך לכל המועילות הערותיו על חביב לגיק
הדו"ח. הדפסת על אלון לבלהה
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30 מתודולוגי נספח



לוחות רשימת

בישראל הקשישים ואוכלוסיית הכללית האוכלוסייה :1 לוח
3 20001988 דת, לפי

הקשישים ובאוכלוסיית הכללית באוכלוסייה הגידול אחוז :2 לוח
4 20001988 דת, לפי בישראל

הגידול ושיעור בישראל הקשישים אוכלוסיית :3 לוח
6 20001988 וגיל, דת לפי

הגידול ושיעור בישראל הקשישים אוכלוסיית :4 לוח
7 . 20001988 ומין, דת לפי

באוכלוסייה ומשקלם בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית :5 לוח
9 2000 ו 1988 גיאוגרפי, אזור לפי הכללית

בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית של הגידול אחוז :6 לוח
10 2000 ל 1988 בין נבחרות בתקופות גיאוגרפי, אזור לפי

הגידול ושיעור בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית :7 לוח
12 20001988 גיאוגרפי, ואזור גיל לפי

הגידול ושיעור בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית :8 לוח
14 20001988 גיאוגרפי, ואזור מין לפי

הגידול ושיעור בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית :9 לוח
15 20001988 גיאוגרפי, ואזור מוצא לפי

בישראל היהודים הקשישים באוכלוסיית הסיכון קבוצות משקל :10 לוח
16 2000 ו 1988 גיאוגרפי, אזור לפי

היחסי הגידול ושיעור הכולל הקשישים במספר הגידול שיעור :11 לוח
22 20001988 גיאוגרפי, אזור לפי הסיכון בקבוצות

ומשקל הקשישים שיעור לפי והנפות המחוזות דירוג השוואת :12 לוח
23 2000 ו 1988 בשנים הסיכון קבוצות

לפי ,2000 ב הדירוג לבין 1988 ב הנפות דירוג בין המיתאם :13 לוח
Spearman של הדרגות מיתאם מקדם עלפי דמוגרפיים, מאפיינים

24 (r rank)

נספחים:

אי: נספח

27 1990 גיאוגרפי, אזור לפי בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית א: לוח
28 1995 גיאוגרפי, אזור לפי בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית ב: לוח

29 ולנפות למחוזות ת י הל נ המי החלוקה  ישראל מפת בי: נספח



מבוא

לתכנן ניתן שבעזרתם הבסיסיים הכלים אחד את מהווים דמוגרפיים נתונים

על מידע לספק היא הנוכחי הדו"ח מטרת לקשישים. השירותים של פיתוח
זר. ובאופן ,2000 ושנת 1988 שנת שבין בתקופה בישראל הקשישה האוכלוסייה

ברמה והן הארצית ברמה הן יותר, והרחוק הקרוב  העתיד לקראת היערכות לאפשר
במחקרים שנמצא הברור הקשר מן נובעת הדמוגרפי הנושא של החשיבות האזורית.

מתברר, שונים מסקרים בשירותים. הצורר לבין דמוגרפיים מאפיינים בין שונים
עולים אסיהאפריקה, וילידי הנשים ,75+ ה בני של משקלם שעולה ככל כי
קשישים אוכלוסיית אותה של הצורך גדל מכר וכתוצאה המוגבלות, שיעורי

.(1987 ושמואלי, פקטור (חביב, קהילתיים1 בשירותים
הבדלים ישנם אך הכללית, האוכלוסייה מתוך 9* כ הקשישים מהווים בישראל
הקשישים הרכב שונה כן, כמו הקשישים. בשיעור השונים האזורים בין משמעותיים

ומוצא. מין גיל, מבחינת השונים באזורים
ומוצא, מין גיל, דת, שהם הבסיסיים הדמוגרפיים במשתנים מתרכז הדו"ח

על הוא בניתוח הדגש .2000 ו 1995 ,1990 ,1988 השנים לגבי אומדנים ומציג
אסיהאפריקה), וילידי נשים ,75+ (בני לעיל שהוסבר כפי הסיכון, קבוצות

התייחסות, שנת בכל הסיכון קבוצות משקל (א) משלימים: ממדים שני בו ומשולבים

ההתייחסות. שנות בין הסיכון קבוצות של הגידול אחוז (ב)
ולא יהודים  בארץ הקשישים בכלל דן א' פרק פרקים: לשני מחולק הדו"ח

ברמה אלה אוכלוסייה קבוצות שתי בין הקיימים ההבדלים הדגשת תוך יהודים,
מגורים, אזור עלפי היהודים הקשישים באוכלוסיית עוסק ב' פרק הכללארצית.

לשישה המשתייכות נפות 14  הפנים במשרד המקובלת הארץ חלוקת לפי וזאת
ב'). נספח (ראה מחוזות

המרכזית הלשכה של התחזיות עיקריים: מקורות שני על מבוסס הדו"ח

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

1



יהודים ולגבי האוכלוסייה כלל לגבי הכללארצית לרמה המתייחסות לסטטיסטיקה,
הוכנו אשר והתחזיות תשמ"ט) לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה בנפרד ולאיהודים

העברית, באוניברסיטה לדמוגרפיה החוג חוקרי עלידי ברוקדייל מכון עבור
פרויקט ישראל. לחקר ירושלים מכון עם בשיתוף שנעשה יותר, רחב פרויקט במסגרת

סכלקנס, בןמשה, (פרידלנדר, בישראל התחזיות עול היסוד הנחות בניתוח עוסק זה
הסבר בלבד. ליהודים מתייחסות והן (נפות), אזורים לפי הן אלה תחזיות .(1989

המתודולוגי. בנספח מובא התחזיות על יותר מפורט

י ז "

2



ארציות תחזיות  בישראל הקשישים אוכלוסיית אי: פרק

25 ו יהודים אלף 370 מתוכם ,(1988) קשישים אלף 395 כיום חיים בארץ
הקשישים במספר $17; של גידול צפוי 2000 לשנת עד .(1 לוח (ראה לאיהודים אלף

אלף 39 ו יהודים אלף 423 זר. מתוך כאשר נפש, אלף 462 כ ימנו והם בארץ,
הנדונה התקופה במשך קשישים אלף 67 של תוספת מהווה זה גידול לאיהודים.

20001988 דת, לפי בישראל הקשישים ואוכלוסיית הכללית האוכלוסייה :1 לוח

2000 1995 1988

הכללית האוכלוסייה

אלפים
5,370.3 4,974.0 4,467.7 סה"כ
4,212.3 3,967.4 3,649.1 יהודים
1,158.0 1,006.6 818.6 לאיהודים

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

הקשישים אוכלוסיית

אלפים
462.3 434.4 395.0 סהייכ
423.1 402.4 369.9 יהודים
39.2 31.8 25.1 לאיהודים

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

($;) באוכלוסייה הקשישים משקל

8.6 8.7 8.8 סה"כ
10.0 10.1 10.1 יהודים
3^4 3^_2 3^1 לאיהודים

סידרת ,2010 עד בישראל האוכלוסייה תחזית לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מקור;
תשמ"ט. ירושלים, ,828 מס' מיוחדים פרסומים
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(ראה הקשישים באוכלוסיית :.l%3 של ממוצע שנתי גידול ופירושו ,(20001988)
.(2 לוח

,9* ל קרוב הוא התקופה, אורך לכל הכללית, באוכלוסייה הקשישים משקל

בלבד. $3 הלאיהודית ובאוכלוסייה 103; מהווים הם היהודית באוכלוסייה כאשר

דת, לפי הקשישים אוכלוסיית של הגידול שיעורי את בוחנים כאשר זאת, עם

אצל המקביל מהשיעור ארבעה פי גבוה הגידול שיעור הלאיהודים שאצל מוצאים
שאחוז בכר גם ביטוי מוצאת זו עובדה בהתאמה. ,#14 ו $56; היהודים: הקשישים
ל יגיע הוא 2000 ובשנת ,%6 ו נ הי כיום הקשישים מכלל הלאיהודים הקשישים

כיום מהווים הלאיהודים שבה הכללית, באוכלוסייה גם מצטיירת תופעה אותה .8*

בארווז בפער מתבטא הדבר .$22< ל יגיעו הם (2000) הנדונה התקופה ובסוף $18;

לפי בישראל הקשישים ובאוכלוסיית הכללית באוכלוסייה הגידול אחוז :2 לוח
20001988 דת,

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

הכללית האוכלוסייה

התקופה בכלי גידול
8 11 20 כ סר."
6 9 15 יהודים
15 23 41 לאיהודים

ממוצע שנחי גידול
1.5 1.5 1.5 כ סר,"
1.2 1.2 1.2 יהודים
2.8 3.0 2.9 לאיהודים

הקשישים אוכלוסיית
התקופה בכל גידול

6 10 17 סה"כ
5 9 14 יהודים
23 27 56 לאיהודים

ממוצע שנתי גידול
1.3 1.4 1.3 סה"כ
1.0 1.2 1.1 יהודים
4.3 3.4 3.8 לאיהודים
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בכל i.l*r ל מגיע זה אחוז היהודים הקשישים שאצל בעוד השנתי. הגידול
1995 (ביו התקופה סוף לקראת .3.8t הוא הלאיהודים הקשישים אצל הרי התקופה,
4^ לעומת היהודים בקרב l.Ot יגדל: השנתי בגידול שהפער צפוי (2000 ל

.(2 לוח (ראה ם די הו הלאי בקרב
ול"ישישים" (7465 (בני ל"צעירים" הקשישים אוכלוסיית את לחלק נהוג
תמנה היא 2000 ובשנת נפש, אלף 160 כיום מונה הישישים קבוצת .(75+ (בני

עלייה צפויה היהודים הקשישים באוכלוסיית .(3 לוח (ראה נפש אלף 200 ל קרוב
חלקם יגיע 1988 ב הקשישים מכלל 4>tt מ :75+ ה בני של היחסי במשקלם מתונה
ה"ישישים" של משקלם ירד הלאיהודים הקשישים אצל לעומתם, .2000 בשנת 43* ל

לומר, ניתן כך .2000 ב הלאיהודים הקשישים מכל לכשליש 1988 ב *י41 מכ
אוכלוסיית ואילו הזדקנות, מגמת קיימת היהודים הקשישים אוכלוסיית שבקרב

ישירות נובע הדבר יחסית. יותר צעירה ונעשית הולכת הלאיהודים הקשישים
בני שקבוצת צפוי, ודת. גיל לפי הקשישים של הדיפרנציאליים הגידול משיעורי
בכל בלבד $13 ב יגדל הצעירים הקשישים מספר ואילו ,%24 ב תגדל 75+ ה

ה"צעירים" אצל מאשר שלושה פי הוא ה"ישישים" של הגידול היהודים אצל התקופה.
קבוצת הפוך: בדיוק המצב הלאיהודים אצל ואילי (nnKnm ,8>k ו 24^
בהתאמה). ,253; ו 77^ הישישה הקבוצה מאשר שלושה פי תגדל ה"צעירים"

ולעומת האוכלוסייה, מכלל מחצית בדיוק הנשים מהוות הנדונה התקופה בכל

.(4 לוח (ראה הקשישים מכלל %57 ל %55 ביו הינו הקשישים בקרב חלקן זאת
אוכלוסיית בין ההבדלים הנשים. של יותר הגבוהה החיים בתוחלת נעוצה זו עובדה

כי אם משמעותיים, אינם הלאיהודית הקשישים לאוכלוסיית היהודית הקשישים
הקשישות של ממשקלו במעט נמוך הקשישים מכלל הלאיהודיות הקשישות של משקלו

היהודיות.

בארץ הקשישות במספר 20* של גידול צפוי 2000 ו 1988 שביו בתקופה
הפער היהודית הקשישה באוכלוסייה הגברים. הקשישים אצל 14* של גידול לעומת
אצל >?* רק לעומת הנשים אצל 19^ הם: הגידול ושיעורי יותר, גדול המינים בין
הראשון בחלק בעיקר מופיעים הגידול בשיעורי שההבדלים לציין, מעניין הגברים.
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20001988 וגיל, דת לפי הגידול ושיעור בישראל הקשישים אוכלוסיית :3 לוח
הגידול # אלפים

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

6 10 17 462.3 434.4 395.0 קשישים 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 הקשישים
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

r 14 8 24 185.2 162.5 149.9 75+

י 43.8 40.4 40.5 75+ בני %

הלא הקשישים
23 27 56 39.2 31.8 25.1 יהודים

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 *

ההבדלים (20001995) התקופה של השני בחלק ואילו ,(19951988) התקופה של

הלא (אצל נעלמים או היהודים) (אצל מצטמצמים המינים בין הגידול בשיעורי

יהודים).
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20001988 ומין, דת לפי הגידול ושיעור בישראל הקשישים אוכלוסיית :4 לוח
הגידול % אלפים

1995 בין 1988 בין 1988 בין
2000 ל 1995 ל 2000 ל 2000 1995 1988

6 10 17 462.3 434.4 395.0 קשישים סה"כ
6 7 14 204.4 192.0 179.9 גברים
6 13 20 257.8 242.2 215.1 נשים

55.8 55.8 54.5 הנשים %

j>9 14 423.1 402.4 369.9 היהודים הקשישים
4 5 9 183.6 176.3 168.2 גברים
6 12 19 239.5 226.1 201.7 נשים

56.6 56.2 54.5 הנשים #

הלא הקשישים
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 נשים

55.1 55.0 53.4 הנשים %
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גיאוגרפי אזור לפי תחזיות  היהודים הקשישים בי: פרק

/■ מחוזות לפי בישראל היהודים הקשישים לגבי בתחזיות עוסק זה פרק

מזוויות הקשישים של האזורית בתפרוסת השינויים את לבחון ניתן ונפות.1
שונות.

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

ביחס האזורים בין נשווה אנו העתיד, לקראת הצרכים ישתנו וכיצד היום הצרכים
היבטים: לכמה

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 האזורים בין ההבדלים (ג)

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

!, ותכנון הצרכים התפתחות לגבי משמעות ישנה כשלעצמו אזור בכל להתפתחות .2
if אנו לכן אחרים. באזורים להתפתחויות קשר ללא אזור, באותו שירותים ופיתוח

בכל שיתרחשו לשינויים באשר הכוללת התמונה את הפרק של השני בחלק מציגים
היבטים: מספר זו לתמונה ואזור. אזור

< האזור. אוכלוסיית כלל מתוך ושיעורם הקשישים מספר יגדל בכמה (א)
מין גיל, לפי הקשישים הרכב ישתנה וכיצד השונות תתהקבוצות יגדלו בכמה (ב)

ומוצא.

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

האזורים ן בי השוואה .1

אשר המרכזיים הדמוגרפיים המשתנים של ההתפתחות את מנתח זה סעיף

"אוכלוסייה", או "קשישים" המונח זה בפרק שנזכר פעם בכל ואילך, מכאן 1
היהודית. לאוכלוסייה או היהודים לקשישים היא הכוונה

8

1



הקשישים אוכלוסיית של הצרכים של דיפרנציאלית התפתחות על להצביע יכולים
.(20001988) הנדונה בתקופה השונים באזורים

האוכלוסייה בכלל ושיעורם הקשישים מספר א.

התגוררו בארץ היהודים הקשישים אלף 370 מסך %40 ל קרוב ,1988 ב

אחד בכל $3 וכ חיפה, במחוז ]^ המרכז, במחוז התגוררו 2(^ אביב, תל במחוז
.(5 לוח (ראה והדרום הצפון ירושלים, מהמחוזות

חיפה, נפת .$13.8; לבין .S%5 בין נע האוכלוסייה מכלל הקשישים שיעור
ו $13.7; ,13.831) בארץ ביותר זקנים" ה" האזורים הם השרון ונפת אביב תל מחוז

לפי הכללית באוכלוסייה ומשקלם בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית :5 לוח
ו2000 1988 גיאוגרפי, אזור

הקשישים אחוז ~~ ~~~~
יה באוכלוסי זים אחו אלפים

2000 1988 2000 1988 2000 1988

10.0 10.1 100.0 100.0 423.1 369.9 ארצי סה"כ

8.1 7.9 9.2 8.4 39.0 31.0 ירושלים מחוז
7.2 7.5 7.6 7.5 32.3 27.7 הצפון מחוז
5.6 5.6 1.2 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 נפת
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 חיפה מחוז
14.1 13.8 13.5 14.6 56.9 54.1 חיפה נפת
9.5 10.2 2.4 2.7 10.3 10.1 חדרה נפת

7.9 8.5 20.9 20.0 88.3 74.1 המרכז מחוז
9.9 10.6 4.5 4.8 18.9 17.7 השרון נפת
7.6 8.2 8.0 7.4 33.7 27.3 תקוה פתח נפת
8.4 7.4 2.1 2.0 9.1 7.5 רמלה נפת
7.1 7.9 6.3 5.8 26.6 21.6 רחובות נפת

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
8.2 7.1 5.1 4.3 21.5 16.0 אשקלון נפת
6/7 5.5 4.9 3^ 20.8 14.3 שבע באר נפת
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מאופיינות לעומתם, הכללית). האוכלוסייה מתוך קשישים של בהתאמה, ,%10.6
.e%8 ו .S.6%,S%5) קשישים של נמוכים באחוזים וכינרת צפת שבע, באר נפות

.(5 לוח ראה ,rDannna

בין מאד שונה 2000 ו 1988 השנים בין הקשישים במספר הצפוי הגידול קצב

שפרועיו התקופה, בכל $46;  שבע באר בנפת צפוי ביותר המהיר הגידול האזורים.
לעומתם . %34  מהיר גידול צפוי אשקלון בנפת .da .Z%2 של שנתי גידול קצב

,*ד 5^ מאד נמוכים שיעורי צפויים השרון ובנפת אביב תל במחוז חיפה, במחוז
.(6 לוח (ראה ל;243 $14; בין נע הגידול שיעור האזורים ביתר בהתאמה). 8* ו

לא ,2000 שנת עד האזורים, בין הגידול בקצב הגדולים ההבדלים אף על

אזור לפי בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית של הגידול אחוז :6 לוח
2000 ל 1988 בין נבחרות בתקופות גיאוגרפי,

2000 ל 1995 ן בי 1995 ל 1988 ן בי 2000 ל 1988 ו בי
גידול גידול גידול גידול גידול גידול
שנתי כללי שנתי כללי שנתי כללי
1.0 5 1.2 9 1.1 14 ארצי סה"כ

2.2 11 1^7 13 1^9 26 ירושלים מחוז
1^0 5 ^5 11 _1^3 17 הצפון מחוז
1.5 8 1.6 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 גפת
0.1 0 0.2 2 0.2 2 חדרה נפת

1.5 8 1.5 ri 1.5 J9 המרכז מחוז
0.3 2 0.7 5 0.6 7 השרון נפת
1.9 10 1.7 13 1.8 24 תקוה פתח 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
2.4 13 2.5 19 2.5 34 אשקלון נפת
3.2 17 3.2 25 3.2 46 שבע באר נפת
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ובתפרוסת האוכלוסייה מכלל הקשישים בשיעור משמעותיים שינויים צפויים
הארץ. ברחבי הקשישים

, (.V%4 ל .b%2 (מ הדרום במחוז הקשישים שיעור יעלה 2000 לשנת עד
.(.S%1 ל \*<.ר (מ ירושלים .14)ובמחוז %2 ל 13.7^* (מ אביב תל במחוז

7.9*; ל .S%5 (מ הקשישים בשיעור קלה ירידה צפויה והצפון המרכז במחוזות
לוח (ראה יציב ישאר הקשישים שיעור חיפה במחוז בהתאמה). *1י.ר, ל *נ7.5 ומ

.(5
במעט. רק תשתנה הקשישים של הגיאוגרפית התפרוסת ,2000 שנת עד כאמור,
יעלה ובמקביל $6 בכ ירד וחיפה אביב תל במחוזות המתגוררים הקשישים אחוז

הדרום. במחוז ובמיוחד האזורים ביתר שיעורם

גיל לפי הרכב ב.

הקשישים: אוכלוסיית את המרכיבות גיל קבוצות שלוש ביו מפרידים אנו
הקבוצה ומתוך ומעלה, 75 בני  "הישישים" ,74 עד 65 בני  "הצעירים"
.(10 ו 7 לוחות (ראה ומעלה 80 בגיל לאוכלוסייה גם נתייחס האחרונה

צפת רמלה, בנפות %35 כ בין הקשישים מכלל 75+ בני אחוז נע 1988 בשנת
בני שיעור . (4C^ לכ מגיע הארצי (השיעור ירושלים במחוז 43** לכ ואשקלון,
.($18; כ הוא הארצי (הממוצע 2^ ל $15; בין נע הקשישים בקרב ומעלה 80

$37; ב 2000 לשנת 1988 שנת בין הארצית ברמה תגדל 80+ ה בני קבוצת
ובנפת חיפה במחוז .75+ בני בקרב $24; ו 7465 בני בקרב %8 של גידול לעומת
בהתאמה ,5* ו %4 של בשיעורים הנדונה בתקופה יקטן "הצעירים" מספר השרון
ירושלים. במחוז 31* ו שבע באר בנפת $45; של גידול לעומת שלילי), (גידול

ביותר הגבוהים הפערים יהיו אביב תל ובמחוז עכו נפת יזרעאל, נפת צפת, בנפת
כך, הקשישים. אוכלוסיית את המרכיבות הגיל קבוצות של הגידול שיעורי בין

$42; ב תגדל 75+ ה בני קבוצת ,8* ב 7465 בני קבוצת תגדל צפת בנפת למשל,
במחוז בארץ. ביותר הגבוה השיעור  11* ב יגדל ומעלה 80 ה בני מספר ואילו
רמלה בנפת כינרת, בנפת בהתאמה. ,323. ו $18; ,1* יהיה הצפוי הגידול אביב תל
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ואזור גיל לפי הגידול ושיעור בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית :7 לוח
, 2000^1988 גיאוגרפי,

הגידולאלפים * 2000 1988
80+ 75+ 7465 80+ 75+ 7465 80+ 75 + 7465

37 24 8 93.7 185.2 237.9 68.6 149.9 220.0 ארצי סה"כ

2219:31 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 4 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 7.0 10.6 השרון נפת
39 29 20 7.4 14.5 19.3 5.3 11.3 16.0 תקוה פתח נפת
42 31 15 1.6 3.5 5.6 1.1 2.7 4.9 רמלה נפת

.ן 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 אביב תל מחוז
62 47 36 7.7 16.3 26.0 4.8 11.0 19.2 הדרום 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 שבע באר נפת

כאשר יותר, קטן הגיל קבוצות שתי של הגידול בשיעורי ההבדל רחובות ובנפת
"הצעירים" של הגידול משיעור כפול אלה באזורים "הישישים" של הגידול שיעור
משיעור חמישה לפי שלושה פי בין גבוה ומעלה 80 ה בני של הגידול ושיעור

במיוחד  הדרום ובמחוז תקוה פתח בנפת .(7465 (בני "הצעירים" של הגידול

"הצעירים", של הגידול שיעורי בין יותר נמוך פער נמצא  שבע באר בנפת
.80+ ה ובני "הישישים"

הצעירים הקשישים קבוצת הפוך: בו המצב כי חריג, מהווה ירושלים מחוז
בני וקבוצת בהתאמה), ,19* ו 31*) הישישים מקבוצת יותר גבוה בשיעור תגדל
קבוצת של הגידול שרוב לציין, ראוי .($22,) במיוחד נמוך בשיעור תגדל 80+ ה
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של חלקם ומעלה. 80 ה בני של הגידול עלידי מוסבר (75+ ה (בני הישישים

בנפת %52 ל ועד כינרת בנפת $84; בין נע הישישים קבוצת של בגידול 80+ בני
ארצית. הכלל ברמה $71; והוא עכו

מקבוצת יותר מהר גדלות 80+ ו 75+ בני קבוצות האזורים בכל כאמור,
במשקל הגידול גדל. הקשישים בקרב שמשקלן כך ירושלים), ממחוז (חוץ הצעירים
בשנת השרון. 7ככ3ה והצפון חיפה במחוזות במיוחד גבוה יהיה ומעלה 75 בני

משקל לפי האזורים דירוג .$44; ל קרוב להיות צפוי 75+ בני של המשקל 2000

ולנפת (463;) ביותר הגבוה הישישים שיעור צפוי השרון שלנפת כר ישתנה הישישים

.(%38) ביותר הנמוך השיעור שבע באר

ן מי לפי הרכב ג.
, (54!!;) הקשישים אוכלוסיית ממחצית למעלה 1988 ב כבר מהוות הנשים
ו 8 לוחות (ראה 553; חדרה ובנפת מהקשישים $52; מהוות הן רמלה בנפת כאשר

.(10

אצל המקביל מהשיעור הנשים של הגידול שיעור גבוה הארץ אזורי בכל
הגברים של מזה כפול הנשים של הגידול שיעור הארצית וברמה הקשישים, הגברים

שיעור רמלה ונפת עכו נפת יזרעאל, נפת צפת, בנפת בהתאמה). ,9* ו $19;)

ל $18; בין נע הנשים של הגידול ושיעור ן$14, ל #8 בין נע הגברים של הגידול
אוכלוסיית של אפסי גידול מוצאים אנו השרון ובנפת חיפה במחוז בהתאמה. ,$26;

בעוד ,14* הוא הנשים אוכלוסיית של הצפוי הגידול אביב תל במחוז הגברים.
במחוז .2000 ל 1988 שבין בתקופה בלבד 1* ב תגדל הגברים שאוכלוסיית

שבע) באר בנפת (במיוחד הדרום ובמחוז תקוה פתח בנפת כינרת, בנפת ירושלים,
בנפת משמעותיים. ולא נמוכים והנשים הגברים של הגידול בשיעורי ההבדלים

,1^1 ו (*נ27 הגברים של מזה 5C^ ב גבוה הנשים אצל הגידול שיעור רחובות
בהתאמה).

האזורים ,ודירוג .se%6 ל יעלה הקשישים בקרב הנשים משקל 2000 בשנת
(54^ נמוכים שיעורים יהיו שבע ובאר כנרת בנפות ישתנה. הנשים שיעור לפי

.(%57 (מעל נשים של גבוהים שיעורים ועכו השרון ובנפות
13



ואזור מין לפי הגידול ושיעור בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית :8 לוח
20001988 גיאוגרפי,

, אלפים
הגידול # 2000 1988

נשים גברים נשים גברים נשים 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 _14 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

14 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 6u_6 שבע באר נפת

מוצא לפי הרכב ד.

(מוצא אסיהאפריקה מוצא: קבוצות לשתי הקשישים את חילקנו הניתוח לצורך

לפי האזורים בין ההבדלים "מערבי"). (מוצא וישראל ואירופהאמריקה "מזרחי")
והן המוצא קבוצות של במשקלו הן ומין, גיל לפי להבדלים בהשוואה גדולים מוצא

הצפוי. השינוי בשיעור

משקל בארץ. מהקשישים $28 כ מזרחי ממוצא הקשישים מהווים 1988 בשנת

קבוצת רמלה. בנפת 5^ ל חיפה בנפת 153; כ בין נע מזרחי ממוצא הקשישים
אלף 102 מכ ,56* ב 2000 ל 1988 שבין בתקופה תגדל מזרחי ממוצא הקשישים
מערבי ממוצא הקשישים קבוצת לעומתם, התקופה. בסוף אלף 160 לכ כיום נפש
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9 לוחות (ראה 2000 בשנת נפש אלף 264 לכ כיום נפש אלף 268 מכ flk ב תקטן

ילידי הקשישים בקבוצת $50; מ למעלה של גידול צפוי הארץ אזורי ברוב .(10 ו
השרוך, בנפת חיפה, במחוז יזרעאל, בנפת כינרת, בנפת צפת, בנפת אסיהאפריקה.

שתנוע מערבי, ממוצא הקשישים במספר ירידה תחול אביב תל ובמחוז רמלה בנפת
פער נמצא שבהם האזורים חדרה). (בנפת 123; ל ויזרעאל) כינרת (בנפות 2* בין
אירופה וילידי אסיהאפריקה ילידי של הגידול שיעורי בין יחסי, באופן קטן,
,123. ו $52;) ירושלים ומחוז בהתאמה) ,$31; ו 62*) שבע באר נפת הם: אמריקה

בהתאמה).

ואזור מוצא לפי הגידול ושיעור בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית :9 לוח
20001988 גיאוגרפי,

ם י פ ל א
הגידול 3; 2000 1988

מוצא מוצא מוצא מוצא מוצא מוצא
אירופה אסיה אירופה אסיה אירופה אסיה
אמריקה אפריקה אמריקה אפריקה אמריקה אפריקה

1 56 263.6 159.5 267.5 102.4 ארצי סה"כ

12 52 22.5 16.5 20.1 10.9 ירושלים מחוז

.ב ^51 19.1 13.3 19.0 8.8 הצפון מחוז
4 51 2.3 2.8 2.3 1.9 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 נפת

^6 55 50.3 16.9 53.3 10.9 חיפה מחוז
4 62 44.1 12.9 46.1 7.9 חיפה נפת
12 36 6.2 4.0 7.1 3.0 חדרה נפת

3 54 51.5 36.8 50.1 23.9 המרכז מחוז
$ 49 11.8 7.1 12.9 4.8 השרון נפת
7 58 19.7 14.0 18.4 8.9 תקוה פתח נפת
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 אביב תל מחוז
20 61. 18.9 23.4 15.7 14.6 הדרום מחוז
11 60 9.4 12.1 8.4 7.6 אשקלון נפת
31 62 9^5 11.3 7^3 0\ל שבע באר נפת
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ממוצא הקשישים שיעור הארץ בכל יגדל 2000 בשנת אלה, משינויים כתוצאה
לא מוצא לפי האזורים של הדירוג אולם, הקשישים. מכלל %38 לכ ויגיע מזרחי
($23;) מזרחי ממוצא קשישים של הנמוך השיעור ישאר חיפה בנפת להשתנות. צפוי

.(6231) ביותר הגבוה השיעור רמלה ובנפח

אזור לפי בישראל היהודים הקשישים באוכלוסיית הסיכון קבוצות משקל :10 לוח
~~~~ 2000 ו 1988 גיאוגרפי,

!,, 2 0 0 0 1 9 8 8
הקשישים מתוך $ הקשישים מתוך $

מוצא מוצא
י, אסיה בני בני אסיה בני בני

אפריקה נשים 80+ 75+ אפריקה נשים 80+ 75+

37.7 56.6 22.1 43.8 27.7 54.5 18.5 40.5 ארצי סה"כ
ץ

42.3 55.3 20.3 40.3 35.2 55.0 21.0 42.7 ירושלים מחוז

41.0 56.6 21.2 43.0 31.6 54.6 16.0 37.1 הצפון מחוז
55.6 56.1 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

22.6 57.2 23.1 45.8 14.6 54.8 18.2 40.4 חיפה 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
37.6 57.3 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 תקוה פתח 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 אביב תל מחוז
55.4 54.9 18.2 38.4 48.2 53.9 15.7 36.5 הדרום מחוז
56.4 55.5 18.6 39.1 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 שבע באר נפת

16



אזור כל של ן ו אפי .2

מכלול את ונבדוק בנפרד, ונפה) (מחוז גיאוגרפי אזור בכל נדון זה בסעיף
הבולטים הממצאים מוצגים מחוז בכל זה. בדו"ח המתוארים הדמוגרפיים המשתנים

.(10 ו 6 ,5 לוחות (ראה אותו המרכיבות הנפות לגבי והן כולו המחוז לגבי הן

קשישים, אלף 31 כיום בו וחיים חדנפתי הוא זה מחוז ירושלים: מחוז

. %8 כ על עומד באוכלוסייה ומשקלם ymn הקשישים מכלל ff$ מ למעלה המהווים
39 ל באזור הקשישים מספר יגיע ,2000 בשנת דהיינו הנדונה, התקופה בסוף
בארץ, ביותר הגבוהים בין הוא זה גידול .263< של גידול הדבר ופירוש אלף,

בתקופה כאשר ,1.9* הוא השנתי הגידול ארצי. הכלל מהגידול כפול כמעט והוא
הוא באזור (75+ (בני הישישים שיעור .$2.2; ל יגיע הוא 2000 ל 1995 שבין
האזורים, לשאר בניגוד הקשישים. מכלל 433; כ על כיום ועומד בארץ, הגבוה
7465 בני של מזה נמוך יהיה 75+ בני של 2000 שנת עד הצפוי הגידול שיעור

הקשישים. מכלל $40; ל לרדת צפוי הישישים משקל מכך כתוצאה . (3^ לעומת $19;)

הקשישים מכלל $21; דהיינו, הישישים, משיעור כמחצית מהווה 80+ ה בני שיעור
שנת לקראת במעט אך ירד והוא בארץ, הגבוה השיעור זה כאן גם כאשר  1988 ב

של במשקלם בירידה מוסברת ומעלה 75 בני של במשקלם הירידה שרוב מכאן, .2000

מאחר מהקשישים. 35* לכ כיום מגיע אסיהאפריקה ילידי שיעור .7975 בני
של מזה ארבעה פי גבוה יהיה אסיהאפריקה ממוצא קשישים של הגידול וקצב

קשישים יהוו התקופה שבסוף צפוי , (3^ לעומת 523;) מאירופהאמריקה קשישים
בשיעור שינוי יהיה לא התחזית בתקופת באזור. הקשישים מכלל $42? מזרחי ממוצא

הקשישים. מכלל %55 כ וישאר ירושלים במחוז הנשים

יזרעאל כינרת, הגולן), (כולל צפת נפות את כולל המחוז הצפון; מחוז
32 כ בו יהיו 2000 בשנת כאשר קשישים, אלף 28 כ כיום חיים זה במחוז ועכו.

זה במחוז הקשישים הארצי. הגידול שיעור על במעט העולה ,1731 של גידול  אלף
בנפות חיים ($72;) באזור הקשישים רוב בארץ. הקשישים מכלל %8 ל קרוב מהווים
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וכינרת צפת בנפות והשאר (1988 ב בהתאמה, אלפים, ו9 אלף 11) ועכו יזרעאל
האוכלוסייה מכלל הקשישים משקל .(1988 ב מהן אחת בכל נפש אלפים (כארבעת

בנפת %9 ל צפת בנפת $6 כ בין נע זר. ומשקל התקופה), (בכל %7 כ הוא במחוז
ל 1988 ב $37; מ לגדול צפוי במחוז (75+ ה (בני הישישים אחוז יזרעאל.

בתקופה הקשישים מכלל 2^ ל 16^ מ יגדל 80+ ה בני ומשקל ,2000 בשנת *י43

הישישים. קבוצת של מהגידול 663; 80+ ה בני תורמים הצפון במחוז כאשר זו,
הגידול כמו בדיוק  במעט אך יגדל במחוז האוכלוסייה בכלל הקשישות משקל

הארצי.

בעוד הצפון. למחוז השייכות הנפות בין מוצא לפי משמעותיים הבדלים ישנם
,$41; ו %44 ל כיום מגיע מזרחי ממוצא הקשישים שיעור וכינרת צפת שבנפות
השיעור על ועומדים יותר נמוכים השיעורים יזרעאל.ועכו בנפות הרי בהתאמה,

, אסיהאפריקה ילידי יגיעו שבה ,2000 בשנת גם ימשיך זה פער . (28:1 (כ הארצי
יגיע ועכו יזרעאל בנפות ואילו בהתאמה, , %50 ו %56 ל וכינרת צפת בנפות

קבוצות בין הגידול בקצב שהפערים לציין חשוב בהתאמה. ,$35; ו $37; ל שיעורם
; הקשישים מספר יגדל ל2000 1988 בין בארץ. הגדולים הם הצפון במחוז המוצא

מערבי. ממוצא הקשישים במספר 1* של גידול לעומת $51 ב מזרחי ממוצא

מהווים והם בישראל, מהקשישים *ר\ כ כיום חיים זה במחוז חיפה; מחוז

משתי מורכב המחוז במיוחד. גבוה קשישים שיעור  באזור מהאוכלוסייה 13*

חיים שבה חדרה, ונפת קשישים, אלף 54 כ 1988 ב חיים שבה חיפה, נפת נפות:
הוא זה באזור הקשישים באוכלוסיית הגידול שיעור קשישים. אלפים כעשרת כיום

חדרה ובנפת הארצי), מהשיעור (כשליש בלבד #5 ל ומגיע בארץ, ביותר הנמוך

יצוין, .(20001988) הנדונה התקופה בכל בלבד $2; ל ומגיע יותר נמוך אף הוא

הקשישים שיעור אפס. על עומד באזור הגידול שיעור 2000 ל 1995 שבין שבתקופה
ב 23k ו 1988 ב $15; (כ בארץ ביותר הנמוך הוא חיפה בנפת מזרחי ממוצא

במעט גבוה במחוז הנשים שיעור הארצי. לשיעור דומה השיעור חדרה ובנפת (2000

46icf ל היום $40; מ לעלות צפוי (75+ (בני הישישים ומשקל הארצי מהשיעור
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הם 2000 ובשנת ,1988 ב הקשישים מכלל 1831 כ מהווים 80+ ה בני .2000 בשנת

של מהגידול 783; תורמים הם כמוכן במחוז. הקשישים מכלל 23* להוות צפויים
הנדונה. בתקופה 75+ ה בני

רמלה תקוה, פתח השרון,  זה במחוז נכללות נפות ארבע המרכז: מחוז
ב חיים במחוז בישראל. הקשישים מאוכלוסיית חמישית בו מתגוררת ורחובות.

צפוי 2000 בשנת באזור. התושבים ממספר $8 המהווים קשישים, אלף 74 כ 1988

תקוה פתח נפת .$19 של גידול שהוא נפש, אלף 88 לכ להגיע הקשישים של מספרם
זו בנפה קשישים. אלף 27 כ כיום חיים ובה במחוז, הנפות מבין הגדולה היא

($7) במיוחד נמוך גידול שיעור .$24  במחוז הגבוה הגידול שיעור את גם נמצא
רחובות בנפת קשישים. אלף 18 כ כיום חיים שבה השרון, נפת את מאפיין

$10) קשישים אלפים כשמונת רמלה ובנפת קשישים, אלף 22 כ כיום מתגוררים
המרכז). במחוז מהקשישים

וגם (1988 ב $52) בארץ הנמוך הקשישות הנשים שיעור נמצא רמלה בנפת
בה יש זאת לעומת .(1988 ב $35) בארץ הנמוך (75+ (בני הישישים שיעור

.2000 בשנת %62 ו ,1988 ב $51 מזרחי ממוצא קשישים של בארץ הגבוה השיעור
הדומים שיעורים קיימים ורחובות) תקוה פתח (השרון, האחרות הנפות בשלוש

(בני הישישים משקל הכלל מן יוצא והקשישות. הישישים אחוז לגבי הארצי לממוצע
מכלל $46 לכ להגיע וצפוי בארץ, הגבוה שהוא ,2000 בשנת השרון בנפת (75+

לשיעור דומה ורחובות השרון בנפות אסיהאפריקה ילידי שיעור באזור. הקשישים
מהקשישים לכשליש ומגיע זה שיעור על משקלם עולה תקוה פתח בנפת ואילו הארצי,

.2000 בשנת $42 ול כיום,

של ביותר הגדול הריכוז נמצא ובו חדנפתי, הינו זה מחוז אביב; תל מחוז
במחוז חיה בישראל הקשישים מאוכלוסיית $40 ל קרוב בארץ. הקשישים אוכלוסיית
הקשישים משקל לכך, נוסף .1988 בשנת נפש אלף 143 לכ מגיע ומספרם אביב, תל

תל שמחוז כך  $14; ל ומגיע בארץ, הגבוה הוא המחוז של הכללית באוכלוסייה
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של הגידול שיעור זאת, לעומת בארץ". ביותר הזקן "האזור לכינוי ראוי אביב
ל 1988 שביו התקופה בכל $8 בארץ: הנמוכים מן הוא באזור הקשישים אוכלוסיית
הגידול בגלל נפש. אלף 154 כ הקשישים אוכלוסיית תמנה המאה שבסוף כך ,2000
הקשישים מכלל 36^ כ רק 2000 בשנת באזור הקשישים אוכלוסיית תהווה הנמוך,

46k לכ 1988 ב הקשישים אוכלוסיית מתוך %42 מכ תגדל הישישים קבוצת בארץ.
ויהווה הקשישים, בקרב 2431 לכ $19; מ יגדל 80+ ה בני של משקלם .2000 בשנת

בין הוא מזרחי ממוצא הקשישים שיעור זו. קבוצה של בארץ הגבוה השיעור את אז
,1988 ב ($23;) הקשישים מאוכלוסיית מרבע לפחות ומגיע בארץ, הנמוכים

.(%34) 2000 בשנת הקשישים מאוכלוסיית ולכשליש

מתגוררים ובו שבע, ובאר אשקלון נפות נכללות זה במחוז הדרום: מחוז
בשיעור מאופיין הדרום מחוז נפה. בכל כמחציתם קשישים, אלף 30 כ כיום

של גידול על מדובר אשקלון בנפת הקשישים. במספר בארץ ביותר הגבוה הגידול
שבע באר ובנפת ,2000 ב אלף 21.5 ל 1988 ב נפש אלף 16 מ משליש: למעלה

/ 1988 ב נפש אלף 14 מ :(%46) מגודלה לחצי בקרוב תגדל הקשישים אוכלוסיית
היום זו, מסיבה ..S%2 של שנתי גידול כלומר, ,2000 בשנת נפש אלף 21 לכ

התקופה בסוף ואילו בישראל, הקשישים ממספר £8 כ זה במחוז הקשישים מהווים
משקל זאת, עם בארץ. הקשישים מאוכלוסיית עשירית יהוו הם (2000 (שנת הנדונה

.s%5) שבע באר בנפת ובמיוחד בארץ, הנמוכים בין הוא באוכלוסייה הקשישים
באופן צעירה הדרום במחוז הקשישים אוכלוסיית .(2000 בשנת 7* וכ 1988 בשנת
38^* וכ ,1988 בשנת הקשישים מסך 36* כ מהווים (75+ (בני והישישים יחסי,
במיוחד בה גבוה אסיהאפריקה ילידי הקשישים אחוז זאת, לעומת .2000 בשנת

2000 בשנת הקשישים. מכלל 48* לכ כיום ומגיע רמלה), נפת לאחר בגובהו (השני
באזור. הקשישים מאוכלוסיית 553; לכ להגיע צפוי הוא
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   ■■ י ■1*.

סיכום

מהאוכלוסייה, $4; היהודים הקשישים היוו ,1948 בשנת המדינה, קום עם

40 במשך הכללית. מהאוכלוסייה 103; כ היהודים הקשישים היוו 1988 ב ואילו
בשנה, $4.2; על הכללית באוכלוסייה הממוצע הגידול שיעור עמד שחלפו השנים

ו

. .e%8 ל הגיע הוא הקשישים באוכלוסיית ואילו
ובמאפייניו.. הקשישה באוכלוסייה לעתיד בהתפתחויות התמקד זה דו"רו

שלהם ומוצא, מיו גיל, דת, שהם ביותר הבסיסיים הדמוגרפיים במשתנים התמקדנו
בשירותים. ולצורך הקשישה האוכלוסייה בקרב המוגבלות לרמת מובהק קשר יש

אלה הן בסיכון" קשישים "אוכלוסיות אותן דווקא כי עולה, הנוכחי מהדו"ח

לגדול צפויה 75+ ה בני קבוצת כלומר, גבוהים. גידול שיעורי צפויים שבהן
הקשישים ואוכלוסיית מהקשישים יותר מהר  הקשישות ,7465 ה מבני יותר מהר

ממוצא הקשישים מאוכלוסיית יותר גבוה בשיעור לגדול צפויה מזרחי ממוצא
של בצרכים ניכר גידול צפוי המאה סוף עד ברורה: אחת משמעות אלה לכל מערבי.

בארץ. הקשישים אוכלוסיית
השונים באזורים העיקריים הדפוסים את מסכמים אנו 13 ו 12 ,11 בלוחות
שיעור ואת אזור בכל הקשישים כלל של הגידול שיעורי את מסכם 11 לוח בארץ.
הדירוג את מראה 12 לוח האוכלוסייה. לגידול מעבר הסיכון קבוצות של הגידול

הסיכון קבוצות של ומשקלן הקשישים שיעור עלפי ונפות) (מחוזות האזורים של

הבודק Spearman של הדרגות מיתאם מקדם את מציג 13 לוח התחזית. תקופות בשתי

.2000 לשנת 1988 שנת בין נפות לפי הדמוגרפיים המאפיינים בדירוג ההבדלים את

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

משתנה. הסיכון אוכלוסיות של משקלן לפי האזורים
מתוך קשישים של יחסית נמוך אחוז עלידי מאופינים 1988 שבשנת באזורים,

ולהיפך; הקשישים במספר גבוהים גידול שיעורי צפויים הכללית, האוכלוסייה
מספר של נמוכים גידול שיעורי צפויים גבוה, הקשישים משקל כיום בהם באזורים
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בקבוצות היחסי הגידול ושיעור הכולל הקשישים במספר הגידול שיעור :11 לוח
~ 20001988 גיאוגרפי, אזור לפי הסיכון

באזור הקשישים במספר לגידול מעבר הגידול * הגידול *
אסיה מוצא <JJ ב7<~ במספר

אפריקה נשים 80+ 75+ הקשישים
36 4 19 8 14 ארצי סח"כ
ss =   ===

ת ו מחוז

20 1 3 5 26 ירושלים
30 4 32 16 17 הצפיו
48 4 25 12 5 חיפה
29 3 20 8 19 המרכז
46 5 22 9 8 אביב תל
15 2 16 5 40 הירים

נפות

20 1 3 5 26 ירושלים
ן 25 5 42 18 20 צפת

22 1 29 8 17 כינרת
37 4 35 15 14 יזרעאל
27 4 27 20 19 עיי
54 4 27 14 5 חיפה
34 2 12 7 2 חדרה
39 6 35 16 7 השייו
28 2 12 4 24 תקוה פתח
22 5 18 9 20 רמלה
26 3 20 7 23 רחובות
46 5 22 9 8 אביב תל
19 3 21 9 34 אשקלון
12 1 11 2 46 שבע באר
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קבוצות ומשקל הקשישים שיעור לפי והנפות המחוזות דירוג השוואת :12 לוח
2000 ו 1988 בשנים הסיכון

סיכום _
י ו נ י הש 2 0 0 0 1 9 8 נוירון8 אסיה % % % % % %%%%אסיה %

האזור אפריקה נשים 80+ 75+ קשישים אפריקה נשים 80+ 75+ קשישים
זות מחו

2 5553 2 1114 ירושלים
4 3 4 4 6 4 3555 הצפון
+ 6 2222 6 2 432 חיפה
3 4 3 3 4 3 5343 המרכז
+ 51111 5 4221 אביב תל
1 6 6 6 5 1 6666 הדרום

ננ*ות

6 11 10 11 8 6 311 7 ירושלים
++ 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 חיפה
 8 6754 9 1244 חדרה

+++ 9 3113 11 9773 השרון
7 10 679 7 7336 תקוה פתח
+ 1 12 14 13 6 1 14 13 14 10 רמלה
 10 7 5 6 10 8 8558 רחובות
+ 13 1231 13 6422 אביב תל
+ 2 9 12 12 7 3 11 11 11 11 אשקלון
 4 13 13 14 12 2 10 9 10 14 שבע באר

יותר דירוג לאזור ניתן כן הסיכון, קבוצות של היחסי משקלן שעולה ככל 1
,1988 ב 75+ בני של ביותר הגבוה האחוז  בירושלים לדוגמה: גבוה.

ביותר. הנמוך האחוז  ובדרום

השונים: האינדיקטורים עלפני האזור של בדירוג השינוי את מסכם הטור 2
העלייה מידת על מצביע (+) הפלוסים מספר בדירוג; שינוי אין (=)

בדירוג. הירידה מידת על מצביע () המינוסים מספר בדירוג;
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הדירוג לבין 1988 ב הנפות דירוג בין המיתאם :13 לוח
מקדם עלפי דמוגרפיים, מאפיינים לפי 2000 ב

*(r rank) Spearman של הדרגות תאם מי

r rank ן המאפיי
0.98 הקשישים של האזורית התפרוסת

0.87 הכללית באוכלוסייה הקשישים *

הקשישים מתוך %

0.47 75+ בני
0.48 80+ בני

[ 0.54 נשים
0.96 אסיהאפריקה מוצא

המתודולוגי. בנספח הסבר ראה *

אך נמוך, 1988 ב הקשישים שיעור שבע ובאר אשקלון בנפות למשל כך הקשישים.
בנפות לעומתן, בהתאמה). ,%46 ו 34*) גבוה הקשישים במספר הגידול שיעור

הגידול שיעור אך גבוה, 1988 ב הקשישים שיעור אביב ותל השרון חדרה, חיפה,
נמצא זו תופעה למרות .( 8^* עד 2\) יחסי באופן נמור הקשישים במספר הצפוי

,2000 ו 1988 בין באוכלוסייה, הקשישים משקל לפי האזורים בדירוג שהשינויים
.(r=0.87) משמעותיים אינם

אסיה ממוצא הקשישים קבוצת של להתפתחות בהקשר גם נמצאה דומה תופעה
ואינו כמעט הוא אף זה ממוצא הקשישים אחוז לפי האזורים של הדירוג אפריקה.

בהם האזורים באותם המהיר הגידול למרות וזאת ,(r=0.96) התחזית בתקופת משתנה

האיטי והגידול אביב), ותל חיפה (נפות נמוך מזרחי ממוצא הקשישים אחוז
שבע). ובאר אשקלון רמלה, (נפות גבוה הוא 1988 בשנת זה אחוז בהם באזורים

בני (אחוז גיל לפי האזורים של הדירוג לעיל, שהוזכרו למאפיינים בניגוד
בולט הדבר .(r=0.47) 2000 ו 1988 השנים בין ישתנה (80+ בני ואחוז 75+

לגידול (ביחס 75+ בני של הנמוך מהגידול כתוצאה וזאת ירושלים בנפת במיוחד
1988 ב הסולם מראש זו נפה של המיקום את שינה אשר באזור), הקשישים כלל של

24



הפוכה. מגמה צופים אנו והשרון עכו בנפות .2000 בשנת נמוך למקום
לאורך שינויים צפויים הנשים אחוז לפי האזורים של לדירוג בנוגע גם

.(r=0.54) התחזית תקופת

במשקלן 2000 שנת עד ביותר הגבוהה העלייה כי עולה, מהלוחות לסיכום,
משמעותי באופן תעלה צפת נפת גם השרון. בנפת צפויה הסיכון קבוצות של היחסי

בנפות צפויה יותר מתונה עלייה ואילו הסיכון, קבוצות של הדירוג בסולם
בנפת כי נראה אלה, אזורים לעומת ואשקלון. אביב תל רמלה, חיפה, יזרעאל,

יותר מתונה וירידה הסיכון, קבוצות של היחסי במשקלן חדה ירידה תהיה ירושלים
יחולו לא ועכו כינרת בנפות ורחובות. שבע באר תקוה, פתח חדרה, בנפות

ל 1988 שבין בתקופה הסיכון קבוצות של היחסי במשקלו משמעותיים שינויים
.2000

על בנפות, הצפויים הדמוגרפיים מהתהליכים להסיק שאין לציין חשוב
יחידות היכן שהנפות מכיוון וזאת אלו, לנפות המשתייכים בודדים יישובים

תהליכים לאותם ביחס רבה שונות קיימת ובתוכן הטרוגניות, גיאוגרפיות
.(1989 סכלקנס, בןמשה, (פרידלנדר,

ו

ו

ו
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אי נספח
*

1990 גיאוגרפי, אזור לפי בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית א: ליורו

הקשישים מתוך $ ]1ה7^שיש~י~0
מוצא מתוך הקשישים תפרוסת
אסיה בני בני האוכלוסייה
אפריקה 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 נפת
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1995 גיאוגרפי, אזור לפי בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית ב: לוח
הקשישים מתוך $ הקשישים #

מוצא מתוך הקשישים תפרוסת
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

5077 5575 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 נפת

* 31.4 56.9 16.9 35.8 7.5 2.6 10.3 עיי נפת
י 20.9 56.5 21.2 40.8 13.3 16.7 67.1 חיפה מחוז

1875 5675 2173 40.9 14.3 14.1 56.9 חיפה נפת
34.2 56.7 20.7 39.8 9.8 2.5 10.2 חייה נפת
36.9 56.0 21.0 40.5 8.2 20.4 82.1 המרכז מחוז
3*79 56.9 21.7 42.2 10.3 4.6 18.6 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 33.4נפת 56.4 21.7 41.2 7.4 6.0 24.3 רחובות נפת

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
5^2 5574 1773 3672 777 4.7 19.0 אשקלון נפת
51.8 54.4 17.8 35.6 6.1 4.4 17.8 שבע באר נפת
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ולנפות למחוזות המינהלית החלוקה  ישראל מפת בי: נספח

מקרא / <^
נפה גבול = ) )ן /

T inn גבול = ~~~~~ \^^^r/T / L/

rrnrn/^"v

ונפה מחוז לפי העיקריים היישובים 1 S^ 1

</ב'2 ^sjlfd עיקרייס/ "18נינו נפר. ijjin/ \^\ (
טמש בית ירושלים, ירושלים ירושלים A^V'^jl ו
שמונה קרית צפת, צפח/גולן הצפון Jl/J/ni ל 1 ן* \

0בייה כנית הצפיי ^ל^ל^ץ^/ שאן\~א, בית נצרת, עפולה, יזרעאל הצפון / | ,^^^ / /
ה י הר נ עכו, עכו הצפון ^/^ ^ ^ ן***^ / /

הקריות חיפה, חיפה חיפה / ^ V / 1

n11n nnnn na>n/ ^^^ ^\s^ >^1 |
נתניה השרון t3nnn /^ / \*^ ' "') (

רעננה סבא, בפר תקוה, פחח תקוה פתח המרכז \^ / /
לוד רמלח, רמלה tDnnn Hו /

לציון ראשון רחובות, רחובות rjiffn I Vyי
חולון גן, רמת אביביפו, חל אביב תל אביב תל I /

ים בת גבעתיים, ברק, בני 1 /
הרצליה 1 /

מלאכי קרית אשדוד, אשקלון, אשקלון הדרום V (
דימונה אילת, שבע, באר שבע באר הדרום 1 /



מתודולוגי נספח

הלשכה עלידי הוכנה האחת תחזיות: שתי של שילוב על מתבסס הדו"ח
בשנת 4 מס' הסטטיסטי לירחון במוסף לראשונה והתפרסמה לסטטיסטיקה, המרכזית
עלידי הוכנה השנייה התחזית הלמ"ס"). ("תחזית מיוחד בפרסום ולאחרונה 1987

העברית באוניברסיטה לדמוגרפיה מהחוג בןמשה אליהו ומר פרידלנדר דב פרופ'
האוניברסיטה"). ("תחזית ברוקדייל מכון של מיוחדת בקשה עלפי

(יהודים דת לפי חלוקה עם בארץ, האוכלוסייה לכלל מתייחסת הלמ"ס תחזית
/ ו 7470 ,6965 שנים: חמש של גיל קבוצות של פירוט עם ומין ולאיהודים)

לגבי שונות הנחות על מבוססת מהן אחת שכל תחזיות שלוש מוצגות כאן .75+

: הסבירה התחזית שהיא "הבינונית", התחזית את בחרנו והגירה. תמותה פריון,
לשנים מתייחסת והיא 1985 שנת סוף הוא הלמ"ס לתחזית הבסיס יותר. והמקובלת

תשמ"ט). לסטטיסטיקה, המרכזית (הלשכה 2010 ו 2005 ,2000 ,1995 ,1990

הפנים: משרד של הנפות 14 לפי אזורית תחזית הינה האוניברסיטה תחזית
פתח השרון, חדרה, חיפה, עכו, יזרעאל, כינרת, הגולן), (כולל צפת ירושלים,
ליהודים מתייחסת זו תחזית שבע. ובאר אשקלון אביב, תל רחובות, רמלה, תקוה,
על יותר חזק דגש יש כאן אך שנים, חמש של גיל בקבוצות מדובר כאן גם בלבד.

,8480 ,7975 ,7470 ,6965 גיל: קבוצות לשבע המחולקת הקשישה, האוכלוסייה
לארבע האלה הגיל קבוצות את קיבצנו העבודה לצורך .95+ ו ,9490 ,8985

(שנת 1983 שנת הוא לתחזית הבסיס כאן .80+ ו 7975, 7470 ,6965 קבוצות:
בןמשה, (פרידלנדר, 2003 ו 1998 ,1993 ,1988 הן: התחזית ושנות המפקד)

.(1989 סכלקנס,
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כליליים נתונים  האוניברסיטה לתחזית הלמ"ס תחזית ביו השוואה :1 טבלה
_______

יברסיטה נ ו הא הלמ"ס תחזית
יהודים ם די הו לאי יהודים, סה"כ, אוכלוסייה קבוצת
נפות 14 הארץ כל גיאוגרפי אזור

(מפקד) 1983 שנה) (סוף 1985 הבסיס שנת

2003,1998,1993,1988 2010,2005,2000,1995,1990 התחזית שנות
מוצא מין, גיל, מוצא מין, גיל, דמוגרפיים משתנים

חמש (של גיל קבוצות מספר
7 3 הקשישה באוכלוסייה שנים)

בשתי השתמשו בה ואשר אוכלוסייה, תחזיות לערוך מקובל שבה השיטה

. (cohort component method) עוקבות לפי המרכיבים כשיטת ידועה התחזיות,
p=p+bd+m הבאה: הבסיסית המשוואה על מבוססת השיטה

t בתקופה אוכלוסייה = p כאשר

הבסיס בתקופה אוכלוסייה = pQ

t לתקופה הבסיס תקופת בין לידות מספר = B

t לתקופה הבסיס תקופת בין הפטירות מספר = D

מינוס (נכנסים t לתקופה הבסיס תקופת בין נטו המהגרים מספר = M

יוצאים)
טבעית"). "תנועה נקרא במשוואה המופיע B  D (הביטוי

הפריון, לגבי הנחות על מתבססת (cohortcomponent method) זו שיטה
זה ובאופן גילמיןמוצא, קבוצת או גילמין, קבוצת כל לגבי וההגירה התמותה

כלל (בדרך הרצויה לתקופה ועד הבסיס משנת ספציפית קבוצה כל "מקדמת" היא
של התחזית את נותן האלה הקבוצות של הסיכום שנים). חמש של הן הגיל קבוצות
להביא יש אזורית/גיאוגרפית, בחלוקה עוסקים כאשר הנדונה. האוכלוסייה כל

הפנימית. ההגירה את גם בחשבון

מקום בכל האוכלוסייה את במדויק לנבא יכולות אינן טבען, מעצם תחזיות,
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כן זה שגורם (בעוד הטעות גודל את מראש לדעת אפשרות איו וגם זמן, ובכל
תחזיות לדרג ניתן זאת, עם דגימה). בסקרי עוסקים כאשר למשל, ידוע,

ליותר נחשבות גדולים אזורים לגבי תחזיות שונים. מאפיינים לפי אוכלוסייה
על שתחזיות לומר ניתן ולכן קטנים, לאזורים המתייחסות מתחזיות מדויקות
מדינה. אותה של אזוריות תחזיות על שלהן הדיוק מבחינת עולות שלמה מדינה

תחזית התאמת עלידי לרשותנו, שעמדו התחזיות שתי בין השילוב נערר זו מסיבה
להיפר. ולא הלמ"ס, לתחזית האוניברסיטה

האוניברסיטה לתחזית ("הבינונית") הלמ"ס תחזית בין השוואה :11 טבלה
(באלפים) שנה לפי בארץ, היהודית הקשישה האוכלוסייה לגבי

2000 1995 1990 1988 _
(65+) הקשישים כל

423.1 402.4 383.4 370.1 הלמ"ס תחזית
406.8 395.2 375.7 367.8 האוניברסיטה תחזית
3.8 1.8 2.0 0.6 הלמ"ס מתחזית האוניברסיטה תחזית של סטייה *

6965 גילאי
126.2 124.9 130.7 120.9 הלמ"ס תחזית
125.4 125.8 125.7 124.7 האוניברסיטה תחזית
0.6 +0.8 3.8 +3.2 הלמ"ס מתחזית האוניברסיטה תחזית של סטייה *

7470 גילאי
111.7 115.0 93.5 99.1 הלמ"ס תחזית
109.5 108.9 99.1 94.0 האוניברסיטה תחזית
2.0 5.3 +6.0 5.2 הלמ"ס מתחזית האוניברסיטה תחזית של סטייה *

75+ גילאי
185.2 162.5 159.2 150.1  הלמ"ס תחזית
172.0 160.4 150.9 149.1 האוניברסיטה תחזית
7.1 1.3 5.2 0.7 הלמ"ס מתחזית האוניברסיטה תחזית של סטייה 3?

אוכלוסיית לגבי התחזיות שתי בין ההבדלים את מציגה שלעיל הטבלה
נמוכה הקשישים כלל של המספר לגבי כי עולה מהטבלה בארץ. היהודים הקשישים

גיל בקבוצות מדובר וכאשר השנים, בין ,49 לכ $1 כ בין האוניברסיטה תחזית
למ"ס מתחזית יותר נמוך 79 מ של בטווח האוניברסיטה תחזית נמצאת הקשישים של

ממנה. גבוה 69 ועד
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שלהלן: בשלבים נעשתה הלמ"ס לתחזית האוניברסיטה תרוזית של ההתאמה

הלמ"ס. תחזית מתייחסת שאליהן לשנים האוניברסיטה בתחזית הנתונים הבאת (א)

של הקבוצות 16 מ אחת כל של (אינטרפולציה) חיוץ עלידי נעשתה זו פעולה
הבאה: הנוסחה ולפי "שכנות", תחזית שנות לפי נפה בכל גילמיןמוצא

JE

* p =p . /Cjl)

היא Pm ו האוניברסיטה בתחזית מקוריות אוכלוסיות in p 7 p כאשר
In n o
.(0 < m < n) הלמ"ס לתחזית המתאימה לשנה "מחויצת" אוכלוסייה

של הארציים הנתונים בין היחס לפי (א) ב שהתקבלו הנתונים "תיקון" (ב)
קבוצת לכל וזאת האוניברסיטה, תחזית של הארציים הנתונים לבין הלמ"ס תחזית

.(11 טבלה (ראה 75+ ו 7470 ,6965 הן: הקבוצות כאשר בנפרד, גיל
הכללי המספר לגבי התחזיות שתי של הארציים שהנתונים הובטח, זה באופן
לגבי זהים.** יהיו גיל קבוצת בכל הקשישים מספר ולגבי היהודים הקשישים של ■

קבוצות ארבע של הפרופורציות גיל קבוצת כל ובתוך נפה בכל הרי ומוצא מין
האוניברסיטה. תחזית של המקוריות הפרופורציות הן מיןמוצא

(r rank) Spearman של הדרגות מיתאם מקרם

הבא: באופן מוגדר זה cnpn

1 = 1

r rank = 1  
n(n2l)

היא ההנחה כאשר ,p = p (l+r)n הנוסחה על מבוססת זו נוסחה *

קבוע. הוא השנים בין (r ) השנתי הגידול שקצב

היחס נשאר 75+ ה בני קבוצת מתוך 80+ בני של היחס נפה בכל כאשר **
האוניברסיטה. תחזית של המקורי
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הנוסחה: לפי y למשתנה x המשתנה בין נערכת בדירוג ההשוואה כאשר

ערכים זוגות n ישנם )כאשר a 11 <n=rank) d± = rank (x±)  rank (Yi)
.(x±, Y±) של

y ,1988 בשנת דמוגרפי מאפיין מתאר x הנפות, של בדירוג ההבדלים במדידת
הנפות). (מספר n = 14 ו ,2000 בשנת מאפיין אותו את מתאר

הבדלים ואין שכמעט הדבר, משמעות ,1 ל יותר קרוב r rank ש ככל
ולהיפך: הספציפי, הדמוגרפי למאפיין ביחס 2000 לשנת 1988 שנת בין בדירוג

יותר. גבוהים מאפיין אותו של בדירוג ההבדלים הרי יותר, נמוך r rank ש ככל
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THE INSTITUTE
is a national center devoted to research, experimentation and education in
gerontology and adult human development. It was founded and is funded by the ;.

American Jewish Joint Distribution Committee (AJJDC) with the assistance of
the Brookdale Foundation and the support of the Government of the State of
Israel. Its research is policy and programoriented, multidisciplinary and
primarily, of an applied nature.
The Institute tries to rdentify socially relevant problems and to recommend
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National Information Center for Services for the Elderly

/ The National Information Center was established at the initiative
of JDCIsrael and the JDCBrookdale Institute to supply ongoing and up
todate information on community and institutional longterm care
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services.

■> The Center provides information on a number of aspects of the
'service system, including: the range of available services and the
differences in service supply by region, changes in the provision of
services over time, future development plans, projections of future
needs and of differences in needs across regions. The Center is unique
in that it gathers information from a variety of agencies which it
presents on a unified and agreed basis. As a result, the Information

Center is a decisionmaking and policymaking resource for the various
national, regional and local agencies.

The Center thus provides an integrated past, present and future
perspective. The Center publishes periodic reports on the developments
in the various areas, and supplies the information required for ongoing
decisionmaking needs to a variety of organizations.



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 1.3%.

* 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 X.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=1 of the elderly population
in 1988, and by the end of the century will comprise 43^ The

rate of increase of this group is double the rate among the
youngold, aged 6574 (243; and 13^ respectively) .

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



 Elderly women constitute some 552; of the elderly population, and
their rate of increase by the end of the century will be higher
than that of the men ( 20$; and 14^ respectively) .

 The elderly of AsianAfrican origin comprised 28*cf 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, 17cf in the Haifa district and about d.% 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 ll5?;) . In contrast, the Safed, Sea of
Galilee (Kinneret ) and Beersheba subdistricts are characterized by

low percentages of elderly (S7%). 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?r ) and Jerusalem (26$)
districts, and in the Petah Tikva and Rehovot subdistricts (24%

and 233?, respectively ). Low rates of increase are expected in the
Tel Aviv district, in the Sharon subdistrict and in the Haifa



district (83!, 7% 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 Hl^S1!; aged 75+ and ig21% 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 24cf aged 80+), while the lowest
proportion will be found in the Southern district and the Ramla

subdistrict (3831 aged 75+ and 18!i 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 54# 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 62^ respectively in the year 2000), while the Tel.

Aviv district and the Haifa subdistrict have the lowest rates of
AsianAfrican elderly (23* and 15^ respectively, in 1988, 34* and

23*, respectively, in the year 2000).
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