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דברים לעיקרי nmpn ,1

מהללת הערים ובערכיה. הקשישה באוכלוסיה וההתענינות התררעה גדברת האחרונות בשנים

החברתילת, הבעיות עם להתמודד הדרישה ועולה הקשישה, וסיח האוכל של הכלבד מרכזי אל;

בישראל, הקשישים שיעלר עלית עם האחרלנלת, בשנים כך בשל המתעלררלת יהסביבתילת הכלכליית,

לסדרי מדינילת לגבש יהיה שנית7 מנת על והמתכננים. המדיניות קובעי בפני חדש אתגל מרצב

ובעתיד. בהללה קשישים על במידע הצררך מתעלרר הארלל, ללשללח הקער לטללח בתכנלץ עדיפלילת
194875 בשנים בירושלים הקשישה האונללסיה של הדמלגרפית ההתפתחלת נסקרת זה בפרסרם

כלללת; התחזית .1992 עד זד אוכללסיה על תחזית רטרצגת

התחזית. בבנית לההנחלת העקרלנלת ה'נגת
לניתלחם, התחזית ממצאי

בסיסיים דמוגרפיים נתלנים לספק נלעדה זה, בפרסלם המלעגת הקשישה, לאלכלוסיה תחזית

הקשישה האלכללסיה של הביקוש אלמד7 לחישלב החילניים נתלניס בעיר, הקשישה האלכללסיה על

באוכללסיה המטפלים השלנים הארגלנייס הגלפים להערכלת לכ7 קרקע ללרזרבלת למתקנים לשירלתים,

זי.
* * *

הלשכה של האונללסיה ממדור ולאנשים הדל"ח הכנת את שלולה קמחי ישראל למר תודתנו

זה. דל"ח בהכנת לסייעל פעללה עמנל שיתפל אשר לסעל1יס1יקה, המרכזית

* * *

1972 נתלני בסיס על .1992 מערה לשנת נבנתה בירושלים הקשישה האלכלוסיה תחזית

הקשישים אלכללסיית כי הלנה התחזית של א' באל1רנג1יבה הנהלת. של אלטרנ17יבלת שתי ללפי

השינוי למרכיב ב1972, שהיתה כפי הישוב של הקבלעה מהאלכללסיה נגזרת 1992 בשנת הווזליה

למרכיבי בנוסל" כי הונח ב' באלטרנטיבה זו. אוכללסיה בקרב התמלתה שיעלר הלא בחשנו? שנלקח

בה. עולים והשתקעות לירושלים הביץישובית ההגירה מאזץ מרכיבי גם יתקיימו התמותה
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(.גילאי הקשישים של במספרם צפוי גידול על מצביעה 1992 היעד לשנת האוכלוסיה תחזית

א' אלטרנטיבה לפי 31,300b 19722 21.50013  נעיר יהלאיהלדיס היהלדים  למעלה') 65

בגיל לגברים למעלה 60 בגיל (נשים הגימלאים של מספרם ב", אלטרנטיבה לפי 1ל36,300

אלטרנטיבה לפי רל44,500 א', אלטרנטיבה לפי ל38,500 ב1972 מ27,200 יעלה רמעלה) 65

אל קשישים כ2,9002,700 ב1992 צפריים יררשלים) העיר עללא ירושלים מחוז בשאר בי.
גימלאים. כ3,7003,400

ההתפתחויות בעיר הקשישה באלכלוסיה צפרירת התחזית, שבבסיס ההנחלת תמומשנה אם

ת. ל הבא

השנים לערמת הגידרל ב>ךצב האעה תלך אך הישישים, של המספרי הגידלל של המגמה המשך א.
.196172

.197787 בעשלר הקשישים אלכללסיית בקרב חזלי במיוחד נמלך גידלל שיעלר ב.

לתחזילת בהתאם למעלה, 75 גילאי של לכמשקלם במספרם מתמדת עליה של המגמה המשך ג.
באותה שיהלו ומעלה 75 בגיל קשישים 14,300 עד כ12.000 1992 בשנת בירושלים *3לייס

הקשישים. מקהל ל\40 קרוב עת

על כי לצפרת ניתך 1992 לשנת התחזית לפי הקשישים, נקרב הנשים של במשקל/ גידול 'גפוי .7
קשישים. גברים כ~852 יהיו קשישלת נשים 1000 כל

הקשישים מכלל כחמישית להללת ימשיכו הם י בעיר, הלאיהלדים הישישים של משקלם ישמר ה.
נעיר.

ומתקנים לשיייתים הנזקקלת קבו'גלת אלת; של במשקלז עליה צפויה כך, אם התחזית., לפי

הקשישים, בקרב אחרות מקבוע.ית יותר רבה במידת
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*194875 ירושלים, באוכלוסיית דמוגרפיות תמורות .2

העיר אוכלוסיית הזדקנות  א

מזה יותר מתי7 הזדקנות בתהליך מאו3ילגת ירושלים אוכלוסיית של הדמוגרפית ההתפתחות.

משנת בארץ היהודית באלכליסלה הניכר הגידול בפרג1. הגדולות והערים נכלל ישראל אלכללסיית של

הישישים אהלז האוכלוסיה. הזדקנות של בכלולז הגללים, בהרכב נשינוי מלווה היה לאללך 1948

19482 4.4%n הקשישים משקל הושלש בתלאביב ,19722 %7.7b 19482 3.9%n הרכפל בארץ

מ84,000 היהודית באוכלוסיה גלדלל חל בלרלשללס, .(1 מס' ללח  (פררט 19722 %12.8b

6,4%n במעט רק עלה בעלר הקשישה האלכללקיה משקל אך **,(16) 19722 ל230,300 19482

.19722 %7.4b 19482

היהודים של מזה שדנה בירושלים היהודית האוכלוסיה של הגילים מבנה היה המנדט בשנלת

של יחסית גבוה שיעור והשני (014) ילדים ריבלי האחד  גיל תחלמי בשני בעיקר בארץ,

בירושלים היהודית האוכללסיה גילאי בהרכב איהדמיו7 הצטמצם ה70 שנות לקראת .(23) קשישים

הערים של מזה ונמוך הארעי לשיעור ב972נ דלמה בעיר הקשישים ששיעור בעוד ובישראל.

בירושלים ר1529) 014) הצעירלת הגיל קבו'גלת של ששיעלרץ הוי לחל3ה, תלאביב הגדולות

הארץ. כל של מזה vvia גבוה עדי7 נשאר

הגדולות הערים יבשלש בארץ היהודית האוכלוסיה :1 מס' לוח
באחוזים גיל, לפי 194872

כל
65+ 1564 014 הגילים

(H)1948
3.9 67.4 28.7 100\ ישראל
6.4 59.3 34.3 100X ירלשלים
4,4 68.9 26.7 ioox תלאביב
3.8 70,4 25.8 100*0 חיפה

1961(א)
5,3 60.0 34.7 100x ישראל
6.0 59.7 34.3 100X ירושלים
6.8 64.4 28.8 100X תלאביב
508 64.9 29.3 100*4 חיפה

מקלרות (2)1972
, , [23) שמלץ (R\ 7,7 62.7 29.6 100X ישראל
(16) 1972 *פ?ר (2) 7.4 61.6 31.0 100, ירלשלים

12.8 65.8 21.4 100*4 תלאביב
10.7 66,4 22.9 100*4 חיפה

בנתונל להעזר בחרנו . רהארכלרסין הדיור מפקד לנתונל התלחסנו הדמוגרפי בניתררו (*
ומסתמכים חלקיים, הם ילתר מאלחריס שנתלנים משום האחרונים כנתלנלם 1972 מפקד

בסיס, להם משמש :2972 שמפקד אומדנים על
ביבליוגרפיות להערות הפניה משמשות העבודה בגול" המופיעות בסוגריים הספרות (**

.( 30 עמ' (ראה
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מהללים 1961 בשנת הלאיהלדית. האלכללסיה את מאפיינת הקשישים במשקל יחסיה. י'גיבות
.(2 מסי (לרה כ^י4.7 להירדנית הישראלית ירלשלים של הלאיהלדית האלכללסיה בקרנ הקשישים

.19723 בעיר הלאיהל7ים מכלל %4.9d להללת הקשישים המשיכל ירלשלים אחיד לאחר

רל17,000 בג196 ל20,000: ב945נ מ~5,400 גדל ירלשליס בעיר היהודים הקשישים מספר

כ20,000 היל 1975 בסרף כי מלמד לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של משלער אלמד7 .19722

,(2 מס' ;ללח לאיהלדים קשישים רכ4,500 בעיר יהודים קשישים

לאלם לפי ,194875 בירלשלים קשישים ;2 מס' ללח

לאיהלדים ם י ד ל ה י
כל כל

קשישים ה לסי כל ל הא קשישים ה לסי כל האל השנה
5,400 84,000 1948(א)

3,000 63,000 10,000 165,000 (2)1961
4,100 83,500 17,000 230,300 1972(ג)
4,500 96,100 20.000 259,400 (1)1975

מקלרלת.

.(23) רשמלץ ל.מ.ס.(2) לפי מחלשבים אלמדניס [א)
.(4) 1961 מפקד לפי היהלדית האלכללסיה נתרני (ב)

.(23) שמלץ לפי ירלשלים חלקי לשני נאמדה לאיהד7ית אלכללסיה
. (16) 1972 מפקד (ג)

לעגל, מנטיה הנובע גידלל .19752 ניכר גידול מ^יג  ל.מ.ס.(17.) אלמדז (ד)
.57 02 המסתימלת לספרלת מדליקות, לא לידה שנות ברישום

הקשישים שיעלר פי על כנמדד בירושלים היהלדית האלכללסיה של ההזדקנות ?צ2

.(6) בפרט לבתלאביב בכלל בארץ היהלדית לאלכללסיה בהשוואה מתל7 היה בעיר, לילדים*

באלכללסיה כאשר .19722 ל23.8 1961 בשנת מ17.6 הקשישיםילדים שיעורי עלו בירושלים
השינוי הואץ ובתלאביב ל26.0 15.50 היה המקבילה בתקופה השינוי בישראל היהלדית

.(4)(16) ל60.0 מ24,0 זה בשיעלר

למספר למעלה 65 בגיל התלשבים מספר בי7 כיחס נמדדים הקשישיםילדים שיעלרי (*
. (22) 14 גיל עד הילדים
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הנאים" לגורמים קשוי בייישלים היהלדית האלכללסיה של האיטי ההזדקנית תהליך

היהודית באוכלוסיה מהממוצע גבלו. בירושלים הטבעי הריבוי שיעדר 7מוגר5לי0: גורמים

לערמת לאלף, 20,5 בייישליס ליה'ןדים הטבעי הליכיי שיעדי היה ,bwab , i965 j1jk>j בארץ.

לאלף 20,5 היה בירלשלים הטבעי הריבוי שיעלר זה, מצב נמשל ב1972 .(6) הארץ בכל 16,2

משתקפת זי עלבדה ,(8) בחיפה לאלף ר9.8 בתלאביב, לאלף 6.5 הארץ.. בכל לאלף 16.7 לעומת

שגילם ומעלה ילדים ארבעה בהם היהודיים. הבית משקי אחיז בירושלים. הבית משקי של במבנה

,(15) בתלאביב ר0/"37 הארץ. בכל 8.7\ לעומת בירושלים, ל4"10 ב1972 הגיע ,170 נמלל

העיר. אינליסייה של והדתי העדתי לאלפיה קשורים בירלשלים הגבלהיס הטבעי הריבוי שיעלרי

אחרות גיל בקבו'נית גם משתקפת בעיי הקשישים במשקל יחסית י'גיבלת של התמונה כך כמל

מזה שונה, בעיי היהודית האוכללסיה של הגילים מבנה היה המנדט בתקופת .(3 מס' ;ללח

לא ה50 שנות של העליה גלי גם וקשישים ילדים של גבוה באחוז ואופייז הארץ, כלל של

בעיר, מאד יתיקה יהודית קהילה של בט'ניאותה כנראה הקשורה תופעה זה. בסיסי מבנה שינוי

אלכליסיה של הגביה יבמשקלה (23) דתיים מטעמים בעיר להתיישב קשישים מהגרים של בנטייתם

חביצת של משקלה היה ת60., שנזת בראשית גם מכך, כתוצאה בעיר. שהתיישבו העולים בקרב דתית

קבלעת בירישליס הארץ, בכל ממשקלה נמול בירושלים, היהודים בקרב (4564) המעבר גילאי

,(23) לחיפה בתלאביב י;2643 הארץ בכל 20\ לערמת כ*17.8 ב1961 לתה הו אלה גילאים

לצבור זי קביצה של כניסתה עם כך, על ה70, בשנות הקשישים לתלספת עיקרי כמאגר שמשה והיא
הגדולות בערים שחל כפי בעיר הקשישים של במשקלם משמעותי גידלל חל לא ה70, בשנות הקשישים

בארץ, האחרלת

האוכליסיה התפתחות את המאפיי? פיבריים. לישובים זעיר משקל  גיאלגרפיים גלרמים

נקלט האוכליסיה שגידיל היא ותלאביב, חיפה כמל מזדקנות לערים בהשוואה בירושלים,

הגדולות הערים את המאפיינת תופעה ערייך ניכית לא בירלשלים המוניציפליים, בגבולות

לישובים ועוברות המטיופולי/ של המרכזית מהעיר צעירות משפחות יוצאות בר<7 האחרית,

המוניציפליים הגבולית בתול הנשארת האוכלוסיה של מואצת להזדקנות תורמת זו תופעה פרבריים.

כסיס על ירושלים לבי7 אלי ערים שתי בי7 ההשוואה קשה כל, משום ותלאביב. חיפה של
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בהשוואה ירושלים בעיר היהודית האוכלוסיה נתוני נבחנים כאשר המוניציפליים. הגנרלית

b12nn מצטמצם תלאביב)*, של המטרופולין אזור עיקר את בתוכו (הכרלל תלאביב מחוז עם

המטרופולין מאשר יותר צעירה כעיר ירושלים בולטת עדיין ני אס ,13 מס' עלוח הגילים בהרכב

בעיר 12.8X) 9.50* היה תלאביב במחוז ב1972 למעלה 65 גילאי היהודים אחדז תלאביב של

תלאביב במחוז קשישיםילדים בשיעורי התמורלת ירושלים. בעיר 7.4*4 לעומת תלאביב'),

.(3 לוח (להלך גופא תלאביב בעיר שחלו לתמורות בהשוואה נמוכות הן לירושלים בהשוואה

בתלאביב היהודית באוכלוסיה הגילים הרכב :3 מס' לוח
1972 ;1961 ובירושלים ומחוזק ;עיר

אחוזים ב הגיל שיעוריקבוצות ■
קשישים כל

(א) ילדים 65+ 1564 034 הגילים ל י ג ה
1 961 השנה .■

1972 1961 1972 1961 1972 1961 1972 1961 1972 האזור"^
23.8 17.6 7.4 6.0 61.6 59.7 31.0 34.3 100 העיר ים
36.9 19.7 9.5 6.0 64.8 63.6 25.7 30.4 100 (ב) ת"אמחוז
60.0 24.0 12.8 6 .. 8 65.8 64.4 21.4 28,8 100 ""אעיי

הילדים למס' הקשישים מס' ני7 כיחס נמדד  ילדיםקשישים שיעור (א)
(3)(4) ל.מ.ס האוכלוסין, מפקד  1961 מקורות.

.(14)(16) ל.מ.ס, האוכלוסין, מפקד  1972
הפנים. משרד הגדרת לפי תלאביב מחוז (ב)

19721961 הקשישים אוכלוסיית בקרב והמין הגיל הרכב ב.

בשנת לגברים 70.51 לנשים שנים 73,2) בארץ האוכליסיה של החיים בתוחלת העליה

לקשישים השירותים והיק^ למגוון הגובר הביקוש על לענות ה'נורר את מחזקת ,( (12) 1972

קרובות ולעתים הפיזי במצב ההתדרדרות סיכוי בפרט. הגביהות הגיל בקבו'נות ולקשישים בכלל,

העליה לכך, אי ומעלה. 75 גילאי אצל מתגברים והכלכליות, החברתיות במצוקות ההחרפה גם

כ4"90 מהווה ירושלים שהעיר משום נערכה תלאביב למחוז ירושלים העיר בין ההשוואה (*
תלאבינ. ממחוז 40*0 רק מהווה תלאביב שהעיר בעוד ירושלים, ממחוז
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כר למיסדלת. להפניה הריתוק המרגבלרת, ,TiDvnn בשיעררי בגידלל, קשירה החיים בתרחלת

ילתר גבלה הקשישים, של האשפלןים מכלל למעלה 75 גילאי של כארץ האשפלזיס שיערר למשל,

.(9) הקשישים אלכללסיית בקרנ למעלה 75 גילאי של ממשקלם

כשליש שהילל למעלה 75 בגיל קשישים 7,8003 להערכתנר היל ,1975 בשנת ביררשלים,

75 גילאי של גברה שיערר קיים לנות האחר בשנים גם בירלשלים בעיר. הקשישים מאלכללסייל;

הילל תם רב1972 ;(4) הארץ בכל 29.5*4 לערמת כ0^32 הילל הס ב1961 הקשישים, בקרב למעלה

בקיב .(16) בל;לאביב ל^29 הארץ בכל 28Z לעלמל; בירלשליס, הקשישים היהלדים בקרב כ\31

,.(4 לרה (להלך ב1972 כ*34 היה למעלה 75 גילאי שיעלר בירלשלים הלאיהל7ים הקשישים

באחוזים  ללאלם גיל מין, לפי  בירלשלים הקשישים :4 מס' לרה
1972 ;1961

לאיהלדלם ס י 7 י ה י
1972 1972 1961

גיל נקנו?ות מי7 לפי ,1
המינים שני

100.0 100.0 100.0 65+ סה"כ
66.1 69.4 68,2 6574
33.9 30.6 31.8 +75

גברים
100.0 100.0 100.0 65+ סה"כ
68.9 70.0 69.7 6574
31.1 30.0 30.3 +75

נשים
100.0 100.0 100,0 65+ סה"כ
63,7 68,9 66.8 6574
36.3 31.1 33.2 +75

מי7 בקבלעלת גיל לפי ,11
65+ גילאי

100,0 100.0 100,0 סה"כ
45,9 48,6 47.2 גברים
54.1 51.4 52.8 נשים

6574 גילאי
100.0 100.0 100.0 סה"כ
47.9 49.0 48.4 גברים
52.1 51.0 51.6 ■ נשים

75+ גילאי
100.0 100.0 100.0 סה"כ
42.0 47.8 45.0 גברים
48.0 52.2 55.0 נשים

(4 (למס. 7 וסי האוכל מ3ק7  1 961 מקלרלת.
(16 גלמ.ס. האלכללסי7 מפק7  1972
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את להחשיב ניתץ השירותים. תכנרך בתחרם השלכות לו יש הקשישים נקרב המינים הרכב

גברים של מזה ילתר גבלה בשיעור שלנים לשירותים הפלגה אוכללסיה של בגדר הקשישלת הנשים

הנשים בקרב חלקי באלפז זו תופעה להסביר עשיי בארץ הגשים של החביתיכלכלי הרקע קשישים,

בקרב 81X לעומת נשואלת היל מהן 38X 19722 נמלך, הלא הנשואות הנשים אחוז בארץ הקשישלת

רהך מק'נלעית לפנסיה זכלילת עובר קשישלת נשים של יחסית נמלר שיעלר כן, כמל .(15) הגברים

ביקוש קיים הנשים בקרב כי נמצא ,(19) זקנה בקע,ב.ת להסתפק קרובות לעתים כן על נאל'גלת

אלכלדסיית בקרב הנשים לשיעלר אבות כבתי מלסדיים להסדרים לגברים, בהשללאה ילתר גבוה
הקשישה. באוכלרסיה שיעלרן על עללה לקשישים המעלנלת

לא קשישה באלכללסיה משקלן לעלמת נשים היל 0י70 מעלנות, אלכללסיית במדגם ,19672

למעונות, הפונים בקרב גם מחקרית אושרה זד מגמה .(1) 52X על שעמד מוסדית

המינים יחס הקשישה. היהלדית האלכללסיה בקרב הנשים של שיעורן גביה בירושלים

איזלן היעדר על מעביע באוכללסיה') נשים אל9 לכל הגברים מספר לפי הנמדד , SexRatio)

המין שיעור היה ,19722 בעיר הקשישה היהודית באוכללסיה הקשישים בקרב המינים בהרכב

ברלט הנשים של הגבוה משקלן הארץ בכל הקשישים בין לאל9 966 של שיעור לעומת לאלף 947

(ראה לאלף 848 על 19722 המינים יחס עמד בה בעיר, הלאיהידית הקשישה האלכללסיה בקרב

בקרב המינים בהרכב איזלז יתל לעבר תמלרה בירושלים חלה 1972b 1961 השנים בין ,(5 ללח

.19722 ל941 (4) ב1961 88810 עלה המינים יחס בעיר, היהודים הקשישים

לאום* לפי ,1972  נבחרים וישובים בירושלים המינים יחס ,5 מס' לוח

הקשישים הגילים כל
לאיהלדיס יהודים לאיהודים יהודים

1022 969 1046 1004 הארץ כל
848 947 1017 999 יר7שליס

1015  959 תלאביב
927 1066 978 "יפה

נשים" 1000 לכל הגברים מספר  המינים יחס (*

,(16 (ל,מ.ס. 1972 מפקד מקור.
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היה הגברים שבקרב הרי ,196172 השנים ני7 היהלדיס הקשישים במספר הכללי הגידול Di'

6SX לערמת 76*41 גדלה הקשישים הגברים עאוכללסיית הנשים בקרב מאשר יותר גבלה הגידול קצב

ב\75 עלה שיעורם במילחד, ניכר גידול חל למעלה 75 גילאי הגברים בקרב הנשים). בקרב

75 בגיל הגברים בקרב ייתר רב גידלל של זי תרפעה זה. בגיל הנשים בקרב 5SX2 גידלל לערמת

הגברים של גוברת פניה על השלכללנ לה להילת ועשויות .(20) בתלאביב גם מדווחת למעלה

למוסדות.

קצב בעיר. הקשישים של במספרם לעליה בירלשלים, כך, אם עדים, אני 194872 בשנים

האר1 לאוכלוסיית בהשללאה נמלכים הינם בה הקשישים לשיעלר העיר אוכלוסיית של ההזדקנות

גילאי של שיעלרס להסית גבלה בירלשליס אלל תופעות בצד אך בפרט. הגדולות להערים בכלל

צרכיה על לרמלז כדי בל יש זה דמלגרפי הרכב הקשישה. האלכללסיה בקרב הנשים לשל למעלה 75

לקשישים. והמתקנים השירלתים ותכנלז לארגלז ירלשליס של המיוחלים

^■<T^^^ בניית .3

בבנייתה, ששימשו החישוב לשיעלת התחזית מרכיבי ההנחלת, התחזית, מבנה מלצגיס זה בפרק

התחזית. של מפורטים לללחלת התחזית ממצאי מובאים 4 בפרק

התחזית של הכללי המבנה א.

כוללת לאלכללסיה תחזית נערכה ללא להגימלאים הקשישים באלכללסיית nipann התחזית

הבאים. מהטעמים

הקשישה. האלכלוסיה של הצרכים באלמד7 לסייע היתה התחזית מל1רת

של בקשישים כשמדובר קשישה. לאלכללסיה ילתר חזקלת הנחלת לפתח נית7 תחזית לצרכי
מאופיינת זל אלכללסיה למעלה. 45 גילאי של לקוהלרטה ב1972 שהכללנה הרי .9071 שנלת
לגביהם החיזוי רמת ולכ7 יותר צעירות גיל מקבלצלת ילתר נמלכה ניידות ברמת השאר בי7

יותר. גבוהה

ילדים, כמו לשירותים מיוחדת מג1רה אוכלוסיות המהוות בעיר אחרות גיל קבוצות עבור
נפרדות, תחזיות קיימות נוער,
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הנאים. הגיאלגרפיים לאזורים בנפרד נערכה התחזית  לת 1202יי}_ג2א12ר3י ,1

(13) המוניציפלית ההגדרה לפי  ירושלים העיר (H

ירלשלים. העיר למעל1 (jjj הפנים משיד לפי ירישלים מתיז הגדרת  יילשלים מתיז שאד ב)

,1982 ,1977 החלמשים של הביניים (לפרקי 1992 היעד לשנת נערכה התחזית " ?11^1 2

דהדילר. האלבללסיז מפקד כשנת .1972 היתה הבסיס שנת ,1987

בתחזית שגכללל קבלצלת_האלכללסיה ..?

הגדרלת. שתי לפי הגבלה, הגיל לקבוצות לאיכללסיה, נבנתה התחזית  גיל (K

למעלה. 65 בגיל לגברים נשים של 0טנ1ל0טללס לצרכים המקלבלת הגדלה  קשישים א,,

65 גיל לגבריס למעלה 60 גיל נשים הפנסיה, חלקי לפי הגדרה  גימלאים ב,
חשלבה להם אשר גלפים לאיתם מילעדת הגימלאים אלנללסיית תחזית למעלה

לפעילותם. כבסיס לגימלאלת היציאה

שנים. חמש של גיל בקבו'נלת מיז לפי נפרדת תחזית נערכה  מ.י7 ב)

הלא ללאלכללסיה היהלדית לאלכללסיה בנפרד נערכה ירלשלים לעיי התחזית  לאלם ג)

.(12 עמי ;ראה יהלדי אלכללסיה הרכב הנחנל המחלז שאר אלכללסיית לגבי יהלדית.

הנחות ?ל אל^י£ע252? .4

העתידים השינליים את במדדייק להזלת קשה הישראלית, החברה את המאפיינת במציאות

של בדרך ללכת בחרנו אלל בתנאים עליה כמל שונים סדירלת אי גלרמי עקב בעיקר באלכללסיה,

שתי לפי התחזית את להכי7 בחרנו כך, כמו התחזית. לתקזפת אחידים שינוי מדדי קביעת

אלג!רנעיבלת.

להשתקעלת ביזישלבית (הגירה ההגירה גלרמי את בחשבל7 מביאה שאיננה , א' אלטרנטיבה

מהגורמים שהם ההגירה גלרמי את בחשבלז המביאה , בי *לטרנט>בה בירלשלים); עללים של ראשלנה

מוליכה א' אל1רנג!יבה ישראל. של דמוגרפית להתפתחות האופיינית באיהסדירלת העיקריים

מספר כי לשער יש בי. אלטרנטיבה מאשר בירלשלים הקשישים מספל של ילתר נמלו לאלמדץ

אלל. אלמדים שני בי7 ינלע בעתיד הקשישים
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התחזית: של האלטרנטיבות שתי של הכללי nj2nn להלך

המרנינים כך על הנוכחית. באוכלוסיה מקורותיה החז7יה, הקשישה האוכלוסיה . אי אל,;1רינ,;1לנה

הם. התחזית של,

יהלו התחזית של השונים במועדים אשר הרלבנטיים הגילאים של הבסיס אוכלוסיית 
הקשישים. ציבור את

זו. בסיס אוכליסיית בקרב בחיים ההשארות סיכויי 

ההגירה מאז7 האחרונות השנים בעשרים בחשבו7. נלקחו לא ראשונה להשתקעות הגירה כמל גידמים

שאיננה תחזית כי לכך מודעים אנו כך ועל חיובי, היה בעיר עולים של הראשונה וההשתקעות

נמלכה". "תחזית תהיה תרומתם נחשבו7 ללקחת

אלו על נוספים דינמיים גורמים במספר מתחשבת הקשישים אוכלוסיית תחזית . ב' אלטרנטיבה

והשתקעות בי7ישובית הגירה גורמי השפעת והם בחיים, להשארות וסיכוייה הבסיס אלכללסיית של

עולים. של ראשונה

הגיל בקבוצות 19721992 התחזית בשנות והעליה ההגירה גורמי השפעת כי הנחנו

גבוהים בשיעורים בולטות היו אלו שנים .197274 בשנים להשפעתם דומה תהיה הרלבנטיות,

תהיה אלו שנים נתלני על המבוססת תחזית כי לצפות ניתך כך, על ועליה, הגירה של יחסית

חיזוי לצורך בחשבו7 הבאות האלטרנטיבות משרע של הגבוה הגבול את ותתחום גבוהה" "תחזית

האוכלוסיה.

התחזית מרכיבי ב

הבאים. המרכיבים נכללו הישישים בתחזית

בשנות הישישים אוכלוסיית את ירכיבו אשר גילאים אותם את הכוללת הבסיס, אוכלוסיית (1

היעד.

היעד. בשנות הבסיס אוכללסיית של בחיים השארות סיכויי (2

היעד. שנות לפי בחומשים עולים של ראשונה והשתקעות בי7ישובית הגירה הכוללת הגירה, (3

של גיל לקבוצות התחזית מרכיבי חושבו שנים חמש של זמ7 בפרקי נבנתה והתחזית הואיל

ה.תקופה. לאורך אחידה תשאר מרכיב כל השפעת כי הונח , כ7 כמו שנים. חמש
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הבסיס אלכללסיית (1

זה בתאריך ,1972 בדצמבר 312 המחוז ובשאר בעיר האלכלוסיה היתה התחזית לחישוב הבסיס

מספר אומדן לאיהלדים. ר84,800 יהודים 235,700 היה ירלשלים בעיל האוכליסיה אלמד;

,(17) 34,760 היה ושלים יל מחלז בשאר התושבים כל

נאספו שבו והדיור, האוכלוסי7 מפקד נערך 1972 כמאי כי בסיס כשנת נבחרה 1972 שנת

התחזית לחישוב הבסיס אוכלוסיית ומי7. גיל לפי האלכלוסיה התפלגות על מדוליקלם נתונים

בשנלת להגימלאים הקשישים אלכללסיית את ירכיבל אשר הגילאים מאלתס המלרכבת הקלהלרטה היתה

31.12.722 למעלה 45 בני של הגיל קבלצת מהללה 1992 לשנת הקשישים תחזית לגבי כך על היעד.

למעלה 45 בני מזכרים מלרכבת המתאימה הקלהלרטה הגימלאים תחזית לגבי הבסיס. קלהורטת את

למעלה. 40 בנלת ם שי י. 7

היתה ההנחה שנים. חמש של גיל בקבלצלת ולאוס מי7 לפי נבנו לחישוב הבסיס קבל'נלת

במפקד זו להתפלגות דלמה 31.12.722 הבסיס גאלנללסיית לגיל לאלם , מי7 לפי ההתפלגות כי
.(14)(16) 1972

מאלכללסיית העיר אלכללסיית הפחתת לאחר חלשב המחוז לשאר הבסיס אלכללסיית משקל

לאיהודים כ250 יק המחוז בשאר היל 1972 שבמפקד הילת והלאום. המיז הגיל, בקבלצלת המחוז

המחלז. שאר באלכללסיית בלאלם השונלת את להזניח הרחלט ,(3)(4) למעלה 45 הגיל בקבוצת

54,000 היל. 1972 בדצמבר 312 בעיר למעלה 45 גילאי של הבסיס איכללסיות נתלני
אלכלוסיית על מלאים (,נתלניס תלשביס 5, כ200 המחלז לבשאר לאיהלדים, 13,2001 יהלדיס

.(235 בעמי לג' ב' , א' ללחות ראה  גיאוגרפי לאזלר מי7 גיל, קבלצות לפי הבסיס

בחיים השאר_לת ס2כליי (2

פלנקצית לפי חלשב השלנלת, היעד בשנלת הבסיס אוכלוסיית מקרב בחיים הנשארים מספל

הגיל לקבלצת להגיע אחת גיל לקבלצת שהגיע אדם של הסיכוי את nnv3an CPxj בחיים ההשארלת

לשיעלרי אשר שנים. חמש של לקבוצלת לחלשבל לגיל, למי7 סגלליים הם השיעורים הבאה,

בהללה. הקיימות המגמות תמשכנה התחזית בתקלפת כי הלנח בחיים, ההשארלת
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,(10) לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה המקובלת הפונקציה לפי חלשבו בחיים ההשארות סיכליי

הפלקנציה ערכי והלאיהודית. תיהררית האוכלוסיה של בשיעורים זהות זה לצררך המניחה

.6 בלוח להלן מלצגים הסגלליים

איש ל100,000 למי7 גיל לפי בחיים השארית סלנויי ;6 מס' ללח

ת ל ב ק נ זכרים הגיל

99068 98689 4044
98373 97834 4549

97311 96512 5054

95523 94345 5559

92636 89943 6064
87436 83984 6569

63458 62203 (H) +70

17 ל,מ,ס. מקלר.

תלחלת לפרלט נכנסים אינם אלי נתרניס כי לכך מרדעים אנל (א)
.70 מעל הגיל בקבל'גלת החיים

ההגברה מרכיב (3

להשתקעות ביךישרבית (הגירה ההגירה מרכיב על מבלססת היגחזית של ב' אלערנג1יבה

מרכיב להגימלאים. הקשישים תחזית של הגברה הטררח את לתתרם ערלים),רנרעדה של ראשלנה

המחוז. ילשאר לעיר בנ3ר7 חישב ההגירה

הבאים: הצעדים נגץטר התחזית בתקלפח. ההגירה גלרם בחישוב

היא אלל שנים לבחירת הרקע התחזית. תקלפת על 197274 בשנים ההגירה שיעלרי החלת א,

: כדלקמן

השנים בי7 בעיר היהודים של הראשונה ההשתקעות ו הביךישרבית ההגירה בדיקת (1

195671 השנים בי7 הראשונה בתקופה תקיפלת, בשתי להבחין ניתך כי מלמדת 195674

.(5) (7)(11) איש 1300 של תלספת לכדי הגיע יהעליה ההגירה מאזץ של השנתי הממוצע, כאשר

במאזץ ניכר גידלל לחל העיר של הפיתוח קצב הואץ 197274 השנים ביך השניה בתקרפת
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היתה העיר לאוכלוסיית הביזישובית וההגירה ה י העל של המשולבת תרומתם ההגירה.

היהודית. מהאוכלוסיה כ*1.8 אל ,(8) נשנה יהודים כ4000 של

בי7 עביזישובית, המהגרת האלכלוסיה של אלמדנים קיימים 197274 השנים לגני (2

.(18) 65+ ללגילאי 4564 לגילאי ראשלנה),, להשתקעות מחלזית.,

העיר. של הגידול קצב המשר על מכניעה יילשלים העיר לפיתוח המוצהרת המדיניות (3

ששיעלר הרי ה70, שנות ראשית של ה3יתלח קצב ימשיל לא התחזית בתקלפת אס גם

ב' אלטרנטיבה לר/ישלב כבסיס לשמש יכלל ,197274 השלים את שאפייז הגבלה, ההגירה

הקשישים. מספר של הגברה הארטדן את לחשב לעד המי התחזית, של

בהיעדר נעוצות זה ל'געד הסיבות  בלבד. היהלדית האלכלדסיה על ההגירה מרכיב החלת ב.

הנתונים אותם הרלבנטיות. הגיל בקבלעלת הלאיהודית ההגירה על ומהימנים מלאים נתונים
מגמה להיעדר הלאיהודים הקשישים בקרב התופעה שלליות על השביען זמינים ל שהי החלקיים

ברורה.

אומדנים הס היורדים של גיאוגרפית חלוקה נסיס על מהארץ הירידה נתלני  הירידה; הזנחת ג.

שוליות על מצביע מירושלים היורדים מספר אומד7 גילית, הלוקה קיימת ללא חלקיים,

ההגירה גלרס בחישוב הירידה את להזניח הוחלט לפיכך, ב1974)(17). איש (כ100 התופעה

בתחזית.

של חומש בכל המחוז שאר לגבי ר\2.5 העיר, לגבי 5X של כתוספת ההגירה שיעור קביעת ד.

ובמחוז בעיר עולים של ראשונה והשתקעות הגירה נתלני ניתלח ממ'גאי  התחזיות. תקלפת

הגיל niympb אלה ממקלרות הממוצעת השנתית האלכלוסיה תוספת כי מלמדים 197274 בשנים

ההגירה שיעורי בסיס על במחוז. אחוז לכחעי בעיר אחד אחלז של היתה לתחזית רת הרלבנטי

.1992 עד חלמשיס לפי המשוערת ההגירה חושבה שנקבעו

כל תום עד כי הונח  התחזית. תקופת של חומש בכל המהגרים על התמותה שיעורי התלת ה.

וההרכב מאחר לתחזית. הרלבנטיות הגילים בקבל'גלת המהגרים מך חלק של תמותה תהיה חומש

פלנקצית את עליהם להפעיל נית7 לא הרי מפורט, היה לא הרלבנטיים המהגרים של הגילי
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בחיים השארות סיכויי של אחיד ערך נקבע התמותה, חישוב לעורר המתאימה. נחליס ההשארות

6569 הגיל קבועות של לערך הדומה מהגלים, ל1000 800 של גודל בסדר המהגרים לכל

.(6 מס" לח ;ל האמורה בפונקעיה

התחזית אלטרנטיבות שתי של החישוב שיטת ג,

פונקעיה בחיים. ההשארות סלנללל פונקעיית הפעלת על התבססה החישוב :שיטת 'k njTVjnvbn fi

לשני חלוקה לפי הבסיס, באוכלוסיית (Xi) שנים חמש' של גיל קבועות על הופעלה ('PxJ זו
עברר נערך החישוב . (Xi'PxiJ המכפלה. היא שנים wan innb (Xi) קבועה גודל המינים.

.19722 החל חרמש כל

(Px) בחיים ההשארות סיכויי פונקעיית הפעלת על התבססה החישוב שיג1ת ב'; אלעלנעיבה (2

קבועה גודל הבסיס. אוכלוסיית של (Xi) המתאימות הגיל קבועות על (E) הגירה ושיעורי

מ1972. החל חומש לכל נערר החישוב . ( [E+Pxi] .XiJ הנוסחה לפי נקבע שנים חמש לאחר

דיו7 (ראה המחוז שאר ואוכלוסיית בעיר היהודית האוכלוסיה לגבי הופעלה ב' אלג1רנ1יבה

.(12 עמ'

האוכלוסיה תוספת כי המניחה "הסיכומית" השיטה מכונה ב' באלערנעיבה שאומעה החישוב שיטוז

בחיים. ההשארות גורס הפעלת ולפני והחומש) התקופה בתחילת היא הבסיס לאוכלוסיית המהגרת

 "המכפלתית" השיטה  האלטרנטיבית החישוב ובשיסת "הסיכומית" בשיטה מעודולוגי דיל7

.28 עמי , א' נספח ראה

התחזית ממעאל .4

בפרק הכלולים הנושאים מפורטים. ולוחות התחזית של הנתונים עיקרי מובאים זה בפרק

המינים הרכב וכ7 שלה, ולאיהודיס') ;יהו7ים הלאומי ההרכב התחזית, אוכלוסיית גידול הס. זה

השנה. לסו9 מתייחסים המספרים ירושלים, בעיר מתמ?ד התחזית סיכום שבה. והגילים



ן
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התחזית אלנללסיית גידלל א.

,1972 בשנת מ21,500 בירלשליס הקשישים אלכללסיית תגדל התחזית הנחרת תמלמשגה אס

מספרם בי. אל;1רנ.ג1יבה לפי רל36,300 התחזית, של א' אלטרנטיבה לפי 1992 בשנת 31,2005

לשתי בהתאם ב1992, ל44,500 אל 38,500b ב1972 27,20010 יגדל הגימלאיס של

הי). ך.סע.י9 ד' נ', א', בללחלת מ3לרג1ים 7),(נתרנים ח ל ;ל תחזית של השלנלת האל17רנ.ג1יבלת

ירלשלים בעיר להגימלאיס הקשישים תחזית י. 7 מסי לוח
ללאיהודיס) (יהלדים 19923972

הגירה) (עם ב" אלטרנטיבה הגירה1) ;ללא א' אל^געיבה
גימלאים קשישים גימלאים קשישים השנה
27,200 21,500 27.200 21,500 1972

31,700 26,200 30,500 25,200 1977
34,800 29,300 32,300 27,100 1982

38,900 31,800 34,800 28,300 1987
44,500 36,300 38,500 31,200 1992

בשנת גימלאיס ר1,600 קשישים 1,300 של מסר האלנללסיה תגדל ירלשלים, מחלז נשאר

רלכ2,900 ;'n אלטרנטיבה לפי ,1992 בשנ.ת גימלאים רכ3,400 ישישים לכ2,700 ,1972

ג' ליחלת ראה מפררטים 8).(נת1נים (לרה ב' אלטרנטיבה לפי גימלאים, רכ3,700 קשישים

.( ה' בסעיף לה'

מחלז בשאר להגימלאים הישישים מס3ר תחזית .. 8 י ס מ ללח
19921972 העיר) (ללא ירלשלים

הגירה") (עם ב' אלג1רגג1יבה הגירה) (ללא א' אלטרנטיבה
גימלאים קשישים גימלאים קשישים השגה
1,600 1,300 1,600 1,300 1972

2,000 1,600 2,000 1,600 1977

2,500 2,000 2,300 1,900 1982
3,000 2,400 2,900 2.200 1987

3,700 2,900 3,400 2,700 1992
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התחזית בתקיפת יתללספל ירלשלים בעיר כי לצפרת ניתך התחזית של א' אלטרנטיבה לפי

של ב' אלטרנטיבה לפי לערר' ב^45 גידלל שהלא , D<Nb?^j il ,300 אד קשישים כ9,500

בכ14,700: יגדל האמלרה בתקיפה הקשישים מספר ההגירה, מרכיב את בחשבלז המביאה התחזית,

לתלספת יגרלם כך, אם ההגירה, מרכיב כ^68. של גידול שהיא ,17,3001 הגימלאיס למספר

ההשארלת סיכליי בסיס על החזליים למספרים מעבר גימלאים רכ6,000 ישישים כ~5,000 של

בלבד. בחיים

לקראת ירידה מגמת מסתמנת הקשישים אלכללסיית בקרב המטרצע השנתי הגידלל בשיעלר

א', אלטרנטיבה לפי ה90. שנלת ראשית לקראת עליה למגמת ה80 שגלת של הראשלנה המחעית

, (197377) הראשל7 בחלמש לשנה ט*3.4 ירד הקשישים מספר של הממד'נע השנתי הגידלל שיעלר

(198892) הרביעי בחלמש לשנה %2.1b ליעלה (198387) השלישי בחלמש לשנה ל~*0.9

ילרד הממלצע השנתי הגידיל שיעלר דומה, מהלך מ'גטייר ב' באלטרנטיבה גם ,(9 (לרה

התקלפה. בסרף ל\2.8 לעללה (19837 i(ב . 7%iJ (19737 (ב %4.3n

בירלשלים הקשישה באלכללסיה החזלי הגידלל .9 מס* ללח
רלאיהררים) (יהירים 197292

ב' אלטרנטיבה א' אלטרנטיבה
גידלל אחלז הגידלל הקשישים מס' גידלל אחלז הגידלל הקשישים מס'

שנתי במספר בראשית שנתי במספר בראשית
ממלעע הקשישים יפה התק ממוצע הקשישים התקיפה יפה התק

3.4 14,800 21,500 2,2 9,800 21,500 197392

4.3 4,700 21,500 3,4 3,700 21,500 197377

2.4 3,100 26,200 1.5 1,900 25,200 197882
1.7 2,500 29,300 0,9 1.200 27,100 198387

2.8 4,500 31,800 2,1 2,900 28,300 198892

שבעשרים הרי בכ^7:1, בעיר היהלדים הישישים אלכללסיית גדלה 196172 שבתוךרפה בערר

האטה השרנרת). האלטרנטיבלת (לפי בלבד 70X ער בכ\45 גידלל צפרי 197392 התחזית שנדת

לה'נביע עשליה הכללית האלכללסיה של התחזילת ב'גד בירלשלים הקשישים בקרב הגידלל בקצב זל

חזליה דימה מגמה ה80, שנלת לקראת האלכללסיה בכלל הקשישים באחלז מסלימת התיצבלת על

.(10) כללה בארץ הקשישים אלכללסיית לגבי
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קביעות בהרכב טמרך השונית, להתנלדלת הקשישים בקרב החזרי הגידול לקצב ההסבר

בעיר הקשישים ציבלר שלרות את למלא עתידית אשר קבלצלת, אלת7 .1972 בשנת בעיר הגיל

בירושלים היהלדית באלכללסיה כאמור, יחסית גמלך היטל הבסיס בשנ,ת משקל? התחזית, בתקלפת

היהלדית האוכללסיה בקרב 19.4*4 לעלמת .is%5) נמוך היה 4564 המעבר גילאי של משקלם

התוספת תבוא מתרכך אשר ,5054 הגיל לקבוצת 5559 הגיל קבו'גת בקרב לחד יבמי ((16; בארץ

השנתי הגידול שיעורי 197887 נשנים לכך.. אי השמונים. בשנות הקשישה לאלכללסיה העיקרית

התחזית של העשורים שני במשך ביותר הנמוכים יהיו והגימלאים הקשישים באוכלוסיית הממוצע

■ ■ .(9 (לוח

השיקולים (מערכת האוכללסיה לכלל ולא קשישה לאלכללסיה ורק אך נערכה שהתחזית מאחר

הקשישים באחוז הצפויים השינליים על זי תחזית באמצעות ללמלד ניתן לא ,( 9 עמי ראה

ירושלים, (עירית בעתיד ירושלים אוכלוסיית לגבי שנערכו התחזיות הכללית. האוכלוסיה בקרב

המלצגת התחזית כבסיס ששימשה מזל שלנות הנחלת מערכרת על בנלילת ,( (21) הפנים משרד

בתחזילת המצטיירת המגמה זאת, עם יחד מהימנה, איננה התחזיות בי7 ההשוואה ללכ7 כא7,

באת המי הקשישה לאלכללסיה שבתחזית העיר,בעוד אוכלוסיית של הצמיחה קצב המשך היא הכללילת

לעומת התחזית בתקופת הקשישים אוכלוסיית של הגידול בקצב בירידה להבחי7 נית7 כאץ..

שקדמו. התקופות

לו להילת עשלילת הקשישים אוכלוסיית של הממוצע השנתי הגידלל בשיעור האמלר המהלך

של בתחילתה כי לצפלת נית7 בעיר. לקשישים ללמלסדלת לשירותים החזוי הביקלש על השלכלת

היערכלת לנדרשת אלה. שירלתים של הצרכנים במספר ניכר גידול יהיה ובסופה התחזית תקלפת

מתאימה.

הקשישים של למי הלא ההרכב ב,

ישישים, בכ7,600 ירושלים בעיר היהודים הקשישים מספר יגדל , א' אלעלנטיבה לפי

מספר ואילו אתרזים) 2,2 של שנתי בממוצע (גידול ב1992 לכ25,000 19722 17,400n

(גידול לכ6,300 מ4,100 קשישים, בכ2,200 יגדל שנים באלת? הלאיהודים הקשישים

אחוזים), ב2.7 של ממוצע שנתי
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 אחת אלטרנטיבה רק הלפעלה הלאיהלדים הקשישים לגבי הקלדם, בפרק כאמרר

לצררך האלטרנטיבית. שתי הלפעלל היהלדים שלגבי בעוד הגירה), (.ללא א' אלטרנטיבה

א' אלטרנטיבה בנתיני שימ7ש נעשה הישישים אלכללסיית כלל תחזית של ב' אלטרנטיבה הכנת

הלאיהלדים. הישישים לגבי

בכ12,600 ירלשלים בעיר היהלדיים הקשישים מספר יגדל התחזית של ב' אלטרנטיבה לפי

נתלני את מסכם 10 ללח אתרז). כ3.6 של ממל'גע שנתי (גידרל לכ30,000 1992 בשנת ליגיע

.(26 ,24 ,23 עמ' ד', ב', , א' מפלרטים ללחלת גם (ראה הלאלמילת הקבלצלת שתי לגבי התחזית

בעיר לאלם לפי להגימלאים הישישים תחזית :10 מס' ללח
(19921982) ירלשלים

ס י א ל מ י ג קשישים
לאיהלדים* ם י לד ה י סה"כ. לאיהלדיס* ם י 7 ל ה י סה"כ

א' אלטרנטיבה
(19) 5,200 22,100 27,.300 (19) 4,100 17.400 21,500 .2972

(19) 6,200 26,100 32,300 (19) 5,200 21,900 27,100 1982
(21) 8,100 30,400 38,500 (20) 6,300 25,000 31,300 1992

ב' אלטרנטיבה
(19) 5,100 22,100 27,200 (19) 4,100 17,400 21,500 1972

(18) 6,200 28.600 34,800 (18) 5,200 24,200 29,400 1982
(18) 8,100 36,400 44,500 (17) 6,300 30,000 36,300 1992

המתאימה. בוךברצה האלנללסיה מסה''נ הלאיהלדים אחלז בסלגריים ('*

לאלם לפי הקשישה האלנללסיה בחללקת כילם הקיימלת המגמרת המשך על מצביעה התחזית

לפי בעיר. הקשישים מאלכללסיית כחמישית מהללים הלאיהרדיס כאשר , רלאיהרדים) (יתרדים
הישישים. מאלכללסיית כחמישית להילת הלאיהלדיס הקשישים של חלקם ילסי9 א' אלטרנטיבה

ני) עאלטרנטיבה הגירה ממקלרלת גם הישישה היהרדית באלכללסיה גידרל של התנתה תמלמש אם אף

.(10 ;ללח בלבד שולי יהיה בעיר הלאיהלדים הקשישים במשקל השינרי
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התחזית אוכלוסיית. של המינים הרכב ג.

גברים כ14,400 1992 בשנת בירושלים צפריים התחזית, של א' אלטרנטיבה לפי

בגיל נשים רכ24,000 למעלה) 65 (.גילאי קשישות גשים 16, 800d למעלה), 65 ;גילאי קשישים

קשישים ל6,500נ היא התחזית בי, אלטרנטיבה ללפי למעלה); 60) לגימלאלת הפרישה

קשישות, 19, 5001

היהודים הקשישים בקרב הנשים של היחסי משקל7 עליית של מגמה מסתמנת התחזית בתקיפת

ר1972 1961 בשנים בירלשלים הקשישה האלכללסיה את שאפיין הגברים של ר הנמל השיעדר בעיר,

הקשישה היהודית באוכללסיה נשים אלן! כל על גברים כ947 היל :1972 בשנת ליקטן. ימשיך

.('11 (.לוח קשישות נשים אל{< כל על גברים כ850 יהיר ,1992 התחזית, תקופת ובתום

בעיי יהודים לגימלאים קשישים תחזית ;11 מס' לוח
1992 f1 9S2 מי7 לפי ירושלים

ס י א ל מ י ג קשישים
נשים גברים סה"כ מינים יחס נשים גברים סה"כ

א' אלטרנטיבה
13,610 8,440 22,050 947 8.970 8,440 17,410 1972

16,100 10,000 26,100 840 11,900 10,000 21,900 1982

18,900 11,500 30,400 851 13,500 11,500 35,000 1992

ב* אלטרנטיבה
13,600 8,400 22,100 947 8,970 8,440 17,410 1972

17,600 11,100 28,700 847 13,100 11,100 24,200 1982
22,600 13,800 36,400 852 16,200 13,800 30,000 1992

נשים. ל1,000 הגברים מספל א)
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הגורמים שני ידי על מוסברת נעיר הלהודלת באלכלוסיה המינים ביחס הצפייה הירידה

ימשיך הנחתנו לפי אשר מ'בב הגברים, לעומת נשלם של יותר הגביהה החיים תוחלת א) הבאים;

יחס בהך 5564 הגיל קבועות את המאפיי7 נמלך מינים יחס נ) התחזית, בתקופת להתקיים

"(' 1 6j נשים אל9 לכל גברים 862 ב1972 היה גיס המי

קל שיפור של מגמה מסתמנת שונה. התפתחות חזויה הלאיהלדית הקשישה באלכלוסיה

,19722 המינים יחס ידי על מוסברת זו מגמה ,19922 ל882 19722 מ848 המינים במאזן

נשים. אל9 לכל גברים 1028 היה המינים יחס ,5059 גילאי הלאיהודים בקרב כאשר

השלכות יש בעיר, היהודית הקשישים אוכלוסיית בקרב הנשים במשקל החזויה לעליה

שיעור של כיום הקיימות המגמות תמשכנה אס למוסדות. לשירותים הביקוש לסלגי הרמה על

בהשוואה הקשישות הנשים בקרב למוסדות הפניה לשיעורי הפנסיה, זכויות הבודדות, הנשים

בירושלים. והמוסדות השירותים של מתאימה היערכות שתדרש הרי ,( 8 ענו' (ראה לגברים

הישישה האוכלוסיה של הגילים .7

בשנים בירושלים הישישים בקרב בלע ומעלה, 75 גילאי של יחסית הגבוה שיעורם

בסו9 מ6,700 זה, בגיל בעיר הקשישים של מספרי גידול צפרי התחזית פי על .196172

מלא (פררט התחזית של האלטרנטיבות לשתי בהתאם ,19922 14,300 או 12,000 לכדי ,1972

.(26 :24 ..23 עמי א',ב',די, לוחות ראה

%40Db ,19722 31%to היהודים הקשישים בקרב יעלה ומעלה 75 גילאי של nbpwn

בהתאמה. ל4י37 %34n משקלם יעלה הלאיהודים ובקרב ,(12 (לרח 19921

ומעלה 75 גילאי אחוז תחזית י. 12 י ס מ לוח
19921972 הקשישים בקרב

לאיהודיס ם י ד ר ה י

וב' א' אלטרנטיבות ב' אלטרנטיבה א' אלטרנטיבה השנה

33.9 30,6 30.6 "1972
33.8 33.0 32.6 1977
36.0 36.5 35.8 1982
39.6 41.2 40. 2 1987
36.6 40.1 39.0 1992

■(16) ל.מ.ס,  האוכלוסיז ipsn  1972 (H
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המגמה המשך צפרי בעתיד גם כי מלמדת, הכללארצית התחזית עם ו ז תחזית של יאה השי

לשיעור בהשללאה מעע גניה ירושלים קשישי בקרב למעלה 75 גילאי שיעיר כאשר בעבר, שהסתמנה

האלכליסיה בקרב למעלה 75 גילאי של שיעלים כי ns7y הכללאיצית התחזית הכללארצי.

,(10) לכ£?37 19932 יגיע. הקשישה,, היהודית

75 הגיל בקבוצת הישישים של היחסי ובמשקלם במספרם עליה של זו חזייה התפתחות .

.(6 עמי ;ראה לקשישים ומתקנים לשירותים החזוי בביקוש הגידול על השלכלת לה יש למעלה,

יתכ7 כי כך על מצביע בירושלים, הקשישים בקרב למעלה 75 לגילאי נשים של הגבוה שיעורם

בירלשלים. לישישים שירותים של יותר גבלה סטנדרט הפעלת לשיקלל מקלס ליש

מפררטים תחזית ללחלת ה.

מפורדים. תחזית לוחית מוצגים זה בסעיף

 א' אלטרנטיבה ,19721992 ירושלים, העיר באוכלוסיית התמורות תחזית  א' ללח

לגיל. מי7 לפי יהודים,

 א' אלטרנטיבה ,19721992 ירושלים, העיר באוכלוסיית התמרררת תחזית  ב' ללח

למי7. גיל לפי לאיהלדים,

,19721992 ירושלים, מחוז שאר  הבסיס באוכלוסיית תמורות תחזית  ג' לוח
וגיל. מי7 לפי , 1k אלטרנטיבה

ב' אלטרנטיבה ,19721992 ירושלים, העיר  ס הנסי באוכלוסיית התמידות תחזית  ל' לוח
רגיל, מיך לפי  יהרדים (סיכרמית),

,19721992 ירושלים, שארמחלז  הבסיס באוכלוסיית התמרררת תחזית  ה' לרה

ומיז. גיל לפי , (סיכרמית) ב' אלטרנטיבה
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 ירושלים עיר  הבסיס באוכלוסיית התמורות תחזית אי; לוח
וגיל מל7 לפי להודים,  אי אלטרנטיבה ,19721992

נשים גברים המין
1 | * 1 א | 1 1 1 א~] 1 יעד 1992שנת 1987 1982 1977 1972 1992 1957 2932 1977 1972 ^____'^
* | ] I | j I גיל^ץ

5980 . 4044

5920 5560 5260 4549

5820 5470 4470 5140 4280 5054

5670 5320 4350 4540 4970 4130 3890 5559

5410 5090 4160 4340 4640 4680 3890 3670 3970 6064

4710 3850 4020 4300 3490 4210 3500 3300 3570 3350 6569

3370 3520 3760 3060 2690 2940 2770 3000 2810 2550 7074

5410 5010 4140 3480 2790 4320 4180 3720 3170 2540 +75

"כ 13490טח 12380 11920 10840 8970 11470 10450 10020 9550 8440 רשלשלם

(17) 235,700 אוכלוסיה סה"כ בסיס על חושבה  1972 דצמבר 31 הנסיס אוכלוסיית א)

האוכלוסיז מפקד לפי ומי7 גיל קבו'גות בפרופורציות
.(16) 1972
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 ירושלים עיר  הבסיס באלכליסיית התמורות תחזית ני: לוח
וגיל מי7 לפי לאיהודים,  אי nnvonvbK .197292

נשים גברים מיו
1 1 1 א~| 1 1 1 1 א~] 1 יעד .שנת

:2992 :2987 :2932 :2977 2972 1992 :1987 :!982 .2977 .2972 ^__^^
| | | | ג^

2010 4044

1990 1510 1420 4549

1960 1490 1080 1390 1080 5054

1910 1450 1050 970 1340 1040 1030 5559

1820 1380 1000 920 1040 1260 990 970 970 6064

1280 930 860 970 790 1130 890 87 0 870 770 6569

810 750 840 690 640 740 730 730 650 530 7074

1230 1180 1020 920 810 1060 980 840 700 590 +75

3320סה"נ 2860 2720 2580 2240 2930 2600 2440 2220 1890 קשלשלס

(17) 235,700 אוכלוסיה סה"נ בסיס על חישבה  .2972 ד'גמבר 31 הבסיס אוכלוסיית  1972 א)
מפקד לפי ומי7 גיל קבועות בפררפררציירת

.(16) .2 9 72 האלכלזסיז
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ירושלים* מחוז שאר  הבסיס באוכלוסיית התמידית תחזית י. י ג ללח
וגלל מי7 לפל  אי! אלטרנטיבה  19721992

נשים גברים המיו
1 ■ i יעד שנת

1992 1987 1982 1977 ^1972 1992 1987 1982 1977 H1972 .__y^
810 4044

81 0 690 620 4 549

790 670 520 600 560 5054

770 660 500 390 580 540 420 5559

740 630 480 370 360 550 510 400 380 6064

580 440 350 330 230 490 460 360 340 260 6569

390 300 290 200 210 380 300 290 220 210 7074

420 370 280 250 180 410 360 280 240 170 +75

1390 1110 920 780 620 1280 1120 930 800 640 כי ^יי7

ירושלים. העיר אוכלוסיית ללא ירלשלים, המחוז אדכליסיית  לרלשלים מחלץ שאר (*

מחוז שאר אוכלוסיית בסיס על חושבה  1972 דצמבר 31 הבסיס אלנללסיית  1972 <ו)

בפרלפלרצילת (17) 34,760  ירושלים
האוכלוסי7 מפקד לפי למי7 גיל קבליות

.(14)(16) ;1972
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197292 ירישלים עיר  הבסיס באיכללסיית התמידית תחזית ; ד" ליה
לגיל מי7 לפי להוזלס,  (.סינומית) ביי אלטרנטיבה

נשים גברים המין
I I I I # f V 1 | 1 א יעד 1992שגת 1987 1982 1977 1972 j 1992 1987 1982 1977 2972.^ .'"
1 1 1 1 I V&1

5980 4044

6160 5560 5260 4549

6300 5690 4470 5350 4280 5054

6390 5770 4530 4540 5380 4300 3890 5059

6360 5740 4510 4520 4640 5290 4230 3820 3970 6064

5550 4360 4370 4480 3490 4970 3970 3590 3730 3350 6569

3980 4000 4100 3190 2690 3490 3160 3280 2940 2550 7074

6670 5900 4650 3700 2790 5360 4940 4180 3370 2540 +75

16200 14260 13120 11370 8970 13820 12070 11050 10040 8440 ,שירשים

(17) 235,700 אונלוסיה סה"נ בסיס על חישבה  1972 דצמבר 31 הבסיס אוכלוסיית  1972 (n
מפקד ל3י למי7 גיל קבל^לת בפררפררצירת

.(16) 1972 7 סי ל לכל הא
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 ירושלים מחוז שאר  הבסיס באיכליסיית התמידית תחזית הי; ללח
יגיל מל7 לפי  (סינומלת) ב' אלג!רנ.עיבה .19721992

נשים גברים המין

1992 1987 1982 1977 *1972 :2992 .2987 :!952 :2977 */ig2 שנ^יע7
1 | גל~ל~~~

810 4044

820 690 620 4549

820 690 520 620 560 5054

820 680 510 390 610 550 420 5559

800 670 500 380 360 580 530 410 380 6064

630 470 360 340 230 540 490 380 350 260 6569

420 320 310 210 210 420 320 300 220 210 7074

470 400 300 250 180 460 390 300 250 170 +75

1520 1190 970 800 620 / 1420 1200 980 820 640 כ קשישים0ה

שאר אלנללסיית סה"כ בסיס על חישבה  .2972 ד'גמבר 31 הבסיס אלכלרסיית  .2972 א)
בפררפלרעילת (17) 34,760  מחלז

האיכ.ל7סי7 ipdo לפי למי7 גיל קבל'גלת
.(14)(16) 1972
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(TxJ נחילם להשארות 7הסיכ7ל (E) ההגירה גדרטל לפל אובללסלה תחזלת חלשוב שלטלת  אי נס3ח

גורס עם במשילב בחילם להשארות הקלנלי לפי האלכלוסלה תחזית אי/ לערלל נאלם כאשר

לחישוב. המתאים האלכללסיה בסים אתלו של בעלה מתעוררת ההגירה,

חפיפה וישנה לזו זו זרות קבועות מהווים אינם והמהגרים שהנפטרים מכל נובעת הבעיה

שנפער מקללים אחוז יש למשל, עצמם, המהגרים מביז (החרמש), התקופה פני על ביניהם מסויימת

שתי להפעיל נלתן מורכב, הלנו זו לבעיה המדוייק המתמטי יהפתרו7 היות החומש, בתקופת

ההגירה. גלרם הפעלת במועד מעיג7 השיטות שתי ביך ההבדל ילתר פשוטות מקרבות חישוב שיטות

התמותה גורם הפעלת ולפני (החרמש) התקופה בתחילת היא המהגרת האוכלוסיה תוספת האחת בשיטה

התמותה. מרכיב שהופעל לאחר התקופה בסו9 ההגירה גורם מופעל השניה, ובשיטה

סיכויי גורם רגם (E) ההגירה גלרם גם ובה "סיכומית" שיטה מכונה הראשונה השיטה

.(X) הבסיסית האוכללסיה על מחושבים (P) בחיים ההשארות

את כבר שהלרידו לאחר ההגירה את מחשבים בה אשר "מכפלתית" שיטה היא השניה השיטה

הלא; השיטות לשתי המתמטי הביטוי התמותה.

. ה"סיכומית" השלטה . א

[(Exi] + (Pxi)] Xi

בסיס. אלכללסיית * בחיים) חשאיות סיכויי + ההגירה (שיעור

.. ה"מכפלתית" השיטה נ.

ExiPxi'Xi

בסיס. אוכלוסיית * בחיים השארות סיכויי * ההגירה שיעלר

ה7יל7 לעורר הללל. השיטות שתי בי7 בטווח יימצא המתמטי הדילק כי להניח סביר

על הצביעו החישוב שיטות שתי בהך, הכרוכות והבעיות השיטות שתי את ה'גגנו המתודולוגי
קשישלם כ400 של היה ההפרש למשל, בעיר. היהודים הזכרים בקרב כאשר קרלבלת, תו'באלת

להצגת בממצאיה ךהשתטשנר ה"סלכומלת", בשלטה בחרנו העבריה, לעורר , ולכ7 המטרה בשנת

של התוצאות מלבאלת להלך ה"מכפלתית". השיטה ממצאי את והזנחנו ב' באלטרנטיבה התחזית
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,197292  ירושלים עיר  הבסיס באוכלוסיית התמורות תחזית : 1 לוח
יגיל מי7 לפי יהודים, מכפלתית) (,שיטה ב' אלטרנטיבה

נקבות זכרים המין
| יעו\' שנת

1992 1987 1982 1977 1992 2987 1982 1977 .^\^
6160 4549

6300 5690 5350 5054

6370 5760 4530 5370 4290 5559
6330 5720 4500 4510 5270 4210 3810 6064
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3940 3950 4060 3170 3440 3110 3240 2920 7074

6330 5640 4480 3620 5050 4700 4020 3300 +75

15780 13920 12890 11260 * 13420 11750 10830 9930 י טה
| קשישים

 ירושלים מחוז שאר  הבסיס באוכלוסיית התמורות תחזית ;11 לוח
וגיל מי7 לפי מכפלתית) (שיטת ב' אלטרנטיבה  197292

נקבות זכרים המין
_______

1992 1987 1982 1977 1992 1987 1982 1977 ,\^
| גיל \

820 4549

820 690 620 5054
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790 660 500 380 580 530 410 6064

630 470 360 340 530 480 370 350 6569

420 320 300 210 420 320 300 220 7074

460 390 290 250 440 380 300 240 +75

1510 1180 950 800 1 1390 1180 970 810 י סיי
J grynvp



 30 

ביבלירגרפירת העררת רשימת

העברית, האוניברסיטה הסעד, משרד rl971 בישראל אבית כתי ,,,.3 גתר, ח., לייל, ג.

.1973 ירושלים,

ירושלים, ,3949 לישראל סטטיסטי שנתרך לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .2
..2950

האיכלוסיה של הדמלגרפילת התכונות לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת 3

.1962 ירושלים, ,8 מסי פרסום ,1961 להדילר האלכללסיז מפקד פרסלמי ,11 חלק

מפקד פרסלמי ,11 חלק הישובים ספר לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .4
,1963 ירושלים, ,11 מס' פרסלם ,1961 להדילר האוכלוסין

,1955 בישראל יהודים של פנימית הגירה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .5
,,262 מס מיוחדים פרסומים סדרת ,1966

,196566 האוכלוסיה של טבעית תנועה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת 6
,268 מס' לחדים מי פרסומים סדרת

,1967 בישראל יהודים של פנימית הגירה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .7
.342 מסי מייחדים פרסימים סדרת ,1968

,1972 האלכללסיה של טבעית תנלעה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .8
.466 מס' מייחדים פרסימים סדרת

החולים של אבחנתית סטטיסטיקה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת ,9
.488 מס מיוחדים פרסימים סדרת ,1971 המאלשפזים,

,3993 עד בישראל האלכליסיה תחזית לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדיגת .10
,490 מס' מיוחדים פיסלמים סדרת

בישלאל יהלדים של פנימית הגירה , np7UD<ut>Di' המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .11
.499 מס' מיוחדים פרסומים סדרת ,196971

,1973 לישראל סטטיסטי שנתיך לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .12
.1974 ירושלים,

של סטטיסטית גיאוגרפית חלוקה לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .13
פרסלם ,1972 והדילר האלכללסי? מפקד פרסומי בישראל, עירוניים ישובים

..1975 ירושלים, ,6 מס



 31 

האלכללסיה, של דמלגרפילת תכלנלת לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .14
ירושלים, ,9 מס' פרסרס ,1972 להדילר האלכללסיז מפקד פרסומי , א' חלק

.1976

דמלגרפי, הרכב בישראל, בית משקי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .15
.1976 ירושלים, ,9 מס פרסרם ,1972 להדילר האלכלוסי/ מפקד פרסלמי

האלכללסיה, של דמוגרפיות תכלנלת לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת ..2 6

ירושלים, ,11 מס' פרסרם ,1972 להדילר האוכללסיז מפקד פרסלמי , ג' חלק
.1976

.1977 פנימיים נתונים  אלכלוסיה מדלי לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .17

עבור מיוחד עבוד אוכללסיה, מדור לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה ישראל, מדינת .18
.197274 לשניים ירושלים עירית

.(1) 1971 סועיאלי לבטחל7 רבעלז בישראל, הכנסה מעוטות שכבלת , .k ניצן, .19

,46 מס' מילחדים סקרים בעיר, הקשישים לסטטיסטיקה, למחקר המחלקה תלאביב, עירית .20
.1974 תלאביב,

כחלק במדינה, האוכלוסיה בחלוקת התמלרלת תחזית הפנים, משרד ישראל, מדינת .21
ל5,000,000. ישראל אלכללסיית של הגיאוגרפית לתפרלסת המיתאר מתכנית

.1972 ירלשלים,

22. Present, P, Demographie Statistique, Presses Universitaires de
France, Paris, 1972

23. Schmelz, U.0 , The Evolution of Jerusalem Population. In: Amiran
et al,, Urban Geography of Jerusalem, Jerusalem, Massada
Press, 1973



brookcale institute ברוקד"ל לוכון

gerontology a adi at / <uman development וחברה אדם והת0תח1ת לגרונסולוגיה
June 1977 in israel בישראל ,,<.

American joint distribution committee רגי/ינט

DISCUSSION PAPERS SERIES: המכון: פרסומי רשימת

175 "Compensation for Inflation Under Israel's Emergency Economic Policy," Jack
Habib <j Robert Lerman.

376 "Equity and the Social Insurance Paradox," Jack Habib § Robert Lerman.
576 "Economic Aspects of Reforming Pensions in Israel ," I la im Factor, Jack Habib

<? Robert Lerman.
776 .'The Effect on Poverty Status in Israel of Considering Wealth and Variability

of Income," Jack Habib, Meir Kohn 3 Robert Lerman.
976 "Alternative Benefit Formulas in Income Support Programs for the Aged," Jack

Habib G Robert Lerman.
1176 "Intergenerational Educational Mobility in Israel  An Overview," Judah Matras

£ Gila Noam.

1376 "The CrossSection Processor  CDC Version 1," Meir Kohn.
1576 "A Critical Overview of Israeli Housing Policy," Robert Lerman.
1776 "Programs for the Elderly in Community Centers in Israel," Susie LinderPelz.
1976 "The Mortality of Moslems, Druze and Christians in Israel," J.H. Abramson 5

R. Gofin.
2176 "Guide to Israeli Research in Social Gerontology," Marcia Kretzmer.
2376 "Disability and Rehabilitation  A Mathematical Model," Moshe Nordheim.
2577 "Ethnic and Other Primordial Differentials in Intergenerat iona 1 Mobility in

Israel," Judah Matras £ Dov Weintraub.
2777 "Services for Older New Immigrants in Israel," Yehiel Eran § Gerda Friedheim.

2977 "Ethnic and Social Origin "Dominance" in Occupational Attainment in Israel1.1,
Judah Matras.

DISCUSSION PAPERS PUBLISHED IN HEBREW:

לדמן. ורוברט חביב יעקב הכלכלית'/ החרום מדיניות בגין ההתיקרות על "הפצוי 275
פרידהיים. וגררה ערן יחיאל בישראל", קשישים לעולים "שרותים 476

נורדהיים. משה מתימטי", מודל האדם." בהתפתחות שלב  ושיקום "מוגבלות 676
לינדרפלץ. סוזי בישראל", קהילתיים במרכזים לקשישים "תכניות 876

ברוך. נסים השרות", הספקת וארגון מדיניות לגיבוש מנחים קווים  בית "טיפולי 1076
לרמן. רוברט בישראל", השכין מדיניות של בקורתית "סקירה 1276

ברמןאשכנזי. ואירית וייל חנה ראשוני", סקר  70+ גילאי של בפנאי "שמוש 1476
קורץ, א. משה במקרא", 'זקן' המונח "לברור 1677

ניראל, נורית מהעבודה", לפרישה הכנה בנושא ספרות "סקירת 1877
גונן. ועמירם שטרקשל מרים דמוגרפיות", ותחזיות תמורות בירושלים: "הקשישים 2077

___________ Jerusalem givatfvwi.tel. 6a2t>r7 robox 13087.7 n 682517 וו<^י1ו.ננעתום.0ל.


