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מפתח הנושאים בלוחות )לפי עמודים(
א

אוכלוסייה 64 14
אוכלוסייה ערבית )ראו ג :בני דתות אחרות( ,64 62 ,57 ,55 54 ,51 ,27 ,19 18
,181 ,158 156 ,122 ,109 ,106 ,104 ,102 98 ,94 ,92 89 ,87 ,85 83 ,81 ,79 78
265 263 ,189 ,187 184

אזור גיאוגרפי ראו :מחוז ,נפה ,יישובי ,צורת יישוב ,רשויות מקומיות
אלצהיימר ראו :דמנטיה
אמצעי נסיעה 192
ארצות לידה 24
אשפוז יו 246 245
אשפוז/אשפוזי 115 109
אשפוז פסיכיאטרי 121 117

ב

בדיקות דימות 84
בדיקות סינו) 244
בטחו) תזונתי )ראו ג :עוני( 181
ביטוח בריאות משלי 132
בילוי זמ) ראו :הרגלי בילוי ,מרכזי יו ,מועדוני חברתיי ,מועדוני
מועשרי
בינלאומי )ראו ג :מדינות( 296 276
ביקורי אצל רופא 88 87
בית ספר אחרו) 154
בני דתות אחרות )ראו ג :אוכלוסייה ערבית( ,159 ,154 ,152 ,79 78 ,52 ,19 18
162
בעיות בדירה 187
בעלות/שכירות על הדירה 182
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בריאות 132 78
בריאות הנפש ראו :אשפוז פסיכיאטרי ,טיפול יו פסיכיאטרי
בתי אבות ראו :מוסדות לטיפול ממוש*
בתי חולי ראו :מחלקות ,אשפוז/אשפוזי ,מוסדות לטיפול ממוש*

ג

גמלת סיעוד 220 209
גריאטריה שיקו 256 254 ,245
גריאטריה אקוטית 256 254

ד

דיור אביזרי מיגו) 184
דיור עזרי 185
דיור מוג) 253 251
דמוגרפיה 64 14
דמנטיה 97 96
דרוזי 20
דת 20

ה

הגירה פנימית 50
הוצאה )כספית( 168 166
הכנסה )כספית( 165
המתנה לאשפוז 115
הרגלי בילוי 191
הרגלי קריאה 190
השכלה ראו :שנות לימוד ,בית ספר אחרו) ,תעודה גבוהה ביותר
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השלמת הכנסה 176 170
התמחות רפואית ראו :רופא משפחה ,רופא מומחה ,רופא שיניי
התנדבות ראו :מתנדבי
התפוצות 296 293

ז

זכאי לגמלת סיעוד ראו :גמלת סיעוד

ח

חדרי )מספר ממוצע במשק בית( 182
חיסו) )נגד שפעת( 84
חוק ביטוח סיעוד ראו :גמלת סיעוד
חימו ראו :מענק חימו
חשיפה לעבריינות 194

ט

טיפול יו פסיכיאטרי 116
טיפול ממוש* ראו :שירותי

י

יבשת )יבשות העול( 276
יבשת לידה ,158 156 ,153 ,124 ,109 ,104 ,102 98 ,95 ,90 89 ,86 81 ,54 ,24 23
265 263 ,189 ,185 184
ידיעת עברית )דיבור( 156
ידיעת עברית )קריאה( 157
יהודי )ראו ג :יהודי ואחרי( ,159 ,154 152 ,79 78 ,57 ,55 ,52 ,23 ,20 18
296 293 ,162
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יהודי ואחרי )ראו ג :יהודי( ,81 ,79 78 ,64 62 ,54 ,51 ,27 ,24 23 ,19 18
,189 ,187 184 ,181 ,158 156 ,124 ,122 ,109 ,106 ,104 ,102 94 ,92 89 ,87 83
265 263
יחס תמיכה בהורי 61
יחסי תלות 290 287 ,60
יישובי )ראו ג :רשויות מקומיות( 174 171 ,46 31
יישובי כפריי ראו :צורת יישוב
יישובי עירוניי ראו :צורת יישוב
יכולת קריאה 158
ילדי 54

כ

כוח העבודה האזרחי 292 ,162 161 ,159

ל

לא יהודי ראו :בני דתות אחרות ,אוכלוסייה ערבית
לעיסה 89

מ

מאושפזי ראו :אשפוז/אשפוזי

מאפייני חברתיי וכלכליי 194 151
מבוטחי )בקופות חולי( 131 129
מגורי בקהילה 103 ,97 96 ,59 ,51
מדינות )השוואה בינלאומית( 292 276
מוגבלות )בביצוע פעולות היומיו ) (ADLראו ג :פעולות יומיומיות( 103 102
מוסדות ראו :מוסדות לטיפול ממוש*
מוסדות לטיפול ממוש* 266 257 ,103 ,96 ,51
מוסלמי 20
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מועדוני חברתיי 234 227
מועדוני מועשרי 237 235
מועסקי 164 162 ,160
מועצות אזוריות )ראו ג :רשויות מקומיות( 176 175 ,49 47
מועצות מקומיות ראו :רשויות מקומיות
מוצא ראו :יבשת לידה
מוצרי בני קיימא 183
מורשי לנהוג 193
מושבי ראו :צורת יישוב
מחוז/מחוזות 260 259 ,255 ,253 ,179 ,50 ,28 25
מחלות 92 91
מחלקות )בבתי חולי( 114 110
מטרת נסיעה 192
מיטות ראו :גריאטריה אקוטית ,גריאטריה שיקו ,סיעודית מורכבת ,מוסדות
לטיפול ממוש*
מי חמי בדירה 186
ממוגרפיה )בדיקה( 85
מענק חימו 224 222
מעשני ראו :עישו)
מצב משפחתי 263 ,53 52
מצב תפקודי )של דיירי המוסדות( 266 264
מרכזי יו 243 238
משלח יד 164
משפחה/ות ראו :משק/י בית
משק/י בית 192 ,183 182 ,180 ,177 ,168 165 ,58 55
משרה חלקית 162
מתנדבי 226 225 ,189
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נ

נהגי )ראו ג :מורשי לנהוג( 108
נופשוני 251

נוצרי 20
ניידות )מחו +לבית( 98
ניצולי שואה 59
נסיעות 192
נפה/נפות 260 259 ,253 ,28 25
נפילות 104
נפשות )במשק בית( ראו :משק/י בית
נשי* 291 ,283 282 ,128 ,92 ,85 ,19
נתוני כלל עולמיי 296 295 ,293 ,276

ס

סיבות פטירה ראו :פטירה/פטירות
סיעוד ראו :גמלת סיעוד
סיעודית מורכבת 256 254
סניפי המוסד לביטוח לאומי 226 225
ספרי ראו :הרגלי קריאה
סקר בני  60ומעלה,185 184 ,158 156 ,104 ,101 98 ,90 89 ,82 81 ,54 1997 ,
189
סרט) ראו :שאתות ממאירות

ע

עבריינות ראו :חשיפה לעבריינות

*

מתייחס ללוחות בה יש נתוני על נשי בלבד .בנוס ,יש בשנתו לוחות רבי ע פירוט
לפי מי.
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עברית ראו :ידיעת עברית
עובדי ראו :מועסקי
עובדי סמ* מקצועיי 221
עולי אתיופיה 22
עולי בריה"מ לשעבר )שעלו משנת  1990ואיל*( ,64 62 ,54 ,51 ,41 39 ,28 ,21 ,19
,189 ,187 184 ,181 ,158 156 ,124 ,109 ,104 ,102 98 ,90 89 ,86 83 ,81
265 263
עולי )שעלו משנת  1990ואיל*( 21
עוני )ראו ג :בטחו) תזונתי( 180 178
עישו) 83
עיתוני ראו :הרגלי קריאה
עלייה ראו :עולי ,עולי בריה"מ לשעבר )שעלו משנת  1990ואיל*(
ענ -כלכלי 163
עיריות ראו :רשויות מקומיות
ערבי ראו :אוכלוסייה ערבית ,בני דתות אחרות
ערי ראו :יישובי ,צורת יישוב ,רשויות מקומיות
עשירוני הכנסה 177

פ

פטירה/פטירות 291 ,128 124 ,122
פטירה/פטירות בבתי חולי 123
פנאי ראו :הרגלי בילוי ,מתנדבי
פנסיה 169
פעולות יומיומיות )) (ADLראו ג :מוגבלות( 103 99
פעילות גופנית 82 81

צ

צורת יישוב 50 ,30 29
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ק

309

קבוצת אוכלוסייה ,87 ,85 83 ,81 ,79 78 ,64 62 ,57 ,55 54 ,52 51 ,27 ,19 18
,181 ,162 ,159 156 ,154 ,152 ,122 ,109 ,106 ,104 ,102 98 ,94 ,90 89
265 263 ,189 ,187 184
קהילות תומכות 250 247
קופ)ו(ת חולי 131 129
קור בדירה בחור186 -
קיבוצי ראו :צורת יישוב
קצבת זיקנה ושארי 176 170
קריאה ראו :הרגלי קריאה ,יכולת קריאה

ר

ראייה 244 ,89
רופא מומחה 86
רופא משפחה 86
רופא שיניי 86
רשויות מקומיות )ראו ג :יישובי( ,237 236 ,234 228 ,224 222 ,220 213
250 248 ,244 240

ש

שאתות ממאירות )ראו ג :פטירה/פטירות( 95 93
שביעות רצו) מסביבת המגורי 188
שביעות רצו) מתנאי הדיור 188
שהייה ממוצעת במחלקה )בבית חולי( 114
שירות הייעו +לקשיש )של המוסד לביטוח לאומי( 226 225
שירותי 266 209
שכירות של דירה ראו :בעלות/שכירות על הדירה
שליטה על הסוגרי 90
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שמיעה 244 ,89
שנות לימוד 161 ,153 151
שעות עבודה 162

ת

תאונות דרכי 108 105
תוחלת חיי 286 284 ,80 78
תוחלת חיי בבריאות טובה 285 284

תחזיות אוכלוסייה 296 295 ,290 289 ,281 278 ,276 ,64 62
תעודה גבוהה ביותר 155
תפוצות ראו :התפוצות

