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פתח דבר
שנתו  2003על קשישי בישראל הוא השישי במניי השנתוני שהופקו עד כה על
ידי "משאב"  מאגר המידע הארצי לתכנו בתחו הזיקנה ,המשות) לג'וינטמכו
ברוקדייל ולאשל .בשני אלו תפס השנתו מקו קבוע על מד) הספרי של חוקרי,
מרצי ,סטודנטי ,קובעי מדיניות ומתכנני שירותי.
הדרישה הרחבה לשימוש בשנתו וההדי החיוביי מ הציבור מצביעי על
החשיבות שהחברה הישראלית על מוסדותיה השוני מעניקה לנושא הזיקנה .לרבי
מהעוסקי בחקר הזיקנה או בתכנו שירותי לזקני מספק השנתו מקור לא אכזב
לנתוני ,והוא תופס מקו חשוב במד) הספרי המקצועי שלה.
באמצעות השנתו יכול הקורא ללמוד על מצב של הזקני בכל תחומי החיי.
מלבד הנתוני המתארי את האוכלוסייה עצמה ,נכלל בו מידע עדכני על מערכת
השירותי ופריסתה ,עד רמת היישוב הבודד.
בשנה זו שולבו בשנתו נתוני חדשי מסקר ארצי שנער +על ידי המכו בנושא
השפעת המצוקה הכלכלית של הזקני על תנאי חייה )ביטחו תזונתי ותנאי דיור(
ונתוני ראשוניי מהסקר החברתי החדש של הלמ"ס .אנו מקווי בשנה הבאה
להוסי) נתוני רבי נוספי מתו +הסקר החברתי.
השנתו מופיע באנגלית ובעברית ג בגרסת אינטרנט באתר "משאב" שכתובתו:
 http//:www.jdc.org.il/mashavומאפשר לגולשי האינטרנט באר .ובעול גישה
נוחה לנתוני ללא תשלו.
אנו מקווי כי השנתו ימשי +לשרת את כל העוסקי בקביעת מדיניות ,בתכנו
ובפיתוח של שירותי ואת כל העוסקי בלימוד ובמחקר ,ויסייע בשיפור השירותי
לאוכלוסייה הקשישה ובשיפור איכות החיי של הזקני.

פרופ' ג'ק חביב
מנהל ג'וינטמכו ברוקדייל

ד"ר יצחק בריק
מנכ"ל אשל

הקדמה
משאב ,ג'וינטמכו ברוקדייל ואשל שמחי להביא בפני הציבור את השנתו
הסטטיסטי על אוכלוסיית הקשישי בישראל  .2003זוהי השנה השישית שבה יוצא
השנתו לאור.
השנתו מקי) ִמגוו רחב של נתוני על מאפייני ועל היבטי שוני של מצב
הקשישי בישראל .נעשה ניסיו ללמוד על המגמות ועל השינויי שחלו בה לאור+
זמ ,ובמידת האפשר א) לעמוד על הבדלי ופערי בי קבוצות אוכלוסייה ובי
אזורי גאוגרפיי שוני .הנתוני מהווי בסיס מידע הכרחי לתכנו ,ומספקי
בסיס לדיו על הצרכי ,על המעני ועל הפערי בי השניי בקרב קבוצות שונות
באוכלוסייה.
השנתו מתייחס בעיקרו לאנשי בני  65ומעלה ,עלפי ההגדרה המקובלת בעול
לקשישי .ע זאת ,בעקבות העלייה המשמעותית בתוחלת החיי ,הגדרה זו כוללת
טווח רחב מאוד של גילי ,ולכ השתדלנו להביא נתוני רבי לפי קבוצות גיל
מפורטות יותר.
הפרק הראשו עוסק במאפייני הדמוגרפיי של הקשישי ומציג נתוני על גודל
אוכלוסיית הקשישי ,לפי חתכי דמוגרפיי )גיל ,מי ,קבוצת אוכלוסייה(
וגאוגרפיי )נפות ,יישובי( .הפרק השני מציג נתוני על מאפייני בריאותיי של
הקשישי )תוחלת חיי ,תמותה ,מחלות ומוגבלות( ,הרגלי בריאות ודפוסי שימוש
בשירותי בריאות נבחרי .הפרק השלישי עוסק במאפייני חברתייכלכליי של
הקשישי ומציג נתוני על השכלה ,על תעסוקה ועל מצב כלכלי .הפרק הרביעי
מתייחס למערכת השירותי לקשישי ,ה לשירותי קהילתיי )המסופקי בבית
הקשיש או במסגרות קהילתיות אחרות( ,וה לשירותי מוסדיי )המסופקי
במוסדות לטיפול ממוש .(+מקצת הנתוני מתייחסי לזמינות של השירותי,
ומקצת לדפוסי השימוש של הקשישי בשירותי השוני .בפרק האחרו מוצגי
נתוני בנושאי שוני בהשוואה בינלאומית ,כגו :מספר הקשישי ,יחס תלות,
פטירות ,מצב משפחתי ,השתתפות בכוח העבודה ועוד.
מעבר לעדכו שוט) של הנתוני בשנתו ,נוספה השנה סדרת לוחות על רישו מחלת
הסרט ,שאנו מקווי לעדכ מדי שנה; נוספו לוחות בנושא מחלת הדמנטיה; נוספו
לוחות על ביטחו תזונתי ובעיות בתחו הדיור בקרב הקשישי מתו +סקר ארצי

בנושא השפעת המצוקה הכלכלית של זקני על תנאי חייה שנער +על ידי ג'וינט
מכו ברוקדייל; והובאו לוחות ראשוניי מתו +הסקר החברתי החדש של הלמ"ס.
מקור של מרבית הנתוני הוא בפרסומי אחרי ,א +חלק מהנתוני המופיעי
בשנתו הנוכחי מתפרסמי לראשונה .עדיי קיימי נושאי שלא נסקרו באופ
מלא ,ואנו מקווי שע הגברת זמינות של נתוני נוספי ,נוכל להרחיב ולעדכנ
בשנתוני שיתפרסמו בעתיד.
הודות להיענות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרדי ממשלה אחרי,
השנתו מכיל את הנתוני המעודכני ביותר הקיימי .הלוחות בפרק הדמוגרפי
מציגי נתוני לשנת  .2002כמו כ ,מרבית הלוחות בפרק החברתיכלכלי ובפרק על
השירותי מעודכני לשנת  .2002הלוחות על מאפייני הבריאות ועל שימוש בשירותי
בריאות וכ הלוחות על שימוש במערכת השירותי כוללי את הנתוני האחרוני
הקיימי במערכת .נתוני היסטוריי מוצגי לרוב על בסיס שני עגולות ,ובדר+
כלל כוללי את שנת .2002
בתחתית כל לוח צוי המקור המדויק של הנתוני ,ובסו) השנתו מופיעה רשימה
מלאה של מקורות המידע .כדי לקבל פרטי על מהות הנתוני ועל סוגיות
מתודולוגיות ,על הקורא לפנות למקור הנתוני .לנוחות הקורא ,בתחילת כל פרק
הוצגו ההגדרות וההסברי ללוחות ,וכ סיכו של הממצאי העיקריי.
את הפקת השנתו בתחילת דרכו ליוותה ועדת היגוי ביארגונית ,ובה נציגי
מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,משרד הבריאות ,משרד הרווחה ,המוסד לביטוח
לאומי ,ג'וינטישראל ,אשל וג'וינטמכו ברוקדייל .ועדה זו דנה באופי הנתוני
שיוצגו בשנתו ובעקרונות כלליי להפקתו.
חובה נעימה היא לנו להודות לכל האנשי והארגוני אשר עזרו לנו בהפקת שנתו
זה .שיתו) הפעולה שזכינו לו מכל הגופי ראוי לציו .תודתנו נתונה לכל חברי ועדת
ההיגוי אשר ליוותה את העבודה וייעצה בשלבי השוני .אנו חבי תודה
לפרופ' משה סיקרו ,על אשר עודד ותמ +בנו בתחילת דרכנו וסייע לנו בגיבוש
התפיסה הכללית ועל דחיפתו והנחייתו לשיפורי .כמו כ ,תודה לחיי פקטור,
סמנכ"ל ג'וינטישראל ,שעמד לרשותנו בכל עת בעצותיו המועילות.

אנו מודי לכל האנשי שעזרו לנו ,שסיפקו לנו נתוני ושנתנו לנו הערות מועילות:
בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :לליאת איטליאנורחבי ,שושי אינהור ,נורמה
גורובי ,.חוה הלר ,איילת חקק ,קרול כהפלדמ ,רות סחייק ,נעמה רות,
גוסטבו שיפריס ויפעת שניאבוחצירה
במשרד הבריאות :לציונה חקלאי ואסתר מרציאנו ,שירותי מידע ומחשוב; לדניאלה
נהו ורינת יופה המחלקה למידע והערכה ,שירותי בריאות הנפש; לד"ר
מיכה ברחנא ואירנה ליפשי .ממרכז רישו הסרט הלאומי
במשרד הרווחה :למרי ברגיורא ,פאני יוז ,בציו כר ,פטר לודריקס ואילה
שפירא מהשירות לזק; ליפעת מור ורחל שפר מהאג) למערכות מידע וענ"א;
לרחל אגמו מהשירות לרווחת הפרט והמשפחה
במוסד לביטוח לאומי :לרמסיס גרא ,גבריאלה היילברו ,מיכל טל ,רפאלה כה,
ברנדה מורגנשטיי ומרי שמלצר ממינהל מחקר ותכנו
באשל :לנעמי קר ,לדוד כאה וליוספה במשה
אנו מודי לצוות ג'וינטמכו ברוקדייל ואשל ,ובמיוחד לפרופסור ג'ק חביב ,מנהל
המכו ,על הערותיו והארותיו המועילות; לד"ר יצחק בריק ,מנכ"ל אשל ,על היוזמה
להפקת השנתו ועל תמיכתו לאור +כל הדר ;+לדרור רות ,מנהל תחו תכנו
ומחקר באשל ,על תרומתו ועל הליווי בכל שלבי העבודה .אחרו ,אנו חבי תודה
מיוחדת לדניאלה סיטרו על העזרה בהכנת הלוחות ,לענת ברבריא ולג'ני רוזנפלד על
העריכה הלשונית הקפדנית ,וללסלי קליינמ על ההפקה וההבאה לדפוס.
לבסו) ,ברצוננו לציי כי נקבל בברכה תגובות והערות העשויות לשפר את עבודתנו
בהפקת השנתוני הבאי.
ג'ני ברודסקי ,יצחק שנ1ר ,שמואל באר
עורכי השנתו

חברי ועדת ההיגוי
יו"ר הוועדה  מר דרור רות ,ראש תחו מחקר ופיתוח ,אשל ,האגודה לתכנו
ולפיתוח שירותי למע הזק בישראל
ד"ר שמואל אדלר ,מנהל אג) תכנו ומחקר ,המשרד לקליטת העלייה
מר שמואל באר ,חוקר ,ג'וינטמכו ברוקדייל
גב' ג'ני ברודסקי ,מנהלת תכנית המחקר בתחו הזיקנה ,ג'וינטמכו ברוקדייל
ד"ר יצחק בריק ,מנכ"ל אשל ,האגודה לתכנו ולפיתוח שירותי למע הזק בישראל
מר יצחק ברמ ,מנהל היחידה לתכנו ומידע ,האג) למחקר ותכנו ,משרד העבודה
והרווחה
ומפקד ,הלשכה המרכזית
גב' נורמה גורובי ,ראש הג) לאוכלוסייה באג) דמוגרפיה ִ
לסטטיסטיקה
גב' חוה הלר ,ראש ג) צריכה וכספי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
פרופ' ג'ק חביב ,מנהל ג'וינטמכו ברוקדייל
גב' ציונה חקלאי ,מנהלת תחו מידע באג) לשירותי מידע ומחשוב ,משרד הבריאות
מר בציו כר ,סג מנהל השירות לזק ,משרד העבודה והרווחה
פרופ' משה סיקרו ,האוניברסיטה העברית
מר חיי פקטור ,סמנכ"ל ,ג'וינטישראל
גב' נעמה רות ,ראש ג) בריאות ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
גב' מרי שמלצר ,מנהלת אג) זיקנה ,הבטחת הכנסה וסיעוד ,מינהל המחקר
והתכנו ,המוסד לביטוח לאומי
מר יצחק שנ!ר ,חוקר ,ג'וינטמכו ברוקדייל
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