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פתח דבר
שנתו  2012על קשישי בישראל הוא החמישה עשר במניי השנתוני שהופקו עד
כה עלידי "משאב"  מאגר המידע הארצי לתכנו בתחו הזיקנה ,המשות)
למאיירסג'וינטמכו ברוקדייל ולאשל  האגודה לתכנו ולפיתוח שירותי למע
הזק בישראל.
הדרישה לשימוש בשנתו וההדי החיוביי מ הציבור מצביעי על החשיבות
שהחברה הישראלית על מוסדותיה השוני מייחסת לנושא הזיקנה .לרבי
מהעוסקי בחקר הזיקנה או בתכנו שירותי לזקני מספק השנתו מקור לא אכזב
לנתוני והוא תופס מקו חשוב על מד) הספרי המקצועי שלה.
באמצעות השנתו יכול הקורא ללמוד על מצב של הזקני בכל תחומי החיי,
ומלבד הנתוני המתארי את האוכלוסייה עצמה ,נכלל בו מידע עדכני על מערכת
השירותי ופריסתה ,עד רמת היישוב הבודד.
השנה נוספו נתוני חדשי בנושא בילוי שעות הפנאי והורחבו הנתוני בנושא
שימושי המחשב .הורחבו הנתוני הנוגעי להשתתפות בכוח העבודה ולתעסוקה
ולראשונה אנו מציגי נתוני הכנסה ברמת הפרט.
השנתו מופיע ג בגרסת אינטרנט ,באתר .http//:www.jdc.org.il/mashav :כ+
מתאפשרת לציבור גולשי האינטרנט גישה נוחה לנתוני .בשני האחרונות נוצר
שיתו) פעולה בי "משאב" לבי מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל
באוניברסיטה העברית .במסגרת זו פותחה ב"משאב" מערכת ממוחשבת ע מגוו
אפשרויות לחיפוש הלוח המבוקש .כמו כ כוללת המערכת מידע רחב ומקי) מעבר
למה שמוצג בשנתו ,כולל נתוני היסטוריי.
אנו מקווי כי השנתו ימשי +לשרת ה את העוסקי בקביעת מדיניות ,בתכנו
ובפיתוח של שירותי ,וה את אלה העוסקי בלימוד ובמחקר ,וכי הוא יסייע לשפר
את רמת השירותי לאוכלוסייה הקשישה ואת איכות החיי של הזקני.
פרופ' ג'ק חביב
מנהל מאיירסג'וינטמכו ברוקדייל

פרופ' יוסי תמיר
מנכ"ל אשל

הקדמה
משאב ,מאיירסג'וינטמכוברוקדייל ואשל שמחי להביא בפני הציבור את
השנתו הסטטיסטי על אוכלוסיית הקשישי בישראל  .2012זוהי השנה החמש
עשרה שבה אנו מוציאי את השנתו לאור .במהל +השני שחלפו שכללנו את תוכ
השנתו ואנו מקווי להמשי +ולהשתפר בעתיד.
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 ועל פערי 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 ,על מצב כלכלי ועל מאפייני
חברתיי )שביעות רצו כללית ,דתיות ,התנדבות ,בדידות ועוד( .הפרק הרביעי ד
במערכת השירותי לקשישי ,ה בשירותי קהילתיי )המסופקי בבית הקשיש
או במסגרות קהילתיות אחרות( ,וה בשירותי מוסדיי )המסופקי במוסדות
לטיפול ממוש .(+מקצת הנתוני נוגעי לזמינות של השירותי ,ומקצת לדפוסי
השימוש של הקשישי בשירותי השוני .בפרק האחרו מוצגי נתוני במגוו
נושאי בהשוואה בילאומית ,כגו :מספר הקשישי ,יחס תלות ,פטירות ,מצב
משפחתי ,השתתפות בכוח העבודה ועוד.

א) על פי שאנו מוסיפי מדי פע נושאי חדשי לשנתו 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 ושל משרדי ממשלה אחרי
לפנייתנו ,השנתו מכיל את הנתוני המעודכני ביותר הקיימי .הלוחות בפרק
הדמוגרפי מציגי נתוני לשנת  .2011כמו כ ,מרבית הלוחות בפרק החברתיכלכלי
ובפרק על השירותי מעודכני לשנת  .2011הלוחות 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 ועל בסיס השנה האחרונה שלגביה יש נתוני.
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 מלווה ועדת היגוי ביארגונית ,ובה נציגי מהלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,משרד הבריאות ,משרד הרווחה ,משרד הקליטה ,משרד הפני,
המוסד לביטוח לאומי ,ג'וינטישראל ,אשל ומאיירסג'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.
ברצוננו להביע תודה מיוחדת לפרופ' משה סיקרו ,על שעודד אותנו ותמ +בנו
בתחילת דרכנו וסייע לנו בגיבוש התפיסה הכללית ועל הנחייתו ודחיפתו המתמדת
מדי שנה לשיפורי .כמו כ ,תודה למר חיי 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 :מיכל אליאב ,יפית אלפנדרי ,יוס) אנדראוס,
יאיר יו טוב ,קרול כהפלדמ ,אולגה ליטינצקי ,מרי ועקני ,יוס) צ'אנה,
חוה קי ,נעמה רות ,ליאת רחביאיטליאנו ,ורד שבו.
במשרד הבריאות :ציונה חקלאי וטלי פוליאק ,משירותי מידע ומחשוב; רינת יופה
ואינה פוגצ'וב ,מהמחלקה למידע והערכה ,שירותי בריאות הנפש; ד"ר מיכה
ברחנא ואירנה ליפשי 1ממרכז רישו הסרט הלאומי.
במשרד הרווחה והשירותי החברתיי :מרי ברגיורא ,פאני יוז ,שאול צור וורד
שח מהשירות לזק; רחל אגמו מהשירות לרווחת הפרט והמשפחה;
יהודית שפיצר מאג) המינהל; יקותיאל צבע ומירי ב שמחו מאג) המחקר.
במוסד לביטוח לאומי :מירי אנדבלד ,שרו אסיסקובי ,1גבריאלה היילבור ,אור
ממנהל
הלר ,ברנדה מורגנשטיי ,מרדכי לוי פרובנסול ומרי שמלצרִ ,
המחקר והתכנו.
באשל :נעמי קר.
אנו מודי לצוות מאיירסג'וינטמכוברוקדייל ואשל ,ובמיוחד לפרופ' ג'ק חביב,
מנהל המכו ,על הערותיו והארותיו המועילות; לפרופ' יוסי תמיר ,מנכ"ל אשל ,על
תמיכתו בהפקת השנתו; לדרור רות ,מנהל תחו תכנו ומחקר באשל ,על תרומתו
ועל הליווי בכל שלבי העבודה .כמו כ ,אנו חבי תודה מיוחדת 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 שנ2ר ,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
גב' יפית אלפנדרי ,ראש ג) צריכה וכספי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
מר שמואל באר ,חוקר ,מאיירסג'וינטמכו ברוקדייל
גב' מרי בר גיורא ,מנהלת השירות לזק ,משרד הרווחה
גב' ג'ני ברודסקי ,מנהלת המרכז לחקר הזיקנה ,מאיירסג'וינטמכו ברוקדייל
גב' רחל גינדי ,מנהלת אג) המחקר ,משרד הקליטה
מר יששכר דור ,מנהל המחלקה למחקר ,משרד הפני
גב' ציונה חקלאי ,מנהלת תחו מידע באג) לשירותי מידע ומחשוב ,משרד הבריאות
ד"ר אהרו כה ,ראש אג) גריאטרייה ,משרד הבריאות
פרופ' משה סיקרו ,האוניברסיטה העברית
מר חיי פקטור ,סמנכ"ל ,ג'וינטישראל
גב' נעמה רות ,ראש ג) בריאות ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
ד"ר איריס רסולי ,מנהלת המחלקה לשירותי קהילתיי ,האג) לגריאטרייה,
משרד הבריאות
גב' מרי שמלצר ,מנהלת אג) זיקנה ,הבטחת הכנסה וסיעוד ,מינהל המחקר
והתכנו ,המוסד לביטוח לאומי
מר יצחק שנר ,חוקר ,מאיירסג'וינטמכו ברוקדייל
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ii

אוכלוסייה
73.7
40.6
7.1
11.7
41.3
17.5
7.1
5.3
12.9
11.9
8.0
10.8
7.5
19.0
5.9
10.9
9.2
5.7
30.1
5.9
15.3
12.5
7.6
5.6
8.9
17.0
44.7
13.8
21.0

רשימת היישובי* ואוכלוסיית ,לפי מחוז ונפה) 2011 ,המש(
אלפי ,סו 0שנה

ש היישוב
נהרייה
נח
סח'ני
עכו
עראבה
פקיעי )בוקייעה(
ראמה
שלומי
שעב
שפרע
נפת גול
בוקעאתא
מג'דל שמס
קצרי

ש היישוב
נפת חדרה
או אלפח
אור עקיבא
באקה אלגרביה
בנימינהגבעת עדה
בסמ"ה
ג'סר אזרקא
ג'ת
זכרו יעקב
חדרה
כפר קרע
מעלה עירו
ערערה
עתלית
פוריידיס
פרדס חנהכרכור

אוכלוסייה
52.6
11.2
27.1
46.5
22.2
5.5
7.3
6.1
6.1
37.7
6.0
9.9
6.6

מחוז חיפה
נפת חיפה
דאלית אלכרמל
חיפה
טירת כרמל
נשר
עספיא
קריית אתא
קריית ביאליק
קריית טבעו
קריית י
קריית מוצקי
רכסי

אוכלוסייה
48.5
15.9
25.9
13.6
8.1
12.9
10.3
20.2
82.5
16.3
13.2
22.8
5.8
11.5
33.5

מחוז המרכז

15.8
270.3
18.3
24.0
11.1
52.0
37.6
17.1
38.2
38.3
9.8

נפת השרו
אב יהודה
בת חפר
זמר
טייבה
טירה
כפר יונה
נתניה
פרדסייה
קדימהצור

מקור :למ"ס ,אתר האינטרנט
* יישובי שמנו לפחות  5,000תושבי

iii

11.9
5.4
5.9
38.2
23.3
19.5
189.7
5.5
17.6

רשימת היישובי* ואוכלוסיית ,לפי מחוז ונפה) 2011 ,המש(
אלפי ,סו 0שנה

ש היישוב
קלנסווה
תל מונד
נפת פתח תקווה
אלעד
ג'לג'וליה
גבעת שמואל
גני תקווה
הוד השרו
יהוד
כוכב יאיר
כפר סבא
כפר קאס
פתח תקווה
ראש העי
רעננה
נפת רמלה
באר יעקב
בית דג
כפר חב"ד
לוד
מודיעימכבירעות
רמלה
שוה
נפת רחובות
בני עי"ש
גדרה
ג יבנה
יבנה
מזכרת בתיה
נס ציונה

ש היישוב
קריית עקרו
ראשו לציו
רחובות

אוכלוסייה
19.8
10.8
39.8
8.7
23.1
13.9
49.9
27.6
9.2
87.3
20.0
210.4
39.9
69.1

מחוז תל אביב

אור יהודה
אזור
בני ברק
בת י
גבעתיי
הרצלייה
חולו
קריית אונו
רמת ג
רמת השרו
תל אביב יפו

14.5
7.0
5.2
70.3
80.2
67.9
19.4

אוכלוסייה
10.3
232.4
118.1

35.0
11.6
163.3
128.2
54.7
88.7
182.6
33.4
148.0
42.3
404.8

מחוז הדרו
נפת אשקלו
אשדוד
אשקלו
קריית גת
קריית מלאכי
שדרות
נפת באר שבע
אופקי
אילת
באר שבע
דימונה
חורה

7.0
24.4
20.5
33.3
10.1
41.3

מקור :למ"ס ,אתר האינטרנט
* יישובי שמנו לפחות  5,000תושבי

iv

212.3
117.4
47.8
20.9
21.1
24.4
46.7
196.3
32.4
17.0

רשימת היישובי* ואוכלוסיית ,לפי מחוז ונפה) 2011 ,המש(
אלפי ,סו 0שנה

ש היישוב
ירוח
כסיפה
להבי
לקיה
מיתר
נתיבות
עומר
ערד
ערערהבנגב
רהט
שגבשלו
תל שבע

ש היישוב

אוכלוסייה
8.3
17.2
6.1
9.6
6.6
28.0
7.1
23.4
13.6
54.9
7.8
16.4

אזור יהודה והשומרו

אורנית
אלפי מנשה
אפרתה
אריאל
בית אל
ביתר עילית
גבעת זאב
כוכב יעקב
מודיעי עילית
מעלה אדומי
קריית ארבע
קרני שומרו

מקור :למ"ס ,אתר האינטרנט
* יישובי שמנו לפחות  5,000תושבי

v

אוכלוסייה
6.6
7.4
7.7
17.8
5.8
39.7
12.6
6.3
52.1
36.1
7.4
6.4

רשימת המועצות האזוריות ,לפי מחוז ונפה2011 ,
סו 0שנה ,נתוני אוכלוסייה ) ראו לוח ) 1.25עמוד (57

מחוז ירושלי

נפת רמלה
גזר
עמק לוד
נפת רחובות
ברנר
גדרות
ג רווה
חבל יבנה
נחל שורק

מטה יהודה

מחוז הצפו

נפת צפת
הגליל העליו
מבואות החרמו
מרו הגליל
נפת כנרת
הגליל התחתו
עמק הירד
נפת יזרעאל
אלבטו
בוסתאלמרג'
הגלבוע
מגידו
עמק המעיינות
עמק יזרעאל
נפת עכו
מטה אשר
מעלה יוס
משגב
נפת גול
גול

מחוז הדרו

נפת אשקלו
באר טוביה
חו אשקלו
יואב
לכיש
שער הנגב
שפיר
נפת באר שבע
אבו בסמה
אשכול
בני שמעו
הערבה התיכונה
חבל אילות
מרחבי
רמת נגב
שדות נגב
תמר

מחוז חיפה

נפת חיפה
זבולו
נפת חדרה
אלונה
חו הכרמל
מנשה

אזור יהודה והשומרו

גוש עציו
הר חברו
מגילות י המלח
מטה בנימי
ערבות הירד
שומרו

מחוז המרכז

נפת השרו
חו השרו
לב השרו
עמק חפר
נפת פתח תקווה
דרו השרו
חבל מודיעי*

מקור :למ"ס ,אתר האינטרנט
* חלק מהיישובי במועצה זו משתייכי לנפת רמלה

vi

