נספחים
ביבליוגרפיה
מפתח הנושאים בלוחות )לפי עמודים(
לוחות חדשים בשנתון זה
נושאים ולוחות שפורסמו בשנתונים קודמים

ביבליוגרפיה

377

ביבליוגרפיה
אשל .מאגר מידע אשל אינפו .אשל ,ירושלי.
אשל .תחו קידו בריאות .אשל ,ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .שני נבחרות .סקר הוצאות משק הבית.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .שני נבחרות .סקר הכנסות .הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .שני נבחרות .עיבודי מיוחדי .הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .שני נבחרות .קוב נתוני יסוד של משרד
הרווחה והשירותי החברתיי .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .שני נבחרות .קוב פטירות .הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .שני נבחרות .קובצי אוכלוסייה .ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .שני נבחרות .שנתו סטטיסטי לישראל.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2012 .מורשי לנהוג ,1495 .הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2013 .סקרי כוח אד ,1504 .הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2012 .תאונות דרכי ע נפגעי ,חלק א':
סיכומי כלליי ,1492 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2011 .הסקר החברתי.
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2010 .סקר בריאות  .2009הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,ירושלי.
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .2013 .אפיו רשויות מקומיות וסיווג לפי
הרמה החברתית כלכלית של האוכלוסייה בשנת  2008הודעה לעיתונות.
 ,087/2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ירושלי.
המוסד לביטוח לאומי .שני נבחרות .סקירה שנתית .המוסד לביטוח לאומי,
ירושלי.
המוסד לביטוח לאומי .רבעוני נבחרי .רבעו סטטיסטי .המוסד לביטוח
לאומי ,ירושלי.
ורטמ! ,א'; ברודסקי ,ג'; קינג ,י'; בנטור ,נ'; צ'חמיר ,ס' .2005 .קשישי
הלוקי בדמנטיה :שכיחות ,זיהוי צרכי לא מסופקי ועדיפויות בפיתוח
שירותי .דמ& ,461&05מאיירס&ג'וינט&מכו! ברוקדייל ,ירושלי.
חקלאי ,צ'; גורדו! ,ש'; אבורבה ,מ'; סידי ,י' .2011 .ביקורי במחלקה
לרפואה דחופה  .2009משרד הבריאות ,ירושלי.
כה! ,ר .2012 .סקרי תקופתיי – חברות בקופת חולי ,238 .המוסד לביטוח
לאומי ,ירושלי.
משטרת ישראל ,מדור מחקר וסטטיסטיקה ,אג( תכנו! .שני נבחרות.
עיבודי מיוחדי .ירושלי.
המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנו! .שני נבחרות .מקבלי גמלאות
לפי יישוב .ירושלי.
המוסד לביטוח לאומי ,מינהל המחקר והתכנו! .שני נבחרות .עיבודי
מיוחדי .ירושלי.
משאב&מאגר מידע לתכנו! בתחו הזיקנה של מאיירס&ג'וינט&מכו! ברוקדייל
ואשל .שני נבחרות .עיבודי מיוחדי .ירושלי.
משרד הבריאות .שני נבחרות .רישו הסרט הלאומי .משרד הבריאות,
ירושלי.
משרד הבריאות ,שירותי בריאות הנפש ,המחלקה למידע והערכה .שני
נבחרות .בריאות הנפש בישראל .משרד הבריאות ,ירושלי.
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 מוסדות האשפוז. שני נבחרות. שירותי מידע ומחשוב,משרד הבריאות
. ירושלי, משרד הבריאות.והיחידות לטיפול יו בישראל
 משרד. קוב אשפוזי. שני נבחרות. שירותי מידע ומחשוב,משרד הבריאות
. אובדנות בישראל.2011 . תחו מידע, משרד הבריאות. ירושלי,הבריאות
. ירושלי,משרד הבריאות
, האג( לשירותי חברתיי ואישיי,משרד הרווחה והשירותי החברתיי
 עיבודי. שני נבחרות.השירות לזק! והשירות לרווחת הפרט והמשפחה
. ירושלי, משרד הרווחה והשירותי החברתיי.מיוחדי
 עיבודי. שני נבחרות.! השירות לזק,משרד הרווחה והשירותי החברתיי
. ירושלי, משרד הרווחה והשירותי החברתיי.מיוחדי
 רשימת. שני נבחרות.! השירות לזק,משרד הרווחה והשירותי החברתיי
. ירושלי, משרד הרווחה והשירותי החברתיי.המעונות לזקני
Department of Economics and Social Affairs, Population Division. 2005. Living
Arrangements of Older Persons Around the World. United Nations, New York.
International Labour Organization. International Labour Organization.
www.ilo.org/stat

US Bureau of the Census. An Aging World 2008.
http://www.census.gov/prod/2009pubs/p95-09-1.pdf

US Bureau of the Census. International Data Base (IDB).
www.census.gov/ipc/wwwidbnew.html

World Health Organization. Global Health Observatory Data Repository.
http://apps.who.int/ghodata/

World Health Organization. Statistical Information System (WHOSIS).
http://apps.who.int/whosis/database/mort

World Health Organization. World Health Statistics 2009.
www.who.int
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מפתח הנושאים בלוחות )לפי עמודים(
העקרונות של מפתח הנושאים בלוחות
המפתח כולל את הנושאי העיקריי המופיעי בכל לוח של השנתו .המפתח אינו
מתייחס לטקסט אלא ללוחות בלבד והוא מציי את העמוד בשנתו בו מופיע אותו
ער .אי התייחסות במפתח למאפייני "גיל" ו"מי" שה בסיסיי ביותר בשנתו
זה ומופיעי בחלק גדול מאוד של הלוחות )א כי בלוחות המוקדשי במלוא
לנשי יש לכ ביטוי במפתח( .כמו כ המפתח כולל את המאפייני )משתני ( עצמ
ולא את האופנויות )קטגוריות( שה מקבלי  .לדוגמה :המפתח כולל את הער
"מצב משפחתי" א לא את הערכי "אלמ/ה" או "נשוי/אה" שה מקרי פרטיי
של הער "מצב משפחתי" .הביטויי שבה נעשה שימוש בשנתו משקפי את
המינוח הסטטיסטי הרשמי של הארגוני המספקי לנו את הנתוני  .זו הסיבה
לש הער כפי
מש של ער מוכר יותר באופ יחסי ֵ
שבמקרי רבי המפתח ַמפנה ֵ
שמופיע בשנתו )לדוגמה" :עובדי  #ראו :מועסקי "( .לעתי מופיעה הפניה
לערכי נוספי הקרובי לער בו מדובר )לדוגמה" :בני דתות אחרות  #ראו ג :
ערבי "(.

א

אבחנה פסיכיאטרית 144
אוכלוסייה 81#18
אזור גאוגרפי  #ראו :יישובי  ,מחוז ,נפה ,ערי גדולות ,צורת יישוב ,רשויות
מקומיות
אינטרנט )עמדות לגבי( 239
אינטרנט )שימוש( 238
אלצהיימר  #ראו :דמנטיה
ארצות לידה 32
אשכול חברתי#כלכלי )דרוג של הרשויות המקומיות( 266#263 ,211
אשפוז/אשפוזי 139#134
אשפוז יו 311#309
אשפוז יו פסיכיאטרי 140
אשפוז פסיכיאטרי מלא 145#141
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ב

381

בדידות  #ראו :הרגשת בדידות
בדיקות רפואיות 131#130
בדיקת שיניי 132
בילוי זמ  #ראו :אינטרנט ,חוגי  ,טיול ,מועדוני חברתיי  ,מחשב מרכזי יו ,
מתנדבי  ,נופש ,פנאי ,פעילות התנדבותית
בינלאומי )ראו ג  :מדינות( 373#349
ביקורי אצל רופא 129#127
בית ח לקשיש 308#306
בית ספר אחרו 177
בני דתות אחרות )ראו ג  :ערבי ( 245#244 ,184 ,181#180 ,98 ,26#25
בעיות שינה 115
בעלות על דירה 217#215
בריאות 148#98
בריאות הנפש  #ראו :אשפוז יו פסיכיאטרי ,אשפוז פסיכיאטרי מלא ,טיפול
אמבולטורי פסיכיאטרי
בתי אבות  #ראו :מוסדות לטיפול ממוש
בתי חולי  #ראו :אשפוז/אשפוזי  ,מוסדות לטיפול ממוש ,מחלקות )בבתי חולי (,
מחלקות לרפואה דחופה

ג

ג'יני  #ראו :מדד ג'יני
גיל זכאות לקצבת זיקנה 76
גיל חציוני 27
גיל פרישת חובה 77
גמלת סיעוד 287#276
גריאטריה חריפה 329#324
גריאטריה#שיקו 329#324 ,311#309
גריאטריה תת#חריפה 329#324
גרי לבד )ראו ג  :משק/י בית( 371

382

קשישים בישראל 2012 -

ד

דיור מוג 323#320
דמוגרפיה 81#18
דמנטיה 120#119
דרוזי 28
דת 28
דתיות 245#244

ה

הגירה פנימית )בי יישובי ( 67#59
הוצאה )כספית( 207#205
הכנסה )כספית( 209 ,194#189
הסדרי מגורי )ראו ג  :משק/י בית( 372
העסקת עוזרת או מטפלת 231
הרגשת בדידות 225
השכלה  #ראו :בית ספר אחרו ,שנות לימוד ,תעודה גבוהה ביותר
השלמת הכנסה 204#195
התאבדויות 109
התייעצות ע רופא 127
התמחות רפואית 129#127
התנדבות  #ראו :מתנדבי  ,פעילות התנדבותית

ו

וותק מגורי בדירה הנוכחית 218

ז

זכאי לגמלת סיעוד  #ראו :גמלת סיעוד

ח

חברי  #ראו :קשר ע חברי
חדרי מיו  #ראו :מחלקות לרפואה דחופה
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חדרי )מספר ממוצע במשק בית( 215
חוגי 236
חוק ביטוח סיעוד  #ראו :גמלת סיעוד
חימו  #ראו :מענק חימו
חיסו נגד שפעת 132
חשיפה לעבריינות )ראו ג  :עברות )שבוצעו נגד בני 240 ((65+

ט

טיול 235
טיפול אמבולטורי פסיכיאטרי 140
טיפול ממוש  #ראו :שירותי
טיפול שיניי 132

י

יבשת )יבשות העול ( 349
יבשת לידה )ראו ג  :מקו לידה( 176 ,119 ,101 ,32#30
יבשת מוצא 33
יהודי )ראו ג  :יהודי ואחרי ( ,181#180 ,176#175 ,124#123 ,98 ,31 ,28 ,26#25
312 ,299 ,245#244 ,184
יהודי ואחרי )ראו ג  :יהודי ( ,101#98 ,81#79 ,73 ,71 ,69#68 ,36 ,33#30 ,26#24
339 #323 ,266#263 ,233 ,231 ,229#223 ,221 ,218#217 ,134 ,122#118 ,113
יחס המיני 359#358 ,20
יחס תמיכה בהורי 78
יחסי תלות 369#366 ,77#75
יישובי )ראו ג  :מעמד מוניציפלי ,ערי גדולות ,רשויות מקומיות( 67#61 ,56#41
יישובי כפריי  #ראו :צורת יישוב
יישובי עירוניי  #ראו :צורת יישוב
יכולת לכסות את ההוצאות החודשיות 208

כ

כוח העבודה האזרחי )ראו ג  :מועסקי ( 370 ,188#185 ,183 ,181#180
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ל

לא יהודי  #ראו :ערבי  ,בני דתות אחרות
לשכות רווחה  #ראו :מחלקות לשירותי חברתיי

מ

מאושפזי  #ראו :אשפוז/אשפוזי
מאפייני חברתיי וכלכליי 246#174
מבוטחי )בקופות חולי ( 148#146
מגורי בקהילה 122#119 ,68
מדד ) BMIמסת גו113 (1
מדד ג'יני 210
מדינות )השוואה בינלאומית( 373#349
מוגבלות בביצוע פעולות היומיו )) ;(ADLראו ג  :מוגבלות בניידות מחו 3לבית(
121
מוגבלות בניידות מחו 3לבית 122
מוסדות  #ראו :מוסדות לטיפול ממוש
מוסדות לטיפול ממוש 373 ,339#330 ,121 ,119 ,68
מוסלמי 28
מועדוני חברתיי 297
מועסקי )ראו ג  :כוח העבודה האזרחי( 188#187 ,184#182
מועצות אזוריות )ראו ג  :מעמד מוניציפלי ,רשויות מקומיות( 204#203 ,58#57
מועצות מקומיות  #ראו :מעמד מוניציפלי ,רשויות מקומיות
מוצא  #ראו :ארצות לידה ,יבשת לידה ,יבשת מוצא
מוצרי בני#קיימא 220#219
מ4רשי לנהוג )ראו ג  :נהגי ( 222
מושבי  #ראו :צורת יישוב
מחוז 335#334 ,327#326 ,322 ,297 ,185 ,60#59 ,37#34
מחלות )ראו ג  :פטירה/פטירות( 116
מחלקות )בבתי חולי ( 139#135
מחלקות לרפואה דחופה 133
מחלקות לשירותי חברתיי 275#263
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מחשב )שימוש( 238
מטופלי 230#227
מטפלי )ללא תמורה כספית( 230#227
מיו  #ראו :מחלקות לרפואה דחופה
מיטות  #ראו :גריאטרייה חריפה ,גריאטריה תת#חריפה ,גריאטרייה#שיקו ,
מוסדות לטיפול ממוש ,סיעודית מורכבת
מכונית 221
מעמד מוניציפלי 297 ,40
מענק חימו 292#289
מעשני 114
מצב הבריאות  #ראו :תפיסה עצמית של מצב הבריאות
מצב משפחתי 266#263 ,70#69
מקו לידה )ראו ג  :יבשת לידה( 339 ,323 ,266#263
מרכזי יו 305#298
משבר או מצוקה 226
משפחה/ות  #ראו :משק/י בית ,קשר ע בני משפחה
משק/י בית 220#219 ,216#215 ,213 ,210#209 ,207#205 ,190#189 ,74#71
משרה חלקית 183
מתנדבי )ראו ג  :פעילות התנדבותית( 296#293

נ

נהגי )ראו ג  :מורשי לנהוג( 126
נופש 235
נופשוני 319
נוצרי 28
ניידות  #ראו :מוגבלות בניידות מחו 3לבית
ניצולי שואה 246
ניקוי שיניי 132
נפה 335#334 ,322 ,37#34

385
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נפשות )במשק בית(  #ראו :משק/י בית
נשי * 359#358 ,108 ,26#25
נתוני כלל עולמיי 349

ס

סיבות פטירה  #ראו :פטירה/פטירות
סיעוד  #ראו :גמלת סיעוד
סיעודית מורכבת 329#324
סניפי המוסד לביטוח לאומי 296#295
סרט  #ראו :שאתות ממאירות

ע

עברות )שבוצעו נגד בני ) (65+ראו ג  :חשיפה לעבריינות( 241
עבריינות  #ראו :חשיפה לעבריינות
עובדי  #ראו :מועסקי
עובדי סמ מקצועיי 288
עולי אתיופיה 266#263 ,30
עולי בריה"מ לשעבר )שעלו משנת  1990ואיל ( ,73 ,71 ,69#68 ,51#49 ,37 ,29 ,26#25
339 ,323 ,266#263 ,233 ,231 ,229#223 ,221 ,218#217 ,215 ,101
עולי )שעלו משנת  1990ואיל ( 29
עוני ) #ראו ג  :השלמת הכנסה( 214#212
עזרה להורי )של בני 232 (65+
עישו  #ראו :מעשני
עלייה  #ראו :עולי בריה"מ לשעבר )שעלו משנת  1990ואיל ( ,עולי
עיריות  #ראו :יישובי  ,מעמד מוניציפלי ,ערי גדולות ,רשויות מקומיות
ערבי ) #ראו ג  :בני דתות אחרות( ,113 ,100#98 ,81#79 ,73 ,71 ,69#68 ,36 ,26#24
,312 ,299 ,266#263 ,233 ,231 ,229#223 ,221 ,218#217 ,175 ,134 ,124#121 ,118
339
ערי  #ראו :יישובי  ,ערי גדולות ,צורת יישוב ,רשויות מקומיות
*

מתייחס ללוחות שבה יש נתוני על נשי בלבד .בנוס לכ  ,יש בשנתו לוחות רבי ע
פירוט לפי מי.

מפתח הנושאים בלוחות
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ערי גדולות 216

פ

פטירה/פטירות 365#364 ,108#106 ,105#104 ,101#100
פטירות בבתי חולי 103#102
פנאי ) #ראו ג  :אינטרנט ,חוגי  ,טיול ,מועדוני חברתיי  ,מחשב ,מרכזי יו ,
מתנדבי  ,נופש ,פעילות התנדבותית( 237
פנסיה 194#193
פעולות יומיומיות  #ראו :מוגבלות בביצוע פעולות היומיו )(ADL
פעילות גופנית 112#111
פעילות התנדבותית )ראו ג  :מתנדבי ( 234

צ

צורת יישוב 312 ,299 ,297 ,266#263 ,60#59 ,39#38

ק

קבוצת אוכלוסייה ,124#121 ,118 ,113 ,100#98 ,81#79 ,73 ,71 ,69#68 ,36 ,26#24
339 ,312 ,299 ,266#263 ,233 ,231 ,229#221 ,218#217 ,184 ,181#180 ,175 ,134
קהילות תומכות 318#312
קופת חולי 148#146
קיבוצי  #ראו :צורת יישוב
קצבת זיקנה ושארי 204#195
קשר ע בני משפחה 223
קשר ע חברי 224

ר

רופא 129#127
רופא מומחה  #ראו :התמחות רפואית
רכב  #ראו :מכונית
רשויות מקומיות )ראו ג  :יישובי  ,מועצות אזוריות ,ערי גדולות( ,211 ,202#196
318#314 ,308#301 ,292#290 ,287#280 ,275#267
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ש

שאתות ממאירות )ראו ג  :פטירה/פטירות( 119#117
שביעות רצו מאזור המגורי 243#242
שביעות רצו מתחומי חיי שוני 243#242
שהייה ממוצעת במחלקה )בבית חולי ( 139
שינה  #ראו :בעיות שינה
שירות הייעו 3לקשיש )של המוסד לביטוח לאומי( 296#293
שירותי 339#263
שירותי רווחה  #ראו :מחלקות לשירותי חברתיי
שכירות של דירה  #ראו :בעלות על דירה
שנות לימוד 186 ,176#174
שעות עבודה 184
שפת א 179

ת

תאונות דרכי 126#123
תוחלת חיי 363#360 ,100#98
תחזיות אוכלוסייה 369#368 ,357#354 ,81#78 ,75
תמיכה בילדי )בכס 1או בקניית מוצרי ( 233
תעודה גבוהה ביותר 178
תפוסה )במוסדות לטיפול ממוש( 338
תפיסה עצמית של מצב הבריאות 110
תרופות 116
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לוחות חדשים בשנתון זה


בני  65+וכלל האוכלוסייה ,לפי מעמד מוניציפלי )לוח (1.21



בני  65+וכלל האוכלוסייה ,לפי שפת א ולפי מי )לוח (3.6



בני  ,55+לפי תכונות כוח העבודה האזרחי ,גיל ומי )לוח (3.13



הכנסה כספית ממוצעת ברוטו לחודש של בני  ,65+לפי מי ולפי מקור הכנסה
)לוח (3.15



הכנסה כספית ממוצעת ברוטו לחודש של בני  ,65+לפי גיל ולפי מקור הכנסה
)לוח (3.16



בילוי שעות פנאי בקרב בני  65+וכלל האוכלוסייה )לוח (3.51



הגדרה עצמית של רמת הדתיות ,בהווה ובגיל  ,15לפי גיל )לוח (3.58



יהודי ואחרי בני  65+השוהי במסגרות הדיור המוג )לוח (4.31



בני  65+השוהי במוסדות לטיפול ממוש )לוח (4.46
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נושאים ולוחות שפורסמו בשנתונים קודמים
לוחות ממפקד האוכלוסי והדיור 1995


בני  65+לפי יבשת לידה ביישובי יהודיי שמנו  5,000תושבי ויותר )לוח ,1.10
שנתו (1999



מספר בני  65+ביישובי שמנו  5,000תושבי ויותר )לוח  ,1.21שנתו (1999



מקו המגורי של בני  65+הגרי בקהילה 5 :שני לפני מועד המפקד ,לפי גיל,
מי ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,1.25שנתו (1999



מקו המגורי של בני ) 65+לא כולל עולי שעלו משנת  1990ואיל( הגרי
בקהילה  5שני לפני מועד המפקד ,לפי יישוב )לוח  ,1.26שנתו (1999



נשי בנות  ,65+לפי מספר הילדי שנולדו לה ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת
לידה )לוח  ,1.28שנתו (1999



אחוז בני  65+בקהילה הגרי במשק בית של יחיד ,לפי מי ,גיל ,קבוצת
אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,1.31שנתו (1999



הרכב משק הבית והסדר המגורי של בני  65+הגרי בקהילה )לוח  ,1.32שנתו
(1999



אחוז בני  65+בקהילה הגרי במשק בית של יחיד ,לפי יישוב )לוח  ,1.33שנתו
(1999



אחוז בני  65+בקהילה הגרי במשק בית של יחיד ,לפי מי ויישוב )לוח ,1.34
שנתו (1999



המספר הכולל של משקי בית בקהילה ומספר משקי הבית ע בני  65+ביישובי
שמנו  5,000תושבי ויותר )לוח  ,1.37שנתו (1999



בני  65+וכלל האוכלוסייה ,לפי שנות לימוד ,מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת
לידה )לוח  ,3.5שנתו (1999



בני  65+וכלל האוכלוסייה ,לפי תעודה גבוהה ביותר ,מי ,גיל ,קבוצת
אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,3.7שנתו (1999



שנות לימוד של בני  65+ביישובי נבחרי )לוח  ,3.8שנתו (1999



אחוז בני  65+בקהילה המשתייכי לכוח העבודה האזרחי ביישובי נבחרי
)לוח  ,3.12שנתו (1999
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אחוז בני  65+בקהילה המשתייכי לכוח העבודה האזרחי ,לפי מי ,ביישובי
נבחרי )לוח  ,3.13שנתו (1999



האנשי הגרי בקהילה ומשקי הבית בקהילה שברשות מוצרי בני קיימא:
בני  65+וכלל האוכלוסייה )לוח  ,3.22שנתו (1999



בני  65+הגרי בקהילה שברשות מוצרי בני קיימא ,לפי מי ,גיל ,קבוצת
אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,3.23שנתו (1999



אחוז משקי הבית ע בני  65+בקהילה שברשות מוצרי בני קיימא ,לפי יישוב
)לוח  ,3.24שנתו (1999



בעלות/שכירות על הדירה בקרב כלל האוכלוסייה ובקרב בני  ,65+לפי מי ,גיל,
קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה של בני ) 65+לוח  ,3.25שנתו (1999



משקי בית בקהילה ע בני  ,65+לפי הבעלות על הדירה ויישוב )לוח  ,3.26שנתו
(1999



בתנאי שכירות בקהילה ,לפי סוג השכירות של הדירה
ֵ
משקי בית ע בני 65+
והיישוב )לוח  ,3.27שנתו (1999



משקי הבית בקהילה ,לפי מספר בני  65+במשק הבית וקבוצת אוכלוסייה )לוח
 ,1.32שנתו (2000



משקי הבית בקהילה ,לפי גודל ,סוג ומספר בני  65+במשק הבית )לוח ,1.33
שנתו (2000



אחוז בני  65+בקהילה המשתייכי לכוח העבודה האזרחי ,לפי מי ,גיל ,קבוצת
אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,3.10שנתו (2000



מעמד במקו העבודה של מועסקי בני  ,65+לפי מי וגיל )לוח 3.15א ,שנתו
(2000



מי וגיל של מועסקי בני  ,65+לפי המעמד במקו העבודה )לוח 3.15ב ,שנתו
(2000



בני  65+השוהי במוסדות לקשישי  ,לפי גיל ,מי ,מצב משפחתי ויבשת לידה
)לוח  ,4.40שנתו (2000



המצב המשפחתי של בני  ,65+לפי מי ,גיל וקבוצת אוכלוסייה )לוח  ,1.15שנתו
(2001



בני  65+בקיבוצי  ,לפי גיל ,מצב משפחתי ויבשת לידה )לוח  ,1.27שנתו (2001
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בני  65+הגרי בדיור מוג לקשישי  ,לפי גיל ,מי ,מצב משפחתי ויבשת לידה
)לוח  ,4.26שנתו (2001

לוחות מסקר שימוש בשירותי בריאות 1996/97


דיווח על מחלות כרוניות בקרב בני  65+ובקרב כלל האוכלוסייה ,לפי גיל ,מי
וסוג המחלה )לוח  ,2.10שנתו (1999



דיווח על אוט בשריר הלב ,סוכרת ויתר#לח#3ד בקרב בני  65+ובאוכלוסייה
כולה ,לפי גיל ומחוז )לוח  ,2.11שנתו (1999



נפצעי בני  65+ובכלל האוכלוסייה ,לפי מי )לוח  ,2.12שנתו (1999



בני  ,65+וכלל האוכלוסייה שהתאשפזו בשנה שקדמה לריאיו ,לפי מי וגיל
)לוח  ,2.19שנתו (1999



ביקורי של בני  65+ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא משפחה ומומחה בשנה,
לפי גיל ומי ,ממוצע לנפש )לוח  ,2.31שנתו (1999



ביקורי אצל רופא ברבע שנה ,בקרב בני  65+ובכלל האוכלוסייה ,כולל השוואה
היסטורית )לוח  ,2.34שנתו (1999

לוחות מסקר בריאות 1999/2000


בני  65+אשר אושפזו בשנה האחרונה ,לפי גיל ,מי ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת
לידה )לוח  ,2.34שנתו (2004



בני  65+וכלל האוכלוסייה אשר ביצעו בדיקות  MRIו CT#או קיבלו חיסו נגד
שפעת בשנה האחרונה ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח ,2.13
שנתו (2005



נשי בנות  65+ובנות  40+אשר עברו בדיקת ממוגרפיה בשנה האחרונה ,לפי
גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,2.14שנתו (2005



בני  65+וכלל האוכלוסייה הממתיני לאשפוז ,לפי מש ההמתנה )לוח ,2.48
שנתו (2005
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לוחות מהפרופיל הבריאותיחברתי של היישובי בישראל 19982002


תוחלת החיי בגילי נבחרי  ,לפי מי ולפי מחוז ונפה )לוח  ,2.4שנתו (2008



תוחלת החיי בגילי נבחרי  ,ביישובי שמנו מעל  50,000תושבי  ,לפי מי
)לוח  ,2.5שנתו (2008



פטירות של בני  ,65+לפי גיל ,מי ולפי מחוז ונפה )לוח  ,2.9שנתו (2008



פטירות של בני  ,65+לפי גיל ,מי ולפי רשות מקומית )לוח  ,2.10שנתו (2008



שחרורי של בני  65+מאשפוז כללי ,לפי גיל ומי ולפי מחוז ונפה )לוח ,2.54
שנתו (2008



שחרורי של בני  65+מאשפוז כללי ,לפי גיל ומי ולפי רשות מקומית )לוח ,2.55
שנתו (2008



בני  65+שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי ,לפי מחוז ונפה )לוח  ,2.63שנתו (2008



בני  65+שהתקבלו לאשפוז פסיכיאטרי ,לפי רשות מקומית )לוח  ,2.64שנתו
(2008

לוחות מסקר הבריאות הלאומי 2004/2003


בני  65+וכלל האוכלוסייה המדווחי על בריאות גופנית טובה מאוד או מצוינת,
לפי גיל ,מי ,יבשת מוצא וקופת החולי )לוח  ,2.12שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה המדווחי על בריאות נפשית טובה מאוד או מצוינת,
לפי גיל ,מי ,יבשת מוצא וקופת החולי )לוח  ,2.13שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה המדווחי על עיסוק בפעילות גופנית שלוש פעמי
בשבוע או יותר ,לפי גיל ,מי ,יבשת מוצא וקופת החולי )לוח  ,2.14שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה המדווחי על מסת גו BMI 1של  30ויותר ,לפי גיל
ומי )לוח  ,2.15שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה אשר מעשני סיגרייה אחת לפחות ביו )בהווה( ,לפי
מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת מוצא )לוח  ,2.16שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה המדווחי על בעיות שינה ,לפי גיל ,מי ,קבוצת
אוכלוסייה ,יבשת מוצא וקופת החולי )לוח  ,2.17שנתו (2010
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בני  65+וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהיו לה אי פע כאבי  ,לפי גיל ומי )לוח
 ,2.18שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבח אצל אי#פע מחלה כרונית
או שדיווחו כי לקו באירוע מוחי או בהתק 1לב ,לפי גיל ומי )לוח  ,2.19שנתו
(2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה שדיווחו שהרופא אבח אצל אי#פע מחלות שונות,
לפי גיל ומי )לוח  ,2.20שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה המדווחי על בעיה גופנית ,לפי גיל ,מי ,קבוצת
אוכלוסייה ,יבשת מוצא וקופת החולי )לוח  ,2.26שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה המדווחי על שימוש בתרופות ללא מרש רופא ,לפי
גיל ,מי ,קבוצת אוכלוסייה ,יבשת מוצא וקופת החולי )לוח  ,2.33שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה המדווחי על שימוש בתרופות ע מרש רופא ,לפי
גיל ,מי ,קבוצת אוכלוסייה ,יבשת מוצא וקופת החולי )לוח  ,2.34שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה אשר ביקרו אצל רופא בשבועיי האחרוני  ,לפי מי,
גיל ,יבשת לידה והתמחות הרופא )לוח  ,2.35שנתו (2010



ביקורי של בני  65+ושל כלל האוכלוסייה אצל רופא במהל שנה ,לפי גיל ,מי,
קבוצת אוכלוסייה והתמחות הרופא )לוח  ,2.36שנתו (2010



בני  65+וכלל האוכלוסייה המדווחי על ביצוע בדיקות מעבדה בשבועיי
האחרוני לפני הסקר ,לפי גיל )לוח  ,2.38שנתו (2010

לוחות שוני בנושאי בריאות


חולי בני  65+ובכלל האוכלוסייה בטיפול בדיאליזה ,לפי גיל ומי ,שני
נבחרות )לוח  ,2.30שנתו (2006



חולי חדשי המקבלי טיפול בדיאליזה ,בקרב בני  65+ובכלל האוכלוסייה,
לפי גיל ומי ,שני נבחרות )לוח  ,2.31שנתו (2006



בעלי ביטוח בריאות משלי וביטוחי בריאות נוספי בקרב בני  65+ובכלל
האוכלוסייה ,לפי מי ,שני נבחרות )לוח  ,2.68שנתו (2006
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ביקורי של בני  65+ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה עקב
סיבות חיצוניות ,לפי גיל )לוח  ,2.47שנתו (2008



ביקורי של בני  65+ושל כלל האוכלוסייה במחלקות לרפואה דחופה ,ע
רישו אבחנות )לוח  ,2.39שנתו (2010



אחוז האשפוזי מתו הביקורי במחלקה לרפואה דחופה#מבוגרי  ,לפי גיל
ולפי קבוצת אבחנות )לוח  ,2.40שנתו (2010

לוחות מסקר בני  60ומעלה1997 ,


אחוז בני  65+בקהילה ,המעשני  ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה
)לוח  ,2.7שנתו (2000



אחוז בני  65+שדיווחו שהרופא אבח אצל מחלות שונות ,לפי גיל ומי )לוח
 ,2.8שנתו (2000



אחוז בני  65+בקהילה אשר אושפזו או ביקרו בחדר מיו בחצי השנה האחרונה
)לוח  ,2.24שנתו (2000



אחוז בני  65+בקהילה אשר פגשו רופא משפחה או אחות בחצי השנה האחרונה,
רופא מומחה או רופא שיניי בשנה האחרונה )לוח  ,2.36שנתו (2000



בני  65+הגרי לבד ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח ,1.31
שנתו (2001



הרכב משק הבית של בני  ,65+לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח
 ,1.32שנתו (2001



בני  65+המתגוררי בדירה בבעלות או בשכירות ,לפי מי ,גיל ,קבוצת
אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,3.23שנתו (2001



בני  ,65+לפי מספר המדרגות מהכניסה לבניי עד לדירה )לוח  ,3.25שנתו (2001



בני  ,65+לפי הימצאות בעיות בדירה )לוח  ,3.28שנתו (2001



בני  65+אשר הולכי לפחות פע בשנה להרצאות ,לסרטי  ,להצגות,
לקונצרטי או למופעי אחרי )שלא במסגרת מועדו( ,לפי מי ,גיל ,קבוצת
אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,3.30שנתו (2001



עיסוקי של בני ) 65+לוח  ,3.31שנתו (2001
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בני  65+שדיווחו על מעשי אלימות שבוצעו כלפיה בשנה האחרונה )לוח ,3.35
שנתו (2002



בני  65+שיש לה ילדי )כולל חת או כלה( ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה
ויבשת לידה )לוח  ,1.26שנתו (2003



מידת היכולת של בני  65+ללכת )להסתובב( מחו 3לבית מרחק של  400מ' ,לפי
מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,2.20שנתו (2003



מידת יכולת של בני  65+לבצע פעולות יו #יומיות ללא עזרה ,לפי מי ,גיל,
קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,2.21שנתו (2003



בני  65+שאינ יודעי לדבר עברית כלל ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת
לידה )לוח  ,3.6שנתו (2003



בני  65+שאינ יודעי לקרוא בעברית ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת
לידה )לוח  ,3.7שנתו (2003



בני  65+שאינ יודעי לקרוא בא 1שפה ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת
לידה )לוח  ,3.8שנתו (2003



בני  ,65+לפי הימצאות אבזרי מיגו בדירה )לוח  ,3.31שנתו (2003



בני  ,65+לפי הימצאות עזרי נבחרי בדירה )לוח  ,3.32שנתו (2003



בני  65+המתנדבי  ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח ,3.37
שנתו (2003



בני  65+העוסקי בפעילות גופנית באופ קבוע ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה,
ויבשת לידה )לוח  ,2.6שנתו (2004



בני  65+העוסקי באופ קבוע בפעילות גופנית ,לפי סוג הפעילות ולפי מי ,גיל
ויבשת לידה )לוח  ,2.7שנתו (2004



בני  65+שדיווחו על בעיות ראייה ,שמיעה ולעיסה ,לפי מי ,גיל ,קבוצת
אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,2.19שנתו (2005



בני  65+שדיווחו על אי שליטה על סוגר השת ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה
ויבשת לידה )לוח  ,2.20שנתו (2005



בני  65+בקהילה אשר נפלו במהל חצי השנה האחרונה ,לפי מי ,גיל ,קבוצת
אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,2.34שנתו (2005

נספח
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אומד ותחזית מספר ניצולי שואה ילידי אירופה בני  65+בישראל ,לפי גיל ומי,
) 2002#2020לוח  ,1.33שנתו (2005

לוחות בנושא פנאי וניצול זמ*
לוחות מסקר תקצוב זמ 1991/92


המשתתפי בפעילויות שונות והזמ המוקדש לכ ,בקרב בני  14+ובני 65+
)לוח  ,3.32שנתו (1999



ממוצע הזמ היומי שמקדישי בני  65+לפעילויות שונות ,לפי מי )לוח ,3.33
שנתו (1999



ממוצע הזמ היומי שמקדישי בני  65+לפעילויות שונות ,לפי מי ,ולפי
קיו בעיות בריאות המפריעות בחיי היומיו )לוח  ,3.34שנתו (1999



המשתתפי בפעילויות פנאי נבחרות ,בקרב בני  14+ובני ) 65+לוח ,3.35
שנתו (1999

לוחות מסקר חשיפה לאמצעי תקשורת 1997


בני  65+ובני  19+שקראו לפחות גיליו אחד של עיתו יומי בחמשת ימי
החול האחרוני )לוח  ,3.34שנתו (2000



בני  65+ובני  19+שקראו לפחות גיליו אחד של עיתו יו ו' בארבעת סופי
השבוע האחרוני )לוח  ,3.35שנתו (2000



בני  65+ובני  19+שקראו לפחות גיליו אחד של שבועו מארבעת הגיליונות
האחרוני )לוח  ,3.36שנתו (2000



בני  65+ובני  19+שקראו לפחות גיליו אחד של ירחו מארבעת הגיליונות
האחרוני )לוח  ,3.37שנתו (2000



מספר הביקורי החודשי של בני  65+ובני  19+בקולנוע )לוח  ,3.39שנתו
(2000

* ברשימת הלוחות בנושא פנאי וניצול זמ מופיעי לוחות שהופיעו ג ברשימת הלוחות של
סקרי אחרי )למשל סקר בני  60ומעלה( ,א ה קשורי לנושא זה.
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לוח  :3.34בני  65+ובני  19+שהאזינו לרדיו ביו חול )"אתמול"( ביחס לכל
ערו) 3לוח  ,3.34שנתו (2001

לוחות מסקר הרגלי קריאה ,בילוי וספורט1999 ,


הרגלי בילוי של בני  65+ושל כלל האוכלוסייה )לוח  ,3.39שנתו (2003



הרגלי קריאה של בני  65+ושל כלל האוכלוסייה )לוח  ,3.44שנתו (2006



הרגלי בילוי של בני  65+ושל כלל האוכלוסייה )לוח  ,3.45שנתו (2006

לוחות ממקורות שוני


בני  65+אשר הולכי לפחות פע בשנה להרצאות ,לסרטי  ,להצגות,
לקונצרטי או למופעי אחרי )שלא במסגרת מועדו( ,לפי מי ,גיל,
קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח  ,3.30שנתו (2001



עיסוקי של בני ) 65+לוח  ,3.31שנתו (2001



בני  65+המתנדבי  ,לפי מי ,גיל ,קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה )לוח ,3.37
שנתו (2003

לוחות מסקר הרגלי נסיעה1996/97 ,


התפלגות נסיעות ביממה של בני  65+ושל כלל האוכלוסייה ,לפי זמינות רכב
למשק בית ואמצעי תחבורה )לוח  ,3.40שנתו (2003



התפלגות נסיעות ביממה של בני  65+ושל כלל האוכלוסייה ,לפי זמינות רכב
למשק בית ומטרת נסיעה )לוח  ,3.41שנתו (2003

לוחות בנושא עבודה ,הכנסות ,עוני ומאפייני חברתיי


ממדי העוני בקרב משפחות שבראש עומד קשיש לאחר תשלומי העברה
ומסי ישירי  ,לפי מחוזות )לוח  ,3.23שנתו (2004
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בני  55+וכלל האוכלוסייה התומכי בהוריה  ,לפי גיל התומ ,מי וסוג
התמיכה) 2005 ,לוח  ,3.43שנתו (2007



היבטי שוני בסביבת המגורי )תחושת ביטחו וגורמי מפריעי ( בקרב
בני  65+וכלל האוכלוסייה ,לפי מי )לוח  ,3.36שנתו (2008



משקי הבית של קשישי מס משקי הבית בכל עשירו הכנסה )לוח ,3.23
שנתו (2009



משקי בית של בני  65+ובכלל האוכלוסייה ,לפי מדד ביטחו תזונתי וקבוצת
אוכלוסייה) 2003 ,לוח  ,3.29שנתו (2009



משקי בית של בני  ,65+לפי מידת הקור בדירה בחור 1ולפי קבוצת
אוכלוסייה) 2003 ,לוח  ,3.30שנתו (2009



משקי בית של בני  ,65+לפי הימצאות מי
אוכלוסייה) 2003 ,לוח  ,3.31שנתו (2009

בדירה ולפי קבוצת



משקי בית של בני  ,65+לפי קיו בעיות בדירה ולפי קבוצת אוכלוסייה,
) 2003לוח  ,3.32שנתו (2009



מועסקי בני  65+ומועסקי בקרב כלל האוכלוסייה ,לפי ענ 1כלכלי ומי
)לוח  ,3.12שנתו (2011



מועסקי בני  ,65+לפי משלח יד ומי )לוח  ,3.13שנתו (2011



התפלגות ההכנסות במשקי בית של קשישי ושל כלל האוכלוסייה ,לפי
מקור הכנסה ולפי חמישוני הכנסה )לוח  ,3.15שנתו (2011

חמי

לוחות בנושא מערכת השירותי לקשישי


בני  65+הגרי במוסדות לטיפול ממוש ,לפי מאפייני דמוגרפיי 2000 ,
)לוח  ,4.44שנתו (2006



דיירי המוסדות לטיפול ממוש ,לפי מצב תפקודי) 2000 ,לוח 4.45א ,שנתו
(2006



דיירי המוסדות לטיפול ממוש ,לפי מאפייני דמוגרפיי ) 2000 ,לוח 4.45
ב ,שנתו (2006
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דיירי המוסדות לטיפול ממוש ,לפי מצב תפקודי וגיל ,שני נבחרות )לוח
 ,4.46שנתו (2006



חברתיי  ,לפי רשות מקומית,

קשישי הרשומי במחלקות לשירותי
) 2006לוח  ,4.3שנתו (2007
והמבקרי

בה  ,לפי מאפייני

נבחרי ,



מועדוני חברתיי לקשישי
) 2009לוח  ,4.15שנתו (2010



מועדוני חברתיי לקשישי והמבקרי בה  ,שני נבחרות )לוח ,4.16
שנתו (2010



מועדוני חברתיי לקשישי והמבקרי בה  ,לפי רשות מקומית2009 ,
)לוח  ,4.17שנתו (2010



בדיקות סינו לאיתור בעיות ראייה ושמיעה בקרב קשישי  ,לפי רשות
מקומית )לוח  ,4.21שנתו (2011

לוחות בינלאומיי


מצב משפחתי של בני  65+במדינות נבחרות ,לפי מי )לוח  ,5.11שנתו (1999



אחוז המתגוררי בגפ מתו ס הקשישי )לוח  ,5.12שנתו (1999



בני  65+במוסדות לטיפול ממוש )לוח  ,5.13שנתו (1999



יהודי בני  65+בישראל ובתפוצות ,לפי גיל ומי )לוח  ,5.16שנתו (2008



יהודי בני  65+בתפוצות ,לפי אזורי עיקריי  ,גיל ומי )לוח  ,5.17שנתו
(2008



כלל היהודי בעול ובני  65+מתוכ  ,לפי אזור ,אומד לשנת  2000ותחזית
לשני  2020ו) 2050#לוח  ,5.18שנתו (2008



כלל יהודי העול ובני  65+מתוכ  ,לפי אזור ,אומד לשנת  2000ותחזית
לשני  2020ו) 2050#לוח  ,5.19שנתו (2008

