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    ומעלה65על בני לקט נתונים 
Selected Data on Persons Aged 65 and Over for the International Senior Citizen's Day 

  
 מפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מבחר ,2014 באוקטובר 1-חול בלאומי שי-לרגל יום הקשיש הבין

   . ומעלה65נתונים בנושאים שונים על בני 
  

    
  :3201  בסוף שנת 

  מתושבי המדינה10.6%מהווים ה,  אלף גברים380- אלף נשים ו485 - אלף איש 866- ומעלה מנתה כ65אוכלוסיית בני .  

  10.6%(יה י ומעלה באוכלוס65ם של בני בחלקבשנים האחרונות חלה עלייה הדרגתית(. 

  75 ומעלה הם מעל לגיל 65כמחצית מבני. 

 לרוב מטפל( ומעלה גרו במשק בית יחד עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם 65 אלף בני 17-כ(. 

 מהנשים בגילים אלו חיות עם בן זוג47%;  ומעלה גרים עם בת זוג65 מהגברים בני 83%-כ . 

 ומעלה הם ילידי ישראל65 מבין בני 19.2%, סיית היהודים והאחריםבקרב אוכלו . 

  בקרב נשים11.2%- בקרב גברים ו26.6%( השתתפו בכוח העבודה  ומעלה65בני  מ18.0%, 2013בשנת (. 

 35.9% כפועלים מקצועיים או בלתי ו עבד23.3%- ומשלחי יד אקדמיבעלי ככמנהלים או  ו עבד ומעלה65בני  מהמועסקים 

 .צועייםמק

 קיבלו תארים ממוסדות להשכלה גבוהה בישראל ומעלה 65סטודנטים בני  122) 2012/13(ג "ת תשעבשנ. 

  לעומת כלל האוכלוסייה ומעלה65בני אחוזי ההוצאה על סעיפי הדיור והבריאות גבוהים יותר במשקי בית של . 

 77.3% גרים בדירה שכורה18.9%,  ומעלה גרים בדירה בבעלותם65 מבני . 

 10% בכלל לא טוב '16% -ו' לא כל כך טוב '38%', טוב '35%', טוב מאוד 'מצב בריאותם ומעלה מעריכים את 65 מבני' .

 .'בכלל לא טוב'או ' לא כל כך טוב' ומעלה מדווחים שמצב בריאותם 75 מבני 67% - ו74-65 מבני 46%

 36%  מבני 16%. ומעלה מדווחים כי הם חשים בדידות 75 מבני 42%- ו74-65מבני ,32% חשים בדידות ומעלה 65מבני 

 . אין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקה ומעלה מדווחים כי 65

  ומעלה75 ומעלה באוכלוסיית ישראל רשומים במחלקות לשירותים חברתיים וכמעט מחצית מבני 65שליש מבני .  

  ומעלה65 מכלל בני 43%-וו כשהי ומעלה 65 אלף מורשים לנהוג בני 372.5 היו 2013בשנת . 

  מחלקם באוכלוסייה3.4  פי - מבין הולכי הרגל שנהרגו בתאונות דרכים 37%- כהיוו ומעלה 65בני .  



   ומעלה 65מאפיינים דמוגרפים של בני 

   ומעלה65אוכלוסיית בני 

 המדינה היוו בני עם קום.  מתושבי המדינה10.6% שהם ומעלה 65 אלף תושבים בני 865.6 חיו בישראל 2013בסוף שנת 

  .75 ומעלה הם מעל לגיל 65מבני ) 46%-כ(קרוב למחצית .  בלבד מכלל אוכלוסיית המדינה4% ומעלה 65

מגמת עלייה הדרגתית אשר חלה אולם בשנים האחרונות , )10%-כ( ומעלה באוכלוסייה יציב 65 חלקם של בני 1995מאז 

 .14.6%-חלקם באוכלוסייה ליעלה  2035עד שנת , האוכלוסייהתחזיות ל פי ע. 10.6%- שיעורם גדל ל2013הביאה לכך שבסוף 

  .  מיליון איש1.66- ומעלה תכפיל את עצמה ותמנה כ65עד אותה שנה אוכלוסיית בני 

   

  קבוצות אוכלוסייה וגיל 

לעומת  (8%-  כוהערבים)  מכלל האוכלוסייה75%- לעומת כ(  ומעלה65מכלל בני  88%-  היוו היהודים כ2013בסוף שנת 

  ).  מכלל האוכלוסייה21%- כ

 65חלקם היחסי הנמוך של בני . באוכלוסייה הערבית 4.3%-באוכלוסייה היהודית ו 12.5%היה  ומעלה 65חלקם של בני 

הגורמים לכך שחלקם של , ומעלה בקרב האוכלוסייה הערבית נבע בחלקו משיעורי הפריון הגבוהים המאפיינים אוכלוסייה זו

  .גדול זו יה הילדים באוכלוסי

  

  , ומעלה לפי קבוצת אוכלוסייה65 בני - לוח א
  ) צוין אחרת אלא אם כןאלפים (2013סוף 

כלל 
 האוכלוסייה

אחרים 1   יהודים ערבים

  כל הגילים 8,134.5 6,104.5 1,683.2 346.8

 +65בני   865.6 761.9  71.6 32.1

+65אחוז בני  10.6 12.5 4.3 9.2
  

  . באוכלוסייה הערבית35%- ומעלה באוכלוסייה היהודית וכ65 מכלל בני 47%- ומעלה מהווים כ75בני 

  

  )אחוזים (2013סוף ,  ומעלה לפי גיל וקבוצת אוכלוסייה65 בני - לוח ב
  

  קבוצת גיל כלל האוכלוסייה  יהודים  ערבים  אחרים
  +65סך הכל   100.0  100.0  100.0  100.0
63.2  64.7  52.8  54.2  74-65  
29.1  28.0  33.2  32.6  84-75  
7.7  7.2  14.0  13.2  85+  

  

                                              
  . הבלתי מסווגים לפי דת במרשם האוכלוסין וכן אתסיית האחרים כוללת את הנוצרים הלא ערביםאוכלו  1

  

 29/09/2014   2014 -לאומי -לרגל יום הקשיש הבין,  ומעלה65לקט נתונים על בני 

2



  התפלגות לפי מין 

חלקן היחסי של הנשים גדל עם ).  אלף380.2 (44%-וגברים כ, ) אלף485.4 (56%-נשים היוו כ,  ומעלה65מכלל בני 

  .37%- וגברים כ63%-וו כיהנשים  ומעלה 85בגיל , כך. העלייה בגיל

  
  2013ף סו,  ומעלה לפי מין וגיל65 בני - לוח ג

כ"סה גברים נשים    

  )אלפים (+65בני   865.6  380.2  485.4

  +65אחוז בני   10.6  9.4  11.8
 כ האוכלוסייה"מסה

 +65אחוז מתוך בני   100.0 43.9  56.1
 +75אחוז מתוך בני   100.0 41.0  59.0
 +85אחוז מתוך בני   100.0 37.4  62.6

  

 בעיקר עקב תוחלת החיים ,ה של הגברים בכל קבוצות האוכלוסייה ומעלה גבוה יותר מז65חלקן היחסי של נשים בנות 

  .הגבוהה יותר בקרב נשים בהשוואה לגברים

  

  2013סוף ,  ומעלה לפי מין וקבוצת אוכלוסייה65 אחוז בני - לוח ד

כ"סה גברים נשים   
 סך הכל 10.6  9.4 11.8

 יהודים  12.5 11.1 13.8
 ערבים  4.3  3.9 4.6
םאחרי  9.2 7.1 11.1  

  

  לאומיות-השוואות בין

אמריקה לאפריקה ול,  ומעלה בישראל גבוה מחלקם היחסי באוכלוסיית העולם וכן ביחס לאסיה65חלקם היחסי של בני 

חלקם של בני . ותוחלת החיים נמוכה יחסית,  שיעורי הפריון היו גבוהים יחסית היובשנים האחרונות אזורים שבהם -הלטינית 

 נמוכים  היו שיעורי פריוןשבהם אזורים -צפון אמריקה ואוקיאניה ,  בהשוואה למדינות אירופה ומעלה בישראל נמוך65

  2.מישראל

  

  

                                              
  xls.02Table/2012dyb/dyb/products/demographic/unsd/org.un.unstats://http:  מקור2 
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 נבחרותOECD  ומעלה מכלל האוכלוסייה במדינות65 אחוז בני - לוח ה  3
  

 מדינה  ומעלה65אחוז בני   

   ישראל  10.6
  OECD-כ מדינות ה"סה  15.1
   יפן  24.1
 איטליה  20.6
   מקסיקו  6.2
 דרום אפריקה  5.0

  

  )יהודים ואחרים(מוצא 

 ומעלה החיים כיום 65 מבני 60.9%.  ומעלה הם ילידי ישראל65 מבין בני 19.2%, בקרב אוכלוסיית היהודים והאחרים

ילידי ישראל ( ממוצא ישראל 3.3%-אפריקה ו- ממוצא אסיה) 35.8%(מעל לשליש , אמריקה-בישראל הם ממוצא אירופה

  ).ילידי ישראלשאבותיהם 

  

  מ לשעבר "עולי בריה

 כמעט כפול - 21.9%הוא  , 1990שעלו לארץ החל בשנת , מ לשעבר" ומעלה בקרב עולי בריה65חלקם היחסי של בני 

 ומעלה 65מ לשעבר בקרב כלל בני "חלקם היחסי של עולי בריה). 10%-כ( ומעלה בכלל האוכלוסייה 65מחלקם של בני 

  . 19.1%בישראל הוא 

  

  ) 2012נתוני סוף (ב משפחתי מצ

חלקם של האלמנים עולה עם העלייה ). 28.2%( אלמנים  היווכשליש מהם) 58.6%( נשואים  היו ומעלה65יותר ממחצית בני 

נשואים היו  77.5% ומעלה 65בקרב הגברים בני . 30.4% -   והנשואים62.0%וו האלמנים יה ומעלה 85 בקרב בני - בגיל 

  ).41.2%( אלמנות יובקרב הנשים בגילים אלו כמעט מחצית הואילו  ,אלמניםהיו  11.5%- וכ

  

  )2012סוף ( ומעלה לפי מין ומצב משפחתי 65 בני - ולוח 
  

   גברים נשים
אחוז  

אלמניםה  
אחוז 

נשואיםה
אחוז

אלמנותה  
אחוז 

נשואותה כ"סה  כ"סה     

+65בני  364.5 77.5 11.5 468.4 43.9 41.2  
+75בני  157.5  71.1  19.9 227.5  29.0  60.0  
+85בני  41.1 58.0 34.9 68.7 13.8 78.2  

  
  

  

                                              
  . OECD Factbook 2014 - נתוני לקוחים מOECD -ל ה שהנתונים . 2012 מתייחסים לשנת מדינותהנתונים לשאר ה 3

 הנמוך ביותר  ומעלה65בני והשתיים עם אחוז ) האיטלייפן ו( הגבוה ביותר  ומעלה65בני מדינות נבחרו שתי המדינות עם אחוז המתוך 
  ). ומקסיקואפריקה דרום(
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 ומעלה65הסדרי מגורים של בני   4
  

 לרבות דיור מוגן( במשקי בית והשאר גרו במוסדות 2013 ומעלה התגוררו בשנת 65 מבני 97%-כ.( 
  

   בני משפחהללאמגורים 
  

 64-18 בקרב בני 6%-בהשוואה לכ, 23%( ומעלה גרו בגפם 65 אלף מבין בני 186-כ.( 

  ויהודים בשיעור גבוה , )בהתאמה, 12%-  ו32%( מאשר גברים 2.7פי    ומעלה גרו בגפן בשיעור גבוה65נשים בנות

 ).בהתאמה, 15%- ו24%( מאשר ערבים 1.6פי 

 2כמעט פי , )לרוב מטפל( ומעלה גרו במשק בית עם אדם אחד נוסף שאינו קרוב משפחתם 65 אלף בני 17-כ 

 . ומעלה65 בכלל בני 1.3זאת בהשוואה לגידול של פי ; לפני כעשורממספרם 

  

  מגורים עם בני משפחה
  

 בלבד מהנשים בגיל זה שגרות 47%-בהשוואה ל, )אלף 294-כ( ומעלה גרים עם בת זוג 65 מהגברים בני 83%-כ 

 ). אלף212-כ(עם בן זוג 

 אלמנים או ) 84%(רובם , )בת זוג/ך ללא בןא( ומעלה גרו במשק בית משותף עם משפחת ילדיהם 65 מבני 5%-כ

 ). 2%(מאשר בקרב גברים ) 7%(בקרב נשים  תופעה זו שכיחה יותר; אלמנות

  

 ומעלה65עבודה של בני התכונות 5 
  

  אחוז  ). בקרב נשים11.2%- בקרב גברים ו26.6%( השתתפו בכוח העבודה  ומעלה65בני  מ18.0%, 2013בשנת

 מהגברים 49.5% (37.7%השתתפו בכוח העבודה  69-65בקבוצת הגיל :  עם הגילהמשתתפים בכוח העבודה יורד

  ). מהנשים4.2%- ו  מהגברים14.2%( השתתפו בכוח העבודה 8.4%רק + 70ואילו בגיל )  מהנשים27.0%-ו

  לעומת 19.2%:  גבוה יותר מזה של ערבים היה ומעלה65בני אחוז המשתתפים בכוח העבודה בקרב יהודים 

  .התאמה ב,5.0%

 52.4% ו מהם עבד47.6%-ו)   שעות ומעלה35( במשרה מלאה בדרך כלל ועבד+ 65 מבין המועסקים בגילי 

במשרה  ו עבד64.3% בקרב גברים - הגברים לנשים  הבדל גדול בין קייםאולם ו .במשרה חלקית בדרך כלל

  .)בהתאמה, 69.5%-ו 30.5%(נשים המצב הפוך הבקרב ואילו ,  חלקיתו במשרה עבד35.7%-  והמלא

  בין שיעור ההשתתפות בכוח העבודהל יש קשר בין רמת ההשכלה  ומעלה65בני בקרב כלל האוכלוסייה וגם בקרב - 

 שיעור ההשתתפות  ומעלה65בני בקרב . כך עולה שיעור ההשתתפות בכוח העבודה, ככל שההשכלה גבוהה יותר

  .    שנות לימוד ויותר16 בקרב בעלי השכלה של 30.7%לעומת , 2.3% שנות לימוד היה 4-0של בעלי השכלה של  

 35.9% כפועלים מקצועיים או ו עבד23.3%- ומשלחי יד אקדמיבעלי ככמנהלים או  ו עבד ומעלה65בני  מהמועסקים 

  . בכלל האוכלוסייהבהתאמה, 22.3%-ל ו35.8%-ה לזאת בהשווא. בלתי מקצועיים

  

                                              
ים ללא הגר, הסקר חוקר את כלל משקי הבית הפרטיים. 2013 הנתונים על הסדרי המגורים מבוססים על סקר כוח אדם לשנת 4

  ).בדווים בדרום ואחרים(אנשים הגרים מחוץ ליישובים ללא מעונות סטודנטים וובבמוסדות , בקיבוצים
 . לנשים62- לגברים ו67  גיל הפרישה לגמלאות עומד על 5
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  לפי תכונות כוח העבודה)  ומעלה לגברים67; ומעלה לנשים 62(משקי בית  שבהם אנשים מעל גיל העבודה 

  

  ממשקי בית אלו 53.5%.  אלף משקי בית שבהם כל בני משק הבית היו מעל גיל העבודה366.7 היו 2013בשנת 

אחוז משקי בית אלו גבוה בקרב .  מכלל משקי הבית15.9%משקי בית אלו מהווים , היו משקי בית של בודדים

הנובע מהרגלי מגורים  שוני, ) אלף19.8( בלבד באוכלוסייה הערבית 6.0%לעומת , ) אלף340.3 (17.8% -היהודים 

  .שונים

 19.1% .היו משקי בית עם מועסקים,  ממשקי הבית שבהם כל בני משק הבית מעל גיל עבודה

  

  הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים  ומעלה65בני 
  

קובץ זה כולל .  סמך קובץ נתוני יסוד של משרד הרווחה והשירותים החברתייםס על"הנתונים המובאים בחלק זה עובדו בלמ

  .בין אם הוגדרה לו נזקקות ובין אם לא, את כל מי שרשום במחלקות לשירותים חברתיים

  

  ומעלה היו רשומים במחלקות לשירותים חברתיים של הרשויות המקומיות 65 אלף בני 273- כ2013בשנת 

ואילו חלקם ,  מתוך סך כל הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים בכל הגילים21%-הם היוו כ. בישראל

 . 11%-באוכלוסייה עמד על כ

  ומעלה75 ומעלה באוכלוסיית ישראל רשומים במחלקות לשירותים חברתיים וכמעט מחצית מבני 65שליש מבני .  
  

  : ומעלה65-מתוך הרשומים  בני ה

 הסיבה שבגינה הפרט (הוגדרה נזקקות )  אלף265( ומעלה הרשומים במחלקות לשירותים חברתיים 65 בני מרביתל

נזקקות זו , "קנהזִ " על ידי עובד סוציאלי היא שנרשמההנזקקות , תוכם מ73%עבור . )פנה או הופנה למשרד הרווחה

מאשר בקרב יותר ה אחוז זה גבוה  ומעל65בקרב הנשים בנות . מצב סיעודימקנה וכוללת בעיות הנובעות מזִ 

סיבות "היא ) 13%( ומעלה 65הנזקקות השנייה השכיחה ביותר בקרב בני  ). בהתאמה,67% לעומת 76%(הגברים 

אחוז . כרוניות או ממגבלות ומומים פיזיים/הכוללת בין השאר בעיות הנובעות ממחלות אקוטיות,  "רפואיות ומוגבלות

 ומעלה הנזקקות 65 מבני 8%- ל). 12%(מאשר בקרב נשים ) 15%( רב גבריםבעלי נזקקות זו גבוה יותר בק

  .  בקרב הגברים10%- בקרב הנשים ו7%, "עוני וקשיי הכנסה"וגדרת היא של המ

  
  )2012/13(ג "מקבלי תארים אקדמיים בשנת תשע  ומעלה65בני 

רובם הגדול . השכלה גבוהה בישראלקיבלו תארים ממוסדות ל ומעלה 65סטודנטים בני  122) 2012/13(ג "ת תשעבשנ

).21.3% -תארים  26(היתר קיבלו תארים מהמכללות האקדמיות ו 6  7,)78.7% -  תארים96(קיבלו תארים מהאוניברסיטאות 

שיעורם היה נמוך משמעותית בהשוואה לשיעור מקבלי תואר ראשון בקרב כלל .  קיבלו תואר ראשון ומעלה65מבני  30.3%

 היה גבוה בהרבה מאשר בקרב אוכלוסייה זושיעור מקבלי תואר שני בקרב , לעומת זאת). 67.4%(ראל מקבלי התארים ביש

, 2.1% לעומת 13.1%(כך גם שיעור מקבלי תואר שלישי ). בהתאמה, 29.0% לעומת 54.1%(כלל מקבלי התארים בישראל 

  . כתוצאה מהגילםנראה כי הבדלים אלו ה). בהתאמה

                                              
 . קשישים13-בה הוענקו תארים לש,  כולל האוניברסיטה הפתוחה6
  .יבלו תאריםבהן מעט מאוד קשישים קש,  כולל המכללות האקדמיות לחינוך7
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חמישית קיבלו תואר במקצועות מתחום מדעי , )61.5%(ו תואר במקצועות מתחום מדעי הרוח  קיבל ומעלה65בני רוב 

  . קיבלו תואר במשפטים 13.1%-ו) 20.5%(החברה 

ם  הגברי היה גבוה בהרבה בהשוואה לשיעורזהשיעור .  שקיבלו תארים היו גברים ומעלה65-בני השני שלישים מיותר מ

  ).בהתאמה, 40.7% לעומת 68.0%(בקרב כלל מקבלי התארים בישראל 

  . 9.4%לל מקבלי התארים בישראל היה שיעורם בקרב כ, לשם השוואה.  שקיבלו תאריםאלהלא היו ערבים בקרב 

, לשם השוואה). 10-7אשכולות (כלכלית גבוהה -גרו ביישובים המאופיינים ברמה חברתית, )60.9%( תארים מקבלירוב 

  .גרו ביישובים אלו,  מכלל מקבלי התארים בישראל42.6%
  

 2013הסקר החברתי תוך מ  ומעלה65בני  

 81% 32%(מחייהם ' מרוצים מאוד' ומעלה 65 מבני 22%; )64-20 מבני 87% (מרוצים מחייהם ומעלה 65 מבני 

 ). 64-20מבני 

  בהתאמה,51%- בהשוואה ל64% - 64-20 בשיעור גבוה מזה של בני מרוצים ממצבם הכלכלי ומעלה 65בני .  

 9% 64-20 מבני 16% (הרגישו עניים בשנה האחרונה ומעלה 65 מבני .( 

 10% 16%-ו' לא כל כך טוב' כ- 38%', טוב' כ- 35%', טוב מאוד'כ מצב בריאותם ומעלה מעריכים את 65 מבני -

 בכלל לא'או ' לא כל כך טוב' ומעלה מדווחים שמצב בריאותם 75 מבני 67%- ו74-65 מבני 46%.  'בכלל לא טוב'כ

 .'טוב

 18% קניות, כגון ניקיון, בביצוע פעולות הקשורות במשק הבית ומעלה מדווחים שיש להם מעט קושי 65 מבני ,

 מדווחים כי אינם יכולים כלל לבצע פעולות הקשורות 11%-  קושי רב ו מדווחים על19%, סידורים מחוץ לבית וכדומה

 .במשק בית

 20% לא 7%- מדווחים על קושי רב ו27%, י ללכת או לעלות במדרגותקוש ומעלה מדווחים שיש להם מעט 65 מבני 

 .יכולים כלל ללכת או לעלות במדרגות

 36% 32%). חשים בדידות לעתים קרובותמהם  16%(לעתים קרובות או מדי פעם  חשים בדידות ומעלה 65 מבני 

 65 מבני 16%.  לפעמים ומעלה מדווחים כי הם חשים בדידות לעתים קרובות או75 מבני 42%- ו74-65מבני 

 . אין להם למי לפנות בשעת משבר או מצוקהומעלה מדווחים כי 
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 63% אינם מרגישים בטוחים 20%, מרגישים בטוחים ללכת לבד באזור מגוריהם בשעות החשכה ומעלה 65 מבני 

 . מדווחים כי אינם יוצאים כלל מהבית לבדם בשעות החשכה16%- ו

 16% מחצית יותר מ).  מהגברים בגיל זה15%- מהנשים ו18%( בשנה האחרונה תנדבותעסקו בה ומעלה 65 מבני

 .  שעות ומעלה בחודש10עסקו בהתנדבות , )55%( ומעלה 65מהמתנדבים בני 

 39% שהשתמשו  ומעלה65בני  מ8%לעומת ,  כי הם משתמשים באינטרנט2013- ומעלה דיווחו ב65 מבני 

 .2003בשנת , באינטרנט

 75%  64 בקרב יהודים בני 95%לעומת " (טובה"או " דוטובה מא" ומעלה מדברים עברית ברמה 65ני במהיהודים-

20.( 

  שמרגישים מדוכאים מעט או שזקוקים לדבר עם מישהו , לבת הזוג/ ומעלה היו פונים לבן65 מבני 40%, במקרה

וחו שלא היו פונים לאף  דיו10%- לאיש מקצוע ו- 2%,  לבן משפחה אחר- 7%,  לחברים- 11%,  לילדיהם- 28%

 . אחד במקרה שהיו מרגישים מדוכאים או זקוקים לדבר עם מישהו

 ומעלה היו פונים תחילה 65 מבני %39, ח למטרה חשובה" ש5,000זקוקים לגייס בדחיפות סכום של  במקרה שהיו 

אם היו ,  לאף אחד ומעלה מדווחים כי לא היו פונים65מבני ) 31%(כמעט שליש . בת הזוג/ לבן12%-לילדיהם ו

 .זקוקים בדחיפות לגייס סכום כסף

 90% ויתרו על תרופות מדווחים כי )  אלף איש92-כ (13%ומהם , נזקקו לתרופות במרשם רופא ומעלה 65 מבני
 .בשל קשיים כלכליים

 83% ויתרו על הטיפול הרפואי בשל קשיים)  אלף איש77-כ (12%ומהם , נזקקו לטיפול רפואי ומעלה 65 מבני 
 .כלכליים

 40%) קירור מספיק של הבית בשל קשיים כלכלייםעל ויתרו על חימום או , ) ומעלה65 אלף בני 317-כ. 
 9%) ויתרו על ארוחה חמה לפחות פעם ביומיים בשל קשיים כלכליים ,) ומעלה65 אלף בני 74-כ.  

  
 2012 , ומעלה65 של בני הוצאות משק הבית

  
משק בית של ל שחי לבד או אדם בגיל זהתייחס למשק בית של  מ- להלן  ומעלה65בני משק בית של 

  .בגיל זהזוג שלפחות אחד מהם 

  הוצאות

  נמוכה מההוצאה החודשית , ח" ש10,740 –  ומעלה65בני ההוצאה החודשית הממוצעת לתצרוכת למשק בית של

בגלל שמספר , הוצאה לנפשהאולם בהשוואה של ו. ח" ש14,273 -הממוצעת לתצרוכת של כלל האוכלוסייה 

ההוצאה לנפש , ) בכלל האוכלוסייה3.3 נפשות בממוצע לעומת 1.5( נמוך אוכלוסייה זוהנפשות במשקי בית של 

  ).בהתאמה, ח" ש4,334ח לעומת " ש044,7( גבוהה מההוצאה בכלל האוכלוסייה  ומעלה65בני בקרב 
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 ומעלה 65ת גבוהים יותר במשקי בית של בני הבריאות ותחזוקת הדירה ומשק הבי,  אחוזי ההוצאה על סעיפי הדיור 

 25.5%לעומת ,  ומעלה65 במשקי בית של בני 33.0% היהאחוז ההוצאה על סעיף הדיור . לעומת כלל האוכלוסייה

 בכלל 5.5%לעומת ,  במשקי בית של אוכלוסייה זו9.2% היהאחוז ההוצאה על סעיף הבריאות . בכלל האוכלוסייה

 .האוכלוסייה
  

   2012,  לתצרוכת לפי קבוצות ראשיותהוצא ה- זלוח 
  

 +65בני    כלל האוכלוסייה 
 1.5 3.3  מספר נפשות ממוצע  

 7,044 4,334  ח" ש-לנפש הוצאה 

  
  

ח"ש ח"ש  יםאחוז     יםאחוז 
100.0 14,273100.010,740  סך הכל-הוצאה לתצרוכת 

   

  

  

  

  

  

  

  
  בעלות על מוצרים בני קיימה

 77.3% גרים בדירה שכורה18.9% - ו  ומעלה גרים בדירה בבעלותם65 מבני  

  לעומת 95.3%(גבוה יותר מאשר בכלל האוכלוסייה הבעלות על טלוויזיה  אחוז  ומעלה65בני במשקי בית של 

 76.8%( גבוה יותר מאשר בכלל האוכלוסייה המנויים לטלוויזיה בכבלים ובלוויןחוז  גם א.)בהתאמה, 87.6%

  ).בהתאמה, 61.8%לעומת 

  מאשר בכלל האוכלוסייה ) 94.0% ( ומעלה65בני  יותר במשקי בית של הבעלות על טלפון נייח גבוהאחוז

מאשר בכלל , )81.5% ( ומעלה65בני  נמוך יותר במשקי בית של הבעלות על טלפון ניידואילו אחוז , )79.6%(

  ).95.0%(האוכלוסייה 

  בהתאמה, 47.3%- ו51.6% ( לאינטרנטיםמנויאחוז ההבעלות על מחשב ו אחוז  ומעלה65בני במשקי בית של (

  ).בהתאמה, 70.7% - ו80.4%(נמוכים יותר מאשר בכלל האוכלוסייה 
  

   תחבורה

  מורשים לנהוג 

בקבוצת הגיל לשם השוואה  ( ומעלה65 מכלל בני 43%-וו כשהי ומעלה 65נהוג בני  אלף מורשים ל372.5 היו 2013בשנת 

  ). מכלל האנשים בקבוצת גיל זו73%-וו כיהמורשים לנהוג ה, 64-45

11.7 1,87113.11,260 )ללא ירקות ופירות(מזון
3.5 4273.0371 ירקות ופירות

33.0 3,63325.53,544 דיור
10.5 1,3949.81,133 תחזוקת הדירה ומשק הבית

3.3 5303.7357 ריהוט וציוד לבית
1.8 4593.2192 הלבשה והנעלה

9.2 7845.5983 בריאות
7.7 1,74412.2824 תרבות ובידור, חינוך

15.4 2,76919.41,656 תחבורה ותקשורת
3.9 6614.6421 וצרים ושירותים אחריםמ
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 56%-ו גברים 44%(בשונה מחלקם באוכלוסייה , 35% -  ונשים65% ומעלה גברים היוו 65מכלל המורשים לנהוג בני 

  .  )נשים

    

  ות דרכים נפגעים בתאונ

 2,113מתוכם ,  אנשים24,294בהן נפגעו ו,  תאונות דרכים עם נפגעים13,048 נחקרו על ידי משטרת ישראל 2013בשנת 

 18%( הרוגים 50 ומעלה שנפגעו בתאונות דרכים היו 65מתוך כלל בני ). בדומה לחלקם באוכלוסייה, 9%-כ( ומעלה 65בני 

  ).  מכלל הפצועים קל8%-כ(שאר פצועים קל הו)  מכלל הפצועים קשה18%-כ( פצועים קשה 295, )מכלל ההרוגים

  
  . מחלקם באוכלוסייה3.4  פי - מבין הולכי הרגל שנהרגו בתאונות דרכים 37%- כהיוו ומעלה 65בני 

  תנועה עברות

 בשנת שעברו עברת נהיגה בעת תאונת דרכים עם נפגעים,  ומעלה65עברות הנהיגה השכיחות ביותר בקרב נהגים בני 

ציות - ואי, )כלל האוכלוסייהב 14%- לעומת כ( מהנהגים בגיל זה 24%- אי מתן זכות קדימה להולך רגל כ:  היו2013

נה עברת הנהיגה השכיחה ציות לרמזור ה-איכי , יש לציין). כלל האוכלוסייהל בדומה( מהנהגים בגיל זה 19%-  כ,לרמזור

  . בכלל האוכלוסייהביותר בקרב נהגים 

  


