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 הקדמה

 

בסדרת דוחות, המוקדשים לנושא הפערים בבריאות בישראל  1דוח זה, הנו דוח שלישי במספר

 תמודדות עמם. הוה

הדוח מורכב משני חלקים עיקריים: תיאור תמונת המצב בתחום הפערים ותיאור פעילות משרד 

 הבריאות וגופים אחרים במערכת לצמצומם. 

נים הדוח מתחיל במעקב אחר פערים בבריאות, על רקע שינויים שנצפו ברמת החיים בש

בפילוח על פי קבוצות חברתיות שונות. הוצאת  ,האחרונות, תוך הצגת מדדי בריאות עיקריים

)למ''ס ומשרד  2005-2009חברתי החדש של היישובים בישראל לשנים -הפרופיל הבריאותי

אפשרה להציג מדדי בריאות מרכזיים מעודכנים תוך השוואתם לאלו שהוצגו  2(2013הבריאות, 

 הקודם. בפרופיל

השנה הדוח התעשר והתרחב בזכות תרומה מחקרית ייעודית של מספר גורמים: מכון גרטנר, 

שוויון עבור משרד הבריאות, תרם לסקירה -המרכז פרויקט לבניית מרכז מידע בתחום אי

-מחקרית נרחבת אודות הבדלים בהתנהגויות בריאות בקרב קבוצות חברתיות שונות; מאיירס

השוויון במערכת הבריאות מנקודת ראותם של -סיפק מאמר המתאר את אי מכון ברוקדייל-נטיג'ו

, תוך התמקדות בהבדלים לפי אזור מגורים. פרק ייחודי נוסף הוא המבוטחים במערכת הבריאות

ת המציג את הוצאות משקי הבית על פרי עבודתו של המינהל לתכנון אסטרטגי במשרד הבריאו

רקע ב ןם בקרב קבוצות אוכלוסייה הנבדלות ביניהבריאות, תוך התמקדות בהבדלים הנצפי

 כלכלי. -חברתי

הפעילות הנוכחית של משרד הבריאות וקופות החולים של החלק השני של החוברת כולל תיאור 

השוויון. השנה התווספו גם דיווחים ממספר בתי חולים על פעילותם -בתחום התמודדות עם אי

 שוויון בבריאות. -להתמודדות עם אי

הבריאות ממשיך לעמוד על חשיבות הספקת המידע ושקיפותו בנוגע לפערים בבריאות  משרד

פעילויות להתמודדות עמם, הן לגורמים שונים במערכת הבריאות והן עבור הציבור הרחב. לו

מטרה זו הוגדרה כאחת המטרות העיקריות של משרד הבריאות בתחום קידום השוויוניות 

 בבריאות. 
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 : המשך המעקבהשוויון-. מגמות עיקריות בתחום אי1פרק 

 

 כלכלי: עדכון תמונת מצב-שוויון חברתי-אי  1.1

, לנתוני רקע חברתיים ישנה חשיבות  2של משרד הבריאות בנושא קודמיםבפרסומים כפי שצוין 

כלי מדיניות זיהוי אוכלוסיות בסיכון בריאותי, לבניית תכניות התערבות ממוקדות ולפיתוח לרבה 

דוחות הקודמים, עדכון קצר של המגמות העיקריות בתחום מותאמים. על כן נספק, בדומה ל

 נתוני העוני המתפרסמים מדי שנה על ידי המוסד לביטוח לאומי.  מהםהרווחה, 

הענייה בישראל גבוה ביחס למדינות מערב אחרות וגבוה כמעט פי  נזכיר, כי שיעור האוכלוסייה

 אחרונה הזמינה(, נותרה רמת החייםהדיווח ה)שנת  2011. בשנת OECD -ה שניים מממוצע מדינות

 19.9% -שיעור המשפחות העניות הסתכם ב רללא שינוי ביחס לשנה הקודמת, כאש בישראל

 24.8% -עלייה מתונה בשיעור הנפשות העניות, שעלה ל(. לעומת זאת נצפתה 2012, 3)ביטוח לאומי

אבסולוטיים של מספר המספרים ה תבחינב. גם הוא עלה . שיעור הילדים העניים2011בשנת 

 860,900נפשות, מהן  1,838,600משפחות עניות, שבהן חיו  442,200 -מדובר ב ,העניים בישראל

 .ילדים

בעומק העוני )הפער הממוצע מקו העוני של הכנסות נצפה במדדים העוסקים מסוים חיובי שינוי 

 העניים( וחומרת העוני. המדדים ירדו, אם כי ירידה שאינה משמעותית.

שנים ה 8 -הנמוכה ביותר ב התחולהתחולת העוני של קשישים, בירידה הראוי לציין גם את המשך 

לכך הוא  יההסבר העיקר(. 2004בשנת  25.1%שיא של מ 2011בשנת  19.4% -האחרונות )ירידה ל

(. ירידה בתחולת העוני נצפתה 2012שיפור הדרגתי ומתמשך בקצבאות הקשישים )ביטוח לאומי, 

 (.25.4%( ומשפחות צעירות )16.3%גם בקרב עולים )

של המשפחות העובדות עלתה  המצב של משפחות עניות עובדות מוסיף להיות קשה. תחולת העוני

. הממצא נכון גם לגבי משפחות 20.0% -והסתכמה ב 2010לשנת  ביחס 2011נוספת בשנת עלייה 

 -עם שני מפרנסים ויותר, שאחוזן בין המשפחות העניות גדל פי שניים בעשור האחרון והגיע ל

 .2011בשנת  4.6%

 -אוכלוסייה החרדית נרשמה עלייה קלה בתחולת העוני, כאשר השיעורים שנצפו בהו ערביםבקרב 

בקרב להוביל במדדי העוני  ותבהתאמה. אוכלוסיות אלה ממשיכ, 54.3% -ו 53.5%הם  2011

 הקבוצות החברתיות בישראל.

, נמצא כי  בעשור האחרון חלה עלייה 4במסגרת הפרסום "פני החברה בישראל" של הלמ"ס

, 2011בשיעור האוכלוסייה בסיכון לעוני בישראל, בדומה לרוב מדינות האיחוד האירופי. בשנת 

                                                                 
2
  .2010ראה, לדוגמא, אברבוך, קידר וחורב,  
3
 . דוח שנתי.2011. ממדי העוני והפערים החברתיים 2012המוסד לביטוח לאומי.  
4

: בפרסום מוצגת השוואה בין ישראל 2013הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אוקטובר  בישראל","פני החברה  
למדינות האיחוד האירופי, במדד העוני וההדרה החברתית, שפותח באיחוד האירופי. מדובר בסדרה של אינדיקטורים 

פרסום זה, מפרסם מדי שנה  המצביעים על אוכלוסיות בסיכון לעוני. המוסד לביטוח לאומי, שנתוניו מוצגים במסגרת
את נתוני העוני הרשמיים המסתמכים על הכנסות משקי הבית. מדד הסיכון לעוני שמציג הלמ"ס, בהתבסס על מדדי 
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. בהשוואה למדינות האיחוד 2001בשנת  26%מאוכלוסיית ישראל היו בסיכון לעוני לעומת  31%

האירופי )להוציא את שוודיה וגרמניה(, מדובר בעלייה הגבוהה ביותר בסיכון לעוני. כן נמצא כי 

הוריות עם ילדים תלויים הנמצאים בסיכון לעוני -, שיעור משקי הבית של משפחות חד2011בשנת 

מהקשישים  32%במדינות האיחוד האירופי.  ,בממוצע 35%לעומת  44%עמד על  בישראל,

בישראל בסיכון לעוני, נתון גבוה בהשוואה למדינות האיחוד האירופי. שיעור הילדים בסיכון לעוני 

בממוצע במדינות  20%, לעומת 2011מהילדים בישראל בשנת  40% -גם הוא גבוה בישראל 

שיעור הילדים הגרים  2011בשנת ברוב מדינות האיחוד האירופי עלה  האיחוד האירופי. לצד זאת,

 11.6% -, בעוד שבישראל שיעורם ירד מ2001( בהשוואה לשנת 9.3%במשקי בית ללא מפרנס )

 .  2011ב  8.4% -ל 2001בשנת 

בית הוא בעל הרמת החיים גם על פי רמת ההשכלה: במשפחות בהן ראש משק את לבחון  חשוב

ראש משק  בעוד במשפחות בהן, 44.2%שנות לימוד, שיעור תחולת העוני הוא  8ד עשל השכלה 

. בקרב (2012)ביטוח לאומי,  23.6% -תחולת העוני מסתכמת ב ,שנות לימוד 12עד  9 הבית בעל 

 .12.2% -שנות לימוד ומעלה, השיעור יורד ל 13בעלי השכלה של 

יר את השינויים במדד ג'יני להתפלגות ראוי להזכ ,במקביל לתמונת העוני בחברה הישראלית

שוויון יחסי בהכנסות השפעה על פערי -ם. כפי שציינו בדוחות קודמים, לאיתושביהכנסות בין ה

 -ל 0כלכלי בבריאות. מדד הג'יני נע בין -בריאות וקיימות עדויות רבות בספרות נוכח מדרון חברתי

 מדד ג'יניבישראל, עלייה במקדם. , כאשר רמת השוויוניות בחלוקת ההכנסות יורדת עם ה1

על  2012לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית, עמד בשנת בין משקי הבית שוויון  -למדידת אי

 , בדומה לשנה הקודמת.0.377

 ,. ישראלOECD -בגובה מדד ג'יני בישראל ביחס למדינות אחרות את שלהלן מציג  1תרשים 

 .בהכנסותשוויון -נמצאת בין המדינות המובילות באי ,בדומה לשנים הקודמות

 
 2010בהכנסות )מדד ג'יני( במדינות נבחרות,  שוויון-מדד אי: 1תרשים 

 OECD http://stats.oecd.org/Index.aspxמקור: 

                                                                                                                                                                                        
האיחוד האירופי, מאפשר להציג היבטים נוספים של תמונת העוני וההדרה החברתית בישראל. אוכלוסייה בסיכון 

של  60%שבו ההכנסה הכספית הפנויה לנפש סטנדרטית היא פחות מ  לעוני מוגדרת כנפשות השייכות למשק בית
 חציון ההכנסה הפנויה לנפש סטנדרטית בכלל האוכלוסייה.
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 .לאורך זמן ,בישראלשוויון -לאיג'יני השינויים בערך מדד את  2כן ניתן לראות בתרשים 

 

 , בישראל סותנשוויון בהכ-: מדד ג'יני למדידת אי2תרשים 

 טנדרטיתסלפי הכנסה כספית נטו לנפש 

 
 2013באוקטובר  29 , הודעה לעיתונות,2012ממצאים מסקר הוצאות משק הבית  למ"ס,  מקור:

 **( לא כולל אוכלוסיית מזרח ירושלים
 זו הנתונים מסקר הוצאות משק בית בלבד***( החל משנה 

 

  

0.377 0.378 
0.384 

0.389 
0.384 0.382 

0.390 
0.387 

0.379 

0.370 0.370 

0.360 

0.353 

0.361 
0.358 0.359 
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  והשוואה לאורך זמן : מדדיםהשוויון-מגמות עיקריות בתחום אי  1.2

 

 תוחלת חיים, תמותה, תחלואה והתנהגות בריאותית 1.2.1

 תוחלת חיים

בקרב נשים  83.6 -בקרב גברים ו 79.9בישראל הייתה הממוצעת תוחלת החיים  2012בשנת 

 (. 2013, 5)למ''ס

בפילוח על פי קבוצות אוכלוסייה ניתן לזהות עלייה קלה במדד בקרב גברים ונשים יהודיים בשנים 

בתקופה המקבילה, חלה עלייה  ערבים(. בקרב 2012בהתאמה בשנת  84.0 -ו 80.6האחרונות )

 בהתאמה(. 80.7 -ו 76.9קטנה בקרב הגברים, ואילו בקרב נשים ערביות נרשמה ירידה )

 

 1975-2012 . תוחלת חיים בלידה לפי קבוצות אוכלוסייה ומגדר3ים תרש

 
 .2013, שנתון סטטיסטימקור: למ"ס. 

 

 תוחלת חיים ושיעורי תמותה על פי אזור גיאוגרפי

. הנתונים העומדים בתוחלת חיים הבדלים ניכרים בין הערים והאזורים השונים במדינה קיימים

חברתי של היישובים -"פרופיל בריאותימתוך , 2005-2009שנים הכיום לרשותנו בנושא זה הינם מ

 .6ומשרד הבריאות" בהוצאת למ''ס 2005-2009בישראל 

                                                                 
5
 .2013 . שנתון סטטיסטי לישראל,למ''ס 
6

הינו השלישי בסדרת הפרסומים מסוג זה  "2009-2005 –חברתי של היישובים בישראל -פרופיל בריאותי"פרסום ה 
שהוצאו בשיתוף פעולה של משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הפרסומים הקודמים התייחסו 

. הפרסום מאופיין במגוון רחב של נתונים בתחום החברתי והכלכלי וכן נתונים 2002 -1998, 1997 -1993לתקופות  
 ות ברמה של יישוב ואזור. המציגים תמונה רחבה של מצב הבריא

65

67

69

71

73

75

77
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81
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הנתונים מלמדים על הבדלים במדדי בריאות שונים בין אזורים וישובים. למרות שחלק מהנתונים 

בין "קבוצת קצה" על הבדלים  - מצביעים הפערים ןאינם מובהקים, ניתן ללמוד על המגמות עליה

)למשל, בין הישובים עם תוחלת החיים הנמוכה ביותר לאלו עם התוחלת הגבוהה ביותר( וכן על 

חברתי -מאפייני הפערים המשתנים או הנשמרים בין השנים, כלומר בהשוואה לפרופיל הבריאותי

 (.1993-1997( וזה שלפניו )1998-2002הקודם )

( ואחריו מחוז מרכז 83.4תוחלת החיים הגבוהה ביותר ) ,בין המחוזות, באזור יהודה ושומרון

-ו 81.2- מעט נמוכה יותרבמחוזות תל אביב וחיפה תוחלת החיים  .(81.7מחוז ירושלים )( ו81.8)

(. הפער  בתוחלת 79.6( והדרום )79.7במחוז הצפון ) -נמוכה ביותרהחיים התוחלת . בהתאמה ,80.0

 . שנים 0.5 -ב 2005-2009לשנים  1998-2002בין השנים גדל החיים בין המחוזות 

-1998בהשוואה בין נפות, בדומה לנתונים מ"פרופיל בריאותי חברתי של היישובים בישראל 

 הנמוכהשבע -נפות חדרה ובארבנפת פתח תקווה תוחלת החיים הגבוהה ביותר, ואילו ב", 2002

 2005-2009ותוחלת החיים בהן בשנים מן ביותר. נפות רמלה וצפת שיפרו באופן יחסי את מיקו

 . 7נפות חיפה ואשקלוןדומה לזו שב

 

 2005-2009, 1998-2002 על פי נפות,  -. תוחלת חיים בלידה4תרשים 

          
 ., בפרסום2005-2009של היישובים בישראל  חברתי-פרופיל בריאותילמ''ס ומשרד הבריאות, מקור:           

 

                                                                 
7

( אזור יו"ש כלל את עוטף 1998-2002חברתי הקודם )לשנים -נפות גולן ויו"ש לא נכללות בגרף. בפרופיל בריאותי 
( עוטף עזה אינו נכלל. נוסף לכך, בפרופיל הקודם נפת גולן לא 2005-2009עזה, בעוד בפרופיל הנוכחי )עבור השנים 

 תושבים בה היה קטן.נכללה בחישובים שכן מספר ה

77 
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שנים בין הישוב עם התוחלת  8.4תושבים ומעלה(, נמצא פער של  10,000בהשוואה בין יישובים )

(. ראוי לציין, כי ארבעת 77.1) 8רהט -לזו עם התוחלת הנמוכה ביותר( 85.5 -)רעננההגבוהה ביותר 

עם אוכלוסייה הישובים בהם נמצאה תוחלת החיים הנמוכה ביותר הם ישובים ערבים וישובים 

(, ניתן 80.8. בין הישובים עם תוחלת חיים גבוהה מהממוצע הארצי )רבת של יהודים וערביםמעו

( הממוקמת 83.0בית שמש ) -כלכליים הנמוכים-למצוא גם ישובים מהאשכולות החברתיים

 (. 81.7שלישית בתוחלת החיים ובני ברק )

2009-2005 ני המיניםתושבים, ש 50,000וחלת חיים בלידה ביישובים המונים מעל ת. 5רשים ת

 , בפרסום.2005-2009של היישובים בישראל  חברתי-פרופיל בריאותי, ומשרד הבריאות מקור: למ"ס
                                                                 

8
חברתי של היישובים בישראל -רעות בפרופיל בריאותי-מכבים-לא היו נתוני תוחלת חיים עבור רהט ועבור מודיעין 

1998-2002 . 
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 ותמותה מסיבות מוות עיקריות: מתוקננים שיעורי תמותה כלליים 

נפש בנפות  1,000 -ל 6.0 -ו 6.2  -בהשוואה בין נפות)מתוקננים( קיימת שונות גם בשיעורי פטירות 

 בהתאמה(.  5.0 -ו 5.1) ירושלים ופ"תבהשוואה לשיעורים נמוכים בנפות  ,)בהתאמה( חדרה ועכו

 
      2005-2009על פי נפה,  -נפש  1,000 -ל תקנון פטירות  .6 תרשים

 
 ", בפרסום.2005-2009חברתי של היישובים בישראל -מקור: למ"ס, "פרופיל בריאותי

)בהם מעל  בין הישוביםגדולה ים על פי ישוב, ניתן למצוא שונות יבהתייחס לשיעורי תמותה כלל

נמצאו בישובים )מתוקננים לגיל( הנמוכים ביותר נפש  1,000 -ל: שיעורי התמותה שבים(ות 10,000

. ראוי לציין את חורה ואת אלעד, ישובים הממוקמים (3.3גדרה )( ו3.0, שוהם )(2.5מודיעין עילית )

( והמצויים בין הישובים עם 2008, על פי מפקד 2אקונומי )אשכול -סוציונמוך באשכול הישובי ה

 -בישובים הערבים ; שיעורי התמותה הגבוהים ביותר נמצאו שיעורי התמותה הנמוכים ביותר

 (. 8.2ג'ת )-( ובאקה8.5(, מעלה עירון )8.5(, אעבלין )9.2זרקא )-ג'סר א

 

 2005-2009תושבים ומעלה,  10,000לפי יישובים עם  –שיעור תמותה מתוקנן לגיל. 1טבלה 

 יישובים בעלי השיעורים הנמוכים ביותר  יישובים בעלי השיעורים הגבוהים ביותר

-שיעור ל 95%רווח סמך 
1,000 
 נפש

-שיעור ל 95%רווח סמך   יישוב
1,000 
 נפש

גבול  יישוב
 תחתון

גבול 
 עליון

גבול  
 תחתון

גבול 
 עליון

 מודיעין עילית 2.5 3.0 2.0  זרקא-ג'סר א 9.2 10.6 7.7

 שוהם 3.0 3.7 2.3  אעבלין 8.5 9.7 7.2

 גדרה 3.3 3.7 2.9  מעלה עירון 8.5 9.7 7.2

 חורה 3.5 4.3 2.7  ג'ת*-באקה 8.2 9.0 7.5

 גבעת זאב 3.7 4.4 3.0  טייבה 8.0 8.7 7.4

 כפר קרע 7.9 8.9 6.8
 

3.4 4.1 3.7 
-מכבים-מודיעין

 רעות

 אלעד 4.0 4.8 3.1  מכר-ג'דיידה 7.8 8.8 6.9

 רמת השרון 4.0 4.2 3.7  אכסאל 7.8 9.0 6.5

 רעננה 4.2 4.4 4.0  טמרה 7.7 8.4 6.9

 גבעת שמואל 4.2 4.7 3.7  קלנסווה 7.6 8.5 6.6

 בפרסום.", 2005-2009חברתי של היישובים בישראל -מקור: למ"ס, "פרופיל בריאותי

5.0 5.1 5.1 5.3 5.5 5.5 5.5 5.6 5.7 5.8 5.8 5.9 6.0 6.0 6.2 
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ברוב הנפות עם שיעורי תמותה ממחלות לב גבוהים בהתייחס לתמותה ע"פ סיבות מוות עיקריות, 

בשיעורי התמותה ביחס לממוצע הארצי.  1998-2002מהממוצע, חלה ירידה בהשוואה לשנים 

במחצית חלה עלייה בשנים  -בקרב הנפות עם שיעורי התמותה ממחלות לב, הנמוכים מהממוצע  

ובמחצית חלה ירידה. הנפות  הארצי ת בשיעורי התמותה עקב מחלות לב ביחס לממוצעהאחרונו

 כנרת ,עכו -תוקנן לגיל(, הן)מ 2005-2009בשנים  עם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר ממחלות לב

  שבע  ורחובות.-תקוה, באר-פתח -חיפה והנפות עם השיעורים הנמוכים ביותר-ו

 

  2005-2009-ו 1998-2002פטירות עקב מחלות לב לפי נפות )שיעור מתוקנן( . 7תרשים 

 1009-בכל תקופה הממוצע הארצי שווה ל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ", בפרסום.2005-2009חברתי של הישובים בישראל -מקור: למ"ס, "פרופיל בריאותי

קטנה יותר בהשוואה בין הנפות שונות ה, )סרטן( בהתייחס לשיעורי תמותה משאתות ממאירות

ממחלות לב. ברוב הנפות עם שיעורי תמותה מסרטן גבוהים מהממוצע, חלה עלייה  לתמותה

בשנים האחרונות בשיעורי הפטירות עקב סרטן ביחס לממוצע. בקרב הנפות עם שיעורי תמותה 

טן ביחס במחצית חלה עלייה בשנים האחרונות בשיעורי הפטירות עקב סר -נמוכים מהממוצע 

נפש  100,000 -לממוצע ובמחצית חלה ירידה. הנפות עם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר מסרטן ל

והנפות עם השיעורים הנמוכים  יזרעאלחיפה ושבע, -באר -)מתוקנן לגיל(, הן 2005-2009בשנים 

 רחובות, רמלה וירושלים. -ביותר

 

                                                                 
9

מכיוון שלא ניתן להשוות את השיעורים המתוקננים בין התקופות השונות, עקב השינוי באוכלוסיית התקן, אנחנו  
וכל נפה  100-תקופות ביחס לממוצע בכל תקופה. הממוצע הארצי בכל תקופה תוקנן למציגים את ההשוואה בין ה

מהממוצע קיבלה  10%-קיבלה ערך ביחס לממוצע הארצי. לדוגמא: נפה בה שיעור התחלואה המתוקנן היה גבוה מ
הארצי בכל  מבטא את השינוי רק ביחס לממוצע, . לכן, שינוי בעמודות של כל נפה בין שתי התקופות110ציון של 

 תקופה ולא את השינוי בערך המוחלט של התחלואה.
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  2005-2009-ו 1998-2002פטירות עקב סרטן לפי נפות )שיעור מתוקנן( . 8 תרשים

 100-ארצי שווה להבכל תקופה הממוצע 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ", בפרסום.2005-2009חברתי של היישובים בישראל -מקור: למ"ס, "פרופיל בריאותי

 

תושבים  10,000)עם  גם בהתייחס לשיעורי שחרור מאשפוז כללי, ניתן למצוא הבדלים בין ישובים

נפש )מתוקננים לגיל,  1,000 -. הישובים עם שיעורי השחרור מאשפוז הגבוהים ביותר לומעלה(

מכר, ירכא וקלנסווה והישובים עם -זרקא, ג'דידיה-ג'סר א -ללא יולדות(, הם הישובים הערבים

 . עילית, ביתר עילית, שוהם ובית שמש ןמודיעי -שחרורים מאשפוז הנמוכים ביותר
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 10,000לפי ישובים עם  -שיעורים מתוקננים לגיל של שחרורים מאשפוז כללי )ללא יולדות(. 2טבלה 
 2005/2009ממוצע תושבים ומעלה 

 יישובים בעלי השיעורים הנמוכים ביותר  יישובים בעלי השיעורים הגבוהים ביותר

שיעור  95%רווח סמך 
מתוקנן  

 1,000-ל
 נפש

שיעור  95%רווח סמך   יישוב
מתוקנן  

 1,000-ל
 נפש

גבול  יישוב
 תחתון

גבול 
 עליון

גבול  
 תחתון

גבול 
 עליון

 מודיעין עילית 75.9 78.7 73.1  זרקא-ג'סר א 256.3 264.6 248.0

 ביתר עילית 97.6 101.8 93.4  מכר-ג'דיידה 230.4 235.2 225.7

 שוהם 109.8 113.5 106.1  ירכא 228.2 233.1 223.3

 בית שמש 111.3 112.7 109.9  קלנסווה 208.9 213.7 204.0

 גבעת זאב 113.6 117.1 110.0  שגור 208.6 212.0 205.2

 אריאל 115.7 118.2 113.3  נחף 207.8 213.9 201.7

 זכרון יעקב 120.0 122.4 117.5  טייבה 207.1 210.1 204.1

 רעננה 121.8 122.9 120.7  נצרת 206.6 208.4 204.7

 מעלה אדומים 121.9 123.9 119.8  עכו 202.4 204.2 200.6

 מבשרת ציון 123.0 125.3 120.8  עראבה 198.8 202.8 194.8
 .2008אוכלוסיית התקן היא אוכלוסיית ישראל לפי מפקד הערה: 

 ", בפרסום.2005-2009חברתי של היישובים בישראל -מקור: למ"ס, "פרופיל בריאותי

 
 

 10כלכלי לתמותה לפי יישוב מגורים-חברתיהקשר בין מעמד 
 

בריאותי של היישובים בישראל" של -הנתונים בפרק זה נלקחו מסדרת הפרסומים "פרופיל חברתי

''ס ומשרד הבריאות. הניתוח שלהלן מציג שינוי ברמת החיים ביישובים בישראל לאורך זמן הלמ

 והקשר בין המדד החברתי הכלכלי של היישובים לשיעורי תמותה. 

לשחזר את הפעולה הסטטיסטית  תאפשרמ( 2013חברתי חדש )למ''ס, -הוצאת פרופיל בריאותי

, קידר וךבשוויון הראשון )אבר-והוצגה בדוח אי ן, שנערכה לפני כלגילוי הקשר בין המשתנים

ולהציג את היחס בין מיקום המגורים לבין שיעורי תמותה על בסיס נתונים  (2010, וחורב

 מעודכנים. 

 

 כלכלי של היישובים לאורך זמן-שינויים במדד חברתי

שונים. רמת  הפרופיל מציג מבחר רחב של נתונים דמוגרפיים, בריאותיים וחברתיים עבור יישובים

כלכלי שחושב על ידי הלשכה המרכזית -החיים ביישובים נמדדת באמצעות מדד חברתי

-לצורך חישוב המדד נעשית בחירה של משתנים מתאימים לאפיון מצב חברתילסטטיסטיקה. 

כלכלי של רשות מקומית מהיבטים שונים: מקורות כספיים, דיור, ציוד הדירה, רמת מינוע, חינוך 

כאשר כלכליות ומאפיינים דמוגרפיים. -פייני תעסוקה ואבטלה, מצוקות חברתיותוהשכלה, מא

כלכלי ביישוב מוגדר נמוך ונמוך מאוד. ככל שערך המדד  -ערך המדד הינו שלילי המצב החברתי 

כלכלי משמש בסיס לחישוב האשכול -המדד החברתיכלכלי טוב יותר. -עולה המצב החברתי

 בור.כלכלי המוכר יותר בצי-חברתיה
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 חלק זה נכתב על ידי ענת שמש, משרד הבריאות 
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 מתושבי ישראל. 85%תושבים ויותר בהם גרים  10,000הניתוח הבא מתייחס ליישובים שמנו 

( בעלי ערך 37%) 31תושבים ויותר מהם  10,000יישובים עם  119היו בישראל  2005-2009בשנים 

. טווח המדד נע בין 0-( עם ערך מדד קטן או שווה ל62%יישובים,  52מדד גדול מאפס והשאר )

 10,000מוצגים נתונים על מספר היישובים שמנו  3טבלה . ב1.84למקסימום  -1.78נימום מי

 .11כלכלי בכל אחת מתקופות הפרופיל-תושבים ויותר וערכים של מדד חברתי

 

כלכלי לפי תקופת  -תושבים ויותר ומדד חברתי 10,000מספר יישובים המונים  .3טבלה 
 הפרופיל

 
 

מספר  תקופה
יישובים 

 סה"כ

אחוז 
היישובים 
עם מדד 

 שלילי

אחוז 
היישובים 
עם מדד 

 חיובי

 
 ממוצע
מדד 
 סה"כ

 
ממוצע 
מדד 
 שלילי

 
ממוצע 
מדד 
 חיובי

 
 טווח המדד

 
 מינימום

 
 מקסימום

1993- 1997  83 63% 37% 0.11-- 0.75-- 0.97 2.36-- 2.27 
1998- 2002 106 51% 49% 0.03-- 0.74-- 0.74 1.98-- 1.75 
2005- 2009 119 55% 45% 0.11-- 0.82-- 0.79 1.78-- 1.84 

 

לעומת התקופה  28%-ב 1998-2002-תושבים ויותר עלה ב 10,000מספר היישובים המונים 

 .2002 -1998לעומת  12%ישובים, עלייה של   13נוספו עוד  2005-2009-וב 1993-1997הקודמת 

בתקופה האחרונה ובמקביל  55%-בתקופה הראשונה ל 63%-שיעור הישובים עם מדד שלילי ירד מ

עלה אחוז היישובים בהם נמדד מדד חיובי. למרות זאת ממוצע המדד לא השתנה בין השנים 

ערכים השליליים של המדד, ערך הבקבוצת היישובים בהם  .(-0.11) 2005-2009לבין  1993-1997

כמו כן גם בקבוצת היישובים בהם ערכים חיוביים  .בהתאמה( -0.82; -0.75ן )המדד הממוצע קט

(. יתר על כן, טווח ערכי המדד הצטמצם בין שתי התקופות 0.79; 0.97של המדד, הממוצע קטן )

 (. 3טבלה )

על מנת לנטרל את ההשפעה של היישובים שנוספו בתקופות מאוחרות על ערך המדד הממוצע, 

והשווינו עם ערכי  1993-1997תושבים בתקופה  10,000מדד של היישובים שמנו ערכי האת בדקנו 

ערכי ממוצע בקבוצת היישובים עם הבאותם היישובים בלבד. נמצא ש 2005-2009המדד בתקופה 

היישובים.  בתקופה הראשונה, באותם 0.97לעומת  0.79היה  2005-2009מדד חיוביים בתקופה 

 החלשים והן ביישובים הןרמה החברתית כלכלית ירידה ב מצביעים על 3ה לבטבהממצאים 

המבוססים. נשאלת השאלה האם צמצום טווח ערכי המדד וירידה בערכי המדד הממוצע מעידים 

 כלכלי בשתי קבוצות היישובים.-על צמצום פערים בין היישובים או על הרעת המצב החברתי

 

 כלכלי –הקשר שבין שיעור תמותה לבין מדד חברתי 

תושבים ויותר  10,000כלכלי ביישובים המונים  –שר שבין שיעור תמותה לבין מדד חברתי הק

 .9, מתואר בתרשים 2005-2009בתקופה 
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 -יש לציין שהמדד החברתי. חברתי של היישובים בישראל, שנים שונות-למ"ס ומשרד הבריאות, פרופיל בריאותי 
התבסס המדד על נתוני מפקד האוכלוסין  97 -1993כלכלי מחושב בלמ"ס על פי נתונים שנאספים על ידה: בפרופיל 

התבסס המדד על  2009- 2005על פי הזמנה של משרד הפנים ובפרופיל  2001עודכן המדד לשנת  2002 -1998-, ב1995
 .2008מפקד 
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 2005-2009 בתקופה לבין מדד חברתי כלכלי ,לגילקשר שבין שיעור תמותה מתוקנן ה. 9תרשים 

 
 ", בפרסום.2005-2009היישובים בישראל חברתי של -, "פרופיל בריאותיומשרד הבריאות מקור: למ"ס

 

תושבים, שיעור דומה לממוצע  1000-ל 5.5-, נאמד בלפי גיל שיעור התמותה הממוצע המתוקנן

לעומת  5.1כלכלי הינו חיובי, שיעור התמותה הממוצע הינו –ארצי. ביישובים בהם המדד החברתי

 ביישובים עם מדד שלילי.  6.4

ירידה חדה של  מראה 9כלכלי, המוצג בתרשים -לבין מדד חברתי קו המגמה של הקשר בין תמותה

מההבדלים בשיעורי תמותה  33%. לפי תרשים זה, עלייה בערך המדדההתמותה עם  ישיעור

לעומת זאת, שירטוט של קו (.  =  R2  0.33) היישובים מוסברים על ידי הבדלים בערכי המדד בין 

( =  R2  0.02מצביע על שונות מוסברת  אפסית ) ביישובים עם מדד שלילי בלבד,מגמה דומה 

כלומר על קשר חלש מאוד בין שיעורי תמותה לבין רמת המדד )נתונים לא מוצגים(. שיעורי תמותה 

, 2.5לית )ינמוך: מודיעין עכלכלי -החברתימדד הבהם ערך שיישובים  4-נמוכים באופן חריג, נצפו ב

להעדר קשר (. יתכן שהסיבות 4.0, -1.21( וחורה )3.5,-1.31(, אלעד )4.4, -1.66(, ביתר עילית )-1.68

, מקורן במבנה החברתי ובמאפייני יישוביים והערכים החריגים ביישובים בהם המדד הינו שלילי

מספר קטן של במדד או בתנודות אקראיות של שיעורי התמותה בשל  ולא נכללים שאינם נמדדים

 תושבים בכל אחד מהיישובים האלה.

 

 נבדק, 2009 -2005-ו 1997 -1993שתי תקופות בכלכלי לבין שיעור תמותה -הקשר שבין מדד חברתי

  .10בתרשים ומוצג  תושבים ויותר בתקופה הראשונה 10,000אותם היישובים שמנו ב

כלכלי לבין תמותה -ד החברתימגמה מראה את ההבדלים הגדולים במגמה של הקשר בין המדהקו 

מראה מגמת עלייה כאשר המדד שלילי ומגמת ירידה  1997 -1993בין שתי התקופות: בעוד קו 

פיזור  1997- 1993-ינו כמעט ישר ובמגמת ירידה מתמדת. בה 2009 -2005כאשר המדד חיובי, קו 

נות המוסברת נמוכה הנקודות סביב לקו מגמה הינו גדול מאוד בעיקר בצד השלילי של המדד והשו
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(. R2=0.56)הנקודות הרבה יותר מרוכזות סביב לקו מגמה  2009 - 2005-(. בR2=0.28יחסית )

קבוצות היישובים )מדד שלילי או  על צמצום פערים בין שתי התקופות בתוך יםמעיד איםממצה

 חיובי( אבל לא בהכרח על צמצום פערים בין הקבוצות. 

 

 (2008) לבין מדד חברתי כלכלילגיל . הקשר  שבין שיעור תמותה מתוקנן 10תרשים 

 2009 – 2005 ,1997 – 1993בתקופות 

 
חברתי -", בפרסום, "פרופיל בריאותי2005-2009חברתי של היישובים בישראל -, "פרופיל בריאותיומשרד הבריאות : למ"סותמקור

 ."1993-1997של היישובים בישראל 

 

 קבוצת אוכלוסייהלפי תמותה 

 תמותה כללית

בקרב  1,000 -שיעור התמותה המתוקנן ל 2011בשנת בפילוח לפי קבוצת אוכלוסייה נמצא, כי 

.  בקרב 4.3ובקרב נשים יהודיות ואחרות על  5.7עמד על בכלל הגילאים, גברים יהודיים ואחרים 

מדובר  בקרב נשים. 5.5 -בקרב גברים ו 7.8 של ערבית באותה השנה נרשם שיעורהאוכלוסייה ה

 5.4 -( ונשים ערביות )מ7.8 -ל 7.5 -בקרב גברים ערבים )מ 2010בעלייה קלה בתמותה ביחס לשנת 

 בשתי התקופות(. 4.3( ונשים יהודיות )5.7-ל 5.8 -( ומצב יציב יחסית בקרב גברים )ירידה מ5.5 -ל

ביחס לתקופת  יבשת לידהעל פי  ומעלה 45בני בחינת שינוים בשיעורי תמותה בקרב יהודים 

תמותה בכל הקבוצות ובשני המצביעה על ירידה בשיעורי  ,(2008-2010מדידה קודמת )ממוצע 

בתקופה זו נצפתה ירידה משמעותית יותר בתמותה בקרב ילידי אפריקה ואסיה. כך, המינים. 

. ירידה דומה 14.9 -ל 15.8 -, ונשים מ19.3 -ל נפש 1,000-ל 20.0 -גברים ילידי אפריקה ירדו מ

קרב קרב יוצאי ברה''מ, ובמיוחד בנצפתה ירידה משמעותית בנרשמה בקרב ילידי אסיה. לא 

 תושבים בין שתי תקופות מדידה(. 1,000 -ל 0.1שינוי של הגברים שביניהם )

 

y = -0.0495x2 - 0.8366x + 5.8887 
R² = 0.5563 

y = -0.642x2 - 0.3747x + 7.2419 
R² = 0.2769 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
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                                                                                                        ומעלה 45ם בני של יהודים ואחריתושבים  1,000 -. שיעורי  תמותה מתוקננים ל11 תרשים

 2009-2011ממוצע , לפי מין ויבשת לידה

 

 2013, שנתון סטטיסטי לישראללמ''ס. מקור: 
 הערה: ילדי אירופה אמריקה כולל עולי ברה''מ. 

 

 תמותת תינוקות

לידות חי. בקרב יהודים ואחרים  1,000 -ל 3.6שיעור תמותת התינוקות עמד על  2012בשנת 

 (.2013)למ''ס,  6.6 -, ובקרב הערבים ב2.6 -ב השיעור הסתכם

בדיקת המגמות לאורך זמן לפי מחוזות מראה יציבות באזור הדרום וחיפה, ירידה מתמשכת 

 בצפון ותל אביב, ועלייה מסוימת במרכז.

 

 לפי מחוז ממוצעים  ת תינוקותשיעורי תמות. 12ם תרשי

 

 2013, שנתון סטטיסטי לישראללמ''ס. מקור: 

20.5 21 
19.4 19.3 

18.1 

15.2 14.3 14.2 14.9 
13.6 
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בנפרד למגזר היהודי  ,זות בין שתי תקופות זמןומחין שלהלן מציגים שינויים ב 4בטבלה הנתונים 

אחת בנצפתה עלייה  םמחוזות בה . ישנםכי המגמות במחוזות אינן אחידות והערבי. נראה

 .מחוזות חיפה והצפון()כגון  הקבוצות, וירידה בשנייה

 

 2010-2012/  2009-2011ממוצעים לשנים  שיעורי תמותת תינוקות לפי מחוז וקבוצת אוכלוסייה. 4טבלה 

 **2010-2012ממוצע  *2009-2011ממוצע  מחוז
 ערבים יהודים ואחרים ערבים יהודים ואחרים

 6.6 2.6 6.7 2.7 סה''כ
 5.7 2.7 6.7 3.1 ירושלים

 4.5 3.0 4.7 2.9 צפון
 6.5 2.7 6.0 3.0 חיפה
 6.0 2.3 6.3 2.1 מרכז

 (4.7) 2.3 (3.8) 2.5 תל אביב
 12 3.5 11.6 3.5 דרום

 שנים שונות., שנתון סטטיסטי לישראללמ''ס. מקורות: 

 

בין האוכלוסיות הינם  לים בתמותת תינוקותעיקריים האחראים על הבדה המוות שני גורמי

מומים מולדים וסיבות סב לידתיות. יש לציין, כי בשני המגזרים נרשמה ירידה קלה במומים 

 (. 2005-2009קודמת )המדידה התקופת בהשווה למולדים 

 

 2010-2011 לפי סיבות נבחרות ודת, לידות חי,  1,000 -ל תמותת תינוקותשיעורי  .13 רשיםת

 

 2013, סטטיסטי לישראלשנתון למ''ס. : מקור
 
 

  

0

1

2

3

4

5

6

7

כל הסיבות האחרות   לידתיות   -סיבות סב מומים מולדים  
 והבלתי מוגדרות  

 כ"סה

 יהודים

 בני דתות אחרות
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 חברתיים  משתנים לפי בתחלואה פערים

 12תחלואה והתנהגות בריאותית

אחרון של הלשכה המרכזית הסקר הבעמודים הבאים נציג נתונים נבחרים על תחלואה מתוך 

אתם עם נתוני (. נתוני התחלואה במחלות עיקריות יוצגו תוך השוו2009)בנושא לסטטיסטיקה 

להשוות את השיעורים, אך  יטות הסקר בשני הסקרים לא מאפשרהבדל בין ש. ה2003/2004סקר 

קבוצות בהן ניכר עודף תחלואה או על קבוצות סיכון או המגמות, על להצביע על כן מאפשר 

ממדים מדאיגים של התנהגות מסכנת בריאות לאורך זמן. כמו כן בחרנו להציג את נתוני 

אינטרקציה בין מגדר לבריאות יוצרת ה ,ם בין גברים ונשים. כידועהתחלואה תוך הדגשת הבדלי

 נפרדת. לואה בשני המינים, הראויים לבחינהדפוסים מיוחדים של תח

לפני הצגת הנתונים נזכיר, כי בעשור האחרון ניכרת עלייה משמעותית בתחומי תחלואה רבים, הן 

 100 -ללחץ דם . כך, לדוגמא, שיעור בעלי יתר קבוצות שונות בתוכהבקרב האוכלוסייה והן בכלל 

 -ל 3.3 -יהודים, ומ בקרב 2009בשנת  20.2 -ל 10.2 -מומעלה  25בקרב בני  2000עלה משנת נפש 

 -ל 3.5 -מ ומעלה 45נצפתה עלייה בקרב בני  ,בקרב ערבים. בתחלואה בסוכרת בתקופה זו 14.2

שיעור בבתקופה זו, כן נצפתה עלייה בקרב ערבים.  23.5 -ל 3.1 -בקרב יהודים, ומ 13.8 -לנפש  100

. 13ערבים בקרב 2.2 -ל 2.0 -מובקרב יהודים,  5.2 -ל 1.3 -החולים בסרטן מ ומעלה 45בני  100 -ל

התופעה של עלייה בתחלואה משקפת בין היתר שינויים באורח חיים ועלייה בתוחלת חיים של 

 היחידים. 

 יתר לחץ דם –תחלואה 

-גורם סיכון לתחלואה קרדיואוכלוסייה המהווה היתר לחץ דם הינו תופעה שכיחה בקרב 

מושפע ממבנה  )סה''כ( הנתון הכוללמאחר ו+, 65וסקולארית. בהצגת הנתונים נתרכז בעיקר בבני 

של עומס התחלואה כללית מאפשר לקבל תמונה נתון זה הגילאים בקבוצות השונות. יחד עם זאת 

 אוכלוסייה מסוימת.-בתתהנצפה 

 ,נפוצה במיוחד. בגילאים מבוגרים אהחלוהתבהן הנתונים שלהלן מלמדים על מספר קבוצות, 

נשים מדווחות יותר על יתר לחץ דם מאשר גברים, בדומה לנתוני הסקר הקודם. ערבים מדווחים 

קודם. עולי בגילאים אלה על שיעורים גבוהים יותר מאשר יהודים, הפוך מהמצב שנצפה בסקר ה

ממשיכים להציג שיעורים גבוהים יותר של תחלואה ביחס  ,ברה''מ, ובמיוחד הנשים בקרבם

לקבוצות מוצא אחרות. הדבר נכון גם לאלמנים, אשר בדומה לסקר הקודם מדווחים על שיעורים 

ה הנתונים על יחס בין יתר לחץ דם להשכלה, בדומ +.65גבוהים במיוחד, גם בסה''כ וגם בקרב בני 

עיר חיפה מדווחים על תושבי התושבי מחוז הצפון וחיפה, ו לממצאים קודמים, אינם עקביים.

סקר קודם בו נצפתה שיעורים גבוהים יותר של התופעה ביחס למקומות אחרים. זאת לעומת 

ייכים לכוח העבודה ממשיכים להציג תששאינם מו אל. תחלואה גבוהה ביותר במחוז הדרום

 ייכים.תשממאלה השיעורים גבוהים 

                                                                 
12

אברבוך, שוויון הראשון )-של למ''ס תוך השוואת הנתונים שהוצגו בדוח אי 2009הפרק בנוי על נתוני סקר בריאות  
(. ההשוואה בוצעה רק 2006)למ''ס ומשרד הבריאות,  2003/4(. הנתונים הקודמים התקבלו מסקר 2010דר וחורב, קי

לגבי אוכלוסיות סיכון שזוהו, ובמשתנים שנבדקו בשני הסקרים. זאת מאחר ושני הסקרים נעשו בשיטות סקר שונות, 
  רקע חופפת רק חלקית.הורשימת משתני 

13
  , למ"ס.2009 -ו 1999/2000ריאות מבוסס על נתוני סקר ב 
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 2009, תושבים 1,000 -חברתיות, שיעור ל-מדווחים על יתר לחץ דם לפי מין ותכונות דמוגרפיות. 5טבלה 
 נשים גברים כל האוכלוסייה משתנה

 +65בני  סה''כ +65בני  סה''כ +65בני  סה''כ 
 קבוצת אוכלוסייה

 יהודים ואחרים
 ערבים

 
123 

63 

 
530 
573 

 
121 

51 

 
494 
417 

 
126 

75 

 
561 
717 

 יהודים ואחרים –מקום לידה 
 ישראל
 אסיה

 אפריקה
 אמריקה-אירופה

 +90מזה: ברה''מ לשעבר 

 
55 

345 
286 
273 
247 

 

 
468 
479 
516 
572 
577 

 
61 

348 
281 
262 
214 

 
493 
412 
457 
537 
482 

 
48 

342 
289 
284 
273 

 
446 
542 
562 
602 
635 

 מצב משפחתי
 נשואים                
 גרושים                
 אלמנים                
 רווקים                

 
178 
238 
551 

10 

 
500 
500 
608 
483 

 
207 
240 
462 

10 

 
492 
443 
478 

.. 

 
149 
236 
569 

11 

 
511 
528 
638 
510 

 שנות לימוד
0-8 

9-12 
13-15 

16+ 

 
268 

96 
98 
89 

 
544 
513 
540 
543 

 
204 

94 
91 

107 

 
441 
480 
492 
555 

 
322 

98 
104 

72 

 
608 
539 
575 
549 

 מחוז
 ירושלים

 הצפון
 חיפה

 המרכז
 ת''א

 הדרום
 יהודה ושומרון*

 
82 
97 

146 
109 
132 
117 

55 

 
506 
579 
590 
523 
504 
529 
475 

 
73 
88 

139 
113 
125 
109 

66 

 
472 
465 
524 
513 
473 
464 
460 

 
92 

106 
154 
106 
139 
124 

46 

 
558 
673 
641 
531 
528 
580 
492 

 שש הערים הגדולות
 ירושלים

 ת''א
 חיפה

 ראשון לציון
 אשדוד

 פתח תקווה

 
84 

125 
198 
133 
126 
141 

 
494 
495 
608 
565 
463 
552 

 
73 

105 
189 
137 
124 
138 

 
445 
439 
575 
560 
424 
532 

 
95 

145 
206 
129 
128 
143 

 
561 
533 
632 
568 
493 
566 

 שייכות לכוח העבודה
 שייכים 

 לא שייכים

 
105 
225 

 
431 
549 

 
126 
197 

 
425 
501 

 
83 

245 

 
442 
583 

 , למ''ס2009מקור: סקר בריאות 
 יישובים ישראליים בלבד*( 

 

 

 סוכרת  -תחלואה 

משמעותית בתחלואה בסוכרת בישראל ובמיוחד בגיליאים המבוגרים. בעשור האחרון חלה עלייה 

. ומעלה 75בקרב בני  60%עלייה של נרשמה  2009 -ל 2000בין שנת על פי סקרי בריאות של למ''ס, 

 ות רבות בעולם.ניש להדגיש, כי העלייה בסוכרת נצפית לא רק בישראל, אלא גם במדי

ערביות, יהודים  נשים ןה( 6ראה טבלה )הסקר קבוצות סיכון מיוחדות, שניתן לזהות על פי נתוני 

ייכים תששאינם מ האלאשדוד, והעיר והדרום, תושבי יוצאי צפון אפריקה, תושבי מחוז צפון 

 .2003/2004יש לציין, כי קבוצות סיכון אלו זוהו גם בנתוני סקר לכוח עבודה. 

שכלה הניתן לראות, כי ככל שרמת ה, שמבוססים על דיווח עצמי של המרואיינים, מהנתונים

שנות לימוד מהווים קבוצת  0-8 של  תחלואה בסוכרת, ובעלי השכלהה, כך עולה שיעור ורדתי

  סיכון ייחודית מבחינת התחלואה.

נשלים את תמונת התחלואה על ידי מספר נתונים שהתקבלו ממקורות אחרים. באשר לסוכרת  

היה  2008-2009, שיעור ההיארעות בשנים משרד הבריאותנתוני שנים, על פי  0-17בבני  1מסוג 
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 9.8לעומת  100,000 -ל 13.5אוכלוסייה הערבית )ה גבוה יותר באוכלוסייה היהודית לעומת

 (.11.0לעומת  100,000 -ל 13.0בנות )בהשוואה לוגבוה יותר בבנים מ בהתאמה(

 14לות את האוכלוסייה החרדיתקבוצות סיכון נוספות, הידועות על פי מקורות מידע נוספים, כול

 אוכלוסייה יהודית ותיקה.ה לבהשווא 3הסיכון למחלה גדול פי  יהודים יוצאי אתיופיה, בהןו

 

 2009, תושבים 1,000 -חברתיות, שיעור ל-מדווחים על סוכרת לפי מין ותכונות דמוגרפיות. 6טבלה 

 נשים גברים כל האוכלוסייה משתנה
 +65בני  סה''כ +65בני  סה''כ +65בני  סה''כ 

 קבוצת אוכלוסייה
 יהודים ואחרים

 ערבים

 
50 
46 
 

 
216 
371 

 

 
49 
39 

 
212 
274 

 
50 
53 

 
220 
461 

 יהודים ואחרים –מקום לידה 
 ישראל
 אסיה

 אפריקה
 אמריקה-אירופה

מזה: ברה''מ לשעבר 
90+ 
 

 
24 

155 
154 

95 
80 

 
189 
237 
266 
201 
207 

 
25 

162 
142 

95 
78 

 
199 
215 
234 
208 
190 

 
22 

149 
148 

95 
82 

 
181 
257 
292 
199 
218 

 מצב משפחתי
 נשואים                
 גרושים                
 אלמנים                
 רווקים                

 

 
80 
88 

234 
5 

 
222 
176 
253 

.. 

 
94 
95 

191 
4 

 
222 

(192) 
197 

.. 

 
67 
85 

243 
6 

 
222 
167 
266 

.. 

 שנות לימוד
0-8 

9-12 
13-15 

16+ 
 

 
154 

42 
37 
30 

 
290 
213 
192 
172 

 
128 

43 
37 
33 
 

 
251 
211 
204 
190 

 
177 

40 
36 
27 

 
318 
215 
183 
150 

 מחוז
 ירושלים

 הצפון
 חיפה

 המרכז
 ת''א

 הדרום
 יהודה ושומרון

 

 
32 
51 
60 
49 
50 
57 
32 

 
171 
265 
247 
217 
196 
281 

(307) 

 
28 
44 
53 
51 
54 
52 
34 

 
150 
213 
228 
213 
216 
259 

(269) 

 
36 
58 
66 
47 
46 
61 
30 

 
197 
308 
261 
221 
182 
297 

(350) 

 שש הערים הגדולות
 ירושלים

 ת''א
 חיפה

 ראשון לציון
 אשדוד

 פתח תקווה
 

 
35 
41 
66 
55 
64 
63 

 
177 
148 
203 
199 
298 
230 

 
33 
41 
62 
66 
61 
73 

 
160 

(135) 
205 

(251) 
(297) 
(267) 

 
37 
40 
70 
45 
68 
54 

 
201 
157 
203 

(162) 
299 

(203) 

 שייכות לכוח העבודה
 שייכים 

 שייכיםלא 

 
41 

107 

 
141 
241 

 
50 
95 

 
151 
230 

 
30 

115 

 
(99) 

249 
 , למ''ס2009מקור: סקר בריאות 

 יישובים ישראליים בלבד*( 

 

                                                                 
14

. "האם יוצאי אתיופיה זוכים לשירות רפואי כשאר חולי הסוכרת? . השימוש 2006ראה, לדוגמא: טולדנו ואח',  
בשירותי הבריאות על ידי חולי סוכרת יוצאי אתיופיה ואיכות הטיפול בהם בהשוואה לחולי סוכרת שאינם עולי 

 . 1995-2005בריאות ממלכתי עשור לחוק ביטוח אתיופיה" 
 Schwartzbaum et al., 2004.Health and Health Service Utilization amongst Haredi Ultra-Orthodoxוגם : 

Women in Israel, NIHP. 
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 מחלות לב  -תחלואה 

יהודים )גברים ונשים(, ובקרבם הן ניתן לזהות על פי הנתונים, אותן קבוצות סיכון מיוחדות, 

)גברים( והדרום בריה''מ לשעבר, תושבי מחוז הצפון אמריקה ובמיוחד יוצאי -ילידי אירופה

שייכים לכוח העבודה. הנתונים על פי רמת ההשכלה אינם עקביים. )גברים ונשים(, ואלה שאינם 

 .2003/2004הסקר  ממצאיבסה''כ הנתונים שנצפו תואמים את 

 

 2009, תושבים 1,000 -חברתיות, שיעור ל-לפי מין ותכונות דמוגרפיות  *לבמדווחים על מחלות . 7טבלה 

 נשים גברים כל האוכלוסייה משתנה

 +65בני  סה''כ +65בני  סה''כ +65בני  סה''כ 
 קבוצת אוכלוסייה

 יהודים ואחרים
 ערבים

 

 
30 
17 

 
145 
109 

 
27 
19 

 
136 

(113) 

 
32 
14 

 
154 

(105) 

 יהודים ואחרים –מקום לידה 
 ישראל
 אסיה

 אפריקה
 אמריקה-אירופה

מזה: ברה''מ לשעבר 
90+ 
 

 
14 
54 
64 
71 
70 

 
113 

91 
130 
179 
224 

 
15 

(39) 
55 
61 
53 

 
138 

(61) 
117 
169 
199 

 
12 
66 
72 
78 
85 

 
91 

119 
140 
187 
237 

 מצב משפחתי
 נשואים                
 גרושים                
 אלמנים                
 רווקים                

 

 
38 
64 

157 
5 

 
115 
157 
183 
229 

 
46 

(50) 
134 

5 

 
126 

(187) 
145 

.. 

 
29 
71 

162 
5 

 
97 

(142) 
191 

(238) 

 שנות לימוד
0-8 

9-12 
13-15 

16+ 
 

 
62 
22 
26 
21 

 
133 
132 
168 
154 

 
52 
22 
23 
24 

 
120 
122 
136 
166 

 
71 
23 
30 
18 

 
142 
140 
191 
141 

 מחוז
 ירושלים

 הצפון
 חיפה

 המרכז
 ת''א

 הדרום
 

 
20 
27 
32 
26 
30 
32 

 
140 
162 
135 
149 
128 
157 

 
21 
24 
30 
24 
30 
27 

 
140 
162 
134 
139 
123 
125 

 
19 
30 
34 
28 
30 
37 

 
147 
161 
135 
157 
132 
181 

 שש הערים הגדולות
 ירושלים

 ת''א
 חיפה

 ראשון לציון
 אשדוד

 פתח תקווה
 

 
20 
27 
39 
28 
26 
39 

 
134 
117 
136 

(139) 
154 
155 

 
21 
29 
33 

(33) 
(26) 
(28) 

 
(138) 
(124) 
(140) 
(177) 
(187) 

.. 

 
19 
26 
44 

(23) 
(26) 

49 

 
139 

(112) 
113 

(112) 
(128) 
(195) 

 שייכות לכוח העבודה
 שייכים 

 לא שייכים
 

 
20 
61 

 
85 

151 

 
23 
57 

 
88 

144 

 
16 
64 

 
(79) 

156 
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 סרטן  -תחלואה 

יהודים, ילידי  ןה 8המוצגים בטבלה ניתן לזהות על פי הנתונים אותן קבוצות סיכון מיוחדות, 

 עיר חיפה. האמריקה, בעלי השכלה בינונית וגבוהה, תושבי -ישראל וילידי אירופה

ככל שרמת השכלה עולה כך גם עולה שיעור  כילהבדיל מסוגי תחלואה אחרים, כאן נמצא 

תחלואה בסוכרת, שם דפוסי ה , למשל,תחלואה בסרטן. יחס זה הפוך מהיחס עליו מצביעיםה

 נצפית ירידה בתחלואה עם העלייה בהשכלה.

 

 2009, תושבים 1,000 -חברתיות, שיעור ל–מדווחים על סרטן לפי מין ותכונות דמוגרפיות . 8טבלה 

 נשים גברים האוכלוסייהכל  משתנה

 +65בני  סה''כ +65בני  סה''כ +65בני  סה''כ 
 קבוצת אוכלוסייה

 יהודים ואחרים
 ערבים

 

 
19 

5 

 
87 

(33) 

 
16 

5 

 
85 

8 

 
22 

(5) 

 
89 
.. 

 
 יהודים ואחרים –מקום לידה 

 ישראל
 אסיה

 אפריקה
 אמריקה-אירופה

מזה: ברה''מ לשעבר 
90+ 
 

 
10 
33 
33 
44 
37 

 
100 

42 
58 

106 
100 

 
7 
(39) 

36 
39 
29 

 
93 

(47) 
(55) 

107 
103 

 
13 

(27) 
29 
48 
44 

 
107 

(38) 
(60) 

107 
98 

 מצב משפחתי
 נשואים                
 גרושים                
 אלמנים                
 רווקים                

 

 
26 
35 
69 

2 

 
83 
95 
79 
.. 

 
26 
.. 
(68) 
(2) 

 
82 
.. 
(75) 

.. 

 
26 
44 
69 

2 

 
83 

(109) 
80 
.. 

 שנות לימוד
0-8 

9-12 
13-15 

16+ 
 

 
26 
13 
16 
18 

 
61 
81 

112 
97 

 
18 
12 
13 
15 

 
52 
81 

102 
105 

 
32 
14 
19 
21 

 
68 
82 

120 
88 

 מחוז
 ירושלים

 הצפון
 חיפה

 המרכז
 ת''א

 הדרום
 

 
14 
12 
21 
17 
22 
13 

 
87 
67 
91 
91 
87 
67 
 

 
(11) 

11 
20 
15 
19 

(7) 

 
(75) 

89 
100 

92 
91 
.. 

 
16 
12 
23 
20 
26 
18 

 
(101) 
(49) 

84 
89 
85 
96 

 שש הערים הגדולות
 ירושלים

 ת''א
 חיפה

 ראשון לציון
 אשדוד

 פתח תקווה
 

 
13 
24 
26 
24 

(10) 
(19) 

 
84 
95 
98 

(93) 
.. 
(94) 

 
(10) 
(18) 
(16) 
(26) 

.. 
(23) 

 
(75) 
(91) 
(72) 

.. 

.. 

.. 
 

 
16 
31 
35 

(22) 
(18) 

 
(96) 
(93) 

116 
(95) 

.. 

.. 

 שייכות לכוח העבודה
 שייכים 

 לא שייכים
 

 
13 
36 

 
70 
85 

 
11 
33 

 
(61) 
(86) 

 
15 
37 

 
(88) 

84 
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 דיכאון וחרדה –תחלואה נפשית 

נתוני התחלואה הנפשית בתחום הדיכאון והחרדה מראים על עודף תחלואה בקרב נשים, יהודים, 

שייכים לכוח העבודה. שאינם אמריקה, אלמנים וגרושים, תושבי מחוז חיפה ואלה -ילידי אירופה

, להוציא ממצאים 2010שוויון משנת -בדוח אלאלה שהוצגו ות קבוצות הסיכון שזוהו דומ ,ככלל

ערבית, שם הוצגו ממצאים המצביעים על עודף תחלואה בקרב הערבים ביחס העל האוכלוסייה 

  .15ליהודים )בתחום הדיכאון ומצוקה נפשית(

 

 חברתיות, -מדווחים על דיכאון או חרדה לפי מין ותכונות דמוגרפיות. 9טבלה 

 2009, תושבים 1,000 -שיעור ל

 נשים גברים כל האוכלוסייה משתנה

 +65בני  סה''כ +65בני  סה''כ +65בני  סה''כ 
 קבוצת אוכלוסייה

 יהודים ואחרים
 ערבים

 

 
29 

7 

 
90 
.. 

 
20 

(7) 

 
57 
.. 

 

 
38 

8 

 
115 

.. 

 יהודים ואחרים –מקום לידה 
 ישראל
 אסיה

 אפריקה
 אמריקה-אירופה

מזה: ברה''מ לשעבר 
90+ 
 

 
17 
57 
65 
55 
41 

 
50 
80 
94 

104 
66 

 
15 

(34) 
42 
30 
21 

 
(45) 
(53) 
(62) 

62 
(38) 

 
19 
77 
85 
76 
57 

 
(55) 

105 
119 
135 

83 

 מצב משפחתי
 נשואים                
 גרושים                
 אלמנים                
 רווקים                

 

 
27 
93 

110 
10 

 
61 

111 
120 

.. 

 
19 
79 
.. 

12 

 
52 
.. 
.. 
.. 

 
35 

100 
122 

9 

 
74 

(126) 
135 

.. 
 

 שנות לימוד
0-8 

9-12 
13-15 

16+ 
 

 
47 
24 
24 
16 

 
94 
84 
90 
55 

 
36 
17 
17 
10 

 
69 
51 
67 

(27) 

 
56 
32 
30 
23 

 
112 
110 
107 

88 

 מחוז
 ירושלים

 הצפון
 חיפה

 המרכז
 ת''א

 הדרום
 

 
14 
18 
32 
25 
35 
27 

 
(56) 

68 
123 

83 
83 
81 

 
(9) 

12 
27 
15 
27 
17 

 
.. 
(40) 

89 
(49) 

63 
(41) 

 
20 
24 
37 
34 
43 
37 

 
(75) 

92 
149 
111 

99 
112 

 שש הערים הגדולות
 ירושלים

 ת''א
 חיפה

 ראשון לציון
 אשדוד

 פתח תקווה
 

 
16 
49 
41 
34 
27 
36 

 
(58) 

124 
131 

(126) 
.. 
(86) 

 
(10) 

34 
(36) 
(14) 

.. 

.. 

 
.. 
(82) 
(87) 

.. 
- 
.. 

 
21 
63 
46 
53 
41 
55 

 
(75) 

153 
163 

(173) 
.. 
(129) 

 שייכות לכוח העבודה
 שייכים 

 לא שייכים
 

 
20 
53 

 
(44) 

89 

 
13 
46 

  
(28) 

60 

 
26 
64 

 
(76) 

110 
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 הערכה עצמית של בריאות

 חברתיה סקרה בממצאי מופיע בריאותמצב ה של כללית עצמית הערכה בדבר המעודכן המידע

שוויון -דוח אי, שהוצגו ב2007השוואה עם נתוני . לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של 2011לשנת 

 בריאות בכל הקבוצות החברתיות.המצב של  , מלמדת על עלייה בהערכה עצמיתהראשון

 גברים כי מראים : הנתוניםחלק מהממצאים על פי קבוצות השונות דומים לאלה שהוצגו

 . בגיל העלייה עם יורד טובה בריאות על המדווחים ושאחוז, מהנשים יותר בריאותם את מעריכים

יחס זה  .אחוז הערבים המעריכים את בריאותם כטובה מאוד עלה על אחוז היהודיםלעומת זאת, 

לתקופה הקודמת. בדיקת שיעורים מתוקננים לגיל לאורך זמן מאשרת את בהשוואה התהפך 

, 52.0% -ל 2007בשנת  29.0% -עלה מ "טובה מאוד"בריאות  עלערבים שדיווחו ה אחוזהממצא: 

נראה כי קיימת עדות לצמצום  ,. כלומר53.0% -ל 46.2% -ואילו בקרב היהודים השיעור עלה מ

ואילך,  1990משמעותי של הפער בהערכה עצמית של הבריאות. שיפור מסוים נצפה גם בקרב עולי 

טובה " של מעריכים כי בריאותםקבוצה שהציגה וממשיכה להציג שיעורים נמוכים במיוחד 

 . "מאוד

כה עצמית בני המגזר החרדי מציגים שיעורים גבוהים ביותר של הער ,בדומה לתקופה הקודמת

הממצא. בקרב הלא התרבותית של יש להתחשב בהטיה  אף כי חיובית מאוד של הבריאות,

 מגזר היהודי. מ שונהבהיחס בין דתיות להערכה עצמית של בריאות אינו עקבי,  ,יהודים

של בריאות בקרב בעלי "טובה מאוד" נתון נוסף מעניין הוא שיפור משמעותי בהערכה עצמית 

 .2011בשנת  48.3% -ל 2007 -ב (שיעור מתוקנן) 32.8% -מ – לנפש( ₪  2,000)של עד  הכנסה נמוכה

 ."מאוד הטוב"בריאות של הערכה עצמית של ממשיכה להציג שיעור נמוך  קבוצת הלא משכילים,
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 אחוזים - 2011נבחרות, ומעלה, לפי הערכה עצמית של בריאות ולפי תכונות  20בני  . 10טבלה 

 כל האוכלוסייה

טובה 
 מאוד

לא כל כך  טובה
 טובה

לא טובה 
 בכלל

טובה 
מאוד 

)מתוקנן 
 לגיל(

 51.7 5.6 12.9 29.7 51.7 סך הכל

      מין

 52.3 5.1 11.4 30.0 53.4 גברים       

 51.2 6.2 14.3 29.4 50.0 נשים       

 גיל

20-24 80.8 17.0 (1.4) ..  

25-44 71.0 23.0 4.7 1.2  

45-64 34.9 42.5 16.7 5.7  

65-74 14.8 39.4 32.3 13.3  

75+ 5.2 23.2 40.2 30.9  

 קבוצת אוכלוסייה 

 51.6 5.1 12.9 31.4 50.3 יהודים ואחרים    

 53.0 5.2 12.4 30.6 51.7 מזה: יהודים     

 52.0 8.2 12.6 20.7 58.5 ערבים     

 28.8 6.2 24.4 41.4 27.7  ואילך 1990עולי      

 מצב משפחתי

 52.5 4.8 12.8 31.7 50.4  נשואים

 36.7 8.7 20.4 38.9 32.0 גרושים 

 37.1 25.2 35.0 28.1 11.4 אלמנים

 53.6 2.1 4.9 21.0 72.0 רווקים

 יהודים –דתיות 

 65.8 (1.7) 3.8 19.8 74.5 חרדים

 54.9 7.5 10.3 27.8 54.0 דתיים

 49.0 6.5 15.6 32.5 45.3 (1) מסורתיים

 53.6 4.2 11.9 31.6 52.3 לא דתיים, חילוניים

 בני דתות אחרות -דתיים  

 46.3 18.3 23.7 20.6 37.4 דתיים מאוד

 52.6 8.2 13.2 21.0 57.6 דתיים

 49.0 (4.5) 13.9 23.3 58.3 יםלא כל כך דתי 

 42.8 (6.5) 12.9 32.7 48.0 לא דתיים

 השכלה

 52.0 5.2 12.3 29.9 52.4 למדו

      :זהמ
 
 תעודת סיום בי''ס יסודי /   

 חטיבת ביניים / ללא תעודה     
 תעודת סיום בי''ס תיכון     
 )שאינה תעודת בגרות(    

 
35.4 

 
52.5 

 
27.2 

 
31.5 

 
22.0 

 
11.7 

 
15.4 

 
4.2 

 
54.4 

 
50.5 

 53.4 2.4 6.3 26.9 64.4  בגרות תעודת   

 48.8 3.9 14.8 33.9 47.2 תיכונית-תעודה על   

 56.8 2.3 9.5 30.1 57.7 תעודה אקדמית   

 12.4 33.4 45.4 16.0 (5.3) לא למדו

הכנסה ממוצעת לנפש במשק 
 ש''ח –בית )ברוטו לחודש( 

     

 48.3 7.6 17.0 23.4 51.9 2,000עד 

2,001-4,000 45.3 31.8 16.4 6.4 48.1 

 57.5 2.5 8.5 32.9 56.0 ומעלה 4,001

 כך דתי"-לא כל-דתי" או "מסורתי-"מסורתי(1)
 2013 שנתון סטטיסטי, מקור:          
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 עישון -התנהגות בריאותית 

הם גברים ערבים,   2009 קבוצות סיכון מיוחדות שניתן לזהות על פי נתוני סקר בריאות של למ''ס

ת''א העיר עיר חיפה )גברים( וההצפון, תושבי  , עולי ברה''מ לשעבר, תושבי מחוזנשים יהודיות

אלה השייכים לכוח העבודה. ו)נשים(,  ובעלות השכלה בינונית)נשים(, בעלי השכלה נמוכה )גברים( 

 לא נצפה שינוי משמעותי בקבוצות סיכון ביחס לנתונים קודמים. 

  

 תושבים 1,000 -חברתיות, שיעור ל–ם על עישון לפי מין ותכונות דמוגרפיות מדווחי. 11טבלה 

 נשים גברים  סה''כ משתנה
 

 קבוצת אוכלוסייה
 יהודים ואחרים

 ערבים
 

 
194 
246 

 
250 
446 

 
143 

37 

 יהודים ואחרים –מקום לידה 
 ישראל
 אסיה

 אפריקה
 אמריקה-אירופה

מזה: ברה''מ לשעבר 
90+ 
 

 
199 
136 
185 
198 
228 

 
245 
191 
251 
269 
318 

 
153 

89 
128 
140 
156 

 שנות לימוד
0-8 

9-12 
13-15 

16+ 
 

 
218 
263 
173 
131 

 
392 
357 
238 
163 

 
84 

164 
117 

99 

 מחוז
 ירושלים

 הצפון
 חיפה

 המרכז
 ת''א

 הדרום
 

 
185 
225 
212 
190 
198 
230 

 

 
274 
349 
310 
254 
251 
313 

 

 
101 
103 
122 
129 
150 
154 

 שש הערים הגדולות
 ירושלים

 ת''א
 חיפה

 ראשון לציון
 אשדוד

 פתח תקווה
 

 
186 
219 
227 
235 
180 
165 

 
285 
270 
306 
288 
251 
199 

 
94 

172 
157 
188 
121 
136 

 שייכות לכוח העבודה
 שייכים 

 לא שייכים
 

 
233 
149 

 
308 
288 

 
48 
96 

 , למ''ס2009מקור: סקר בריאות 

 

אוכלוסייה הערבית בפרט, התקבלו מעיבוד הנתונים מעניינים על עישון במשקי בית בכלל, ובקרב 

ת בישראל, ביהמשקי מ 35.1%-ב :. מתוך המחקר הסתבר, כי200916סקר בריאות נתוני מיוחד של 

בית בהם מתגוררים יהודים ואחרים, לפחות בן המשקי מ 32.6%-ב לפחות בן אדם אחד מעשן;

 ., לפחות בן אדם אחד מעשןבית בהם מתגוררים ערביםה ממשקי 50.5%-ב ; וכימעשןאדם אחד 
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 .2009עיבוד של מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי על בסיס סקר בריאות של למ"ס  
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מאפשר זיהוי היקפים של עישון פאסיבי יש להדגיש, כי מדד זה של עישון במשקי בית 

 .באוכלוסייה

דיירים דרוזים מתגוררים בהם לא נמצא הבדל מובהק בין משקי בית לפי ממצאי המחקר, 

לפחות אדם אחד  -(, בשניהם47.9%דיירים נוצרים ) בהם מתגוררים( לבין משקי בית 43.5%)

 (.12מעשן )ראו טבלה 

( לבין משקי בית של דיירים 52.2%כן, נמצא הבדל מובהק בין משקי בית של דיירים מוסלמים )

 בהם לפחות אדם אחד מעשן. (46.5% –נוצרים ודרוזים ערבים 

 

 לפחות סיגריה אחת ביום(-)עישון סיגריות 2009, . עישון בקרב גברים ערבים לפי דת12טבלה      

 משקי בית בהם לפחות אדם אחד מעשן  דת
 

 אחוז אומדן מספר משקי בית מספר משקי בית במדגם
 32.0 581,250 2,279 יהודי
 47.9 26,427 107 נוצרי

 52.2 124,543 492 מוסלמי
 43.5 11,620 48 דרוזי
 54.2 16,812 67 אחר

 35.1 760,652 2,993 סה''כ
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 פעילות גופנית  –התנהגות בריאותית 

. בין 2003/2004 -גם בתחום פעילות גופנית הנתונים שהתקבלו מסקר למ''ס דומים לאלה שנצפו ב

סיכון בתחום זה ניתן למנות נשים, בני המגזר הערבי, יהודים ילידי אפריקה, בעלי הקבוצות 

אשדוד )נשים(, ואלה העיר עיר ירושלים )גברים( וההשכלה נמוכה, תושבי מחוז צפון, תושבי 

 שייכים לכוח העבודה. לא נצפה שינוי משמעותי בקבוצות סיכון ביחס לנתונים קודמים. שאינם 

 

–פעמים בשבוע לפי מין ותכונות דמוגרפיות  3מדווחים על עיסוק בפעילות גופנית לפחות . 13טבלה 

 2009, תושבים 1,000 -חברתיות, שיעור ל

 נשים גברים  סה''כ משתנה
 

 קבוצת אוכלוסייה
 יהודים ואחרים

 ערבים
 

 
233 

60 

 
249 

69 

 
218 

51 

 יהודים ואחרים –מקום לידה 
 ישראל
 אסיה

 אפריקה
 אמריקה-אירופה

מזה: ברה''מ לשעבר 
90+ 
 

 
237 
205 
163 
247 
218 

 
250 
244 
171 
269 
242 

 
224 
172 
155 
230 
199 

 שנות לימוד
0-8 

9-12 
13-15 

16+ 
 

 
82 

169 
229 
291 

 
96 

173 
247 
312 

 
71 

164 
213 
271 

 מחוז
 ירושלים

 הצפון
 חיפה

 המרכז
 ת''א

 הדרום
 

 
187 
157 
204 
221 
242 
188 

 

 
194 
164 
226 
234 
259 
206 

 
182 
150 
184 
209 
227 
171 

 שש הערים הגדולות
 ירושלים

 ת''א
 חיפה

 ראשון לציון
 אשדוד

 פתח תקווה
 

 
188 
263 
257 
229 
209 
218 

 
199 
293 
284 
250 
261 
241 

 
179 
236 
234 
210 
165 
199 

 שייכות לכוח העבודה
 שייכים 

 לא שייכים
 

 
216 
182 

 

 
219 
214 

 
213 
161 

 דקות מצטברות ביום לפחות 30פעילות גופנית של הערה: 

 , למ''ס2009מקור: סקר בריאות 
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 השמנה -התנהגות בריאותית 

. 2010''ס, אשר נערך בשנת חברתי של למהסקר ההשמנה המופיעים כאן נבחרו מתוך הנתוני 

 , מבחינים בין בעלי השמנה לבין בעלי השמנת יתר. 2003/4הנתונים, להבדיל מהסקר 

כאשר משווים בין מדד של השמנה לבין  דתמונה מורכבת ולא אחידה, במיוח מציגיםהנתונים 

השמנת יתר. כך, למשל, בקרב ערבים נצפה שיעור גבוה יותר של בעלי השמנה, ואילו בקרב 

 היהודים נצפה שיעור גבוה יותר של בעלי השמנת יתר. 

שני  –קבוצות סיכון ברורות יותר ניתן לזהות בקרב עולי ברה''מ לשעבר ובעלי השכלה נמוכה 

.  כמו כן נמצא עודף השמנה בקרב בעלי ותקודממשנים תואמים את הממצאים  ממצאים אשר

 .17הכנסה נמוכה

 

, לפי תכונות נבחרות, אחוז מסך הכל האוכלוסייה (BMI* )ומעלה לפי מדד מסת הגוף 20בני . 14טבלה 
 2010, בקבוצה

 השמנה משתנה
BMI 

(30 – 34.9) 

 השמנת יתר
BMI 

 ומעלה( 35)
 מין

 גברים
 נשים

 
11.9 
11.4 

 
3.1 
4.3 

 קבוצת אוכלוסייה
 יהודים
 ערבים

 

 
11 

14.4 

 
3.8 
3.2 
 

 +90עולי ברה''מ לשעבר 
 

12.6 
 

5.3 

 יהודים  -דתיות  
 חרדים
 דתיים

 מסורתיים
 חילונים

 

 
12.4 
13.0 
10.3 
11.0 

 
3.4 
3.1 
3.8 
3.9 
 

 שנות לימוד
יסודי או חטיבת ביניים או 

 ללא תעודה
 תיכון ללא תעודת 

 תעודת בגרות
)ללא תעודה  ב''ס על תיכון

 אקדמית(
 תעודה אקדמית

 

 
16.8 

 
12.0 
8.3 

 
12.2 
9.9 

 
5.1 

 
3.2 
3.4 

 
3.6 
3.3 

 הכנסה ממוצעת לנפש
 ש''ח 2,000עד 

 ש''ח 2,001-4,000
 ש''ח ומעלה 4,001

 

 
12.8 
12.2 
11.4 

 
4.4 
4.2 
3.4 

 
 (למ''ס, 2010סקר חברתי )נתוני  2012שנתון סטטיסטי מקור: 

( חושב על ידי חלוקת המשקל )ק''ג( בגובה )מטרים בריבוע(. החישוב נעשה על פי דיווח BMI* מדד מסת גוף )
 המרואיין על משקלו וגובהו.

 

 שימוש בשירותי מניעה: ממוגרפיה  –התנהגות בריאותית 

מצביעים על עלייה  ,חוליםהנתונים מינהליים של קופות וסקרים מקורות מידע רבים, מהם 

 2009 בריאות  משמעותית בשיעור הנשים המבצעות ממוגרפיה בעשור האחרון. הנתונים של סקר

                                                                 
17
 2003/4לא נבדק בסקר  
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מלמדים על הבדלים בין קבוצות שונות של נשים בתחום זה. כפי שניתן להתרשם של למ''ס 

רביות מהנתונים, נשים יהודיות מבצעות יותר בדיקות מניעה מנשים ערביות, אם כי בקרב נשים ע

 40בנות שיעור הנשים היהודיות  .נצפתה בשנים האחרונות עלייה משמעותית בביצוע הבדיקה

, ואילו שיעור 2009בשנת  51.4 -ל 2000בשנת  32.2 -יה עלה מפשמבצעות בדיקת ממוגרומעלה 

 . 50.218 -ל 14.5 -עלה מהערביות בקבוצת גיל מקבילה נשים ה

ים שנה לארה''מ לשעבר מבצעות פחות בדיקות בהשווב כמו כן ניתן לראות, כי נשים ילידות

נשים משכילות מדווחות בשיעורים גבוהים משמעותית על ביצוע ; מקבוצות מוצא אחרות

השכלה נמוכה, נשים תושבות מחוז ירושלים והצפון, כמו גם נשים  ותממוגרפיה ביחס לנשים בעל

יקות מנשים אחרות. קבוצת סיכון עיר אשדוד מדווחות על פחות בדהעיר ירושלים והתושבות 

  .19נשים חרדיות ןה ,ביצוע בדיקות ממוגרפיה המומלצות-נוספת על פי מקורות מידע אחרים לאי

 

 חברתיות, –נשים שביצעו ממוגרפיה בשנתיים שקדמו לראיון לפי תכונות דמוגרפיות . 15טבלה 

 2009, תושבים 1,000 -שיעור ל 40סה''כ +

 40סה''כ + משתנה
 קבוצת אוכלוסייה

 יהודים ואחרים
 ערבים

 

 
531 
344 

 יהודים ואחרים –מקום לידה 
 ישראל
 אסיה

 אפריקה
 אמריקה-אירופה

מזה: ברה''מ לשעבר 
90+ 
 

 
519 
553 
518 
543 
508 

 שנות לימוד
0-8 

9-12 
13-15 

16+ 
 

 
442 
471 
547 
586 

 מחוז
 ירושלים

 הצפון
 חיפה

 המרכז
 ת''א

 הדרום
 

 
458 
466 
490 
531 
553 
503 

 שש הערים הגדולות
 ירושלים

 ת''א
 חיפה

 ראשון לציון
 אשדוד

 פתח תקווה
 

 
450 
566 
544 
547 
482 
555 

 שייכות לכוח העבודה
 שייכים 

 לא שייכים

 
518 
497 

 , למ''ס2009מקור: סקר בריאות                                   
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 .2009 -ו 1999/2000מבוסס על נתוני סקרי בריאות של למ"ס  
19
 2013לפי נתונים של האגודה למלחמה בסרטן,  
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 בפריסת שירותי הבריאות פערים 1.2.2

 

 כוח אדם מועסק במערכת הבריאות 

נתונים שנתיים המפורסמים על  .20בפרק זה מוצגים נתוני המשך לאלה שהוצגו בפרסום הראשון

המגמות בתחום אחר אגף למידע ומחשוב של משרד הבריאות מאפשרים מעקב שנתי הידי 

ריאות, בריאות, הן בנוגע לכוח אדם והן בנוגע למיטות ועמדות אשפוז )משרד הבהתשתיות 

2012)21. 

שנים של ההתרשים שלהלן מציג מגמות בפריסת כוח אדם רפואי מועסק לפי מחוזות. הנתונים 

סימנים של הצטמצמות הפער בין המחוזות. כך, הנתונים מצביעים על מצביעים על אחרונות ה

עלייה ברורה בכוח אדם במחוז הדרום, ועלייה קלה במחוז הצפון. כמו כן בולטת ירידה בשיעור 

אחרים מבחינת כוח אדם רפואי הרופאים במחוז תל אביב, מחוז אשר מוביל על פני האזורים ה

ושחקנים נוספים מדיניות משרד הבריאות את משקף משך שנים רבות. ייתכן וממצא זה ב

פרק "פעילות  ה)רא גיוס כוח אדם רפואי לפריפריההשמים דגש על  ,במערכת הבריאות

 "(.בבריאות השוויון-להתמודדות עם אי

 

 שנתי -ממוצע נע תלת -לפי מחוז תעסוקהנפש  1,000 -למועסקים הרופאים ה. שיעור 15תרשים  

 
 אדם במקצועות הבריאות, משרד הבריאות, שנים שונות מקור: כח

  

                                                                 
20
 .2010אברבוך, קידר וחורב,  
21

, אגף המידע, חטיבת מידע ומחשוב. הנתונים אודות כח 2012 ,2011כוח אדם במקצועות הבריאות משרד הבריאות,  
 אדם מועסק מבוססים על סקר כל אדם של למ"ס, שנים שונות. 

0

1

2

3

4

5

6

 דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים
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 שנתי-לפי מחוז תעסוקה ממוצע נע תלתנפש,  1,000 -למועסקים הרופאים השיעור  .16טבלה 

-1997 מחוז
1999 

1998-
2000 

1999-
2001 

2000-
2002 

2001-
2003 

2002-
2004 

2003-
2005 

2004-
2006 

2005-
2007 

2006-
2008 

2008-
2010 

2009-
2011 

 4.0 3.8 2.6 3.2 3.7 3.8 3.2 (2.7) (2.8) 3.9 4.3 4.5 ירושלים

 1.7 1.6 (1.6) 2.0 2.3 2.2 2.2 2.2 2.4 2.4 2.4 2.3 צפון

 4.3 4.3 3.8 3.6 3.7 3.6 3.9 4.2 4.2 4.3 4.6 4.8 חיפה

 3.3 3.8 3.8 3.4 3.0 3.1 3.5 3.6 3.7 3.8 4.1 4.2 מרכז

 4.5 5.2 5.5 4.8 4.3 4.7 4.7 4.4 4.1 4.0 4.0 4.0 תל אביב

 2.8 2.2 (2.1) 2.5 2.9 3.1 3.0 2.8 (2.4) 2.7 2.9 3.0 דרום

 3.3 3.4 3.3 3.2 3.2 3.3 3.4 3.3 3.3 3.5 3.6 3.7 סה"כ

 25% -מבוסס על מספרים בעלי טעות דגימה יחסית גבוהה מ -)( 
 , שנים שונותכוח אדם במקצועות הבריאותמקור: משרד הבריאות. 

 

 

 ורפואי ורפואת שיניים, אשר נצפ-מציגים מגמות בשיעור כוח אדם סיעודי ופרא 16-18תרשימים 

דרום בשיעור האחיות, יציבות בשינויים חיוביים קלים בצפון ו ניתן ללמוד עלבשנים האחרונות. 

 שיניים.שיעור רופאי ה, וירידה ב22במקצועות עזר רפואיים

 

 לפי מחוזות -נפש 1,000-מועסקות להמעשיות המוסמכות והאחיות השיעור . 16תרשים 

 
 , שנים שונות.כוח אדם במקצועות בריאותמקור: משרד הבריאות, 

  

 

                                                                 
22
 כגון אופטומטריה, עובדי מעבדה רפואית, שינניות, פיזיאותרפיה וכד'. 

4.7 

3.9 

7.1 

4.6 

5.8 

3.3 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

 דרום תל אביב מרכז חיפה צפון ירושלים

2008-2010 

2009-2011 
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 נפש 1,000-שיעור מועסקים במקצועות עזר רפואיים ל. 17תרשים 

 
 , שנים שונות.כוח אדם במקצועות בריאותמקור: משרד הבריאות, 

 

 

 נפש 1,000-מועסקים לשיעור רופאי שיניים . 18תרשים 

 
 , שנים שונות.כוח אדם במקצועות בריאותמקור: משרד הבריאות, 

בדרום  2009-2011-ושיעור ללגבי מחוזות ירושלים, חיפה והדרום  2008-2010-הערה: בנתוני רופאי שיניים, שיעורים ל
 .25%הינם בעלי טעות דגימה מעל 
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ידי שמש בישראל הוצגו לאחרונה במחקר שבוצע על  רפואיכוח אדם  תנתונים מקיפים על פריס

לחקר  ובמימון המכון הלאומי . המחקר שנערך בשיתוף משרד הבריאות ולמ''ס23(2012) ואחרים

ים במערכת מועסקד את מספר הרופאים המדולשם למטרה  ,שירותי ומדיניות בריאות בישראל

. ל הרופאים ופיזורם הגיאוגרפידמוגרפיים ש-את מאפייניהם הסוציובישראל ולתאר  הבריאות

ן לעסוק ברפואה בישראל קובץ בעלי רישיוהמחקר הסתמך על שלושה מקורות מידע עיקריים: 

הכנסות מעבודה ומעסק, המתקבל בלמ"ס מרשות המיסים וקובץ קובץ של משרד הבריאות, 

אשר ו מופק על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהה, 2008כלכלי של מפקד אוכלוסין –חברתי

 14%-מקום עבודה וסביבת עבודה, על פי מדגם של כ מכיל נתונים על משלח יד, שעות עבודה,

 מכלל אוכלוסיית ישראל. 

רופאים בעלי רישיון, המהווים  28,316חיו בישראל  2008על פי ממצאי המחקר, נמצא כי בשנת 

מהרופאים הינה  54%העבודה העיקרית של מכלל בעלי הרישיון לעסוק ברפואה בישראל.  87%

קהילה )מרפאות ציבוריות כולל מרפאות של קופות החולים, שירותי בריאות בב 39%בבתי חולים, 

כל רופא נספר , והשאר בענפי כלכלה שונים. (מרפאות החוץ שליד בתי חולים ומרפאות פרטיות

 במקום העבודה העיקרי שלו, גם אם בפועל הוא עובד ביותר ממקום עבודה אחד.

 4.4תושבים נע בין  1,000-הפיזור הגיאוגרפי, נמצא כי שיעור הרופאים המועסקים ל מבחינת

(. במחוז יהודה ושומרון 17טבלה  הרא) במחוזות הדרום והצפון 2.2-ו 2.4אביב, לבין -במחוז תל

פערים בפריסת כוח  תושבים. הנתונים לפי נפות מראים 1,000 -ל 0.5 -שיעור הרופאים הסתכם ב

בנפת הגולן.  0.2במחוז חיפה, לבין  5.1ציה גבוהה יותר, כאשר טווח השיעורים נע בין אדם ברזולו

ראוי לשים לב להבדלים בשיעורי הרופאים בתוך המחוזות. כך, למשל, במחוז המרכז נרשמו 

(. 1.7( והשרון )2.4(, ונמוכים ברחובות )3.7( ורמלה )4.4שיעורים גבוהים בנפות פתח תקווה )

 את השיעור. י הימצאות בתי חולים באזור, המעליםוסברים בחלקם על ידהבדלים אלה מ
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מאפיינים י, מ., חורב, ט., משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שמש, ע., רותם, נ., חקלאי, צ., ג'ורג' 
 . 2012, נובמבר תעסוקתיים של רופאים בישראל
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 העיקרי התפלגות רופאים )משלח יד רופא( לפי סביבת עבודה, מחוז ונפה של מקום העבודה .17טבלה 

 1000-שיעור ל 1אחוזים מספר משתנה
 תושבים

 3.2 100% 23,818 סה"כ
                                              3,1מחוז

 רושליםי                        
 צפון
 חיפה
 מרכז
 תל אביב
 דרום
 יהודה ושומרון

 
2,858 
2,762 
3,391 
5,551 
5,378 
2,576 

                 136 

 
12.0 
11.6 
14.2 
23.3 
22.6 
10.8 

                  0.6 

 
3.1 
2.2 
3.9 
3.1 
4.4 
2.4 
0.5 

         3,1נפה
 רושלים י                        

 צפת
 כנרת
 יזרעאל
 עכו
 גולן
 חיפה
 חדרה
 השרון
 פתח תקווה
 רמלה
 רחובות
 תל אביב
 אשקלון
 באר שבע

2,858 
228 
288 

1,081 
1,156 

9 
2,710 
680 
660 

2,649 
1,042 
1,200 
5,378 
902 

1,674 

12.0 
1.0 
1.2 
4.6 
4.9 
0.0 

11.4 
2.9 
2.8 

11.1 
4.4 
5.0 

22.6 
3.8 
7.0 

3.1 
2.3 
2.9 
2.5 
2.1 
0.2 
5.1 
1.9 
1.7 
4.4 
3.7 
2.4 
4.4 
1.9 
2.9 

 2012שמש, רותם, חקלאי, ג'ורג'י וחורב,  מקור:

 הערות: 

 בשל מקרים של לא ידוע. 100%-. לעתים האחוזים לא מסתכמים  ל1      
 , שהינו שיעור   כל הרופאים   3.2-תושבים בסה"כ ומסתכמים ל 1000-. שיעורים לפי סביבת עבודה מחושבים ל2      

 תושבים בישראל 1000-ל          
 תושבים במחוז או בנפה 1000-. שיעורים לפי מחוז ולפי נפה מחושבים ל3    

 

 

 

עיקרי העבודה המציג את ההבדלים בשיעורי כוח אדם רפואי בין המחוזות על פי מקום  19תרשים 

של הרופא. מחוז תל אביב מוביל בשיעור הרופאים הן בבתי חולים והן בקהילה, והמחוזות 

הרופאים הפריפריאליים מציגים שיעורי כוח אדם נמוכים ביותר. כמו כן ניתן להתרשם, כי פיזור 

 בין היתר מאשר פיזור בכוח אדם המועסק במערכת האשפוז. הדבר מושפע בקהילה אחיד יותר

 אשפוז בארץ.המפריסת מוסדות 
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  )בית חולים/קהילה( לפי סביבת עבודהתושבים  1,000-. שיעור רופאים ל19תרשים 

 מחוז של מקום העבודה העיקריו

 
 2012מקור: שמש, רותם, חקלאי, ג'ורג'י וחורב,    

 

גם הבדלים משמעותיים בפיזור רופאים מומחים. מהנתונים הסתבר, כי מחצית במחקר התגלו 

במחוז המרכז.  23.5% -במחוז תל אביב ו 25.7% -ל המומחים בישראל עובדים באזור המרכזלמכ

 10%-שיעור גבוה זה נצפה בכל הגילאים. לעומת זאת, בכל אחד ממחוזות הצפון והדרום עובדים כ

 מכלל המומחים. 

את ההתפלגות של הרופאים המומחים לפי מחוז מגורים וגיל. מהנתונים נראה כי  מציגה 18טבלה 

 -נמצא במחוזות פריפריאליים במחוז, מקרב כלל הרופאים למחוז, אחוז המומחים הנמוך ביותר 

 דרום, צפון ויהודה ושומרון. תל אביב מובילה בהפרש משמעותי מבחינת המומחים.

 העיקרי )משלח יד רופא( מסך כל הרופאים במחוז של מקום העבודהאחוז המומחים . 18טבלה 

 אחוז המומחים מספר הרופאים מחוז מקום עבודה
 ירושלים

 צפון
 חיפה
 מרכז

 תל אביב
 דרום

 יהודה ושומרון
 מחוז מקום עבודה לא ידוע

2,858 
2,762 
3,391 
5,551 
5,378 
2,576 
136 

1,166 

55.5 
48.7 
56.2 
55.9 
63.2 
49.5 
48.5 
46.7 

 55% 23,818 סה"כ
 

מרכז לבין מחוזות הצפון, באזור מחוזות הפערים משמעותיים בין על הנתונים מראים  ,ובכן

 הדרום ויהודה ושומרון, הן בכלל הרופאים והן בשיעור המומחים בקרבם. 
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 שירותי בריאות הנפש פריסתפערים ב

 דרך שירותיההבדלים בפריסת השירותים בקהילה ניכרים בתחומי שירות שונים, מרפואה ראשונית 

. החוקרים בחנו 24'אחקליינפילד ו-בריאות הנפש. מידע חדש בנושא זה מובא במחקרם של מנצבך

מספר לבין מטופלים בשירותי בריאות הנפש לילדים ובני נוער בישראל המספר את היחס בין 

 "treatment gap" -את ה . החוקרים חישבו2011בשנת  ,יניות במרפאות ציבוריותקלה משרותה

שיעור הצעירים עם הפרעה נפשית אשר לא קיבלו טיפול את , כלומר, (פערים בקבלת הטיפול)

ממשלתיים ואלה ההנתונים התקבלו מכל מרפאות בריאות הנפש לילדים ובני נוער מקצועי. 

השייכים לשירותי בריאות כללית. הערכות לגבי מספר המשרות הדרושות נתקבלו על סמך הערכה 

 ( ומספר המשרות החסרות כעת.2%של פוטנציאל שימוש בשירות באוכלוסייה )הערכה של 

באוכלוסייה  14,000 -בני נוער באוכלוסייה הכללית ו 50,000 -לפי הערכה של החוקרים, קרוב ל

. מהממצאים עלה כי 2011בשנת  ופסיכולוגי קבל שירות פסיכיאטרינזקקו פוטנציאלית להערבית 

כי ו שירותשירות אינה מקבלת הפוטנציאלית של כלל משתמשי המאוכלוסייה  50% -קרוב ל

שירות  קיבלולא במגזר הערבי אחוז הילדים שגיאוגרפיים בקבלת השירות הם ניכרים. ההבדלים ה

 מאוד.  ןערבית קטהאוכלוסייה שיעור האביב, בו -מחוז תל את יותר, להוציאהיה אף גבוה 

ים במחוזות גילתה שונות ניכרת בין גבדיקת מספר משרות קליניות של פסיכיאטרים ופסיכולו

במחוז הדרום, ואילו מספר  19 -ל המרכזבמחוז  68נע בין המחוזות. מספר המשרות במגזר הכללי 

 במחוז ירושלים. 0.5לבין מחוז הצפון ב 11בין  נעעל ידי דוברי ערבית המאוישות המשרות 

העלתה כי  ,הפער בין השירות הקיים לבין פוטנציאל השימוש", כלומר treatment gap" -ה בחינת

אחוז ניכר הן באוכלוסייה הכללית והן בקרב דוברי ערבית אינם מקבלים שירות, על פי פוטנציאל 

 51% -הפער בין השירות הניתן לבין השירות הנדרש נעמד ב ,כלבסך ההשימוש המוערך. 

באוכלוסייה דוברת ערבית. במחוזות הצפון והדרום נצפתה המצוקה  83% -באוכלוסייה הכללית ו

דרוזי. הממצאים הו ן במגזר הערביההגדולה ביותר בקבלת שירותי בריאות הנפש הן במגזר הכללי ו

, תוך במגזר הערבי במיוחדבפיתוח השירות הן במגזר הכללי ומעידים על הצורך החיוני להשקיע 

 בחינה התרבותית.המ כןהלשונית והערבי מהבחינה התאמת השירות לבני המגזר 
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 Mansbach-Kleinfeld et al., 2013. Mapping of Mental Health Clinicsfor children and Adolescents in 

Israel: Geographic and Structural Disparities. 5
th

 International Jerusalem Conference of Health Policy, 

June, 2013. 
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 שוויון אזורי בפיזור מיטות אשפוז-אי

מיטות לאשפוז כללי בתקן. השיעור המתוקנן לגיל של מיטות  14,771היו בישראל  2011בסוף שנת 

 .25באותה השנה 1.86מד על ע 1,000 -ל

יש  ,. על כןOECD -ה מדינותבקרב הינו בין הנמוכים  מיטות לאשפוז כללי בישראלהשיעור כידוע, 

על פני זמן. הנתונים הקודמים הצביעו על ירידה מתמשכת במיטות ועמדות חשיבות רבה למעקב 

 אשפוז לאורך זמן, ירידה שמורגשת היטב לא רק במרכז הארץ אלא גם ובעיקר באזורי הפריפריה. 

בחינת נתוני . 2000שינוי בשיעור המיטות לאשפוז כללי מאז שנת האחוז את התרשים הבא מציג 

בדומה לנתונים . תשיעור המיטוהירידה במיטות אשפוז לפי נפות מגלה הבדלים ניכרים מבחינת 

צפת, ירושלים, רמלה ופתח מעודכנים ניתן לראות כי נפות ה, גם בנתונים 200826ת קודמים משנ

  מאז תחילת שנות האלפיים. ,וז המיטותירידה באחממשיכות להוביל מבחינת התקווה 

 
 

2000/2011, נפש לפי נפות 1,000 -ל שינוי בשיעור המיטות לאשפוז כלליהאחוז . 20תרשים 

 
  2011 . מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל2012משרד הבריאות.  :מקור
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( של משרד הבריאות, 2012) 2011הפרק מבוסס על נתוני פרסום מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל  
 אגף מידע, חטיבת מידע ומחשוב.

26
 2010אברבוך, קידר וחורב,  
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בשנים  ע"פ סוגים שונים, המיטותשיעורי ב ושחל יםשינויאת המציגים  21-2427תרשימים 

 2011לשנת  2008בין שנת אשפוז כללי מציגים ירידה מדאיגה ל. הנתונים אודות מיטות האחרונות

 אשפוז באגף הילדיםשיעורי מיטות הבשיעור המיטות בכל המחוזות. תמונה דומה מצטיירת ב

 טיפול נמרץ בתקופה הנידונה. נרשמה עלייה במספר מיטות  מחוז צפון הוא היחיד בו .ובאגף הפנימי

מראה עלייה בשיעור מיטות אשפוז  )לא מוצג בתרשים( לשנה הקודמת 2011השנה השוואה בין 

כלליות  במחוז חיפה, יציבות בדרום וירידה בשאר המחוזות; ירידה בכל המחוזות למעט עלייה 

חיפה באגף לטיפול נמרץ; ועלייה בדרום בת''א ובמרכז, בצפון, בבמחוז הצפון באגף הפנימי; עלייה 

אפשר לראות ימעקב אחר המגמה בשנים הבאות  ות או ירידה בשאר המחוזות.מרכז מול יציבבו

בחלק מהמחוזות בתחומים מסוימים תימשך  2011 -ל 2010האם העלייה שנרשמה בין השנים 

 שנים במיטות אשפוז.הותגרום לעצירת מגמת הירידה רבת 

 

 

 נפש 1,000 -אוכלוסייה מתוקננת לגיל ל, 2008/2011מיטות אשפוז כללי לפי מחוזות שיעור  .21רשים ת

        
 

  

                                                                 
27
  2011מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל . 2012משרד הבריאות.  :מקור: מקור 
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 0-14ילדים בגיל  1,000 -, שיעור ל2008/2011שיעור המיטות באגף הילדים לפי מחוזות  .22 תרשים

         
 

 

 

 ומעלה 45 בני 1,000-ל שיעור. 2008/2011, מחוזות לפי הפנימי באגף המיטות שיעור .23 תרשים
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 נפש 1,000-. שיעור ל2008/2011שיעור המיטות באגף לטיפול נמרץ לפי מחוזות,  .24 תרשים

          
 

 

  28עמדותפריסת 

הפריפריה ורי : אזבמיטות אשפוז יתהנצפבמוסדות אשפוז דומה לזו מדות ככלל, פריסת הע

 עמדות.יינים בשיעורים נמוכים ביותר של מתאפ

. בשנים האחרונות לא יחסית לשאר האזורים ,מאודנמוך רפואה דחופה שיעור עמדות בדרום 

 , להוציא עלייה קטנה במחוז הצפון.לרפואה דחופהכללית בעמדות הנצפה שינוי משמעותי במגמה 

 ניכרת עלייה במחוזות תל אביב והצפון, וירידה בירושלים, חיפה ומרכז.בעמדות ניתוח 

 

 נפש 1,000-. שיעור ל2008/2011לפי מחוז,  עמדות לרפואה דחופה. 25 רשיםת

 

                                                                 
28
 . 2011 . מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל2012משרד הבריאות.  :מקור 
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 נפש 1,000-. שיעור ל2008/2011עמדות ניתוח לפי מחוז,  .26 תרשים

 

 

 יתרבעמדות התעוררות בולט שינוי חיובי במחוז הדרום. כמו כן נצפית עלייה קלה במחוז הצפון. 

 במחוז הדרום המחוזות מדגימים ירידה בשיעור. גם בעמדות לידה נרשמה מגמה חיובית בולטת

 ר המחוזות. אשינוי שיעור העמדות, להבדיל משב

 

 נפש 1,000-. שיעור ל2008/2011עמדות התעוררות לפי מחוז, . 27 תרשים
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 15-49נשים בגיל  1,000-שיעור ל. 2008/2011עמדות לידה לפי מחוז, . 28 תרשים

 

 

על רקע הירידה הכללית בשיעור העמדות, יש סימנים מעודדים של שיפור המצב בפריפריה 

וצמצום הפערים בין האזורים. יש אולם לוודא, כי המשך מגמת הירידה בשיעורים הכלליים לא 

 החזקים יותר.  - תוביל לפגיעה באזורים אחרים
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שוויון -מרכז הידע בנושא איהבדלים באורח חיים: נתונים מתוך . 2פרק 

 במכון גרטנר של משרד הבריאותבבריאות 

 1פערי בריאות: הרגלי תזונה

  ליבוביץ ע', שיטרית א' וגיורא ק'-קלטר: עיבוד וניתוח נתונים וכתיבה

 עריכה: גב' יעל שחר

 

 :מבוא

 

מוכרים היטב. בארצות מערביות, אנשים בעלי הכנסה נמוכה דמוגרפיים בתזונה -הבדלים סוציו

ועובדי צווארון כחול צורכים פחות דגנים מלאים, פירות וירקות וסיבים תזונתיים, ולעומת זאת 

צורכים יותר שמן וממרחים שומניים, משקאות קלים שאינם דיאטטיים, פיצה, בשר מעובד 

 רכב התזונה.וסוכר. שיפור במעמד כלכלי קשור עם שיפור בה

שוויון בשיעורי השמנה, וכך ניתן לראות -שוויון במצב התזונתי והכלכלי קשור לאי-אי

שאוכלוסיות מיעוט אתני או אוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה סובלים בשיעור גבוה יותר מעודף 

 משקל והשמנה.

 

את  ההוכחות בדבר ההשפעה של אכילה בפרקי זמן קבועים מועטות. רוב המחקרים בחנו

 ההשפעה הבריאותית של ארוחת בוקר, ובעיקר באוכלוסיית ילדים ומתבגרים.

 

כמו כן, חסרות הוכחות אמפיריות שסימון תזונתי, האמור להוביל את הצרכן לבצע בחירות 

 בריאות יותר של מזון, אכן מוביל לתוצאה המקווה. 

   

ן בריא )כגון: פירות וירקות( חוסר ביטחון תזונתי, המוגדר כחוסר ביטחון ביכולת לקנות מזו

 דם.-וצורך לוותר על מזון, נמצא קשור בעודף תחלואה כרונית, כגון: סוכרת ויתר לחץ

  

בפרק זה נבחן את הקשר בין מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים, עם הרגלי צריכה 

 . 2010תזונתית וביטחון תזונתי, כפי שנמדדו בסקר החברתי לשנת 

 

 שיטות

. בקצרה, 2הדגימה ושאלון הסקר מופיעים בפירוט באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשיטת 

 7,500-מסגרת הדגימה של הסקר מבוססת על מרשם התושבים. המדגם תוכנן על מנת שיכלול כ

 5ומעלה. שיטת הדגימה מורכבת, וכללה שילוב של שלושה משתנים דמוגרפיים ] 20משיבים בני 
                                                                 

1
שוויון -מצם של הנתונים, אותם הפיק מכון גרטנר עבור מרכז המידע על איוצמהנתונים שמוצגים כאן הינם מבחר  

 של משרד הבריאות. מתוכנן פרסום ייעודי שיכיל נתונים נוספים.
2
 http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=6&CYear=2010&CMonth=1  

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=6&CYear=2010&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=6&CYear=2010&CMonth=1
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קבוצות עולים לפי תקופת עליה,  2ירושלים, ערבים אחרים, -ם במזרחקבוצות אוכלוסייה )ערבי

 קבוצות תכנון[. 70קבוצות גיל, ומין; סה"כ:  7ויהודים ילידי הארץ(, 

התמקד  2010שאלון הסקר כלל שאלון גרעין קבוע החוזר מדי שנה, ונושא משתנה, שבשנת 

 בבריאות ובאורח חיים.

 

 ניתוח הנתונים:

משתני על פי מדדי הפערים )מאפיינים הדמוגרפיים, חברתיים -כלל ניתוח חדניתוח הנתונים 

 וכלכליים(, והערכה עצמית של מצב הבריאות.

בהמשך, בוצע ניתוח רב משתני באמצעות שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית מרובה. המשתנים 

 .שהוכנסו למודל היו משתנים שנמצאו בקשר מובהק עם המדד התזונתי )משתנה תלוי(

, אם מובהקות הקשר עם backward eliminationמשתנים מסבירים הוצאו מהמודל בשיטת 

 . 0.10>המשתנה התלוי הייתה 

:  בדיקת סימון תזונתי המופיע על אריזות מזון, ע"י המרואיין עצמו או בן משפחה )ללא 1-מדד

 הגדרת קירבה או הגדרת אופק זמן(.

 

כל כמה זמן את/ה או מישהו מבני משפחתך  מהשאלה הבאה::  המדד הורכב הגדרה אופרטיבית

בודק את הרכיבים או את הסימון התזונתי שעל אריזת מוצרי מזון, הכוונה לכולסטרול, צבעי 

 מאכל, קלוריות וכדומה.

 סולם התשובות היה:

 לעיתים קרובות .1

 מדי פעם .2

 לעיתים רחוקות .3

 בכלל לא .4

 

 סימון תזונתי על אריזות מזון, באוכלוסייהתכיפות בדיקת  -התפלגות המדד : 1-תרשים
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 : ניתוח הנתונים

 משתני. -)כן/לא( נבחר כמשתנה התלוי עבור הניתוח הרב בדיקה לעיתים קרובות

 ,c-Statistic=0.634;  95%CI: 0.618)טיב הניבוי של המודל הרב משתני אינו משביע רצון 

בתכיפות הבדיקה של הסימון התזונתי  , קרי: חלק משמעותי מההבדלים בין המשתתפים(0.644

 מוסברים ע"י משתנים אחרים שלא נכללו במודל.

 :  (2-)תרשיםממצאים 

שליש מהאוכלוסייה מדווחים על בדיקה לעיתים קרובות, ושליש כלל אינם בודקים את מרכיבי 

 המזון. 

 שיעור הנשים המדווחות על בדיקה לעיתים קרובות של הסימון התזונתי גבוה מין:  .1

 משתני, לנשים הייתה הסתברות גבוהה יותר -מהשיעור בגברים. בניתוח רב 4%-ב

 מזו של גברים לבדוק לעיתים קרובות את הסימון התזונתי. 26%-ב

, בגלל שכיחות גבוהה היינו מצפים שאנשים מבוגרים יבדקו יותר את הסימון התזונתיגיל:  .2

+ מדווחים שאינם בודקים כלל 75יותר של מחלות כרוניות. בפועל, כמחצית מהקשישים בני 

תוויות מזון. השיעור הגבוה ביותר של המדווחים על בדיקת הסימון התזונתי לעיתים 

, נצפתה עלייה עם הגיל 20-24משתני, בהשוואה לבני -. בניתוח רב55-64קרובות נמדד בבני 

, 55-64הסתברות לבדוק לעיתים קרובות את הסימון התזונתי, כאשר השיא היה בקרב בני ב

 ולאחר מכן חלה ירידה בהסתברות זו. 

 

פעם תוויות -שיעור הערבים המדווחים שאינם בודקים אף אוכלוסיית עולים ומיעוטים: .3

ך , בהתאמה(. בתו30%לעומת  47%מזה שבאוכלוסייה היהודית ) 1.5מזון גבוה פי 

האוכלוסייה היהודית, נמצא קשר בין וותק בארץ לקריאת תוויות מזון, קרי: ככל שוותק 

 25.8%השהייה בארץ מתקצר גדל שיעור המדווחים שאינם קוראים תוויות מזון אף פעם )

(. קשרים אלה נמצאו 1995בקרב עולים לאחר שנת  43.4%בקרב ילידי הארץ לעומת 

 משתני. -מובהקים גם בניתוח הרב

 

על אף שהקשר בין מידת הדתיות לתכיפות הקריאה של הסימון התזונתי נמצא דתיות:  .4

משתני, הבדלים אלה היו קטנים וחסרי משמעות. מידת -מובהק סטטיסטית בניתוח החד

 משתני.-נמצאה קשורה באופן מובהק למשתנה התוצא במודל הרב לאהדתיות 

 

ח על בדיקת תוויות מזון: שיעור נמצא קשר בין המצב המשפחתי לדיוו מצב משפחתי: .5

האלמנים המדווחים על כך שאינם בודקים תוויות מזון אף פעם גבוה במידה ניכרת משיעור 

(. ממצאים אלה אושרו גם 31-40%לעומת  48%זה בקרב נשואים, גרושים או רווקים )

 משתני.-בניתוח הרב
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ון היה הכי גבוה בקרב שיעור המדווחים שאינם קוראים אף פעם תוויות מזמספר נפשות:  .6

(. הקשר בין גודל 30%נפשות ) 3בית של -( והכי נמוך במשקי44%אנשים המתגוררים לבד )

 משתני. -נמצא מובהק במודל הרב לאמשק הבית וקריאת הסימון התזונתי 

 

: מאפיינים של מעמד חברתי כלכלי גבוה יותר נמצאו בקשר כלכלי-מאפייני מעמד חברתי .7

הסתברות גבוהה יותר לדיווח על בדיקת הסימון התזונתי לעיתים מובהק ועצמאי עם 

 קרובות:

 

נמצא קשר בולט בין רמת ההשכלה לדיווח על בדיקת הסימון התזונתי על השכלה:  .א

 2-אריזות מזון: שיעור המשיבים שאינם בודקים אף פעם תוויות מזון היה גבוה פי

, 26%לעומת  55%וד ומעלה )שנות לימ 13שנות לימוד לעומת בעלי  0-8בקרב בעלי 

משתני נמצא שככל שעלתה רמת ההשכלה, כך עלה שיעור -בהתאמה(. בניתוח הרב

 המדווחים על בדיקת הסימון התזונתי לעיתים קרובות. 

נמצא קשר בולט בין רמת הכנסה לבין בדיקת תוויות מזון: שיעור  הכנסה: .ב

בקרב  2-תי היה גבוה פיהמדווחים על כך שאינם בודקים אף פעם את הסימון התזונ

חודש  בהשוואה לשיעורם בקרב בעלי ₪/  2,000בעלי הכנסה ממוצעת לנפש <

, בהתאמה(. בניתוח 26%לעומת  55%חודש )₪/  4,000הכנסה ממוצעת לנפש של >

ש"ח(,  2,000משתני נמצא שבהשוואה לבעלי הכנסה ממוצעת לנפש נמוכה )<-הרב

לבדוק לעיתים קרובות את הסימון  36%-לבעלי הכנסה גבוהה הסתברות גבוהה ב

 התזונתי. 

קשר דומה נצפה גם בין מידת הצלחה לעמוד בהוצאות הכספיות החודשיות ובדיקת 

 משתני. -נמצא מובהק בניתוח הרב לאתוויות מזון, אם כי קשר זה 

 

שיעור גבוה יותר בקרב האנשים שאינם שייכים לכוח העבודה מדווחים  תעסוקה: .ג

קוראים כלל תוויות מזון, לעומת מי שאינם מועסקים או מועסקים על כך שאינם 

-, בהתאמה(.  ממצאים אלה אושרו גם בניתוח רב29.5%-ו 37.3%, לעומת 40.5%)

 משתני.

 

ממצאים דומים נצפו בקשר בין בעלות על רכוש ודיווח על תכיפות בעלות על רכוש:  .ד

תני נמצאה הסתברות מש-גבוהה של בדיקת הסימון התזונתי, כאשר בניתוח רב

גבוהה יותר לדווח על בדיקת הסימון התזונתי לעיתים תכופות בקרב בעלי דירה 

 אחת או יותר ורכב אחד או יותר, בהשוואה לחסרי דירה ורכב.

 

נמצא קשר בין מחוז המגורים וקריאת תוויות מזון אולם ההבדלים  הבדלים גיאוגרפיים: .8

אינם ניכרים. השיעור הגבוה ביותר של המדווחים שאינם קוראים אף פעם תוויות מזון היה 

משתני נמצא שלמתגוררים במחוז -בקרב המתגוררים במחוז צפון ובמחוז דרום. בניתוח רב
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ובות את הסימון התזונתי בהשוואה לבדוק לעיתים קר 40%-חיפה הסתברות גבוהה ב

 אביב.-למתגוררים במחוז תל

: שיעור המשיבים שאינם קוראים אף פעם את הסימון התזונתי שעל אריזות מצב בריאות .9

המזון היה גבוה יותר בקרב מי שדווחו שמצבם הבריאותי בכלל לא טוב, בהשוואה למי 

 , בהתאמה(. 30%לעומת  51%שדווחו שמצבם טוב מאד )

עצמי ובין הקפדה על -נמצא קשר מובהק בין מצב הבריאות לפי דיווח לאמשתני, -תוח רבבני

 בדיקת הסימון התזונתי.

 

 שיעור המדווחים שאינם בודקים אף פעם סימון תזונתי, לפי קבוצת האוכלוסייה : 2-תרשים

 )הקו המקווקו מסמן את השיעור בכלל האוכלוסייה(

 

 

 סיכום ודיון:

מדד זה בעייתי מכיוון שהוא מבוסס על שאלה המתייחסת למרואיין ולבני משפחתו, בעוד שאת 

 הקשרים למאפייני הפערים ניתן לבחון רק על סמך המאפיינים של המרואיין עצמו. 

 משתני נמוך.-בנוסף, טיב הניבוי של המודל הרב

 

המדדים למודעות לתזונה  למרות זאת, נראה שקריאת הסימון התזונתי על אריזות מזון, כאחד

נשוי, -אישה, מצב משפחתי-כלכלי גבוה, מין-בריאה ולאכילה נכונה, קשורה עם מעמד חברתי

וותק בארץ )שקרוב לוודאי קשור בידיעת השפה העברית(, מוצא יהודי וגיל )קרוב לוודאי כסמן 

 לעלייה במודעות עקב הופעתה של תחלואה כרונית(. 
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 :החוקרים המלצות

 יש לבחון התאמה לשונית של תוויות מזון.  .1

יתר ושל סוכרת באוכלוסייה -בהתחשב עם השיעורים הגבוהים של עודף משקל והשמנת .2

הערבית, יש מקום לתת עדיפות לאוכלוסייה זו בתוכניות הדרכה לקריאת תוויות מזון. 

 יש לוודא שתוויות המזון כוללות כיתוב בערבית.

ך הציבור והנגשת הסימון התזונתי לאנשים בעלי רמת יש לצמצם פערים בעזרת חינו .3

אוריינות נמוכה, כולל שימוש בשפה פשוטה, עזרים גרפיים וסימול פשוט שיסייע לאנשים 

כלכלי נמוך ולקשישים לבצע בחירות בריאות יותר של מוצרי מזון -ממעמד חברתי

 באריזה.

 

 :  הקפדה על אכילת פירות וירקות.2-הגדרת מדד

 

 :  אופרטיביתהגדרה 

 באיזו מידה את/ה מקפיד/ה לאכול פירות או ירקות?המדד הורכב מהשאלה הבאה: 

 סולם התשובות היה:

 במידה רבה מאד .1

 במידה רבה .2

 במידה מועטה .3

 כלל לא .4

 

 התפלגות המדד הקפדה על אכילת פירות וירקות באוכלוסייה: 5-תרשים

 

 

 

  

25.8 

43.3 

25.5 

5.4 
0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

 כלל לא במידה מועטה   במידה רבה במידה רבה מאד

% 



 שוויון בבריאות של משרד הבריאות במכון גרטנר-. הבדלים באורח חיים: נתונים מתוך מרכז הידע בנושא אי2פרק 

08 

 

 

 : ניתוח הנתונים

 )כן/לא( נבחר כמשתנה התלוי עבור הניתוח הרב משתני.  הקפדה במידה רבה או רבה מאד

, (c-Statistic=0.63  95% CI: 0.617, 0.644)בכללותו, טיב הניבוי של המודל אינו משביע רצון 

קרי: חלק משמעותי מההבדלים בתכיפות הבדיקה של הסימון התזונתי מוסברים ע"י משתנים 

 אחרים שלא נכללו במודל.

 

 (:6-תרשיםראו  ): ממצאים

 מהמרואיינים דווחו על הקפדה במידה רבה או רבה מאד על אכילת פירות וירקות. 70%-כ

  

יותר( מגברים על הקפדה במידה  5%-נשים דווחו בשיעור קצת יותר גבוה )כמין:  .1

-רבה או רבה מאד על אכילת פירות או ירקות. קשר זה נמצא גם בניתוח הרב

 משתני.

הקפדה במידה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או שיעור המדווחים על גיל:  .2

מקרב  75%-, ויורד מעט לאחר מכן. כ65-74ירקות עולה עם הגיל עד קבוצת הגיל 

מדווחים על הקפדה במידה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או ירקות.  65-74בני 

ני, משת-הקשר בין הקפדה על אכילת פירות וירקות עם הגיל נשמר גם בניתוח הרב

 65כאשר ההסתברות לדווח על הקפדה במידה רבה או רבה מאוד בקרב אנשים בני 

 . 20-24מזו שבקרב בני  2-ומעלה הייתה גבוהה למעלה מפי

 

שיעור הערבים המדווחים על הקפדה במידה רבה או  אוכלוסיית עולים ומיעוטים: .3

היהודית רבה מאד על אכילת פירות או ירקות נמוך מעט מהשיעור באוכלוסייה 

, בהתאמה(. בתוך האוכלוסייה היהודית, נמצא קשר בין וותק 69.5%לעומת  67%)

בארץ והקפדה במידה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או ירקות, כאשר השיעור 

( בקרב 73.5( והגבוה ביותר )68%הנמוך ביותר נצפה בקרב יהודים ילידי ישראל )

משתני נמצא, שלעולים -ן. בניתוח רבאו לאחר מכ 1996עולים שעלו ארצה בשנת 

, בהתאמה, 1.32-ו 1.53-ואילך ולערבים, הסתברות גבוהה פי 1996-שעלו לישראל ב

לדווח על הקפדה במידה רבה או רבה מאד על אכילת פירות וירקות, בהשוואה 

ליהודים ילידי הארץ. העובדה שיש סתירה בין הממצאים בניתוח החד משתני לרב 

-זר הערבי משקפת קרוב לוודאי את ההשפעה של המעמד החברתימשתני עבור המג

משתני נראה שבאופן -כלכלי. כאשר מנטרלים השפעה של משתנים אלה במודל הרב

טבעי הנטייה של האוכלוסייה הערבית לדווח על הקפדה במידה רבה/רבה מאד  על 

 צריכת פירות או ירקות גבוהה מזו של יהודים.

 

נמצא קשר הפוך בין רמת הדתיות ובין שיעור הדיווח על הקפדה במידה דתיות:  .4

לערך  5%-רבה או רבה מאד על אכילת פירות או ירקות, כאשר השיעור הזה גבוה ב

, בהתאמה(. 65.5%לעומת  71%בקרב חילוניים בהשוואה לדתיים מאד/חרדים )



 2013שוויון בבריאות וההתמודדות עמו -אי

00 

 

מאד לדווח משתני: ההסתברות של אנשים דתיים -קשר זה נשמר גם בניתוח הרב

מזו  32%-על הקפדה גבוהה או גבוהה מאד על אכילת פירות וירקות הייתה נמוכה ב

 שבחילוניים.

 

שיעור המדווחים על הקפדה במידה רבה או רבה מאד על אכילת  מצב משפחתי: .5

לערך בקרב נשואים וגרושים בהשוואה לרווקים  5%-4%-פירות או ירקות גבוה ב

או אלמנים. ייתכן שהקשר מוסבר ע"י מודעות גבוהה יותר לחשיבות תזונה עשירה 

 בפירות וירקות בקרב הורים לילדים צעירים המתגוררים עדיין בבית.

 

שיעור המדווחים על הקפדה במידה רבה או רבה מאד על אכילת  מספר נפשות: .6

 פירות או ירקות בקרב אנשים המתגוררים עם אדם נוסף גבוה 

נפשות  3בהשוואה לשיעורם בקרב המתגוררים בגפם או בבתי אב בעלי  8%-בכ

משתני נמצא -, בהתאמה(. בניתוח רב67%-66.5%לעומת  75%ומעלה )

דווח על הקפדה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או ירקות הייתה שההסתברות ל

בקרב משתתפים החיים עם אדם אחד נוסף, לעומת אנשים החיים  32%-גבוהה ב

 בגפם.

 

: מאפיינים של מעמד חברתי כלכלי גבוה יותר נמצאו כלכלי-מאפייני מעמד חברתי .7

ה או רבה מאד בקשר מובהק ועצמאי עם ההסתברות לדווח על הקפדה במידה רב

 על אכילת פירות או ירקות:

 

שיעור המדווחים על הקפדה במידה רבה או רבה מאד על השכלה:  .א

-שנות לימוד ומעלה היה גבוה ב 13אכילת פירות או ירקות בקרב בעלי 

, 63%לעומת  72%לערך מזה שדווח בקרב בעלי פחות שנות לימוד ) 9%

לדווח על הקפדה  משתני נמצא, שההסתברות-בהתאמה(. בניתוח רב

-במידה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או ירקות הייתה גבוהה פי

 8שנות לימוד ומעלה, לעומת בעלי עד  13בקרב בעלי השכלה של  1.5

 שנות לימוד.

 

נמצא קשר ברור בין הכנסה ושיעור  הכנסה ובעלות על רכוש: .ב

המדווחים על הקפדה במידה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או 

לערך בקרב  בעלי הכנסה ממוצעת  8%-ירקות, כך ששיעור זה גבוה ב

חודש מהשיעור המדווח בבעלי הכנסה ₪/  4,000לנפש של מעל 

חודש. השיעורים בקרב מי שלא ₪/  2,000-ממוצעת לנפש מתחת ל

דיווחו על הכנסה דומים לשיעורים בבעלי הכנסה ממוצעת לנפש 

ממצאים דומים נצפו גם בבדיקת הקשר בין ₪(.  2,001-4,000בינונית )

מידת הצלחה לעמוד בהוצאות הכספיות החודשיות ושיעור הדיווח על 
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הקפדה במידה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או ירקות. כנ"ל לגבי 

ר בין הקפדה על אכילת פירות וירקות והמצב בעלות על רכוש. הקש

הכלכלי נמצא מובהק גם בניתוח הרב משתני; כך נמצא שההסתברות 

בקרב  23%-לדווח על הקפדה במידה רבה או רבה מאד הייתה גבוהה ב

חודש ₪/ 4,000בעלי הכנסה חודשית ממוצעת לנפש של למעלה מ 

/חודש. כמו ₪ 2,000-בהשוואה לבעלי הכנסה ממוצעת לנפש מתחת ל

כן נמצא קשר ברור בין היכולת לעמוד בהוצאות החודשיות לבין 

ההסתברות לדווח על הקפדה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או 

 ירקות.

   

שיעור המדווחים על הקפדה במידה רבה או רבה מאד על  תעסוקה: .ג

לערך בקרב לא מועסקים לעומת  7%-אכילת פירות או ירקות נמוך ב

, בהתאמה(. קשר זה נשמר גם בניתוח 70.5%, לעומת 63%)מועסקים 

משתני, כאשר ההסתברות של אנשים שאינם משתייכים לכוח -הרב

העבודה לדווח על הקפדה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או ירקות 

 מזו שבמועסקים. 16%-נמצאה נמוכה ב

 

על הקפדה  יש קשר בין מחוז מגורים ושיעור המדווחיםהבדלים גיאוגרפיים:  .8

במידה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או ירקות, כאשר השיעור הנמוך ביותר 

(. 7%נצפה במחוז דרום והגבוה ביותר בקרב תושבי מחוז ירושלים )פער של כמעט 

נמצא קשר בין מחוז מגורים לדיווח על צריכה גבוהה או  לאמשתני -בניתוח רב

 גבוהה מאד של פירות וירקות.

 

: כצפוי, בהשוואה לאנשים במצב בריאותי בכלל לא טוב לפי דיווח ותמצב בריא .9

עצמי, מי שדווחו על מצב בריאותי טוב יותר נטו לדווח יותר על הקפדה רבה או רבה 

משתני, כאשר -מאד על אכילת פירות או ירקות. קשר זה נשמר גם בניתוח הרב

לדווח על  2-בוהה פיאנשים שדיווחו שמצב בריאותם טוב מאד היו בעלי הסתברות ג

הקפדה רבה או רבה מאד על אכילת פירות וירקות בהשוואה לאנשים שדיווחו 

 שמצב בריאותם בכלל לא טוב. 
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שיעור )%( המדווחים על הקפדה רבה או רבה מאד על אכילת פירות או ירקות: 6-תרשים  

 האוכלוסייה()הקו המקווקו מסמן את השיעור בכלל   לפי קבוצת האוכלוסייה

 

 סיכום ודיון:

לצריכת פירות  סובייקטיבינוסח השאלה המסתמך על הערכה עצמית של המשתתף, מספק אומדן 

 משתני נמוך.-או ירקות ולא אומדן כמותי לצריכה. כמו כן טיב הניבוי של המודל הרב

גבוה כלכלי -למרות זאת, נראה שהקפדה על צריכה של פירות וירקות קשורה עם מעמד חברתי

נשוי, עלייה, מוצא ערבי, וגיל מתקדם יותר )קרוב לוודאי כסמן -אישה, מצב משפחתי-יותר, מין

 לעלייה במודעות לצורך במניעת תחלואה כרונית(. 

 

 :החוקרים המלצות

לצריכה סדירה של פירות וירקות במידה מספקת יש השפעה מטיבה על מצב הבריאות. לפיכך, 

 חשוב לקבל מידע אמין על צריכה זו במגזרי האוכלוסייה השונים. 

יש להחליף את המדד באומדן כמותי של צריכת פירות וירקות )מספר מנות ליום(, על מנת 

 ים.שהמידע יהיה יותר רלבנטי לצורכי מדידת פער

 

בהתחשב בהשפעה הבריאותית שיש לצריכה סדירה של פירות וירקות בכמות מספקת מומלץ 

לשמר את המצב הקיים בו אין מע"מ על צריכת פירות וירקות. בנוסף, יש לפעול לצמצום פערי 

התיווך ולאסדרה של השוק הקמעונאי על מנת לגרום להוזלת מחירים ולהגדלת הצריכה. יש 

ת וירקות טריים בכמות מספקת בתכניות ההזנה בבתי ספר, צבא, מפעלים לדאוג לכלול פירו

ומוסדות ציבור אחרים. יש לפעול להגברת המודעות לערך הבריאותי של צריכה סדירה של ירקות 

 וילד, גנים ובתי ספר.-ופירות טריים במרפאות אם
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 :  ביטחון תזונתי.3-הגדרת מדד

 

 :  המדד הורכב מהשאלה הבאה: הגדרה אופרטיבית

 החודשים האחרונים, האם ויתרת על אוכל בגלל קשיים כלכליים? 12-ב

 

 סולם התשובות היה:

 לעיתים קרובות .1

 מדי פעם .2

 לעיתים רחוקות .3

 אף פעם .4

 התפלגות המדד באוכלוסייה: 7-תרשים

 

 

 

 : ניתוח הנתונים

 )כן/לא( נבחר כמשתנה התלוי.  לא ויתר/ה אף פעםלצורך ניתוח רב משתני, 

 c-Statistic=0.816;  95%CI: 0.803, 0.829ככלל, טיב הניבוי של המודל משביע רצון: 

 

 (:8-תרשים ראו) :ממצאים

מהאוכלוסייה מדווחים שלא הצטרכו אף פעם לוותר על אוכל בגלל קשיים כלכליים  80%-כ

 החודשים האחרונים.  12במהלך 

משיעור  1.5%-שיעור הנשים המדווחות על העדר צורך לוותר על אוכל נמוך במין:  .1

 נמצא קשר מובהק למין. לאמשתני, -הגברים. בניתוח רב

3.9 
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, שיעור המדווחים על העדר צורך לוותר על אוכל בשל 20-24: בהשוואה לקבוצת הגיל גיל .2

הגדול ביותר הוא , ועולה לאחר מכן. הפער 54-ל 25קשיים כלכליים נמוך יותר בין גיל 

דווחו שלא נאלצו אף פעם לוותר על אוכל בגין קשיים  79%, בהם רק 45-54בקרב בני 

כלכליים. ייתכן שבקבוצת גיל זו מדובר באוכלוסייה שנאלצת להתמודד עם קשיים 

כלכליים גדולים מאלו שבגילאים הבוגרים יותר, למשל בגלל הצורך לפרנס ילדים שאינם 

+( ועלייה בביטחון התזונתי 55ינה כלכלית. הקשר בין גיל מתקדם )עצמאיים עדיין מבח

 משתני.-נמצא גם בניתוח הרב

: שיעור הערבים שדווחו על העדר צורך לוותר על אוכל אוכלוסיית עולים ומיעוטים .3

לעומת  70%מזה שבקרב יהודים ) 15%-החודשים האחרונים היה נמוך ב 12במהלך 

על העדר צורך לוותר על אוכל בשל קשיים כלכליים  , בהתאמה(. שיעור המדווחים85%

-1990בקרב עולים בשנת  80%ואילך ) 90-היה נמוך יותר בקרב עולים החל משנות ה

ואילך( בהשוואה לעולים ותיקים יותר ויהודים  1996בקרב עולים משנת  73%-, ו1995

נצפה גם בניתוח ילידי הארץ. הקשר בין חוסר ביטחון תזונתי ובין מיעוט ערבי והגירה 

 משתני.-רב

 

נמצא קשר הפוך בין מידת הדתיות ובין שיעור המדווחים על העדר צורך לוותר דתיות:  .4

בקרב  11%-החודשים האחרונים, כאשר שיעור זה היה גבוה ב 12על מזון במהלך 

משתני -, בהתאמה(. בניתוח רב74%לעומת  86%מאד/חרדים )-חילוניים לעומת דתיים

לחילונים, אנשים שהגדירו עצמם כדתיים מאד/חרדים היו בעלי  נמצא שבהשוואה

 לדווח על העדר צורך לוותר על אוכל עקב קושי כלכלי.  32%-הסתברות נמוכה ב

 

נמצא קשר בין מצב משפחתי לבין ביטחון תזונתי, כאשר שיעור  מצב משפחתי: .5

היה נמוך  החודשים האחרונים 12המדווחים על היעדר צורך לוותר על אוכל במהלך 

משתני -(. בניתוח רב83.5%-81%( לעומת שאר הקבוצות )69.5%במיוחד בקרב גרושים )

נמצא, שבהשוואה לנשואים, ההסתברות לדווח על העדר צורך לוותר על אוכל בשל 

-בקרב גרושים, וב 45%-החודשים האחרונים הייתה נמוכה ב 12קשיים כלכליים במהלך 

 בקרב רווקים. 22%

 

שיעור המדווחים על היעדר צורך לוותר על אוכל בשל קשיים כלכליים  :מספר נפשות .6

 5(, ולאחר מכן בבתי אב שגודלם 75%היה הנמוך ביותר בקרב אנשים המתגוררים בגפם )

נפשות.  2-4בקרב בתי אב שגודלם  85%-84%(; זאת, בהשוואה ל 80%נפשות ומעלה )

ם בגפם, ההסתברות לדווח על משתני נמצא שבהשוואה לאנשים המתגוררי-בניתוח רב

חוסר צורך לוותר על אוכל בשל מצוקה כלכלית הייתה גבוהה יותר במשקי בית בהם 

 נפשות. 3חיים שני אנשים ומעלה, ובמיוחד בבתי אב שהכילו 

 

: כצפוי, מאפיינים של מעמד חברתי כלכלי גבוה יותר נמצאו בקשר כלכלי-מצב חברתי .7

 :מובהק ועצמאי עם ביטחון תזונתי
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 12שיעור המדווחים על העדר צורך לוותר על אוכל במהלך  השכלה: .א

החודשים האחרונים עלה עם העלייה ברמת ההשכלה, כאשר שיעור זה היה 

( 85%שנות לימוד, והגבוה ביותר ) 0-8( בקרב בעלי 69.5%הנמוך ביותר )

שנות לימוד ומעלה. הקשר בין רמת ההשכלה ובין ביטחון  13בקרב בעלי 

 משתני.-בניתוח הרב תזונתי נצפה גם

 

נמצא, שעלייה ברמת ההכנסה הייתה קשורה  הכנסה ובעלות על רכוש: .ב

מבין בעלי הכנסה ממוצעת  67%בעלייה ברמת הביטחון התזונתי, כאשר רק 

 12חודש דיווחו על היעדר צורך לוותר על אוכל במהלך ₪/  2,000לנפש <

הכנסה דומה החודשים האחרונים. השיעור בקרב מי שסירבו לדווח על 

ממצאים ₪(.  2,001-4,000לשיעור בבעלי הכנסה ממוצעת לנפש בינונית )

. ובעלות על רכושדומים נצפו בבדיקת הקשר בין מידת הביטחון התזונתי 

מידת ההצלחה לעמוד פערים קיצוניים אף יותר נצפו בבדיקת הקשר בין 

תר על ושיעור הדיווח על היעדר צורך לוובהוצאות הכספיות החודשיות 

המאפיינים  כלמשתני -החודשים האחרונים. בניתוח רב 12אוכל במהלך 

 לעיל נמצאו קשורים בקשר מובהק ועצמאי עם מידת הביטחון התזונתי.

 

נצפה קשר ברור בין תעסוקה לביטחון תזונתי, כאשר שיעור  תעסוקה: .ג

החודשים האחרונים  12המדווחים על היעדר צורך לוותר על אוכל במהלך 

(, גבוה יותר בקרב אנשים 71%מועסקים )-הנמוך ביותר בקרב הבלתיהיה 

(. 85%(, והגבוה ביותר בקרב מועסקים )77%שאינם שייכים לכוח העבודה )

 משתני.-הקשר בין ביטחון תזונתי ותעסוקה נמצא מובהק גם בניתוח הרב

 

נצפו פערים גיאוגרפיים בנוגע לביטחון תזונתי, כאשר  הבדלים גיאוגרפיים: .ד

החודשים  12שיעור המדווחים על היעדר צורך לוותר על אוכל במהלך 

( והגבוה 74%האחרונים היה הנמוך ביותר בקרב תושבי מחוז ירושלים )

(. בניתוח רב משתני 85%-84%ביותר בקרב תושבי מחוז מרכז ותל אביב )

נמצא שההסתברות לדווח על חוסר צורך לוותר על אוכל בשל מצוקה 

 26%-בקרב תושבי מחוז חיפה, ונמוכה ב 34%-גבוהה בכלכלית הייתה 

 אביב.-בקרב תושבי מחוז ירושלים, בהשוואה לתושבי מחוז תל

 

: בהשוואה לאנשים שדווחו שמצב בריאותם בכלל לא טוב, מצב בריאות .ה

ההסתברות לדווח שלא ויתרו אף פעם על אוכל בשל מצוקה כלכלית הייתה 

משתני, -ב בריאותי טוב יותר. בניתוח רבגבוהה יותר בקרב מי שדווחו על מצ
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מצב הבריאות טוב יותר היה קשור באופן מובהק ועצמאי עם רמה גבוהה 

 יותר של ביטחון תזונתי.

 

פעם על אוכל בשל קשיים כלכליים -שיעור )%( המדווחים על כך שנאלצו לוותר אי: 8-תרשים

 החודשים האחרונים 12במהלך 

 

 

 סיכום ודיון:

, מדד זה האינפורמטיבי ביותר וקשור לפערי 2010התזונה בסקר החברתי לשנת מכל מדדי 

 משתני גבוה.-בריאות. כמו כן טיב הניבוי של המודל הרב

כלכלי. בנוסף, מאפיינים חברתיים -כצפוי, ביטחון תזונתי קשור בקשר הדוק למעמד החברתי

יית מיעוט, גיל, דתיות, השכלה, ודמוגרפיים אחרים כגון: מחוז מגורים, עלייה ושייכות לאוכלוס

מצב משפחתי ומצב הבריאות נמצאו קשורים באופן מובהק ועצמאי במידת הביטחון התזונתי גם 

 לאחר תיקנון למצב הכלכלי. 

 

 :החוקרים המלצות

יש להרחיב את המדד לסט של מספר שאלות שיספקו מידע מקיף יותר על היקף הבעיה. המדד 

מטרית, עם שיעור גבוה מאד הנמצאים בקבוצת האנשים שמדווחים סי-הנוכחי משקף התפלגות א

על כך שמעולם לא ויתרו על אוכל בשל קשיים כלכליים. אין מידע על החלפת מזונות בעלי ערך 

 תזונתי גבוה במזונות בעלי ערך תזונתי נמוך בגין קשיים כלכליים.

 

י גבוה. יש להגדיר סל מזונות מומלץ להפחית למינימום את המע"מ על מזונות בעלי ערך תזונת

בסיסי ולהרחיב את רשימת מוצרי המזון שמחירם בפיקוח ולעדכנה על מנת שתכלול מוצרים בעלי 

שומן, לחם מדגנים מלאים(, ובמקביל להוציא מפיקוח -ערך תזונתי גבוה )כגון: מוצרי חלב דלי
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גבינה קשה שמנה. מוצרים שתרומתם לבריאות פחותה, כגון: כגון חמאה, לחם מקמח לבן, 

בנוסף, יש לעודד צריכת מזונות בעלי ערך תזונתי גבוה שמחירם זול )כגון: קטניות(. יש להרחיב 

את מפעלי ההזנה בקרב ילדי גנים ובתי ספר באוכלוסיות מוחלשות )כגון: חרדים, ערבים, 

ארוחה הוריות ומשפחות במצוקה כלכלית( מתוך מחשבה שארוחה זו עשויה להיות ה-משפחות חד

 המלאה והבריאה היחידה שיקבלו במהלך היום.

 

 פערי בריאות: עודף משקל והשמנה

 ליבוביץ'-עיבוד וניתוח נתונים וכתיבת הדו"ח: גב' אנג'לה שטרית, ד"ר עפרה קלטר

 עריכה: גב' יעל שחר

 

 :מבוא

-25.0( בטווח של body mass index, BMI) 3עודף משקל בבוגרים מוגדר כאינדקס מאסת הגוף

 ק"ג/מ"ר.  30.0השווה או עולה על  BMI-יתר מוגדרת כ-ק"ג/מ"ר, והשמנת 29.9

יתר קשורים עם עלייה בסיכון להתפתחות חולי כרוני, פגיעה בתפקוד -עודף משקל והשמנת

ובאיכות החיים, וירידה בתוחלת החיים. יש לציין שמידת עודף המשקל הקשורה בסיכון שונה 

בטווח  BMIבריאות שונים, וכך, לדוגמא, רואים עלייה בסיכון לסוכרת כבר בערכי -בתוצאי

ק"ג/מ"ר(, בעוד שעלייה בסיכון לתחלואה קרדיווסקולארית או  24.0-24.9)הנחשב עדיין תקין 

 גבוהים בהרבה.  BMIלמוות נראית בערכי 

יתר מתפתחים כתוצאה ממאזן אנרגטי חיובי, קרי: צריכה קלורית )ממזון( -עודף משקל והשמנת

 העולה על הוצאת אנרגיה בצורת פעילות גופנית בעבודה או בשעות הפנאי. 

יתר הגיעו לממדי מגפה, כתוצאה מזמינות גבוהה של -בעולם המערבי שיעורי עודף משקל והשמנת

מזונות עתירי אנרגיה ובעלי ערך תזונתי נמוך )כגון: משקאות ממותקים, חטיפים, בשר מעובד(, 

 ובמקביל מיעוט פעילות גופנית הנובע מתהליכי תיעוש ועיור מואץ. 

השמנה מסבירה חלק מהעלייה הניכרת בתחלואה העולמית העלייה בהימצאות עודף משקל ו

. בארצות מפותחות במיוחד, עודף משקל והשמנה שכיחים יותר בקרב אנשים 2-בסוכרת סוג

כלכלי נמוך בשל מודעות נמוכה יותר, סביבה שאינה תומכת בביצוע פ"ג, ונגישות -ממעמד חברתי

 נמוכה יותר למזון בעל ערך תזונתי גבוה. 

 

-נבחן את הקשר בין מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים, עם עודף משקל והשמנת בפרק זה

עצמי, כפי שנמדדו -יתר וההתייחסות אליהם, על פי תשובות לשאלות על גובה ומשקל על פי דיווח

 . 2010בסקר החברתי לשנת 

פחת של -אומדןיש לציין, ששיעורי עודף המשקל והשמנה כפי שנמדדו בסקר מהווים קרוב לוודאי 

תי באוכלוסייה, מכיוון שאנשים נוטים לדווח ביתר על גובהם ולדווח בחסר על ישיעורם האמ

 .4משקלם. יתר על כן, מידת ההטיה בדיווח משתנה על פי מין וגיל

                                                                 
3
 BMI  .מחושב כמשקל הגוף )קילוגרמים( לחלק לגובה )מטרים( בריבוע 
4
 Kalter-Leibovici O, et al. IMAJ, 2007; 9:525-530. 
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 בהמשך, נעסוק ברצון ובאמצעים לרדת במשקל בקרב בעלי עודף משקל והשמנה.

 

 שיטות

. בקצרה, 5ים בפירוט באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהשיטת הדגימה ושאלון הסקר מופיע

 7,500-מסגרת הדגימה של הסקר מבוססת על מרשם התושבים. המדגם תוכנן על מנת שיכלול כ

 5ומעלה. שיטת הדגימה מורכבת, וכללה שילוב של שלושה משתנים דמוגרפיים ] 20משיבים בני 

קבוצות עולים לפי תקופת עליה,  2חרים, ירושלים, ערבים א-קבוצות אוכלוסייה )ערבים במזרח

 קבוצות תכנון[. 70קבוצות גיל, ומין; סה"כ:  7ויהודים ילידי הארץ(, 

התמקד  2010שאלון הסקר כלל שאלון גרעין קבוע החוזר מדי שנה, ונושא משתנה, שבשנת 

 בבריאות ובאורח חיים.

 

 :ניתוח הנתונים

 

 .: משקל גוף1-מדד

 

 ( מחולק לקטגוריות הבאות:BMIמסת הגוף ):  אינדקס הגדרת המדד

 ק"ג/מ"ר( BMI  >25משקל גוף תקין ) .1

 ק"ג/מ"ר( BMI :25.0-29.9עודף משקל ) .2

 ק"ג/מ"ר ומעלה( BMI :30יתר )-השמנת .3

 

המידע על המדד התקבל על סמך חישוב אינדקס מאסת הגוף על פי גובה ומשקל על פי דיווח 

 בשאלון הסקר.  4.200-ו 4.190עצמי. המידע לצורך בניית המשתנים הללו נאסף בשאלות 

 

משתני על פי מדדי הפערים )מאפיינים הדמוגרפיים, חברתיים -ניתוח הנתונים כלל ניתוח חד

 פעילות גופנית בשעות הפנאי, הרגלי תזונה והערכה עצמית של מצב הבריאות.וכלכליים(, עישון, 

נומיאלית, -בהמשך, בוצע ניתוח רב משתני באמצעות שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית מולטי

היוותה את קטגוריית היחס. המשתנים שהוכנסו למודל היו משתנים  משקל גוף תקיןכאשר 

 י )משתנה תלוי(.שנמצאו בקשר מובהק עם המדד התזונת

, אם מובהקות הקשר עם backward eliminationמשתנים מסבירים הוצאו מהמודל בשיטת 

 .  0.10>המשתנה התלוי הייתה 

  

                                                                 
5
 http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=6&CYear=2010&CMonth=1  

http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=6&CYear=2010&CMonth=1
http://www.cbs.gov.il/webpub/pub/text_page.html?publ=6&CYear=2010&CMonth=1
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 משקל גוף באוכלוסייה-: התפלגות המדד9-תרשים

 
 

 

 :  (10תרשים ראו ) ממצאים

 (. 16%יתר )-( או השמנת35%מעל מחצית מהמשיבים היו בעלי עודף משקל )

לעומת  55%שיעור הנשים בעלות משקל גוף תקין היה גבוה מהשיעור בקרב הגברים )מין:  .1

, בהתאמה(, אולם מאידך, שיעור השמנת היתר בנשים היה מעט גבוה יותר מהשיעור 43%

משתני, ההסתברות של נשים להיות -רב, בהתאמה(. בניתוח 15%לעומת  17%בגברים )

יתר -מזו של הגברים, וההסתברות להשמנת 55%-בעלות עודף משקל הייתה נמוכה ב

 מזו של גברים. 35%-הייתה נמוכה ב

 

בגיל  29%, עד 20-24בגיל  76%-שיעור בעלי משקל גוף תקין הולך ויורד עם הגיל, מגיל:  .2

ועד  20-24ומעלה.  במקביל, מגיל  75בני  בקרב 38%-. לאחר מכן שיעור זה עולה ל65-74

, בהתאמה. העלייה 4ופי  2.5היתר פי -עולה שיעור בעלי עודף משקל והשמנת 65-74גיל 

-יתר עם העלייה בגיל בולטת אף יותר בניתוח הרב-בהסתברות לעודף משקל ולהשמנת

שר בגיל מא 5-)פי 65-74משתני, כאשר ההסתברות הגבוהה ביותר לעודף משקל היא בגיל 

 (.    20-24מאשר בגיל  7-)פי 55-64יתר בגיל -(, ולהשמנת20-24

 

מזה  6%-שיעור הערבים בעלי משקל גוף תקין נמוך ב אוכלוסיית עולים ומיעוטים: .3

, בהתאמה(. בתוך האוכלוסייה היהודית, השיעור הגבוה 50%לעומת  44%שבקרב יהודים )

(, והנמוך ביותר בקרב מי 56%ילידי הארץ )ביותר של בעלי משקל הגוף התקין נמצא בקרב 

 1.5-משתני, לערבים הייתה הסתברות גבוהה פי-. בניתוח רב1990שעלו לארץ לפני שנת 

יותר להיות בעלי עודף משקל או השמנה בהשוואה ליהודים ילידי הארץ, בעוד שליהודים 

ליהודים  יתר בהשוואה-להשמנת 24%-, הייתה הסתברות נמוכה ב1990-שעלו לפני שנת

49.05 
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16.1 
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הגיל, שכן הגיל -עלייה ומשקל הגוף נובע מהשפעת-ילידי הארץ. היפוך כיוון הקשר בין שנת

 .1990הממוצע של יהודים ילידי הארץ נמוך מגילם של יהודים שעלו לפני שנת 

 

משתני, לא נצפה קשר ברור בין מידת הדתיות המדווחת לבין -בעוד שבניתוח חדדתיות:  .4

יתר -משתני נמצא שההסתברות להשמנת-היתר, בניתוח רב-שמנתשיעורי עודף המשקל וה

בקרב מי שהגדירו עצמם מאד דתיים בהשוואה למי שהגדירו עצמם  60%-הייתה גבוהה ב

 חילוניים.

 

(, 70%השיעור הגבוה ביותר של בעלי משקל גוף תקין נמדד בקרב רווקים ) מצב משפחתי: .5

משתני נמצא שבהשוואה לנשואים, -(. בניתוח רב33%והנמוך ביותר בקרב אלמנים )

-ו 39%יתר )-לרווקים הייתה הסתברות נמוכה יותר להיות בעלי עודף משקל או השמנת

 יתר.-להשמנת 64%-, בהתאמה(, בעוד שלאלמנים הייתה הסתברות גבוהה ב30%

 

השיעור הגבוה ביותר של בעלי משקל גוף תקין היה בקרב משתתפים מספר נפשות:  .6

(, והנמוך ביותר בקרב המתגוררים עם אדם 52%נפשות ) 4בית בני -המשתייכים למשקי

יתר נמצא בקרב מי -(. ומנגד, השיעור הגבוה ביותר של השמנת42%אחד נוסף )

נפשות  4(, והנמוך ביותר בקרב מי שמשתייכים למשקי בית בני 18%שמתגוררים בגפם )

-ין עודף משקל והשמנתמשתני נמצא שהקשר בין גודל משק הבית לב-(. בניתוח רב14%)

יתר היה בעל מובהקות גבולית. מידת הדתיות, ההשכלה והוותק בארץ היו המשתנים אשר 

 משתני.-החלישו את הקשר בין מספר הנפשות ומשקל הגוף, בניתוח הרב

 

: חלק מהמאפיינים של מעמד חברתי כלכלי גבוה יותר כלכלי-מאפייני מעמד חברתי .7

 יתר:-הסתברות נמוכה יותר לעודף משקל ולהשמנתנמצאו בקשר מובהק ועצמאי עם 

 

נמצא קשר בולט בין רמת ההשכלה למשקל הגוף, כאשר השיעור הנמוך השכלה:  .א

(, והגבוה 37%שנות לימוד ) 0-8ביותר של בעלי משקל גוף תקין היה בקרב בעלי 

משתני נמצא -(. בניתוח הרב51%שנות לימוד ומעלה ) 13ביותר בקרב בעלי 

יתר -להשמנת 1.26שנות לימוד הייתה הסתברות גבוהה פי  9-12שלבעלי 

 שנות לימוד ומעלה. 13בהשוואה לבעלי 

 

השיעור הגבוה ביותר של בעלי משקל גוף תקין היה בקרב מי שסירבו  הכנסה: .ב

(, והנמוך ביותר  בקרב בעלי הכנסה ממוצעת לנפש 58%לדווח על גובה הכנסתם )

נמצא קשר מובהק בין  לאמשתני -(. אולם, בניתוח הרב46.5%חודש )₪/  2,000<

רמת ההכנסה ומשקל הגוף. המשתנים המחלישים את עוצמת הקשר בין ההכנסה 

-משתני היו מאפיינים אחרים של המעמד החברתי-ומשקל הגוף בניתוח הרב

 השכלה(.כלכלי )יכולת לעמוד בהוצאות החודשיות, בעלות על רכוש, תעסוקה ו
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שיעור בעלי משקל גוף תקין בקרב משתתפים שדווחו שהם יכולים לעמוד 

משיעור זה בקרב אלו שאינם  13%בהוצאות החודשיות ללא כל קושי היה גבוה ב

-, בהתאמה(. בניתוח רב43%לעומת  56.5%מצליחים לעמוד בהוצאות אלה )

משתני, העדר יכולת לעמוד בהוצאות החודשיות נמצא קשור באופן מובהק 

 ועצמאי עם הסתברות גבוהה יותר לעודף משקל והשמנה. 

 

שיעור בעלי משקל גוף תקין היה נמוך יותר בקרב האנשים שאינם  תעסוקה: .ג

-(, בהשוואה לשיעורם בקרב המועסקים או בלתי44%שייכים לכוח העבודה )

נמצאה  לאמשתני, תעסוקה -, בהתאמה(. בניתוח רב53.5%-ו 51%מועסקים )

ובהק ועצמאי במשקל הגוף. מידת הדתיות הוא המשתנה המתווך קשורה באופן מ

 משתני.-את הקשר בין התעסוקה ומשקל הגוף בניתוח הרב

 

שיעור בעלי משקל גוף תקין הגבוה ביותר היה בקרב אנשים בעלות על רכוש:  .ד

(, והנמוך ביותר בקרב מי שהיו בעלי יותר 59%בעלי מכונית שאינם בעלי דירה )

נמצאה קשורה באופן  לאמשתני בעלות על רכוש -ם, בניתוח הרבמדירה אחת. אול

מובהק ועצמאי עם משקל הגוף. גיל והכנסה הם המשתנים המתווכים את הקשר 

 משתני.-בין הבעלות על רכוש ומשקל הגוף בניתוח הרב

 

נמצא קשר בין מחוז המגורים ובין משקל הגוף, כאשר השיעור  הבדלים גיאוגרפיים: .8

(, והגבוה 43%ל בעלי משקל גוף תקין נמצא בקרב תושבי מחוז חיפה )הנמוך ביותר ש

משקל -משתני נמצא, שההסתברות לעודף-(. בניתוח רב57%ביותר בקרב תושבי יו"ש )

יתר הייתה גבוהה יותר בקרב תושבי מחוז מרכז, דרום, צפון, ירושלים וחיפה -ולהשמנת

 אביב.-מאשר בתושבי מחוז בת

השיעור הגבוה ביותר של משקל גוף תקין  ונה ופעילות גופנית:חיים: עישון, תז-אורח .9

-(. בניתוח רב40%(, והנמוך ביותר בקרב מי שעישנו בעבר )53%נמצא בקרב מעשנים )

משתני נמצא שלעומת מי שמעולם לא עישנו, למעשנים הייתה הסתברות נמוכה יותר 

ברות גבוהה יותר יתר, בעוד שלמי שעישנו בעבר הייתה הסת-לעודף משקל ולהשמנת

יתר. כמו כן, נמצא קשר ברור בין משקל הגוף והעיסוק בפעילות -לעודף משקל ולהשמנת

גופנית )פ"ג( בשעות הפנאי. השיעור הנמוך ביותר של משקל גוף תקין נמצא בקרב מי 

-(, ושיעור זה גדל ככל שמידת העיסוק בפ"ג גוברת, עד ל47%שאינם עוסקים כלל בפ"ג )

שעוסק בפ"ג בכמות מוגברת. הקשר בין פ"ג ומשקל נמצא מובהק גם בקרב מי  53%

משתני נמצא גם שאנשים שאינם אוכלים באופן סדיר -בניתוח הרב משתני. בניתוח רב

 יתר. -בוקר היו בעלי הסתברות גבוהה יותר לעודף משקל ולהשמנת-ארוחת

 

עצמי ובין משקל הגוף, -: נמצא קשר בולט בין מצב הבריאות על פי דיווחמצב בריאות .10

כאשר השיעור הנמוך ביותר של משקל גוף תקין נמדד בקרב האנשים שדווחו שמצב 

(, והגבוה ביותר בקרב מי שהגדירו את מצב בריאותם כטוב 30%בריאותם בכלל לא טוב )
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-תני, ובלט במיוחד בנוגע להשמנתמש-(. קשר זה נמצא מובהק גם בניתוח הרב59%מאד )

 יתר.

 

 ק"ג/מ"ר( לפי קבוצת אוכלוסייה BMI<25: שיעור בעלי משקל גוף תקין )10-תרשים

 )הקו המקווקו מסמן את השיעור בכלל האוכלוסייה(

  

 
 

 

 דיון ומסקנות:

-יתר. עודף משקל והשמנת-למעלה ממחצית האוכלוסייה בישראל בעלי עודף משקל או השמנת

יתר נמצאו קשורים עם מין גבר, גיל מבוגר יותר, דתי מאד על פי הגדרה עצמית, מצב משפחתי 

אביב, קושי כלכלי, עישון סיגריות בעבר -אלמן, השתייכות למגזר הערבי, מחוז מגורים אחר מתל

גרוע. לעומת זאת, מצב משפחתי רווק, השכלה גבוהה, עישון סיגריות כיום, עיסוק  ומצב בריאות

-בוקר נמצאו קשורים בהסתברות נמוכה להשמנת-בפ"ג בשעות הפנאי ואכילה סדירה של ארוחת

 יתר.

משקל ולהשמנה עשוי לנבוע -יש לציין שהקשר בין מין גבר והסתברות גבוהה יותר לעודף

 וקף המידע המדווח. מהבדלים בין המינים בת

חשוב להכיר במגבלות של סקר חתך באשר להסקת מסקנות על קשרים סיבתיים. כך, לדוגמא, לא 

נוכל לדעת האם משקל הגוף הגבוה נגרם עקב חוסר עיסוק בפ"ג בשעות הפנאי, או שעודף המשקל 

 וההשמנה מונע מאנשים לעסוק בפ"ג.  

 

 

 :החוקרים המלצות

יתר נודעת חשיבות רבה לאור ההשפעה השלילית -לפעילות מונעת ולטיפול בעודף משקל ובהשמנת

 שיש למצבים אלו על הבריאות. 
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חשוב להכיר בעובדה שההתמודדות הלאומית עם מגפת עודף המשקל וההשמנה אינה יכולה 

מערכת החינוך(, להיות מוגבלת למערכת הבריאות, והיא כוללת מערכות ציבוריות נוספות )כגון: 

השלטון המקומי )עיריות ומועצות מקומיות(, גופים פרטיים )כגון: תעשיית המזון( והמגזר 

 השלישי.

 

יתר כבר מגיל צעיר על מנת למנוע את -יש להתחיל את המניעה והטיפול בעודף משקל והשמנת

ל רקע צבירת עודף המשקל הקשורה בגיל. יש לתת עדיפות לפעולה באוכלוסיות מוחלשות ע

 כלכלי, אוכלוסיות פריפריה, אוכלוסיות מיעוט ובעלי בריאות לקויה. 

הגישה הלאומית למניעת השמנה צריכה להיות מותאמת לאוכלוסיית היעד ולכלול יצירת מודעות 

ותנאים להשגה ושמירה על משקל גוף תקין. הגישה הנכונה למניעה ולטיפול בעודף משקל 

חיים פעיל עם הרגלי תזונה נכונה, מתוך התחשבות -ה על אורחיתר היא שילוב של שמיר-והשמנת

 זמן.-בהעדפות האישיות; כל זאת במטרה להסיר חסמים ולהשיג היענות ארוכת

 

 

 .(3-תרשיםראו שביעות רצון ממשקל גוף ) :2-מדד

 

 :האם היית רוצה: תשובה לשאלה: הגדרת המדד

 לרדת במשקל .1

 להישאר באותו משקל .2

 לעלות במשקל .3

 אכפת לךלא  .4

 

בשאלון הסקר. מוצגים נתונים על שיעור האנשים  4.210המידע על המדד התקבל משאלה 

 המעוניינים לרדת במשקל או האדישים למשקל גופם.

 

 התפלגות המדד באוכלוסייה על פי משקל הגוף: 11-תרשים
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 :  ממצאים

מעוניינים לרדת משקל -מהאנשים עם עודף 69%-יתר ו-מהאנשים הסובלים מהשמנת 89%

מהאנשים אדישים  5%-בעלי משקל גוף תקין מעוניינים לרדת במשקל. רק כ 32במשקל. כמו כן %

 למשקלם. 

 

 .יתר-משקל או השמנת-: דיאטה לירידה או שמירה על המשקל בקרב אנשים בעלי עודף3-מדד

 

 : הגדרת המדד

 שמירה על המשקל?האם את/ה עושה דיאטה לצורך ירידה במשקל או תשובה לשאלה: 

 בשאלון הסקר.  4.220המידע נאסף בשאלה 

 

יתר על פי הקריטריונים -משקל או השמנת-ניתוח הנתונים נעשה רק בקרב מי שנמצאו בעלי עודף

משתני על פי מדדי הפערים )מאפיינים -משתתפים(, וכלל ניתוח חד 3,707המתוארים לעיל )

פעילות גופנית בשעות הפנאי, הרגלי תזונה והערכה הדמוגרפיים, חברתיים וכלכליים(, עישון, 

 עצמית של מצב הבריאות.

משתני באמצעות שימוש במודל רגרסיה לוגיסטית בינארית. המשתנים -בהמשך, בוצע ניתוח רב

שהוכנסו למודל היו משתנים שנמצאו בקשר מובהק עם שמירה על דיאטה )משתנה תלוי(. 

, אם מובהקות הקשר עם backward elimination משתנים מסבירים הוצאו מהמודל בשיטת

. המשתנה 'גיל' הושאר במודל אע"פ שלא נמצא קשור באופן מובהק 0.10>המשתנה התלוי הייתה 

 לדיאטה. 

 (.ROC: 0.69; 95% CI: 0.67-0.71משתני היה נמוך יחסית )-טיב הניבוי של המודל הרב

 

  (N=3,707יתר )-השמנת התפלגות המדד בקרב בעלי עודף משקל או: 12-תרשים

 על פי העמדה לגבי משקל הגוף
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 :  (13תרשים ראו )ממצאים 

יתר השיבו שהם מעוניינים לרדת במשקל או לא -מהמשתתפים בעלי עודף משקל או השמנת 79%

 73%מהם דווחו שהם עושים דיאטה על מנת להשיג מטרה זו.  30%להעלות במשקל, אך רק 

שומרים על דיאטה, דווחו שהיו רוצים לרדת  שאינםמהמשיבים בעלי עודף משקל או השמנת יתר 

 משקל.במשקל או לא לעלות ב

מהשיעור בקרב הגברים  12%-שיעור הנשים המדווחות על שמירה על דיאטה גבוה במין:  .1

משתני, ההסתברות של נשים בעלות עודף -, בהתאמה(. בניתוח רב24.5%לעומת  37%)

 יתר לשמור על דיאטה הייתה גבוהה פי שתיים מזו של גברים.-משקל או השמנת

 

שיעור המדווחים על שמירה על דיאטה לירידה במשקל או למניעת עלייה במשקל גיל:  .2

הייתה מובהקת,  לאומעלה בהשוואה לצעירים יותר, אולם מגמה זו  65ירד מעט בגילאי 

 משתני.    -ונעלמה כליל בניתוח הרב

 

יתר -שיעור הערבים בעלי משקל עודף משקל או השמנת אוכלוסיית עולים ומיעוטים: .3

אשר דווחו על שמירת דיאטה לירידה במשקל או למניעת עליה במשקל היה נמוך בהרבה 

, בהתאמה(. בתוך האוכלוסייה היהודית, 33%לעומת  18%מהשיעור בקרב יהודים )

תי ( היה גבוה באופן משמעו36%שיעור השומרים על דיאטה בקרב ילידי הארץ )

משתני, לערבים עם עודף -(. בניתוח רב29-30%מהשיעור בקרב מי שאינם ילידי ישראל )

לשמור על דיאטה בהשוואה  44%-יתר הייתה הסתברות נמוכה ב-משקל או השמנת

נמצא קשר מובהק בין עלייה  לאליהודים ילידי הארץ, אולם בתוך האוכלוסייה היהודית 

 ושמירה על דיאטה.

 

כל קשר בין מידת הדתיות לבין שמירה על דיאטה בקרב בעלי עודף נמצא  לאדתיות:  .4

 יתר.-משקל או השמנת

 

השיעור הגבוה ביותר של המדווחים על שמירה על דיאטה לירידה  מצב משפחתי: .5

(, והנמוך ביותר בקרב האלמנים 34%במשקל או מניעת עליה במשקל היה בקרב גרושים )

על דיאטה נמצא בעל מובהקות סטטיסטית  (. הקשר בין המצב המשפחתי ושמירה25%)

 משתני.-בניתוח הרב נעלםמשתני ו-גבולית בניתוח החד

 

נמצא כל קשר בין מספר הנפשות במשק הבית לבין שמירה על דיאטה  לאמספר נפשות:  .6

 יתר.-בקרב בעלי עודף משקל או השמנת

 

של מעמד משתני היה קשר בין מאפיינים -: בניתוח חדכלכלי-מאפייני מעמד חברתי .7

חברתי כלכלי גבוה יותר וההסתברות לשמור על דיאטה לירידה במשקל או למניעת עליה 

 משתני:-במשקל, אולם מרבית הקשרים הללו נמצאו לא מובהקים בניתוח הרב
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נמצא קשר ברור בין רמת ההשכלה לשמירה על דיאטה, כאשר השכלה:  .א

ל או למניעת השיעור הנמוך ביותר של השומרים על דיאטה לירידה במשק

(, והגבוה ביותר  בקרב 20%שנות לימוד ) 0-8עליה במשקל היה בקרב בעלי 

שנות  8משתני, לבעלי עד -(. בניתוח הרב33%שנות לימוד ומעלה ) 13בעלי 

לשמירה על דיאטה בהשוואה לבעלי  30%לימוד הייתה הסתברות נמוכה ב

ין השכלה שנות לימוד ומעלה, אולם המובהקות הכוללת של הקשר ב 13

 (.p=0.09לדיאטה הייתה גבולית )

שיעור השומרים על דיאטה לירידה במשקל או למניעת עליה  הכנסה: .ב

( בקרב בעלי הכנסה חודשית ממוצעת לנפש 33%במשקל היה הגבוה ביותר )

( בקרב בעלי הכנסה חודשית 26%ומעלה, והנמוך ביותר )₪  4,000של 

ר בין ההכנסה החודשית חודש, אולם הקש₪/  2,000<ממוצעת לנפש 

 משתני.-נמצא מובהק בניתוח הרב לאהממוצעת ובין שמירה על דיאטה 

לא נמצא קשר בין היכולת לעמוד בהוצאות החודשיות לבין שמירה על 

 דיאטה לירידה במשקל או למניעת עליה במשקל. 

 

שיעור המדווחים על שמירה על דיאטה לירידה במשקל או למניעת  תעסוקה: .ג

בקרב האנשים שאינם שייכים לכוח העבודה  5%-עליה במשקל היה נמוך ב

לעומת  27%מועסקים )-בהשוואה לשיעורם בקרב המועסקים או בלתי

נמצאה קשורה באופן  לאמשתני, תעסוקה -, בהתאמה(. בניתוח רב32%

 מובהק ועצמאי בשמירה על דיאטה.

 

השיעור הגבוה ביותר של משתתפים שדווחו על שמירה על בעלות על רכוש:  .ד

דיאטה לירידה במשקל או למניעת עליה במשקל היה בקרב בעלי דירה 

(, והנמוך ביותר בקרב בעלי דירה ללא מכונית 41%ויותר ממכונית אחת )

ש נמצאה קשורה באופן מובהק ועצמאי עם  שמירה על (. בעלות על רכו26%)

 משתני.-דיאטה גם בניתוח הרב

 

נמצא קשר בין מחוז המגורים ובין שמירה על דיאטה לירידה  הבדלים גיאוגרפיים: .8

במשקל או מניעת עליה במשקל, כאשר השיעור הנמוך ביותר של המדווחים על שמירה 

(, והגבוה ביותר בקרב תושבי מחוז מרכז 20%על דיאטה נמצא בקרב תושבי מחוז צפון )

משתני נמצא, שההסתברות לשמור על דיאטה לירידה -(. בניתוח רב35%אביב )-ומחוז תל

או מניעת עליה במשקל בקרב תושבי מחוז יו"ש, חיפה וצפון הייתה נמוכה מזו של 

 אביב.-תושבי מחוז בת

יעור המדווחים על שמירה ש חיים: עישון, פעילות גופנית ומידת עודף המשקל:-אורח .9

על דיאטה בקרב מעשנים כיום בעלי עודף משקל או השמנת יתר, היה נמוך יותר 

, בהתאמה(. 31%לעומת  27%משיעורם בקרב מי שעישנו בעבר או לא עישנו מעולם )
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משתני. כמו כן, נמצא קשר ברור בין עיסוק -נמצא מובהק בניתוח הרב לאאולם, קשר זה 

פ"ג( ובין שמירה על דיאטה. השיעור הנמוך ביותר של שמירה על דיאטה בפעילות גופנית )

(, ושיעור זה גדל ככל 24%נמצא בקרב מי שאינם עוסקים כלל בפ"ג בשעות הפנאי )

בקרב מי שעוסק בפ"ג מעבר לכמות המומלצת.  42%-שמידת העיסוק בפ"ג גוברת, עד ל

-ח הרב משתני. בניתוח רבהקשר בין פ"ג ושמירה על דיאטה נמצא מובהק גם בניתו

באנשים בעלי  80%-משתני נמצא גם שההסתברות לשמור על דיאטה הייתה גבוהה ב

 משקל. -יתר, מזו שבאנשים בעלי עודף-השמנת

 

משתני נמצא, שאנשים שדיווחו על בעיית בריאות היו בעלי -: בניתוח הרבבעיית בריאות .10

מירה על משקל בהשוואה הסתברות גבוהה יותר לשמור על דיאטה לירידה או לש

 לאנשים ללא בעיית בריאות.

 

 שיעור המדווחים על שמירה על דיאטה לירידה במשקל : 13-תרשים

ק"ג/מ"ר(, לפי  BMI>25או למניעת עלייה במשקל בקרב בעלי משקל עודף או השמנה יתר )

 )הקו המקווקו מסמן את השיעור בכלל האוכלוסייה( קבוצת אוכלוסייה

 
 ומסקנות:דיון 

יתר שומרים על דיאטה לירידה במשקל, על אף -מכלל בעלי עודף המשקל והשמנת 30%רק 

מהם מעוניינים לרדת במשקל. חוסר שמירה על דיאטה לירידה במשקל או למניעת  80%שכמעט 

עליה במשקל נמצא קשור עם מין=גבר, מגורים במחוז חיפה, צפון ויו"ש, השתייכות למגזר 

 לות על רכב, והעדר בעיית בריאות. הערבי, חוסר בע

מהממצאים נראה שההסתברות לשמירה על דיאטה לירידה במשקל קשורה גם באימוץ הרגלי 

 בריאות נוספים המסייעים לירידה במשקל, כגון: עיסוק בפעילות גופנית.
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 :החוקרים המלצות

הבריאות, אך כרוך יתר כלול בסל -הטיפול התזונתי עבור אנשים עם עודף משקל והשמנת

 (. co-paymentעצמית )-בהשתתפות

יתר יש להגדיל את המודעות לחשיבות -על מנת לטפל באופן אפקטיבי בעודף משקל ובהשמנת

הטיפול התזונתי בקרב אנשי צוות רפואי )רופאים, אחיות( ובקרב אנשים הסובלים מעודף משקל 

הנגישות לייעוץ תזונתי אצל דיאטנית יתר. במקביל, יש לדאוג להגדיל את הזמינות ו-והשמנת

באמצעות הסרת חסמים כלכליים וגיאוגרפיים, ולשלב את הטיפול התזונתי עם פעילות גופנית 

בשעות הפנאי. לבסוף, יש לדאוג להתאמה תרבותית של הייעוץ התזונתי עבור האוכלוסייה 

 ן יהודים וערבים.  היתר בי-הערבית על מנת לצמצם את הפערים בשיעורי עודף המשקל והשמנת

 

 

 .: מקור ההנחיות לדיאטה לצורך ירידה במשקל או שמירה על משקל4-מדד

 

 : המדד הורכב מהשאלה הבאה:הגדרת המדד

 ממי קיבלת את ההנחיות העיקריות לביצוע הדיאטה?

 התשובות:

 רופא .1

 דיאטנית, בייעוץ אישי או קבוצתי .2

 תכנית מאורגנת או קבוצת תמיכה שלא ע"י דיאטנית .3

 ספרים, אינטרנט או חומר מקצועי .4

 משפחה או מכרים .5

 גורם אחר .6

 בשאלון הסקר.  4.230המידע על המדד התקבל משאלה 

( קובצו יחד כגורם 3-6לצורך ניתוח הנתונים, הנחיות שניתנו ע"י גורם שאינו רופא או דיאטנית )

שמירה על  אחר. המידע התקבל ממשתתפים שדווחו על ביצוע דיאטה למטרת ירידה במשקל או

משתני על פי מדדי הפערים )מאפיינים הדמוגרפיים, -משתתפים(, וכלל ניתוח חד 1,612המשקל )

חברתיים וכלכליים(, עישון, פעילות גופנית בשעות הפנאי, הרגלי תזונה והערכה עצמית של מצב 

 הבריאות.
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 התפלגות המדד בקרב מי שדווחו על ביצוע דיאטה למטרת : 14-תרשים

 משתתפים( 1,612ירידה במשקל או שמירה על המשקל )             

 

 

 

 

 : (15,16תרשימים ראו )ממצאים 

  

 יתר השיבו שהמקור העיקרי לקבלת-מהמשתתפים בעלי עודף משקל או השמנת 27%רק 

 מהם דווחו 10%הנחיות לביצוע דיאטה לירידה או שמירה על המשקל הייתה דיאטנית, 

 השתמשו במגוון מקורות אחרים, כולל 62%העיקרי לקבלת ההנחיות, ו שהרופא היה המקור

 תכניות להרזיה ללא הנחיית דיאטנית, מידע המופץ ע"י המדיה, ומקורות נוספים.

 

 לא נמצא קשר בין מקור ההנחיות לביצוע דיאטה למין.מין:  .1

 

היה גבוה שיעור המדווחים על קבלת הנחיות לדיאטה ע"י דיאטנית עלה עם הגיל, וגיל:  .2

בבני  39%לעומת  20-24בגיל  16%) 20-24ומעלה, בהשוואה לבני  55בגיל  2-למעלה מפי

(. במקביל, שיעור המדווחים שרופא היה המקור העיקרי למתן הנחיות לדיאטה 65-74

 .    65-74בבני  22%-ל 20-24בגיל  8%-עלה מ

 

יתר -שיעור הערבים בעלי משקל עודף משקל או השמנת אוכלוסיית עולים ומיעוטים: .3

אשר דווחו שדיאטנית היוותה את המקור העיקרי לקבלת הנחיות לדיאטה לירידה 

, 27%לעומת  22%במשקל או למניעת עליה במשקל היה נמוך מהשיעור בקרב יהודים )

ות בהתאמה(. במקביל, השיעור של ערבים שדווחו שרופא היה המקור העיקרי להנחי

, 10%לעומת  17%לשמירה על דיאטה היה גבוה יותר בקרב ערבים מאשר ביהודים )
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בהתאמה(. בתוך האוכלוסייה היהודית, שיעור המדווחים על קבלת ההנחיות לדיאטה 

. קרוב לוודאי שקשר זה 1990מדיאטנית היה הכי גבוה בקרב עולים שעלו לארץ לפני 

 מתווך באמצעות הגיל.

 

ל קשר בין מידת הדתיות לבין המקור העיקרי לקבלת ההנחיות לא נמצא כדתיות:  .4

 יתר.-לביצוע דיאטה בקרב בעלי עודף משקל או השמנת

 

השיעור הגבוה ביותר של המדווחים על קבלת הנחיות לדיאטה  מצב משפחתי: .5

, בהתאמה(, והנמוך ביותר בקרב 20%-ו 40%מדיאטנית ומרופא היה בקרב אלמנים )

בהתאמה(. הקשר בין המצב המשפחתי ומקור ההנחיות לדיאטה  ,7%-ו 21%הרווקים )

 מתווך קרוב לוודאי ע"י הגיל.

 

נמצא קשר הפוך בין מספר הנפשות במשק הבית לבין קבלת הנחיות מספר נפשות:  .6

לדיאטה ע"י דיאטנית או רופא. בקרב המתגוררים בגפם, שיעור המקבלים הנחיות ע"י 

 5בקרב המשתתפים המשתייכים למשקי בית בני  .17%, וע"י רופא 31%דיאטנית היה 

 , בהתאמה. 10%-ו 23%נפשות ומעלה, שיעורים אלה היו 

 

: נמצא קשר בין מקור ההנחיות לדיאטה ובין מאפיינים כלכלי-מאפייני מעמד חברתי .7

 כלכלי:-של מעמד חברתי

נמצא קשר ברור בין רמת ההשכלה והמקור העיקרי להנחיות השכלה:  .א

השיעור הנמוך ביותר של המקבלים הנחיות ע"י דיאטנית לדיאטה, כאשר 

שנות לימוד  13שנות לימוד, והגבוה ביותר ע"י בעלי  0-8היה בקרב בעלי 

, בהתאמה(. לעומת זאת, הקשר בין השכלה וקבלת 27%-ו 23%ומעלה )

הנחיות לדיאטה מרופא הראה מגמה הפוכה: השיעור הגבוה ביותר של 

 רופא היה בקרב בעליהמקבלים הנחיות לדיאטה מ

-ו 23%שנות לימוד ומעלה ) 13שנות לימוד, והנמוך ביותר בקרב בעלי  0-8

 , בהתאמה(.9%

 

הקשר בין הכנסה והמקור להנחיות לדיאטה היה דומה לקשר  הכנסה: .ב

שתואר לעיל עם השכלה, כאשר השיעור הנמוך ביותר של אנשים בעלי עודף 

יתר שקיבלו הנחיות מדיאטנית היה בקרב בעלי הכנסה -משקל או השמנת

חודש, והגבוה ביותר בקרב בעלי הכנסה ₪/  2,000<חודשית ממוצעת לנפש 

  23%ומעלה )₪  4,000נפש של חודשית ממוצעת ל

, בהתאמה(. לעומת זאת, שיעור המדווחים שקבלו הנחיות לדיאטה 33%-ו

חודש היה ₪/  2,000<מרופא   בקרב בעלי הכנסה חודשית ממוצעת לנפש 

ומעלה ₪  4,000גבוה מזה שבקרב בעלי הכנסה חודשית ממוצעת לנפש של 

 , בהתאמה(. 7%-ו 15%)
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שיעור המדווחים על דיאטנית כמקור להנחיות לדיאטה הגבוה  תעסוקה: .ג

ביותר היה בקרב אנשים שאינם שייכים לכוח העבודה והנמוך ביותר בקרב 

, בהתאמה(. בדומה, שיעור המדווחים על 32%לעומת  27%מועסקים )-בלתי

קבלת המלצות לדיאטה מרופא בקרב אנשים שאינם שייכים לכוח העבודה 

 , בהתאמה(.8%לעומת  16%בקרב המועסקים )היה כפול מזה ש

 

נמצא קשר בין מחוז המגורים ובין המקור העיקרי  הבדלים גיאוגרפיים: .ד

להנחיות לדיאטה לירידה במשקל או מניעת עליה במשקל, כאשר השיעור 

הנמוך ביותר של המדווחים על קבלת הנחיות מדיאטנית היה במחוז צפון, 

, בהתאמה(. שונות גבוהה בין 33%-ו 15%והגבוה ביותר במחוז מרכז )

המחוזות נמצאה גם בשיעור המדווחים על קבלת המלצות לדיאטה מרופא, 

אביב והגבוה -כאשר השיעור הנמוך ביותר נמצא בקרב תושבי מחוז תל

 , בהתאמה(.18%-ו 8%ביותר בתושבי מחוז ירושלים )

 

 ת לדיאטה שיעור המדווחים על דיאטנית כמקור העיקרי להנחיו: 15-יםתרש

  לירידה במשקל או למניעת עלייה, לפי קבוצת אוכלוסייה         

 )הקו המקווקו מסמן את השיעור בכלל האוכלוסייה(
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 שיעור המדווחים על רופא כמקור העיקרי להנחיות לדיאטה : 16-תרשים

 לירידה במשקל או למניעת עלייה, לפי קבוצת אוכלוסייה                

 )הקו המקווקו מסמן את השיעור בכלל האוכלוסייה(           

 
 

 דיון ומסקנות:

מכלל האנשים הסובלים מעודף משקל או השמנת יתר השומרים על דיאטה, דווחו  27%רק 

 שדיאטנית היוותה את המקור להנחיות העיקריות לדיאטה. 

שיעור נמוך של קבלת המלצות תזונתיות מדיאטנית לצורך ירידה במשקל היה קשור בגיל צעיר 

 ערבי, ורמת השכלה נמוכה.יותר, מגורים במחוז צפון וירושלים, השתייכות למגזר 

במקביל, חלק גדול ממאפיינים אלה נמצאו קשורים דווקא עם שיעור גבוה של קבלת המלצות 

 תזונתיות לדיאטה מרופא.

 

 :החוקרים המלצות

יתר היא להשיג משקל גוף תקין, ולהקנות מודעות -מטרת הטיפול התזונתי בעודף משקל והשמנת

זמן על מנת למנוע עלייה חוזרת -לתזונה בריאה, הרגלי אכילה נכונים, וכלים להתמודדות לאורך

 במשקל. 

המקור המקצועי ביותר לטיפול תזונתי הוא הדיאטנית הקלינית ובכל זאת המציאות מראה 

 ת משליש מהזקוקים לייעוץ מקצועי מקבלים אותו מדיאטנית. שפחו

מנגד, למרבית הרופאים אין כל הכשרה מקצועית למתן ייעוץ תזונתי, ובכל זאת נמצא ששיעור 

לא מבוטל מהמשיבים דווחו שהרופא היה המקור להנחיות העיקריות לביצוע הדיאטה לירידה 

 במשקל.  

עודף משקל והשמנה בתוך מערכת הבריאות תנוהל ע"י יש חשיבות רבה לכך שההתמודדות עם 

דיאטניות. התפקיד של הרופאים הוא באיתור הזקוקים לייעוץ תזונתי, הפנייתם לדיאטנית, 

 ותיאום מטרות ודרכי הטיפול עמה. 
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יתר באוכלוסייה יש מקום גם לתוכניות -לאור ההימצאות הגבוהה של עודף משקל והשמנת

תמיכה המנוהלות ע"י מדריכים/מאמנים שאינם בעלי תואר בתזונה, אולם מאורגנות או קבוצות 

רצוי שהפונים אליהם יהיו אנשים צעירים וללא בעיות רפואיות, ושתוכניות אלה ילוו בתמיכה 

 מקצועית על ידי דיאטנית מוסמכת.

 

הפערים הגיאוגרפיים והסוציואקונומיים בשיעור האנשים המקבלים את ההנחיות העיקריות 

לדיאטה ע"י דיאטנית מחייבים התייחסות הולמת של מערכת הבריאות באמצעות פריסה ארצית 

שוויונית של כ"א מקצועי, הסרת חסמים כלכליים לטיפול תזונתי והתאמת התוכניות למגזרי 

 האוכלוסייה השונים.  

 

 

 מצב רגשי על פי דיווח עצמי

 שטרית, ד"ר גיורא קפלןעיבוד וניתוח נתונים וכתיבת הדו"ח: גב' אנג'לה 

 עריכה: גב' יעל שחר

 

 :מבוא

 

מוחשיים, ובהמשך התייחס גם -השוויון בבריאות התמקד בעבר בהשפעה של תנאים חומרים-אי

-להבדלים בהתנהגויות הקשורות לבריאות. היום, ישנה תפיסה המתייחסת לגורמים פסיכו

השפעה הישירה או העקיפה של סוציאליים בהקשר לפערי בריאות. המחקר בתחום זה מתמקד ב

סוציאלי, בוחן את התפלגותו באוכלוסייה, ובמקרים רבים מוצא שהוא משמש כגורם -דחק פסיכו

 מתווך המסביר את הקשר בין מיקום במבנה החברתי ובין בריאות. 

כמו כן, הגדרות הבריאות הרחבות המקובלות היום הכוללות: רווחה פיזית, נפשית וחברתית, 

וטנציאל הבריאותי, מחייבות התייחסות למצב הרגשי ולא רק למחלות ופתולוגיות, ומימוש הפ

 בבחינת פערים בבריאות.     

 .2010: למ"ס, סקר חברתי מקור הנתונים

 

. יש לציין כי מצב רגשי בשנה האחרונה על פי דיווח עצמי של רגשות שליליים  :הגדרת המדד

  קליני נפשי.ההתייחסות איננה לפתולוגיה או לאבחון 

 

 :  הגדרה אופרטיבית

 השאלות הבאות: 5 -המדד הורכב מ

 לחוץ/ההחודשים האחרונים, האם הרגשת  12 -ב? 

 מדוכא/ מדוכאתהחודשים האחרונים, האם הרגשת  12 -ב? 

 לא יכול/ה להתמודד עם הבעיות שלךהחודשים האחרונים, האם הרגשת שאתה  12 -ב? 

 מלא/ת מרץהחודשים האחרונים, האם הרגשת  12 -ב? 

 דאגות הפריעו לך לישוןהחודשים האחרונים, האם  12 -ב? 
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 סולם התשובות בכל חמשת השאלות היה:

 לעיתים קרובות .1

 מדי פעם .2

 לעיתים רחוקות .3

 בכלל לא .4

 

סנכרון  היות ולעיתים נשאל המרואיין לגבי רגשות חיוביים ולעיתים לגבי רגשות שליליים, ביצענו

 של התשובות כך שציון גבוה מייצג מצב רגשי לא טוב. לאחר מכן, נבנה מדד מסכם.

 נקודות. 5-20המדד מורכב מסיכום הציונים של חמשת השאלות והוא נע בין 

 קבוצות )ע"פ רבעונים עד כמה שניתן(. ארבע הדרגות הן: 4 -הציון המסכם חולק ל
 

  (5-13גבוה )ציונים 

  (14-16סביר )ציונים 

  (17-18נמוך )ציונים 

  (19-20נמוך מאוד )ציונים 

 

 

 התפלגות האוכלוסייה לפי המדד למצב רגשי :17-תרשים

 
 

 

  

20.1 
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 נמוך מאד נמוך סביר גבוה



 שוויון בבריאות של משרד הבריאות במכון גרטנר-. הבדלים באורח חיים: נתונים מתוך מרכז הידע בנושא אי2פרק 

45 

 

 

 : ניתוח הנתונים

)קטגוריה "נמוך מאד"( לפי המשתנים  שליליים רגשיים ומצבים תחושותנבדקה השכיחות של 

משתני שבו נבדק -תלויים שנבחרו לניטור פערים בבריאות.  בהמשך נעשה עיבוד רב-הבלתי

הסיכוי לדווח על מצב רגשי שלילי ונכללו במודל כל המשתנים שהיו בעלי מובהקות סטטיסטית 

וסברים על ידי יתר משתני.  מטרת עיבוד זה הוא לבחון באיזו מידה הפערים מ-בעיבוד החד

המשתנים, אך יש לזכור שהשכיחות מבטאת  כשלעצמה עובדה.  לדוגמא, השכיחות של מצב רגשי 

+( אך בפיקוח 75בקרב בני  1.9)פי  45-64 -מאשר בקרב בני ה 1.3+ גבוהה פי 65-שלילי בקרב בני ה

בר, שהמשתנים על יתר המשתנים הסיכוי לדווח על מצב רגשי שלילי איננו שונה.  משמעות הד

-ומעלה.  בנוסף נערך עיבוד רב 65-המשפיעים על מצב רגשי שלילי שכיחים יותר בקרב בני ה

 יהודים.     -משתני נפרד ליהודים ולא

 

 (:18תרשים )ראו ממצאים 

 השכיחותכחמישית מאוכלוסיית ישראל, על פי המדד למצב רגשי, נמצא במצב רגשי נמוך מאד. 

 "נמוכים מאד" גבוה יותר באופן מובהק בקרב: רגשיים ומצבים תחושות של

 

 38% -בעלי השכלה עממית )ע"פ שנות לימוד(:  .1

משתני הסיכוי לדווח על מצב רגשי שלילי יורד באופן מובהק עם עליה -בעיבוד הרב

 בהשכלה.

  

 30% -+: 65אנשים בגילאי  .2

על כל יתר  משתני תוך פיקוח-+. בעיבוד רב75בקרב בני  43%-שיעור זה מגיע ל

 שנים.  64עד  עם הגיל המשתנים, הסיכוי למצב רגשי שלילי עולה

 

 בהתאמה 49%-ו 30% -גרושים ואלמנים:  .3

השכיחות הגבוהה של הגרושים הופכת ללא מובהקת כאשר מפקחים על יתר המשתנים 

אבל הסיכוי של האלמנים נותרת גבוהה באופן מובהק גם בפיקוח על כל יתר המשתנים.  

הפוכה מתרחשת אצל הרווקים שהם בעלי סיכוי גבוה לדווח על מצב רגשי בעיבוד  תופעה

(.בקרב 17-18%משתני אך השכיחות שלהם כקבוצה איננה שונה מזו של הנשואים )-הרב

בסיכון לדווח על מצב רגשי שלילי בהשוואה  50%הרווקים והאלמנים נצפתה עליה של 

 לנשואים.

 

 33% -אנשים הגרים לבד:  .4

 מהאנשים הגרים במשק בית של אדם אחד דיווחו על מצב רגשי שליש 

 "נמוך מאוד". ניתן לקשר ממצא זה לממצא הקודם. 
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 28-30% -עולים חדשים:  .5

והלאה. תוך פיקוח על כל יתר  1990קבוצה זו מתייחסת ליהודים שעלו לארץ משנת 

רגשי שלילי בהשוואה המשתנים נותר עדיין סיכוי גבוה יותר לעולים לדווח על מצב 

 לילידי הארץ וללא יהודים.

 

 29% -: 6בלתי מועסקים .6

משתני יש לבלתי מועסקים סיכוי -קבוצה זו מורכבת מאנשים מובטלים, בעיבוד הרב

כפול בהשוואה למועסקים לדווח על מצב רגשי שלילי.  בקרב אנשים "שאינם שייכים 

, אבל לא ניתן לפרק קבוצה 31%תה השכיחות למצב רגשי "נמוך מאוד" הי 7לכח העבודה"

 זו שהיא הטרוגנית ביותר.

 

    כלכלי:-מצב חברתי .7

נבחרו מספר מדדים, בנוסף להשכלה שהוצג קודם. הממצאים הם פחות חזקים, פרט 

 לדיווח על חוסר יכולת לכסות את הוצאותיהם:  

 

  (8בית במשק לנפש ממוצעת בעלי הכנסה נמוכה: )ע"פ הכנסה .א

לחודש, השכיחות ₪  4,000 -בקרב בעלי הכנסה ממוצעת לנפש של פחות מ

. גם לאחר פיקוח על יתר המשתנים, נמצא כי לאנשים 25-26%שנצפתה היתה 

ברמת הכנסה זו יש סיכוי גבוה לדווח על מצב רגשי נמוך מאד באופן מובהק 

 לנפש לחודש.₪  4,000 -לעומת בעלי הכנסה מעל ל

 

 29% -לות על רכב או על דירה: אנשים שאין להם בע .ב

השכיחות של המדד לא הושפעה מבעלות על דירה.  נצפה שאנשים בעלי דירה 

לדווח על מצב רגשי שלילי לעומת אנשים ללא  14%ובעלי רכב היו בסיכוי נמוך ב

 בעלות על דירה ורכב, אך הבדל זה היה בעל משמעות סטטיסטית גבולית.
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 לא כלל, אף עבדו "שבוע הקובע" )השבוע שהסתיים בשבת שלפני מועד הריאיון( לא-ומעלה אשר ב 20אנשים בני  

 לעבוד להתחיל יכולים והיו ,הקובע לשבוע השבועות שקדמו בארבעת פעיל באופן עבודה אחת, אבל חיפשו שעה

 .  המתאימ "עבודה להם הוצעה לו ,הקובע בשבוע
7

אנשים  ;תלמידים כלולים זו בקבוצה הקובע. בשבוע מועסקים בלתי היו ולא מועסקים היו שלא ומעלה 20 בני 
שאינם  אנשים ;ביתן למשק מחוץ אחת שעה אף עבדו שלא בית עקרות ;תמורה כל ללא בהתנדבות שעבדו

 .הקובע' בשבוע אחת שעה אף עבדו מרנטה, וכו'; 'שלא מפנסיה, מקצבה, החיים אנשים ;לעבוד מסוגלים
  .חובה בשירות חיילים גם נכללים זו בקבוצה

8
  ההכנסה הכוללת טווח על המרואיינים דיווח על לחודש. מבוסס ברוטו בית במשק לנפש ממוצעת הכנסה 
  בחשבון הערך נלקח בית משק המס. לכל ניכוי לפני המקורות, מכל הבית משק בני כל של לחודש, ברוטו 
 ברוטו ) בית במשק לנפש הבית. הכנסות במשק הנפשות במספר חולק שדווח, והוא הטווח שבאמצע 
 .ומעלה ח"ש 4,001 גבוהה ₪;  4,000בינונית עד ח;"ש 2,000 קטגוריות: נמוכה, עד לשלוש לחודש, קובצו 
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 :  9לכסות את ההוצאות אנשים שטענו שאינם מצליחים .ג

)לא כל כך מצליחים(.  הממצא נותר מובהק  28%)בכלל לא מצליחים(,  42%

משתני ומראה מגמה ברורה ומובהקת של ירידה בסיכוי לדיווח מצב -בעיבוד הרב

 רגשי "נמוך מאוד" עם עלייה בהצלחה בכיסוי ההוצאות. 

 

 25% -נשים:  .ד

מאד. הנטייה הגוברת של נשים לדווח על רבע מהנשים דיווחו על מצב רגשי נמוך 

 76%מצב רגשי ירוד נשמר גם בפיקוח על כל יתר המשתנים. לנשים סיכוי של 

 יותר מאשר לגבאים לדווח על מצב רגשי "נמוך מאוד".

 

 לא יהודים:  .ה

יהודים באחוז המדווחים על מצב רגשי "נמוך -בעוד שאין הבדל בין יהודים ללא

יהודים המדווחים על מצב -בהתאמה(, אחוז הלא 18.6%לעומת  20.7%מאוד" )

רגשי "גבוה" היה כמעט כפול מזה של היהודים. בעיבוד רב משתני, לא נצפה 

 הבדל בדיווח על מצב רגשי בין ערבים ויהודים ילידי הארץ.

 

 10% -חרדים:  .ו

בקרב אנשים שהגדירו עצמם כ="דתיים מאוד" )יהודים בלבד( השכיחות לדווח 

יהודים אין למשתנה "רמת -(. בקרב הלא10%י שלילי נמוכה בהרבה )על מצב רגש

 דתיות" השפעה.

 

 חודשים או יותר: 6פיזית כלשהי הקיימת /אנשים שדיווחו על בעיה בריאותית .ז

36% 

בעיית בריאות נמצאה קשורה בצורה מובהקת עם מצב רגשי. אנשים שדווחו שהם 

 מאלה שלא סבלו. 3י סובלים מבעיית בריאותית דווחו על מצב רגשי פ
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  לחשמל, הבית למזון, משק של החודשיות ההוצאות כל את לכסות מצליחים אתם מבוסס על השאלה: האם 
 ללא קושי, מצליחים, לא כל כך, בכלל לא.   התשובות:  ?וכדומה לטלפון
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 : פערי בריאות לפי המדד למצב רגשי18-תרשים

 )הקו המקווקו מסמן את השיעור בכלל האוכלוסייה(

 

 

 

 דיון והמלצות:

ניתוח זה מראה שמצב רגשי ירוד איננו מתפלג באופן שווה באוכלוסיית ישראל.   מצב  רגשי ירוד 

אלמנים, עולים חדשים, בלתי מועסקים, בעלי , נשים, 75שכיח יותר בקרב מבוגרים מעל גיל 

אקונומי נמוך. מצב רגשי המאפיין קבוצות מסוימות -השכלה נמוכה, ובעלי מעמד סוציו

שיוויון בבריאות, לחקור את מקורותיו ולבחון -באוכלוסייה חייב להיות חלק מההתייחסות לאי

 דרכי התערבות אפשריים, הן ברמה הקבוצתית והן ברמה הפרטנית
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האם חשוב איפה  ,כשתושב ישראל פוגש את מערכת הבריאות". 3פרק 

 "הוא גר?

 מכון ברוקדייל-ג'וינט-מאיירס -הרטום  -גרינברג ותמר מדינה-שולי ברמלי

  

 :הקדמה

במערכת הבריאות בקהילה  שוויון-הקשורות לאיבמאמר זה נציג ממצאים הקשורים לסוגיות 

מגורים. המאמר מבוסס  אזורמנקודת ראותם של צרכני השירות, תוך התמקדות בהבדלים לפי 

 . 20121על ממצאים מסקר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות שנערך בסוף 

במאמר נציג את המפגש של המבוטח עם מערכת הבריאות בכל הארץ ובאזורים השונים שלה, 

וזאת בהשוואה לתושבים באזורים אחרים בישראל. בעיקר נתמקד בתושבי באר שבע והדרום 

 באזוריםובתושבי חיפה והצפון אולם נציג גם עדויות לפריפריה חברתית ועדויות לאי שוויון גם 

נתמקד בחוויית  2נסקור את מצבם הבריאותי של התושבים. בפרק  1 אחרים בארץ. בפרק

בקשר לקופה, במעברי קופה ובאופן אספקת  3השימוש בשירותי בריאות של התושבים. בפרק 

 הביטחוןיוקדשו לנושאי הנגישות לשירותי בריאות ולתחושת  5ופרק  4השירותים בקופה. פרק 

 במערכת הבריאות. 

 שיטת המחקר

אחר תפקוד מערכת הבריאות מנקודת מבטם  1995מכון ברוקדייל עוקב כבר מאז -וינטג'-מאיירס

, בליווי של ועדת היגוי בה שותפים נציגי 2012דצמבר -של הצרכנים. הסקר האחרון נערך באוגוסט

 כל קופות החולים, משרד הבריאות, משרד האוצר, המוסד לביטוח לאומי, וארגוני צרכנים.

ידי יחידת עבודת השדה של -ע במכון ברוקדייל בליווי צוות המחקר, עלאיסוף הנתונים התבצ

תמיר. המדגם הוא מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל )בני -המכון ובניהולה של חן צוק

איש בארבע שפות )עברית, ערבית, רוסית ואנגלית( ושיעור  2,327ומעלה(. בסך הכל רואיינו  22

ה שקלול לפי יחס הדגימה והרכב האוכלוסייה כדי להגיע לייצוג . נעש61%ההיענות עמד על 

מדויק; מאפייני המדגם קרובים למאפייני האוכלוסייה לפי נתוני הלמ"ס, משרד הבריאות 

 והמוסד לבטל"א. 

 למחקר שתי מגבלות מרכזיות:

יחים . מכיוון שהנתונים נאספו באמצעות סקר טלפוני של דגימה על בסיס רשימת הטלפונים הני1

 בישראל, במחקר יש ייצוג חסר של האוכלוסייה הבדואית בדרום. 

                                                                 
1

יש לציין כי לגבי חלק מהמדדים שיוצגו במאמר קיימים גם מקורות מידע אחרים שאינם סקר )כמו נתוני הביטוח  
הלאומי( או שמגיעים מסקר עם מספר רב יותר של משיבים )כמו סקרי הלמ"ס(; היתרון של ניתוח נתוני סקר 

נים גם דיווח )למשל על מצבם הצרכנים הוא שההערכה מבוססת על מידע מצרכני השירותים. הצרכנים נות
הבריאותי( וגם הערכה )למשל שביעות רצון(. למרות המגבלות הידועות של דיווח עצמי, הגישה הרווחת כיום היא 
שצרכני השירותים הם מקור מידע תקף ומהימן לגבי מגוון היבטים של שירותי בריאות ומספקים מידע שלא יכול 

 להגיע ממקור אחר.
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-. מכיוון שהנתונים מבוססים על סקר צרכנים ודיווח עצמי חסרים היבטים חשובים של אי2

 שלא נבדקו על ידנו, כגון איכות הטיפול הקליני.  שוויון

 

 : תיאור המבוטח תושב האזורים השונים בארץ לפי מצב הבריאות1פרק 

נבדקה התפלגות המרואיינים בסקר על פי משתנים דמוגרפיים, חברתיים וכלכליים לפי אזור 

מגורים. נמצא שמצבם הבריאותי של תושבי באר שבע והדרום וחיפה והצפון גרוע בהשוואה 

שיעור   -למצבם הבריאותי של הגרים בשאר אזורי הארץ, וזאת בייחוד בהשוואה לגרים בירושלים

זהה לתושבי חיפה  -27%וחים על מחלה כרונית ועל מצב בריאותי בינוני ומטה )גבוה מקרבם מדו

בירושלים(. עם זאת, שיעור הדיווח על תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה  12%והצפון, מול 

עור אצל תושבי י(, לעומת זאת, הש23%של תושבי באר שבע והדרום זהה לשיעור הכללי בארץ )

 (. 28%לשאר האזורים )חיפה והצפון גבוה יחסית 

שיעור נמוך  -, מצבם של תושבי ירושלים חיובי בהשוואה לשאר האזורים1לוח כפי שניתן לראות ב

(, ועל 17%וזאת בדומה לתושבי המרכז  12%מקרבם מדווחים על מצב בריאות בינוני ומטה )

כרוניות.  תחושת מצוקה נפשית בשנה האחרונה. בירושלים יש גם שיעור נמוך יותר של מחלות

ייתכן וניתן להסביר זאת בשיעור הגבוה של אנשים דתיים וחרדים בירושלים, אשר נוטים לדווח 

על מצב בריאות טוב כסוג של ביטוי אמונה באל. לעומת זאת קיים שעור גבוה של דיווח על מחלות 

 ( בקרב תושבי תל אביב.26%( ותחושת מצוקה בשנה האחרונה )33%כרוניות )

 

 ור המרואיינים לפי משתני בריאות, באזורים השונים בארץ )באחוזים(שיע 1לוח 

 אזור מגורים 

(N=2,327) ירושלים 
(N=317) 

חיפה 
 והצפון

(N=724) 

 מרכז
(N=829) 

 אביב -תל
(N=194) 

ב"ש 
 והדרום 

(N=263) 

 36 33 28 32 24 30 חולים כרוניים*

 27 21 17 27 12 21 מצב בריאות בינוני ומטה*

 23 26 20 28 19 23 מצוקה נפשית בשנה האחרונה* תחושת

*p<0.01 

 

 : השימוש בשירותי בריאות לפי אזור מגורים2פרק 

במחקר ביקשנו לזהות את אלו הנמצאים במגעים רבים יותר עם המערכת. ברור כי לאלו הפוגשים 

בה באופן את המערכת באופן תכוף וקבוע יש חוויה אחרת של מערכת הבריאות, למול הפוגשים 

ספורדי. במחקר הוגדר משתנה "משתמשים" המבקש לזהות אנשים הנצרכים באופן קבוע או 

. Commonwealth Fund-תכוף לשירותי בריאות. לצורך הגדרת "משתמשים" נעזרנו בהגדרת ה

ההגדרה כוללת: אנשים המגדירים את מצבם הבריאותי כבינוני ומטה, ו/או מי שקיבלו טיפול 

כרונית, פציעה או נכות, ו/או אנשים שנותחו בשנתיים האחרונות ו/או שאושפזו רפואי למחלה 
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. להלן נדווח על הממצאים לגבי כל אחד מהממדים המרכיב את המשתנה 2בשנתיים האחרונות

"משתמשים" וכן על המדד עצמו. בנוסף נציג ממצאים לפי משתנים אחרים הקשורים לשימוש 

 (.2לוח ולא כלולים במדד )

מציג את דפוס השימוש של תושבי הארץ בשירותי הבריאות. מהלוח עולה כי בבאר שבע  2לוח 

(, לעומת זאת בחיפה והצפון מאושפזים יותר 18%מול  15%והדרום מאושפזים פחות מהממוצע )

 49%(. תושבי באר שבע והדרום מבקשים יותר הפניות או התחייבויות מהממוצע )22%מהממוצע )

 ההפניה(. יש לציין כי לא כל המבקשים מקבלים את 44%יפה והצפון פחות )( ותושבי ח45%מול 

  . מופיע המשתנה קיבל הפנייה ו/או התחייבות אחרי מאמץ או בקושי 3לוח ו/או התחייבות. ב

מהלוח עוד עולה כי בחיפה והצפון ובבאר שבע והדרום שעור גבוה יותר של מרואיינים ענו על 

בקרב תושבי חיפה והצפון  45%הקריטריונים והוגדרו על ידנו כמשתמשים במערכת הבריאות )

אוכלוסיית המרכז(. בנוסף,  37%-בקרב האוכלוסייה הכללית ו 41%ובאר שבע והדרום לעומת 

משתמשים יותר בטיפולים למחלות כרוניות, פציעות או נכות, מה שעולה בקנה  תושבי תל אביב

, לפיו לתושבי תל אביב שיעור גבוה יחסית של חולים כרוניים, אולם 1לוח אחד עם הנתונים של 

לגבי שאר המשתנים הקשורים בשימוש בשירותי בריאות שנבדקו, נראה שאין שימוש רב יותר של 

( בהשוואה לשאר 32%יתן לראות שתושבי המרכז משתמשים יותר )תושבי תל אביב. עוד נ

( בשירותי הרפואה מרחוק, הכוללים אינטרנט ומוקד טלפוני. בבאר שבע והדרום 28%האזורים )

 השימוש די דומה לשימוש בארץ באופן כללי ובחיפה והצפון השימוש נמוך יותר. 

 

 באזורים השונים בארץ )באחוזים( שיעור המרואיינים לפי שימוש בשירותי בריאות 2לוח 

 אזור מגורים 

(N=2,327) ירושלים 
(N=317) 

חיפה 
 והצפון

(N=724) 

 מרכז
(N=829) 

 אביב -תל
(N=194) 

ב"ש 
 והדרום 

(N=263) 

 19 16 15 14 17 15 עבר ניתוח בשנתיים האחרונות

 15 20 15 22 19 18 אושפז בשנתיים האחרונות*

פציעה או  קיבל טיפול למחלה כרונית,
 נכות בשנה האחרונה#

 
16 

 
12 

 
17 

 
15 

 
22 

 
16 

 45 44 37 45 37 41 משתמשים במערכת הבריאות*

 88 86 88 86 91 87 ביקור רופא משפחה בשנה אחרונה

ביקור אצל רופא יועץ בשלושת החודשים 
 האחרונים

49 44 47 50 54 48 

בקשת הפניה ו/או התחייבות בשנה 
 אחרונה

45 49 44 41 48 49 

 27 27 32 23 27 28 שימוש בשירותי רפואה מרחוק*

*p<0.01, #p<0.05 

 
                                                                 

2
ש הבדל בין מי שעבר ניתוח לבין מי שאושפז, ולא כל מי שמנותח גם מאושפז, ולהיפך. לפי נתוני יש להבהיר כי י 

 40%( המנותחים אושפזו במסגרת הניתוח בבית חולים, ו60%מהאוכלוסייה הכללית שנותחו, רוב ) 15%הסקר, בקרב 
קלות יחסית שלא דורשות אישפוז. מנותחים אלו הם אנשים שעברו בעיקר פרוצדורות כירורגיות  -נותחו ללא אשפוז
( עברו ניתוח במסגרת האשפוז ומחציתם לא 50%מהאוכלוסייה הכללית שאושפזו מחציתם ) 18%מצד שני, בקרב 

עברו ניתוח, מאושפזים אלו עוברים טיפולים שונים, ו/או בדיקות ופרוצדורות לא כירורגיות, ו/או מקבלים תרופות 
 ולים.ו/או נמצאים לשם השגחה בבית הח
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כדי לבדוק האם קיימת השפעה עצמאית של המשתנה אזור המגורים על סוגי השימוש השונים 

שנבדקו והוצגו לעיל, ביצענו ניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, תוך פיקוח על משתני 

 1.1לוח  1נספח מגורים וקופה. ב אזור: גיל, מין, הכנסה, השכלה, שפה, מצב בריאות, 3רקע

 מוצגים ממצאי הרגרסיות עם משתני השימוש. 

 מהניתוח הרב משתני עולה כי: 

  ומעלה סיכוי גבוה יותר מאחרים להיות  65לאנשים במצב בריאות בינוני ומטה ובני

תושבי באר שבע והדרום ולגברים סיכוי נמוך מנותחים ולהתאשפז בשנתיים האחרונות; ל

 יותר מאחרים להתאשפז. 

  ומעלה ולאנשים במצב בריאות בינוני ומטה סיכוי גבוה לקבל טיפול למחלה  65לבני

בהתאמה(; לעומת זאת, לבעלי הכנסה נמוכה והשכלה  5ו  3כרונית יותר מאחרים )פי 

  נמוכה סיכוי נמוך יותר לקבל טיפול למחלה כרונית.

  במקביל, על משתני השימוש האחרים שנמדדו: ביקור אצל רופא משפחה, ביקור אצל

רופא יועץ ובקשת הפנייה ו/או התחייבות, נמצא שלמבוגרים, נשים ואלו המעריכים את 

מצב בריאותם כבינוני ומטה סיכוי גבוה יותר להשתמש. לעומת זאת לבעלי השכלה נמוכה 

לבקר  1.7השתמש. בנוסף, לתושבי ירושלים סיכוי של פי והכנסה נמוכה סיכוי נמוך יותר ל

לבקש הפניה ו/או התחייבות לעומת האחרים. גם לתושבי  1.6אצל רופא משפחה ופי 

 הצפון והדרום סיכוי גבוה יותר לבקש הפנייה ו/או התחייבות. 

  נשים, בעלי 65לגבי שימוש ברפואה מרחוק התמונה מעט שונה. לצעירים מתחת לגיל ,

לה גבוהה ודוברי עברית סיכוי גבוה יותר להשתמש. לתושבי חיפה והצפון סיכוי נמוך השכ

 יותר להשתמש ברפואה מרחוק.  

 

, שביעות רצון מהקופה, מעברי קופה ואופן אספקת השירות בקופה לפי תחטבמ ה: קופ3פרק 

 אזור מגורים

ירותים ובפרט במעבר בין בפרק זה נראה כי קיים גם עניין בהבדלים הקשורים לאופן אספקת הש

מביא את התפלגות המרואיינים לפי  3לוח קופות, שביעות הרצון מהקופה והקופה המבטחת. 

 משתנים הקשורים לאופן אספקת השירותים.

 בהתאם לידוע מנתוני הביטוח הלאומי, בחיפה והצפון ובבאר שבע והדרום  :קופה מבטחת

בקופת חולים כללית; זאת לעומת  יותר ממחצית התושבים מדווחים כי הם מבוטחים

 אביב וירושלים. -בקרב תושבי תל 40%-שעורים הקרובים ל

 שעור גבוה יותר של תושבי חיפה והצפון עברו קופה  -מעבר בין קופות ושיקול לעבור קופה

(, ושעור אלו ששקלו 3.5%לעומת  5%בפועל בשנתיים האחרונות לעומת הממוצע הארצי )

(. לעומת זאת שעור נמוך יותר של תושבי 12%ממוצע הארצי )שם לעבור קופה דומה ל

                                                                 
3

(. בחירת המשתנים שנכללו בניתוח robustnessהמודלים לרגרסיה נבחרו לאחר בדיקת חוזק המודלים ויציבותם ) 
משתני התבססו על הספרות המקצועית, וכן על הניתוח הדו משתני. בתהליך הבדיקה נכנסו בשלבים משתנים -הרב

ודלים שבהם שיעור השיפור הוא הגבוה ביותר ומבחן משתני, ולבסוף, נבחרו המ-שונים שנמצאו מובהקים בניתוח הדו
 הטוב ביותר. Hosmer & Lemeshow-ה



 גר? הוא איפה חשוב האם ,הבריאות מערכת את פוגש ישראל כשתושב .3 פרק

88 

 

( אך שעור גבוה יותר מהם שקל לעבור קופה ולא עבר 2%באר שבע עברו קופה בפועל )

 (. 16%מסיבות שונות )

  למרות הנאמר לעיל, שיעור האנשים שטוענים כי הם מרוצים ומרוצים מאוד מהקופה

( וגבוה מזה 93%וה יותר מהממוצע הארצי )בקרב תושבי באר שבע והדרום הוא מעט גב

(. אולם שביעות הרצון של תושבי באר שבע והדרום 89%של תושבי חיפה והצפון )

מזמינות השירותים נמוכה יותר. שיעור נמוך בקרב תושבי באר שבע והדרום סברו 

( בהשוואה לממוצע הארצי 8%ששעות העבודה של הרופאים המקצועיים נוחות מאוד )

(; בנוסף, שיעור נמוך יותר בקרב תושבי באר 17%ולעומת תושבי חיפה והצפון )( 13%)

( לעומת הממוצע 15%שבע והדרום סברו ששעות העבודה של המשרד היו נוחות מאוד )

 (. 24%( ובאופן ספציפי בירושלים )20%)

 שעור גבוה יותר של תושבי חיפה והצפון בהשוואה לאחרים  -אופן אספקת השירותים

 בממוצע הארצי(.  72%לעומת  78%ים כי יש להם רופא המרכז את הטיפול בהם )מדווח

 מתושבי חיפה והצפון דיווחו על כך שכאשר נזקקו  22%-רבע מתושבי באר שבע והדרום ו

לטיפול רפואי בערב או בסוף שבוע או בחגים )לא בשעות העבודה( היה להם קשה עד קשה 

-הים בהרבה משעור המדווחים כך במרכז ובתלמאד לקבל טיפול כזה. שעורים אלו גבו

 אביב, אך דומים למצב בירושלים. 

  ,לא נמצא הבדל לפי אזורים בשיעור המדווחים כי קיבלו הסבר מרופא על תרופות

בשיעור המדווחים על קושי בקבלת הפניות ו/או התחייבויות ובשיעור המדווחים על קושי 

 לקבל טיפול.

  בקרב אלו שקיבלו הפנייה או התחייבות בשנה  -השירותים בפועלאפשרות הבחירה בנותן

האחרונה בדקנו האם בפעם האחרונה הם יכלו לבחור לפנות לאן שרצו, או קיבלו רשימה 

של נותני שירות ממנה יכלו לבחור, או שלא יכלו לבחור )אמרו להם לאן לפנות(. כשליש 

כלו לבחור את נותן השירות לעומת מתושבי חיפה והצפון ובאר שבע והדרום ענו כי לא י

בירושלים. כמו כן, שיעור נמוך יותר בקרב תושבי חיפה והצפון  16%-כרבע בכלל הארץ ו

בחיפה  22%ובאר שבע והדרום ענו שקיבלו רשימה של נותני שירותים ממנה יכלו לבחור )

ים בארץ באופן כללי ושליש בירושל 28%בבאר שבע והדרום בהשוואה ל  23%והצפון, 

 ובמרכז(.
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שיעור המרואיינים לפי משתנים הקשורים לאופן אספקת השירותים באזורים השונים  3לוח 

 בארץ )באחוזים(

 אזור מגורים 

(N=2,327) ירושלים 
(N=317) 

חיפה 
 והצפון

(N=724) 

 מרכז
(N=829) 

 אביב -תל
(N=194) 

ב"ש 
 והדרום 

(N=263) 

 קופת חולים*
 כללית
 מכבי

 מאוחדת
 לאומית

 
52 
25 
14 
9 

 
41 
13 
36 
10 

 
64 
17 
9 
9 

 
48 
34 
11 
7 

 
44 
38 
7 
7 

 
53 
24 
14 
10 

 2 2 3 5 3 3.5 עבר קופה בשנתיים האחרונות#

 16 10 10 12 12 12 חשב לעבור קופה ולא עבר

 93 87 94 89 92 91 מרוצה ומרוצה מאוד מהקופה*

 שעות העבודה של הקופה
 שעות עבודה רופאי משפחה נוחות מאד
שעות עבודה רופאים מקצועיים נוחות 

 מאד*
 שעות עבודה עובדי משרד נוחות מאד#

 שעות עבודה בדיקות מעבדה נוחות מאד

 
21 
13 
20 
21 

 
23 
13 
24 
20 

 
22 
17 
20 
21 

 
20 
12 
19 
22 

 
22 
12 
18 
20 

 
21 
8 

15 
20 

 73 63 69 78 70 72 יש רופא מרכז*

 71 70 72 69 68 70 קבלת הסבר על תרופות

קבלת הפנייה ו/או התחייבות אחרי מאמץ 
 או בקושי

13 19 12 13 15 11 

4קשה וקשה מאוד לקבל טיפול
 13 13 14 14 12 13 

קשה וקשה מאוד לקבל טיפול בשעות 
 הערב וחגים*

18 21 22 13 12 25 

 אפשרות בחירה בנותן שירות בפועל*
 יכול היה לבחור לפנות לאן שרצה

 ממנה בחרקיבל רשימת נותני שירות 
 לא יכול היה לבחור

 
46 
28 
26 

 
49 
36 
16 

 
44 
22 
33 

 
47 
31 
23 

 
42 
33 
25 

 
47 
23 
31 

*p<0.01, #p<0.05 

 

. 5משתני ביצענו גם כאן ניתוח רב משתני על משתני אופן אספקת השירותים-מעבר לניתוח הדו

מחזקים את . ממצאי הניתוח הרב משתני 1בנספח  1.2לוח לממצאי הניתוח הרב משתני ראה 

 . השוויון-, אולם מוסיפים מידע לגבי אופי אי3הניתוח הדו משתני שהוצג כאן בלוח 

במשתני הקושי בקבלת טיפול )קבלת הפנייה ו/או התחייבות אחרי מאמץ או בקושי, קושי בקבלת 

 טיפול וקושי בקבלת טיפול לא בשעות העבודה( נשמרים ההבדלים בין האזורים שהוצגו לעיל. 

חר הפיקוח על המשתנים האחרים, לבעלי הכנסה והשכלה נמוכה, אלו אשר מדווחים על גם לא

 מצב בריאות בינוני ומטה ולמבוטחי הכללית סיכוי גבוה יותר לדווח על קושי. 

בנוסף נמצא כי לצעירים סיכוי גבוה יותר לדווח על קושי בכל משתני הקושי בקבלת הטיפול 

יפיות גבוהות יותר של אוכלוסייה זו או לכך שמערכת במצב של שנבדקו. ייתכן וממצא זה קשור לצ

מחסור במשאבים מכוונת יותר לאלו הצריכים אותה יותר. הסבר זה מקבל חיזוק מסוים 

                                                                 
4
 שאלנו את המרואיינים באופן כללי עד כמה קשה או קל להם לקבל טיפול רפואי כשהם זקוקים לו. 
5
 מגורים וקופה. אזורגם כאן המודל כלל את המשתנים: גיל, מין, הכנסה, השכלה, שפה, מצב בריאות,  
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מהממצא לפיו למבוגרים ולאלו שאינם דוברי עברית סיכוי גבוה יותר לדווח כי קיבלו הסבר 

 מהרופא על התרופות. 

ן השירות לאחר בקשת הפניה ו/או התחייבות, למבוגרים, מבוטחי לגבי אפשרות לבחור את נות

הכללית ולתושבי חיפה והצפון סיכוי גבוה יותר מהאחרים לדווח כי "לא יכלו לבחור את נותן 

 השירות". 

 

 : הנגישות לשירותי בריאות לפי אזור מגורים4פרק 

מהלוח עולה כי שעור מוצגים משתני נגישות מרכזיים שנבדקו במחקר לפי אזור.  4בלוח 

המדווחים כי ויתרו על טיפול ו/או תרופות בשל התשלום בשנה האחרונה גבוה פי שניים בבאר 

בהתאמה( אך דומה לארצי  7%לעומת  14%עור בתל אביב )ישבע והדרום ובחיפה והצפון מהש

ל המרחק (. בנוסף, שיעור גבוה בקרב תושבי באר שבע והדרום מוותרים על טיפול רפואי בגל12%)

בהתאמה(. רוב המוותרים בגלל  9%ו  4%( בהשוואה לשיעור הנמוך בתל אביב והמרכז )17%)

מאלו שוויתרו בבאר שבע  58%מרחק בבאר שבע והדרום מדווחים כי ויתרו על רפואה שניונית )

עור נמוך יחסית מהם מדווחים כי ויתרו על טיפול רפואי י, ממצא זה מתאים לכך שש6והדרום(

 (, שכן ייתכן והדבר קשור לכך שהם "לא נכנסים לתור".  10%מני המתנה )בשל ז

 

 : שיעור המרואיינים לפי משתני נגישות באזורים השונים בארץ )באחוזים(4לוח 

 אזור מגורים 

(N=2,327) ירושלים 
(N=317) 

חיפה 
 והצפון

(N=724) 

 מרכז
(N=829) 

 אביב -תל
(N=194) 

ב"ש 
 והדרום 

(N=263) 

7לפחות מסיבה אחתויתור 
 37 42 37 35 36 37 

ויתור על טיפול ו / או תרופות בשל 
 התשלום#

12 14 14 10 7 14 

 10 13 13 11 16 12 ויתור על טיפול בשל זמני המתנה

 17 4 9 12 11 10 ויתור על טיפול רפואי בגלל מרחק*

 על מה ויתרו בגלל מרחק#
 רפואה שניונית

 ומכוניםבתי חולים, מרפאות חוץ 
 מקצועות פארא רפואיים

 רפואה ראשונית
 שירותים מחוץ לסל

 
47 
29 
14 
8 
3 

 
40 
28 
12 
20 

- 

 
48 
39 
11 
1 
1 

 
44 
27 
22 
4 
3 

 
29 
28 
14 
29 

- 

 
58 
12 
9 

15 
6 

*p<0.01, #p<0.05 

 

כדי לבדוק האם יש השפעה עצמאית של המשתנה אזור המגורים על מדדי הוויתור על שירותים 

והוצגו לעיל, ביצענו ניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית, תוך פיקוח על משתני רקע שנבדקו 

. מהניתוח הרב משתני עולה כי בכל 1.3לוח  1נספח . ממצאי הניתוח הרב משתני מוצגים ב8שונים

                                                                 
6

יש לשים לב שהמסקנות שניתן להסיק מהממצאים לגבי השירות עליו ויתרו בגלל המרחק מוגבלות, בשל מספר  
 המקרים הקטן בכל קטגוריה.

7
 ויתור או בשל התשלום, ו/או זמני ההמתנה ו/או המרחק. 
8
 וקופה.מגורים  אזורגם כאן המודל כלל את המשתנים: גיל, מין, הכנסה, השכלה, שפה, מצב בריאות,  
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המדדים, פרט למדד ויתור בגלל מרחק, כמעט ונעלמים ההבדלים בין האזורים והמשתנים 

חברתי, כך שבעלי הכנסה נמוכה -על בעיות בנגישות הם משתני המצב הכלכליהמשפיעים ביותר 

והשכלה נמוכה, ואלו שמדווחים על מצב בריאות בינוני ומטה, מדווחים יותר מאחרים על ויתור 

 על שירותים. 

לדווח על ויתור בגלל  1.3לגבי ויתור בגלל המרחק, גם כאן לבעלי הכנסה נמוכה סיכוי של פי 

לם גם לתושבי חיפה והצפון ולתושבי באר שבע והדרום סיכוי גבוה יותר לעומת המרחק; או

בהתאמה(. בהקשר לכך מעניין  2.1ופי  1.7האחרים לוותר על שירות רפואי בגלל המרחק )פי 

( לפי אזור 10או לא שכיח 9להוסיף נתונים בנוגע לזמני ההמתנה לפי מומחיות היועץ )שכיח

שבדק זמני המתנה  11רינברג, וויצברג וגוברמן )בהכנה לדפוס(ג-המגורים. במחקר של ברמלי

באותה שנה על אוכלוסייה דומה לזו שבמחקר הנוכחי ועם שיטת דגימה זהה, נמצא שיש הבדל בין 

עור הממתינים חודש ומעלה לפי מומחיות שכיחה ושאינה שכיחה על פי מדד יאזורי המגורים בש

ריפריאליים שעור הממתינים חודש ומעלה למומחים לא הפריפריאליות של הלמ"ס. בישובים לא פ

הממתינים כך בישובים פריפריאליים. לעומת זאת, תושבי יישובים  56%לעומת  38%שכיחים הוא 

 16%פריפריאליים ממתינים פחות ליועצים שכיחים לעומת תושבי יישובים לא פריפריאליים )

 בהתאמה(.  24%ממתינים יותר מחודש לעומת 

 

 טחון במערכת הבריאות לפי אזור מגוריםיתחושת הב :5פרק 

נבדקו לראשונה בישראל שני משתנים הקשורים לתחושת הביטחון במערכת  2012בסקר 

באיזו מידה הם בטוחים או לא  7עד  1הבריאות. המרואיינים התבקשו לדרג על פני סולם של 

ר, כולל תרופות ובדיקות בטוחים שבעת מחלה קשה הם יקבלו את הטיפול הטוב והמועיל ביות

 אבחון; ובאיזו מידה יוכלו להרשות לעצמם מבחינה כלכלית את הטיפול לו יזדקקו. 

 Commonwealthמדינות ) 11בקרב  commonwealth Fund-משתנים אלו נבדקו בסקר של ה

Fund International Health Policy Survey in Eleven Countries, 2010 מההשוואה .)

ית לגבי תחושת הביטחון במערכת הבריאות עולה כי תחושת הביטחון לגבי קבלת הבינלאומ

בבריטניה; תחושת הביטחון לגבי  92%-בשבדיה ל 67%הטיפול הטוב והמועיל ביותר נעה בין 

בבריטניה. יש לציין כי בשני  90%-בארה"ב ל 58%היכולת הכלכלית לממן את הטיפול נעה בין 

 40% -שיקבלו את הטיפול הטוב ביותר ו 52%אל על ביטחון )המדדים שעור המדווחים בישר

זה בכל המדינות  לשיעורשבטוחים שיוכלו לממן את הטיפול( הוא הנמוך ביותר בהשוואה 

 שנבדקו. 

                                                                 
9
 ברופא שכיח הכוונה לרופא בעל התמחות נפוצה ורווחת, כולל נשים, עור, עיניים, אף אוזן גרון, אורתופדיה. 
10

קרדיולוג, נוירולוג או  אנטרולוג,-ברופא לא שכיח הכוונה לרופא בעל התמחות לא נפוצה או רווחת, כולל: גסטרו 
וג, המטולוג, כירורג כללי, כירורג פלסטי, כרורג כלי דם, נוירוכירורג, אנדוקרינול כירורג אונקולוג, אורולוג, אלרגולוג,

נפרולוג, פסיכיאטר, ראומטולוג, רופא גריאטר, רופא יתר לחץ דם, רופא כאב, רופא סכרת, רופא ריאות, רופא 
 רפואי, פרוקטולוג, דיאטן, פה ולסת.-שיקום, פארא

11
זמני המתנה לרפואה יועצת ובדיקות אבחון והדמיה  בהכנה לדפוס(.ר; גוברמן, ד. ) ,וייצברג ;.ש ,גרינברג-ברמלי 

הבריאות,  מדיניות לחקר סמוקלר ברוקדייל, מרכז מכון-ויינט'ג-מאיירס בקהילה מנקודת מבטו של המבוטח.
  ירושלים.
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נראה שלפחות לגבי הביטחון ביכולת לממן המצב בקרב תושבי באר שבע והדרום גרוע הרבה יותר 

בע והדרום בטוחים שיוכלו לממן את הטיפול לו יזדקקו בלבד בקרב תושבי באר ש 30% (.5)לוח 

 בקרב תושבי תל אביב(.  51%בעת מחלה קשה )לעומת 

בקבלת הטיפול  הביטחוןהמצב טוב יותר מבחינת תושבי באר שבע והדרום וחיפה והצפון לגבי 

צפון הטוב והמועיל ביותר. כך ששיעור  גבוה יותר  בקרב תושבי באר שבע והדרום, וגם חיפה וה

(, בטוחים מאוד שבעת מחלה קשה יקבלו את הטיפול הטוב והמועיל ביותר, בהשוואה 57%)

 (. 52%בהתאמה( ובכלל הארץ ) 48%ו  45%לתושבי תל אביב והמרכז )

 

 : שיעור המרואיינים לפי משתני בטחון במערכת באזורים השונים בארץ )באחוזים(5לוח 

 אזור מגורים 

(N=2,327) ירושלים 
(N=317) 

חיפה 
 והצפון

(N=724) 

 מרכז
(N=829) 

 אביב -תל
(N=194) 

ב"ש 
 והדרום 

(N=263) 

בטוח שבעת מחלה קשה יקבל את הטיפול 
הטוב והמועיל ביותר, כולל תרופות 

 ובדיקות אבחון*

 
 

52 

 
 

54 

 
 

57 

 
 

48 

 
 

45 

 
 

52 

בטוח שבעת מחלה קשה יוכל להרשות 
לעצמו מבחינה כלכלית את הטיפול לו 

 יזדקק*

 
 

40 

 
 

41 

 
 

42 

 
 

39 

 
 

51 

 
 

30 

*p<0.01, #p<0.05 

 

. 1.4לוח  2נספח טחון במערכת הבריאות מוצגים ביממצאי הניתוח הרב משתני על משתני הב

פרופיל אלו שבטוחים שיקבלו את הטיפול הטוב הוא: מבוגרים, בעלי השכלה נמוכה, אלו אשר 

מדווחים על מצב בריאות טוב ומעלה ואלו הגרים בבאר שבע והדרום. לעומת זאת, לנשים ולאלו 

הגרים בבאר שבע והדרום יש השפעה עצמאית שלילית על בטחון ביכולת לממן את הטיפול בעת 

 אביב השפעה עצמאית חיובית. -שבי תלהצורך ולתו

 

 לסיכום,

ממצאי המחקר מעלים תמונה מורכבת של אי השוויון במערכת הבריאות בישראל בהקשר של 

מגורים. בניתוח הדו משתני נמצאו הבדלים לפי אזור מגורים בחלק גדול מהמדדים שנמדדו,  אזור

ובפרט במדדים הקשורים לנגישות. אולם, מהניתוח הרב משתני ניתן ללמוד כי הפערים לא מובנים 

בעיקר נראה שההבדלים קשורים  -מאליהם ויכולים להופיע גם באופן שונה ממה שנהוג לחשוב

כלכלי וגיל. כך שבאזורים מסוימים בהם מרוכזת -אוכלוסייה לפי מצב חברתילמאפייני ה

אוכלוסייה חלשה, שם גם ימצאו הפערים. כלומר, מעבר להבדלים הקשורים למקום המגורים 

כלכלי ובריאותי. כך שהעניים, חסרי ההשכלה, -קיימים הבדלים חשובים לא פחות לפי מצב חברתי

בינוני ומטה, חווים אי שוויון לא משנה היכן הם גרים. ממצאים  ואלו שמדווחים על מצב בריאות

ולבצע פעולות לשיפור  השוויוןאלו מחזקים את הגישה הטוענת כי כאשר מבקשים לצמצם את אי 

המצב של תושבי חיפה והצפון ובאר שבע והדרום לעומת המרכז, יש לבחון היטב היכן יש צורך 

ש שיודעים את התשובה(. זאת ועוד, הממצאים מלמדים כי להתערב ובאיזה אופן )ולא להניח מרא
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קיימת חשיבות לפעולות מקדמות גם בקרב אוכלוסיות חלשות שלא בהכרח גרות בחיפה והצפון 

ובאר שבע והדרום. אוכלוסיות המוגדרות בדרך כלל כפריפריה חברתית. גם על כך קובעי המדיניות 

 צריכים לתת את הדעת. 

כלכליים ודמוגרפיים בחלק מהמדדים -לאחר פיקוח על משתנים חברתיים אולם יש לזכור כי גם

נמצאה השפעה עצמאית של אזור מגורים. פערים הקשורים לאזור נמצאו בשעורי האשפוז, 

מעברים בין קופות, קושי בקבלת טיפול לא בשעות העבודה, אפשרות בחירה בנותן שירות בפועל, 

ת התערבות ממוקדת בכל האזור ולאו דווקא לפי קבוצות וויתור בגלל המרחק. במדדים אלו נדרש

 אוכלוסייה מסוימות. 

זאת ועוד, מחקר זה התמקד במערכת הקהילתית ובקופות החולים וקיים צורך במחקר משלים 

 הבודק את המפגש של התושבים עם מערכת האשפוז ובתי החולים. 
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 1נספחים: נספח 

 

: ממצאי ניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית עם משתני השימוש בשירותים באזורים 1.1לוח 

   12השונים בהשוואה למרכז הארץ 

קיבל טיפול  אישפוז ניתוח 
 כרוני

ביקור רופא 
 משפחה

ביקור רופא 
 יועץ

ביקש הפנייה 
 ו/או התחייבות

 רפואה מרחוק

 P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) 

בני 
65+  

*2.3 (1.7-3.1) *1.7 (1.2-2.3) *3.3 (2.4-4.4) *1.7 (1.0-2.7) *1.6 (1.2-2.0) *1.4 (1.1-1.8) *0.3 (1.2-1.8) 

-0.9) 1.2~ (0.5-0.9) 0.7* (0.7-1.2) 0.9 נשים
1.6) 

*1.5 (1.2-2.0) *1.7 (1.4-2.1) *1.7 (1.5-2.1) *1.5 (1.2-1.7) 

הכנסה 
 נמוכה

13
 

1.2 (0.9-1.6) 1.2(0.9-1.6) *0.5 (0.4-0.8) 0.6*  (0.4-0.8) *0.6 (0.5-0.8) 0.8 (0.7-1.1) ~1.2 (0.9-
1.6) 

השכלה 
 נמוכה

0.8 (0.5-1.2) 1.2 (0.8-1.7) 0.9 (0.6-1.4) 0.7 (0.4-1.2) 0.7 (0.5-1.0) 0.7 (0.5-1.0) ~0.6 (0.4-
1.0) 

דוברי 
 עברית

1.1 (0.8-1.4) 1.2 (0.9-1.6) 0.9 (0.7-1.3) ~1.3 (0.9-
1.7) 

#1.2 (1.0-
1.5) 

*1.6 (1.3-2.0) *2.1 (1.6-2.7) 

בריאות 
 נמוכה

*1.7 (1.2-
2.2) 

*1.9 (1.5-2.6) *5.5 (4.2-7.3) *3.9 (2.4-6.5) *2.1 (1.6-2.7) *2.0 (1.5-2.5) 0.9 (0.6-1.1) 

-0.5) #0.7 (0.7-1.2) 0.9 (0.8-1.3) 1.1 (0.7-1.2) 1.0 כללית
0.9) 

0.9 (0.7-1.1) 1.1 (0.9-1.3) *1.3 (1.1-1.6) 

-1.0) 1.5 # (0.8-1.8) 1.2 ירושלים
2.1) 

0.9 (0.6-1.4) #1.7 (1.0-
2.7) 

0.9 (0.6-1.2) 1.6 (1.2-2.1)* 0.8 (0.6-1.2) 

חיפה 
 והצפון

0.8 (0.6-1.1) *1.5 (1.1-2.1) 1.0 (0.7-1.4) 0.9 (0.7-1.3) 0.9 (0.7-1.1) #1.2 (1.0-1.6) #0.7 (0.5-
0.9) 

תל 
 אביב

0.9 (0.6-1.5) #1.6 (1.0-
2.4) 

1.4 (0.8-2.1) 0.7 (0.4-1.1) 1.0 (0.7-1.4) (0.8-1.5)1.1 0.8 (0.5-1.1) 

ב"ש 
 והדרום

1.0 (0.7-1.5) #0.9 (0.6-
1.4) 

0.7 (0.5-1.2) 0.9 (0.5-1.4) 0.8 (0.6-1.1) 1.3 (0.9-1.7)~ 0.7 (0.5-1.0) 

סיכום 
 המודל

2loglikelihoo
d=1776.2 
Chi

2
=13.9, 

N.S. 

2loglikelihoo
d=1924.5 
Chi

2
=12.4, 

N.S. 

2loglikelihoo
d=1591.6 
Chi

2
=14.9, 

N.S. 

2loglikelihoo
d=1578.7 
Chi

2
=10.3, 

N.S. 

2loglikelihoo
d=2869.4 
Chi

2
=11.0, 

N.S. 

2loglikelihood
=12617.9 
Chi

2
=8.9, 

N.S. 

2loglikelihoo
d=2461.8 
Chi

2
=8.5, 

N.S. 

p<0.1, #p<0.05, *p<0.01~ 

 

  

                                                                 
12

ההשפעה של , 1גדול מ  odds ratio-, ההשפעה של המשתנה היא שלילית, וכשה1קטן מ  odds ratio (OR)-הבהרה: כשה 
 המשתנה היא חיובית.

13
 הכוונה בהכנסה נמוכה היא הכנסה בחמישון התחתון בהשוואה לכל שאר הכנסוני ההכנסה. 
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: ממצאי ניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית עם משתני אופן אספקת השירותים בקופה 1.2לוח 

 באזורים השונים בהשוואה למרכז הארץ 

קבלת הסבר על  יש רופא מרכז 
 תרופות

קבלת הפנייה 
ו/או התחייבות 

מאמץ או אחרי 
 בקושי

קושי בקבלת 
 טיפול

קושי בקבלת 
 טיפול ערב

אין אפשרות 
 בחירה

 P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) 

בני 
65+ 

*1.7 (1.2-2.3) *1.6 (1.1-2.3) *0.2(0.1-0.5) *0.5 (0.3-0.8) *0.3 (0.2-0.5) *1.7 (1.2-2.5) 

 (0.6-1.2) 0.8 (0.9-1.4) 1.1 (1.0-1.7) #1.3 (0.3-0.8) 0.5* (0.5-1.0) 0.8 (0.7-1.1) 0.9 נשים

הכנסה 
 נמוכה

0.9 (0.7-1.1) 1.1 (0.7-1.6) 1.3(0.8-2.1) #1.3 (1.0-1.8) *1.4 (1.1-1.9) #1.4 (1.0-2.2) 

השכלה 
 נמוכה

0.9 (0.6-1.3) 1.5 (0.8-2.5) 0.5 (0.2-1.4) #1.6 (1.0-2.5) 1.0 (0.6-1.6) 0.6 (0.3-1.1) 

דוברי 
 עברית

*1.4 (1.1-1.8) *0.6 (0.4-0.9) 1.4 (0.8-2.3) 1.1 (0.8-1.5) #1.3 (1.0-1.8) 0.9 (0.6-1.3) 

בריאות 
 נמוכה

#1.3 (1.0-1.7) 0.6 (0.4-0.8)* *1.7 (1.1-2.7) *1.8 (1.3-2.5) *1.5 (1.1-2.0) 1.0 (0.7-1.4) 

 (0.9-1.8) 1.3~ (1.2-2.6) 1.8* (1.2-2.1) 1.6* (0.4-0.9) 0.6* (1.0-1.7) #0.6 (1.1-1.7) 1.4* כללית

 (0.3-1.0) #0.5 (1.3-2.4) 1.8* (0.6-1.4) 0.9 (0.7-2.4) 1.4 (0.4-1.1) 0.7 (0.8-1.5) 1.1 ירושלים

חיפה 
 והצפון 

*1.6 (1.2-2.1) 0.8 (0.5-1.1) 0.9 (0.5-1.5) 0.7 (0.5-1.1) *1.5 (1.1-2.0) #1.5 (1.0-2.3) 

תל 
 אביב

#0.6 (0.4-0.9) 0.8 (0.5-1.4) 1.3 (0.6-2.7) 0.9 (0.5-1.5) 0.9 (0.5-1.5) 1.0 (0.5-1.9) 

ב"ש 
 והדרום

1.1 (0.7-1.5) 0.9 (0.51.5) 0.7 (0.3-1.4) 0.9 (0.6-1.4) *2.1 (1.5-3.1) 1.3 (0.7-2.1) 

סיכום 
 המודל

2loglikelihood=
2269 

Chi
2
=16.1, 

N.S. 

2loglikelihood=
1054 

Chi
2
=10.7, N.S. 

2loglikelihood
=694 

Chi
2
=11.6, 

N.S. 

2loglikelihood=
1558 

Chi
2
=22.0, N.S. 

2loglikelihood=
1948 

Chi
2
=10.8, N.S. 

2loglikelihood=
1032 

Chi
2
=11.1, N.S. 

p<0.1, #p<0.05, *p<0.01~  
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רגרסיה לוגיסטית עם משתני נגישות באזורים השונים : ממצאי ניתוח רב משתני מסוג 1.3לוח 

 בהשוואה למרכז הארץ

ויתור לפחות מסיבה  
 אחת

ויתור על טיפול 
 ותרופות בשל התשלום

ויתור על טיפול בשל 
 זמני המתנה

ויתור על טיפול רפואי 
 בגלל מרחק

 P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) P, OR (CI) 

בני 
65+ 

*0.4(0.3-0.5) *0.4 (0.3-0.7) *0.3 (0.2-0.6) *0.5 (0.3-0.8) 

 (1.3-2.4) 1.8* (1.0-1.7) #1.3 (1.0-1.7) #1.3 (1.3-1.9) 1.6* נשים

הכנסה 
 נמוכה

*1.4 (1.1-1.8) 1.9 (1.4-2.6)* 1.2(0.9-1.7) #1.3 (0.9-1.9) 

השכל
ה 

 נמוכה

1.0 (0.7-1.4) 1.6 (1.0-2.6)* *0.3 (0.3-1.8) 0.8 (0.4-1.5) 

דוברי 
 עברית

*2.0 (1.6-2.5) *2.3 (1.6-3.3) *1.9 (1.3-2.8) *1.5 (1.0-2.2) 

בריאות 
 נמוכה

*2.0 (1.5-2.5) 3.5 (2.5-4.7)* #1.4 (1.1-1.9) 1.1 (0.7-1.6) 

 (0.5-0.9) 0.6* (1.5-2.5) 2.0* (0.6-1.1) 0.9 (0.8-1.2) 1.0 כללית

 (0.7-1.9) 1.2 (0.9-2.1) #1.4 #(0.9-2.2) 1.4 (1.1-1.9) 1.4* ירושלים

חיפה 
 והצפון 

1.2 (0.9-1.5) 1.5 (1.1-2.1)* 0.9 (0.6-1.3) 1.7 (1.2-2.5)* 

תל 
 אביב

1.1 (0.8-1.6) 0.7 (0.3-1.3) 1.1 (0.7-1.9) 0.5 (0.2-1.1) 

ב"ש 
 והדרום

0.9 (0.7-1.3) 1.2 (0.8-2.0) 0.7 (0.4-1.1) 2.1 (1.3-3.2)* 

סיכום 
 המודל

2loglikelihood=262
5 Chi

2
=20.4, N.S. 

2loglikelihood=150
1 Chi2=11.5, N.S. 

2loglikelihood=157
2 Chi

2
=4.3, N.S. 

2loglikelihood=133
6 

Chi
2
=5.7, N.S. 

p<0.1, #p<0.05, *p<0.01~ 
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באזורים השונים  הביטחון: ממצאי ניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית עם משתני 1.4לוח 

 בהשוואה למרכז הארץ

 בטוח שיוכל לממן את הטיפול בטוח שיקבל את הטיפול הטוב ביותר 

 P, OR (CI) P, OR (CI) 

 (0.7-1.3) 1.0 (1.6-2.8) 2.1* +65בני 

 (0.5-0.8) 0.6* (0.7-1.0) 0.8~ נשים

 (0.7-1.2) 0.9 (0.8-1.3) 1.0 הכנסה נמוכה

 (0.7-1.6) 1.1 (1.1-2.5) 1.7* השכלה נמוכה

 (0.6-0.9) 0.7* (0.3-0.5) 0.4* דוברי עברית

 *(0.3-0.5) 0.4 (0.4-0.7) 0.5* בריאות נמוכה

 (0.7-1.1) 0.9 (0.7-1.1) 0.9 כללית

 (0.7-1.3) 1.0 (0.8-1.5) 1.1 ירושלים

 (0.8-1.4) 1.1 (0.8-1.4) 1.1 חיפה והצפון 

 *(1.1-2.3) 1.6 (0.6-1.2) 0.8 תל אביב

 #(0.4-0.9) 0.6 (1.0-1.9) #1.4 ב"ש והדרום

  2loglikelihood=2467 סיכום המודל

Chi
2
=6.0, N.S. 

2loglikelihood=2441 

 Chi
2
=5.4, N.S. 

p<0.1, #p<0.05, *p<0.0 
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מה ההבדלים בהוצאה : הוצאות משקי הבית על בריאות. 4פרק 
1בין קבוצות אוכלוסייה שונות?

  

 

 מבוא .א

נערך מדי שנה ובודק הוצאות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה סקר הוצאות משקי בית 

-חודשיות ממוצעות בקרב משקי בית בישראל לפי נושאים. הסקר כולל מדגם רחב של למעלה מ

(. הסקר כולל 2011משקי בית בכלל האוכלוסייה )נתוני   202150605המייצגים  2ביתמשקי   60000

נתונים אודות הוצאות משקי הבית במגוון רחב מאוד של תחומים. לסקר זה ישנה חשיבות רבה 

הן מכיוון שהוא כולל מדגם רחב מאוד של הציבור הישראלי והן מכיוון שהוא מאפשר השוואה רב 

שקי הבית על בריאות. בנייר זה נתמקד בהוצאות משקי הבית על בריאות שנתית של הוצאות מ

 . 3לפי קבוצות צריכה עיקריות 2011בשנת 

קבוצת ההבחנה הכלכלית העיקרית בין משקי הבית היא ההכנסה שלהם. בנייר זה בחרנו להשוות 

 20% את ההוצאה של משקי הבית על בריאות בחלוקה לחמישוני הכנסה )בכל חמישון נמצאים

מראה את התפלגות החמישונים  1. טבלה מס' 5לנפש סטנדרטית 4ממשקי הבית( לפי ההכנסה נטו

  לפי רמות ההכנסה לנפש סטנדרטית.

 

 2011 -חלוקת משקי הבית לחמישוני הכנסה לפי הכנסה נטו לנפש סטנדרטית  -  1טבלה מס' 

טווח הכנסה  חמישון
 נטו לנפש

מספר משקי 
 בית במדגם

בית מספר משקי 
 באוכלוסייה

1 0-20881 10142 4430214 

2 20882-40545 10193 4430522 

3 40546-60325 10187 4430127 

4 60326-80996 10235 4420906 

 4420836 10294 ומעלה 80997 5

 252155605 65051 סה"כ

 

                                                                 
1 

אריאלי0 ד.0 קידר0 נ.0 חורב0 ט.פרק זה נכתב ע"י 
  

2
להם תקציב הוצאות משותף למזון. במשק שמשק בית מוגדר כקבוצת אנשים הגרים רוב ימות השבוע  באותה דירה  

 הבית נכללים בני משפחה שהם חיילים בשירות סדיר.
3

משקי בית. הנתונים עובדו לבקשת מינהל     30 -( נמצא מדגם בלתי מייצג של פחות מ-בכל מקום בו מופיע הסימן ) 
 תכנון אסטרטגי וכלכלי ע"י הלמ"ס.

סך ההכנסות של משק הבית0 הכוללות הכנסות כספיות שוטפות וכן הכנסות שאינן כספיות  –הכנסה נטו למשק  4
 ור ורכב שבבעלות משק הבית. המתקבלות מאמידת שירותי די

5
ככל שעולה מספר הנפשות במשק הבית ניתן משקל שולי הולך ופוחת לכל נפש שמתווספת.  –נפש סטנדרטית  

אנשים הם נחשבים  2נפשות סטנדרטיות0 אם ישנם  1.25-לדוגמא0 אם במשק הבית ישנו אדם אחד0 אזי הוא נחשב ל
נפשות סטנדרטיות וכך הלאה )ככל  2.65-שים במשק הבית הם נחשבים לנפשות סטנדרטיות0 אם ישנם שלושה אנ 2 -ל

 שעולה מספר הנפשות ניתן משקל שולי הולך ופוחת לכל נפש נוספת(.
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יש להבהיר כי במסמך זה החמישונים המוזכרים מופיעים בסדר עולה לפי קבוצת הכנסה: 

החמישון העליון מתייחס לקבוצת בעלי ההכנסה הגבוהה ביותר0 החמישון הרביעי מתייחס 

לקבוצת בעלי ההכנסה השנייה בגודלה החמישון התחתון מתייחס לקבוצת בעלי ההכנסה הנמוכה 

 ביותר וכו'.

מכלל הוצאות  5.3% -ע"פ סקר הוצאות משקי בית0 שיעור ההוצאה לבריאות בישראל הינו כ

שקלים בחודש(. ההוצאה הגדולה ביותר בקרב משקי הבית היא על ביטוחי  741 -ת )כמשקי הבי

בריאות0  והיא כוללת הוצאה על שירותי בריאות נוספים )שב"ן( של קופות החולים וביטוחי 

 26% -מכלל ההוצאה. ההוצאה השנייה בגודלה0 המהווה כ 33% -בריאות מסחריים ומהווה כ

הינה  רכש שירותי בריאותהוצאה בגין ריפוי שיניים. ההוצאה בגין  מכלל ההוצאה לבריאות הינה

 15% -והיא כוללת בין היתר רופא פרטי0 ליווי אחיות פרטי ורפואה אלטרנטיבית. כ 12% -כ

ויטמינים0 האחרות הן בגין  מההוצאות 14% -עם ובלי מרשם וכ 6תרופותלמההוצאות מיועדות 

 .7תכשירים לניקוי הפה ועוד

 

 (2011פילוח הוצאות משקי הבית על בריאות )אחוזים5 שנת  – 1מס' תרשים 

 

ניתן לראות כי בחמשת השנים האחרונות חלו שינויים בתמהיל הוצאות משקי  2בתרשים מס' 

לפי ביטוחי בריאות0 ריפוי שיניים0 רכש שירותי  בחלוקה שלעיל שמשתקףכפי  בריאותהבית על 

משמעותי הינו גידול  2011לשנת  2006השינוי המרכזי שחל בין שנת  .בריאות0 תרופות ואחר

של ( לעומת קיטון בשיעור היחסי 33% -ל 26% -)מ בשיעור ההוצאה היחסי על ביטוחי בריאות

 -ל 14% -(0 רכש שירותי בריאות  )מ26% -ל 28% -האחרות כגון ריפוי שיניים )מ ההוצאותמרבית 

 .(15% -ל 20% -( ותרופות )מ12%

 

 

 

                                                                 
6
 .ההוצאה על תרופות כוללת השתתפויות עצמיות על תרופות שבסל ותרופות שאינן בסל 
7

יתן למצוא בפרסומים הבאים: קובץ נתונים מידע על השינוי בהוצאות משקי הבית על בריאות לאורך השנים נ 
ובמאמר "מידת הפרוגרסיביות במימון מערכת הבריאות בישראל" )ראה רשימת   1995-2011סטטיסטיים לשנים 

 .מקורות(

ביטוחי  
 בריאות

 33% 

 ריפוי שיניים
26% 

רכש שירותי  
 12%בריאות 

 תרופות
15% 

 אחר
 14% 
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 )באחוזים(  2011מול שנת  2006פילוח הוצאות משקי הבית על בריאות בשנת  – 2תרשים מס' 

                 

 

 :תחומים לפי עיקריות תוצאות .ב

שירותי בריאות נוספים )שב"ן( בקופות החולים  -בעלות על ביטוחי בריאות וולונטריים  .1

0 יוצאי 8ישראל תיליד תיהודי אוכלוסייה –וביטוחים מסחריים0 לפי קבוצות אוכלוסייה 

 ברה"מ וערבים

 :9בקרב משקי בית שיש להם הוצאה בנושא בגין שב"ןממוצעת הוצאה  1.1

שירותי בריאות נוספים הינם ביטוחי בריאות שניתנים באופן וולונטארי ע"י קופות החולים 

שקלים בודדים ומבוטחי הקופות שבוחרים להחזיק  בהם משלמים סכום חודשי קבוע שנע בין 

לבין כמה עשרות שקלים בחודש בהתאם לגילם ולא בהתאם למצבם הרפואי. יש לציין כי כל 

 תושב יכול לבחור להשתייך לתוכנית שב"ן אחת בלבד לפי קופת החולים שבה הוא חבר.

ממשקי   81%ניתן לראות כי קיימת הוצאה על שב"ן בכלל האוכלוסייה בשיעור של  2בטבלה מס' 

בכלל האוכלוסייה אשר יש לה הוצאה בנושא0 בעוד ₪  189ההוצאה הממוצעת הינה  10הבית.

ובקרב יוצאי ברה"מ והמגזר הערבי היא ₪(  197שבקרב האוכלוסייה היהודית היא גבוהה יותר )

 בהתאמה(. ₪  178 -ו₪  175נמוכה יותר )

מישון העליון על כי ההוצאה של משקי הבית הנמצאים בח( 2)בטבלה מס' ניתן לראות כמו כן 

 תיליד תהיהודי יהאוכלוסיהלעומת ההוצאה בחמישון התחתון בקרב  63% -שב"ן גבוהה בכ

בקרב ₪(.  129ש"ח לעומת  207בקרב יוצאי ברה"מ ) 60% -בו₪(  134לעומת ₪  219ישראל )

לעומת ₪  250) 66% -המגזר הערבי הפער בין החמישון הרביעי לבין החמישון התחתון עומד על כ

שב"ן באוכלוסייה לפי חמישונים מראה כי  גם  שלהם הוצאה עלבחינת שיעור משקי בית ₪(.  150

טבלה מס' ראו ) בנושא זה ישנם פערים גדולים בין החמישונים ובין קבוצות האוכלוסייה השונות

 74% -ישראל היקף המבוטחים מגיע לכ תיליד תיהודיהאוכלוסייה ה(. בחמישון התחתון0 בקרב 2

                                                                 
8
 .1990קבוצת ילידי הארץ שבמדגם אינה כוללת עולים שהגיעו ארצה אחרי שנת  
9

גורמים  -מהבדלי גילאים ומספר נפשות ממוצע בחמישון  יש לציין כי חלק מהשונות בין החמישונים נובעת  
 .המשפיעים בצורה משמעותית על גובה ההוצאה על ביטוחי בריאות

10
ע"פ נתוני משרד הבריאות. ייתכן כי השונות  74%-עמד על כ 2011יש לציין כי אחוז הבעלות על שב"ן בשנת  

 משקי הבית בהם יש הוצאה עבור שב"ן. בנתונים המוצגים כאן נובעת מכך שהבדיקה נעשתה לפי מספר

26% 
28% 

14% 

20% 

12% 

33% 

26% 

12% 
15% 14% 

0%
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10%

15%

20%

25%

30%

35%

רכש שירותי   ריפוי שיניים ביטוחי בריאות
 בריאות

 אחר תרופות

2116 2100 
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בלבד )זאת  25% –ובקרב המגזר הערבי לכ  58% -האוכלוסייה0 בקרב יוצאי ברה"מ ל מכלל

 כלל האוכלוסייה(.חמישון התחתון ב 53%לעומת 

בקרב האוכלוסייה היהודית הוא הגבוה ביותר0 אח"כ  השב"ןכמו כן0 בכל החמישונים שיעור בעלי 

( כי 2כן0 ניתן לראות )בטבלה מס' אוכלוסיית יוצאי ברה"מ ולבסוף האוכלוסייה הערבית. יתר על 

הפערים בין החמישונים הם הגבוהים ביותר בקרב האוכלוסייה הערבית: בעוד שבקרב 

0 בחמישון העליון 74% -0 בחמישון התחתון ישנו כיסוי של כישראל תיליד תהיהודי האוכלוסייה

בחמישון התחתון  0מהאוכלוסייה. בקרב האוכלוסייה הערבית לעומת זאת 97% -הכיסוי מגיע לכ

. שיעור 70% -מהאוכלוסייה ובחמישון הרביעי הכיסוי מגיע לכ 25% -שיעור הכיסוי הוא כ

המבוטחים בשב"ן במגזר הערבי נמוך גם בהשוואה לאוכלוסיית יוצאי ברה"מ0 שם שיעור 

 בחמישון העליון. 86% -בחמישון התחתון ולכ 58% -המבוטחים מגיע ל

 

בגין שב"ן לפי  הוצאהעל  המדווחים בית משקיהוצאה חודשית ממוצעת ושיעור  – 2טבלה מס' 

 (2011קבוצות אוכלוסייה  )בש"ח5 

 סך הכל 5 4 3 2 1 חמישונים מוצא

 -יהודים 
די ישראל ייל

או שעלו 
ארצה לפני 

1990 

שיעור בעלות על 
 שב"ן 

74% 86% 91% 94% 97% 90% 

הוצאה ממוצעת 
 שב"ן בקרב בעלי

134 182 191 211 219 197 

יוצאי ברה"מ 
 לשעבר

שיעור בעלות על 
 ביטוחי שב"ן

58% 71% 82% 90% 86% 75% 

הוצאה ממוצעת 
 בקרב בעלי שב"ן

129 169 176 204 207 175 

שיעור בעלות על  ערבים
 ביטוחים שב"ן

25% 38% 67% 70% - 38% 

הוצאה ממוצעת 
 בקרב בעלי שב"ן

150 181 176 250 - 178 

כלל 
 אוכלוסייה

שיעור בעלות על 
 ביטוחים שב"ן

53% 73% 88% 93% 98% 81% 

הוצאה ממוצעת 
 בקרב בעלי שב"ן

137 176 184 207 213 189 

 

 :11 מסחריים בריאות ביטוחי בגין ממוצעת הוצאה 1.2

 ביטוחי בריאות מסחריים נרכשים באופן וולונטארי מחברות ביטוח. יש לציין כי בניגוד לשב"ן

ניתן לרכוש מספר ביטוחי בריאות מסחריים. כמו כן0 גובה ההוצאה בגינם תלוי בגיל המבוטח 

 ומצבו הבריאותי.
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הכוונה בביטוחי בריאות מסחריים הינה לביטוחי בריאות מסחריים שנמכרים ע"י חברות הביטוח ונרכשים באופן  
 אינו כולל ביטוח תאונות0 ביטוח סיכון וביטוח בריאות בחו"ל.פרטי או כביטוח קבוצתי. ביטוח זה 
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בגין ההוצאה הממוצעת על ביטוחים כי קיימים פערים גדולים  3ניתן לראות בטבלה מס' 

בגין ההוצאה הממוצעת על ביטוחי בריאות הפער  .נבדקושבכל קבוצות האוכלוסייה מסחריים 

 150% -בין החמישון העליון לתחתון מגיע לכ ישראלמסחריים בקרב האוכלוסייה היהודית ילידת 

 172לעומת ₪  346)  100% -בקרב כלל האוכלוסייה פערים אלו מגיעים לכ₪(.  140לעומת ₪  351)

 .)₪ 

גדול ( כי קיים פער 03 ניתן לראות )בטבלה מס' ישראל תיליד תהיהודי האוכלוסייהכמו כן0 בקרב 

₪  100 מעטבין שני החמישונים העליונים שמגיע לכמסחריים בהוצאה על ביטוחי בריאות 

בחמישון ₪  351לעומת הוצאה של ₪  257)ההוצאה בקרב במשקי בית בחמישון הרביעי היא 

 החמישי(. 

האוכלוסייה בית שלהם ביטוח בריאות מסחרי0 ניתן לראות כי בקרב הבחינת שיעור משקי ב

בקרב יוצאי ברה"מ  21%לעומת  37% -שיעור המבוטחים הממוצע הוא כ ישראל תיליד תיהודיה

 בכלל האוכלוסייה(.  29% -)בהשוואה ל

שיעור הבעלות  ישראל תיליד תהיהודי האוכלוסייה( כי בקרב 3בנוסף0 ניתן לראות )בטבלה מס' 

עליון )כלומר שיעור בחמישון ה 61%בחמישון התחתון לעומת  9% -על ביטוחים מסחריים מגיע ל

(. אם בוחנים את פערי הכיסוי בקרב כלל האוכלוסייה ניתן לראות כי בחמישון 6כיסוי גבוה פי 

בחמישון העליון )כלומר שיעור כיסוי  59%לעומת שיעור של  6%התחתון שיעור הכיסוי עומד על 

 (.  10גבוה פי 

בשיעור משקי הבית בכלל האוכלוסייה שלהם ביטוחים  20% -יש לציין כי ישנו פער גדול של כ

 (. 59%לעומת  41%מסחריים בין החמישון הרביעי לחמישי )

 

 השוואה בין הוצאה ממוצעת על  שב"ן וביטוחים מסחריים:  1.3

 י בחמישון התחתון( כ3 -ו 2ישראל ניתן לראות )בטבלאות מס'  תיליד תהיהודי האוכלוסייהבקרב 

 137ההוצאה הממוצעת על שב"ן נמוכה במעט מההוצאה הממוצעת על ביטוחי בריאות מסחריים )

ש"ח(. לעומת זאת בחמישון העליון ההוצאה על ביטוחי בריאות מסחריים גבוהה  140לעומת ₪ 

 ₪(.   351לעומת ₪  219באופן משמעותי מבחמישון התחתון )

ישראל הפערים בשיעור הבעלות על ביטוחי בריאות  תיליד תה היהודיאוכלוסייהיתר על כן0 בקרב 

 9%מסחריים בין החמישונים  גבוהים בהרבה מהפערים בשיעור הבעלות על שב"ן )במסחריים 

 בעליון(. 97%בחמישון התחתון לעומת  74%בעליון ובשב"ן  61%בחמישון התחתון לעומת 
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 )בש"ח( חודשית ממוצעת על ביטוח בריאות מסחרישיעור בעלות והוצאה  – 3טבלה מס' 

 סך הכול 5 4 3 2 1 חמישונים מוצא

 -יהודים
די ייל

ישראל או 
שעלו ארצה 

 1990לפני 

שיעור בעלות על 
 ביטוחים מסחריים

9% 17% 31% 42% 61% 37% 

הוצאה ממוצעת 
בקרב בעלי 
 ביטוחים מסחריים

140 247 223 257 351 289 

יוצאי 
ברה"מ 
 לשעבר

שיעור בעלות על 
 ביטוחים מסחריים

- 15% 24% 34% 45% 21% 

הוצאה ממוצעת 
בקרב בעלי 
 ביטוחים מסחריים

- 201 171 232 269 212 

כלל 
 אוכלוסייה

שיעור בעלות על 
 ביטוחים מסחריים

6% 13% 28% 41% 59% 29% 

הוצאה ממוצעת 
בקרב בעלי 
 ביטוחים מסחריים

172 233 215 250 346 278 

 

 

 בריאות ביטוחי על וגם ן"שב  על גם  הוצאה קיימת שלהן0 הבית משקי הוצאות שיעור של חינהב

 על שדיווחו האוכלוסייה כלל בקרב הבית משקי שיעור כי( 4' מס בטבלה) מראה 0מסחריים

 בלבד 5% לעומת וזאת העליון החמישון בקרב 58% - ל מגיע הביטוחים סוגי בשני הוצאה

 בכלל הביטוחים סוגי שני את שרוכשת האוכלוסייה בקרב הממוצעת ההוצאה. התחתון בחמישון

 .  12בחמישון התחתון ₪ 321וזאת לעומת  בחודש ₪ 575 -ל העליון בחמישון מגיעה האוכלוסייה

משקי הבית שלהם רק בין ( כי הפערים בכל קבוצות האוכלוסייה0 4 -ו 3ניתן לראות )טבלה מס' 

כמעט כלומר 0 משקי בית שלהם גם ביטוח מסחרי וגם שב"ן הוא נמוך ביןביטוח בריאות מסחרי ל

מכלל  28% -שב"ן. כך לדוגמא0 לעל  הוצאה ישמסחריים הבריאות הבעלי ביטוחי  לכל

ממשקי הבית להם  29%זאת לעומת וביטוח מסחרי על שב"ן וגם על גם הוצאה האוכלוסייה יש 

 של אחוז בלבד(. )הפרש בלבד ביטוח בריאות מסחרי הוצאה על יש 
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יש לציין כי חסרים נתונים אודות המגזר הערבי עקב כמות משתתפי מדגם נמוכה בחמישון הראשון והשני )פחות  
 משקי בית( שלא ניתן להסתמך עליה.  30 -מ
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הוצאה חודשית ממוצעת לפי קבוצות אוכלוסייה בעלות ביטוחי שב"ן וביטוחי  – 4טבלה מס' 

 בריאות מסחריים )בש"ח(

סך  5 4 3 2 1 חמישונים מוצא
 הכול

די ילי -יהודים 
ישראל או שעלו ארצה 

 1990לפני 

שיעור בעלות על ביטוחים 
 מסחריים ושב"ן

9% 16% 30% 40% 60% 36% 

הוצאה ממוצעת בקרב בעלי 
 ביטוחים מסחריים ושב"ן  

297 458 431 488 581 512 

שיעור בעלות על ביטוחים  יוצאי ברה"מ לשעבר
 מסחריים ושב"ן

- - 22% 30% 40% 18% 

הוצאה ממוצעת בקרב בעלי 
 ביטוחים מסחריים ושב"ן

- - 340 471 475 414 

ביטוחים שיעור בעלות על  כלל אוכלוסייה
 מסחריים ושב"ן

5% 12% 27% 38% 58% 28% 

הוצאה ממוצעת בקרב בעלי 
 ביטוחים מסחריים ושב"ן

321 454 412 480 575 498 

 

 הביטוח"י ע נתמכותה אוכלוסיות בקרב מסחריים וביטוחים ן"שב ביטוחי בגין הוצאה .2

 הלאומי

מראה את ההבדלים בהוצאה הממוצעת בגין ביטוחי בריאות וולנטרים של משקי  5טבלה מס' 

בית שבהם אחד או יותר מבני הבית זכאים לסוגי הקצבאות הבאים: ילדים0 זקנה0 שאירים0 נכות 

שוב0 ראוי לציין כי חלק וניידות0 אבטלה או הבטחת הכנסה )לפי הגדרות המוסד לביטוח לאומי(. 

נובע מההבדלים במספר הנפשות במשקי הבית בחמישונים השונים ובתמהיל  מההבדלים

 הגילאים.

( כי בקרב משקי הבית שמקבלים קצבה מסוג שאירים ובקרב משקי 5ניתן לראות )בטבלה מס' 

בית שמקבלים קצבת הבטחת הכנסה ההוצאה על שב"ן נמוכה מההוצאה בקרב כלל האוכלוסייה 

ההוצאה מ 96.3%המהווים ₪  182אים בממוצע י"ן מוצ)מקבלי קצבת שאירים בעלי שב

 88.4%המהווים ₪  167ומקבלי קצבת הבטחת הכנסה בעלי שב"ן מוצאים בממוצע  תהממוצע

זקנה0 ( . כמו כן0 ישנן מספר קבוצות של משקי בית מקבלי קצבאות )ילדים0 תהממוצעההוצאה מ

נכות וניידות ואבטלה( שהוצאה שלהן על שב"ן גבוהה מההוצאה הממוצעת בקרב כלל 

 האוכלוסייה. 

פי ההנחה שהגיל הממוצע בקרב חברי משקי בית שמקבלים קצבת ילדים נמוך מהגיל -עלבנוסף0 

ניתן לראות אינדיקציה למתאם בין הגיל הממוצע של חברי משקי בית שמקבלים קצבת זיקנה0 

משקי בית  : בקרבב משקי הבית לבין ההוצאה על שב"ן וביטוחי בריאות מסחרייםהממוצע בקר

לעומת משקי בית ₪  193המקבלים קצבת ילדים ההוצאה הממוצעת על ביטוחים משלימים הינה 

0 בקרב משקי בית המקבלים בנוסף₪.  230המקבלים קצבת זקנה בהם ההוצאה הממוצעת הינה 

ביחס  91.7%)שיעור של ₪  255ביטוחים מסחריים הינה קצבת ילדים ההוצאה הממוצעת על 
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להוצאה בקרב כלל האוכלוסייה( לעומת משקי בית המקבלים קצבת זקנה בהם ההוצאה 

 ביחס להוצאה בקרב כלל האוכלוסייה(. 130.6%)שיעור של ₪  363הממוצעת הינה 

 

לקצבאות על  הוצאה חודשית ממוצעת )בש"ח( בקרב משקי בית בעלי זכאות  – 5טבלה מס' 

 ביטוח שב"ן5 מסחרי או שניהם והשוואה להוצאה הממוצעת בכלל האוכלוסייה 

 (100)לפי מדד ממוצע=

קבוצת 
 אוכלוסייה

מקבלי קצבת  מקבלי קצבת זקנה מקבלי קצבת ילדים
 שאירים

הוצאה 
ממוצעת 

בקרב כלל 
האוכלוסייה 

)₪( 
הוצאה 

ממוצעת 
)₪( 

השוואה 
למדד  
ממוצע=

100 

הוצאה 
ממוצעת 

)₪( 

השוואה 
למדד  

100ממוצע=  

הוצאה 
ממוצעת 

)₪( 

השוואה 
למדד  
ממוצע=

100 

 189 96.3 182 121.7 230 102.1 193 שב"ן 

 278 97.1 270 130.6 363 91.7 255 מסחריים

שב"ן 
 ומסחריים

464 93.2 644 129.3 490 98.4 498 

 

קבוצת 
 אוכלוסייה

מקבלי קצבת נכות 
 וניידות

מקבלי קצבת הבטחת  אבטלהמקבלי קצבת 
 הכנסה

הוצאה 
ממוצעת  
בקרב כלל 

האוכלוסייה 
)₪( 

הוצאה 
ממוצעת 

)₪( 

השוואה 
למדד  
ממוצע=

100 

הוצאה 
ממוצעת 

)₪( 

השוואה 
למדד  
ממוצע=

100 

הוצאה 
ממוצעת 

)₪( 

השוואה 
למדד  
ממוצע=

100 

 189 88.4 167 106.9 202 111.6 211 משלימים

 278 - - 93.5 260 90.6 252 מסחריים

משלימים 
 ומסחריים

504 101.2 477 95.8 - - 498 

 

 הוצאה על מטפל/ת סיעודי/ת .3

ניתן לראות כי שיעור משקי הבית בכלל האוכלוסייה שמעסיקים מטפל/ת סיעודי/ת  6בטבלה מס' 

₪  20865 -לחודש ל₪  20087בכלל האוכלוסייה. ההוצאה הממוצעת שלהם נעה בין  1.4% -הינו כ

 0 כלומר כמעט ואין פערים בין החמישון השלישי לחמישי. לחודש

 )בש"ח( הוצאה ממוצעת על מטפל/ת סיעודי/ת – 6טבלה מס' 

 סך הכול 5 4 3 2 1 חמישונים

שיעור משקי בית המעסיקים 
 מטפל סיעודי

- - 2.0% 2.7% 1.6% 1.4% 

           - - הוצעה ממוצעת בקרב מעסיקים
2,087  

       
2,865  

       
2,384  

        
2,365  
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 הוצאה על שירותי פסיכולוגיה ופסיכיאטריה .4

 2% -משקי הבית בהם נעשה שימוש בפסיכולוג מגיע לשיעור של כניתן לראות כי  7בטבלה מס' 

₪  635 -מכלל האוכלוסייה. ההוצאה הממוצעת של אותם משקי בית שיש להם הוצאה הינה כ

 לחודש. 

 13 הוצאה ממוצעת על טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי )בש"ח( – 7טבלה מס' 

סך  5 4 3 2 1 חמישונים
 הכול

שיעור משקי בית באוכלוסייה בה 
 השתמשו בשירות זה

- - - 2.6% 3.8% 2% 

 635 789 621 - - - הוצעה ממוצעת בקרב אוכלוסייה יהודית

 

 הוצאות בגין טיפולי שיניים .5

כפי שציינו בהקדמה0 ע"פ סקר הוצאות משקי הבית של הלמ"ס ההוצאה בגין טיפולי שיניים 

. ניתן לראות 2011מסך ההוצאה לבריאות בשנת  26% -בכלל משקי הבית בישראל הגיעה לכ

 הינה בגין טיפולי שיניים 69%מההוצאה הינה בגין ביטוח שיניים0  5% -כי כ 3בתרשים מס' 

בגין הוצאות אחרות )כולל  26% -ו )עקירות0 סתימות0 טיפול שורש0 כתרים0 גשרים תותבות וכד'(

 הוצאות עבור אורתודנטיה0 ניתוחי פה ולסת וצילומי שיניים(. 

 

 (2011פילוח הוצאות משקי הבית על בריאות השן )אחוזים5 שנת  – 3תרשים מס' 

 

ת באוכלוסייה שנשאלו האם עברו טיפול שיניים ממשקי הבי 28%ניתן לראות כי  8בטבלה מס' 

(  בארבעת החודשים סתימות0 עקירות0 טיפול שורש0 כתרים0 גשרים תותבות0 ניקוי וכד')כגון 

האחרונים ענו בחיוב. ניתן לראות כי בכל החמישונים שיעור משקי הבית בהם התבצע טיפול 

ההוצאה  בנוסף₪0.  470 -הינה כומעלה. ההוצאה הממוצעת בגין טיפולים  25%שיניים הינו 

יותר בחמישון העליון מבחמישון התחתון  45% -הממוצעת עולה עם החמישונים והיא גבוהה בכ

 בחמישון העליון(. ₪  537בחמישון התחתון מול ₪  366)
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חסרים נתונים אודות שירותי פסיכולוגיה ופסיכיאטריה בקרב החמישון הראשון0 החמישון השני והחמישון  
 .משקי בית( 30 -ת מהשלישי עקב מדגם נמוך )פחו

טיפולי שיניים  
69% 

 אחר
26% 

 ביטוחי שיניים  
12% 
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 )בש"ח( שיניים יהוצאה ממוצעת על טיפול – 8טבלה מס' 

 סך הכול 5 4 3 2 1 חמישונים טיפול

עקירות5 סתימות5 
טיפול שורש5 

כתרים5 גשרים 
תותבות5 ניקוי 

 וכד'

שיעור 
 באוכלוסייה

25% 27% 25% 29% 34% 28% 

הוצאה 
 ממוצעת

366 446 450 536 537 474 

מוצרים לחלל 
הפה )כולל 

מברשת ומשחת 
 שיניים(

שיעור 
 באוכלוסייה

17% 22% 23% 28% 27% 23% 

הוצאה 
 ממוצעת

49 56 70 76 73 67 

במכון צילום 
 לצילומי שיניים

שיעור 
 באוכלוסייה

3% 4% 4% 3% 4% 4% 

הוצאה 
 ממוצעת

53 63 52 44 62 55 

 

 ביטוח שינייםהוצאות בגין  .6

ממשקי הבית באוכלוסייה יש הוצאה בגין ביטוחי שיניים  8% -כי ל 9ניתן לראות בטבלה מס' 

לחודש. ניתן לראות כי קיים פער גדול בין החמישונים בשיעור הבעלות על ₪  124והוא עומדת על 

 17%ממשקי הבית יש הוצאה בגינם לעומת  4% -ביטוחי שיניים כאשר בחמישון התחתון ל

 בחמישון העליון. 

 חודשית ממוצעת  על ביטוח שיניים )בש"ח( הוצאה – 9טבלה מס' 

 סך הכול 5 4 3 2 1 חמישונים

 124 126 133 113 112 - הוצאה ממוצעת

שיעור משקי הבית הרוכשים 
 ביטוח

- 4% 7% 13% 17% 8% 

 

 הוצאות בגין תרופות .7

 תרופות ללא מרשם )בש"ח(:

בממוצע  15%ניתן לראות כי שיעור משקי הבית שרוכשים תרופות לא מרשם הוא  10בטבלה מס' 

ההוצאה בקרב משקי בית בחמישון העליון גבוהה ביותר ₪.  140וההוצאה הממוצעת בקרבם היא 

 ₪(.  91לעומת ₪  190חמישון התחתון )בהשוואה ל  שתיםפי 

 תרופות עם מרשם )בש"ח(:

בממוצע   35%ניתן לראות כי שיעור משקי הבית שרוכשים תרופות לא מרשם הוא  10בטבלה מס' 

יש לציין כי ההפרשים בהוצאה בין שלושת החמישונים ₪.  250 -ההוצאה הממוצעת הינה כו

( כי הפערים 11בנוסף0 ניתן לראות )בטבלה מס' ₪(.  271 -ל₪  268העליונים הינה זניחה )בין 

0 ₪ 91לעומת ₪  190)ן לעליון גבוהים יותר עבור תרופות ללא מרשם בהוצאה בין החמישון התחתו

 (.35%כלומר 0₪  270ש"ח לעומת  202מאשר תרופות עם מרשם ) (110%כלומר 
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 )בש"ח( הוצאה ממוצעת בגין תרופות עם מרשם וללא מרשם – 10טבלה מס' 

 סך הכול 5 4 3 2 1 חמישונים הוצאה

תרופות ללא 
 2011מרשם 

שיעור 
 באוכלוסייה

13% 15% 14% 15% 17% 15% 

 140 190 164 137 105 91 הוצאה ממוצעת

תרופות עם 
 2011מרשם 

שיעור 
 באוכלוסייה

34% 35% 34% 35% 38% 35% 

 248 270 271 268 225 202 הוצאה ממוצעת

 

 הוצאה ממוצעת בקרב רוכשי תרופות עם מרשם לפי חמישונים )בש"ח( – 4תרשים מס' 

 

 

 ראייה בגין הוצאות .8

. יותר מעשירית ממשקי הבית בישראל הוצאה בגין משקפי ראייהלניתן לראות כי  11בטבלה מס' 

ניתן לראות כי ההבדלים בין החמישונים בשיעור משקי הבית שרוכשים אביזרי ראייה לא כמו כן 

בחמישון  12% -בחמישון הרביעי ו 14%בחמישון התחתון0  9%גדול ולא גדל בהתאם לחמישון )

 5%בקרב  קיימתמשקפי שמש על ( כי הוצאה 11העליון(. כמו כן ניתן לראות )בטבלה מס' 

ממשקי הבית בכלל האוכלוסייה ומגיעה  3% -בכ קיימתמהאוכלוסייה. ההוצאה בגין עדשות מגע 

 ₪.  176לממוצע של 

בניגוד לשיעור משקי הבית הדומה בין החמישונים שלהם הוצאה על משקפי או שמש עדשות מגע0 

ישנם פערים גדולים בין החמישונים: ההוצאה על משקפיים בקרב בגודל ההוצאה ניתן לראות כי 

₪(  204לעומת ₪  583מבחמישון התחתון ) 3משקי בית בחמישון העליון מגיעה לכמעט פי 

מזו של החמישון  3ות מגע בקרב משקי בית בחמישון העליון היא יותר מפי וההוצאה על עדש

 .₪( 63לעומת ₪  225התחתון )

  

202 225 
268 271 270 248 

0

100

200

300

ממוצע   1חמישון  1חמישון  1חמישון  2חמישון  0חמישון 
 חמישונים

 הוצאה על תרופות מרשם לפי חמישונים
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 14הוצאה ממוצעת בגין ראייה )בש"ח( – 11טבלה מס' 

סך  5 4 3 2 1 חמישונים הוצאות בגין ראייה
 הכול

משקפי ראיה )כולל 
משקפי ראיה 

ועדשות 
 למשקפיים(

שיעור 
 באוכלוסייה

9% 10% 12% 14% 12% 11% 

הוצאה 
 ממוצעת

204 296 404 381 583 387 

משקפי שמש 
 אחרים

שיעור 
 באוכלוסייה

- 3% 6% 6% 8% 5% 

הוצאה 
 ממוצעת

- 142 145 133 177 152 

שיעור  עדשות מגע
 באוכלוסייה

2% 3% 3% 4% 4% 3% 

הוצאה 
 ממוצעת

63 208 138 193 225 176 

 

 וסיכום עיקריים ממצאים

הוצאות משקי הבית מאפשר לנטר את הפערים בהוצאות משקי הבית על בריאות לפי סקר 

קבוצות אוכלוסייה שונות הן מבחינת המצב הכלכלי והן מבחינת מאפייני אוכלוסייה שונים. 

בנייר זה בחנו את ההבדלים בהוצאות משקי הבית לפי משקי הבית שהייתה להם הוצאה בפועל 

מאפשרת לנקות מהמדגם את משקי הבית שלא הייתה להם באותם התחומים. בחינה זאת 

 הוצאה בנושא ולכן ניתן להשוות את ההבדלים בהוצאה בצורה אמינה יותר.

חשוב לשוב ולציין כי חלק מההבדלים בממצאים נובעים מההבדלים הקיימים במשקי הבית בכל 

שסקר הלמ"ס בוחן  הרכב הגילאים שלהם. מכיווןלהנוגע למספר הנפשות הממוצע במשקי הבית ו

 את ההוצאה של משקי הבית כיחידה אחת0 לא ניתן להפריד את ההוצאה לנפש מתוקננת.

 להלן עיקרי הממצאים שהופיעו בנייר זה:

  הינה על ביטוחי בריאות וולנטרים )שב"ן על בריאות עיקר ההוצאה של משקי הבית

זי0 לאחר שנים רבות וביטוחים מסחריים(. בשנים האחרונות הפך סעיף זה לסעיף המרכ

 בהן ההוצאה על בריאות השן הייתה הסעיף המרכזי בהוצאות משקי הבית על בריאות.

  קיימים פערים משמעותיים בהוצאה של משקי הבית על שב"ן לפי  –הוצאה על שב"ן

מההוצאה של החמישון העליון על שב"ן  64%חמישונים. בחמישון התחתון מוציאים רק 

מה(. הפערים קיימים גם בבחינה של קבוצות אוכלוסייה שונות. בהתא₪  213-ו₪  137)

בקרב ילידי  197למשק בית לעומת ₪  178ההוצאה בקרב המגזר הערבי בנושא זה הינה 

 ישראל יהודים.

  ממשקי הבית דיווחו על הוצאה לביטוח  29% –הוצאה על ביטוחי בריאות מסחריים

.  קיים פער 37%-י ישראל השיעור מגיע לבריאות מסחרי. בקרב אוכלוסיית היהודים יליד
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ממשקי  6%גדול בהוצאה על ביטוחי בריאות מסחריים לפי חמישונים. בחמישון התחתון 

 בקרב החמישון העליון. 59%הבית דיווחו על הוצאה לביטוחי בריאות מסחריים לעומת 

  ברים הממצאים מראים כי מרבית המחזיקים בביטוחי בריאות מסחריים ח –כפל ביטוחי

-ממשקי הבית יש הוצאה על ביטוחי בריאות מסחריים ול 29% -גם בתוכניות השב"ן. ל

ממשקי הבית יש  1%-יש הוצאה גם על ביטוחים מסחריים וגם שב"ן. כלומר רק ל 28%

 הוצאה רק על ביטוחים מסחריים ללא שב"ן.

  בנושא  ניתן לראות כי בקרב משקי הבית שיש להם הוצאה –הוצאות על מטפל סיעודי

 בחודש.₪  20000ההוצאה הינה יחסית גבוהה ועולה על 

  ממשקי הבית דיווחו על הוצאה בנושא.  2% –הוצאה על טיפול פסיכולוגי ופסיכיאטרי

 בחודש.₪  600בקרב משקי הבית שדיווחו על הוצאה בנושא ההוצאה עלתה על 

  ים בקרב משקי קיימים פערים משמעותיים בהוצאה על טיפולי שיני –טיפולי שיניים

בחמישון  25% -הבית. הפערים הינם גם באחוז משקי הבית שיש להם הוצאה בנושא 

בחמישון העליון וגם ברמת ההוצאה של משקי הבית שיש להם  34%התחתון לעומת 

 בחמישון העליון. 537בחמישון התחתון לעומת ₪  366 -הוצאה בנושא 

  כים יותר. אחוז משקי הבית עם הוצאה בנושא זה הפערים בין החמישונים נמו –תרופות

בחמישון העליון. ההוצאה  38%בחמישון התחתון לעומת  34%על תרופות מרשם עמד על 

 בחמישון העליון.₪  270-בחמישון התחתון ו₪  202של אותם משקי הבית הייתה 

 

 :רשימת מקורות

בן נון ג. מגנזי ר.  –בתוך חורב ט. קידר נ.0 מידת הפרוגרסיביות במימון מערכת הבריאות בישראל. 

 292-307: 2010)עורכים(0 'היבטים כלכליים וחברתיים במערכת הבריאות בישראל' 

0 1995-2011קובץ נתונים סטטיסטיים  –קידר נ. חורב ט. אריאלי ד.0 חוק ביטוח בריאות ממלכתי 

2012                                              
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 השוויון בבריאות-. פעילויות להתמודדות עם אי5פרק 

 פעילות משרד הבריאות 5.1

העל של משרד הבריאות לשנים -, עם גיבוש יעדי2010כפי שציינו בדוחות קודמים, כבר בשנת 

, הוצב נושא צמצום הפערים בבריאות גבוה בסדרי העדיפויות של המשרד והוכר כאחד 2011-2014

השוויון בבריאות -מ'עמודי האש' לאורם פועל המשרד. מאז, פעילות שתכליתה התמודדות עם אי

נהלים והאגפים השונים יריאות הפכה לחלק בלתי נפרד מתוכניות העבודה של המובמערכת הב

 במשרד הבריאות.

-פירסם המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי חוברת בנושא "התמודדות לאומית עם אי 2013במרץ 

השוויון בבריאות: משולחן השרטוט ליישום בפועל", הסוקרת את פעילויות משרד הבריאות 

שוויון בבריאות, אל מול תוכניות פעולה -בתחום אי שלהםווני ההתקדמות והממשלה ואת כי

בשנים האחרונות. זאת, כאמצעי נוסף  ,בישראלשונים והמלצות שהועלו על ידי חוקרים וארגונים 

לשיתוף הציבור והשותפים האחרים במערכת הבריאות בתוכניות מטה המשרד, בעבודתו ובהליך 

אנא  –רי הפעולות של המשרד בתחום צמצום הפערים בבריאותהחשיבה )לטבלה מסכמת את עיק

 (. 1פנו לנספח בהמשך

קודמו מגוון של פעילויות , השוויון בבריאות כיעד אסטרטגי-מאז הגדיר המשרד את תחום אי

והתערבויות, מהן פעילויות הממוקדות: בצמצום פערים על רקע נגישות כלכלית לשירותי 

רקע נגישות תרבותית ולשונית לשירותי בריאות; בצמצום פערים על בריאות; בצמצום פערים על 

רקע הבדלים בזמינות של תשתיות בריאות )כח אדם רפואי ותשתיות פיזיות וטכנולוגיות(; 

בתמרוץ והעמקת הרגולציה של השחקנים השונים במערכת הבריאות; ובפעילויות להרחבת הידע 

ישראל והדרכים להתמודדות עמו. הפעילויות מלוות בנושא מאפייניו של אי השוויון בבריאות ב

 בהקצאת תקציבים יעודים לנושא.

השוויון מבוצעת על ידי מכלול המינהלים והאגפים הרלוונטיים -פעילות המשרד בתחום אי

במשרד הבריאות, מהם שירותי בריאות הציבור והמחלקה לחינוך וקידום בריאות, מינהל 

, מינהל הטכנולוגיות, אגף תכנון ארצי לעבודה סוציאליתה הרפואה, מינהל הסיעוד, השירות

משאבי אנוש, ועוד. בהמשך מפורטות פעילויות המרוכזות על ידי המחלקה אגף תקצוב ובקרה, 

 שוויון בבריאות. -ם בריאות והשירות הסוציאלי בתחום איולחינוך וקיד

וון רחב של פעילויות בין הפעילויות שקידם המשרד בשנה שחלפה )מדובר בתמצית מתוך מג

 שבוצעו על ידי האגפים השונים של המשרד(, ראוי לציין:

החל המשרד בהפעלת מוקד תרגום רפואי  2013במאי בתחום הנגישות התרבותית והלשונית: 

לשוניים שעברו הכשרה מקצועית בתרגום רפואי, בשפות -על ידי נציגים דו המאוישטלפוני ארצי 

                                                                 
1
השוויון בבריאות: משולחן -התמודדות לאומית עם איהטבלה בנספח מבוססת על: חורב, ט., אברבוך, א., קידר, נ. " 

 . 2013, מרץ השרטוט ליישום בפועל"
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שעות )עד לכניסת השבת והחל ממוצאי שבת(,  24וקד פועל  ערבית, רוסית ואמהרית. המ

בתי החולים הממשלתיים, בלשכת הבריאות ומספר  לבמתכונת הרצה, בחלק מהמחלקות בכל

ית בחולים מאוחדת ובשירותי בריאות כללית וב-טיפות חלב בנפת רמלה, במספר מרפאות בקופת

חיצונית לפיתוח וליווי הפרויקט, בוצעו החולים כרמל. קודם להרצת המוקד, נבחרה חברת ייעוץ 

אשר כללו גיבוש הנחות עבודה, מיפוי תרחישים, הגדרת דרישות טכנולוגיות  ותהערכות מקדימ

. ועוד. המוקד מופעל ע"י ספק מקצועי בעל ניסיון בהפעלת מוקדים ובעל תשתיות מתקדמות

ירות )כרזות בשפות ופקו חומרים שיווקיים לפרסום השלצורך ההפעלה וההטמעה בשטח, ה

שונות, ברושורים ומדבקות(, נרכשו מכשירי טלפון ייעודיים והוצבו למפעיל המוקד סטנדרטים 

השירות. הפעילות של המוקד עוברת בקרת איכות ותהליכי הטמעה. המשרד מתכוון  ליישום

 ,ולהעמידו לרשות כלל נותני השירות 2014להפעיל את השירות במתכונת מלאה החל מינואר 

 מטעם משרד הבריאות.

במקביל, קיים השנה המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, בסיוע אגף ההדרכה והפיתוח במשרד, 

קורס לאחראים על כשירות תרבותית בקהילה )נציגים מקופות חולים, מלשכות בריאות ובעלי 

 20 -קהילה(. במסגרת הקורס קיבלו כב תשירותי הבריאוהפועלים ב ,תפקיד במטה המשרד

פערים תרבותיים ולשונים בפרט. קורס זה בשוויון בבריאות ו-אחראים, ידע וכלים בנושא אי

המשיך קורסים קודמים וסדנאות שוטפות שמקיים המינהל עם אחראים על כשירות תרבותית 

 במוסדות האשפוז. 

 סדנאות וחומר נילווה לצורך סימולציות –נוסף לכך, מבוצע מהלך במטרה למסד תשתית הדרכה 

ותרגול של אנשי מקצועות הבריאות לשיפור מיומנותם בהתמודדות עם הבדלים תרבותיים. 

במסגרת זו, יחל בסוף השנה הליך הפיתוח של שני מוצרים ייעודיים לשיפור מיומנות של 

תקליטור עם סימולציות המדגימות מצבים  ,בין היתר ,האחד, ערכת הדרכה הכוללת :מטפלים

לומדת מחשב לתרגול  -והשני ;בין מטפל למטופל ממוצא תרבותי שונהשונים של אינטראקציות 

אישי של מטפלים. הכוונה היא להעמיד את המוצרים לרשות גופים גדולים ולבצע כמות מסוימת 

של קורסים להכשרת מדריכים בארגוני הבריאות השונים. הדרכת המטפלים תבוצע באחריות 

 הארגונים עצמם. 

ל מינהל בתי החולים היבטים הקשורים בצמצום פערים תרבותיים כן נוספו לכלי הבקרה ש

בנושא "התאמה והנגשה תרבותית  7/2011ולשוניים בבריאות, כפי שמתחייב מחוזר מנכ"ל 

מתבצעת עבודה מול אגפים נוספים במינהל הרפואה  נוסף לכך,ולשונית במערכת הבריאות". 

הבקרה של שירותי הבריאות בקהילה, במטרה להטמיע בדוחות  ,ובשירותי בריאות הציבור

 היבטים מחייבים מהחוזר. 

( לקידום 2012-2016במסגרת התוכנית החמש שנתית )תשתיות בריאות: כח אדם ובתחום זמינות 

הפיתוח והצמיחה הכלכליים של האוכלוסייה הבדואית בנגב, אותה מרכז מטה היישום 

רוה"מ(, הוקצה  -להתיישבות ופיתוח כלכלי של הבדואים בנגב במשרד ראש הממשלה )להלן

ואים בנגב )בביר הדאג', טיפות חלב במבנים קבועים בכפרים הבד 2תקציב ונבחרו ספקים להקמת 

 ובמולדה( לצד הקמתו של מבנה יביל אחד )באל סייד(.  
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ושיעור  בנושא "הגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה 4193במסגרת החלטת ממשלה מס' 

למימון מלגות קיום, הסעות ושכר לימוד ₪ מיליון  20התעסוקה" אושרה הקצאה בסך 

הפיזיותרפיה וההפרעות בתקשורת. במקביל, בשל  ,דלסטודנטים מהמגזר הערבי בתחומי הסיעו

רפואיים בדרום, החל המינהל, בשיתוף משרד רוה"מ והמועצה -המחסור של מסלולי לימוד פארא

להשכלה גבוהה, בהליך קידום פתיחת מסלולי לימוד בתחומי ההפרעות בתקשורת והריפוי 

 בעיסוק בדרום הארץ. 

טת הממשלה בנוגע לתוספת מיטות אשפוז, אשר נותנת כמו כן, המשרד נמצא בשלבי יישום החל

 העדפה לבתי החולים בפריפריה.

השנה חולקו, במסגרת מבחני התמיכה של משרד הבריאות בקופות בתחום התמריצים והבקרה: 

מלש"ח עבור  23,550,000החולים לצורך צמצום פערים חברתיים וגיאוגרפיים בתחום הבריאות, 

, 2012שקידמו קופות החולים במהלך שנת  2השקעות פיתוח בתשתיות 90 -תוכניות התערבות ו 93

 על פי הפירוט הבא:

 7,065,000  מלש"ח לקופות החולים בתחום השקעות בפריפריה הגיאוגרפית )ישובים
 במדד הפריפריאליות של למ"ס(; 1-4המצויים אשכולות 

 7,065,000 ובים המצויים מלש"ח עבור תוכניות התערבות בפריפריה החברתית )ייש
 כלכלי של הלמ"ס(;-במדד החברתי 1-3באשכולות 

 9,420,000 .מלש"ח עבור השקעות בפיתוח תשתיות בפריפריה הגיאוגרפית 
 

נוסחת ההקצאה )קפיטציה( לחלוקת במשרדית שתדון -במקביל, מונתה לאחרונה ועדת בין

-ספת משתנה סוציומקורות המימון לחוק ביטוח בריאות ממלכתי ובין היתר גם באפשרות הו

 . 2013דמוגרפי לנוסחה. הועדה החלה עבודתה באוקטובר 

שוויון -כפי שציינו בדוחות קודמים, הוחלט במשרד על הקמת מרכז ידע בנושא איבתחום המידע: 

שמטרתו לשמש בסיס מידע לאומי שיאפשר לזהות ולנטר, באופן אחיד ולאורך זמן, פערים 

רה הישראלית. לצורך בניית מרכז הידע, התקשר המינהל בבריאות בקרב קבוצות שונות בחב

-ומדיניות בריאות. תוכנית עבודה חמש לאפידמיולוגיהלתכנון אסטרטגי וכלכלי עם מכון גרטנר 

על ידי חוקרי המכון במשותף עם משרד הבריאות ואושרה על ידי  2012שנתית הוכנה במהלך שנת 

החל מכון גרטנר במחקר בתחום פערים  2013.  במהלך 2013מנכ"ל משרד הבריאות בראשית 

בהתנהגויות בריאות ורפואה מונעת, תחלואה ובריאות נפש )חיסונים, בדיקות סקר, עישון, 

פעילות גופנית, תזונה, עודף משקל והשמנה, הימצאות סיבוכים ארוכי טווח של סוכרת, דיכאון 

 בחוברת זו.  2ר פרק מספבמסגרת  ,מצאי עבודה זוחלק ממועוד(. ניתן להתרשם מ

להטמיע את נתוני הלשכה  כמו כן, נעשו מהלכים על מנת לאפשר לכל קופות החולים אפשרות

סטטיסטיקה בנוגע לאזורים גיאוגרפיים סטטיסטיים המציינים את השייכות המרכזית ל

 כלכלית של מבוטחיהם, בהתאם למקום המגורים.-החברתית

                                                                 
2

התערבות ותוכניות פיתוח תשתיות. אלו עברו הערכה ע"י צוות המינהל  למשרד הוגשו מספר גדול יותר של תוכניות 
לתכנון אסטרטגי וכלכלי וכן ע"י ועדת היגוי מלווה אותה מינה מנכ"ל המשרד. ההערכה נעשתה על פי הקריטריונים 
קבועים מראש, כפי שהופיעו בהנחיות להגשת מבחני התמיכה. ניכרים הבדלים משמעותיים בהיקף ואופי 

 ערבויות שהוגשו על ידי קופות החולים השונות, במסגרת מבחני התמיכה. ההת
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הבריאות, הגברת הנגישות למידע ומיצוי טוב יותר במקביל, כאמצעי להעצמת מבוטחים במערכת 

קבוצות של  30-של זכויות, פורסמה חוברת המפרטת זכויות לשירותי בריאות של למעלה מ

מבוטחים כגון קשישים, ילדים עם צרכים מיוחדים, מקבלי גמלאות שונות, נפגעי תאונות עבודה, 

 הליך של תרגום למספר שפות. . החוברת נמצאת ב3ניצולי שואה, אסירים ועצירים ועוד

 

 פעילויות המחלקה לחינוך וקידום בריאות במשרד הבריאות 5.1.1

פעולות המחלקה לחינוך וקידום בריאות בנושא צמצום פערים בבריאות מתוארות להלן. הסקירה 

מקיפה פעולות לצמצום פערים בקרב האוכלוסייה הערבית, הבדואית והדרוזית, האוכלוסייה 

ואוכלוסיית יוצאי אתיופיה בישראל. כמו כן קיימת התייחסות לצמצום פערי בריאות החרדית, 

 בפריפריה.

 

: צמצום פערים בבריאות הוא אחד היעדים של התוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים

שלושה משרדי ממשלה: משרד הבריאות, לה שותפים התוכנית הלאומית לחיים פעילים ובריאים 

 רד התרבות והספורט.משרד החינוך ומש

יישובים ערבים,  7-ישובים יהודים ו 8 –רשויות  15 הבתכנית מופעלת "תכנית חלוץ" )פיילוט( וב

בדואים ודרוזים. ברשויות הפיילוט, עיר חרדית אחת ושלוש ערים נוספות עם ריכוז ישובים כולל 

ית נבחרו בשל פערי גבוה של חרדים. הייצוג הגבוה של יישובים ערבים ובעלי אוכלוסייה חרד

 הבריאות בקרב אוכלוסיות אלו. 

 פעילויות שקודמות במסגרת התוכנית:

  כחלק ממערך הפעולות של התכנית נערכו כנסי הסברה בנושא התנהגויות מסכנות

 בריאות לגיוס אנשי דת ומנהיגים קהילתיים מוסלמים ודרוזים;

  ליווי מקצועי צמוד לרשויות התכנית מסייעת במימון מתאמי בריאות עירוניים ומספקת

 ערביות החברות ב"רשת ערים בריאות בישראל";

  "מדגם יתר של בתי ספר מהמגזר הערבי מצוי גם בתכנית "בתי ספר מקדמי בריאות

 המופעלת בשיתוף עם הפיקוח על הבריאות במשרד החינוך;

 תמיכה בארגוני יוצאי אתיופיה בנושאי תזונה ופעילות גופנית ומניעת סוכרת; 

  פעולה עם משרד הרווחה, משרד החינוך השיתופי פעולה עם אשלים: במסגרת שיתופי

ו"אשלים", נערכה תכנית חלוץ של שלוש שנים בפנימיות לילדים בסיכון. התכנית לוותה 

בהערכה מקיפה ונמצא שבעקבותיה נערכו שינויים רחבים הן ברמת המדיניות והן ברמת 

שינוי במערך ההזנה, פעילות גופנית בשעות  –, מהם הסביבה בכל הנוגע לבריאות ילדים

הפנאי, חלוקת תרופות ע"י אדם מוסמך והכשרת הצוותים בנושאים של קידום בריאות. 

משרדי רחב, המתמקדת בקידום -כמו כן מופעלת תכנית "יש מצב", בשיתוף פעולה בין

ושאים של אורח בריאותם ורווחתם של בני נוער בסיכון בחמש רשויות, התכנית כוללת נ

 חיים, קשר עם הורים, וסביבה מאפשרת;

                                                                 
3

:  2012דצמבר  "ביטוח רפואי ושירותי בריאות, לאוכלוסיות בעלות מעמד מיוחד",ראו: חורב, ט., טרוים, ש.  
.gov.il/PublicationsFiles/eco13022013.pdfhttp://www.health 

 

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/eco13022013.pdf
http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/eco13022013.pdf
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  אגרות חוב בנושא שכיחות ואיזון הסוכרת באוכלוסייה ערבית ואוכלוסייה של יוצאי

 -Grassאתיופיה: הפרויקט בשלבי תכנון יחד עם קרן מממנת חיצונית ובשיתוף ארגוני 

roots .קהילתיים 

 

 סקרים ומחקרים:

 המחלקה, ובעיקר בסקר המוביל 'סקר ידע, עמדות והתנהגות אוכלוסייה בהובלת -בסקרי

 (, הנערך כל שנתיים, יש מדגם מייצג של האוכלוסייה הערבית;KAPבריאותית בישראל' )

  .מחקר ייחודי בנושא עישון בקרב גברים ערבים נערך בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון

רי עישון גבוהים בהרבה המחקר ילווה בתכנית התערבות באוכלוסייה זו, בה שיעו

 מהממוצע באוכלוסיית ישראל.

 

גם כאן, אוכלוסיית הגברים הערבים המעשנים התוכנית הלאומית למניעה וגמילה מעישון: 

נמצאת בראש סדר העדיפויות יחד עם החשיפה לעישון בקרב האוכלוסייה הערבית הלא מעשנת. 

 ו גובשה תוכנית פעולה.נערך מחקר איכותני וכמותי בנושא ובעקבותי 2013בשנת 

  

קופות החולים מפעילות, כחלק מדרישות משרד מבחני תמיכה בקידום בריאות בקופות החולים: 

הבריאות, סדנאות לירידה במשקל לילדים/משפחות עם עודף משקל וקבוצות לחולי סכרת. 

ית במסגרת זו ניתן תמריץ כלכלי לקופות על עבודה בקרב אוכלוסיות בפריפריה הגיאוגרפ

 והחברתית לצמצום פערי הבריאות באוכלוסיות אלו.

  

נערך קורס למובילות בריאות בו לקחו חלק נשים מקהילות חרדיות עבודה באוכלוסייה החרדית: 

שונות. המחלקה נמצאת בשלבי מיפוי ארגונים ותוכניות הפועלות במגזר החרדי, ומתקיים שיתוף 

 "סים.פעולה עם מספר ארגונים ביניהם החברה למתנ

  

הועדה, בניהול המחלקה לקידום הועדה לאישור תכניות קידום בריאות בשרותי בריאות הציבור: 

קידום בריאות ברמת המחוז והנפה. בשבע השנים  בריאות, מקדמת ומממנת הפעלת תוכניות

האחרונות, תקציב הועדה מוגבל לתוכניות אורח חיים פעיל ובריא. הועדה נותנת העדפה רשמית 

לצמצום פערים ולתוכניות לקהלי יעד פריפריאליים. אחוז התוכניות ואחוז מהמימון הכולל, 

 די, עולה על חלקם באוכלוסייה.המועבר לצרכי הפעלת תוכניות במגזר הערבי ובמגזר החר

 

 30-תכנית זו ובה כבקרב יוצאי אתיופיה:  HIV/AIDSהתוכנית ייחודית למניעה וטיפול ב

עובדים ייעודיים פועלת כחלק מהמחלקה. מטה התכנית מוצב במשרד הראשי בירושלים 

 והעובדים מוצבים בלשכות הבריאות, מרכזי איידס ובקהילה. במסגרת תכנית זו, הופקה

טלנובלה בשפה האמהרית המתייחסת לכל הרבדים של בריאות בקהילה: בריאות פיזית, נפשית 

 וחברתית.
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 פעילויות השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות  5.1.2

השרות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות פועל מתוקף חוק העובדים הסוציאליים 

ט והחברה בישראל תוך שמירה על כבוד האדם ועקרון "לקידום רווחת הפר 1996-התשנ"ו

השוויון" ומתוקף חוקים ונהלים נוספים ובהתאם למדיניות משרד הבריאות וליעדיו. בהתאם 

לעמוד האש "צמצום אי השוויון בבריאות" אנו פועלים לקידום אוכלוסיות חלשות כלכלית, 

צמצום הפערים בבריאות בתחום תרבותית וחברתית. אנו רואים כחובתנו המקצועית לפעול ל

המדיניות, איתור אוכלוסיות חלשות, הנגשה ופיתוח שירותים ומענים ממוקדים ומתן טיפול 

 מיטבי.

 

מתוך כלל הפעילויות הייעודיות לקבוצות החלשות ולצמצום הפערים בבריאות אתייחס לשתי 

 תכניות:

  הטיפול בניצולי השואה במערכת הבריאות 

  בנפגעי אלימות במשפחה במערכת הבריאות.איתור וטיפול 

 

 הטיפול בניצולי השואה במערכת הבריאות:

אלף ניצולי שואה. רבים מניצולי השואה החיים בישראל אינם  180 -במדינת ישראל חיים כיום כ

מודעים לכלל זכויותיהם ואינם ממצים זכויות אלו. חלק מניצולי השואה סובלים ממצוקות 

 ברתיות ואחרות.כלכליות, נפשיות, ח

השירות הארצי לעבוד סוציאלית במשרד הבריאות פועל לקידום הטיפול בניצולי השואה במערכת 

הבריאות, למיצוי זכויותיהם ולקידום רווחתם, כחלק מהמערך הלאומי הכולל משרדי ממשלה, 

ים עמותות וארגונים כגון: משרד הרווחה, המשרד לענייני גמלאים, החברה להשבת נכסי הניספ

בשואה, ועידת התביעות, יד ושם ואחרים. הפעילות מתקיימת בתחום קביעת מדיניות, שיתופי 

 פעולה מערכתיים, טיפול בפרט ומיצוי זכויות וכוללת בין השאר:

 

 במשרד הרווחה, מאפשרת שותפות והשפעה על קבלת  - חברות בועדת סל השירותים

הניתנים לניצולי השואה במדינת החלטות לחלוקת תקציב הסל ופריסת השירותים 

 ישראל.

 מתוקף חוק ההטבות הניתנת  -פטור מהעברת הגמלה  - קידום זכויות ברמה המערכתית

 לטובת האשפוז הסיעודי ומתן הנחה במימון תרופות בסל. –לאוכלוסייה חלשה כלכלית 

 

  :קידום רווחתם של ניצולי השואה

  יעודיות לנושא הטיפול בניצולי השואה עובדות סוציאליות י –טיפול ומיצוי זכויות

פועלות במערך הבריאות הכללי: בבתי החולים הכלליים ובקופות החולים ובמערך 

האשפוז הגריאטרי לשם איתור ניצולי השואה המגיעים למערכת הבריאות, סיוע במיצוי 

זכויותיהם והעלאת מודעות הצוותים הרב מקצועיים למאפיינים הייחודיים של ניצולי 

שואה במסגרות הבריאות. יתרונה של מערכת הבריאות, בהיותה מערכת אוניברסלית ה

אליה מגיעים כלל הזקנים במדינה, מאפשרת לנו איתור מרבי של ניצולי שואה ומתן 

 טיפול מיטבי.
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 לעיתים קרובות, לאור מאורעות העבר שחוו, המפגש של ניצולי   – הכשרת צוותים

מפגש טראומטי ובעל השלכות על ההיענות לטיפול ועל השואה עם מערכת הבריאות הינו 

האינטראקציה ביניהם לבין הצוות המטפל. על מנת לצמצם ככל הניתן את המפגש 

הטראומטי וע"מ לסייע לצוותים בהתמודדות עם ניצולי השואה אנו מקיימים תכניות 

לי הכשרה לצוותים הרב מקצועיים וחושפים אותם למאפיינים הייחודיים של ניצו

השואה בכלל ובמפגש שלהם עם הארגונים השונים במערכת הבריאות בפרט. תוכניות 

ההכשרה כוללות סדנאות וביקורים במוזיאון יד ושם, סדנאות למיצוי זכויות לעובדים 

 סוציאליים ותוכניות הכשרה לעוס"יות הייעודיות.

 

 :2014יעדים לקראת 

הרחבת התוכנית הקיימת במערך הבריאות הכללי, למיצוי זכויות וטיפול בניצולי השואה  .1

ע"י הוספת עובדות סוציאליות ייעודיות גם למערך בריאות הנפש בכל הארץ. עובדות 

סוציאליות יפגשו את ניצולי השואה במרפאות לברה"נ ובמרכזים הפסיכיאטריים ויסייעו 

 ות חייהם.להם במיצוי זכויות וקידום איכ

הרחבת הפעילות וחשיפת צוותים רב מקצועיים נוספים  –הכשרת צוותים רב מקצועיים  .2

 לנושא.

 

 "המחלה הנסתרת מן העין": –אלימות במשפחה 

מערכת הבריאות מהווה חוליה חשובה בהיערכות הלאומית להתמודדות עם תופעת האלימות 

קמה במשרד הבריאות, בשרות הארצי הו 2000כלפי נשים, קטינים, זקנים וחסרי ישע. בשנת 

לעבודה סוציאלית, המחלקה לטיפול באלימות במשפחה, האחראית לקידום הטיפול בנפגעי 

 אלימות במשפחה ותקיפה מינית במערכת הבריאות באשפוז ובקהילה. 

משרד הבריאות שם לו למטרה מרכזית להרחיב את המודעות, הידע והמיומנויות של אנשי 

מקצועות הבריאות על מנת לזהות, לאתר ולטפל בנפגעי אלימות במשפחה רפואה, סיעוד ו

הנמצאים בטיפול של מערכות הבריאות השונות )באשפוז ובקהילה(. מערכת הבריאות רואה 

עצמה כגורם חשוב במניעת התופעה ועצירתה, כחלק ממגמה של צמצום פערים בין אוכלוסיות 

גורמי הבריאות השונים פוגשים את מרבית  והקטנת ההיפגעות בקרב אוכלוסיות פגועות.

האוכלוסייה מלידה ועד זקנה, ברפואת הקהילה, בבתי חולים במכונים השונים ומוסדות. תפיסת 

מערכת הבריאות היא כי להתעללות והזנחה השלכות קשות על בריאות המטופלים, התפתחותם 

 .ורווחתם בהווה ובעתיד

אשר נוגעת בכל שכבות החברה וחוצה אוכלוסיות,  אלימות במשפחה הינה בעיה חברתית קשה,

השכלה, דת, מוצא ומעמד. אלימות הינה דפוס של התנהגות כלפי בן משפחה, המתבטא בכפייה, 

הפחדה, טרור ושימוש בטכניקות שונות של שליטה ומניעת חירות ומתבטאת בפגיעות פיזיות, 

ושי של הנפגעים לחשוף את הפגיעה מיניות ונפשיות. דפוס מאפיין של הבעיה הוא ההסתרה והק

שלהם בפני אנשי מקצוע עקב בושה, פחד וחוסר אונים. במקרים רבים מדובר בקטינים, זקנים 

וחסרי ישע אשר אינם מסוגלים לספר ולהעיד על האלימות או ההזנחה אשר ממנה הם סובלים. 
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עיכוב בסיוע והגנה על דפוס זה מוביל למצב של בידוד והמשכיות של הפגיעה לעתים לאורך זמן ו

 הנפגעים.

דפוס ההסתרה מביא לקושי לאמוד את הקף הבעיה. ההערכות בישראל מסתמכות על שני 

נשים(, דיווחו  200,000-מהנשים הבוגרות )כ 11%-מחקרים מרכזיים לגבי אלימות כלפי נשים:  כ

נשים(, חוו אירוע אחד  68,000-מהנשים )כ 5.8%-כי היו אי פעם קורבן לאלימות של בן זוגן; כ

ילדים  600,000-כ -לפחות של אלימות מתונה או חמורה מצד בן הזוג במהלך השנה האחרונה ו

 –(. התעללות בזקנים 2002חשופים או עדים לאלימות בבית. )איזיקוביץ, פישמן, מש וגוסינסקי, 

חמישי נחשף בישראל בממוצע כמעט כל זקן  , מעידים כי2005ממצאי סקר ארצי שנערך בשנת 

  . 4לאלימות

( כי אלימות נגד נשים ונערות הנה בעיית W.H.Oהכריז ארגון הבריאות העולמי ) 1997בשנת 

בריאות הציבור ופגיעה בזכויות האדם מהמעלה הראשונה בשל שכיחותה וההשלכות החמורות 

תערבות, ללא ה .על הבריאות הנפשית והגופנית של הנחשפים אליה בטווח הקצר והארוך שיש לה

 האלימות מזיקה לבריאותם הפיזית והנפשית של הנפגעים ומסכנת את חייהם.

יותר מנשים אחרות, מתלוננות על חבלות  2.5נשים נפגעות אלימות צורכות שירותי בריאות פי 

מיתר  5שונות וסימפטומים פיזיולוגיים שהם תוצר של דחק מתמשך, סובלות מדיכאון פי 

 .תר ניסיונות התאבדותהאוכלוסייה ובמבצעות יו

המפגש של מטפלים במערכת הבריאות עם אוכלוסיות נפגעי האלימות במשפחה הינו משמעותי 

ביותר, בהיותה מערכת אוניברסאלית אשר נגישה ופתוחה לכלל האוכלוסייה ומאפשרת הזדמנות 

היקף לאיתור הנפגעים ומתן שירותים נוספים כגון אשפוז הגנתי. למרות זאת קיים פער בין 

התופעה בפועל )ע"פ הספרות המקצועית( לבין שיעורי הדיווח על נפגעי אלימות המתקבלים 

  מהארגונים השונים במערכת הבריאות.

קטינים, נשים וזקנים נפגעי התעללות ובקהילה )קופת  4025אותרו בבתי החולים  2011בשנת 

קטינים, נשים וזקנים נפגעי  3646, אותרו בבתי החולים 2012. בשנת 2729חולים ולשכות בריאות( 

 .  4269התעללות ובקהילה )קופת חולים לשכות בריאות( 

 פעילות והישגים:

שמהווים את הבסיס לעבודת אנשי מקצוע בבריאות בנושא איתור, זיהוי  נהלים 6הוצאת  .א

וטיפול נפגעי אלימות במשפחה. בנוסף, הוטמע נוהל המתייחס להקמת מערך ועדות הגוי 

ות לטיפול בנפגעי התעללות, הזנחה ופגיעות מיניות. ועדות אלה, מהוות גוף מטפל צוותי-רב

ומייעץ, אשר ייעודו להוביל ולקדם את האיתור והטיפול בנפגעים )קטינים, נשים או זקנים( 

עו"ס, אח/ות  -רופא, מרכז/ת -בכל ארגון. כל ועדה מורכבת משלושה חברים לפחות: יו"ר 

 פסיכולוג, יועץ משפטי וכיו"ב.  ולעתים מחברים נוספים 
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אוני' חיפה, המוסד לביטוח  סקר ארצי בנושא התעללות והזנחה של זקנים,איזיקוביץ, לבנשטיין ווינטרשטיין,  
 .2005לאומי, 
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מומחים בתחום בלשכות הבריאות, קופות  הקמת והעסקת מערך עובדים סוציאליים .ב

החולים ובתי החולים, האחראים על הטיפול השוטף לקידום הנושא במערכות השונות. 

לטיפול בנפגעי אלימות  ייעודייםכיום מועסקים בכל מסגרות הבריאות עובדים סוציאליים 

 חה. במשפ

: לאורך השנים נעשות פעולות שונות לשיפור מיומנויות הזיהוי, האבחון, הכשרה והדרכה .ג

)רופאים, אחיות,  האיתור, הטיפול והדיווח של אנשי המקצוע השונים במערכת הבריאות

ים ועובדים פרא רפואיים( באמצעות תוכניות הכשרה, הדרכה והטמעה עובדים סוציאלי

ימי סימולציה במרכז מסר לסימולציות, הדרכות, סדנאות, ערכות  בדרכים שונות: ימי עיון,

הדרכה וקורסים ועוד. למשל: קורס הכשרה לרופאי ילדים בנושא קטינים בסיכון ובדיקות 

 46מחזורים של הכשרות בשיתוף מכון חרוב והוכשרו  2התקיימו  –קליניות לקטינים 

געות של קטינים שעברו התעללות דבר שמסייע להקטין את ההיפ –רופאים בבתי החולים 

 במשפחה בתהליך הבדיקה הרפואית והקלינית. 

לגבי מספר נפגעי אלימות במשפחה שאותרו במערכת הבריאות. נתונים אלו  איסוף נתונים: .ד

 מאפשרים לנו לתאם את תוכניות העבודה.

למשל בנושא של העברת מידע בין מטפלים בנושא  ייזום ועדכון התחיקה הבריאותית: .ה

 קטינים נפגעי התעללות והזנחה, סיוע למטפלים בנושא דיווח על חשד ועוד.

לשיתוף מידע בין כלל בתי החולים בארץ, במטרה לסייע בקבלת  שימוש במערכת מחשוב: .ו

מידע לגבי קטינים שאושפזו כמטופלים במסגרות בריאות שונות  וקיים חשד להיותם נפגעי 

 -המחשוב יאפשר חיזוק מערך הטיפול הפסיכו התעללות,; המידע שיוסדר באמצעות מערך

חשיבות נוספת למחשוב,  לפיתוח מערכת לאיסוף מידע מגורמי האשפוז . -סוציאלי

 והקהילה ולפיתוח דרכי עבודה עם שירותים שונים בתוך ומחוץ למערכת הבריאות. 

 תוכניות עתידיות: 

 במשפחה )ילדים,  פיתוח לומדה אינטרנטית ללמידה עצמית למטפלים בנושא אלימות

 נשים, זקנים וחסרי ישע(

 הכנסת הנושא לתוכניות הלימודים במקצועות הבריאות 

  העמקת שיתופי הפעולה בין הגורמים המטפלים בבריאות לבין הגורמים המטפלים

 בקהילה )רווחה, משטרה, גורמי טיפול ועוד(

  המשך הכשרות עומק בנושא איתור וזיהוי של הנפגעים במערכת הבריאות והרחבת

ההכשרות גם לנושא של חסרי ישע במסגרות בריאות הנפש, במסגרות של תחלואה כפולה 

 וכן התייחסות מיוחדת לאוכלוסיות קצה כגון מוגבלויות ונכויות. 

 אנשי בריאות המשך הכשרה למען הגברת האיתור ושיפור איכות הטיפול בקרב 

השירות הארצי לעבודה סוציאלית שם על סדר היום שלו  את צמצום אי השוויון בבריאות וימשיך 

 לקדם ולפתח תוכניות בכל בארגונים במערכת הבריאות.
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 משרד הבריאות: -אתגרים ודוגמאות לתוכניות לעתיד 5.1.3

השוויון בבריאות יעד -איבשנים האחרונות הצטרפה ישראל למדינות המערב, הרואות בצמצום 

אסטרטגי והפועלות לשם כך בצורה עקבית ומערכתית. כפי שציינו בדוחות קודמים, מדינות 

שונות אימצו גישות ודרכי פעולה שונות להתמודדות עם פערי הבריאות. בישראל, בחר משרד 

מערכת הבריאות, תוך בהבריאות להתמקד לרוב בהתערבויות "באמצע הזרם", הממוקדות 

 . 5תמרוץ השחקנים השונים במערכת הבריאות להתערבויות ב"מורד הזרם"

מדינות רבות מתמודדות זה מספר עשורים עם הצורך בצמצום פערי בריאות, לרוב עם הצלחות 

באופן שיטתי חלקיות ומוגבלות בלבד. מכיוון שמשרד הבריאות בישראל החל לעסוק בנושא 

, ניצב המשרד בפני אתגר 2011רטגית שלו רק בשנת וכחלק מתוכנית העבודה האסט 2009בשנת 

מורכב שראשיתו בצורך בהתערבויות ברמת מערכת הבריאות, על מנת להפכה לבלם לפערים 

החברתיים והכלכליים הרחבים המייצרים פערים בבריאות. גם היום, לאחר מספר שנות פעילות 

יעשות בהקשר לנגישותה של המשרד למען קידום שוויון בבריאות, נותרה עבודה רבה לה

הכלכלית, תרבותית, שפתית, פיזית של המערכת למבוטחים, היקף ואופי המימון של שירותי 

הבריאות והיקף, אופי ופריסת )זמינות( השירותים. שכך, תוכניות המשרד לעתיד כוללות המשך 

 ים הללו. ומיצוי של המשימות שהוגדרו ביחס ליעד 2011עבודה על היעדים שהוגדרו עוד בשנת 

בארגון המכון הישראלי , בכנס "אלי הורוביץ לכלכלה וחברה" האחרון )"כנס קיסריה"(

שוויון בבריאות שהוכן בסיוע -לדמוקרטיה ופורום קיסריה, הוקדש מושב לטובת הנושא של אי

גורמים ממשרד הבריאות. במסגרת עבודת צוות המושב, הוצג נייר בנושא "דרכים לצמצום 

קיימא מבחינה כלכלית -שביקש להציג גישות חדשות ובנות 6ים בבריאות"מתמשך של פער

כניותיו בתחום ולצמצום פערים בבריאות. נבקש לפרט בתמצית את תפיסת משרד הבריאות ות

 צמצום הפערים בבריאות לעתיד הקרוב, תוך התייחסות להצעות שעלו במסגרת הנייר:

יג צמצום שהבריאות לבדה אינה מספיקה לההנחת היסוד של המסמך היא כי עבודת מערכת 

משמעותי בפערי בריאות וכי בשילוב כוחות עם מערכות תומכות נוספות והמגזר השלישי והעסקי 

ניתן לצמצם פערים באופן אפקטיבי יותר. כן מצביע המסמך על היעדרם של תמריצים או קיומם 

כחסמים בגיוסם של  ,מעשיתשל תמריצים שליליים, היעדר כדאיות כלכלית או חוסר יכולת 

לצמצום פערי הבריאות. לצד חסמים אלה, ראוי  ,כוחות בתוך מערכת הבריאות ומחוצה לה

להזכיר חסמים נוספים להשגת התקדמות משמעותית בצמצום פערי הבריאות, מהם: מיעוט של 

התערבויות מבניות בהתייחס למכלול הגורמים החברתיים המשפיעים על בריאות, מחסור 

; היעדר רצון וכח פוליטי לשינוי ("doing more of the same")עיונות ודרכי עשייה חדשים בר
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כלכליים, במקום -התערבויות ברמת מאקרו במערכות חברתיות המשפיעות על הפערים החברתיים –'מעלה הזרם'  
התערבויות מאקרו ברמת מערכות ארגוניות גדולות, כגון מערכת הבריאות וארגוני  –התהוותם; 'אמצע הזרם' 

היינו, התערבויות שמכוונות להשפיע באופן ישיר על ההתנהגות ועל  –בריאות גדולים; והתערבויות ב'מורד הזרם' 
 מצב הבריאות של הפרט עצמו;

6
 . 2013ם,  נובמבר פרופ' רן בליצר, ד"ר יוסי רוזנבלו 
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בגורמים החברתיים מחוץ למערכת הבריאות המייצרים פערים בבריאות; וההתערבויות  מעמיק

 . 7המורכבות שנדרשות על מנת להתמודד עם בעיית הפערים בבריאות

מציע מספר כיווני פעולה חשובים שראוי להזכירם, המסמך של צוות הבריאות ב"כנס קיסריה" 

הכוללים: יצירת מנגנון למימון יוזמות לצמצום פערים של גופים שונים, כנגד הוכחת הצלחות 

מוגדרות מראש. כדוגמא מוצג רעיון האג"ח החברתי; הקמת חממה ליזמות חברתית בתחום פערי 

משלתי, עסקי או פילנטרופי; הכללת הבריאות שתאפשר מענקים לפרויקטים צנועים במימון מ

בהחלטות מרכזיות של כלל משרדי הממשלה ופיקוח של  "Health in all policies"סטנדרטים של 

משרד הבריאות אחר הנושא; העמקת המחויבות, הפעילות והתקצוב של הרשויות המקומיות 

משק לבריאות בהתייחס לפעילויות מצמצמות פערים; העמקת מחויבות המעסיקים הגדולים ב

העובדים שלהם ותימרוץ כלכלי שלהם לשם כך; הרחבת פעילותם של מנהיגים קהילתיים לעיסוק 

בתחום הבריאות; ניתוב משרתים בשירות הלאומי לפרויקטים ייעודים התורמים לצמצום פערים 

בבריאות ופיתוחם כעתודת כח אדם בתחומי האכיפה והפיקוח בבריאות; והסרת חסמים 

 ם על שירותי רפואה וירטואליים ושירותי רפואה מרחוק. רגולטוריי

בהתייחס לחלק מכיווני פעולה אלו, לעתיד, ראוי להתייחס לתפיסת ועשיית משרד הבריאות 

 להלן:

 התערבויות מבניות:  -פעילויות במעלה הזרם

 הגדיר המשרד, לצד מיצוי כאמור של פעילויות שהחל בהם בשנים האחרונות, 2014נכון לשנת 

שיתופי הפעולה  ה של, העמק, בין היתרפעילויות נוספות ה"מטפסות במעלה הזרם". אלו כוללות

בתוך המשרד ובין המשרד למשרדים אחרים, בדגש על הממשקים שבין בריאות ורווחה. לשם כך, 

מתייעד המשרד, בשיתוף השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד הבריאות, להעמיק את הידע 

דים לרשות המערך הסוציאלי בהתמודדות עם אי השוויון בבריאות ובשירותי והכלים העומ

של מטה משרד הבריאות עם הידע והכלים שמאמץ השטח על מנת ללמוד על הצרכים ו בריאות

מחד ועל האפשרויות לקידום התערבויות מדיניות מבניות מאידך. במקביל, ממשיך המשרד 

עלייה חה והשירותים החברתיים ועם משרד הלהעמיק את שיתופי הפעולה עם משרד הרוו

 קליטה. וה

מהלך נוסף שבוחן המשרד קשור בקידום אופקי התעסוקה של נציגים מקבוצות חברתיות 

. אחת ההמלצות של ארגון הבריאות העולמי לקידום , בתפקידי מטה משרד הבריאותמגוונות

ה אקטיבית לזיהוי חסמים שוויון בבריאות קשורה בשינוי מבנה יחסי הכח החברתיים. עשיי
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בקליטה של מועסקים מקבוצות מיעוט שונות בתפקידי מטה עשויה לתרום לנגישות של קבוצות 

המחזיקים  םחברתיות מגוונות למשאבי ידע והשפעה רבים יותר, בייחוד כאשר מדובר בתפקידי

 ביכולת השפעה על מדיניות המשרד בתחומים שונים. 

על מדיניות והתערבויות מצמצמות פערים בין יהודים יוחד מכן מתייעד המשרד לשים דגש 

 לערבים. 

 מימון יוזמות לצמצום פערים כנגד הצלחות מוכחות: 

המשרד קידם כאמור מבחני תמיכה בקופות החולים, כנגד פעילויות מוכחות ומוגדרות מראש 

בתחום צמצום  2014. מבחני התמיכה לשנת 2012-2013בתחום צמצום פערי הבריאות לשנים 

פערי בריאות, ישולבו יחד עם מבחני התמיכה בתחום חינוך וקידום בריאות של המשרד. יתכן 

וראוי לשקול מימון יוזמות לצמום פערים של רשויות מקומיות וארגוני מגזר שלישי ו/או לשים 

צמצום בתחום  ,מגזריות )בהם יש חבירה של מספר ארגונים יחד(-דגש דווקא על מימון יוזמות רב

ודף לתוכניות נתנו ניקוד ע 2012-2013פערים בבריאות. מבחני התמיכה לקופות החולים לשנים 

שיתופי פעולה בין קופות החולים. בפועל שיתופי הפעולה בין השחקנים התערבות בהם קודמו 

בין שיתופי הפעולה ה, ובין המערכות בקהילה למערכות האשפוז, קופותהבין  -השונים במערכת

 מועטים מאוד.  -םיימגזר

במקביל, מקדמת המחלקה לחינוך וקידום בריאות במשרד, בשותפות עם משרד האוצר, תוכנית 

אג"ח )אגרות חוב חברתיות( בתחום מניעה ואיזון סוכרת בקרב עולים מאתיופיה וערבים. 

ועתידה  ,לצד מקורות של משקיעים פרטיים ,התוכנית ממבוססת על גיוס מקורות ממשלתיים

תבצע באמצעות ארגונים ללא כוונות רווח. במידה ופעילות המלכ"רים מוכחת כאפקטיבית, לה

מושג רווח בריאותי וחברתי לאוכלוסיית היעד והמשקיעים מרוויחים חזרה חלק מהשקעתם 

הכספית באמצעות החזר ממשלתי. במידה ולא מוכחת הצלחה, אין הממשלה מחויבת להחזר 

תמריץ לסייע למלכ"רים להצליח, באמצעות העמדת משאבים,  כספי למשקיע. שכך, למשקיעים

 ידע וכלים. 

Health in all policies
8

 : 

ישנה חשיבות רבה בבחינה והתאמה של החלטות כלל משרדי הממשלה והשפעתן על פערים 

 -משרדיים, מהם כדוגמא-בבריאות. כצעד ראשון, מתכוון משרד הבריאות לבחון תהליכים פנים

תוך  -את מבחני התמיכה של המשרד במוסדות ציבור ואת מכרזי המשרד לאספקה של שירותים

שוויון בבריאות. הכוונה מאחורי המהלך היא -אל מול צמצום של אישימת לב לתרומתם להעמקה 

להכשיר את כלל אגפי המשרד לבחון תהליכי רגולציה, אספקה וחלוקת משאבים תוך לקיחה 

 סטנדרטים מקדמי שוויון בבריאות. של בחשבון 
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גישה השמה דגש על בחינת ההשפעה של החלטות מדיניות בתחומים שונים על בריאות ועל מערכות בריאות,  
 במטרה לתרום לשיפור בריאות האוכלוסייה ולקידום שוויון בבריאות. 
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 עידוד מעסיקים גדולים להתערבויות מצמצמות פערים:

הציבורית להעמקת האחריות החברתית של תאגידים וחברות בשנים האחרונות גוברת הדרישה 

וכן ביחס לקהילה ולחברה בה פועלת החברה. מינוף דרישה זו מארגונים  םעסקיות, כלפי עובדיה

בסקטור הפרטי וניתובה לפעולות התורמות לצמצום פערים בבריאות יכולה להוות הזדמנות 

משמעותית להרחבת מקורות המימון, המשאבים, המשפיעים והמושפעים מהתערבויות 

ד מעסיקים גדולים, תאגידים וחברות השקעה בחינוך ועידוחשובה מצמצמות פערים. שכך, 

, המעסיקות אוכלוסיות מוחלשות High-tech -כמו גם ה  Low tech -עסקיות גדולות בתעשיות ה

או עובדים בהכנסה נמוכה או בתנאי העסקה מורכבים, ביחס לתפקידם בצמצום פערים, 

. קהילה ולחברהעות פעולות מכוונות החוצה לארגוניות כמו גם באמצ-באמצעות פעולות פנים

סדנאות למנכ"לי ארגונים, מנהלי משאבי  2014משרד הבריאות בוחן את האפשרות לקדם במהלך 

אנוש ואחראים על האחריות החברתית/תאגידית בחברות גדולות במשק בנושא תרומתם לצמצום 

לאומי של פרויקטים שיעמוד תוכניות פערי בריאות. במקביל, ראוי לשקול הקמה של מאגר 

ת גופים ושחקנים שונים במערכת הבריאות ומחוצה לה, שיש ברצונם וביכולתם כדי לקדם לרשו

 פרויקטים בתחום צמצום פערים בבריאות. 

 הרחבת פעילותם של מנהיגים חברתיים ומנהיגים דתיים בתחום הבריאות:

כבר כיום פועל המשרד מול מנהיגים חברתיים ודתיים )בעיקר דרך המחלקה לחינוך וקידום 

בדגש על תוכניות התערבות בתחום התנהגויות הבריאות( ובקרב ארגוני החברה  ,בריאות

של תושבים מקבוצות  םהאזרחית כדי לשתף במידע, להתייעץ ולרתום אותם לקידום בריאות

( נגד נגיף הפוליו, יצר משרד הבריאות קשר 2013חברתיות שונות. במסגרת מבצע החיסון האחרון )

ם ודתיים מקרב הקהילה הערבית )אימאמים, ראשי רשויות ערביות, עם מנהיגים חברתיי

 -בישופים נוצרים וראשי השיחים הדרוזים(, החרדית )רבנים פוסקים, ראשי המנהיגות הדתית

החסידית, הליטאית והספרדית( והאתיופית )הקייסים( על מנת לשתף אותם בנתונים ובידע 

ענות לחיסון בקרב קהילותיהם וכדי להסתייע בהם אודות המבצע, להתייעץ בהם לגבי הגברת ההי

כערוץ תקשורת נוסף עם הקהילות השונות. תוצאת המפגשים עם נציגי הקהילות הניבה שיווק 

מקיף ומותאם יותר בערוצי התקשורת המגזריים השונים ובערוצים לא פורמליים )למשל 

יגים שעודדו את הקהילות באמצעות פשקווילים בשכונות חרדיות(, הצהרות פומביות של המנה

נות נוספות להגיע לחיסונים, תרגום של חומרי מידע בנושא המבצע נגד נגיף הפוליו לשפות 

 וכדומה. 

שנתיים קבועים עם נציגות -הליכי שיתוף ציבור דו 2014במקביל, מתכנן המשרד להבנות בשנת 

יניות בתחום צמצום חברתית ודתית ממגוון הקבוצות החברתיות בחברה הישראלית, בנושא מד

 פערי בריאות. 

 

  



 השוויון בבריאות-. פעילויות להתמודדות עם אי5פרק 

111 

 

 משרד הבריאות והממשלה -נספח: פעילויות עיקריות בתחום צמצום אי השוויון בבריאות

2009-20149 

 מוקד ההתערבות הנושא 

 פעילות עיקרית בתחום התשתיות
  כוח אדם

 הקמת הפקולטה לרפואה בגליל הגדלת תשתיות כ"א
 אחיות, מקצועות אחרים(תוספת תקני כ"א )רופאים, 

רפואיים במחוז -פיתוח מסלולי הכשרה למקצועות פרא
 דרום

 מינוי אחראים על הנגשה תרבותית ולשונית בארגונים כוח אדם ייעודי

 קורס אחיות מגזר בדואי 

הקצאת תקציב לעידוד סטודנטים מהמגזר הבדואי לפנות  
 רפואיים ולסיעוד-למקצועות פרא

 תוספות שכר לרופאים בפריפריה  כ"א לפריפריה תמריצים למשיכת
 מענקים לרופאים בפריפריה

 תמריצים לאחיות המועסקות במגזר הבדואי
 קורס אחראים על הנגשה תרבותית ולשונית הכשרות כ"א ייעודי

 פיתוח ערכת הדרכה ולומדת מחשב הכשרות מטפלים
התערבות לאוכלוסיות יעד ולצמצום  בניית מאגר תוכניות הכשרת מנהלים

 פערים
 תשתיות פיזיות וטכנולוגיות

 בתי"ח פריפריה –בינוי  הגדלת תשתיות במערכת האשפוז
 שדרוג בתי חולים בצפון

תוספת ובינוי מיטות בגין החלטת ממשלה על תוספת 
 מיטות

 הקצאת יחידות מקצועיות  חדשות/משולבות  
 תחנות טיפות חלב בישובי המגזר הבדואי בנגב בפריפריהזמינות שירותים 

 מוקדי רפואה דחופה בפריפריה
 אמבולנסים

 MRIהקצאת מכשירי  תשתיות ציוד וטכנולוגיות
אישור הוספת מאיץ קווי לבית חולים זיו צפת לטיפול 

  בחולי סרטן
 יושם ברפואת שיניים לילדים.  זמינות - קביעת סטנדרט מינימום

 פעילות עיקריות בתחום הנגשה והסרת חסמי ביקוש
 ביטול אגרת טיפות חלב רה ארגון ההשתתפויות העצמיות 

 הפחתת השתתפות עצמית על תרופות גנריות 
 קשישים ניצולי שואה –צמצום השתתפויות עצמיות 

 רפואת שיניים לילדים -הכללה בסל  הכללת שירותים נוספים בסל הבריאות
 שירותי רפואת שיניים מונעת לתלמידי בתי הספרהרחבת 

הגשת תוכנית להכללת רפואת שיניים  –הכללה בסל 
 ומעלה 75לקשישים מגיל 

 הוספה לסל של חיסונים ובדיקות הריון )שקיפות עורפית(
 הוגשה טיוטת הצעת 'מחליטים' לממשלה.  –סיעוד 

קביעת הסטנדרטים של הנגשה לשונית 
 ותרבותית

 חוזר מנכ"ל בנושא הנגשה תרבותית ולשונית הופץ

מינוי אחראי על כשירות תרבותית 
 בארגונים

 על כשירות תרבותית בארגונים מונו אחראים

תרגום אתר האינטרנט של המשרד ומידע מודפס בקידום  מידע מותאם תרבותית ולשונית
 בריאות

 פעילות להקמת 'בנק טפסים' מתורגמים
 אפיון השירות וביצוע פיילוט -מוקד תרגום טלפוני  השירות הרפואי שירותי תרגום במהלך

רשויות מקומיות  15-מימון מתאמי בריאות בכ הפעלת מגשרים ומקדמי בריאות
 )מהפריפריה הגיאוגרפית והחברתית(
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לקדם צמצום פערי בריאות, בתמצית. הטבלה מרכזת את עיקר הפעילויות שקידמו משרד הבריאות והממשלה כדי  
על מנת לקרוא חלקן כבר יושמו, חלקן בהליכי ביצוע וחלקן בשלבי תכנון.  -הפעילויות נמצאות בשלבי ביצוע שונים

השוויון -התמודדות לאומית עם איאנא ראו: חורב, ט., אברבוך, א., קידר, נ. " -בהרחבה על כל אחת מהפעילויות
 .2013, מרץ ליישום בפועל" בבריאות: משולחן השרטוט
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 קידום בריאות לפי הסכם עם 'טנא בריאות'
פעילות בתחום קידום ומניעה מותאמים 

 תרבותית
 

 מבחני התמיכה לקופות החוליםבמסגרת 
 פעילות לקידום בריאות וצמצום תמותת תינוקות 

 התוכנית הלאומית לאורח חיים פעיל ובריא

 פעילות עיקריות בתחום התמריצים
התווסף לנוסחה משתנה פריפריה גיאוגרפית והוקצה  נוסחת קפיטציה

 סכום כספי נוסף לעלות הסל
-הוספת משתנה סוציוהיערכות לבדיקת האפשרות 

 דמוגרפי לנוסחה
השוויון -תגמול לפי יעדים בהקשר לפעילות לצמצום אי תגמול מותנה עמידה ביעדים

 )פיתוח תשתיות ותוכניות לקידום בריאות(
 הקצאה מתוך תקציב הפיתוח של הקופות תמריצים כלכליים אחרים

השתתפות במימון מקדמי בריאות  -לרשויות מקומיות 
 ויישום התוכנית "רשות מקדמת אורח חיים פעיל ובריא" 

שוויון, כחלק מהבקרה -בדיקת הפעילות לצמצום אי שיתופי פעולה/תמריצים לא כלכליים
 בקהילה, באקרדיטציה של בתי"ח וכדו' –בשטח 

  השוויון-איכנס שנתי 'מערכת הבריאות מתמודדת עם 
 דו"ח שנתי 

 סים בפרויקט מדדי איכות בקהילה”הוספת מידע על אג
 צעדים מבניים ומערכתיים מרכזיים -חיזוק יכולת ההתמודדות 

הוקם במטה משרד הבריאות יחידה ארגונית )תחום  הקמת גוף ייעודי
 צמצום פערים(

המשרד לשנים  קיימת. ראו התוכנית האסטרטגית של הכרה ומחויבות לפעולה
 2012-2016וכן  2011-2014

 הוקצה לפי משימות תקציב ייעודי

 נקבעו )ראו מבחני תמיכה( קביעת אוכלוסיות יעד
נקבעו יעדים תהליכיים. הוקמה וועדה לדיון ביעדים  קביעת יעדים

 נוספים
איסוף מידע שיטתי והקמת מאגר מידע 

 לאומי
הוגדר גוף שאחראי להקמת מאגר מידע לאומי לניטור 

 משהב"ר בשיתוף מכון גרטנר –פערים 
 שת"פ עם משרדי ממשלה אחרים מיסוד שיתופי פעולה

 
 "שולחן עגול" עם ארגונים חברתיים
 מתאמי בריאות ברשויות מקומיות 

פרסום חוברת המידע "שירותי בריאות וביטוח בריאות  העצמת הצרכן החלש
 לקבוצות בעלות מעמד מיוחד; 

פורטל משרד הבריאות )עלייה לאוויר  -"זכאות נט" 
 (2013מאי  -מתוכננת ב

הגדרת תחומי פעולה של המשרד בתחום 
 השוויון-אי

הוגדר בתוכניות העבודה ובפרסומים של האגף לכלכלה 
 וביטוח בריאות

מכון ברוקדייל וכן -תיעדוף במשותף עם מאיירס ג'וינט השוויון-מחקר בתחום איעידוד 
 הכללה במסגרת ההסכם עם מכון גרטנר

מוקד שירותי תרגום טלפוני; ערכת הדרכה למטפלים;  תשתיות ארציות
 לומדת מחשב למטפלים; בנק טפסים מתורגמים ארצי
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 קופות החולים  5.2

 

 פעילות שירותי בריאות כללית -צמצום פערים בבריאות  5.2.1

 

 מיכאל אורן, סמנכ"ל וראש חטיבת קהילה; 

 פרופ' רן בליצר, מנהל מח' תכנון מדיניות בריאות, משרד רופא ראשי

 

הכללית מספקת שירות רפואי לאוכלוסיית יותר ממחצית תושבי מדינת ישראל. מתווספת 

ומי המכוון ארגוני בריאות לפעילויות לאתגרים אילו העובדה כי חסר כיום ניסיון לאומי ובינלא

האפקטיביות ביותר לצמצום פערים. כדי להמשיך ולספק מענה לצרכים הייחודיים של קבוצות 

ארגוני לבעיית הפערים בבריאות, קיבלה -האוכלוסייה השונות, ובמטרה לספק מענה כוללני וכלל

 ראשונה מסוגה בישראל שנתית-תוכנית אסטרטגית רבהחלטה ליישם  2007הכללית בשנת 

לצמצום פערים בבריאות, והפכה את הנושא לרכיב מרכזי באסטרטגיה הארגונית לשנים 

הקרובות. בכללית נעשו תהליכים חוצי ארגון בתחום הטיפול באוכלוסיות חלשות ובהגברת 

נגישות השירותים הרפואיים לאוכלוסיות בפריפריה הגיאוגרפית והחברתית לאורך כל שנות 

. בשנים האחרונות הכללית מתמודדת בצורה עקיפה וישירה עם הקצנה של פערים קיומה

חברתיים וכלכליים במדינת ישראל המשפיעים גם על בריאות תושביה. מגמות אילו קוראות 

 למאמץ מיוחד ומיקוד על מנת לסגור את הפערים הבריאותיים בין קבוצות האוכלוסיה. 

תוצאות הפעילות של הכללית בתחום 

צום הפערים יוצאות דופן בקנה מידה צמ

 לאומי ומרשימות גם בקנה מידה בינלאומי. 

כך, הניסיון שצברה הכללית בהפעלת 

אסטרטגיה ממוקדת בצמצום פערים 

שנים  3באיכות רפואית הביאה בתוך 

 74%( להישג ייחודי של צמצום 2009-2011)

מפערי האיכות בין העשירון התחתון לשאר 

יון בציוני האיכות בין האוכלוסייה, ושוו

 הפריפריה הגיאוגרפית והמרכז. 

הפערים בתחום הרפואה המונעת בין 

כלכלית -השכבה הנמוכה והגבוהה סוציו

 נמחקו באופן מלא בתקופה זו.

 

    
בציוני הסכם לאיכות בין המרפאות  %-פער ב

 איש( והממוצע הארצי 400,000החדשות למיקוד )
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המתמקדת באוכלוסיות חדשות  שנתית חדשה,-בתוכנית תלת, החלה הכללית 2012במהלך שנת 

, ניתן לסכם שנה 2013מטופלים נוספים מהפריפריה הכלכלית והחברתית(. בשנת  400,000)

ראשונה להפעלת התוכנית המציגה הישגים יפים, עם שיפור ניכר במרפאות המיקוד החדשות 

שינוי( במרפאות אלה בהשוואה -מדדי ליבה קשי 14)של  מדד הסכםמהפערים ב 30%וצמצום של 

 לממוצע הארצי. 

( מדגים שההישגים שהושגו 2009-11המרפאות שהיו במיקוד בתוכנית הקודמת ) 55ניתוח נתוני 

בשלוש שנים של פעילות נשמרו במהלך השנה וחצי שחלפה, ולא נרשמה נסיגה למרות הפסקת 

 המיקוד בהן.

לכללית תשתית בסיסית הנותנת מענה הולם לאתגרים הכרוכים בטיפול באוכלוסיות עם קשיים 

כלכלי; כולל תשתית רפואה ראשונית נרחבת, מבנה עבודת צוות ברמת המרפאות, -על רקע חברתי

שיתופי פעולה אינטרסקטוריאליים עם הרשויות המקומיות, רווחה וחינוך, מסורת ארוכת שנים 

ות רפואית, ותשתית מחשובית מתקדמת מסוגה המעניקה תמיכה לצוותים של קידום איכ

המקומיים, צוותים אשר מתמודדים עם אתגרים משמעותיים בכל הנוגע לטיפול באוכלוסיות 

 כלכלי.-מיעוט חברתי 

בסיכום הקצר הפעילות במסגרת תוכנית זו הינה ממושכת וההישגים בה נבחנים לאורך זמן. 

 . כים שהובילו להישגי התוכנית לאורך שנות הפעלתהשלהלן מוצגים התהלי

הישגיה של הכללית בתחום זה נובעים מהיתרונות 

התהליכיים שניתן להשיג באמצעות התשתית 

הייחודית הקיימת בה. תשתית זו מהווה את הבסיס 

להצלחה בהובלת שינויים חוצי ארגון, מיקוד 

במצבים רפואיים בקדימות, ומענה ייעודי מותאם 

 בותית לקהילות שונות. תר

מיפוי הצירים הנסיון אשר רכשה הכללית מאפשר 

המרכזיים אשר הובילו להצלחה על פני חמישה 

)להלן  בתרשים "אסטרטגיית ארגונית  תחומים

לצמצום פערים"(.  מפאת קוצר היריעה, בחוברת 

מוצגות דוגמאות בלבד לפעילות הענפה בכל אחד 

 מהצירים.

 

   

 ה ברמת הנהלת הארגוןמחויבות והובל .1

הובלת שינוי חוצה ארגון כפי שהתבצע בתכנית הכללית מחייב מעורבות והובלה ברמת 

הנהלה במספר היבטים: גיבוש תפיסה ומדיניות מתמשכת, קביעת היעדים, הקצאת 

המשאבים, הגדרת תהליכי עבודה, יישום, ביצוע מעקב וניטור, הכוונת למידה ארגונית ומתן 

 תמריצים. 

 מעורבות ברמת הנהלת הארגון איפשרה ביסוס התשתית לתכנית במספר בחינות:
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 מעורבות ישירה ברמת מנכ"ל, מנהלי מחוזות וחטיבות, אפשרה מעורבות הנהלה :

שמירת יעדי התכנית במיקוד הארגוני לאורך זמן, חרף הסטות אפשריות למען תחומים 

 המתחרים על תשומת הלב הארגונית. 

 :במסגרת הכנת התוכנית האסטרטגית ביצעה הכללית מיפוי מעמיק של  קביעת יעדים

הפערים בין אוכלוסיות מבוטחים, בכל הקשור לאספקת שירותי הרפואה, איכות הטיפול 

הרפואי ותוצאי הבריאות הכרוכים בהם. לאור תוצאות אלה נבנתה התוכנית 

 האסטרטגית, ונקבעו מדדים לצמצום הפערים. 

 בסיס הנתונים המקיף וניצולו לטובת הערכת פערים ומעקב אחר  :מדידה והיזון חוזר

צמצומם. נבנה מדד סכם ייעודי לתחום, והוקמו כלי ניטור שוטף המאפשרים הערכת 

 ביצועים, הכוונת מיקוד לשיפור ואיתור תחומי הצלחה.

 :גובשה תפיסה מקצועית ברמת ההנהלה הראשית בשיתוף  הכנת תורה וכלים לעשיה

וסדות הכללית ומחוצה לה, הוכנו תהליכי עבודה בתחום, ופותחו כלים  גורמים במ

להטמעה כגון: מערכות מידע תומכות, כלים לשיפור האוריינות הבריאותית, חוברות 

 55 -וחומרי הדרכה מותאמי תרבות ושפה, אמצעים לתרגום טלפוני שהוטמעו בלמעלה מ

 מרפאות ושלושה בתי חולים , ועוד. 

 מסגרות ללמידה ארגונית, הפקת תובנות מעמיתים ולימוד מסיפורי  :למידה ארגונית

הצלחה הוקמו בכל המחוזות וברמה הארצית. כנסים עיתיים מאפשרים לאנשי השטח 

 לחלוק את תובנותיהם זה עם זה ועם ההנהלה.  

 :מכתבי הערכה ממנהלים עד רמת המנכ"ל, הצגת תוצאות בעמידה ביעדים  תמריצים

המנהלות ובכנס שנתי בראשית המנכ"ל, וכן תמריצים כספיים אשר  במסגרת המועצות

 ניתנו למחוזות סייעו בקידום הנושא.

 תכנית זו עברה הערכה ועדכון עיתי בהתאם לביצועי עדכון והתאמה למציאות המשתנה :

התקיים  2012בשנת המחוזות ושינויים שהושגו בצמצום פערים בתחומים שונים. כך, 

כאשר מדד הסכם לתחום צמצום פערים שונה כנית צמצום הפערים, שינוי אסטרטגי בת

מדדים בהם הושג צמצום רב של הפערים בכל הארגון קיבלו משקל נמוך או שהוסרו  –

למיקוד בכל רחבי  מרפאות חדשות 52הוספו הוספו, וכן  מדדים חדשיםמהתוכנית, 

, 2015לשנת מנכ"ל עד  הארץ לאור הישיגיהן במדד הסכם החדש. לתוכנית זו נקבעו יעדי

 הוצג לעיל.  2013והשיפור בהם שחל בשנת 

 

 פיתוח והתאמת תשתיות .2

אחד האתגרים המשמעותיים בצמצום פערים בקרב אוכלוסייה כה נרחבת, בפריסה כלל 

ארצית, ובהתחשב בתשתיות הלאומיות הקיימות בתחומי מצאי שירותי הבריאות, הינו 

פריפריה  של של הכללית מצויים בקטגוריה החולים יפיתוח ושיפור תשתיות.  שלושה מבת

 אשפוז מיטות 1600 -כ אילו חולים בבתי יש כ"בסה  סורוקה ויוספטל. ,העמק -גיאוגרפית 

 מסך וכחצי הכללית של חולים לטיפול אקוטי בבתי המיטות מסך כשליש מהווים והם
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בפריפריה מאז ומתמיד, בפריפריה. הכללית, כספק שירותים משמעותי  המדינה של המיטות

 הגבירה בשנים האחרונות את פיתוח השירותים בפריפריה באופן חסר תקדים:

 

  :תשתיות בתי חולים 

 החלו בינויים של מרכז הסרטן החדש, מכון  2013בשנת  :במרכז הרפואי סורוקה

הגסטרו החדש וחדרי הניתוח הממוגנים. בנוסף, שודרגו באופן משמעותי תשתיות 

 ומרפאות הילדים. IVFהיחידות הבאות: מח' נתוחי לב, היחידה לטיפול נמרץ, 

  במרכז הרפואי העמק: נפתחה מחלקת השיקום החדשה, המספקת שירות ייחודי

מזרח המדינה. בינוי חדרי הלידה, מחלקות היולדות ומחלקות הילדים -שבי צפוןלתו

בבניין הרב תכליתי החדש נמצא בהליכים מתקדמים. נבנית מעבדה חדישה המשותפת 

 למרכז הרפואי ולקהילה. בנוסף, החל תכנונו של מכון הקרנות חדש.

 מש לתושבי בבית החולים יוספטל: נפתח המלר"ד החדש, המהווה מהפכה של מ

האזור. במקביל, מתקדם השיפוץ הנרחב של כלל מחלקות האשפוז, תוך חיזוק הבניין 

 ועמידותו בפני רעידות אדמה. החלה הקמתו של מרכז לוגיסטי חדש לבית החולים.

 

   :טכנולוגיה ומכשור בבתי חולים 

  סורוקה: הותקנה מערכת רשומה רפואית ממוחשבת )קמליון( בכלל מחלקות בית

לים  )בית החולים הראשון בכללית בו מותקנת המערכת בכל המחלקות(. הותקן החו

מתקדם ביותר, המהווה מכשיר ראשון מסוגו בדרום  PET/CTוהחל לפעול מכשיר 

הארגונית. המרכז הרפואי  PACS -הארץ. מכשירי אק"ג דיגיטליים חוברו למערכת ה

 משוכלל.ברמת פרמיום ומאיץ קווי  CTנערך לקליטתם של מכשיר 

  העמק: הותקנה מערכת רשומה רפואית ממוחשבת )קמליון( בכלל מחלקות בית

 החולים.  בית החולים הצטייד במכשיר צנתורי לב מתקדם.

 יוספטל: הסתיימה הצטיידות המלר"ד החדש והותקן מכשירCT   פרוסות.  64בן

 תותקן מערכת הרשומה הרפואית הממוחשבת במחלקות 2013ברבעון האחרון של 

 בית החולים. 

 

   :הגדלת היצע וזמינות שירותים בקהילה 

פעילות נרחבת של הגדלת היצע וזמינות שירותים בוצעה בכל הארץ, להלן מספר דוגמאות 

 נבחרות ממחוזות הכללית:
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o :במחוז חיפה וגליל מערבי 

  עבור מרפאות המשרתות פריפריה חברתית במחוז מתבצעת פעילות פרואקטיבית

הכוללת זימון יזום של מטופלים בקצב מוגבר לפי רשימות שמיות לטיפול, בדגש על איזון 

סוכרת ורפואה מונעת. במסגרת פעילות זו, שובצו יועצי סוכרת במרפאות פריפריה 

מלווים את צוות המרפאה בטיפול חברתית והמרפאות החלשות במדדים אלה, והם 

והדרכה, זימון מטופלים לבדיקות עם או ללא נוכחות הרופא המטפל, התערבות 

עם צוות רב מקצועי כולל אחות סכרת,   ONE STOPבמרפאות השכירות בשיטת 

 דיאטנית ועו"סית כשמתאפשר. 

 דיקת עיניים ימי בריאות בנושא סוכרת בוצעו באיזורים למיקוד לצמצום פערים, שכללו ב

ע"י רופא עיניים, ייעוץ תזונאית, בדיקת אחות למדדי ביצוע וכן הדרכה לגבי ביצוע מעקב 

 וחשיבות איתור סוכרת בבני משפחה.  

  נציין גם לגבי מחוז חיפה וג"מ מאמץ מוגבר לעידוד היענות לביצוע ממוגרפיה באיזורי

וגרפיה לפריפריה ולמרפאות פריפריה חברתית וגיאוגרפית במספר דרכים: א. ניידות ממ

ממאירויות.   ב. המלצה  נשים עם  4נשים ונתגלו  1000עם היענות ירודה. סה"כ נבדקו 

ועידוד לביצוע בדיקת ממוגרפיה ע"י הרופא המטפל וע"י האחיות למטופלות מזדמנות 

 ובעת מתן מרשמים. ג. ארגון קבוצות נשים שיסעו יחדיו במונית למכון הממוגרפיה.

 

o ז דרום: במחו 

  ,פעילות היחידה לאשפוז בית הורחבה לישובי הפריפריה, לרבות: באר שבע, רהט, לקיה

ערד, קרית גת דימונה ואשקלון.  מתן שירות אשפוז בית מאפשר טיפול ומעקב אחר 

 מטופלים ברמת סיכון גבוהה ומניעת אשפוזים והדרדרות במצבם.

 יבות, אשקלון, רהט  ותל שבע. מרפאות סוכרת הופעלו בערים אופקים, כסיפה, נת

מתקיימת לכל חולה בניית תוכנית התערבות ומעקב ממוקדת ע"י רופא מומחה בתחום, 

מבקרים  1,400תוך שיתוף פעולה עם הרופא הראשוני של המטופל. במרפאה ביקרו 

 .2013ממרפאות הפריפריה בתקופה שבין ינואר ליוני 

 שירותי חדש וייחודי לכללית.  -וף עם שיל"ההפעלת ניידת שיניים בפזורה הבדואית בשית

ניידת כללית סמייל פועלת בישובי הפזורה הבדואית.  הניידת מתמקמת בסמוך למרפאת 

כללית בישוב במהלך שבועיים רצופים )למעט שישי/שבת(. בניידת ניתנים הטיפולים 

רים, הבאים: בדיקה תקופתית, איטום חריצים, עזרה ראשונה, סתימות, עקירה, שחזו

 .12צילום נשך ופריאפיקלי. השירות ניתן לילדים עד גיל 

  בשיתוף פעולה עם המועצה המקומית  2013פתיחת מוקד לילה במצפה רמון בינואר

 ממבוטחי הכללית בישוב. 226יולי  ביקרו במוקד  -מצפה רמון וקופ"ח מכבי. בינואר

 יה לקבוצת חולים עם מדדים ייעוץ בנפרולוג -הפעלת שירות נפרולוגיה מונעת במחוז דרום

המעידים על התדרדרות בתפקודי כליות, לשם איזון וטיפול יותר טוב ועל ידי כך האטת  



 2013שוויון בבריאות וההתמודדות עמו -אי
 
 

111 

 

תהליך ההתדרדרות. השירות  ניתן במרפאה לנפרולוגיה מונעת בסורוקה. היחידה כוללת 

 רופאים מהמחלקה הנפרולוגית ואח בעל הכשרה בנושא.

 

o  :במחוז מרכז 

  כחלק מהמטרה להגביר את שיעור איזון חולי הסוכרת באוכלוסיה הערבית במחוז ואת

כל ההתערבות הנלוות לה, אנו מקימים תוכנית התערבות בקרב אוכלוסיית הערבים 

בצוע  –ברמלה ולוד הכוללת הגעה של צוות מרפאת הסוכרת מרמלה למרפאות הללו 

ת הרפואי במרפאה ותוך בקרה התערבות ישירה מול המטופלים, תוך העצמת הצוו

 3% -הדוקה של המינהלת. תוכנית זו הביאה לשיפור במדד האיזון הכולל של הסוכרת ב

 במחוז כולו. 2.7%לעומת 

  ,קרית מלאכי: כחלק מהרצון להגביר את ההתערבות בתחום הסוכרת באזורי פריפריה

אוזנים, עפ"י הקים המחוז מרפאת סוכרת בעיר, המשרתת את כלל הסוכרתיים הבלתי מ

 הפניית רופא המשפחה.

  רפואת נשים וילדים במגזר החרדי: נוכח העובדה שאוכלוסיית הנשים במגזר החרדי הינה

מרובת לידות ראה לנכון המחוז להעצים את השירות למגזר זה. לשם כך הורחבה פריסת 

וקמו שרותי רפואת הנשים הן במודיעין עילית והן ברובע החרדי באשדוד )רובע ז'( וה

מרפאות נשים חדשות עם פריסה רחבה של שירות, תוך דגש על תחום המיילדות, ליווי 

ערבי נשים לאוכלוסיית המגזר החרדי באשדוד  3התקימו השנה  -ומעקב ההריון. בנוסף 

 -וברחובות בנושאים הקשורים לאוכלוסייה הזו כמרובת לידות וילדים: קשב וריכוז 

בנושא פצעים וחיסון נגד נגיף  -ים קטנים, רפואת נשים הרצאת נוירולוג לנשים עם ילד

 התפתחות הילד. -הפפילומה,  פיזיותרפיה

 

o במחוז ירושלים : 

מבוצעים תהליכי עבודה חוצי מחוז רבים לצמצום פערים. להלן כמה דוגמאות לפעילויות 

 ממוקדות באוכלוסיות חלשות בתחום הסוכרת:

 5 –שרה בתחום הסוכרת למגשרים העובדים ב יוצאי אתיופיה חולי סוכרת : בוצעה הכ 

מרפאות עם שיעור גבוהה של מטופלים ממוצא אתיופי, מפגשים "בהנגשה תרבותית" 

לצוותים המובילים במרפאות אלו, התקיימו סדנאות לחולי סוכרת במרכז קליטה 

 במבשרת, בגונן ח', בעיר גנים, ומתוכננת  סדנא במרפאת יפת השמש.  

 83.24 –ל   79.74 -ציון איכות בתחום סוכרת  עלה מ –ת מנהלת מזרחאוכלוסייה ערבי 

הדרכה ייחודית ואינטראקטיבית  –(. שיפור ידע ומיומנות הצוותים 4.4%)שיפור של 

ומותאמת תרבותית בשפה ערבית לצוותי מרפאות, הפעלת ייעוץ פרטני: רופא דובר 

וי וחסות מנהל מרפאת סוכרת ערבית ומתמקצע בסוכרת המייעץ לצוותים רפואיים )בליו

 מחוזית(.

  הפעלת תוכנית רפואה יזומה  -שכונה עירונית עם אוכלוסייה במצב סוציו אקונומי נמוך

בציון איכות בתחום  4.45ממוקדת בחולי סוכרת, לדוגמא מרפאת גונן ח': שיפור של 

 סוכרת וציון מעל ממוצע ארצי.
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 די האיכות כולל הגעה לתוצאות במרפאות מזרח ירושלים חל שיפור בהישגים במד

גבוהות מהממוצע הארצי בתחומים נבחרים: ביצוע ממוגרפיה, בדיקת דם סמוי בצואה, 

 טיפול ועוד. 

o :במחוז  דן פ"ת   

 מרפאות הנדרשות לצמצום פערים בשיוך לפריפריה חברתית: לרבות  6 -המחוז התמקד ב

רפרנט מההנהלה לצורך  מרפאת ב"ב, פרדס כץ, וכפר קאסם דרום. לכל מרפאה מונה

 ליווי ומעקב, ומתקיים מפגש עיתי לצורך מעקב ובקרה.

 הופעל מוקד חיצוני היוצר קשר עם מטופלים פרויקט דם סמוי באוכלוסייה חרדית :

חרדים, מסביר חשיבות הבדיקה, שולח קיט, ביצוע תזכורת ומעקב. מטופלים מקבלים 

תימת רופאי גסטרו לשיפור ביצוע מכתב מרבנים. שיתוף פעולה עם מכון גסטרו ור

 קולונוסקופיה למטופלים עם בדיקת דם סמוי חיובי.

 שיתוף פעולה עם בית חולים מעיני הישועה ומכון מור, מגזר חרדי -פרויקט ממוגרפיה :

ביצוע ממוגרפיות ע"י צוות המבוסס על מגדר נשי בלבד. בעת ביצוע הממוגרפיה 

חונה במרפאות פריפריות.   –משלימים בדיקות נוספות על פי הצורך.  ניידת ממוגרפיה 

מוגרפיה. גיוס רבנים שיתוף מרכזי בריאות האישה לשיפור היענות נשים לביצוע בדיקת מ

 להמלצה על ביצוע בדיקת ממוגרפיה ) הרב וואזנר (.

 במגזר הערבי, רופא דובר ערבית , אנדוקרינולוג, מייעץ לצוותים הרפואיים יעוצי סוכרת :

ולמטופלים . במגזר החרדי: רופא דתי, מייעץ לצוותים רפואיים ולמטופלים. סדנאות 

 6ת במגזר החרדי, הערבי והכללי כוללות "אורח חיים בריא לסוכרתיים" במרפאו

 מפגשים עם אנשי מקצוע מתחום הסוכרת וניתנים ללא עלות. 

 

o :במחוז שרון שומרון 

  המחוז גיבש תכנית התערבות מקיפה לצמצום הפערים בין המגזר 2013במהלך שנת ,

הכללי במחוז שהינו אחד המובילים בקופה בכל הנוגע לאיכות הרפואית לבין כלל 

מרפאות המגזר הערבי. אנחנו עדים להתחלה של צמצום הפער, עם עלייה יפה מאוד 

באיכות הרפואית בכלל מרפאות המגזר, וצמצום הפער מול מחוזות אחרים. הוקם פורום 

בהשתתפות  –אשר מוזמן אחת לרבעון להציג פעילות ועבודת צוות  -צמצום פערים

 הנהלת המחוז ומנהלת המחוז.

 חל מהלך של זימון מרפאות  במקבצים על פי העיר בה הן פועלות הו -במגזר ערבי- 

בו נדרשים מנהלי המרפאות והצוותים   -במסגרת סיורי מטה המחוז והמינהלת 

 המובילים להציג סטאטוס תוכנית עבודה בדגש על תחום איכות רפואית.

 פיה, נמשכת הקצאת משאבים בעדיפות למרפאות פריפריה חברתית, כמו ניידות ממוגר

הקצאות חיסוני שפעת, קדימות מענה בצרכי כ"א במסגרת משאבי המחוז, כולל 

 מקצועות פרה רפואיים כמו דיאטניות ועו"ס.

  הוחל השנה בכל מרפאות המגזר בפרויקט זימון חולים המטופלים באינסולין עם

 מהות המיזם היא זימון החולים הלא מאוזנים –להדרכת אחיות  9מעל   A1Cהמוגלובין 
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להדרכה ייעודית על ידי אחיות במרפאות על אופן הזרקת האינסולין. תוצאות מדהימות: 

, כאשר בכמחצית המקרים התגלו בעיות טכניות של אי 60-70%ישנה היענות גבוהה, כ 

 ידיעה על אופן ההזרקה, מינונים לא מתאימים ובעיות היענות.

 ומרפאת טייבה מרכז יחד עם  שילוב אנדוקרינולוג בצוות ראשוני במרפאת טירה מרכז

 דיאטנית.

 .הכנסת ניידת ממוגרפיה בטייבה וקלנסואה 

 

o :בוצעה פעילות רחבת היקף להגברת זמינות ונגישות שירותים. נביא  במחוז צפון

 מספר דוגמאות: 

 ( פעילות בתחום שיפור איזון חולי סוכרת ע"י הכשרת רופאים, 1) -פעילות במגזר הערבי

( 2רופאים הכולל הכשרות וטיפול בתיקים אמיתיים ) 60של  התכנסות ליום עבודה

 -( שיחון סוכרת בערבית3הרצאות ייעודיות למגזר הערבי בבתי ספר בנושא תזונה נכונה, )

( כנסי 5איתור השמנת יתר בילדים, ) -6( יום הולדת 4סדנה לחולי סוכרת בשפה הערבית, )

ים, חשיבות ביצוע בדיקות רפואיות הרצאות למניעת תאונות בית בילד -בריאות האישה

 ( סדנאות מניעת עישון.6)ממוגרפיה, דם סמוי(, תזונה נכונה לכל המשפחה, )

 מתקיימות סדנאות והרצאות לחולי סוכרת בעיר  -פעילות בקרב אוכלוסיה אתיופית

עפולה ייעודיות לאוכלוסיה זו, פעילות מגשרת בעפולה עילית בקרב אוכלוסייה עם בעיות 

 שפה.

 הרחבת הסל לשיקום בייתי וחולים  -שיקום בייתי -פעילות בקרב חולים שיקומיים

 פתיחת מחלקת שיקום בבי"ח העמק. -סיעודיים מורכבים, שיקום בי"ח

 שדרוג ניהול האיכות המרפאתי,  -מרפאות -פעילות בקרב יחידות נמוכות במדדי איכות

מפגשים רבעוניים, מיקוד ליווי צמוד מנהלת ומחוז כולל ביקורים ובקרת תהליך, 

 -התערבות מול אוכלוסיות בעלות הענות גבוהה, בקרת רפואה יזומה ומזדמנת. רופאים

 לווי צמוד של רופאים עצמאיים ע"י צוות איכות.

 נפתחה מרפאה נפרולוגית נוספת בנצרת  -פעילות בקרב חולים נפרולוגים באיזור נצרת

קה הנפרולוגית מהעמק )שפרש לפנסיה(. במחוז( בניהולו של מנהל המחל 4עלית )כעת 

הורחבו  הוקם מנגנון של ייעוץ טלפוני ודואר אלקטרוני לצוותים במרפאות הראשוניות,

 שירותים בבית חולים העמק, כולל מרפאות ייחודיות בתת מקצועות נפרולוגיה.

 

 הכשרה וכח אדם .3

אדם הכרוכות בפיתוח שירותים )ראה הגדלת זמינות שירותים בקהילה(, ועל  בנוסף לתוספות כח

-אף האתגרים המשמעותיים במשיכת כח אדם לאזורים נדרשים, התווסף כח אדם רפואי ופרא

 . 2013רפואי במקומות רבים בשנת 
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לדוגמה, במחוז הצפון: הוספת רופא גריאטרי במגזר הערבי, הוספת לווי פסיכולוג לצוות 

וספיס, הוספת מטפלים בתחום התפתחות הילד, פסיכולוגים ועו"ס לשירות בריאות הנפש, הה

הורחבו  -הוספת אחות לצוות האיכות במסגרת שיפור השירות. הרחבת שירותים של רפואה יועצת

  .השירותים ע"י הוספת משרות רופאים בתחומים: נשים, עור ואורטופדיה

של רופא יועץ למרכז לרפואה יועצת בדימונה, ומומחה במחוז הדרום, לדוגמה, ניתנה תוספת 

 ברפואת ילדים ובאבחון הפרעות קשב וריכוז.  

 

 עבודת צוות ושיפור תהליכי עבודה .4

יחידת השרות הבסיסית בכללית הינה מרפאה ראשונית בה ניתנים שירותים על ידי צוותים 

אטניות, עובדות סוציאליות רופאי משפחה, אחיות, רוקחים, עובדי מינהל, די -רב מקצועיים

ועוד. תשתית זו מאפשרת יישום תהליכי עבודה וטיפול מתמשכים, הנגזרים מיעדי הארגון 

 תוך התאמה למאפייני אוכלוסיית המטופלים במרפאה. להלן מספר דוגמאות: 

 תרגום לערבית של מסכי מחשב ושיפור נגישותם  -התאמת תשתיות מערכות מידע

 לדוברי ערבית.

  במנהלת מזרח ירושלים  -ידע ושיפור מיומנויות מקצועיות בקרב צוותיםניהול

 מבוצעת העשרת ידע ומיומנות הצוותים בנושאים רפואיים.

  ביקורים תכופים של דרגים ניהוליים מכל הרמות )מחוז,  -תשומת לב ניהולית

דת מנהלת(, ליווי צמוד של רפרנטים למידע ניהולי לצוות המרפאה, בניית תהליכי עבו

 צוות, בקרה מתמשכת בתחום הטיפול במחלות כרוניות. 

 שיבוץ יועצי סוכרת במרפאות  -עיבוי שירותי מומחים לייעוץ לצוותים ראשוניים

צמצום הפערים והמרפאות החלשות במדדי סוכרת, במספר מודלים, כולל ייעוץ 

 לרופא המטפל עצמו, במסגרת ביקור עם או ללא נוכחות מטופל וייעוץ טלפוני

 מוסדר.

 רופא יועץ המגיע למרפאה, -העמקת תהליכי עבודה במרפאות של רפואה עצמאית

 בדיקת המטופלים בנוכחות הרופא המטפל ומעורבות צוות הסיעוד של מרפאת האם. 

 

 ( ויצירת שותפויות עם הקהילה outreachקידום בריאות, יישוג ) .5

תחום פעילות ענף נוסף הינו עבודה רחבת היקף לקידום בריאות אוכלוסיות חלשות 

ושיתופיות קהילתית במסגרת פרויקטים רבים בקהילות רבות ובתחומי בריאות מגוונים. 

הכללית יוזמת ומקיימת עבודה רחבה בתחום קידום הבריאות בקרב מגוון של 

פערים במצבי הבריאות או שידוע על  אוכלוסיות תוך מיקוד באוכלוסיות בהן ידוע על

 סיכום בקרבן  לפתח מצבי בריאות בעיתיים. 

מרכזיים שקבלו התייחסות מיוחדת בקרב אוכלוסיות במיקוד הם, בין  נושאי בריאות

היתר: אורח חיים בריא וטיפול עצמי בסוכרת, אורח חיים בריא בכל הגילאים כולל 

מעישון, מניעת עישון בקרב בני נוער בסיכון,  ובני משפחותיהם, גמילה  6ילדים בגילאי 
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בעיקר ממוגרפיה, דם  -פעילות גופנית, שמירה על משקל תקין, בדיקות לגילוי מוקדם

 –למעלה מ  2013 -סמוי בצואה, גילוי מוקדם של סרטן העור ועוד.  בפעילות השתתפו ב

 אנשים.   20,000

י, מתקיימות קבוצות הליכה גליל המערב-דוגמאות נבחרות לפעילות: במחוז חיפה

הולכים כל חודש; בישוב רהט במחוז  1,000-ישובים בהם משתתפים כ 12 -מודרכות ב

-הדרום מתקיימות קבוצות הליכה בקרב נערות בדואיות עם עודף משקל; במחוז תל

מרפאות עם פערים בנושא;  6 -יפו נערכת פעילות מיוחדת לעידוד הממוגרפיה ב-אביב

תקיימות סדנאות גמילה מעישון מותאמות לאוכלוסייה החרדית פ"ת מ-במחוז דן

במרפאות בני ברק; במחוז צפון מתקיימים עשרות אירועים קהילתיים בנושא תזונה ; 

שומרון נערכת פיילוט מיוחד עם ילדים עם השמנה; במחוזות מרכז ירושלים -במחוז שרון

 וצאי אתיופיה.מתקיימות  סדנאות בנושא איזון סוכרת  בשילוב מגשרים י

כדי להנגיש את תוכניות קידום בריאות לכל האוכלוסיות,  שרותים חדשים נפתחו

 קו יעוץ טלפוני לגמילה מעישון לדוברי עברית, ערבית, אמהרית, רוסית ואנגלית. -לדוגמא

בקהילה התקיימו באופן שוטף כדי לאפשר פעילות קידום  עם אירגוניםשיתופי פעולה 

בריאות בקרב אוכלוסיות במסגרות הטבעיות שלהן: גני ילדים, בתי ספר, מועדוני 

קשישים, מרכזי קליטה ועוד. כמו כן התקיימה פעילות באיזורים הציבורים בקהילה, 

 לדוגמת קבוצות הליכה בקרב נערות בדואיות עם עודף משקל. 

מקצועית. אנשי מקצוע הלוקחים חלק בעשייה –שיתופי פעולה מתבטאים גם בין, בכללית

בקידום בריאות לצמצום פערי בריאות כוללים מקדמי בריאות, רופאים, אחיות, 

פזיותרפיסטים, דיאטנים, עובדים סוציאלים ועוד אנשי מקצוע רבים, שעובדים הן 

רות בשוטף כדי להעצים ולחזק במרפאות והן בבתי החולים של הכללית.  נערכות הכש

 מיומנויות בתחום קידום בריאות בקרב אוכלוסיות שבמיקוד. 

 

נמצאת בסדר עדיפות בעשייה הכוללת של הכללית, ובתחום קידום  התאמה תרבותית

הבריאות בפרט. מושם דגש על קידום בריאות בהתאמה תרבותית במיוחד בקרב 

 ת והחרדית:אוכלוסיה יוצאת אתיופיה, אוכלוסיה הערבי

הכללית מרחיבה את השימוש בתרגום טלפוני בשרותי הבריאות במרפאות, בתי החולים  .א

שיחות כל חודש תרגום טלפוניות בשפה  450 –ומוקדי הבריאות; מתקיימות למעלה מ 

אמהרית למטופלים יוצאי אתיופיה. הכללית נערכת  להציע תרגום לשפות ערבית ורוסית, 

 ד הבריאות בנושא. ומשתתפת בפיילוט של משר

הכללית ממשיכה להפעיל מערך של מגשרים יוצאי אתיופיה בעשרות מרפאות במסגרת  .ב

 תוכנית "רפואה שלמה" בשיתוף משרד הבריאות. 

נערכות סדנאות בנושא טיפול בסוכרת בקרב יוצאי אתיופית בשת"פ עם עמותת "טנא  .ג

 בריאות".
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רי אינטרנט בעברית, ערבית, רוסית, . את1הכללית מנגישה מידע בריאותי רב באמצעות:  .ד

. חומרי הדרכה בעשרות נושאים שמופצים למרפאות 2צרפתית, ספרדית ופורטוגזית. 

 ולבתי חולים בעברית, רוסית, ומותאמים לאוכלוסיה הערבית וחרדית.

 

 מחקר ארצי –( Health Literacyסקר אוריינות בריאותית )

הכללית הובילה מחקר בהיקף ארצי בנושא אוריינות בריאות במימון של המכון הלאומי 

ראיונות בית בקרב מדגם מיצג בקרב אוכלוסיה  600לחקר מדיניות ושרותי בריאות. נערכו 

יהודית וערבית, באמצעות כלי שפותח באירופה והותאם לישראל. תוצאות המחקר מראות 

בריאותית בישראל לבין רמת ההכנסה ושנות השכלה. כמו  את הקשר המובהק בין אוריינות

כן במחקר התגלתה התרומה של רמת אוריינות בריאותית להיקף מחלות כרוניות ושימוש 

בשרותי בריאות. תוצאות המחקר יהוו בסיס לתכנון התערבות ועשיה בתחום צמצום פערים, 

 העצמת האוכלוסיה וקידום הבריאות. 

 

נית המיקוד בצמצום פערים באיכות רפואית כוללת מאות יוזמות בנוסף לכל הנ"ל, תוכ

 100-מקומיות של צוותי מרפאות ברחבי הארץ, כולל פעילויות של שיפור וקידום איכות בכ

איש( בכל רחבי הארץ.  800,000אקונומית )-מרפאות המשרתות אוכלוסיות מאותגרות סוציו

כולנו  -כללית גם בשנים הבאות. בכלליתיישום והרחבת יוזמות אילו יהוו חלק מפעילות ה

 מחויבים לצמצום פערים בבריאות.
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  חטיבת הבריאות-מחלקת ניהול איכות               

                                                                        

 2013פעילות מכבי שירותי בריאות  -צמצום פערים בבריאות  5.2.2

 

 מבוא (1

פערים בבריאות במסגרת האסטרטגיה  ולצמצום השוויון ממשיכה לפעול לקידום מכבי

 חברי של הבריאות ובתוצאות בתחלואה הציג פערים 2009דו"ח השוויון שהופק בשנת  הארגונית.

 כלכלי גבוה.-חברתי ממעמד לחברים כלכלי נמוך, בהשוואה-ממעמד חברתי מכבי

 הוכרז בבריאות השוויון אותם לפעולה. קידום וגייס המצב את בארגון למנהלים שיקף ח"הדו

נבחרו סניפים  זו הבריאות במכבי. במסגרת חטיבת של ליבה וכנושא אסטרטגי כתחום

 כלכלי נמוך. בהתאם, הוקצו -במעמד חברתי מכבי להתערבות בהם מספר גדול של חברי

 אלו מחוז. תכניות החברתית בכל לפריפריה ייחודיות התערבות לתכניות ייעודיים תקציבים

נבנה נדבך  2012העשייה, בשנת  תפוקות של וניטור בקרה הרביעית. לצורך השנה זו מופעלות

נוסף למערכת המדידה הארגונית, המשקף את הפערים בתחומי בריאות נבחרים בהשוואה בין 

 ( ביחידות הארגוניות. SES 1-8( לנמוך )SES 16-20כלכלי גבוה )-ממעמד חברתי אוכלוסייה

 

 :אוכלוסייה מאפייני (2

 18.5% -, ו18-64מהבוגרים בגילאי  18%, 0-17מהילדים בגילאים   21% -כ , במכבי2012לפי נתוני 

 (.SES 1-8כלכלי נמוך )-במעמד חברתי 65+מהזקנים בגילאי 

ממבוטחי מכבי בדרום הינם  40%-בחלוקה בין המחוזות, מחוז דרום הוא המחוז העני ביותר כש

מהמבוטחים, בכל אחד מהמחוזות,  20% -חברתי נמוך, במחוזות צפון ומרכז כ-ממעמד כלכלי

-מהמבוטחים במעמד חברתי 10%-ם ושרון ישנם כ-משוייכים למעמד זה, ואילו במחוזות שפלה וי

 כלכלי נמוך. 

 

 2012-2013פעילות  (3

 חלשות אוכלוסיות של בריאותן לשיפור ייעודיות התערבות תכניות .א

נעשתה עבודה לצמצום פערים ברפואה מונעת ובטיפול בחולים הכרוניים.  2012-2013בשנים 

(. במהלך SES 1-8כלכלי נמוך ) -אותרו סניפים ברחבי הארץ בהם אוכלוסיה רחבה במצב חברתי
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הודגם צמצום פערים במספר תחומים שנבדקו כגון: איזון כולסטרול בחולי סוכרת  2012-2013

)ראו גרף להלן(, ביצוע בדיקת המוגלובין  2012מהפער שנצפה בתחילת  100%)צמצום של 

( , ביצוע סקירה לסרטן השד )צמצום 2012מהפער שנצפה בתחילת  100%בתינוקות )צמצום של 

 (  ועוד.  2012בתחילת  מהפער שנצפה 40%של 

 מאוזן:  LDLאחוז סוכרתיים עם 

                

 

 

 הנגשת שירותי בריאות .ב

 פסיכיאטריה, יעוץ וירטואלי ברפואה יועצת -פצע, טלה-הוקמו מרפאות טלה

וברוקחות קלינית, המאפשרים הנגשת השרותים למבוטחים במחוזות הפריפריה. 

מאפשר לרופא קבלת ייעוץ פרטני פר מטופל דרך הקליקס.  הייעוץ הוירטואלי

מהם ניתנו  50% -ייעוצים וירטואלים. כ 5000 -ניתנו כ 2013במחצית ראשונה של 

מכלל הייעוצים הוירטואלים ניתנו לתושבי מחוז  20% -, כ SES 1-8למטופלים ב 

עוץ מכל מבוטחי מכבי. נושאים עיקריים שבשימוש יי 15%הדרום המהווים רק 

 וירטואלי: המטולוגיה, אנדוקרינולוגיה, רוקחות קלינית ונפרולוגיה.

  הורחבו תשתיות הייעוץ בתחום הסוכרת באמצעות יועצי סוכרת המגיעים לערים

 בפריפריה, ומייעצים לרופאים הראשוניים ולמטופלים.

  נפתח מוקד מומה, המשמש מוקד מקוון לטיפול בחולים כרוניים. ניהול  2012ביולי

טיפול במומה מתבצע ע" אחיות מנהלות טיפול, תוך שיתוף הצוות הפרא רפואי 

)דיאטניות, עו"ס, רוקחת קלינית(, וקיים גם גיבוי וייעוץ של רופאים מומחים 

 )גריאטר, אנדוקרינולוג, קרדיולוג, פולמונולוג(.

. המוקד מאפשר לחולים כרוניים לקבל טיפול מצוות רפואי מיומן באמצעים מקוונים

התחומים הקליניים במומה הם: מחלת ריאות כרונית, אי ספיקת לב, סוכרת, 

ריפוי -אונקולוגיה, טיפולי בית, חולים שבירים, חולים הסובלים מפצעים קשיי

וחולים עם סטומה. המוקד שיפר את נגישות אוכלוסיות חולים אלה הגרים 

 ם. מקצועיים מיומני-בפריפריה לשירותים רפואיים של צוותים רב

 תיאורים של הנגשת שירותים בפריפריה: 3להלן 

   SES 1-8מכביכלל 

  SES 16-20מכביכלל 
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  הרחבת ייעוצי סוכרת ומכוני סוכרת –מחוז דרום 

השירות  2011-הורחבו מספר היישובים בהם מגיע רופא סוכרת או יועץ סוכרת. ב 2012-13במהלך 

 2012וף יישובים במחוז )במסגרת מכוני סוכרת, מרפאות ייעוץ או ייעוץ וירטואלי( ועד ס 9 -ניתן ב

 2013הורחב הייעוץ לעוד ארבע יישובים נוספים: נתיבות, שדרות, קירית מלאכי וגן יבנה. עד סוף 

 מתוכנן הרחבת השרות גם לאופקים רהט וכסייפה. 

בנוסף נערכות הדרכות לצוותים רפואיים לרבות רופאים, אחיות ועובדות סוציאליות, המטפלים 

מהסוכרתיים במחוז הדרום יש גישה ליועץ  95% -ום לבחולי סוכרת בקהילה. כתוצאה מכך כי

פעילות זו הביאה לעליה   .2011מהמטופלים בסוף שנת  84%סוכרת ביישוב מגוריהם לעומת 

   באחוז הסוכרתיים המאוזנים במחוז.

  מרפאת טלה פצע  -מחוז צפון 

למרפאות כרמיאל, נצרת  מרפאת טלה פצע נמצאת בסניף הדר חיפה ונותנת ייעוצים וירטואלים

 מתוכם חדשים והשאר ייעוצי מעקב.  25 -ייעוצים בחודש, כ 70 -עילית וק. שמונה. נעשים כ

המרפאה מצויידת במצלמה בעלת רזולוציה גבוהה המאפשרת צפייה בפצע מרחוק. כמו במרפאת 

"לראות" פצע רגילה בכל ייעוץ מחליטים על אופן הטיפול ולפי מורכבות הפצע מחליטים האם 

 אותו כעבור שבוע, שבועיים או חודש. 

מחצית מהמטופלים המקבלים שירות במרפאה הם מהמגזר הערבי )כרמיאל וסביבותיה ונצרת 

 וסביבותיה(. רוב החולים מהמגזר הערבי סובלים מסיבוכי מחלת הסוכרת. 

אפשר קבלת האוכלוסייה מאופיינת במצב סוציואקונומי נמוך עד בינוני. הייעוץ בטלה פצע מ

 שירות שאינו מצריך את ניוד המטופלים למרפאה מרוחקת ממקום מגוריהם.

 מרפאת טלה פצע פועלת גם במחוז דרום של מכבי וגם במסגרת המומה.

  מחוז צפון ודרום –ייעוץ רוקחות קלינית 

ייעוצים וירטואלים למטופלים ממרפאות טבריה, מגדל  500 -ניתנו כ 2013מחוז צפון: במהלך 

 מק ועפולה. הע

ייעוצים וירטואליים לרופאים מכל המחוז, כולל ישובים כמו שדרות,   500 -במחוז דרום ניתנו כ

הדרכות למטופלים )הדרכת   40 -ניתנו כ נתיבות, ערד, דימונה וירוחם.  במסגרת טלהמדיסין

מטופלים באמצעות מצלמה: המטופל יושב במרפאת מכבי במקום יישובו )מצפה רמון, ירוחם או  

מטופלים  30-דימונה( והרוקח הקליני נמצא בסניף מרכזי במחוז )באר שבע או אשדוד(. בנוסף כ

 קיבלו הדרכה בקריית גת. 

 

 הנגשה לשונית  .ג

 שרים לאוכלוסיה דוברת אמהרית בסניפים הרלוונטיים, ומקדמת מכבי מעסיקה מג

תמהיל עובדים שמתאים לאוכלוסיות הדוברות ערבית ורוסית וכן לאוכלוסיה במגזר 
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החרדי בסניפים המשרתים אוכלוסיות אלה. לקופה הסכם עם עמותת "טנא 

ת שעו 24בריאות" לאספקת שירותי תרגום טלפוני בשפה האמהרית. השירות פעיל 

 פניות בשנה.  500 -ביממה, זמין לכלל מבוטחי הקופה ועובדיה, ונותן מענה לכ

  מכבי הפיקה חוברות, עלונים ודפי מידע למבוטח בערבית וברוסית. בסניפים קיימים

פוסטרים לגבי שירותי רווחה בערבית וברוסית כולל התאמה למגזר החרדי. בנוסף, 

מקצועיים, כגון האגודה למלחמה בסרטן הקופה נעזרת בעלונים מודפסים של גופים 

 וארגון בטרם, להעברת מידע רלוונטי למבוטחים בשפות השונות.

  מכבי שילטה בשנה האחרונה בשפה/ות נוספת בסניפים המשרתים אוכלוסייה שאינה

 דוברת עברית. 

  נפתחו קבוצות קידום בריאות )גמילה מעישון, קבוצות סוכרת, בריאות  2013בשנת

לאוכלוסיות בשפות רוסית, ערבית וקבוצות בהתאמה לאוכלוסיה  נשים עוד(

החרדית. הרצאות בנושאים רפואיים ניתנו גם במגזר הבדואי בנגב ולאוכלוסייה 

 הדוברת רוסית במספר סניפים.

 

 

 הדרכות לצוות המטפל ולצוות האדמינסטרטיבי .ד

נערכו מספר סדנאות לעובדי מכבי בנושא הלימה תרבותית של השירותים.  2013בשנת 

בסדנאות אלו חווים העובדים את המורכבות אשר בקבלת שירות במערכת הבריאות לדוברי 

באמצעות הסדנאות אנו שואפים לשיפור השירות בד בבד עם התאמה בין  שפה שאינה עברית.

 רבותי של המטופל. הרקע התרבותי של המטפל לרקע הת

 

 2014-פעילויות מתוכננות ל (4

ונרחיב  2012-13 -נפעל לשימור ההישגים בצמצום הפערים בתחומים שנבחרו ב 2014בשנת 

 הפעילות לצמצום פערים בתחומים ובסניפים נוספים.

יימשך תהליך איתור ובניית תשתיות שיאפשרו צמצום הפערים בבריאות כגון התמקצעות 

ות חסרות, הנגשת שירותי בריאות לפריפריה וכו'. כמו כן נרחיב השימוש רופאים בהתמחוי

 בפריפריה בשירותים מקוונים הקיימים במכבי כגון טלהמדיסין ושירות המומה.

תימשך הטמעת השימוש בהנגשה הלשונית באמהרית בכל המחוזות לפי ריכוזי האוכלוסייה 

 העולה מאתיופיה. 

י מכבי ולמטפלים. התוכנית תכלול הדרכה לזיהוי ולניתוח תיושם תכנית הדרכה לעובדי סניפ

גורמים לפערים בבריאות וליישום התכניות לצמצום הפערים ולהלימה תרבותית.  מטרת 

יצירת "מומחה תחום" בכל סניף אשר יהווה מוקד ידע לכל עובדי הסניף ונותני  -ההדרכה

ל הלימה תרבותית ומתווך הידע רפואיים( בנושא ש-השירות הרפואי )רופאים, מטפלים פארא

והצרכים של אוכלוסיית הסניף להנהלת הסניף/ הנהלת המחוז והמטה. כמו כן יתבצעו 
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הדרכות בסניפים לחשיפת עובדי מכבי לסוגיות הלימה תרבותית בשירות בריאות ומתן כלים 

 להעמקת הדיאלוג עם המטופל בהקשר להיבטים תרבותיים.
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 2012אוקטובר   –פעילות מאוחדת בנושא צמצום פערים בבריאות דיווח שנתי על  5.2.3

 2013עד אוקטובר 

 

 מאפייני אוכלוסיית המטופלים: (1

שנים והוא הנמוך ביותר  29 -מכלל תושבי מדינת ישראל. הגיל הממוצע  13.6%מאוחדת מבטחת 

 מכלל המבוטחים.  9% –+( מהווה כ 65מבין הקופות. מספר הקשישים )

מתושבי שאר  15% -מתושבי הפריפריה הם מבוטחי מאוחדת, כ 7% –: כ גאוגרפיתפריפריה 

 חלקי הארץ מבוטחי הקופה.

 15% –ממבוטחי מאוחדת הם מהאוכלוסייה החרדית, כ  35% -: כפריפריה חברתית

מהאוכלוסייה הערבית. כתוצאה מכך במאוחדת אחוז המשפחות שבהן ארבעה ילדים ויותר הוא 

(. שעור הזכאים להנחות עבור 21.8%ית לגודל האוכלוסייה מבין הקופות )הגבוה ביותר יחס

בעוד שאחוז הלקוחות שלנו בארץ נמוך יותר  16.9% –שירותים רפואיים במאוחדת מהווה כ 

(. מספר מקבלי קצבאות ביטוח לאומי )זקנה, שאירים, נכות, הבטחת הכנסה, אבטלה( 13.6%)

 . 10% –מהווה כ 

ממבוטחי מאוחדת  8.3%-ה קופה של "קצוות חברתיים", כאשר מחד, לכמאוחדת הינה למעש

מהשכר הממוצע במשק, לצד אחוז מאוד גבוה של אוכלוסיות המתקיימות  2שכר הגבוה פי 

 (.2013מקצבאות ביטוח לאומי )נתוני ביטוח לאומי, יוני 

 :2013 - 2012מטרות תוכנית העבודה המרכזיות לשנים  (2

( בנושא התאמה והנגשה תרבותית ולשונית 7/11) "ביישום חוזר מנכ"ל משה .א

 במאוחדת; 

לצמצום פערי בריאות ושיפור איכות קלינית  תוכניות התערבותפיתוח, ישום ומדידת  .ב

 פריפריה חברתית; –עם  אוכלוסיות חלשות 

 לאיתור ומיפוי פערים באיכות מדדי בריאות לאוכלוסיות יעד. פיתוח מתודולוגיה .ג

 

 :2013תוכנית העבודה בתחום צמצום פערי בריאות לשנת הערכת ביצוע  (3

 א.  יישום חוזר מנכ"ל משה"ב:

 :עד היום, מאוחדת פעלה בתחום כדלקמן         

 מונו רכזי תחום צ"פ בריאות במחוזות.  (1

 בוצע מיפוי מצב הנגישות במרפאות מאוחדת, בהתאם לטופס בקרת משה"ב.  (2

 פותח הליך לשיפור מדדי הנגשה במרפאות שקיבלו ציון נמוך.  (3



 2013שוויון בבריאות וההתמודדות עמו -אי
 
 

111 

 

 הסתיים מיפוי דוברי שפות מקרב אנשי המקצוע במאוחדת.  (4

 הושלם שדרוג מוכנות מרפאות ומנהלים לדרישות משה"ב בתחום צמצום פערים. (5

 אתר מאוחדת: (6

 . ערבית, רוסית, אנגלית, צרפתית וספרדיתשודרג התרגום באתר בשפות:  (א

 החל תהליך לעדכון מידע על הנגשת מרפאות.  (ב

 החל תהליך לעדכון מידע על אנשי מקצוע דוברי שפות. (ג

 המוקד הטלפוני לזימון תורים וקבלת מידע: (7

 ניתן מענה שפתי בעברית, ערבית, רוסית, אנגלית וצרפתית.  (א

 ניתן מידע והכוונה על מרפאות מונגשות.  (ב

 שפות.  ניתן מידע והכוונה על אנשי מקצוע דוברי (ג

 מידע מתורגם ומונגש תרבותית: (8

שובצו טפסים מנהליים בפורטל הפנימי מתורגמים לערבית, רוסית ואנגלית  (א

 )הוראת תשלום, הצטרפות לביטוחים(.

שובצו טפסים רפואיים מתורגמים של "הסכמה מדעת" לערבית, רוסית ואנגלית  (ב

 בתיקים הרפואיים. 

 הוסדר שילוט מכוון במרפאות.  (ג

 קולאז מידע ופרסומים מותאם תרבותית ושפתית מוצג בכל המרפאות.  (ד

בהתאם לצורך, מונגשות תרבותית ומתורגמות  מופקות חוברות מקצועיות (ה

 לערבית ורוסית.

 שירותי תרגום רפואי במהלך טיפול: (9

בהתאם לתפיסת מאוחדת אנו ממשיכים בגיוס מכוון של אנשי מקצוע דוברי  (א

המטופלים והתרגום במרפאות ממשיך להתבצע ע"י שפות בהתאמה לאוכלוסיית 

 אנשי מקצוע דוברי שפות. 

   –מזכירות רפואיות למתורגמנות רפואית לשפה הרוסית  35 -התקיים קורס ל (ב

 המזכירות מובילות את התרגום במרפאותיהן.

מאוחדת  –מוקד טלפוני לתירגום רפואי לשפה הערבית, הרוסית והאמהרית  (ג

מרפאות בקהילה.  14עם  2013הבריאות החל ממאי  שותפה למיזם עם משרד

שיחות תרגום במרפאות  170 -במהלך התקופה עד חודש אוקטובר התקיימו כ 

 הנבחרות.

 

 ב. פיתוח, ישום ומדידת תוכניות התערבות לצמצום פערי בריאות ושיפור איכות קלינית:

צמצום פערים, איכות קלינית וקידום בריאות  –פיתוח מודל עבודה משותף בין תחומי  .1

 ברמה הארצית והמחוזית:  

 –מיסדנו במאוחדת הלכה למעשה תהליכי עבודה משותפים לשלושה תחומים  2013במהלך שנת 

ת זאת מתוך הבנה שכדי לקדם בצורה שיטתית אצמצום פערים, קידום בריאות ואיכות קלינית. 
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נושא צמצום הפערים בבריאות נדרשים סינרגיה ארגונית ואיגום משאבים. תהליכי עבודה 

לכלל לקוחות מאוחדת, תוך התאמה  מובילים לשיפור איכות הרפואה וקידום הבריאות משותפים

 למאפייני האוכלוסייה מבחינה תרבותית, חברתית וכלכלית.

 יתרונות המודל:

  והחוזקות של שלושת התחומים.ניצול מירבי של המשאבים 

 .יצירת ערוצי תקשורת אחידים ויעילים עם גורמים במטה והנהלת מחוזות 

 .איגום משאבים וסנכרון הפעילות במטה למול מחוזות 

 .ייצוג מתואם מול משה"ב וגורמי אחרים 

 

 תיאור תהליכי העבודה:

  בוצע -מנהלי שלושת התחומים  –יצירה וגיבוש צוות עבודה במטה. 

  בוצע -בניית תשתית מידע ארגונית לכלל העובדים בנושא צמצום פערים 

  בוצע -הגדרת תכנית עבודה משותפת תוך הגדרת היעדים של כל תחום בנפרד. 

  יצירת צוותי עבודה עם נציגי שלושת התחומים במחוזות. גיבוש "פורום לקידום איכות

 .בוצע -רפואית וצמצום פערים" 

 ים ומחוזיים לקידום תוכנית עבודה ופתרון בעיות שוטפות קיום מפגשי עבודה ארצי– 

 מתבצע.

  מיפוי מרפאות בהן קיימים פערים משמעותיים במדדי האיכות הלאומיים ומוגדרות

 .מתבצע -כאוכלוסיות בסיכון )חברתי ו/או כלכלי ו/או גיאוגרפי ו/או תרבותי( 

 

 תכניות ייחודיות לקידום בריאות לאוכלוסיות מיוחדות: .2

 תכנית לשיפור איכות הטיפול בחולי סוכרת באוכלוסייה הערבית  (א

מקצועי ממרפאת סוכרת מרכזית שהגיעה -במחוז צפון הוקמה מרפאה ניידת המורכבת מצוות רב

לישובים באזור וואדי ערה. הצוות סיפק יעוץ והדרכה לצוותים המקומיים ובנוסף טיפל בחולים 

לאורך השנה. במחוז המרכז בוצעה תכנית ייעודית לא מאוזנים, עפ"י תכנית עבודה סדורה 

להתמודדות עם סוכרת בקונטקסט התרבותי, ובפרט סביב נושא החגים וחודש הרמדאן. להלן 

 דוגמה לשינוי במדדים הקליניים:
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 תכנית לשיפור הטיפול בחולי סוכרת מחוז דרום: בדיקות עיניים (ב

לחולי סוכרת במרחב הנגב. במסגרת התכנית פותחה תכנית להנגשת ביקור אצל רופא עיניים 

זומנו באופן יזום חולי סוכרת הגרים בישובים מרוחקים לבדיקה אצל רופא עיניים שהובא 

 במיוחד למרפאה המקומית. להלן נתוני האוכלוסייה הרלוונטית:

 

 תכנית לאיתור מוקדם של סרטן השד באוכלוסיות מיוחדות (ג

אוחדת. המחוז מורכב מבחינה דמוגרפית, ובו אוכלוסייה מחוז ירושלים הוא המחוז הגדול במ

אותרו אזורים בהם ההיענות לביצוע בדיקת ממוגרפיה לאיתור  2012 -חרדית וערבית גדולה. ב

מוקדם של סרטן השד נמוכה במיוחד. בעבודת צוות רב מקצועית, בשיתוף גורמים בעלי השפעה 

ות והקניית ידע וכלים לאוכלוסיית הנשים, בקהילה, בוצעה עבודה אינטנסיבית להגברת המודע

שכללה מפגשים קהילתיים, הכנת חומרי מידע יעודיים, והקצאת שעות עבודה יעודיות לנושא. 

 להלן השינויים בביצוע הבדיקה במרפאות הנבחרות:
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 סיוע לאוכלוסיית ניצולי השואה: (ד

במאוחדת, נמשך המאמץ לאיתור וטיפול בניצולי שואה לצורך  איתור, מתן תמיכה ומיצוי זכויות.

מתן תמיכה והנגשת מידע על זכויות ושירותים. במהלך השנה האחרונה, נבנה מסד נתונים דינמי, 

המאפשר לעובדות הסוציאליות לקבל ולעדכן מידע על סטטוס הטיפול בניצולי השואה. 

. בניצולי שואה אשר התאשפזו בבתי חולים היתה איתור וטיפול 2013 -ההתמקדות הטיפולית ב 

 611טופלו  2013איש. במהלך ינואר עד אוקטובר  1,370, פנו לטיפול בשירות הסוציאלי 2012בשנת 

 איש. 

 

 מענה לאוכלוסיות עוני:    (ה

מתן סיוע חריג להגברת היענות טיפולית כדוגמת חולי סוכרת. מתבצע באופן שוטף דרך ו. חריגים 

המורכבת מנציגי מטה שונים. חוות הדעת הרפואיות, סוציאליות ומנהליות מוגשות דרך מרכזית, 

רפואית וזכאות  הנהלות המחוזות ובוועדה מתקבלות החלטות על בסיס קריטריונים של נזקקות

 כלכלית.

 

 פיתוח מתודולוגיה לאיתור ומיפוי פערים במדדי בריאות: .ג

הוקמה מערכת בתחום האיכות  - הקליניתמערכת לשיקוף וניהול בתחום האיכות    (1

המאפשרת זיהוי מוקדי חולשה וטיפול בהם. המערכת נמצאת כבר , הקלינית

 בשימוש שוטף.

 –)אזורים גיאוגרפים סטטיסטיים(  למיפוי גיאוגרפי והצגת אג"סים GISתוכנת   (2

 .2014. תהליך הטמעה ושימוש בתחילת 2013בתהליכי פיתוח אשר יסתיימו עד סוף 
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 :2014מטרות תוכנית העבודה לשנת  (4

צמצום פערים, איכות קלינית וקידום  -באמצעות העמקה והרחבת מודל העבודה הבין תחומי 

 בריאות ברמה הארצית והמחוזית, נוכל לקדם את המטרות הבאות: 

המשך יישום והטמעת תוכניות התערבות ייעודיות לאוכלוסיות נבחרות )מגזרים,  .א

י עובדים זרים( במרפאות ראשוניות, מרפאות שניוניות אוכלוסיות עוני וילד

 ומרחבים.

( בנושא התאמה והנגשה 7/11העמקה והרחבת היישום של חוזר מנכ"ל משה"ב ) .ב

 תרבותית ולשונית בדגש על תרגום שפתי רפואי במהלך טיפול.

הטמעה והעמקת השימוש במתודולוגיות לשיקוף וניהול נתונים בתחום האיכות  .ג

  אקונומי של אוכלוסיות.-ב סוציוהקלינית ומצ
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 שרותי בריאותצמצום פערים בלאומית  5.2.4

 מאפייני אוכלוסיית המטופלים: (1

המאפיינים הדמוגרפים של אוכלוסיית לקוחות לאומית שרותי בריאות שונה באופן ניכר משאר 

מלקוחות לאומית )עפ"י הגדרת ביטוח לאומי(, מתגוררים בפריפריה,  18%קופות החולים בכך ש

הכללית , דבר שמחייב אותנו לעסוק רבות מחלקה של לאומית באוכלוסייה  2נתח הגבוה כמעט פי 

 בתחום זה.

 

 אחוז גבוה זה של האוכלוסייה בפריפריה מאתגר את הקופה ביישום תכניות רב מערכתיות.

על מנת ליישם תכניות אלו, ולצמצם פערים בבריאות לקוחותינו, לאומית בנתה תכנית רב שנתית 

על רקע חברתי כלכלי ודמוגרפי. כדי  אשר נותנת מענה שוטף לטיפול באוכלוסיות עם קשיים

 להתמקד בתוכניות, נעשה מיפוי צרכים חוצה ארגון, אשר מיקד את התהליכים.

תכניות אלו כוללות פתוח של תשתיות לשירותי רפואה ראשונית המהווה בסיס לעבודת צוות,  

בר בין לאומית שתופי פעולה עם עיריות ומועצות אזוריות בקידום הבריאות של תושביהן על מנת לח

לבין הקהילה המתגוררת בישובים אלו, הקמת תשתיות מחשוביות המסייעות במתן שרות 

בפריפריה ופיתוח משמעותי של מגוון סדנות בתחומים שונים הקשורים לבריאות הציבור על מנת 

 לקדם את איכות חייהם של תושבי הפריפריה החברתית / דמוגרפית ובכך לצמצם את הפער.

  

 בהם התמקדנו בהקשר לפיתוח ושיפור תשתיות ברמה הארצית: נושאים (2

מדינת ישראל קבעה עשרות מדדים הבוחנים את איכות הרפואה  –מדדי איכות רפואה  .א

בשנים האחרונות במדינת ישראל. מדדים אלו מסייעים לצמצם את הפערים הרפואיים 

 בין המרכז לפריפריה.

לצמצם באופן משמעותי את  2011משנת  לאומית שרותי בריאות שמה לעצמה כמטרה החל

 הפערים במספר תחומים :

קיימת מודעות נמוכה למחלת הסרטן בקרב נשים חרדיות.  – עידוד ממוגרפיה במגזר החרדי

במגזר החרדי לעומת המגזר הכללי. בין הסיבות  50% -ההיענות לבדיקת ממוגרפיה נמוכה ב

תחנו בפרויקט עידוד ממוגרפיה בקרב המגזר לכך: סטיגמה וחוסר ידע על המחלה. בעקבות כך פ

אלף מבוטחים. במסגרת  20החרדי , כאשר התחלנו בפיילוט בעיר בני ברק שם יש ללאומית כ

הפיילוט הוכשרו עשרות רופאים ואחיות שקיבלו כלים כיצד לעודד לביצוע הבדיקה המוקדמת. 

התהליך. הלקוחות מגיעות  במקביל הוכשרו "נאמנות בריאות" אשר מלוות את הנשים לאורך כל

להרצאות אודות חשיבות הממוגרפיה ואחוזי ההיענות השתנו משמעותית. לאור ההצלחה 

הראשונית בבני ברק החליטה לאומית להרחיב למספר מרכזים רפואיים בפריסה ארצית בדגש 

, 2012לעומת שנת  10%חלה עליה של  2013על אוכלוסייה חרדית. מהנתונים עולה כי בשנת 

 מגזר החרדי.ב
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גילוי המחלה בשלב מוקדם,  –  עידוד ביצוע בדיקות לאיתור דם סמוי בצואה בפזורה הבדואית

. אחת לחודש אחות המרפאה מפיקה דוח ובו כלל לקוחותיה 90% -מאפשר את סיכויי הריפוי ב 

. האחות מזמנת את הלקוח לבדיקה והבדיקה מתבצעת במרפאה. על מנת לשפר 50אשר מעל גיל 

מש, על גביה באופן משמעותי את נתוני לאומית בתחום הוכנסה ערכה חדשה "ידידותית" למשת

ישנו כיתוב בשפה הערבית על מנת להקל על אוכלוסייה זו הנמנעת באופן שיטתי מלבצע את 

 בפזורה הבדואית., 2012לעומת שנת  22%חל גידול של  2013הבדיקה. מהנתונים עולה כי בשנת 

אורח החיים המערבי הביא בשנים האחרונות לעליה ניכרת בתחלואה. לאור  – רפואה מונעת

החליטה חטיבת הרפואה בלאומית לשים דגש מרכזי בתחום רפואה מונעת ובנתה באופן זאת 

מחשובי מסך רפואה יזומה.  כאשר נכנס מטופל למפגש מול הרופא, המסך מאפשר לרופא לתעד 

האם המטופל מעשן והאם הוא עוסק בפעילות גופנית ובהתאם לצורך מפנה הרופא את המטופל 

 בתיעוד אורחות חיים. 254%ום בריאות. אנו רואים גידול של להמשך טיפול ולסדנאות קיד

 

ייעודית המאפשרת  לאומית השקיעה רבות בהקמת מערכת מיחשובית- פיתוח מערכות מיחשוב

איתור מטופלים המשויכים לפריפריה, הן הדמוגרפית, הן הכלכלית והן החברתית ובכך ליצור 

 קבוצות שונות המיועדות לטיפול בתחומים שונים ולמקד את מירב המאמצים בקבוצות אלו. 

 

מעבר למדדי איכות רפואה, פעלה לאומית בשנים האחרונות ללא לאות לצמצום הפערים בין 

 הפריפריה למרכז באמצעים הבאים:

לאומית הינה הקופה היחידה המעניקה ללקוחותיה אפשרות לקבל  –שירותי רופא מומחה בלילה 

 שירות רפואי מקצועי מרופא מומחה במהלך כל שעות הלילה, שבתות וחגים וזאת ללא כל עלות.

ורך להנפיק התחייבויות לרופא יש גישה לתיקו הרפואי )ת.מ.ר( של המטופל והוא רשאי במידת הצ

והפניות לבתי חולים, דבר המסייע רבות ללקוחותינו אשר מתגוררים בפריפריה. אין ספק שפעילות 

 זו סייעה רבות ללקוחות הפריפריה המתגוררים במקומות מרוחקים מבתי חולים.

 

לאומית החליטה להוזיל תעריפי השתתפויות עצמיות בביקורים אצל  -השתתפויות עצמיות 

ופאים, במכונים, במוקדי החירום, באגרות המיון, בהשתתפויות בניתוחים בבתי חולים פרטיים ר

 ועוד, כך שלאומית כיום גובה את התעריפים הנמוכים ביותר בשוק הבריאות.

 

, ההכנסה הממוצעת של לקוחות לאומית 2012על פי דוח הביטוח הלאומי משנת  –קידום בריאות 

היא הנמוכה ביותר מבין כלל מבוטחי מערכת הבריאות. לאור זאת פיתחה לאומית  מגוון סדנאות 

סדנאות ירידה במשקל  2012בתחומים שונים בעלות שווה לכל נפש. כך לדוגמא פתחנו החל משנת 

מחיר שאין דומה לו באף ארגון בריאות אחר בישראל וזאת על מנת למפגש, ₪  10בעלות של 

, בהשוואה לשנת 2013לאפשר ללקוחותינו איכות חיים טובה יותר ובריאה יותר. לדוגמא, בשנת 

בקרב משתתפים בסדנאות  126%, ניתן לראות כי במחוז צפון במגזר הערבי חלה עליה של 2012

בקרב משתתפים  58%במחוז מרכז חלה עליה של  לגמילה מעישון. כמו כן, במגזר החרדי

 בסדנאות ירידה במשקל.
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 פעילות קידום בריאות באזורים פריפריאליים: .ב

פעילויות של קידום בריאות בשיתוף עם הקהילה נעשו בעיקר באזורים פריפריאליים וזאת על 

נים ומגוונים מנת להניע את הפרט לשינוי בבריאותו , פעילויות אלו נעשו בנושאי בריאות שו

 ובהתאם לצרכים למגזרים השונים. להלן מספר דוגמאות לפעילות ספציפיות :

 

נבנתה תכנית קידום בריאות שנתית בשיתוף פעולה הדוק עם העירייה  – באקה אל גרביה

והמתנ"ס. במסגרת תכנית זו התקיימו הרצאות והדרכות לקידום בריאות האוכלוסייה לגיל 

פילות , ראומטולוגיה , תזונה, ופעילות גופנית , וסדנאות לגמילה מעישון. השלישי  בנושא מניעת נ

בקרב הילדים, במסגרת בתי ספר ובגנים, נערכו סדנאות ופעילויות בנושאים היגיינה וחשיפה 

 למזונות בריאים. הצוות הרפואי והאדמיניסטרטיבי היה שותף מלא בפעילות זו.

 

 נערכה פעילות ענפה בבית הספר בכפר בנושא גמילה מעישון, סיגריות ונרגילות.– קלנסואה

בבית הספר של חטיבת הביניים ובית הספר התיכון  של הכפר נערכו הרצאות  – מג'דל שמס

 וסדנאות בנושא גמילה מעישון , תזונה נכונה וסוכרת.

יה והמתנ"ס, הרצאות בנושא נבנתה תכנית קידום בריאות שנתית בשיתוף עם העירי – כפר ימה

הסוכרת והתזונה  לנשים בגיל השלישי, כמו כן הרצאות המותאמות לילדים בנושאים כגון, יציבה 

הרצאות וסדנאות בנושא   -נכונה, בריאות השן, תזונה, שמירה על היגיינה ולנוער ולמבוגרים

 גמילה מעישון.

נה לקידום בריאות הקהילה בשיתוף נבנתה תכנית פעילות  לאורך הש – שכונת התקווה , ת"א

המתנ"ס. במסגרת תכנית זו התקיימו הרצאות בנושא בריאות הילד, בריאות השן ותזונה נבונה, 

 ע"י הצוות הרפואי.

במסגרת שיתוף פעולה של המרכז הרפואי והקהילה נערכו פעילויות בבית גיל הזהב  -אריאל

ת ובבתי הספר היסודיים נעשו פעילויות בנושאים כמו מניעת נפילות, סוכרת ופעילות גופני

 להגברת המודעות לתזונה נכונה ושמירה על בריאות השן.

נבנתה תכנית פעילות בנושא תזונה לנשים ותזונה לחולים סוכרתיים  וכן  – מזרח ירושלים

 הרצאות וסדנאות בנושא גמילה מעישון. 

  

 פיתוח  והתאמת תשתיות .ג

פעלה לפיתוח והתאמת תשתיות למען הנגשת השירות למטופל  וזאת לאומית  2013במהלך שנת 

בכדי לתת מענה הולם בעיקר לאוכלוסיות הגרות בפריפריה. נושא נגישות השירותים הרפואיים 

לאוכלוסייה זו איפשר להגדיל את השירותים המקצועיים ואת שעות הקבלה. להלן מספר דוגמאות 

 וזמינות שירותים: נבחרות לפעילות נרחבת של הגדלת היצע

 

: בצפת הורחבו השירותים ושעות פעילות המרפאה. הוכנס שירות של רפואת עיניים  מחוז צפון

 ונבנה בית מרקחת לזמינות הלקוחות. 

 בטבריה, נפתח מכון פיזיותרפיה שנותן מענה לכלל האזור.

 בחצור נרכש מכשיר לסקירת מערכות אשר נותן מענה לכלל הנשים באזור.
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הורחבו שרותי הרפואה המקצועית ובעקבות כך שעות הפעילות של  –ג'אן , פקיעין ודיר חנה בבית 

 המרכזים הרפואיים אף הוא הורחב.

 

ורנטגן לכלל  us: בבאקה אל גרביה נפתח מכון דימות חדש שמספק שרותי ממוגרפיה, מחוז מרכז

 תושבי האזור.

ברפואה מקצועית מקיפה, מרכז להתפתחות  במגזר החרדי שבנתניה פתחנו מרכז רפואי הנותן מענה

 הילד, מרכז בריאות האישה ובית מרקחת.

 

 : הרחבת שרותי רפואת נשים בפזורה הבדואית, בלקייה, רהט וחורה.מחוז דרום

 

 

 :2014תכניות עבודה לשנת  (3

לאור העמקת ההכרות עם האוכלוסיות השונות  –הכשרת ממוני כשירות תרבותית  .א

בלאומית שרותי בריאות, נוכחנו לגלות כי יש צורך אמיתי בנציגים אותנטיים אשר 

מכירים את המגזרים באופן מעמיק וידעו לסייע לקופה בקבלת ההחלטות הנכונות 

ת לטיפול באוכלוסיות השונות. לצורך כך החלטנו על פתיחת קורס להכשרת ממוני כשרו

תרבותית. במסגרת קורס זה יוכשרו עובדים מכלל האזורים אשר יקבלו כלים וידע ברמת 

המטפל היחיד, הצוות והארגון. ההכשרה כוללת: מודלים לתקשורת בין תרבותית, 

התמודדות עם מתחים חברתיים, אי שוויון במערכת הבריאות, יישום עקרונות לכשירות 

 צת מידע, קידום הידע בנושא ושימורו.תרבותית ולשונית בארגון בריאות, הפ

 בסיום ההכשרה ממוני הכשרות יקדמו תהליכי קידום בריאות באזור.

 

הכשרת הצוותים הרפואיים והאדמיניסטרטיביים להכרת  –ניהול החולה הגריאטרי  .ב

הקשיים וההתמודדויות שחלים על החולים הגריאטריים. במסגרת תכנית ההכשרה 

סיית היעד, מיומנויות לגיוס מוטיבציה )מותאם תרבות יקבלו כלים לאיתור אוכלו

וצרכים(. במהלך התוכנית נקדם תשתית של עבודת צוות נכונה אשר יש בה חלוקת 

תפקידים ואחריות המאפשרת גיוס יזום של המטופל, הערכת הסיכון שלו, יצירת חוזה 

 טיפולי מקדם שינוי ומעקב יעיל לאורך זמן.

בשנים האחרונות  –ריות, מתנסים ומועצות אזוריות קידום ממשק עבודה מול עי .ג

העמיקה לאומית את שיתופי הפעולה עם המגזר הציבורי בדגש על עיריות ומועצות 

אזוריות בפריפריה מתוך מטרה לסייע ללקוחות לאומית המתגוררים בישובים אלו 

ית של ומשתתפים במגוון הפעילויות והסדנאות של הקופה. גילינו שללא תמיכה משמעות

הקהילה הסובבת את המבוטח ,יש קושי ליצור שינוי אמיתי אצל המטופל. לאור זאת 

לאומית תמשיך את פעילותה הענפה לקידום השוויון וצמצום הפערים ותשתלב בוועדות 

 ההגוי של ערים ומועצות מקדמות בריאות.
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  10חוליםהבתי  5.3

 

 בית החולים השיקומי לוינשטיין, רעננה 5.3.1

 : מאפייני אוכלוסיית המטופלים .א

מאושפזים רבים מהפריפריה הגיאוגרפית של  כבי"ח ארצי, מתקבלים לביה"ח לוינשטיין

המדינה, הידועה כבעלת נחיתות בשירותי בריאות ומשאבים. כמוכן, מגיעים לאשפוז שקומי 

משתקמים מכל רבדי האוכלוסייה, לרבות הקבוצות שסובלות מאי שוויון בבריאות )כמו: 

צת הזמן אנחנו נפגשים המיגזר הערבי, יוצאי אתיופיה, עולים חדשים ועוד(. זאת ועוד, במרו

יותר עם אוכלוסייה ענייה, שלעיתים מגיעה לטיפול כביטוי לאי השוויון בבריאות )לדוגמה: 

קטיעת רגל על רקע סכרת שהוזנחה(. כתוצאה מכל הללו, ניתן לומר כי אוכלוסיית הסובלים 

 מאי שוויון בבריאות שכיחה בקרב מטופלי בית החולים.

ליך ההערכה המתקיים עם קבלת כל מאושפז חדש לבית במסגרת תה – תכניות איתור (1

החולים, מאתרים העובדים הסוציאליים את המאושפזים אשר משתייכים לקבוצות 

 הפגיעות לאי שוויון בבריאות. הצוות מבצע הכשרה פנימית כדי להיטיב ולאתר.

ח , נמסר ונלק1המידע מסעיף  -כחלק מהדיווח הראשוני לצוות הרב מקצועי  – יידוע (2

בחשבון בעת קביעת תכנית השחרור )התייחסות למשאבי המשך טיפול בישובי פריפריה 

 ועוד(.

היות שמשפחות המשתייכות לקבוצות  – תכנית לסיוע אקטיבי בתחום מיצוי הזכויות (3

המוחלשות באוכלוסייה, מתקשות יותר בפעולות שונות מול הממסד, צוות העבודה 

י במילוי הפניות, שליחת החומר ומעקב אחר הסוציאלי מקפיד לסייע באופן אקטיב

 קבלתו ומימוש הזכויות.

המונע קבלת שרות רפואי )לרבות אשפוז סיעודי מורכב מחוץ  חסם כלכליבכל איתור של  (4

לביה"ח(, העובדים הסוציאליים מסייעים למשפחה בקבלת ההנחה המרבית כדי שיוכלו 

 לעמוד בתשלום ולממש את השרות.

"ל למעורבות בקהילה, הובילה מנהלת משאבי אנוש הקודמת של במסגרת תכנית המנכ (5

ביה"ח, עו"ד רבקה קייזר, קבוצת מתנדבים שיצרו קשר עם קבוצת צעירים, יוצאי 

 –אתיופיה, ממרכז קליטה, שנחשבו לאוכלוסייה נחשלת ואף לא היו מוכרים בצה"ל 

לו מביה"ח תגבורת לתהליך שבו הוכרו בצבא, )מרביתם משרתים כיום בשרות פעיל(, קיב

של מזון לאורך תקופה ממושכת ונוצרו קשרים אישיים עם העובדים, המתנדבים, שסייעו 

 להתגבר על מכשולים רבים בדרך הקליטה )התכנית הסתיימה(.

 

 

                                                                 
10
במסגרת כתיבת החוברת פנה המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות לבתי החולים על מנת להציע להם  

לקחת חלק בדיווח על פעילויות מצמצמות פערים בתחומם. בחוברת מופיעים המרכזים הרפואיים שבחרו לקחת חלק 
 בדיווח. 
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 :היערכות בית החולים ליישום חוזר מנכ"ל בנושא התאמה והנגשה תרבותית .ב

אילן/המחלקה לתרגום, המקיימת קורס לסטודנטים -פעילות מול אוניברסיטת בר (1

 בביה"ח, בשנים האחרונות. קבלת סטודנטים לתרגום –לתרגום רפואי 

ביחידת הילדים, לצורך תרגום הטיפולים ותרגום  העסקת מתורגמנית פרילנסרית (2

 תרבותי של פעילות השיקום ביחידה.

כך, מספר העובדים יוצאי אתיופיה נמצא  – שונות עידוד העסקת עובדים מתרבויות (3

בעלייה ניכרת בשנים האחרונות. המקצועות הפרא רפואיים נוטים לקבל יותר עובדים 

 מהמגזרים השונים.

לתרגום טלפוני )ולעיתים פנים אל פנים(  שירותי חברת מתורגמניםביה"ח שוכר את  (4

 כשמדובר בשפות לא שכיחות כגון: סינית, תאילנדית.

 על מנת לתרגםשל ביה"ח מגיעים אל מאושפזים ובני משפחה  עובדים ומתנדבים (5

 עבורם את המערכת וטיפולים, בפועל.

: ההבנה שקיים אי שוויון בבריאות מחלחלת בקרב עובדי ביה"ח, מספר הצלחות ואתגריםג. 

בות העובדים מהמגזר הערבי, יוצאי חבר העמים ויוצאי אתיופיה הולך וגדל. במסגרת המעור

תה הצלחה רבה עם הצעירים יוצאי אתיופיה וכן עם קבוצת נשים חד הוריות שקיבלו יבקהילה הי

 העשרה ובית חם בביה"ח.

 :יעדי הפעילות להמשךד. 

( מיסוד התרגום לשפות השונות ע"י יצירת קבוצת מתורגמנים מקרב עובדי ביה"ח ומתנדביו 1

 )באופן שיטתי ולקריאה מיידית עד קצרת טווח(.

( הכשרת העובדים להתאמה תרבותית של הטיפול שהם מעניקים אל האוכלוסיות הסובלות מאי 2

 שוויון בבריאות, על רקע תרבותי ושפתי )השתלמות(.

מתוכנן מחקר שיבדוק את מידת הידע של עובדי ביה"ח בסוגיות אי השוויון בבריאות  – מחקר( 3

 וכן את הפעילות שהם מבצעים לאחר האיתור.

 

 בית חולים סקוטי א.מ. מ. ס, נצרת 5.3.2

בית החולים הוא בית חולים הטרוגני שמגיעים אליו חולים מתרבויות שונות הנבדלות בדת, 

  -לאום, מקום מגורים, מוצא ורמת ההשכלה. כן מגיעים לבית החולים חולים מקבוצות שונות

מזרחיים, עולים חדשים,  ערבים, יהודים, נוצרים, מוסלמים ודרוזים, יהודים מערביים ויהודים

 בני כפרים, מושבים, קיבוצים ובני ערים, משכילים ולא משכילים.

 חזון בית החולים:

בית חולים אוניברסיטאי המעניק שירותי בריאות איכותיים וזמינים ומהווה מקור השראה ומודל 

 לחיקוי בהיותו:
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. מעצים את 2. אליתפסיכוסוצי-מכבד את כל באיו ופועל ברגישות תרבותית ותפיסה ביו .1

. מעודד מצוינות ומקצוענות ופועל כמשפחה 3המטופל ומשפחתו כנדבך בבריאות כוללת. 

. מקדם מחקר וחינוך מדעי 5. מיישם ידע וטכנולוגיות חדישות. 4בשליחות רבת שנים. 

 . פועל לקידום בריאות האוכלוסייה בשותפות עם הקהילה ומוסדותיה.6ובריאותי. 

 

ל והאסטרטגיה אשר בית חולים עובד לפיה, בית החולים אמץ  את נושא הנגשה ע"ס החזון הנ"

 תרבותית בתחומים רבים, לדוגמא:

 .מענה טלפוני )תא קולי( בזימון תורים בשלוש שפות ) ערבית עברית ורוסית(. 1

.קידום ופיתוח אתר בית החולים בשלוש שפות )עברית, ערבית ואנגלית(, כשלב 2

 ראשון.

 דע וטפסים הדרושים לחתימת המטופל תורגמו למטופלים.. דפי מי3

 .שילוט בארבע שפות.4 

. רשימת שמות של אנשי מקצוע מצוות בבית חולים אשר מדברים שפות שונות לצורך  5

 תרגום למטופלים בעת הצורך.

 . קשר עם משרדי תרגום באמהרית וטיגרית. 6

 . חזון וערכי בית החולים קיימים בשלוש שפות.7

. הדרכות: מתחילים בבית חולים הדרכות לעובדים בנושא הנגשה תרבותית וזאת  8

כחלק מתוכנית שמוביל אותה בית החולים נצרת עם פרופ' אמתי זיו מנכ"ל מסר )מרכז 

סימולציה(. התוכנית מבוססת סימולציה, במהלכה יתנסה צוות רפואי  בתרחישים 

דעות ותשפר מיומנויות בקרב עובדי מאתגרים בתחום ההנגשה  התרבותית, תגביר מו

 בריאות בנושא הנגשה תרבותית.       

מנהל והנהלת בית החולים מחויבים וממשיכים לקדם את הנושא בכל התחומים, ובכדי להטמיע 

את חזון בית החולים החזון נמצא בכל מחלקות בית החולים. בנוסף בית החולים יזם כנס 

, אשר השתתפו בו אנשי מקצוע 24/4/2012ת בתאריך ראשון מסוגו בנושא רגישות תרבותי

בבית החולים כנס אי שוויון  2011מצוות בית החולים ומוסדות אחרים. בנוסף התקיים בסוף 

בבריאות אשר נכח בו סגן שר הבריאות דאז, ואנשי מקצוע מבתי חולים ומשרד הבריאות מכל 

 רחבי הארץ.

תורים הראשון בעיר נצרת אשר נמצא בה אחוז בית החולים נמצא בשלבי בנייה של מכון הצנ

מחלות לב גבוה במיוחד בישראל. זה נסיון של בית החולים לצמצם הפערים בהזדמנויות טיפול 

 נצרת. באזורלחולים 

בנוסף קיימת מחויבות מיוחדת לנושא חינוך לבריאות בדגש על נושא השמנה וסכרת  ע"י  

 פרסום מאמרים והשקת פרויקט חינוכי.

ממשיך ביה"ח להטמיע שיטות טיפול מותאמות תרבות )טיפול פליאטיבי, והתאמת עניין כן 

 המטפל העיקרי בחברה שמשפחה הרחבה מעורבת בכל הטיפול(.
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 מרכז לבריאות הנפש טירת כרמל 5.3.3

 מאפייני אוכלוסיית מטופלים וסגל :

 14דוברי אמהרית,  34דוברי רוסית,  490אושפזו במוסד כ  2012מבדיקה שנערכה עולה כי בשנת 

 דוברי ערבית )הנתונים אינם כוללים יחידות אמבולטוריות(. 

מהסגל דוברי רוסית כשפת  50%מסקר שנערך בקרב יחידות הטפול השונות במוסד עולה כי כ 

 אם.

 בכל יחידה לפחות דובר ערבית אחד. 

 בכל המוסד דובר אמהרית אחד מבין אנשי הסגל. 

 הערכות ביה"ח לישום חוזר מנכ"ל בנושא הנגישות הלשונית. 

מינוי אחראי לנושא וכן הקמת ועדה בנושא הכוללת נציגות של התרבויות והסקטורים  .1

 השונים. 

 מיפוי וסקירת דוברי השפות השונות בקרב מאושפזים וצוות.  .2

 הרכבת תוכנית עבודה.  .3

 עילות ויעדי פעילות נוספים:פ

 שילוט: שלט כניסה הכולל מפת המוסד בשפות הנ"ל.  .1

איסוף הצעות מחיר לשילוט המפנה ליחידות השונות, לתרגום אתר האינטרנט של  .2

 המוסד וכן לנתב שיחות למרכזיית המוסד.

מתקיים תהליך התקשרות מול עמותת "טנא בריאות" לתרגום בשפה האמהרית.  .3

בקרב הסגל באמצעות ישיבת צוות לכלל הסגל והדרכתו ביחידות  הטמעת השירות

 השונות. 

מיפוי טפסים שכיחים בקרב הסקטורים השונים, תחילת תרגום טפסים )לפני הפצתם  .4

 ישנו צורך באישור משפטי(.  

 אתגרים: 

 הגברת המודעות לנושא בקרב הצוותים השונים. 

 

 שבעמרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר  5.3.4

 מאפייני אוכלוסיית המטופלים עבורם מתקיימת תכנית ההתערבות:

מיושבים באזור בעל שטח גאוגרפי גדול ובעל מיעוט  -מטופלים במרחב הדרום -

בשירותים רפואיים ולכן יש צורך בהערכות מיוחדת במרחב לשם הנגשת שירותי 

 רפואה עבורם.

 האוכלוסייה הבדואית. -
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 מנכ"ל משרד הבריאות:הערכות בית החולים לחוזר 

 שיפור זמינות והנגשת שירותי רפואה:

 שימוש בטכנולוגיות לשם הנגשת שירותים רפואיים, לדוגמא: .א

 של בית החולים יוספטל.  CTפענוח צילומי רנטגן וצילומי  -רדיולוגיה -טלה .1

 שירות צילומי עיניים לחולי סוכרת במרחב דרום באמצעות מצלמת עיניים ניידת .2

 רפואה לבית החולים יוספטל בתחום הסוכרת, הפלסטיקה וניתוחי לב חזה. מתן שירותי .ב

 שירות ייעוץ פסיכיאטרי בישובים המרוחקים )דימונה, מצפה רמון ועוד(.  .ג

מידע גנטי הניתן ע"י אחיות שהוכשרו לכך, במרפאות הקהילה הבדואית בשיתוף עם  .ד

 המכון הגנטי בבית החולים.

 תוספת טכנולוגיות: .ה

- PET CT 

- MRI 3T 

 תוספת עתידית: מאיץ קוי -

 הנגשה תרבותית:

 שילוט והדרכה במספר שפות: .א

 שילוט ברחבי בית החולים בשפה העברית, ערבית ואנגלית 

 דפי מידע והסברה בתחומים רבים במספר שפות 

 טפסי הסכמה מדעת במספר שפות 

 קיים כיום במכון  -זימון מטופלים לביצוע פעולות בבית החולים בשלוש שפות

 הגסטרואנטרולוגי. בתהליך עבור פעולות נוספות.

  הכנת חוברת הדרכה בערבית מותאמת תרבות )לאוכלוסיה הבדואית( לעידוד ביצוע

 בדיקת סקר )מכון השד בשיתוף מכון אג'יק( –ממוגרפיה 

מערך מתורגמנים קבועים, במגוון רחב מאד של שפות, אשר זמינים לסיוע בתרגום  .ב

 במידת הצורך.

פניות הציבור בעלת יכולת למתן מענה בשפות  זרות, באמצעות מתורגמנים היחידה ל .ג

 מתוך צוות בית החולים.

 עברית, ערבית ורוסית. -מרכזיית בית החולים נותנת מענה בשלוש שפות .ד

 דפי מידע בשפה העברית והערבית. -3פרויקט שאל אותי  .ה

 בית החולים.נערכת הכשרת אנשים בתחום זה, למגוון המקצועות ב -קורס גישור .ו

לפני כשנה וחצי נערך קורס הלימה תרבותית לאנשי צוות ממגוון  -הכשרת צוותים .ז

 המקצועות השונים.

 קורסי ערבית מדוברת לצוות ביה"ח. .ח
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 כ"א:

 גיוס כ"א מקרב מיעוטים נעשה באופן שגרתי בבית החולים. .א

 קליטת מתמחים על בסיס מענקי פריפריה. .ב

 בעזרת הטבות ייחודיות של הנהלה ראשית. קליטת מתמחים למחלקה אונקולוגית .ג

 פתיחת שלוחה של בי"ס לסיעוד קפלן במסלול להסבת אקדמאים לסיעוד בבית החולים. .ד

 מחקר:

 בבית החולים נערכים בקביעות מחקרים הנוגעים לאוכלוסיות ומגזרים שונים, לדוגמא:

 טיפול בסוכרת נעורים בקרב ילדים בדואים .א

 השפעת מקום מגורים ומגזר על פניות חוזרות למלר"ד .ב

 מחקרים גנטיים רבים .ג

 איזון סוכרת בקרב בדואים .ד

 ספסיס ודלקת ריאות בקרב בדואים .ה

 פעילויות נוספות:

הערכות למעבר צה"ל לנגב: בית החולים נערך לעליה משמעותית בהיקף האוכלוסייה  .א

השירותים שהוא מעניק לצרכי , על מנת להתאים את מגוון וזמינות 2020בנגב בשנת 

 האוכלוסיה העתידית: היקף מיטות אשפוז, שירותים אמבולטוריים, חדרי ניתוח ועוד.

פעילות לקידום הבריאות בקרב נשים וילדים בדואים באמצעות קבוצת מיקוד של נשים  .ב

 בדואיות.

 שיתוף פעולה עם מנהיגי הבדואים המקומיים. .ג

אית, שהינו עובד המרכז הרפואי, אשר מסייע קיים איש קשר קבוע עם הקהילה הבדו .ד

 בגישור במקרים מיוחדים, איתור מטופלים ומתן מענה מותאם לאוכלוסייה זו.

 אתגרים ויעדי פעילות להמשך:

 פתיחת מרכז לחקר וטיפול במחלת הסרטן .א

 פתיחת מחלקת שיקום .ב

 פתיחת מחלקה פסיכיאטרית .ג

 מיטות 450בהיקף של כ  יצריך הרחבת בית החולים -מספר מיטות אשפוז נמוך .ד

מתקיימת פעילות להקמת מערך מרחבי ייעודי לשם הנגשת והתאמת השירות הרפואי  .ה

 לצרכי האוכלוסייה הבדואית

 ותחרות קשה מול מרכז הארץ -חסר רופאים ואחיות .ו

 חסר טכנולוגיות .ז
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 מרכז רפואי אסף הרופא, צריפין 5.3.5

 רקע

ובשירותי בריאות מהווה את אחת מאמות המידה נושא צמצום הפערים ואי השוויון בבריאות 

לפיו פועל המרכז הרפואי, כמוביל את ההיבט של מתן רפואה ציבורית, איכותית ושוויונית. הדבר 

נובע מהתפיסה האתית של בית החולים בד בבד עם התנהלותו ברוח חוק ביטוח בריאות ממלכתי. 

 העבודה של המרכז הרפואי אסף הרופא. חשיבות הנושא באה לידי ביטוי בהצבתו כיעד בתוכנית

לצורך מימוש התפיסה, המרכז הרפואי אסף הרופא מיפה את מאפייני אוכלוסיית היעד למתן 

 שירותי רפואה בבית החולים.

מיליון תושבי הסביבה, רובם  2 –המרכז הרפואי נותן שירותי בריאות לאוכלוסייה של כ

קב. יש לציין כי אוכלוסיית המטופלים התרחבה מהישובים ראשון לציון, לוד, רמלה ובאר יע

 בשנים האחרונות אל מודיעין, שהם, חולון, רחובות ועוד.

כמו כן, בשל מוקדי המצוינות בבית החולים, מגיעים אלינו מטופלים גם מאזורים גיאוגרפיים 

 מרוחקים, מדן ועד אילת.

 .האוכלוסייה הינה הטרוגנית מבחינת מעמד סוציו אקונומי ומוצא

 פעילות

 אנחנו פועלים במספר מישורים לשם מתן שירותי בריאות ציבוריים שווים לכל:

 זמינות ניתוחים  .א

  במטרה לאפשר לכל, גם כאלו שאין בידם ביטוחים  –פרויקט קיצור תורים לניתוחים

משלימים, לקבל תור זמין לניתוחים, קבענו קריטריונים לביצוע "מבצעים" של 

כאלה עד כה, לכירורגיה כללית,  3, שהתחלנו השנה. ביצענו קיצור תורים לניתוחים

לכירורגיה פלסטית ולא.א.ג.  תמהיל הניתוחים והמטופלים נקבע בראש ובראשונה 

ניתוחים בשבוע זה, ללא ביטול  30 –על פי משכי התורים. בממוצע אנחנו מוסיפים כ 

 של ניתוחים אחרים. נשמח להציג את הפרויקט ותוצאותיו.

 ת תרבותיתנגישו .ב

  בעבר הוסדר שירות תרגום טלפוני לעדה האתיופית באמצעות "טנא בריאות", כיום

 ניתן השירות במסגרת "קול הבריאות" של משרד הבריאות.

 בכל שעה של היום.  אותרה קבוצת עובדים שישמשו מתורגמנים 

 נגישות פיזית .ג

   המטרה היא שכל מבנה המרפאות ישולט. -הסדרת שילוט פנים במרפאות לעיוורים 

 :לבעלי מוגבלות שמיעה 
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o  מתקנים.  18התקנת מתקני שמע. קיימים 

o .אחות דוברת "שפת הסימנים" כמתורגמנית 

  8 -בוצע ב–הנמכת המדרכה לנכים + חספוס לעיוורים  –הנגשת מפגשי כביש/מדרכה 

 מקומות.

 ותיקיםאזרחים  .ד

  חודש אוקטובר מוקדש לפעילות מיוחדת למען הקשישים והגדלת  –חודש הקשיש

 המודעות לצרכים המיוחדים שלהם.

  דנה בנושאים השוטפים הכרוכים בטיפול באוכלוסייה מיוחדת  –ועדה למען הקשיש

 זו.

 קיצור תהליך מינוי אפוטרופוס לפיום קנה .ה

 ים במהלך הטיפול הרפואי, תהליך שנבנה במטרה להקל על משפחות המטופל

 ללא צורך בפניית המשפחות לבית המשפט וללא עלות.

 צוות שיפור .ו

  הוקם צוות שיפור לנושא הנגישות הפיזית והתרבותית בבית החולים. הצוות ביצע

וזכה בפרס הצטיינות מטעם נציבות שירות  2012-13פעילויות בתחום במהלך שנת 

 ובדי בית החולים.המדינה. עבודת הצוות תוצג בפני כל ע

 סקר שביעות רצון .ז

  11-12/13צפי לביצוע הסקר  –מתוכנן סקר שביעות רצון מטופלים בנושא. 

 העלאת מודעות בקרב עובדי המרכז הרפואי

בוצעו ומתוכננות מספר פעילויות להעלאת המודעות בקרב עובדים מכל המגזרים, כדי 

 מטופלים והגברת השוויוניות.להטמיע את התפיסה של צמצום פערים בין אוכלוסיות 

עבודות אקדמיות בנושא, שנערכו בבית החולים, יוצגו ביום האיכות המוסדי   .1

(31/10/13.) 

 מתקיים פורום לדיון בנושא בהנהלת המרכז הרפואי. .2

 הנושא מקודם בכללותו במסגרת פעילות מערך האיכות של בית החולים. .3

 

 המרכז לבריאות הנפש שער מנשה 5.3.6

כרכור. מרכזנו הוא אחד מהמוסדות -המרכז לבריאות הנפש שער מנשה נמצא בקרבת פרדס חנה

ומעלה  18הרפואיים הגדולים והמודרניים במדינה לטיפול בחולי נפש. מטופלים בו מבוגרים מגיל 

דונם. גבולותיו הם מצומת  720ומנהל אותו ד"ר אלכסנדר גרינשפון. המרכז מתפרס על שטח של 
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דרום ועד טירת כרמל בצפון, מחוף הים במערב ועד גבולות טבריה במזרח. המרכז הרוא"ה ב

מספק שירותי אשפוז לכל סוגיו: מחלקות אשפוז, יחידה לרפואה דחופה, אגף לביטחון מרבי 

)מסגרת ארצית(, מחלקת שיקום, מחלקה המתמחה בטיפול בגיל השלישי )פסיכוגריאטריה(, 

מרפאה הניתנים במרפאת "עירון" הצמודה למרכז. מרכזנו כולל יחידה לטיפול יום וכן שירותי 

 .65% -מטופלים בשנה, מהם מתאשפזים כ 2,500 -מיטות אשפוז ומשרת כ 420

 היערכות מרכזנו ליישום חוזר המנכ"ל בנושא התאמה והנגשה תרבותית ולשונית

ישיבות קבועות מקצועי המקיימת -הוקמה ועדה להנגשה תרבותית ולשונית המורכבת מצוות רב

 בשיתוף פעולה עם ההנהלה.  

 מאפייני אוכלוסיות המטופלים אשר בהתייחס להן נערכו תוכניות התערבות 

פונים דוברי רוסית, אמהרית ומהמגזר הערבי שאינם שולטים בעברית. מדי פעם מגיעים פונים 

אריתריאה שהם עובדים זרים ואז נעשית הערכות ספציפית מותאמת )לדוגמה: עבור פונה מ

 הובאה מתורגמנית לשפה הטיגרינית(.

הנגשת טפסים  ATD -ב 2012האגף למידע ומחשוב במשרד הבריאות הטמיע ביוני  - בנק טפסים

הדורשים חתימת מטופל/אפוטרופוס אישי בחמש שפות: עברית, אנגלית, ערבית, רוסית, 

ויתור על סודיות", "כתב ואמהרית. הטפסים שהוטמעו: "הסכמה לאשפוז ולקבלת טיפול", "כתב 

 חוב" מופיע בעברית ובאנגלית בלבד.

לצורך שימוש בכל בתי החולים בטפסים אחידים המתורגמים לשפות: אנגלית, ערבית, רוסית 

ואמהרית, נשלחו שלושה טפסים שלנו למנהל רפואה: "מידע לפונה ליחידה לרפואה דחופה 

"מידע למטופל המשתחרר  -הפסיכיאטרית" וומשרד הקבלה", "זכויות וחובות למתאשפז ביחידה 

 מאשפוז". 

באתר המרכז "אודותינו" מונגש בשפות: רוסית, ערבית, אמהרית, אנגלית,  - הנגשה שפתית

 גרמנית, רומנית, איטלקית וצרפתית.

השירות הסוציאלי במרכז מקיים קבוצות תמיכה שבועיות בשפה הערבית לבני משפחה ולבנות זוג 

הזמנות לקבוצות נכתבו בשפה הערבית והופצו באוכלוסיות המתאימות לפני של המטופלים. ה

 תחילת הקבוצות.

התקיים במרכזנו לכל העובדים יום עיון בנושא "נפגעות תקיפה  31.1.13 -ב  -מעמד האשה 

 מינית". 

באתר המרכז מופיעות כרזות עם קישור בנושא "הטרדה מינית" בשפות עברית, ערבית, רוסית 

 .ואמהרית

שפות: עברית, אנגלית וערבית.  3 -מתבצע שילוט ידידותי לפונים. השלטים כתובים ב -שילוט 

השלטים יהיו במספר צבעים לפי סוג מחלקות האשפוז. הצבע בשלטים מותאם לצבע בשילוט על 

 המבנים.

מקצועי בשפות אנגלית, ערבית, -גויסו אנשי צוות רב - הכשרת מתורגמנים ומינוי נאמני הנגשה

 רוסית ואמהרית. 
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אחת מהן סיימה הכשרתה והיא תענוד תג של "נאמן תרבות" ומיועדת להכשיר אנשי צוות 

 נוספים.

מרכזנו מיועד להצטרף למוקד טלפוני ארצי של משרד הבריאות לתרגום  - שירותי תרגום טלפוני

 חולים  ולשכות הבריאות.סימולטני שישמש את בתי ה

התקנת מעלית ושירותי נכים במבנה ההנהלה; התקנת מעלון ושירותי נכים  -הנגשה פיזית

 במרפאת עירון במרכזנו.

 הצלחות ואתגרים 

 המרכז יהווה מוקד משיכה למטופלים ולמטפלים בבריאות הנפש בישראל.

כבוד המטופל והקשר עם  הענקת טיפול רפואי ושיקומי ברמת איכות גבוהה, תוך שמירה על

 משפחתו.

 מתן שירות ללקוחות פנים וחוץ על פי סטנדרטים של איכות תוך פיתוח המשאב האנושי.

 הצגת יעדי פעילות להמשך 

 קיום יום עיון במרכז בנושא "פערי תרבות". פתיחת קורסים לערבית ולאנגלית לעובדי המרכז.

בין שווים תוך מגמה של שיפור מתמיד לאפשר למטופל ולעובד כאחד להיות שווה  - חזון

 בהנגשה של כל הצרכים אשר יובילו למימוש חוק כבוד האדם וחירותו.

 

 מרכז רפואי בני ציון, חיפה 5.3.7

 מאפייני אוכלוסיית המטופלים אשר בהתייחס להן נערכו תוכניות התערבות:  .א

 ת ועד ביה"ח "בני ציון" מטפל במגוון של מחלות וכל קבוצות הגיל מתינוקו

 קשישים.

  מטפל באוכלוסיית חיפה וסביבתה הכוללת מגזרים שונים: יהודים, ערבים

 מוסלמים, ערבים נוצרים, דרוזים, בהאים, עובדים זרים ותיירים דרך מכון שמר. 

 .אוכלוסייה דתית אורתודוכסית המתגוררת בשכונת "וישניץ" הסמוכה לביה"ח 

  :חבר העמים 64% -ילידי ישראל התפלגות אוכלוסיית ביה"ח לפי ארץ לידה ,– 

 (.   6/2012ימי קבלה ב  10)מתוך מדגם של  1% –, אתיופיה 4% –, רומניה 18%

 היערכות בית החולים ליישום חוזר מנכ"ל בנושא התאמה והנגשה תרבותית. .ב

 כיוונים: 3היערכות ביה"ח בנושא מתבצעת ב 

מסודרת הכוללת, נושאים, פעילות נגזרת, שותפים פנימיים  בניית תוכנית עבודה.1

 וחיצונים, לו"ז.

הכוללת נציגים מהמגזר הרפואי והסיעודי של כל מגזר, בעלי  הקמת ועדת היגוי.2

 תפקיד ניהולי מכלל  ביה"ח.



 השוויון בבריאות-. פעילויות להתמודדות עם אי5פרק 

111 

 

ההנגשה התרבותית והלשונית ע"י מתן הרצאות של נציגי  העלאת המודעות לנושא.3

בועדת ההיגוי בכלל ביה"ח, בית ספר לאחיות, ישיבות צוות, קורס המגזרים השונים 

רוסית המלווה בלמידה על התרבות הרוסית, פרסום הנושא בעיתון ביה"ח וכן בעיתון 

 .האזוריחיפה 

 הצלחות ואתגרים: .ג

   הקורס ברוסית שניתן בחסות עירית חיפה נחל הצלחה רבה מעבר ללמידת השפה

 ,למידת התרבות והתקשורת עם המטופלות והחשיבות של הבסיסית. הוא העלה את המודע

הכרת המאכלים והמנהגים של העדה והעלאת המודעות לנושא ההנגשה התרבותית 

 והלשונית הקיימת בביה"ח.

 כעת  – הקמת קבוצת מתרגמים מהמגזר הסיעודי על בסיס התנדבותי בשפה האמהרית

מארג". מעבר לקבלת כלים לתרגום, קבוצה זו עוברת סדנת "נאמני תרגום" בחסות עמותת "

 הקבוצה התגבשה והתחזקה במהלך הפגישות.

 .שילוט וטפסי הסכמה מדעת בשלוש שפות, בתהליך של הפצה לכלל ביה"ח 

 .אתר ביה"ח באינטרנט תורגם לשפות: אנגלית, ערבית ורוסית 

  סטודנטים היה מוצלח ביותר והעלה בקרב  60הקורס שניתן בביה"ס לאחיות בקרב

 טודנטים את המודעות לנושא ונתן להם כלי חשוב ביותר לאיכות טיפול טובה יותר.הס

 קורס בעברית רפואית .ד

קורס ייעודי לרופאים עולים ורופאים תלמידי אוניברסיטאות בחו"ל אשר שליטתם  

חיזוק. התקיים קורס אחד ומטרתנו לחזור עליו באם יצטבר פורום נוסף  בעברית רפואית דורשת 

 לתגבור זה. הנזקקים  סטז'ריםם / של רופאי

 הצגת יעדי פעילות להמשך:  .ה

  "הקמת סדנאות לצוות הרפואי והסיעודי על למידת  –המשך פעילות עם עמותת "מארג

בין המטפל למטופל ובין  –מיומנויות תרבותיות, פתרון דילמות וקשיים בין תרבותיים 

 המטופלים עצמם.

  יסית בשילוב למידת התרבות הערבית על כל למידת השפה הבס –למידת קורס בערבית

 מגזריה ע"י נציגי העדות השונים מועדת היגוי.

 .בניית ימי עיון בנושא 

 .עבודת מחקר איכותי על השפעת תרבות בעבודת הצוות ויחסים בתוך הצוות 

בעבודתנו אנו פוגשים מדי יום מגוון תרבויות שונות בין מטפלים למטופלים וכן בין העובדים 

זהו שינוי הבא   .שמגיעים מתרבויות שונות, הטמעת ההנגשה התרבותית היא חשובה ביותר

 לקדם את כבוד האדם באשר הוא.
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 הכשרה ייחודי לכוחות עזר יוצאי הקהילה האתיופית פרויקט

אלף תושבים. האוכלוסייה  119.9מנתה הקהילה האתיופית בישראל  2008בסוף שנת  א.

האתיופית בישראל היא אוכלוסייה צעירה, בעלת שיעור משמעותי של קבוצת אנשים בלתי 

 מקצועית בגילאי העבודה. 

מחסור באחיות, האקדמיזציה והתמקצעות האחות בטיפול בחולים יצרו צורך בפינוי זמנה 

פעילויות שכוחות עזר יכולים לבצע )תחת אחריותה של האחות( ובקליטת כוחות עזר מעיסוק ב

 נוספים במוסדות בריאות.

חוזר מנכ"ל בנושא התאמה והנגשה תרבותית מטיל חובה על המטפל לוודא כי המטופל  ב.

הבין את כל הקשור בטיפול הרפואי אותו הוא קיבל או צפוי לקבל, לרבות זכותו שלא להסכים 

 יפול המוצע. לשם כך יש להיעזר באמצעים שונים, כגון חומר כתוב מתורגם וכד'.לט

תרגום מסמכים, דפי מידע, טפסים ואתרי אינטרנט, המיועדים לשימוש המטופלים, אינו 

מתאים לאוכלוסייה בוגרת מקהילה האתיופית, אשר ברובה אינה שולטת בעברית ואינה 

 קוראת וכותבת בשפת אמם. 

שואף להביא ייצוג הולם בקרב שורותיו ביחס למגזרים השונים ככלל. הצורך  בית החולים

לגשר בין הביקוש לתעסוקה ככוח עזר ולהציע הזדמנויות השתלבות בתעסוקה עבור יוצאי 

אתיופיה מחד, ולפתח תשתית ארגונית בתחום ההנגשה התרבותית, התואמת צרכי 

תכנית למתן הכשרה   –של הנהלת ביה"ח האוכלוסייה האתיופית מאידך, יצרו יוזמה חדשה 

 מקצועית לכוחות עזר בקרב יוצאי קהילה אתיופית.

הנהלת הסיעוד בנתה תכנית ייחודית הכוללת מגוון נושאים מעולם עבודתו של כוח עזר.  ג.

התוכנית כוללה מרכיבים נוספים של גישור על השונות החברתית תרבותית: תקשורת בין 

ומקומה של האישה בה, צרכי האדם במעגל החיים, תפיסת חולי  אישית, אלימות במשפחה

 בתרבויות שונות, מנהגים ואמונות וכד'. 

האתגרים היו רבים, וביניהם צורך להתגבר על  קשיי שפה, העלאת הערכה עצמית, הכרה 

ביכולת והשגת תחושת סיפוק. גילינו צוות עובדים בעל מוסר עבודה גבוה, אכפתי, הנותן 

יפול מכל הלב תוך שמירה על כבוד המטופל, בעלי נועם הליכות ונימוס המסייעים לנו שירות וט

גם בהנגשה התרבותית והבנת המנהגים המיוחדים של בני הקהילה המגיעים לאשפוז בין כתלי 

 בית החולים.

היעד המרכזי לפעילות בהמשך הינו המשך הכשרה תוך עבודה, לצורך שילובם בקרב  ד.

 קידום תחושת שייכות ומחויבות ארגונית. ציבור העובדים,

 

 מרכז רפואי הלל יפה, חדרה  5.3.8

 מאפיינים דמוגרפיים, חברתיים ותרבותיים של מקבלי השרות

-רופאים, אחיות ואחים, עובדי מעבדות, טכנאים, עובדים פרא -עובדים  1,800 -בבית החולים כ

כל אלו עובדים בצוותא באופן מקצועי  - רפואיים, עובדי משק, תחזוקה ושירותים ועובדי מינהל

להעניק את מיטב השירותים למטופליהם. אוכלוסיית המטופלים מגוונת מאוד ומייצגת את הנוף 
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האנושי הישראלי בכללותו: עירוניים ואנשי ההתיישבות העובדת, ותיקים ועולים חדשים, יהודים 

נים משירותי רפואה מתקדמים, כולם נה -וערבים, עובדי תעשייה, חקלאים ואנשי שירותים 

שוויוניים, ללא אפליה וללא משוא פנים. הטרוגניות זו באה לידי ביטוי גם בהרכב הדמוגרפי של 

 עובדי בית החולים למקצועותיהם השונים. 

 מיפוי צרכים

 .ריכוז של כל סוגי הטפסים הקיימים בהר"י 

 .איתור ובחינת הטפסים הקיימים במחלקות השונות בביה"ח 

 .הקמת צוות רב מקצועי לבחינת נושא ההנגשה התרבותית והלשונית בביה"ח 

 מטרות ויעדים

 שיפור הנגישות התרבותית והלשונית של המרכז הרפואי הלל יפה. .1

 יצירת סטנדרטים להנגשה תרבותית ולשונית למקבלי השרות בביה"ח. .2

 היערכות ליישום החוזר

 -ארגונית-וגיבוש מדיניות פנים פיתוח תשתית ארגונית בנושא ההנגשה התרבותית .1

 הקמת צוות רב מקצועי לנושא בראשות סגן מנהל המרכז הרפואי, ד"ר מיקי דודקביץ'.

הצוות מורכב מבעלי תפקידים מתחומי הרפואה, הסיעוד, השרות הסוציאלי, השיווק, 

הלוגיסטיקה ,ההדרכה ויעוץ ארגוני. הצוות נפגש בקביעות אחת לחודש וכן מתקיימים 

 שים נקודתיים של אנשי הצוות למשימות שונות.מפג

  -תרגום חומר כתוב לסוגיו השונים  .2

 .ריכוז הטפסים הקיימים בהר"י והעלאתם לאתר האינטרנט של ביה"ח ליצירת זמינות מרבית 

  פילוח הטפסים בביה"ח והתאמתם לתמהיל הייחודי של המחלקות השונות ובהמשך

 אות.הפיכתם לטפסים מוכרים ע"י משרד הברי

  הערכת עלויות לתרגום בכל ההיבטים בשפות השונות בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל

 ( ועפ"י הוראות החשב הכללי לרכישת שירותי תרגום. 7/11משרד הבריאות )מס' 

 נאמני הנגשה  -הפעלת מתורגמנים רפואיים דוברי שפות מתוך צוות עובדי ביה"ח

 תרבותית ולשונית. 

 -הנגשת אתר אינטרנט .3

 ת אתר האינטרנט גם לקוראי אנגלית. הנגש 

 הכשרת עובדים

בשיתוף עם מרכזת ההדרכה של ביה"ח, יוכשרו הצוותים העוסקים בטיפול באוכלוסיות מגוונות, 

 .CULTURAL COMPETENCE)בקורסים וסדנאות בנושא הלימה תרבותית )

השתתפות האחראית לתחום התאמה והנגשה תרבותית ולשונית, בקורס שאורגן ע" י משרד 

 הבריאות.  
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 הצלחות ואתגרים

  הקמת אתר אינטרנט בביה"ח ובו מרוכזים כל הטפסים להסכמה מדעת , לנוחות צוות

 המטפלים, בשפות עברית, אנגלית, ערבית ורוסית, הזמינים לשימוש בכל עת.

 לבני הדת המוסלמית, לרווחת העובדים, המאושפזים והמבקרים  הקמת בית תפילה

 בביה"ח.

 .נערך מיפוי של עובדי ביה"ח דוברי שפות זרות בשיתוף המחלקה למשאבי אנוש 

 הוקם מאגר של עובדים מקצועיים במגוון מקצועות אשר מסייעים בעת הצורך בתרגום.

וסית, אמהרית, טיגרית, אנו ערוכים לתת תרגום בכל נקודת זמן בשפות: ערבית, ר

 צרפתית, אנגלית, ספרדית, פורטוגזית ואידיש.

 בשטח ביה"ח קיים שילוט בשפות עברית וערבית. -שילוט בשפות השונות 

 .שיתוף פעולה בין המרכזים הרפואיים ללמידה והפריה הדדית 

 יעדי פעילות להמשך

 .הדרכות לצוות בנושא הנגשה תרבותית ולשונית 

  לנושאים נוספים בשיתוף פעולה עם חברת הביטוח "ענבל".הכנת טפסי הסכמה 

  הטמעת מוקד מתורגמנות רפואית טלפוני בשפות ערבית, רוסית ואמהרית במחלקות

 ביה"ח.  

  המשך הטמעת נושא ההנגשה התרבותית והלשונית לכל עובדי ביה"ח ע"י העברת מידע

 בנושא וכן הסברה במסגרת יום עיון ייעודי. 

 

 רפואי זיו, צפתמרכז  5.3.9

 אוכלוסיית היעד 

אלף איש מהגליל העליון והמרכזי, רמת הגולן,  300-המרכז הרפואי זיו משרת אוכלוסייה של עד כ

 כרמיאל וסביבתה, וכן את חיילי צה"ל, חיילי האו"ם ואת המטיילים הרבים בצפון. 

לעברית, כגון, רוסית, עובדים  השולטים בשפות הנוספות   1200 -במרכז הרפואי זיו מועסקים כ

 ערבית, אמהרית, ספרדית, צרפתית, רומנית ואף יפנית.

 

 :2013להלן פירוט הפעילות המבוצעת במרכז הרפואי זיו לשנת 

 מרכז רפואי זיו התחיל השנה תהליך לקראת האקרדיטציה. -

 שותפות בעבודה בין המרכזים הרפואיים בנושא ההנגשה. -

הועדה מתכנסת מדי כמה חודשים לקביעת   - וועדה האחראית על הנגשה התרבותית -

 היעדים.
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לאחרונה ניכרת הטמעה של שימוש שפות :  4-שימוש בטפסי הסכמה לניתוחים ב -

בטפסים הקיימים להחתמת המטופלים על הסכמה לניתוחים השונים. לנוחיות המטפלים 

זיו הטפסים נמצאים במחשב  בכל המחלקות וזמינים לשימוש בכל עת. מרכז רפואי 

בשיתוף הפעולה עם חברת הביטוח " ענבל " פועלים ביחד במטרה לבנות טפסים חדשים 

 לשימוש במחלקות השונות.

 'לשונית הנגשה בנושא הבריאות משרד ל"מנכ לחוזר כמענה – קורס "נאמן תרגום" -

 ובקהילה באשפוז במוסדות בריאות עובדים עבור ייחודי "נאמן תרגום", קורס פיתחנו

 במוסד לפי כמתרגמים לשמש עתידים ואשר ,לעברית בנוסף נוספת שפהב השולטים

 בהקשר תרגום ביצוע בעת אתית והתנהלות בעקרונות התמקד המערכת. הקורס צרכי

 ביישום המתרגם של חלקו הדגשת תוך,  עם מטופלים תקשורת ועקרונות בריאותי

אנשי צוות ממרכזי הבריאות  השונים בארץ,  19בקורס השתתפו  .תרבותית הולם טיפול

דוברי שפות שונות.  המשתתפים היו ממרכזים הבאים: מזרע, שאר מנשה לשכות 

 הבריאות ונציגות עיקרית ממרכז הרפואי זיו.

לאחרונה נבנה נוהל עבודה במחלקת משק  –דפי מידע למטופלים בשפות השונות  -

ת, עברית, ערבית, רוסית ואמהרית. בנוסף, במחלקות השונות שפו 4 -לעובדים החדשים ב

 מחולקים למטופלים דפי מידע בכמה שפות.

מרכז רפואי זיו  חתם על הסכם  – תרגום טלפוני לאוכלוסיה הדוברת אמהרית וטיגרית -

. כמו כן, ישתתף 2014עד דצמבר  2013עבודה בינו לבין עמותת " טנא בריאות" מאוגוסט 

המרכז הרפואי בפיילוט של משרד הבריאות בתרגום הטלפוני לשפות : רוסית, ערבית 

 ואמהרית במחלקות הפנימיות והמלר"דים.

בכל המחלקות האשפוז חולקו אגרות  – ברכות של חג שמח לעובדים ממגזרים השונים -

 לקראת צום רמאדאן וט' באב. 

קיים אתר בעברית ובאנגלית. בחודש יולי נפתח בהצלחה  – אתר האינטרנט בכמה שפות -

 האתר לשפה הרוסית.

בשטח של מרכז הרפואי שלטים בשפות: עברית, ערבית ואנגלית.  -שילוט בשפות השונות -

 ם שלטים בשפות : ערבית, עברית ורוסית. עקב פעילות הבנייה הרחבה קיימי

נעשות הדרכות בנושא לצוות הרב מקצועי במחלקות   – הדרכות של הצוות בנושא -

 השונות.

       -       Third International Transcultural Nursing Association (ETNA): 

גושרים,                           בחודש יוני התקיים כנס הבינלאומי בנושא "טיפול רב תרבותי" בקיבוץ ה

 מטעם בית ספר לאחיות ומכללת צפת בשיתוף הפעולה של מרכז הרפואי זיו.

  



 2013שוויון בבריאות וההתמודדות עמו -אי
 
 

111 

 

 

 תוכניות לעתיד :

רשימת עובדים הדוברים שפות נוספות בנוסף לעברית בכל  מחלקה, אשר מוכנים לתרגם  -

 בעת הצורך.

 מקצועי.נוהל עבודה עם אנשי הצוות אשר עברו הכשרה של מתורגמן  -

 (.מכון הקרנות , מרכז הרפואי לילדיםשילוט בשפות השונות גם בבניינים החדשים ) -

 הטמעה של שימוש בטפסי הסכמה לניתוחים בשפות השונות. -

 בניית טפסי הסכמה החדשים במחלקות השונות בשיתוף הפעולה עם חברת הביטוח ענבל. -

 רית וטיגרית.הדרכות לשימוש בשירות הטלפוני לאוכלוסייה הדוברת אמה -

 המשך שיתוף פעולה בין המרכזים להחלפת הניסיון בנושא. -

 

 מרכז רפואי מאיר, כפר סבא  5.3.10

 מרכז רפואי מאיר רואה חשיבות רבה לנושא צמצום הפערים ואי השוויון בבריאות.

 לשם כך ביצענו מספר פעולות :

 הקמת שירות תרגום לשפות בבית חולים, השירות כולל:  .1

 .24/7ם חברה לתרגום הנותנת מענה התקשרות ע .א

 הכשרת מתנדבים בנושא זה. .ב

הכנת עתודה מקרב עובדי בית החולים אשר נגישים לסייע במתן תרגום על בסיס  .ג

 שפות אותם הם מכירים. ההסתייעות בעובדי בית החולים נעשית במהלך שעות היום.

השני לשוחח שימוש בטלפון דו שפופרתי המאפשר לרופא, למטופל ולמתרגם בצד  .ד

 בצורה ישירה.

אילן לעובדות הסוציאליות כמתאמות -נערכו סדנאות ע"י נציגים מאוניברסיטת בר .2

נגישות תרבותית ושפתית במחלקות וכן השתלמות למנהלי מחלקות ויחידות לגבי 

 התרבות הערבית והקשר בין התרבות להתנהגות המטופל.

כוללת לשילוט דו שפתי בבית החולים, הכוללת התייחסות לצרכי  בניית תוכנית .3

 המטופלים והמבקרים.

הוכנו טפסי הסכמה לפרוצדורות, הדרכות וחוק זכויות החולה נגישים בשפות עברית,  .4

 ערבית, רוסית, אמהרית ואנגלית )בהתאם לצרכים, לטיפול ולאוכלוסיית היעד(.

החולים מאפשר קיום שיחות בשפות עברית,  מוקד זימון תורים למרפאות החוץ של בית .5

 ערבית ורוסית. 

הוקם צוות של אנשי דת המסייעים במתן נחמה רוחנית למטופלים הזקוקים לכך.  .6

 כולל: רב, קייס, כומר וקאדי איתם ניתן ליצור קשר במקרה הצורך.
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ברחבי בית החולים, הוצבו מכשירים  -הנגשת בית החולים לכבדי שמיעה וראייה .7

מטופל או מלווה לקבל  לכבד הראייההמאפשרים  STEP HEARים הנקראים מיוחד

הוראות הדרכה והכוונה למקום אליו הוא צריך להגיע בשטח בית החולים וזאת בצורה 

 קולית ברורה ונוחה.

במקביל הותקנו בדלפקי הקבלה, ההדמיה וחלק מהמרפאות, מכשירים המיועדים 

מזכירות לתקשר בצורה קלה וברורה עם . מכשירים אלה מאפשרים ללכבדי שמיעה

 כבדי השמיעה. 

בימים אלו בית החולים שוקד על הקמת מרכז אשר יאפשר  -הקמת מרכז שירות ומידע .8

מתן מידע בנושאים מגוונים כולל שילוב של נציגים ממוסדות חיצוניים לבית החולים 

 על מנת להנגיש את המידע למאושפזים ובני משפחותיהם.

ולים עושה מאמצים רבים לשפר את השירות הניתן למטופלים ולבני המשפחה תוך הנהלת בית הח

ניסיון להנגיש, להקל ולצמצם את הפערים בין האוכלוסיות השונות המקבלות שירות במרכז 

 רפואי מאיר.

 


