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שוויון -עשור לפעילות לצמצום אי. 1פרק 
 בבריאות בישראל

 היסטוריה
ח, העושר והמשאבים בחברה, ועל אופי חלוקת הכ ההיסטוריה היא משתנה משמעותי, המשפיע

השפעה אדירה על  -אלה שיהפכו היסטוריה -בכל חברה. לאירועים היסטוריים ואירועים עכשוויים

)להן שותפות מדינות  "צרת רבים"אלה שהם  –בריאות ופערי בריאות. חשבו על ישראל ואתגריה 

 ריאות. אי השוויון בב והשפעתם עלרבות(, ואלה הייחודיים 

  - 2010רגע לפני שנת 

שווין בבריאות בישראל: אי אפשר שלא להזכיר את אחד -מעט היסטוריה על הפעילות לצמצום אי

שוויון בשירותי בריאות, הוא חוק ביטוח בריאות ממלכתי -המחוללים המשמעותיים בצמצום אי

בהיבטים חברתיים של .  אלא ששחקנים רבים עסקו לאורך שנים רבות, 1995שנכנס לתוקפו בשנת 

שוויון בבריאות בפרט. למשל, במשרד הבריאות הותוו בשנת -בריאות ורפואה בכלל ובנושא של אי

"קווים למדיניות בריאות לאומית לטווח ארוך בישראל" שכללו התייחסות לצורך בצמצום  1989

מי ואימוץ פערים, זאת בעקבות הצטרפותה של ישראל לאזור האירופי של ארגון הבריאות העול

מקים משרד הבריאות את "ועדת אמבון"  2007". בשנת 2000הגישה של "בריאות לכל בשנת 

שמטרתה "להמליץ על דרכים לצמצום הפערים הקיימים במערכת הבריאות בין המרכז לפריפריה 

 וסגירתם".

ערכת באקדמיה ובמכון הלאומי לחקר מדיניות בריאות מומנו מחקרים שעסקו בהיבטים שונים של מ

הבריאות ושלהם השפעה על נושא השוויון. המכון הלאומי קיים מספר אירועים מרכזיים שעסקו 

"פערים ואי שוויון במערכת הבריאות:  -שוויון בבריאות, מהם כנס ים המלח הרביעי שכותרתו-באי

היבטים כלכליים" וכן הרצאות ומושבים בנושא במסגרת הכנסים השנתיים שמקיים )"הכנס השנתי 

 למדיניות בריאות"(.

המרכז לחקר המדיניות  -מפרסמים טוביה חורב וליאון אפשטיין, במסגרת מכון טאוב  2007בשנת 

שוויון בבריאות ובמערכת הבריאות: הצגת הבעיה וקווים -החברתית בישראל, נייר עמדה בנושא "אי
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טאוב את "צמצום למדיניות להתמודדות עמה". שנה לאחר מכן מפרסם טוביה חורב במסגרת מכון 

 השוויון בבריאות: הניסיון הבינלאומי ויישומו לישראל". -אי

שוויון בבריאות -את הנושא של אי 2007הר"י( מסמנת בשנת  -ההסתדרות הרפואית בישראל )להלן

יוצאת הר"י בהכרזה על מינוי ועדה לבחינת דרכי ההתמודדות  2007כנושא חשוב להתייחסות. ביוני 

 , דו"ח בנושא. 2008לאפריל  30 -בישראל. בהמשך, מפרסמת הר"י בהשוויון  -עם אי

 -"אגודת הגליל"החברה האזרחית פעילה גם היא בשנים אלה בתחום אי השוויון בבריאות. לדוגמה, 

האגודה הערבית הארצית למחקר ושירותי בריאות, פרסמה דוחות מעקב אחר מצב הבריאות ואחר 

ה הערבית בישראל. במרכז אדוה מתפרסם טקסט בנושא מצבה החברתי כלכלי של האוכלוסיי

. רופאים לזכויות אדם מפרסמים מספר 1992מידע על שוויון" בשנת  -"שירותי בריאות בישראל

הקשר בין תשלומי  -דוחות בשנים אלה על היבטים של אי שוויון, דוגמת "כסף, כסף תרדוף

יל, ארגונים נותני שירות דוגמת יד שרה השתתפות ואי שוויון במערכת הבריאות הציבורית". במקב

ועזר מציון, עמותת טנא בריאות לבריאות יוצאי אתיופיה, וארגונים רבים ומגוונים נוספים מסמנים 

 עבור המערכת קשיים וצרכים של אוכלוסיות מגוונות הסובלות מבריאות טובה פחות. 

  -ואילך 2010

מעבר מזיהוי ותיאור הפערים לפעילות העשור האחרון הוא ככל הנראה העשור המשמעותי ב

 לצמצומם. נזכיר מספר אבני דרך: 

, בעקבות "כריית נתונים" והיכולת 2000 -בשירותי בריאות כללית, בשנים הראשונות של שנות ה

לזהות מטופלים בסיכון וכן חיזוק מערכי מדידת האיכות בקופה, מתחזקת היכולת לזיהוי שיטתי של 

 2010ים ובמרפאות שמדדי האיכות שלהם הם הנמוכים ביותר. בשנת שוויון בקרב מבוטח-אי

מתפרסמים במספר כתבי עת מדעיים, מאמרים בנושא מדידת האיכות של שירותי בריאות כללית 

 שוויון בבריאות.-והתוכניות האסטרטגיות של הקופה בנושא אי

ה, דו"ח ארגוני ייעודי באמצעות מערך האיכות של הקופ 2009מכבי שירותי בריאות מפרסמת בשנת 

השוויון בבריאות בקרב מבוטחי הקופה ואת התוכנית האסטרטגית -ראשון בנושא המתאר את אי

 של הארגון להתמודדות עמו.
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העיתונות הכתובה )שמרבה בשנים מוקדמות לסקר משברים תקציביים במערכת הבריאות, 

שביתות, ניסיונות חקיקה של חוק ביטוח בריאות ממלכתי וכדומה(, מתגברת החל משנות האלפיים, 

שוויון בבריאות. היא סוקרת את המימון הציבורי שנשחק, את -את הסיקור אודות היבטים של אי

בפריפריה ואת הסיפורים אודות חולים עניים המוותרים על תרופות. זאת לצד  המחסור בתשתיות

מספר גדל של כתבות שעוסקות בנתונים אודות פערי בריאות בישראל. בשנים אלה ניתן גם למצוא 

שוויון בבריאות, מטעמם של נציגי חברה אזרחית ואנשי בריאות  -מאמרי דעה רבים בנושא אי

 . מארגוני בריאות מגוונים

מתפרסם נייר שכותרתו "לצמצם היום את פערי המחר" מטעמם של מרכז אדוה,  2010בשנת 

רופאים לזכויות אדם, האגודה לזכויות האזרח, אגודת הגליל וטנא בריאות. באותה השנה מוקם 

ארגונים והתארגנויות אזרחיות הפועלות  18קואליציה של  -"המטה הציבורי לשוויון בבריאות"

 בנושא.

שוויון בבריאות כיעד שני מבין שבעה יעדי -מצהיר משרד הבריאות על צמצום אי 2010שנת  בסוף

)"עמודי האש"(. בהמשך מוקם תחום יעודי במשרד המטפל באי שוויון,  2010-2014המשרד לשנים 

נו ועודנו התחום הייעודי היחיד בממשלה שעיסוקו הבלעדי צמצום פערים. המשרד גם מקים ישה

 להיוועצות בנושא עם ארגוני חברה אזרחית.שולחן עגול 

ברטרוספקטיבה, העשור הראשון של שנות האלפיים והעשור שחלף משקפים מאמץ אינטנסיבי של 

שחקנים רבים המבקשים לשים את אי השוויון בבריאות "על השולחן". זהו מאמץ ששותפים לו 

 ארגונים רבים ומגוונים, מאמץ משותף.
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 : צמצום אי השוויון בבריאות2עמודי האש של משרד הבריאות ועמוד אש מספר 

 בריאות כלליתאסטרטגיית שירותי 

 שוויון בבריאות-בנושא אי

בנושא  אסטרטגיית מכבי שירותי בריאות

 שוויון בבריאות-אי

פרסומם של מרכז אדוה, רופאים לזכויות 

אדם, האגודה לזכויות האזרח, אגודת 

 פרסומם של חורב ואפשטיין, מכון טאוב; הגליל וטנא בריאות
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 העשור הפעיל

במטות של כל ארבעת קופות החולים פועלים כיום ממונים על שוויון. כל ארבעת הקופות מזהות, 

מנטרות ומקדמות התערבויות במרפאות המדגימות מדדי בריאות נמוכים יותר, רובן מרפאות 

כלכלי. לכולן מדריכים בנושא כשירות -בישובים או בשכונות המדורגים נמוך בדירוג החברתי

יון שעברו הכשרות ייעודיות בנושא וממשיכים להכשיר צוותי בריאות בקופה. בכל תרבותית ושוו

הקופות מענה לתרגום לשוני טלפוני )עצמאי או באמצעות מוקד התרגום של משרד הבריאות(. 

חלקן מדגישות את הנושא של פערים תרבותיים ולשוניים,  -קופות שונות פועלות עם דגשים שונים

, חלקם שמות דגש על קבוצות חברתיות שונות הסובלות מאי שוויון דוגמת חלקן את הגיאוגרפיים

החברה הערבית, יוצאי אתיופיה, החברה החרדית ועוד )לפירוט בדוחות "אי שוויון בבריאות 

 (. 1ראו כאןשנים שונות,  -וההתמודדות עמו"

וכוללת תעדוף לפריפריה גיאוגרפית ולמגדר. מרבית מבחני  2010נוסחת הקפיטציה שונתה בשנת 

התמיכה של משרד הבריאות בקופות החולים כוללים תעדוף לפריפריה חברתית או גיאוגרפית. 

של תשתיות בנוסף, המשרד תיעדף בעשור האחרון את חלוקת מיטות האשפוז ואת הבינוי והשיפוץ 

בבתי החולים, במוקדי רפואה דחופה וכדומה. כן תמכה הממשלה במענקים ותוספות  -בפריפריה

 שכר לרופאים, לצורך תמרוץ עבודה בפריפריה.

העשור האחרון כלל מספר רפורמות ושינויים מהותיים באופן אספקת השירותים. בתוך כך: תוגברו 

ומעלה(; יצאו  72פת החלב, הנחות על תרופות לבני הנחות על שירותים ותרופות )ביטול אגרת טי

הנחיות רגולטוריות חדשות הנוגעות לפעילות הרפואה הפרטית )בשר"פ, תקנות צינון במעבר 

מרפואה ציבורית לפרטית, תוכנית לקיצור תורים לניתוחים שתרמו להבטת מימון פרטי לציבורי 

 –קידמו צמצום פערים בנגישות לשירותים רפורמות משמעותיות ש 3ועוד(. לבסוף, נכנסו לתוקף 

הכללת טיפולי שיניים לילדים, הרפורמה בבריאות הנפש והרפורמה בסיעוד שכללה הכנסת שירותי 

 ומעלה(.  75בריאות שן מונעים ומשמרים לבני 

                                                                 
 תחת לשונית "פרסומים" 1

https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/default.aspx
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(; הוא מנטר ומפרסם ראו כאןשוויון )-למשרד הבריאות תוכנית אסטרטגית רב שנתית לצמצום אי

( ובמסגרת "הפרופיל ראו כאןשוויון בבריאות, במסגרת דוחות שנתיים )-נתונים עתיים על אי

ישובים בישראל" )בשיתוף הלמ"ס( ופורטל בריאות אינטרנטי השם דגש על הבריאותי חברתי של ה

( ושולבו ראו כאן(; פותחה תורה להטמעת שוויון בבריאות בכל מדיניות )ראו כאןהשוואה בין ישובים )

היבטים של כשירות תרבותית ושוויון בכלי הבקרה המשרדיים השונים; פורסם חוזר מנכ"ל משרד 

( ומופעל מוקד ראו כאןמחייב הנגשה לשונית ותרבותית של השירותים ) 2011הבריאות משנת 

אי ארצי שמפעיל המשרד נתן שירות לאלפי שיחות בעשור האחרון בחמש שפות )ראו תרגום רפו

 (. כאן

וצות מיעוט משרד הבריאות מפעיל מספר תוכניות רוחב הנוגעות לתוצאי הבריאות הנמוכים של קב

שונות: תוכנית בשיתוף עם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים הממוקדת באנשים 

(; תוכנית העוסקת ראו כאן(; תוכנית ממוקדת בנושא בבריאות יוצאי אתיופיה )ראו כאןהחיים בעוני )

ית לבריאות בחברה הערבית )הממתינה להחלטת ממשלה (; ותוכנראו כאןבגזענות, אפליה והדרה )

 בנושא ולתקצוב ייעודי(.

שוויון הצמיחה גם דרכי עבודה משתפים ובינמגזריים ומיקוד בזירות פעולה -הפעילות לצמצום אי

שזכו לפוקוס מחודש. למשל, המשרד מוביל הליכי קבלת החלטות מדיניות מבוססות מעורבות 

(; הצורך בשפעה על תנאי ראו כאןיעודי האמון על הנושא במשרד ) ושיתוף ציבור והוקם תחום

החיים המשמעותיים ליצור אי שוויון בבריאות הוביל להתמקדות בממשק עם משרד הפנים ובגיבוש 

לזירה בתעדוף, בין תוכניות בנושא בריאות ברשות המקומית; שנות החיים הראשונות הפכו במשרד 

 (.ראו כאןשוויון בשלבי ההיווצרות שלו )-היתר בהתבסס על התפיסה של מניעת אי

 במספרים, ניתן לקרוא בתרשים שלהלן. -על חלק מהפעילות וההישגים של העשור האחרון

 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2017-2020.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2017-2020.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2018.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2018.pdf
https://gis.health.gov.il/HealthMap/
https://gis.health.gov.il/HealthMap/
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/HEIAP.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/HEIAP.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2011.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mk07_2011.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/UninsuredRights/translation_center/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Documents/policy-poverty.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Documents/policy-poverty.pdf
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/Public_Consultation.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/Pages/Public_Consultation.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/racism/Pages/default.aspx
https://www.health.gov.il/Subjects/Equality_in_Health/racism/Pages/default.aspx
https://impact.health.gov.il/
https://impact.health.gov.il/
http://www.israelforkids.org.il/wp-content/uploads/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf
http://www.israelforkids.org.il/wp-content/uploads/%D7%A9%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%94%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA.pdf


בישראל בבריאות אי-שוויון לצמצום לפעילות עשור .1 פרק

במספרים האחרון בעשור וההישגים הפעילות - .1.1 תרשים

-r־1u1n בבריאות: אי־/שוריוף צמצום
הבריאייג (2010-2020) עשור ס־יכר□

מל׳ט"רז 240 י י״ודיח יחידר ר י
בעונה, תוספת

לתועובי הפריפריה
במסגרת הקפיטציה

 )מחירי 2020(

מיליארד ₪  1י   
 עלות עונתית עזל

 הכנסת טיפולי ערניים
 לילדי□ ולקעויע1ים

[ לסל )במחירי 2020(

עיגנ'ם
ותעותיות
לקידום
׳"ייייי

 2A'2ה”י © 
ב כז^ רד הבר אות
+ 4 כזמוכי ע1וויוי

 במטה ייופ"ח

י  י 
י   ■ 

י  י  י « 
 J J 

36 ממוני כעוירות
תרבותית מבלל

ארגוני הבריאות 
עוהוכע1רו ופועלי□

בנוע1א

 כ 1OO מדריכיי 
צוותי□ עוהוכעורו

 להדרכות מטפלי□
 וכ-60 מרצי□

מהאקדמיה

* 126 מגעזרים במרפאות' 
1בקהילה לטובת עולי□ 1
1 יוצאי אתיופיה י
1 )19 במימון מע1ותף 1
י מע1ה"ב-קופות( י

 93,135 ע1יחות
למוקד תרגום רפואי 
 טלפוני לאומי הנותן

 ע1ירות לארגוני
בריאות    י 

 חוזר מנכ״ל בנוע1א1 י
"התאמה והנגע! ה

 י"־־,'"תרבותית במערכת

! 1 + 1 פלטפורמה י 
, לע1יתוף ציבור י

ממונה עלשתפים!י 1 1 ו..-* !ו 
י במטה מע1ה״ב י

ס/15° עלייה במסי  
המטופח □ המקבי  □

 " ע1ירות במערכת
הרנ4^ות

   י nn,-,4 ח^יר׳יר
 ■ בקהילה הטיפול  1 ויד מוד לי

  י בסיעוד( )הרפורמה

142 מלעו"רז
לתמיכות ייעודיות 

לפעילות צמצום
פערים בקופייח

תמריצים י 
בקרות 
הטמעת התייחסות  1 ___ 

להיבטי עווויון בכלי 
 הבקרה ע1ל המע1רד 
והכע1רת 80 בקרים 

123 אחיות י
אקדמאיות ערביות

 בדואיות מהדרו□
)ו-159 סטודנטיות(

 J X J׳ Xו !
 , (/x ) ,,
 ■ ■ ׳ ■ 

4! מבחני תמיכה
בקופות החולי□

מתמרצים פריפריה
חברתית ו/א ו ג״ג

 413.3 מל׳צו"רזי 
 עלות מענקי 972

 מענקי רופאים 
 לתמרוץ עבודה 
 בפריפריה ג״ג 

 14 נק״ז■ 
חובה בתוכניות

ליבה ללימודי כדיעוד
)חוזר מינהל סיעוד

)156/19

■ 7 מלעו"רו 
■תמיכות ב-51 רע1ויות

מקומיות )מהן 31
ריפריה חברתית ו/או

 גייג

 ■ ■  
 י  יי 
'פ  יי 

י  יי

ירידה בין 18 2009 
בהע1תתפויות עצמיות 
מ-7.7% ל-5.9% 
)מתוך סך עלות 

הסל(

י 8.5 מל׳״"יז י
י תמיכת המשרד 
{בהקמה/תפעול ע1ל16
, מוקדי רפואה דחופה 
 , בפריפריה 

 בינוי ופיתוח
י

578 מהי^” רז י 
הבקעות בבינוי

וע1יפוץ בבתי החולים
לבריאות הנפע1 בין

2010-9 

 x> 
^ J 
! Tן *1*1‘־ , 
י J 1 1 1 י

1.3 מיליארד 
הע1קעות בבינוי 
וע1יפרץ בבתי החולים 
ברזילי, גליל, פוריה 
וזיו בין 2010-9 

ס/53° מתוספת  י
המיטות בין 2010-18 
התווספו בדרום 
ובצפון )בעויעור גבוה 
מהגידול באוכלוסייה( 

 16מכע1ירי 10 11
 בפריפריה: 10 י א
 מכשירי□ במחח צפןך י
 וחיפה ו- 6 בדה!□ י

MRI פרסו מים 
ודות זמינות ופריע1ת
ע1ירותים: עוירותי 

ע1וכים, הע1וואה בין 
 קופות

1 י
 1 י
 י י
י י י

1
מדינ,ןתלעזוויון בבריאות בכל

1 9 עזכים ע1ל דוחות י 
ו□ 3,000 איע! ב-■ .י-י לאומיים בנועוא עזווויוך

, 10 כנסים עזכתיי□

 1 פורטל נתונים-1 
"מפת  _הבריאות

היעזובית" ו־ 1 מאגר
ידע במכון גרטנר

n )  1 כלים ■  י  י  , H )  
 י  ׳ ,

1 + 1 ערכת הדיכיי
סימולטיבית

להכעזרת צוותי□
תרבותית ו- 1 לומדה.בכועזא כעזירות

■ טיפול בגורמים 
■ החברתיים 
 ■ המייצרים שוויון

 תוכנית י■ 
מע1ןתפת עם מע1חך י
י הרווחה בנו7אלא ,

. J7. .........  
ובריאות-בהטמעה  י,

 תוכנית ממעזלתית
 מעזותפת עם המשרד 
 עזוויון חב לבריאות
 סיום תכנון ._._רור בחברה הערבית

 ■ 
 

 ■ ° ° 1 , 1 — 1 ,  י «—» <—ן י 
■ 1111■ 

 תוכנית אסטרטגית
 רב-עזנתית בכי^א

׳צ1נות חיים
ראשונות בהטמעה 

תוכנית אסטרטגית י
 מעזותפת עם מעזרד

 הפכים להטמעת
 בריאות בר/צוויות

מקומיות-בהטמעה

תוכנית בעזיתוף
מעזרד רוה־־מ בנו^א

בי’אות ייצאי
אתיופיה-בהטמעה

תוכנית למניעה ■ י 
 ולטיפול בגזענות, 1
 אפליה 1הדתה. י

בהטמעה י

 1
י י 
י  י 
 י  י 

   י 
 י
 1 
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 בקופות עשור סיכום בבריאות: אי-שוויון צמצום
(2010-2020) החולים

 משרד
הבריאות

 קהילת בקרב פערים צמצום
 בין־מקצועית שת״פ הלהט"ב-

 שרות מתאמי רפרנטים להכשרת
 חינוך שירותי התאמת לקהילה,
 גמילה כגון: בריאות וקידום

 חומרי עדכון סוכרת מעישון,
הרחב לקהל הדרכה

 האוכלוסייה בקרב פערים צמצום
 מונעת רפואה בתחומי החרדית

בריאות וקידום

 בין פעולה שיתופי הרחבת
 המקומיות הרשויות ועם משרדיים

 בקשיש, הכוללני הטיפול לתיאום
 אמבולטורי שיקום שירותי כולל

ביתי ואשפח

 האיכות במדדי הפערים צמצום
 המצטיינות המרפאות בין 45%ב-

 נמוך היה הציון בהן למרפאות
 בקרב נוספים, ובתחומים בסוכרת

 חרדית, ערבית, שונות: אוכלוסיות
אתיופיה יוצאי

;™icoffrns
.moem‘1 סונר. וג׳

 בתחומי פעילויות
 הנושקים חיים

 ליווי כגון לבריאות
 מטופלים אלפי

זכויות למיצוי

 פיתוח
 שירותים והרחבת

 למטפלים מקוונים
ולמטופלים

 פניות 10,000 מעל
 מתורגמנות למוקד

בשנה טלפונית

 והטמעת מטפלים גיוס
 תרבותית כשירות
 ובפעילות בשיח

הארגונית

 תשתיות הרחבת
 חברתית בפריפריה

 בהיקף וגאוגרפית
 מליוני מאות

שקלים

 השוויון לתכנית שנים 10
 50% במעל המטפלת

 SES-1 מאוכלוסיית
 תקצוב תוך 4
 בעשרות ושיפור ייעודי

 בדיקות בביצוע אחחים
ואתון

<mxnan *nwu א>י-1כי>ו\1 גזפיגגיס

שירות: הנגשת
 שיחות 2,270 -

 בשנה תרגום
 מהעובדים 66% -

 עברו (4,162)
נגישות הכשרת

פיזית: הנגשה
 ממרפאות 47% -

מונגשות. מאוחדת
 מנכ״ל בפרס זכייה -

 למצוינות משה״ב
בלוגיסטיקה

 עוני מודעת מדיניות
ותרבות:

 בשנה פניות 1,000כ- -
 חריגים לועדת

סוציאלית.
 6,100 ב מיקוד -

בעוני קשישים

 מקצועיים: רב צוותים
 עבודות 70 כ- הצגת -

בכנסים.
 אותות 2ב- זכייה -

 ובפרס זכויות להנגשת
תרבותית כשירות

 בריאות: פערי צמצום
 21 ושיקוף פיתוח -

קליניים. רשמים
 85 ב- איכות שיפור -

'אדומות' מרפאות

וטכנולוגיה: כלים
,ML,AIב- שימוש -

Big Data
 לאוב' GIS מיפוי ־

מוחלשות.
 וטיפול ניטור ־

מרחוק היברידי

מאוחדת
נריא ולהישאר בריא להיות

 מהעובדים 34%
 סדנאות עברו

 עם להתמודדות
הגזענות. תופעת
 בהמשך זאת

 מטה נוהל לכתיבת
 הדרה גזענות בנושא

 ולהכשרה ואפליה,
נאמנים ומינוי

 באופן הדיגיטל קידום
 מעגל את הסוגר

 מבלי במטופל הטיפול
 החל מהבית: לצאת

 רפואה משירותי
 לקבלת ועד מרחוק

הבית עד התרופות

 עברו מהעובדים 78%
 כשירות סדנאות
 בנוסף, תרבותית
 ביישום המשכנו

 נאמנים, מינוי מדיניות,
 חוצה נוהל והטמעת

ארגון

 מהאוכלוסייה 30%
 שתופי ביצעו החרדית

 החברה עם פעולה
האזרחית

 סוכרת מחולי 80%
 אתיופיה יוצאי

 בתוכניות השתתפו
 לצמצום התערבות

המדדים

 מהמרפאות 75%
 ביצעו הערבית בחברה
 התערבות תוכניות
 קידום מונעת ברפואה
בריאות

לאומית^



 עתיד

בשנים האחרונות ניכר שיפור מסוים בפערים בתוצאי בריאות. ראוי להתייחס לשינויים אלה 

לערבים בזהירות ואף כי הם קטנים, לציינם בכל זאת. למשל, הפער בתוחלת חיים בין גברים יהודים 

-שנים ב 2.8-ל 2006-שנים ב 4.5-, ובקרב נשים מ2018-ב 3.7 –ל 2006-שנים ב 4.4-הצטמצם  מ

חלק מצמצום הפער קשור בצמצום מסוים החל בפערים בתמותת תינוקות בין אוכלוסיות  .2018

 אלה. עם זאת, נותרו פערים משמעותיים בין קבוצות חברתיות מגוונות ובהתייחס למדדים מגוונים.

 אלה מתוארים בדו"ח הנוכחי וכן במקורות רבים אחרים. 

איך יראה עתיד הטיפול בצמצום פערים בראי ההישגים שתוארו, לצד המקומות בהם לא הצלחנו? 

כלכלי, תנאי חיים וכדומה( -מובן שהגורמים החברתיים המשפיעים על בריאות )מעמד חברתי

השוויון בהכנסות, -משינוי בתחולת העוני, אי מהותיים בהשפעתם על פערי בריאות ועל כן נגזרים

בהשכלה, בתעסוקה ובתנאי עבודה. לצד זאת, גם למערכת הבריאות השפעה על פערי הבריאות 

 ודאי על הנגישות והזמינות לשירותי בריאות. ווב

שוויון בבריאות, בהתבסס על תובנות מהתהליך -להלן כמה התייחסויות לעתיד הטיפול באי

( וכן על תפיסת ארגון הבריאות העולמי ראו כאןבנושא ) 2017ים המשרד בשנת האסטרטגי שקי

(. לא מדובר על תחליף לפעילות שכבר נעשתה בהכרח, אלא על כאןבדו"חות שונים )ראו למשל 

 הסטת מיקודים, על הרחבות זירות הפעולה ועל העמקה והרחבה של פעילויות אפקטיביות.

  

https://impact.health.gov.il/he/node/1512
https://impact.health.gov.il/he/node/1512
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/403608/20190527-h1005-policy-tool-en.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0003/403608/20190527-h1005-policy-tool-en.pdf?ua=1
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 שוויון בבריאות ובשירותי בריאות-דגשים לעתיד הטיפול באי

 ואילך 2020 2010-2020 -העשור שחלף דרכי עבודה

משילות 

לצמצום 

 פערים

  מדידה וניטור קבוע, שנתי, שקוף

לציבור ע"י משרד הבריאות 

 והאקדמיה

  גיבוש סט מדדים לאומיים לצמצום

שוויון שיהוו מצפן להכוונת פעילות -אי

 המערכת

  פרסום עצמאי של קופות החולים ובתי

השוויון שלהם -החולים את מדדי אי

 לציבור

  חיוב שחקני בריאות לתוכניות

מובנות, בהתבסס על  אסטרטגיות

 המדדים הלאומיים לצמצום אי שוויון 

השפעה על 

תנאי החיים 

המייצרים 

פערי 

 בריאות

 התמקדות בפערים ג"ג 

  ,התמקדות בחסמים כלכליים

 בפריפריה חברתית ובעוני

  התמקדות בפערים על רקע תרבותי

 ולשוני

  הרחבת המעורבות של רשויות

מקומיות והאשכולות האזוריים 

 בבריאות

  ,התמקדות בקבוצות מיעוט: הדרה

 אפליה וגזענות

 התמקדות בשנות החיים הראשונות 

  מעורבות גדלה של קופות החולים

ובתי החולים בעבודה עם הרשויות 

 המקומיות

  מעורבות גדלה, בינמשרדית

הימים  1000 -ובינתחומית ב

 הראשונים של הילד/ה

  פעילות בתחומי התעסוקה ותנאי

 העבודה

 י ההון החברתי פעילות בתחומ

 והקהילתי והאינטגרציה החברתית

  פעילות בתחומי סביבה 

המודלים 

 הכלכליים

  הרחבת הסל ותחומי השירות

והצמדת המרכיב הדמוגרפי לגידול 

 האוכלוסייה בפועל 

  הגדלת התגמול לקופות בגין מבוטח

מהפריפריה הגיאוגרפית בנוסחת 

 הקפיטציה

 הפחתת השתתפויות עצמיות 

 ציה על המערכת הידוק הרגול

הפרטית והסטת מימון פרטי למימון 

 ציבורי בפעילות ניתוחית.

 המשך הרחבת הסל 

  הרחבת מענים להוצאות נלוות

וחבויות לטיפול ולשמירה על בריאות 

)תזונה, חימום, נסיעות, טיפול בבן 

 משפחה(

  ,הכנסת מרכיבים נוספים לקפיטציה

כגון מרכיב כלכלי חברתי, הסטת 

ם, חיזוק מרכיב משאבים לקשישי

 המניעה

 המשך הסטת מימון פרטי לציבורי 

שיתופי 

 פעולה

 צוותית -צמיחה בעבודה רב

ומולטידיספלינארית במערכת )בדגש 

 על הקהילה(

  הידוק שיתופי פעולה לטובת צמצום

פערים )בדגש על עוני וקבוצות מיעוט 

בישראל( בין משרד הבריאות למשרדי 

 הרווחה, רוה"מ, שוויון חברתי

  הגדלת מעורבות הציבור והחברה

האזרחית בצמתי קבלת החלטות של 

 המשרד

 צוותית -צמיחה בהיקף העבודה הרב

 במערכת

  העמקת העבודה בשיתופי פעולה

ברמת ממשלה וארגוני הבריאות בין 

תחומים ובין מגזרים נוספים )חינוך, 

 סביבה, תחבורה(

  ,מעורבות גדלה של הציבור הבריא

רה אזרחית המטופלים, ארגוני חב

והסקטור הפרטי בקבלת החלטות 

 וביישום התערבויות
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בהמשך לעשור שחלף, גם העשור הקרוב יהיה מאתגר, מתסכל, מעורר השראה ולעיתים מדכא, אך 

בעיקר יהווה הזדמנות "לעשות אחרת, לעשות יותר, לעשות טוב יותר" )כדברי ארגון הבריאות 

 ביחד.  ,העולמי(

צמצום אי השוויון  - העוסקים, המחויבים והמשוגעים לדבר לכל - חזק ואמץ ותודה

 בבריאות ובשירותי בריאות בישראל.

 

 

 בברכה,

 דר' שלומית אבני

 מנהלת האגף לתכנון מדיניות

 מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות
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-. מגמות עיקריות בתחום אי2פרק 
 השוויון: המשך המעקב

 כלכלי: עדכון תמונת מצב-שוויון חברתי-אי

חברתיים, כפי שהם הפערים הכמדי שנה אנו נקדיש את הפרק הראשון בדוח לתמונת מצב העוני ו

. 1במדדים המתפרסמים על ידי המוסד לביטוח לאומי במסגרת דוח העוני השנתיבאים לביטוי 

ח מבוססים על סקר הוצאות משקי הבית התקופתי שעורכת הלשכה המרכזית "ממצאי הדו

 לסטטיסטיקה.

בין היתר  ,כלכליים וחברתייםמדדים של  בשורהלהתקדם ממשיכה ישראל , 2019סוף שנת נכון ל

אחרונות השנים ה. עודו עלייה בשכר הריאליבשיעור אבטלה נמוך במיוחד, ביציבות כלכלית, ב

נוסף, ב .2מחירי הדירותבירידה ו הוצאה הציבורית, גידול בהקצאה לחינוךבידול גבהתאפיינו גם 

 הניכרת בישראל ביחס למדינות מערביות אחרות. מחייהם,  של התושביםשביעות רצון גבוהה קיימת 

בהכנסות, משמעותיים פערים חוסר יציבות פוליטית,  ביטחוניים, אתגריםקיימים גם במקביל, 

בתוך כך, תוחלת העוני ואי השוויון  .ועוד חברתיתהלכידות המפוררים את ה פנימייםמתחים 

  .כפי שנפרט להלן ,בהכנסות ממשיכים להיות גדולים

הנמדדים מדדי איכות החיים, חיים בישראל ביחס למדינות אחרות ניתן לבחון באמצעות הרמת  את

אחרון של הלשכה המרכזית הפרסום ה. על פי OECD -ה מדינותקרב בצורה רוחבית ב

מדדי איכות החיים  27מתוך  14 -בהאמונה על פרסום מדדי איכות החיים בישראל,  3,לסטטיסטיקה

 מדדי בריאות,. אלו כוללים OECD -ה ישראל במצב טוב יותר מהממוצע של מדינותנמצאת  ,שנמדדו

כללית שביעות רצון  ומדדים אחרים, כגון של בריאותגבוהה כגון תוחלת חיים גבוהה והערכה עצמית 

מהממוצע האירופאי כוללים ישראל נמוכה המדדים בהם  וכד'. מהחיים, עושר פיננסי של משקי בית

עור כנסות נפש, שישוויון בה-מדד ג'ני לאיעודף משקל בקרב ילדים, צפיפות הדיור, בין היתר את 

 . המתקשים במתמטיקה ועוד

בשילוב מדדי חומרה ועומק , (relative povertyיחסי )העוני המדד  מתארים אתבפרק זה נתוני העוני 

ענייה האוכלוסייה את ה מגדירהעיקרי למדידת העוני הוא המדד היחסי, אשר . המדד העוני

קו ו ז ההפנויה לנפש סטנדרטית. בשיט כמחצית מההכנסה החיצוניתהמוגדר ו עוני קבאמצעות 

לנפש ₪  ,8752עמד קו העוני על  2018 בשנתבישראל, . 4עלייה ברמת החייםבמקביל ל ההעוני עול

 תקנית.

                                                                 
 , דוח שנתי. המוסד לביטוח לאומי. 2018. מדדי העוני והפערים החברתיים 2019אנדבלד מ' וחב'.  1
  תמונת המשק. בנק ישראל. –. דו"ח בנק ישראל 2019סטרבצ'ינסקי מ'.  2
מידע מינהלי המדדים רוכזו וחושבו על בסיס . 2018. מדדי איכות חיים קיימות וחוסן לאומי 2019לשכה מרכזית לסטטיסטיקה.  3

 וסקרים שוטפים המבוצעים על ידי הלמ"ס.
 התמונה המתקבלת.את מצב עוני בישראל באמצעות מספר אינדיקטורים נוספים, אשר אמורים לאמת  מנתח אתהמוסד לביטוח לאומי  4
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בשיעור  0.4%של קלה ירידה נרשמה נתוני העוני,  פורסמו לגביהאחרונה השנה ה, 2018בשנת 

. 18% -המשפחות העניות ירד ל ושיעור 5(2.1)תרשים הקודמת ביחס לשנה המשפחות העניות 

 . שחיות מתחת לקו העונימשפחות  469,400 -מספרים אבסולוטיים מדובר בב

 

 
 : שיעור המשפחות העניות בישראל, אחוזים2.1תרשים 

 
 

2018אנדבלד מ' וחב'.  מקור:  
 בסקר של למ''ס.חל שינוי בצורת החישוב בשל שינויים  2012הערה: על פי שיטת מדידה יחסית. בשנת 

 

יחה, גידול בתעסוקה ישראלי עלייה בצמהנצפתה במשק  2018בשנת מציינים, כי דוח העוני מחברי 

כל אלה הביאו לעלייה ברמת החיים וככל הנראה תרמו לצמצום מדדי העוני  ובשכר הריאלי, כאשר

פי הכנסה פנויה  עלכאמור במדינה.  עם העלייה בהכנסה עלה גם קו העוני הנגזר ממנה ואשר נקבע 

 תחולת העוני בקרב נפשות לא השתנה ובקרב ילדים אף עלה באותה התקופה.עם זאת,  לנפש.

 4.1%-ו 4.9% -ירידה של) 6נרשמה ירידה במדדי עומק העוני ובחומרתו 2018לשנת  2017בין שנת 

של  , חלה ירידה2018נפשות בשנת  841,700, בקרב ילדים, קבוצה שמנתה למשל בהתאמה(. כך

 בעומק העוני. 5%

בקרב קשישים נצפתה עלייה בתחולת העוני, מ- 21.8% בשנת 2017 ל- 23.4% בשנת 72018. 

בתקופה זו עלו המדדים המתייחסים לעומק וחומרת העוני בקרבם, בכ- 4.3% וכ- 3.7% בהתאמה. 

מספר הקשישים העניים הסתכם בשנה זו ב- 200,900 נפש. עם זאת, ההרעה במדדים היחסיים 

מלווה בהטבה במצב הקשישים הנמדד במדדים אבסולוטיים - ההכנסה הפנויה לנפש בקרב 

                                                                 
 , דוח שנתי. המוסד לביטוח לאומי. 2018מדדי העוני והפערים החברתיים . 2019אנדבלד מ' וחב'.  5
 FGT ( נמדד כיחס פער ההכנסות הריבועי. מדדFGTק העוני נמדד כמרחק מהכנסות המשפחה מקו העוני; מדד חומרת העוני )עומ 6

 יותר. לעניים יותר גבוה משקל מתן תוך העוני עומק עם העוני תחולת השפעת את משלב
לפי קבוצות דמוגרפיות וחברתיות שונות אינם מובהקים  2018 -ל 2017מחברי הדוח מדגישים, כי רוב השינויים שנרשמו בין השנים  7

 סטטיסטית, על כן נדרשת זהירות במתן פרשנות לנתונים המובאים בו.
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, דבר המצביע על עלייה ריאלית ברמת כלל האוכלוסייהבשיעור העלתה בשיעור הגבוה מקשישים 

ניתן ליישב את הסתירה בין . החיים של הקשישים ביחס לעלייה ברמת החיים בכלל האוכלוסייה

דים על ידי גידול בפערי הכנסה בתוך אוכלוסיית הקשישים. כלומר, שיפור ברמת החיים המגמות במד

קשישים מלווה בגידול בפערי הכנסה בתוך הקבוצה ובעקבות כך בגידול בשיעור העוני, הבקרב 

. נוסף לכך העלייה בתחולת בעוני קשורה גם לעלייה בהכנסות שנמדד, כאמור, בצורה יחסית

רוב המהווים עובדים, שאינם פסחה על קשישים אך  הרוויחו גם קשישים עובדים(,ממנה ) מעבודה

 . 8באוכלוסייה המבוגרת

 %6.12 -, מאחרונההמדידה הנרשמה ירידה קלה בתחולת העוני בשנת  משפחות עם ילדיםבקרב 

 .  2018-ב %16-ל 2017-ב .%418-, נרשמה ירידה מהעולים בקרב משפחותגם . %21.4 -ל

בשנת   25.1% -ל 2017בשנת  24.4% -,  ממשפחות חד הוריותנרשמה בקרב מדד העוני ב עליה

 38%נוספים, חומרה ועומק העוני, שעלו בשיעורים חריגים )העוני הנצפתה במדדי  גם . העלייה2018

 המדובר בהחמרככל הנראה לא ח העוני, "מחברי דו של הסברהעל פי זאת, עם בהתאמה(.  18%-ו

חד המשפחות ה משקלל ידי גידול במהותית עהושפע בצורה  2018הנתון של שנת שכן ממשית, 

על אף שבכלל  בהן שיעור גבוה של משפחות עניות. זאת, הוריות באוכלוסיית מזרח ירושלים,

 חברהכפי שמצוין להלן בהתייחס ל ,אוכלוסיית מזרח ירושלים נרשמה ירידה בתחולת העוני

  .ערביתה

 -ל 2017בשנת  43.1% -מ, המשפחות העניות תחולתמעידים על ירידה ב החרדינתונים מהמגזר 

 6.7%-ו 5.1%-, גם המדדים לחומרת ועומק העוני ירדו בקרב אוכלוסייה זו ב2018בשנת  42.3%

בהתאמה. צמצום ממדי העוני במגזר קשור גם לגידול בקצבאות הילדים וגם לגידול בהכנסה מעבודה 

תחולת העוני של ילדים במשפחות חרדיות עלתה השנה בחמש נקודות של קבוצה זו. יחד עם זאת, 

 .אחוז

בשנת  12.3% -ל 2017בשנת  12.6% -ירד מ המשפחות העובדות עניות בקרבהמשפחות השיעור 

חלקם של משפחות העובדות בכלל האוכלוסייה הענייה נשאר ללא שינוי ביחס לשנה שעברה  .2018

 .55.5% -והסתכם ב

בשנת  47.1%-בתחולת העוני של משפחות מירידה נצפתה )כולל מזרח ירושלים(  תהערביבחברה 

ייתכן והמקור לירידה בתחולת העוני הינה הירידה החדה בתחולת העוני  .20189-ב 345.% -ל 2017

עליה בתחולת ללא מזרח ירושלים נצפתה . (20%-העומדת על למעלה מ)של ערביי מזרח ירושלים 

המדדים לעומק  ,עם זאת. יחד 2018-ב 44.2%-ל 2017-ב 42.6% –מ של משפחות ערביות, העוני 

החברה בכלל  11% -ו 8%י השנים באופן ניכר, בשיעורים של העוני ולחומרת העוני ירדו בין שת

תחולת העוני בקרב הילדים במשפחות  ., בהתאמה(כולל ולא כולל ערביי מזרח ירושלים) הערבית

 במדד זה. 3%, אך הנתונים ללא מזרח ירושלים מעידים על עלייה של 5%-ם היא בערביות ירדה ג

                                                                 
 (.4שם ) 8
 ממצאים.להשפיע על אמינות השעשוי דוח מציין בעיות דגימה בסקר למ''ס באוכלוסיית מזרח ירושלים ה 9
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הגדיל את הכנסות משקי הבית מעבודה בישראל לפי נתוני בנק ישראל, מיצוי פוטנציאל התעסוקה 

במיוחד במשקי הבית בהם יש עובד אחד . ותרם לירידת תחולת העוני על פי ההכנסות נטובכך ו

 0202על פי מקור זה, תעסוקת נשים חרדיות עלתה מעל ליעד שהציבה הממשלה לשנת  .10לפחות

ואילו תעסוקה של גברים ערבים ונשים ערביות מתקרבת מאוד אל היעד. עם זאת, לא חל שינוי 

 (.2)תרשים  םמשמעותי בתעסוקת של גברים חרדי

שלה הציבה לשנת . שיעור התעסוקה על פי קבוצת אוכלוסייה והיעדים שהממ2.2תרשים 

 2001-2018, שנים 64עד  25, בני 2020

 

 . בנק ישראלתמונת המשק –דו"ח בנק ישראל . 2019מקור: סטרבצ'ינסקי מ'. 

 

. תחולת העוני בקבוצה ועד גיל פנסיה 45גילאי אוכלוסייה בהבממדי העוני נצפתה בקבוצת ירידה 

 .2018בשנת  12.5% -ל 2017בשנת  13.3% -מירדה זו 

                                                                 
 2019, תמונת המשק –דו"ח בנק ישראל  10
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 :ביתהראש משק תחולת העוני לפי שנות לימוד של גם נתונים של מציג המוסד לביטוח לאומי 

 12.6%זאת לעומת  , 46.2%היא  יםשנ 8 תחולת העוני במשפחות עם ראש משק בית שלמד עד

  שנים ויותר. 13בקרב משפחות עם ראש משק בית שלמד 

המחוזות חלה ירידה בתחולת העוני בתקופת ברוב נמצא כי  מחוז מגוריםבפילוח נתוני העוני לפי 

 -עוני של משפחות מהשלים, שם ירדו נתוני המדידה. הירידה המשמעותית ביותר היא במחוז ירו

 משפחות עניות 30.9%עני ביותר עם המחוז המחוז ירושלים נשאר . עם זאת, 30.9% -ל 34.0%

 9.4% -משפחות עניות שהסתכם בנמוך של השיעור את הציג המרכז המחוז . מאידך, 2018בשנת 

 באותה השנה.

מגלה שיפור במצבם של  חמישוני הכנסהבחינת מצבה הכלכלי של אוכלוסיית ישראל לפי 

החמישון העליון והחמישון התחתון, לעומת הרעת מצבם של החמישונים המייצגים את מעמד 

 הביניים. 

תחולת ממוקמת בראש סולם על פי נתונים הזמינים ביותר, עדיין ביחס למדינות אחרות ישראל, 

ח העוני מציין, כי הירידה שחלה בתחולת העוני "דולצד מדינות כמו טורקיה וארצות הברית.  העוני

בישראל בשנים האחרונות, שנבעה משלל גורמים ובעיקר מהשיפור בשיעורי התעסוקה, מעלייה 

ום ואף מעלייה בקצבאות הזיקנה והילדים, לא הצליחו להביא ריאלית בשכר הממוצע ובשכר המינימ

זאת בין היתר בשל העובדה, שהמיקום   .לאומית-לשיפור משמעותי בדירוג של ישראל בהשוואה בין

עוני השיעורי את להוריד מצליחות היחסי של ישראל מושפע גם מהנעשה במדינות אחרות, שחלקם 

נים מסוימות ישראל הוצבה מתחתיה ברמת העוני, חלה למשל, במקסיקו, אשר בש בצורה ניכרת.

 ירידה ניכרת בשיעור הנפשות העניות.  2014לבין  2012בין 

לבסוף חשוב להזכיר, כי הגדרת העוני על פי מדידה זו היא יחסית ואין להסיק על פי ממצא זה על 

 מצב חומרת העוני הנצפה בפועל במדינות.

 *OECD -ה מדינות( בקרב מחציון ההכנסה 50%נפשות )עוני בקרב ה. שיעור 2.3תרשים 
 

 
 , דוח שנתי. המוסד לביטוח לאומי. 2018. מדדי העוני והפערים החברתיים 2019מקור: אנדבלד מ' וחב'. 

 לפי הכנסה פנויה. OECD-(. הגדרת ה2018, ישראל 2012-2017*שנים שונות )
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 ני ימדד ג' -שוויון בהכנסות -אי

שוויון בחלוקת הכנסות בין -)מדד ג'יני מקובל למדידת אי 11לבחינת התפלגות ההכנסות'ני ימדד ג

על  2018עמד בשנת  שוויון כלכלי בחברה,-מהווה אינדיקטור כלכלי מרכזי למדידת איה, משקי בית(

לשכה הלא בהכרח משקפת את המצב הריאלי:  ,2018העלייה בערך המדד שנצפתה בשנת  . 0.355

 2018 -ל 2017לסטטיסטיקה, אשר מפרסמת את המדד, מציינת כי שינוי במדד ג'ני בין מרכזית ה

על מנת להסיק האם מדובר  ,. כלומר, נדרש המשך מעקב אחר ערך המדדתאינו מובהק סטטיסטי

  בשינוי ממשי.

 

שוויון בהכנסות בישראל,-'ני למדידת איי. מדד ג2.4תרשים   
 סטנדרטיתלפי הכנסה כספית נטו לנפש 

 

 
 

 .2019בנובמבר  26, הודעה לעיתונות, 2018ממצאים מסקר הוצאות משק הבית מקור: למ"ס, 
 **( לא כולל אוכלוסיית מזרח ירושלים

 ***( החל משנה זו הנתונים מסקר הוצאות משק בית בלבד
 

 

של ישראל מבחינת התפלגות הכנסות משתפר עם השנים, אם כי ישראל עדיין  היחסימצבה 

 (.2.5 )תרשים OECDן מדינות החברות בארגוהממוקמת גבוה יותר בערך המדד ביחס לרוב 

 
 
 
 
 
 

 

                                                                 

שוויון בין משקי -. המדד מודד אישוויון מלא-לציון א 1-מלאה, ו מעיד על חלוקת הכנסה שוויונית 0, כאשר 1 -ל 0מדד הג'יני נע בין  11
 הבית לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית.
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וישראל,  OECDשוויון בהכנסה הפנויה לנפש תקנית, מדינות -מדד ג'יני לאי .2.5רשים ת
  OECD-( הגדרת ה2018 : ישראל2015-2017שנים שונות )
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שוויון -תחום איעיקריות במגמות  .3רק פ
 מדדי בריאותב

 

 תוחלת חיים 3.1

 מיןלפי  ותוחלת חיים בריאהתוחלת חיים 

עליה בקרב נשים,  .884 -בקרב גברים ו .980הממוצעת בישראל הייתה  1תוחלת החיים 8201בשנת 

 .2שעברהשנה בהשוואה לבקרב נשים  0.2-בקרב הגברים ו .30של 

 .3בשני המינים ,OECD -ה ישראל מדורגת גבוה יותר מהממוצע של מדינות, בדומה לשנים הקודמות

חיים בקרב השנים, ותוחלת  2.5 -גברים גבוהה יותר מהממוצע האירופאי ב בקרבחיים הוחלת ת

 שנים.  1.2 -נשים גבוהה יותר ב

בישראל לפי מין בשתי נקודות זמן.  4יםשנות חיים בריאמציגים תוחלת חיים ו 3.1.2-3.1.1תרשימים 

שנים, ללא שינוי בגודל הפער  4 -חיים של גברים בהעולה על תוחלת בלידה חיים של נשים התוחלת 

 .בלבד וחצי חיים הצפויה בין שני המינים מסתכם בשנהההפער בתוחלת  65. בגיל 2015מאז שנת 

 0.3עמד הפער על  2018הפער בין שני המינים כמעט נמחק, כאשר בשנת  ,שנות חיים בריאיםב

בשני המינים עם יתרון קל  חלה עלייה בתוחלת חיים בריאים 2015שנת אז מ .נשיםלטובת השנים 

  לנשים.

 2018-ו 2015-ב, לפי מין, 65בלידה ובגיל תוחלת חיים  .3.1.1תרשים 

 

                                                                 
תוחלת חיים היא מספר השנים הממוצע שאדם צפוי לחיות מגיל מסוים, בהנחה ששיעורי התמותה הקיימים בתקופת ההתייחסות  1

 יישארו קבועים לאורך כל חייו.
 , אתר הלמ''ס.2019הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. השנתון הסטטיסטי לישראל  2
, משרד הבריאות )בהכנה לפרסום(. נתוני תוחלת חיים השוואתיים הם CDOE -. מערכת הבריאות בישראל בראי ה2019ברוכים מ'.  3

 .2017לשנת 
 תוחלת חיים הצפויה לפרט בבריאות טובה או ללא מגבלות. -( Healthy Life Yearsשנות חיים בריאים ) 4
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 2018-ו 2015-ב, לפי מין, 65, בלידה ובגיל יםשנות חיים בריאלת תוח 3.1.2תרשים 

 

 תחום בריאות ,למ"ס: מקור

 תוחלת חיים לפי קבוצת אוכלוסייה ודת

 ,יהודיות וערביות בקרב נשיםניתן לראות עלייה בתוחלת החיים קבוצות אוכלוסייה לפי פילוח ב

בקרב גם  .עלייה בקרב נשים יהודיותהעלייה בקרב נשים ערביות עולה מעט על קצב קצב הכאשר 

חיים התוחלת . גברים ערביםעם קצב עלייה גבוה מעט בקרב  ,רשמה עלייהבשני המגזרים נגברים 

גברים ערבים החיים של תוחלת  .שנים 82.3 -והגיעה ל 0.4 -ב 2018של נשים ערביות עלתה בשנת 

נרשמה בתקופה המקבילה יהודית ההאוכלוסייה קרב ב. שנים 78 -והגיעה ל 0.5 שלעלתה בשיעור 

 .81.7 -ל בקרב גברים 0.3של  עליהושנים  85.1-לבקרב נשים שנים  0.2של עלייה 

 
 1975-2018 ,ומין. תוחלת חיים בלידה לפי קבוצות אוכלוסייה 3.1.3 תרשים
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 2019 לישראל שנתון סטטיסטי .מקור: למ"ס

 

על מדדי בריאות, המשליך שתי האוכלוסיות, גם היהודית וגם הערבית אינן הומוגניות, דבר נזכיר, כי 

פער בתוחלת חיים בין נשים ערביות מוסלמיות לנשים ערביות הלרבות תוחלת חיים. לדוגמא, 

רמה יהודי ניכרים פערים בתוחלת חיים לפי מקום מגורים וה. גם במגזר 5שנים 3 -נוצריות מגיע לכ

 בהמשך.נציג  חלקםאת  ,כלכלית-חברתית

 

 תוחלת חיים לפי רמת השכלה

ההשכלה משמשת כגורם מתווך לשיפור ברמת להשכלה תרומה לא מבוטלת לבריאות הפרט. 

עלייה ברמת  ההכנסה וברמת החיים בכלל, שלהם תרומה משמעותית לאיכות החיים ולבריאות.

לעלייה במודעות לבריאות, להפחתת התנהגות מסכנת בריאות כמו גם לשימוש גם ההשכלה קשורה 

 מושכל בשירותי הבריאות. 

שנים בקרב גברים בעלי השכלה  84.5-חיים בלידה לפי השכלה הגיעה להתוחלת  2017בשנת 

החיים בתוחלת בכך הגיע הפער  .רמת השכלה הבאותבקרב נשים  87.9 -תיכונית ול-או על אקדמית

 בקרב נשים.שנים  6-שנים בקרב גברים ול 7.8 -בין בעלי השכלה גבוהה לבעלי השכלה נמוכה ל

 2017תוחלת חיים בלידה, לפי רמת השכלה ומין, . 3.1.4תרשים 

 

 

, כפי שזו נמדדה 30 בגיל ניתן לצפות בקשר בין רמת ההשכלה לבין תוחלת חיים  3.1.4 בתרשים

עם רמת השכלה  30 -ה הגברים בני 2017בשנת . מהנתונים ניתן ללמוד, כי 2017-ו 2015  יםבשנ

עם רמת השכלה נמוכה  30שנים יותר מאשר בני  7תיכונית או אקדמית( צפויים לחיות -גבוהה )על

                                                                 
 .2018. מקור: פערים בבריאות וההתמודדות עמם 2016-2014ממוצע  5
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ההפרש בתוחלת החיים . 2015לשנת  הבהשווא 0.4-הפער הצטמצם בשנות לימוד(.  12-)פחות מ

  . 2015-גם בו 2017-גם ב שנים 5-כעמד על בין הנשים 

 2017-ו 2015, לפי מין ורמת השכלה, 30תוחלת חיים בגיל  3.1.5 תרשים

 

 

 לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה: מקור

ניתן לראות כי בקרב גברים בעלי השכלה אקדמית או תיכונית חלה ירידה בשנות חיים בין שתי 

ואילו גברים בעלי השכלה נמוכה רשמו  תיכונית.זמן, עד כדי חצי שנה אצל בני השכלה הנקודות 

 שנים.  1.4עלייה משמעותית של 

 .באותה תקופת זמן עלייה בכל רמות השכלהנרשמה בקרב נשים 
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  מגוריםתוחלת חיים לפי מקום 

מוסברים חלקם משמעותיים,  מגלה הבדלים ממד גיאוגרפי התפלגות תוחלת חיים לפיבחינת 

כלכלי. -אוכלוסייה המתגוררת באזור וחלקם על ידי הבדלים במעמד חברתיהבהרכב 

ברמה הנפתית נרשמו הבדלים בין הנפות, כאשר הממוצע הגבוה ביותר של תוחלת חיים בקרב 

יהודים ואחרים בתקופה זו היה בנפת ירושלים )84.4( והנמוך ביותר בנפת באר שבע )81.3(. בקרב 

ערבים, תוחלת החיים הגבוהה ביותר נרשמה בנפת צפת )82.9(, והנמוכה בותר בנפת רמלה )77.8(6.  

( , לעומת 5.6פתח תקווה )בנפת הפער המשמעותי ביותר בתוחלת חיים בין יהודים לערבים נצפה 

 זאת בנפת צפת כמעט ולא נמצא הבדל בין שתי קבוצות האוכלוסייה.

בערים הגדולות )מעל 100 אלף תושבים( תוחלת החיים הגבוהה ביותר לשנים 2016-2018 

נצפתה בכפר סבא (84.5 שנים) והנמוכה ביותר בבאר שבע  (81.1). השוואת הנתונים לממוצע 

לשנים 2010-2012 מלמדת על עלייה משמעותית ביותר בערים בני ברק )1.6(, רחובות )1.4(, ראשון 

לציון ואשקלון )1.3(. באר שבע היא העיר עם העלייה המועטה ביותר בשנות החיים בין שתי נקודות 

זמן )0.4(. 

, ממוצע תלת שנתיתוחלת חיים בלידה בערים הגדולות בישראל, . 3.1.6 תרשים
אלף תושבים 100יישובים מעל 

 תחום בריאותמקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 
 2017בשנת  אלף תושבים 100כניסתם לקבוצת הערים מעל הערה: כפר סבא ובית שמש נכנסו למדידת תוחלת חיים עם 

 .9201ת, דצמבר תקשורהודעה ל .2017-2011חברתי של היישובים בישראל -פרופיל בריאותיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   6
 .2013-2017ממוצע לשנים 
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, מגלה פער 7תושביםאלף  50בחינת תוחלת חיים ביישובים קטנים יותר, בעלי אוכלוסייה של מעל 

( לבין היישוב עם 87.6 -היישוב עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר )מודיעין עלית שנים בין  8.6של 

לרוב ניתן למצוא מתאם בין הרמה החברתית  (.79.0פחם -אלתוחלת החיים הנמוכה ביותר )אום 

, כפי שניתן לראות בחלק של תמותה על פי ישובים להלן הכלכלית של הישוב לתוחלת החיים בו

-חברתיהגים נמוך מאוד במדד מדור במדד זה ראוי לשים לב לכך, ששני יישובי הקצהעם זאת, 

, בעלי נוספיםממצא זה מעיד על כך, שישנם גורמים  ם(.אום אל פח - 2 -מודיעין עילית ו - 1כלכלי )

כלכלי של -חברתיהמדד הבמסגרת באים לידי ביטוי השפעה על איכות ואורח החיים, שאינם 

 מסגרת מחקר ייעודי.נראה כי קיימת חשיבות לבחינת נושא זה בלמ''ס. ה

מגלה , 2017-2013לבין השנים  2009-2005בחינת מגמות בתוחלת חיים לאורך זמן, בין השנים 

נרשמה עלייה משמעותית ערים גבעתיים, רמלה, חדרה ונצרת וון המגמה. ביכבהבדלים בקצב ו

השיפור היה נמוך יחסית. בערים בית , לעומת זאת, ערים חולון, נהרייה ובת יםבבתוחלת החיים. 

 בתוחלת החיים.קטנה חלה ירידה  ,באותה התקופהשמש ורעננה 

 

 תמותה  3.2

 תמותה כללית

שיעורי התמותה הכללית ל- 1,000 תושבים )מתוקננים לגיל( עמדו בשנת 2017 על 5.7 בקרב גברים 

ו- 4.0 בקרב נשים8, עלייה קלה לגברים וירידה קלה לנשים ביחס לשנה שעברה. בפילוח לפי קבוצת 

אוכלוסייה, נמצא כי בשנה זו שיעור התמותה המתוקנן בקרב גברים יהודים ואחרים עמד על  5.5 

)עלייה של 0.2 לעומת שנת 2016( ובקרב נשים יהודיות ואחרות על 3.9 )ירידה של 0.1(. בקרב ערבים 

באותה השנה שיעור התמותה הסתכם ב- 7.1 בקרב גברים )ירידה של 0.2( וב- 4.9 בקרב נשים 

ערביות )ירידה של 0.4(.  

גם בקרב קבוצות האוכלוסייה ניכרים הבדלים בתמותה לפי מאפייני רקע, כגון מוצא )ליהודים(, 

מיקום מגורים או מדד חברתי כלכלי של היישוב. תרשים 3.2.1 מציג שיעורי תמותה בתוך 

האוכלוסייה היהודית המבוגרת )בני 45 ומעלה( לפי יבשת לידה )ממוצע לשנים 2015-2017(. בדומה 

לתקופות הקודמות שיעורי תמותה בקרב גברים עולי בריה''מ לשעבר הינם גבוהים יותר ביחס 

לקבוצות אחרות. 

 

 

  

                                                                 
 . 2019הודעה לתקשורת, דצמבר  .2017-2011חברתי של היישובים בישראל -פרופיל בריאותיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   7
 .ושנים שונות 2019ל, שנתון סטטיסטי לישראהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  8
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 תושבים בקרב יהודים ואחרים 1,000 -. שיעורי תמותה מתוקננים ל3.2.1תרשים 

 2015-2017ומעלה לפי מין ויבשת לידה, ממוצע  45בני 
 

 
 

  . 2019 : למ''ס. שנתון סטטיסטי לישראלמקור
בתוכם גם ויבשת לידה לא ידועה. ילדי אירופה ואמריקה כוללים  , שאינם מופיעים כעמודה נפרדת בגרף,ילידי ישראלאת סה''כ כולל ה*

 עולי ברה''מאת 
 

 תמותה לפי מאפיינים גיאוגרפיים

 (3.9בין אזור יהודה ושומרון ) שיעור התמותהב 1.4 של נמצא פער , (3.2.2)תרשים  בפילוח לפי נפות

שיעורים גבוהים יותר של תמותה ביחס  ותמציג גולןו . נפות באר שבע, עכו(5.3לנפת באר שבע )

מגלה ירידה בשיעור התמותה  2010השוואה עם שנת . פתח תקווהויהודה ושומרון, רחובות,  נפותל

 בשתי נקודות זמן(. 5.0שינוי )שיעור תמותה  בה לא נראה ,למעט נפת כנרת המחוזות כלב

 20189-ו 0201, מתוקננים לפי נפה תושבים 1,000-ל כלליתשיעורי תמותה . 3.2.2תרשים 

 
 

  לשנתון סטטיסטי לישראמקור:   

                                                                 
 ישובים ישראליים בלבד. מקור: שנתון סטטיסטי לישראל. נפת הגולן לא הוצגה בשל סיכון להטעיה סטטיסטית    9
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 תמותה לפי יישובים

   , ממוצע לשנים אלף תושבים 10ביישובים מעל שיעורי פטירות מתוקננים לגיל מציג  3.2.3תרשים 

 -ל 6.0)מעל גבוהים ביותר התמותה היישובים בעלי שיעורי את ההתרשים כולל  . 2018-201410

. ניתן להתרשם, נפש 1,000-ל 4.9ממוצע ארצי של שיעור התמותה המתוקנן הוא ה. (תושבים 1,000

ערבים וישובים הם ישובים גבוהים ביותר התמותה העם שיעורי חלק משמעותי מהיישובים כי 

השוואה עם הממוצע צפונית. ואו יישובי פריפריה דרומית ו/כלכלית נמוכה -ברמה חברתיתיהודים 

זרקא, יישוב בעל -ג'סר אבמלמדת על ירידה בתמותה ברוב היישובים, כולל  2013-2017לשנים 

 גבוה ביותר.התמותה השיעור 

 
 

 ,אלף תושבים 10עם מעל  תושבים לפי יישובים 1,000 -שיעורי תמותה מתוקננים ל. 3.2.3תרשים 
  היישובים עם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר – 2014-2018ממוצע 

 

 
 
 

כלכלי של היישובים מגלה תמונה מורכבת. -חברתיהמדד התמותה לבין הבין שיעורי בחינת הקשר 

באופן כללי, ככל שהמדד כלכלית של היישוב. -חברתיתהככלל, התמותה יורדת עם העלייה ברמה 

בולט יחד עם זאת, קשר כלכלי של היישוב גבוה יותר, כך התמותה ביישוב נמוכה יותר. -החברתי

 .חלשהוא שהתגלה  הקשרישובים יהודיים ומעורבים, ואילו ביישובים ערביים בימסוג זה נמצא רק 

כלכלית -בדומה לתוחלת חיים, גם כאן בולטת תופעה של יישובים שנמצאים באותה רמה חברתית

 אך מדגימים פער משמעותי בשיעורי התמותה. 

                                                                 
 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תחום בריאות. 10
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 10,000מעל ביישובים  ן כלכלי ושיעור תמותה מתוקנ-קשר בין מדד חברתי - 3.2.4 תרשים
 2016-2012תושבים ויותר, ממוצע 

 

 2019, הודעה לתקשורת, דצמבר 2017-2011חברתי של היישובים בישראל, -בריאותיפרופיל למ''ס. מקור: 

 
 

 11גיאוגרפיההיבט ה –ת לב וסרטן ותמותה ממחל

שווה בין היישובים השונים באופן ת בדומה לתמותה כללית, גם תמותה ממחלות אינה מתפלג

 כמו גם בין המגזרים ובין קבוצות חברתיות אחרות. , בארץ

עיון בנתוני תמותה מסרטן ומחלות לב, שתי סיבות המוות המובילות בישראל, מלמד על כך, 

 3.2.1לוח . םיהודיבקרב  –, ואילו התמותה מסרטן בקרב ערביםשהתמותה ממחלות לב גבוהה יותר 

בשתי ביותר המלמדים על עודף תמותה  גבוהיםהתמותה היישובים עם שיעורי את המציג 

 מסיבה מסוימת. האוכלוסיות

  

                                                                 
 . 2019דצמבר  4, הודעה לתקשורת, 2011-2017חברתי של היישובים בישראל, -פרופיל בריאותיתת פרק זה מבוסס על הודעת למ''ס  11
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 ומעלה.  45הגבוהים ביותר, בני מתוקננים  התמותהשיעורי עם היישובים   3.2.1לוח

 .2012-2015תושבים. ממוצע  10,000-יישובים עם יותר מ

 

 תמותה מסרטן תמותה ממחלות לב

שיעור תמותה  שם היישוב
 100,000-מתוקנן ל

שיעור תמותה  שם היישוב
 100,000-מתוקנן ל

 412.31 ממוצע ארצי 247.05 ממוצע ארצי

 550.5 זרקא-ג'סר א 508.5 ג'דידה מכר

 530.8 שדרות 470.3 אכסאל

 516.8 אאור עקיב 434.1 אבו סנאן

 511.3 אופקים 416.2 טורעאן

 505.1 נצרת עילית 413.4 מג'ד אל כרום

 501.8 מכר-ג'דיידה 413.3 כרמל-דאלית אל

 497.8 בת ים 403.9 קלנסווה

 495.7 אילת 403.3 זרקא-ג'סר א

 494.5 עכו 402.1 כפר כנא

 491.9 בית שאן 397.4 טירה

 

ניתוח הקשר בין תמותה למעמד חברתי כלכלי של היישובים שנערך בלמ''ס, הביא למסקנה, כי  

כך רמת התמותה שלו ממחלות לב גבוהה  ,כלכלי-ככל שהיישוב ממוקם נמוך יותר במדד החברתיש

, למרות היותו חלש כלכלי של היישוב לבין תמותה מסרטן-המדד החברתי הקשר בין אילוו .יותר

 .כך התמותה מסרטן גבוהה יותר ,כלכלי גבוה יותר-ככל שהמדד החברתי -בכיוון ההפוך הנו מאוד, 

 מסרטן מציגים שיעורי תמותה גבוהיםמכר, ש–זרקא וג'דיידה-ם ג'סר איוצאי הדופן ההיישובים 

   כלכלי נמוך.-למרות היותם יישובים במעמד חברתי

 

 מותת תינוקותת

השיעור הממוצע של תמותת תינוקות לשנים 2014-2018 בישראל עמד על 3.1 ל- 1,000 לידות חי. 

בקרב יהודים ואחרים השיעור הסתכם ב- 2.4, ובקרב ערבים ב- 125.4.  מדובר בירידה של 0.5 בקרב 

הערבים ועלייה של 0.1 בקרב יהודים בהשוואה לממוצע הקודמת של השנים 2015-2017. 

 2017בשנת . מהממוצע האירופאינמוך משמעותית  במדד זה מדורגתישראל  לאומית-בהשוואה בין

 ותהמדינ. 3.8עמד על  OECD-הממוצע של מדינות ואילו ה 3.1היה שיעור תמותת התינוקות בישראל 

 (. 2.0)ויפן לנד פינ ןהתינוקות הנמוך ביותר הת שיעור תמותת ובעל

 לפי מחוז לאורך זמן. בישראל מציג שיעורי תמותת תינוקות  3.2.5תרשים 

                                                                 
 .8201למ''ס. שנתון סטטיסטי לישראל,  12
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. בדרום צפון ודרום, חיפה ותבמחוז תינוקותהת ירידה בשיעור תמותאת המשך הראוי לציין לחיוב 

(. 5.0 -ל 5.4 -אחרונות )מהזמן המשמעותית ביותר בין המחוזות בין שתי נקודות הירידה הנצפתה 

 .2012המתאפיין בעלייה רציפה בתמותת תינוקות משנת  ,מצב במחוז ירושליםהלעומת זאת מדאיג 

  לפי מחוזשנתי, -שיעורי תמותת תינוקות ממוצע תלתמגמות ב .3.2.5תרשים 

 

 .2018 לישראלשנתון סטטיסטי מקור: למ''ס. 

 

בשתי  קבוצת אוכלוסייהעם נתונים לפי נתוני תמותת תינוקות לפי מחוז של שילוב מציג  3.2.2לוח 

אוכלוסייה בקרב השיעור תמותת התינוקות ירד בתקופה זו כאמור,  .אחרונותה מדידההנקודות 

תמותה ה. הפער בשיעורי (0.1-ב) התאפיין בעלייה קלהבאוכלוסייה היהודית בקרב , ו0.5 -הערבית ב

 ממשיך להצטמצם לאורך זמן.בין שתי האוכלוסיות 

, בו נצפתה ירידה דרוםמשמעותית ביותר בתמותת תינוקות הוא מחוז ההירידה ההמחוז בו נצפתה 

בשיעור תמותה בקרב  0.6בקרב אוכלוסייה הערבית. גם במחוז המרכז נרשמה ירידה של  1.6של 

הנתונים לגבי  .ביותר הגבוהים התמותה ישיעורהינו עדיין המחוז עם מחוז הדרום   ערבים.

מתבססים על מספר מקרים קטן מאד ולכן לא ניתן להסיק  במחוז תל אביבהאוכלוסייה הערבית 

  המוצגות. זמןהשתי תקופות האם אכן התרחשה ירידה בין 

או שנשאר ללא שינוי ברוב המחוזות.  מעטקות עלה אוכלוסייה היהודית שיעור תמותת תינוהבקרב 

והפך  0.5 -שיעור תמותת התינוקות עלה ב משמעותית: עלייהנצפתה במחוז ירושלים לעומת זאת, 

 לבעל השיעור הגבוה ביותר של תמותת תינוקות באוכלוסייה היהודית. ירושליםאת מחוז 
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 שנתי-תלתשיעורי תמותת תינוקות לפי מחוז וקבוצת אוכלוסייה, ממוצע  .3.2.2לוח 

 מחוז
 

 ממוצע 
2015-2017 

 ממוצע 
2016-2018 

 שינוי בין שתי התקופות

יהודים 
 ואחרים

יהודים  ערבים
 ואחרים

 ערבים יהודים ערבים

 -0.5 0.1 5.4 2.4 5.9 2.3 סה''כ

 -0.4 0.5 5.1 3.1 5.5 2.6 ירושלים

 -0.4 -0.2 3.8 2.9 4.2 3.1 צפון

 0.3 0.1 4.2 1.7 3.9 2.0 חיפה

 -0.6 0.1 3.5 1.9 4.1 1.8 מרכז

 (-4.4) 0.0 (3.6) 2.0 (8.0) 2.0 תל אביב

 -1.6 -0.1 9.4 2.9 11.0 3.0 דרום
 , שנים שונות.שנתון סטטיסטי לישראלמקורות: למ''ס. 

 הערה: הנתון בסוגריים מבוסס על מספר קטן של מקרים

 
תרשים 3.2.6 מציג את מאפייני הקשר בין שיעור תמותת תינוקות למדד חברתי כלכלי של 

היישובים13. כצפוי, הקשר בין שני המדדים הוא שלילי – תמותת התינוקות יורדת עם העלייה ברמה 

חברתית-כלכלית של הישוב. בקרב יישובים ערבים נמצא קשר חזק יותר מאשר בקרב יישובים 

יהודיים. גם בתמותת תינוקות נצפים הבדלים גדולים מאוד – עד פי 8 בתמותת תינוקות בין יישובים 

באותו מדד חברתי-כלכלי. 

 
 כלכלי לשיעור תמותת תינוקות-הקשר בין המדד החברתי - 3.2.6תרשים 

 2017-2013ממוצע  תושבים ויותר 10,000ביישובים שמנו 

 

 

 .. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2019, הודעה לתקשורת, דצמבר 2017-2011בישראל, חברתי של היישובים -פרופיל בריאותימקור: 

                                                                 
 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2019דצמבר  4, הודעה לתקשורת, 2011-2017חברתי של היישובים בישראל, -פרופיל בריאותי 13
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 הערכה עצמית של בריאות  3.3

מציג שיעורים מתוקננים של המעריכים את בריאותם הכללית כטובה מאוד, לפי  3.3.1תרשים 

של למ''ס כלכליים שונים. מקור הנתונים הוא הסקר החברתי -רקע דמוגרפיים וחברתייםמאפייני 

השוואה לסקרים לשנים קודמות מלמדת על עלייה במדד של שביעות רצון בכלל  .2018משנת 

ו לישראל עולים שהגיעהקבוצות החברתיות תוך שמירה על מדרג מסוים במדד בין קבוצות שונות. 

ל ש''ח לחודש( מדווחים ע 2,000ובעלי הכנסה נמוכה )עד  גרושים ,, אלמנים1990החל משנת 

 יותר של בריאות. בה עצמית נמוכה הערכ

כטובה מאוד לפי תכונות נבחרות,  14ומעלה שהעריכו את בריאותם 20. אחוז בני 3.3.1תרשים 
 2018שיעור מתוקנן לגיל, 

 

 
 
 

 .2019מקור: שנתון סטטיסטי לישראל 

 

                                                                 
 .8201 למ''ס לשנתהמבוסס על השאלה: "מהו מצב בריאותך בדרך כלל?". מתוך הסקר החברתי של  14

תעודת סיום בי''ס יסודי או חטיבת ביניים ללא תעודה; תעודת סיום בי''ס תיכון )ללא תעודת בגרות(.  -קטגוריות השכלה 
 הכוונה היא לבני דתות אחרות, לא יהודים. –"דתיים מאוד ודתיים, לא כל כך דתיים, לא דתיים"  –קטגוריית דתיות 
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 הימצאות סוכרת 3.4

כדוגמא לפערים בנתוני תחלואה בחרנו להציג את הימצאות מחלת הסוכרת, לרבות פערים באיזון 

המחלה. בהשוואה בין לאומית, ישראל נמצאת צמוד לממוצע האירופאי: שיעור של 6.7 ל- 100 איש 

לעומת 6.4 במדינות ה-OECD בשנת 2017. השיעור הגבוהה בין המדינות נמצא במקסיקו )13.1(, 

והנמוך באירלנד )3.3(15. בחינת ההבדלים בין איזורי הארץ על סמך ממוצע תלת שנתי לשנים 2014-

2016 מגלה פערים גדולים בהימצאות סוכרת ל-1,000 נפש – מנפת הגולן )70.5( לנפת יזרעאל 

)33.1(16. הממוצע הארצי בתקופה זו עמד על 56.3. 

ביישובים שבהם מתגוררים מעל ל- 10 אלף תושבים נמצאו שיעורים גבוהים ביותר של מקרי 

הסוכרת בג'סר א-זרקא )138.1(, בקלנסווה )122.5(, בתל שבע )111.7( ובאום אל-פחם )110.9(. 

בבדיקת קשר בין המדד החברתי-כלכלי לבין השיעור המתוקנן של מקרי סוכרת ביישובים בהם 

מתגוררים 10 אלף תושבים ויותר, לא נמצא קשר ביישובים ערביים, אלא רק ביישובים יהודיים. 

בדומה למדדי תמותה גם בתחלואה נרשמים הבדלים משמעותיים בין ערכי המדד באותה רמה 

חברתית-כלכלית. 

 כלכלי ושיעור הסוכרת, -הקשר בין המדד החברתי - 3.4.1 רשיםת

 2016-2014תושבים ויותר ממוצע  10,000ביישובים שמנו 

 

 .. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה2019, הודעה לתקשורת, דצמבר 2017-2011חברתי של היישובים בישראל, -פרופיל בריאותימקור: 

                                                                 

 יותר לגדול צפויה הקרובות השנים 15-ב לבריאות ההוצאה :2019 הבריאות על מבט - החדש הדוח צאת עם, OECD-המתוך:  15
 .2019. הודעה לתקשורת. למ''ס נובמבר ג"בתמ מהעלייה

 .בריאותי של היישובים בישראל-פרופיל חברתישיעור מתוקנן לגיל, מבוסס על נתוני למ''ס,  16
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 יםוחברתי יםגיאוגרפיהיבטים  –איזון סוכרת 

מהיעדים החשובים בטיפול בסוכרת מאחר והוא קשור להפחתת הסיכון איזון סוכרת הוא אחד 

 שמירה על ערכיהמשמעות של איזון סוכרת היא  החולה. לברי הגוף שילסיבוכים ארוכי טווח בא

בשילוב במידת  ,מושגת באמצעות ניהול אורך חיים בריאסוכר תקינים אצל המטופל, שמירה ה

בדם, כאשר הערך  HbA1Cהמדד המקובל לאיזון סוכרת הוא רמות חלבון  הצורך של טיפול תרופתי.

רבים פחות תלוי בנסיבות האישיות ובמצב הרפואי של החולה, אבל היעד הרצוי הוא במקרים הרצוי 

 .9%הערך לא אמור לעלות על  ,. בכל מקרה7% -מ

של בין היתר , כולל של המחלה הרבים והחמורים הא במניעת סיבוכייחשיבות איזון המחלה ה

נזקי הסיבוכים הם אלה שאחראים על פגיעה  כליות וכד'.ספיקת -איכלי דם, עיוורון, ומחלות לב 

מצב של סוכרת  חמורה באיכות החיים של החולים ואלה המקצרים את חייהם בצורה משמעותית.

קשות למצבו הרפואי של החולה ומהווה עילה למתן ההשלכות הלא מאוזנת נחשב למסוכן בשל 

 .17דרגת נכות, בהתאם לחומרת המצב, על ידי המוסד לביטוח לאומי

, חלקם קשורים לאיכות הטיפול במספר גורמים יםהצלחה בשמירה על איזון סוכרת תלויסיכויי ה

מלוות המלצות למטופלים חולי סוכרת ה והתנהגותו. , אורחות חייומאפייני החולהלהרפואי וחלקם 

, עיסוק בריאהקפדה על תפריט תזונתי הנחיות לשמירת אורח חיים בריא, לדוגמא, בבהכרח 

, קיימת חשיבות מאחר ומדובר במחלה כרונית, הנמשכת שנים רבות .גופנית וירידה במשקלבפעילות 

  להמלצות לניהול אורח חיים בריא. הןתרופתי והלטיפול  הן המטופלהיענות לרבה 

תחלואה בסוכרת אינה מתפלגת שווה בין קבוצות חברתיות שונות, כך, לדוגמא, הימצאות המחלה 

. הדבר נכון גם לאיזון 18כלכלית של המטופלים-חברתיתהירידה ברמה  עולה בצורה משמעותית עם

 רמות איזון גבוהות יותר נצפות בבעלי מעמד חברתי כלכלי גבוה יותר.  –סוכרת 

, נתוני האיזון עדיין לא זכו 19סוכרת לפי יישובים פורסמו לציבור הרחבהלמרות שנתוני התפלגות 

( בבני 9%לגבי שיעור סוכרת לא מאוזנת )המוגלובין מסוכרר מעל  םלכך. כאן אנחנו מפרסמים נתוני

תושבים אלף  10מעל של ומעלה לפי יישובים. הנתונים מחושבים עבור יישובים עם אוכלוסייה  25

 . 20ומתוקננים לגיל. מקור הנתונים הוא המרכז הלאומי לבקרת מחלות

תרשים 3.4.2 מציגים יישובים יהודיים וערביים עם שיעורים גבוהים ביותר של חולי סוכרת לא 

מאוזנים. שיעור החולים הלא מאוזנים גבוה יותר בישובים הערביים, כאשר היישובים עין מאהל, תל 

שבע ואבו סנאן מראים ערכים גבוהים במיוחד של חולים לא מאוזנים. היישובים היהודיים21 עם 

הערכים הגבוהים ביותר של חולים לא מאוזנים הם יישובים במעמד חברתי-כלכלי בינוני – בינוני 

                                                                 
ימוש במשאבת שסוכרת לא מאוזנת המטופלת טיפול אינטנסיבי באינסולין )ארבע זריקות ומעלה ביום או  17

תקנות הביטוח הלאומי )קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה(, נכות.  40% -מזכה חולה ב אינסולין(
 .1956-תשט"ז

ומעלה: ממצאים מהתכנית הלאומית  65כות בקרב בני כלכלי במדיי אי-. "פערים לפי מין ומצב חברתי2017ראה חרץ א' ומנור א'.  18
 ", משרד הבריאות.2017עמו  תשוויון בבריאות וההתמודדו-למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל" בתוך "אי

 , פורטל אינטרנטי של משרד הבריאות.מפת הבריאות היישוביתראה  19
 לאומי לבקרת מחלות על הנתונים.המרכז בענבר צוקר, מנהלת מחלקת רישום מחלות כרוניות ד"ר תודתנו נתונה ל 20
 לוד, רמלה ועכו. –מתוכם שלושה יישובים מעורבים  21

https://gis.health.gov.il/HealthMap/
https://gis.health.gov.il/HealthMap/
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חברתי כלכלי של היישובים( וכוללים לרוב יישובי פריפריה דרומית המדד השל  3-6נמוך )אשכולות 

קרית בון עולי אתיופיה כג, אוכלוסיית עולים משמעותית כולל הללו מהיישוביםגדול חלק וצפונית. 

 בערד. ה''מ לשעברימלאכי או עולי בר

( נרשם ביישובים ביישוב מכלל החולים 10%ביותר של חולי סוכרת לא מאוזנים )עד נמוך השיעור ה

  קריית אונו, בנימינה גבעת עדה, גבעת שמואל, תל מונד, קדימה צורן, מבשרת ציון ורמת השרון.

 
  22לא מאוזניםסוכרת חולי גבוה ביותר של  אחוזיישובים עם . 3.4.2תרשים 

 2019ומעלה,  25בני תושבים,  10,000ביישובים מעל 
 
 

 םערבי יםישובישובים יהודים                                                    
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 ביקורים במחלקות לרפואה דחופה לפי מאפיינים גיאוגרפיים 3.5

 
אודות נתונים ה קדש לנושא של ביקורים במחלקות לרפואה דחופה של בתי חולים כלליים.מו זהפרק 

חות "במסגרת דו .23נאספים ומתפרסים בפרסומים תקופתיים של משרד הבריאותהביקורים 

בהתאם למאפיינים  ,תקופתיים אלו מוצגות מגמות של שיעור הביקורים במחלקות לרפואה דחופה

דמוגרפיים, גיאוגרפיים ובריאותיים של הפונים. מקור המידע הוא דיווחי בתי החולים לאשפוז כללי 

 ונים ממערכות מידע מינהליות של המחלוקת לרפואה דחופה של בית חולים.הניז

 

יש לציין, כי השיעור של ביקורים במחלקה לרפואה דחופה מושפע מגורמים רבים, ביניהם קרבה 

לבית חולים, זמינות שירותי רפואה בקהילה ובפרט זמינות מוקדי רפואה דחופה בקהילה, או מוקדים 

. מאידך, תדירות הביקורים תלויה במידה רבה 24ות חולים )מלר''דים(לרפואה דחופה של קופ

זור השירות. אלו הם מאפיינים בריאותיים, כגון רמת יבמאפייני האוכלוסייה המתגוררת סמוך לא

התחלואה או מוגבלות, אך גם מאפיינים כלכליים, חברתיים ותרבותיים, אשר כוללים סוגי תעסוקה, 

ברתית, דפוסי פנאי ובילוי וגורמים אחרים שבכוחם להגביר או להקטין אורח חיים, רמת לכידות ח

 סיכון לאירוע חמור הדורש עזרה רפואית מיידית.

 

תוך רצון להדגיש  ,בפרק זה התמקדנו בהבדלים גיאוגרפיים בביקורים במחלקות לרפואה דחופה

מון מוקדי התערבויות על זורים ויישובים המציגים נתונים גבוהים במיוחד של ביקורים, לצורך סייא

נפש  5,000ידי ארגוני בריאות או רשויות מקומיות. הנתונים המוצגים הם ליישובים עם מעל 

 ומתוקננים לגיל.

 

 -ל 350עמד על  25על פי מידע הקיים במחלקות לרפואה דחופה, שיעור הביקורים המתוקנן לגיל

מחלה, חמישית עקב ם היו עקב . כשני שליש מהביקורי2015-2017נפש בממוצע לשנים  1,000

 נפש. 1,000 -ל 300ביקורים ללא לידות עמד על ה. שיעור סיבות חיצוניות וכעשירית עקב לידה

 ומעלה. 75הביקורים הגבוה ביותר נמדד בקרב תינוקות, צעירים בגיל צבא ומבוגרים בגילאי  שיעור

 .נרשם השיעור הנמוך ביותר 17-5לילדים בגיל 

 

 

  

                                                                 
 במחלקה לרפואה דחופה"., סדרת פרסומים "ביקורים אגף המידע, משרד הבריאות 23
", 2015שוויון בבריאות והתמודדות עמו -למידע על נגישות מוקדי רפואה דחופה בקהילה ראה פרסום "אי 24

 .62, עמ' 2פרק 
 לא כולל בתי חולים במזרח ירושלים 25
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מציג שיעור ביקורים במחלקות לרפואה דחופה לפי נפות )ללא לידות( בחלוקה לסיבת  3.5.1תרשים 

 הפנייה.

 

זור יזור הצפון, ובפרט באיהשיעורים הגבוהים ביותר של ביקורים במחלקות לרפואה דחופה נצפו בא

יזרעאל, כנרת וצפת. שיעורי הביקורים הגבוהים ביותר בשל מחלה נרשמו בעמק יזרעאל בפער 

ותי ביחס לאזורים אחרים. נפות כנרת וצפת מובילות משיעור הביקורים עקב סיבה חיצונית. משמע

 יהודה ושומרון.בהשיעורים הנמוכים נצפו בנפת ירושלים ו

 
 . ביקורים במחלקות לרפואה דחופה לפי נפה וסיבת ביקור, 3.5.1תרשים 

 2015-2017נפש, ממוצע  1,000 -שיעור מתוקנן ל

 

 
 

  

224

345

272

272

244

244

236

235

233

227

222

222

216

216

202

156

149

75

111

115

114

93

71

91

75

83

64

75

73

77

72

82

44

45

0 100 200 300 400 500

כ"סה

יזרעאל

כנרת

צפת

חדרה

באר שבע

עכו

פתח תקווה

השרון

חיפה

רמלה

תל אביב

אשקלון

רחובות

גולן

ירושלים

יהודה ושומרון

מחלה סיבה חיצונית



 2019אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

41 

 

יחס ביקורים עקב מחלה  .26( לצד שיעור הביקוריםRR) Ratio Rateמציג יחס ביקורים   3.5.1לוח 

 באזור יהודה ושומרון. בביקורים מסיבות  0.62 -מעל הממוצע הארצי באזור יזרעאל ו 1.5הוא פי 

 (.0.58( והנמוך ביותר ביהודה ושומרון )1.55חיצוניות יחס ביקורים גבוה ביותר נרשם בנפת כנרת )

 

 נפש,  1,000-שעור הביקורים במחלקות לרפואה דחופה, המתוקנן לגיל ל. 3.5.1לוח 
 2015-2017ממוצע 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
מציג יחס בין מספר הנצפה באוכלוסיית האזור )מחוז/נפה/ישוב( לבין המספר הצפוי על פי השיעור  -  Ratio Rate -יחס ביקורים   26

 .2019הארצי, המבוסס על הרכב אוכלוסיית ישראל. ראה פרסום אגף המידע "ביקורים ברפואה דחופה: מאפיינים גיאוגרפיים", 

 
 

 סיבה חיצונית מחלה  

שיעור   
מתוקנן 

 לגיל

RR  
 כ"מחוז/סה

שיעור 
מתוקנן 

 לגיל

RR  
 כ"מחוז/סה

 1.00 74.60 1.00 223.8 סה"כ

 0.59 43.9 0.68 156 ירושלים

 1.53 113.9 1.21 271.7 צפת

 1.55 115.3 1.22 272.4 כנרת

 1.51 111.1 1.55 345.2 יזרעאל

 1.24 91.3 1.06 236.1 עכו

 1.1 82 0.90 202.4 גולן

 0.84 64.1 0.99 227.1 חיפה

 1.26 92.8 1.09 244.3 חדרה

 1.12 82.9 1.04 233.3 השרון

 1.01 74.7 1.05 234.5 פתח תקווה

 1.02 75.3 0.99 221.9 רמלה

 0.97 72.3 0.96 216 רחובות

 0.99 73.4 0.99 221.8 תל אביב

 1.04 76.9 0.97 216.4 אשקלון

 0.96 70.9 1.09 243.7 באר שבע

יהודה 
 ושומרון

148.7 0.62 45.1 0.58 
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ר במחלוקת גבוהים ביותההביקורים  יעם שיעורתושבים  5,000מעל מציג יישובים  3.5.2תרשים 

(. היישובים עם שיעור RRלרפואה דחופה בשל מחלה, כפי שאלה מוצאים ביטוי ביחס הביקורים )

הביקורים הגבוה ביותר הם אילת, חצור גלילית, עפולה וקריית עקרון במגזר היהודי. משהד, עילוט, 

 נצרת וריינה במגזר הערבי, כולם ממוקמים באזור הצפון.

 

 
 (, Rate Ratioעלי שיעורים גבוהים ביותר של ביקורים בשל מחלה )יישובים ב 3.5.2רשים ת

2015-2017 
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במחלקות לרפואה דחופה מתרחש על רקע סיבות חיצוניות. אלו מתחלקות ביקורים מה חמישית

לפי נסיבות הפגיעה וכוללות פגיעות מכוונות ולא מכוונות, תאונות ופעולות איבה. כעשירית 

מציג את  3.5.3מהמבקרים במחלקות לרפואה דחופה על רקע פגיעה חיצונית מתאשפזים. תרשים 

מסיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה בשתי נקודות זמן. שיעור המתאשפזים  אשפוזיםהתפלגות 

 הגבוה ביותר נרשם בקרב אלו שסבלו מפגיעה מכוונת. 

 

 . אחוז האשפוזים מסיבות חיצוניות לפי נסיבות הפגיעה3.5.3תרשים 
 
 

 
 
 
 

 
לרפואה דחופה גבוה ביותר במחלקות הביקורים היישובים בעלי שיעור המרוכזים  3.5.3בתרשים 

הגבוה ביותר הינם לרוב יישובי  RRישובים יהודיים בעלי יחס הביקורים  בשל סיבה חיצונית.

הפריפריה הצפונית והדרומית. יישובים ערביים בעלי שיעורים גבוהים ביותר גם הם ממוקמים באזור 

דרוזית, בדואית  הצפון וכוללים יישובים בהם מתגוררת אוכלוסייה מגוונת מבחינה דתית )מוסלמית,

ערבית(. ככלל, שיעור הביקורים מסיבות חיצוניות, כמו גם בשל מחלה, גבוה יותר במגזר -ונוצרית

 הערבי.

 

ביקורים בשל מחלה או בשל סיבה  –ראוי לשים לב, כי ישנם יישובים הבולטים בשתי הקטגוריות 

 גרייה ועילוט במגזר הערבי.זנ-חיצונית. אלו הם חצור גלילית ואור יהודה במגזר היהודי, וטובא

 

אנו מקווים שהמידע המוצג כאן ימשוך תשומת לב של ראשי ערים ומועצות, כמו גם של ארגוני 

בריאות הפועלים באזור. אנו מאמינים כי גורמים אלה, המכירים היטב את האוכלוסייה ואת סביבת 

ונות ברמה המקומית, תוך החיים באזור יוכלו לזהות מוקדי בעיה ספציפיים ולפעול למציאת פתר

 .םשיתוף פעולה ביניה
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 (,Rate Ratioיישובים בעלי השיעורים הגבוהים ביותר של ביקורים בשל סיבה חיצונית )
 2015-2017  
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כוח  ,פערים בפריסת תשתיות. 4רק פ

 אדם ומיטות אשפוז
  מועסק במערכת הבריאות הכוח אדם  4.1

ומיטות אשפוז. רפואי כוח אדם  ,תשתיות תמגמות בפריסזה אנו ממשיכים במעקב אחרי פרק ב

שינינו את השנה  משרד הבריאות והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. סומיות המידע הם פרמקור

במינהל תכנון אסטרטגי לאור עבודה נרחבת שנעשתה  ח אדםוהנוגעים לכאופן הצגת הנתונים 

של חישוב האופן  ו. מהות השינוי הינ2020בחודש מרץ להתפרסם ועתידה  וכלכלי במשרד הבריאות

 נפש במדינת ישראל.  1,000-מספר הרופאים ל

מאפשרת לנו להעריך  דרך חישוב זו .ח האדם של הלמ"סודרך אחת לחישוב מתבססת על סקר כ

הינה , OECD-את מספר הרופאים גם ברמת המחוזות. הדרך השנייה, המקובלת במדינות ה

  נתונים מנהליים הנמצאים במשרד הבריאות.התבססות על 

 ,בריאות, המוצגים בפרק זה, הינם שיעורים של כוח אדם מועסקהאדם במקצועות השיעורי כוח 

וכן מתבססים על נתונים מנהליים  למ''סהסקרי כוח אדם תקופתיים של נאספים במסגרת ה

  .1הנמצאים ברשות משרד הבריאות

 רופאים
-נפש. שיעור זה מהווה גידול של כ 1,000-ל 3.14שיעור הרופאים בישראל עמד על  2019בשנת 

הגידול בשיעור הרופאים נובע מהגדלת  3.02.2, אז עמד שיעור הרופאים על 2010ביחס לשנת  %3.9

כמות הסטודנטים הלומדים רפואה בישראל, לצד גידול דרמטי בכמות הסטודנטים הישראלים 

עמד בשנת  ,המוכשרים בחו"ל. שיעור בוגרי חו"ל )כולל עולים( מתוך סך זרם הרופאים החדשים

 . 2008ביחס לשנת  29%מתוך כלל הרופאים החדשים, עלייה של  62%על  2018

בעשור האחרון התרחשה עלייה חדה בכמות הרופאים החדשים בכל שנה, אשר הושפעה ממספר 

גורמים. ראשית, מספר הסטודנטים שהחלו את לימודיהם בארץ הכפיל את עצמו במהלך העשור 

רבות שנקטו משרד הבריאות, אגף התקציבים במשרד האוצר, המועצה האחרון, כתוצאה מפעולות 

להשכלה גבוהה ואחרים. בין צעדים אלו ניתן למנות את פתיחת הפקולטות החדשות בצפת 

 ובאריאל, הכשרת מחלקות בבתי חולים לשמש כמחלקות אקדמיות ועוד. 

שלומדים רפואה בחו"ל.  מקור נוסף לגידול השנתי בכמות הרופאים החדשים הוא מספר הישראלים

 2018בשנה, עד שהגיעה בשנת  18%-כמות בוגרי חו"ל גדלה בקצב ממוצע של כ 2010שנת אז מ

מקבלי רישיונות חדשים. גם מספר הרופאים העולים נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות  762-ל

מגמות שהוצגו, בשנה. בצירוף שלוש ה 5%-עומד על כ 2010אז שנת קצב הגידול השנתי הממוצע מ -

המספר הכולל של הרופאים החדשים בכל שנה גדל בקצב מהיר יותר מאשר קצב גידול האוכלוסייה, 

                                                           
 למ"סהח אדם של ונתונים מנהליים מהימניים, העדפנו אותם על פני סקר כ לרשותנובמצבים בהם היו  1
 בהתבסס על נתונים מינהליים של משרד הבריאות 2
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 3.14-, ל2010בשנת  3.02-נפש, מ 1,000-דבר אשר הוביל לעלייה הדרגתית בשיעור הרופאים ל

 .2019בשנת 

מקלים יחסית הגידול הדרמטי בכמות הסטודנטים הישראלים המוכשרים בחו"ל נבע מתנאים 

לקבלת רישיון לעסוק ברפואה בארץ. תנאים אלו הביאו לעלייה משמעותית בכמות הסטודנטים 

. לפיכך, לצד העלייה המבורכת 3הלומדים במוסדות שרמתם האקדמית והקלינית נמוכה מאוד

בכמות הרופאים, ניתן להצביע על ירידה משמעותית באיכות הממוצעת של בוגרי חו"ל. זוהי תופעה 

ההסתמכות על כוח  בנוסף, .4מדאיגה, שהמשכה עלול לפגוע באופן חמור באיכות הרפואה בישראל

אדם הזורם למדינה ממקורות חיצוניים גרמה לבעיות שונות, ביניהן לפגיעה ביכולת תכנון כוח אדם 

  .לטווח ארוך ולהבדלים באיכות הרפואה

ה''מ יברובם עולי ברהיו בוגרי חו''ל,  עבודההישראלים בגילאי הרופאים מכלל  61%-כ 2019בשנת 

ה ניכרים הבדלים בפריסה נציין, כי  . 5לשעבר וישראלים בוגרי תארים ממדינות מזרח אירופ

גרי בושהנם ילה הבקרופאים השיעור כך,  ,הגיאוגרפית של הרופאים בהתאם למקום הכשרתם

   .(4.1.1-4.1.2 ימים)תרש ישראל גבוה במרכז הארץ ונמוך בפריפריה

זורים ישרבים מהם הועסקו בא ה''מ לשעבר,יל רופאים עולי ברשפרישתם בשנים האחרונות, עקב 

הפערים בין האזורים הצטמצמו, אך  ,פריפריאליים, השתנתה במידה מסוימת התמונה. נכון להיום

 .עדיין נשמרים. בהתאם לכך גם שיעור המומחים גבוה יותר באזורי המרכז הארץ מאשר בפריפריה

בלבד  18%במחוז תל אביב היו בוגרי ישראל, זאת לעומת  הילדים מרופאי 56% -למשל, יותר מ

  .(4.1.3 תרשים) במחוז הדרום

  לפי מחוז מגורים 2019-ו 2009. הרכב מקבלי רישיון שנים 4.1.1תרשים 

 

 מקור: משרד הבריאות

                                                           
לפרטים נוספים ניתן לעיין באתר האגף לרישוי מקצועות רפואיים במשרד הבריאות:  3

https://www.health.gov.il/Subjects/MedicalAndHealthProfessions/Pages/recognition.aspx 
החל אגף הרישוי במשרד הבריאות לנקוט בפעולות להקשחת תנאי קבלת רישיון לרפואה בארץ. פעולות  2019בשנת  4

 אלו צפויות להשפיע בעיקר על מוסדות שרמתם נמוכה )"רפורמת יציב"(.
 .2018כוח אדם במקצועות הבריאות משרד הבריאות.  5

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

201920092019200920192009201920092019200920192009
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 שנים שונות )באחוזים(. שיעור בוגרי ישראל בקהילה  לפי מחוז תעסוקה, 4.1.2 תרשים

 

 
 . משרד הבריאות. השיעור מחושב לפי מקום עבודה עיקרימאפיינים תעסוקתיים של רופאים בישראל. 2012*מקור: שמש וחב'.  

 ** מקור: עיבודי נתוני כוח אדם רפואי מתוך מאגרי מידע של משרד הבריאות בהתבסס על מידע מאתרי קופות חולים

 

 לפי מחוז ולפי ארץ לימודי רפואה 2019רופאי ילדים בשנת  התפלגות - 4.1.3תרשים 

 

 מקור: משרד הבריאות
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 סיעוד

בשנת  .אחרותמערביות משיך להיות נמוך ביחס למדינות בישראל משיעורו סיעוד, הבאשר למקצוע 

מדינת . OECD -, הממוצע במדינות ה8.7 -בהשוואה ל 5.1שיעור האחיות בישראל עמד על  2017

שיעור מסיימי הלימודים  2017גם בתחום זה כאשר בשנת  ,םולטת בשיעור נמוך של בוגריישראל ב

 .OECD 6-הבקרב מדינות  למאה אלף  44ממוצע של  למאה אלף נפש לעומת 24  בתחום עמד על

, על מנת לתת מענה למקצוע הסיעודבהרחבת מסגרות הכשרה  הבשנים האחרונות המדינה משקיע

 במערכת.למחסור הניכר 

 

 ח אדם לפי מחוזותוכ

מועסק במקצועות בריאות לפי מחוז התפלגות כוח אדם מגמות ב יםמציג 4.1.4-4.1.6תרשימים 

של וח אדם סקר כב םומקור ים תלת שנתיים. התרשימים מציגים ממוצעבשתי נקודות זמן תעסוקה

 . 7הלמ"ס

 2017 -ל 2010בחינת מגמות בכוח אדם רפואי לפי מחוזות מגלה עלייה בכלל המחוזות בין שנת 

מחוזות הפריפריאליים מציגים שיעורים נמוכים המחוז הדרום, בו נרשמה ירידה. את להוציא 

 משמעותית של כוח אדם.

עלייה  מחוז ירושלים, בו נרשמהאת מגמות הם יחסית יציבות להוציא סיעוד ההבמקצועות 

אחיות בשנים האחרונות. שיעור האחיות בחיפה הוא גבוה פי שניים משיעור משמעותית בשיעור ה

 האחיות במחוז הדרום.

. ראוי לציין את השיפור נכרת עלייה כללית בשיעור המועסקים בכלל המחוזות 8בכוח עזר רפואי

מחוז  בין המחוזות. עזר רפואישל כוח בשיעור כוח אדם באזור הצפון, מחוז בעל שיעור נמוך ביותר 

 מחוזות אחרים.בהשוואה לעל הפער  הבשיעור המועסקים תוך שמירתל אביב ממשיך להוביל 

  

                                                           
6 chart-graduates.htm#indicator-https://data.oecd.org/healthres/nursing 
. נזכיר כי יש להתייחס בזהירות לנתוני כוח אדם שמקורם בסקרים )כגון סקר כוח אדם של למ''ס(. 2019, כוח אדם במקצועות בריאות 7
 בלבדי אודות בעלי מקצועות בריאות מועסקים בישראל.עדכני ם זאת, נכון להיום סקרי כוח אדם של למ''ס מהווים מקור מידע ע
אופטומטריסטים, אופטיקאים, טכנאי מעבדה רפואית ופתולוגית, טכנאי מגוון מקצועות עזר כגון ולל ככוח עזר רפואי  8

 ואחרים. פיזיותרפיה וסייעים, טכנאי ועוזרי רוקחות

https://data.oecd.org/healthres/nursing-graduates.htm#indicator-chart
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 שנתי-ממוצע תלת, לפי מחוז תעסוקהנפש  1,000-להתפלגות הרופאים  .4.1.4 תרשים

   

 משרד הבריאותאגף מידע, . שנים שונות. כוח אדם במקצועות הבריאותמקור: 
 

 שנתי,-ממוצע תלת מחוז התעסוקה,לפי נפש  1,000-ל אחיותהתפלגות  .4.1.5 תרשים

 

 .שנים שונות. אגף המידע, משרד הבריאות. כוח אדם במקצועות בריאותמקור: 
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 שנתי-ממוצע תלתמחוז התעסוקה, לפי  9התפלגות כוח עזר רפואי .4.1.6 תרשים

 

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

 

 

ובמקצועות הבדלים בין המחוזות מבחינת מצבת כוח אדם ברפואת שיניים מציג  4.1.7תרשים 

לשכה הומקורם בסקר כוח אדם של  2015-2017. הנתונים המוצגים הם ממוצעים לשנים הבריאות

  .10מרכזית לסטטיסטיקהה

מרכז מחוז ה ,ופיזיותרפיסטיםבולט בשיעורי גבוה יחסית של רופאי שיניים  ככלל, מחוז תל אביב

דרום מציג שיעורים נמוכים מחוז הבתחום ריפוי בעיסוק ואילו ירושלים בתחום קלינאות תקשורת. 

 ביותר של המועסקים ברוב התחומים.

  

                                                           
כולל אופטומטריסטים, אופטיקאים, טכנאי מעבדה רפואית ופתולוגית, טכנאי פיזיותרפיה וסייעים, טכנאי ועוזרי רוקחות, טכנאי  9

תותבים רפואיים ותותבי רפואת שיניים, שינניות, סייעים לרופאי שיניים, מטפלים סיעודיים, טכנאי דימות רפואי וציוד טיפולי, טכנאים 
אחרים, יועצים רפואיים, עובדי בריאות קהילתית, פקחים בתחום הבריאות הסביבתית והתעסוקתית ומשלח יד נלווה אחר ועוזרים 

 .בתחום הבריאות
 2019, כוח אדם במקצועות הבריאות 10
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מועסקים ברפואת שיניים ובמקצועות בריאות נוספים לפי מחוז,  4.1.7תרשים 

 נפש 1000-, שיעור ל2015-2017ממוצע לשנים 

 

 

 

 
 אגף מידע, משרד הבריאות . 2019, מקצועות בריאותבכוח אדם מקור הנתונים: 

 מספר הדיאטניות הדרום נמוך במיוחד ועל כן לא מוצג מועסקים. 1,000 -הערה: הנתונים בסוגריים מבוססים על פחות מ

 .ניתנים להצגה, על כן נכללו בסה''כ ארצינתוני יהודה ושומרון הינם נמוכים ולא 
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 11הבדלים בפריסת מיטות אשפוז ועמדות 4.2

פרק זה כולל נתונים עדכניים לגבי פריסת מיטות ועמדות אשפוז בין מחוזות, שהיו זמינים נכון למועד 

 פרסום הדו"ח. 

נפש  1,000 -ל שיעור המיטות .12מיטות לאשפוז כללי בתקן 15,963 היו בישראל 2018בסוף שנת 

 . 1.72באותה השנה. השיעור המתוקנן לגיל הוא  1.8עמד על 

מציגים מגמות בשיעורי המיטות באגף הכללי, לפי סוג המחלקה, החל  4.2.10-4.2.1תרשימים 

לצד מספר לפי מחוז. מוצגים . הנתונים 13שוויון-, שנת תחילת המעקב בדוחות אי2008משנת 

להציג גם את מדד התפוסה של המיטות במחלקות בשנת המדידה המיטות לפי מחוז, בחרנו 

 האחרונה. נתון זה מעלה תמונה מורכבת על מצב מערכת האשפוז בישראל.

חשוב להזכיר, כי בימים אלה פועלת מערכת הבריאות להקמת בית חולים שני בנגב, שעל הקמתו 

שבע, מתוכנן להכיל  . בית החולים החדש, שימוקם בבאר2016החליטה ממשלת ישראל בשנת 

מיטות אשפוז ובכך לשנות בצורה משמעותית את מאזן שיעור המיטות בין מחוז  500בשלב הראשון 

הדרום לבין שאר המחוזות. נכון להיום התוכנית להקמת בית החולים נמצאת בשלבי מכרז 

אשפוז . התוכנית להקמת בית חולים חדש בנגב מחזקת את המאמץ להגדלת היצע שירותי מתקדמים

 בדרום, שבמסגרתו הוקם בית חולים באשדוד לפי מספר שנים.

( מלמדים על המשך מגמת 2018עיון במגמות אשפוז לאורך זמן ובפרט בשנת המדידה האחרונה )

במספר מיטות האשפוז ברוב המחוזות. תמונה חיובית יותר נצפית במחוז הדרום, שמצבו ירידה 

 אסותא באשדוד.השתפר משמעותית עם פתיחת בית חולים 

ניתן להתרשם מהמגמה הכללית של ירידה בשיעור המיטות בין שנת  (4.2.1בחלוקה לנפות )תרשים 

זור זה נצפתה מגמה הפוכה י. באנפת אשקלוןהמאפיינת את כל הנפות מלבד , 2018לשנת  2014

 בזכות פתיחת בית החולים באשדוד. 

  

                                                           
אגף המידע במשרד הבריאות, שנים מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום בישראל, הפרק מבוסס על נתוני פרסום  11

 שונות ועיבוד נתונים מתוך מאגר נתוני אשפוז של המשרד.
פנימי, טיפול נמרץ, ילדים, כירורגי, יולדות והמחלקות להשהיה. מיטות בתקן: מספר  –אשפוז כללי: כולל האגפים  12

 מיטות האשפוז המאושר בתעודת הרישום של בית החולים בזמן מוגדר.
. אגף לכלכלה וביטוח בריאות, משרד 2010 שוויון בבריאות וההתמודדות עמו-אי. 2010אברבוך א', קידר נ' וחורב ט'.  13

 הבריאות.
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 נפש, לפי נפות, מתוקנן לגיל 1,000-שיעור המיטות לאשפוז כללי ל . 4.2.1 תרשים

 

 
 

  אגף לפי אשפוז במיטות מגמות
 

 שיעור המיטות בכלל המחוזות.נצפת יציבות עם ירידה קלה בבתחום זה  האשפוז הכללי:

, נצפה במחוז תל אביב. מחוזות תל  14מבחינת אחוזי התפוסה, הערך הגבוה ביותר, מעל לתקן

אך גם מראים שיעורי תפוסה גבוהים ביותר.  ,וחיפה מובילים מבחינת שיעור המיטותאביב 

 כלומר, המצבת הקיימת של מיטות אינה נותנת מענה מספק לצרכים של האוכלוסייה.

                                                           
  .אחוז תפוסת המיטות בתקן מצביע על מספר ימי האשפוז שהיו בפועל בתקופה מוגדרת בהשוואה לימי האשפוז הפוטנציאליים 14
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נצפה המשך ירידה בשיעור המיטות בכל המחוזות להוציא מחוז ירושלים. מנתוני אגף פנימי: 

ה ניכרים אחוזי תפוסה גבוהים במחוזות תל אביב וצפון. התפוסה ניתן ללמוד, כי בתחום ז

 התפוסה הגבוהה ביותר נצפתה במחוז ירושלים.

ירידה במחוזות ירושלים,  –ניתן לזהות מגמות מעורבות במחוזות השונים  :אגף טיפול נמרץ

. מחוז הדרום ממשיך במגמת עלייה והגיע לרמת השיעור מחוזותשאר העלייה בו ,ותל אביבצפון 

חיפה ממשיכה להוביל בתחום זה מעל שאר המחוזות. נתוני התפוסה בכלל . במחוז תל אביב

 המחוזות עומדים בתקן.

הנתונים מצביעים על שיפור משמעותי בשיעור המיטות במחוז הדרום בשנים  :אגף ילדים

אחרונות ויציבות יחסית בשאר המחוזות, מלבד מחוז ירושלים שממשיך בירידה הדרגתית 

שנים. נתוני התפוסה בכלל המחוזות עומדים בתקן, כאשר מחוז תל אביב מציג תפוסה  לאורך

 .99%מלאה עם ערך של 

מצב המיטות בתחום הינו יציב יחסית. גם בתחום זה ירושלים מראה ירידה קלה  :אגף כירורגי

במדד בין שתי נקודות המדידה האחרונות, זאת בהמשך למגמה כוללת שנצפתה לאורך שנים. 

 .107% -במחוז תל אביב התפוסה היא הגבוהה ביותר בין המחוזות ועולה ל

בין מחוז ירושלים לבין שאר המחוזות. עם זה ניכרים פערים משמעותיים אגף ב :אגף יולדות

, דבר שמלמד על כך, שהמענה 109%זאת, התייחסות למדד התפוסה מלמדת על תפוסה של 

זורי תל אביב ילאוכלוסייה באזור זה אינו מספק על אף שיעור גבוה של מיטות אשפוז. גם א

 בהתאמה. 104% -ו 115%ומרכז מראים תפוסה מעל התקן, עם 

 
 נפש 1,000-. שיעור המיטות לאשפוז כללי לפי מחוזות ל4.2.2תרשים 
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 2018תפוסה בתקן באשפוז כללי, . 4.2.1לוח 

 

-ל מיטות שיעור מחוז

 נפש 1000

 תפוסה אחוז

 83% 1.52 דרום

 89% 2.36 חיפה

 99% 2.05 ירושלים

 86% 1.72 מרכז

 89% 1.41 צפון

 104% 2.38 אביב תל

 

 
 ומעלה 45בני  1,000-ל לפי מחוזותפנימי . שיעור המיטות לאשפוז 4.2.3תרשים 

 

 
 

 
 2018תפוסה בתקן באגף פנימי, . 4.2.2לוח 

 

 מחוז
 1000-ל מיטות שיעור

 נפש
 תפוסה אחוז

 83% 1.97 דרום

 93% 2.48 חיפה

 110% 2.36 ירושלים

 92% 2.00 מרכז

 102% 1.63 צפון

 106% 2.58 אביב תל
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 נפש 1,000-ל לפי מחוזותבאגף לטיפול נמרץ . שיעור המיטות 4.2.4 תרשים

 

 
 

 2018תפוסה בתקן בטיפול נמרץ כללי, . 4.2.3לוח 

 
 1000-שיעור מיטות ל מחוז

 נפש

 אחוז תפוסה

 66% 0.09 דרום

 86% 0.12 חיפה

 67% 0.11 ירושלים

 86% 0.08 מרכז

 89% 0.07 צפון

 65% 0.09 תל אביב
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 0-14ילדים בגיל  1,000-. שיעור המיטות באגף הילדים לפי מחוזות ל4.2.5תרשים 

 

 
 

 2018תפוסה בתקן באגף הילדים, . 4.2.4לוח 

 

 1000-שיעור מיטות ל מחוז

 נפש

 אחוז תפוסה

 74% 0.83 דרום

 68% 1.27 חיפה

 80% 1.07 ירושלים

 77% 0.92 מרכז

 60% 0.92 צפון

 99% 1.25 תל אביב

 
 נפש לפי מחוזות 1,000-. שיעור המיטות באגף הכירורגי ל4.2.6תרשים 
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 2018תפוסה בתקן באגף הכירורגי,  4.2.5לוח 

 

 מחוז
 1000-שיעור מיטות ל

 נפש
 אחוז תפוסה

 85% 0.44 דרום

 89% 0.87 חיפה

 89% 0.67 ירושלים

 78% 0.58 מרכז

 93% 0.42 צפון

 107% 0.89 תל אביב

 

 

 נפש, לפי מחוזות 1,000-שיעור המיטות באגף היולדות ל. 4.2.7תרשים 

 
 

 2018תפוסה בתקן באגף היולדות, . 4.2.6לוח 

 

 1000-שיעור מיטות ל מחוז

 נפש

 אחוז תפוסה

 96% 0.76 דרום

 95% 0.78 חיפה

 109% 1.40 ירושלים

 104% 0.62 מרכז

 86% 0.81 צפון

 115% 0.79 תל אביב
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 15אשפוזעמדות מגמות במספר 
בין שתי נקודות הזמן האחרונות שנמדדו לא נצפו שינויים משמעותיים במצבת  רפואה דחופה:

עמדות האשפוז במחוזות. במספר מחוזות נצפו ירידות קלות בשיעור העמדות. בולטת מגמה 

 לצמצום הפער בין שיעור העמדות בין המחוזות לאורך זמן.

, אם יציביםיחסית הניתוח בין המחוזות הם גדולים והפערים בשיעור עמדות עמדות ניתוח: 

כי בשנים אחרונות נצפתה עלייה במחוז הדרום. גם במחוז הצפון נצפתה עלייה קלה בשיעור 

 העמדות.

העלייה המשמעותית במחוז הדרום בעמדות התעוררות לאורך כל : 16עמדות התעוררות

ניכרת התכנסות  ,המחוזות. ככלל תקופת המדידה אפשרה לצמצם פער ניכר בין מחוז זה לשאר

 בשיעורי העמדות אם כי מחוזות תל אביב וחיפה מציגים ערכים גבוהים ביחס לשאר המחוזות. 

 
 נפש 1,000-. עמדות לרפואה דחופה לפי מחוז, שיעור ל4.2.8תרשים 

 
  

                                                           
 יתוח, רפואה דחופה וכד'(יחידות טיפול המיועדות לצרכים רפואיים שונים )כגון נ –עמדות אשפוז  15
  יחידת טיפול המיועדת למטופלים שעברו הרדמה במהלך ניתוח –עמדת התעוררות  16
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 נפש 1,000-. עמדות ניתוח לפי מחוז, שיעור ל4.2.9תרשים 

 

 
 

 נפש 1,000-התעוררות לפי מחוז, שיעור ל . עמדות4.2.10תרשים 
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בחינת בעלות על ביטוחי בריאות . 5פרק 
וולונטריים )שב"ן ומסחרי( ושימוש בהם 

 לפי הכנסה 

 2018ממצאים מסקר מבוטחים 

 גרינברג, אלינור אבני ועירא יערי-שולי ברמלי

 1ברוקדייל-ג'וינט-מכון מאיירס

 

 רקע. 1

על  לצד השגשוג והצמיחה הכלכלית שלה. ,מדינת ישראל מתמודדת עם עוני המוסיף ומתקיים בה

משפחות, שבהן  469,400בישראל חיות בעוני  ,2018פי דוח של המוסד לביטוח לאומי לשנת 

)כלומר,  21.2%נפשות. הנתונים מראים שתחולת העוני של כלל האוכלוסייה עומדת על  1,810,500

 30%-ל חמישה ישראלים מוגדר עני(, ששיעור הילדים החיים בעוני גבוה יותר ושווה לאחד מכ

אחרות, ישראל היא בין  OECD. בהשוואה למדינות 19%-וששיעור הזקנים החיים בעוני הוא כ

המדינות "המובילות" בשיעורי העוני במונחי הכנסה פנויה הכוללת תשלומי העברה ומיסים )רביעית 

לאומית גם -של האוכלוסייה ושנייה בשיעורי העוני של הילדים(. ההשוואה הבין בשיעורי העוני

מלמדת שלמדיניות צמצום העוני בישראל הייתה השפעה נמוכה על חילוץ מעוני לעומת במדינות 

 .2מפותחות אחרות

שיטת חישוב ממדי העוני הנהוגה בישראל ומפורסמת על ידי המוסד לביטוח לאומי דומה לזו של 

. היא מגדירה את ההכנסה הכספית הפנויה החציונית כסמן לרמת החיים ומגדירה -OECDה

היה ממוצע ההכנסה הכספית ברוטו לחודש למשק בית  2017באמצעותה את קו העוני. בשנת 

. חציון ההכנסה 3בעשירון העליון₪  58,446-בעשירון התחתון ל₪  2,937והיא נעה בין ₪,  20,027

יש פערים ₪(.  2,875)קרי, קו העוני לנפש היה ₪  5,750בית בשנה זו היה הפנויה החודשית למשק 

גם כאשר בוחנים את ההוצאה החודשית לתצרוכת של משק בית, פערים אשר באים  ,בין העשירונים

₪  1,784-בחודש בעשירון התחתון ל₪  421לידי ביטוי גם בהוצאה על בריאות. הוצאה זו נעה בין 

 לא כולל תשלומי החובה למס בריאות(.₪;  931ע בעשירון העליון )ממוצ

                                                           
 העבודה מומנה בסיוע משרד הבריאות וארבע קופות החולים 1
. ירושלים: המחבר. 2018דוח שנתי  –ממדי העוני והפערים החברתיים (. 2019מקור: המוסד לביטוח לאומי. )2

Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdfhttps://www.btl.gov.il/ 
. 2018. ירושלים, 2019מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. הכנסה והוצאה חודשית לתצרוכת בעשירונים של משקי בית לשנת  3

ps://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/households17_1755/h_print.pdfhtt 

https://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/oni2018.pdf
https://www.cbs.gov.il/he/publications/DocLib/2019/households17_1755/h_print.pdf
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התפלגות ההוצאה החודשית של משקי הבית על בריאות לפי רכיבים מעלה תמונה הקשורה 

(. בכל עשירוני ההכנסה, 4להוצאת משקי הבית על ביטוחי בריאות וולונטריים )שב"ן ומסחרי

כשליש   –ההוצאה על בריאות  ההוצאה על ביטוחי הבריאות הוולונטריים היא רכיב משמעותי מסך

מן ההוצאה על בריאות של העשירון התחתון  25%-כ₪(,  339מן ההוצאה הממוצעת על בריאות )

מן ההוצאה על  40%-ועד כ₪(  131כשליש מן ההוצאה על בריאות של העשירון השני )₪(,  106)

 4%-יאות בממוצע כ. אולם, משפחות בעשירון התחתון מוצ₪2( 692בריאות של העשירון העליון )

 בלבד שמוציאות משפחות בעשירון העליון.  1%לעומת  ,מסך הכנסתן ברוטו על ביטוחי בריאות

אחר תפקוד מערכת הבריאות מנקודת מבטם של  1995ברוקדייל עוקב מאז -ג'וינט-מכון מאיירס

נסקור בפרק זה  ,2018. על בסיס נתוני סקר 20185המבוטחים. ממצאי הסקר האחרון נאספו בשנת 

במצב בריאותם, בשימוש בשירותי בריאות  6את ההבדלים בין החיים בעוני לאלו שאינם חיים בעוני

 ובבעלות על ביטוחי בריאות וולונטריים. 

 אלו שאינם חיים בעונילעומת  של אנשים החיים בעוני םמצב בריאות. 2

 .ושימוש בשירותי בריאות

, מצב בריאותם של אלו החיים בעוני גרוע 7ממחקרים אחרים ממצאי הסקר מראים, שכפי שידוע גם

(. כך למשל שיעור החולים הכרוניים בקרב אנשים 5.1יותר מזה של אלו שאינם חיים בעוני )לוח 

(. זאת ועוד, שיעור גבוה יותר של 26%( גבוה יותר משיעור זה בקרב האחרים )37%החיים בעוני )

יווחו על תחושת מצוקה נפשית שקשה היה להם להתמודד אנשים החיים בעוני לעומת האחרים ד

, בהתאמה(. 17%לעומת  35%, בהתאמה( ועל מצב בריאות בינוני ומטה )19%לעומת  26%איתה )

הבדלים אלו נשמרים גם לאחר פיקוח על משתנים כגון מין וגיל. אם לא נאמר אחרת, כל 

  .95%ההבדלים המופיעים במסמך זה מובהקים ברמה של 

 

 

 

 

 

                                                           
המונח "שב"ן" מתייחס לתוכניות שירותי הבריאות הנוספים הנמכרות על ידי קופות החולים )כללית מושלם ופלטינום, מכבי מגן זהב  4

מסחרי" משמש לתיאור ביטוח המוצע על ידי חברות ביטוח  ומכבי שלי, מאוחדת עדיף ומאוחדת שיא, לאומית כסף וזהב(; "ביטוח
 פרטיות ולמטרות רווח )למשל, הראל, מגדל וכלל( וכולל ביטוח פרט וקבוצתי.

(. תמצית ממצאי הסקר 2019גרינברג, ש., ויערי, ע. )-היענות. להרחבה על ממצאי הסקר ר': ברמלי 62%איש עם  3,508בסקר רואיינו  5
 ברוקדייל. להרחבה ר':-ג'וינט-חר דעת הציבור על רמת השירות ותפקוד מערכת הבריאות. ירושלים: מכון מאיירסעשר העוקב א-השנים

https://brookdale.jdc.org.il/publication/national-consumer-health-survey-2018/ 
י גודל משק הבית שלו והכנסתו. בהתאם )שהוזכרה לעיל( לפ OECD-אדם עני הוגדר בסקר בדומה להגדרת המוסד לביטוח לאומי וה 6

לגודל משק הבית שעליו דיווח, נשאל המרואיין על הכנסתו ביחס לקו העוני של אותה קטגוריית הכנסה; אם ההכנסה הייתה נמוכה 
 מקו העוני המרואיין הוגדר עני.

 .Social science & Pickett, K. E., & Wilkinson, R. G. (2015). Income inequality and health: a causal reviewר' לדוגמה:  7
.326-, 316128, medicine 
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: הבדל בין אנשים החיים בעוני לאלו שאינם חיים בעוני במצב הבריאות 5.1לוח 

 )באחוזים(

 אינם חיים בעוני אנשים החיים בעוני 

 26 37 חולים במחלה כרונית*

 17 35 מצב בריאות סובייקטיבי בינוני ומטה*

 19 26 חשו מצוקה נפשית*

 *p<0.05 

בבחינת ההבדלים בין אנשים החיים בעוני לאחרים בשימוש בשירותים התמונה מורכבת יותר )לוח 

(. כך למשל, לא נמצא הבדל בין אנשים החיים בעוני ואלו שאינם חיים בעוני בשיעורי המבקרים 5.2

גבוה אצל רופא משפחה או אצל רופא יועץ ובשיעורי ניתוחי חירום. יחד עם זאת, כן נמצא כי שיעור 

יותר של אנשים החיים בעוני לעומת האחרים ביקרו בחדר מיון, עברו ניתוח אלקטיבי והתאשפזו 

 בבית חולים.

 : הבדלים בין אנשים החיים בעוני לאחרים בשימוש בשירותי בריאות )באחוזים(5.2לוח 

 אינם חיים בעוני אנשים החיים בעוני 

 NS 88 84ביקרו אצל רופא משפחה בשנה האחרונה

 NS 59 59ביקרו אצל רופא יועץ בחצי השנה האחרונה

 15 21 * ביקרו בחדר מיון בבית חולים

 16 26 *אושפזו בבית חולים בשנתיים האחרונות

 NS 5 4עברו ניתוח חירום בשנתיים האחרונות

 10 15 *עברו ניתוח אלקטיבי בשנתיים האחרונות

NS  ;ההבדל אינו מובהק *p<0.05 

 

 

 . בעלות על ביטוחי בריאות וולונטריים )שב"ן ומסחרי( 3

ומעלה(  22שיעורי הבעלות על ביטוחים וולונטריים )שב"ן ומסחרי( בקרב האוכלוסייה הבוגרת )מגיל 

  51%-בישראל נמצאים בעלייה מתמדת. בעשרים השנים האחרונות עלו שיעורים אלה מ

 60%-בעלות על שב"ן ו 86%-( ל1999בעלות על ביטוח מסחרי )בשנת  24%-בעלות על שב"ן ו

 (. 5.1( )תרשים 2018בעלות על ביטוח מסחרי )בשנת 
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: שיעורי הבעלות על ביטוחים וולונטריים )שב"ן ומסחרי(  בקרב מבוגרים מגיל 5.1תרשים 

 )באחוזים( 2018-1999ומעלה,  22

 

שיעורי הבעלות על הביטוחים הוולונטריים גבוהים בקרב כל קבוצות האוכלוסייה, כפי שניתן לראות 

, אולם יש הבדלים מובהקים בין קבוצות אוכלוסייה. כך נמצא כי שיעורי הבעלות גבוהים 5.3בלוח 

מת אך נמוכים יותר על ביטוח מסחרי בקרב הנשים לעומת הגברים, המבוגרים לעו ,יותר על שב"ן

הצעירים והחולים לעומת הבריאים; והם גבוהים יותר גם בבעלות על השב"ן וגם על המסחרי בקרב 

 היהודים לעומת הערבים. 

 : בעלות על ביטוחי בריאות לפי קבוצות אוכלוסייה שונות )באחוזים(5.3לוח 

 ביטוח מסחרי שב"ן  

 63 82 גברים מין*

 57 90 נשים

 60 84 44-22 קבוצת גיל*

64-45 87 63 

65+ 94 56 

 53 70 ערבים קבוצת אוכלוסייה*

 62 91 יהודים 

 57 92 חולים כרוניים מצב בריאות*

 61 84 בריאים

 39 76 חיים בעוני הכנסה*

 63 88 חיים בעוני-לא 

 60 86  סך האוכלוסייה

 *p<0.05 

 

עולה כי שיעור הבעלות על שב"ן בקרב החיים בעוני הוא אומנם נמוך יותר משיעור זה  5.3מלוח 

-בקרב הלא 88%בקרב החיים בעוני לעומת  76%י, אך הוא שיעור לא נמוך )נחיים בעו-בקרב הלא
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חיים בעוני(. בנוגע לביטוח המסחרי המצב הוא שונה. שיעור הבעלות על ביטוח מסחרי הוא הנמוך 

( 57%לעומת בקבוצות אוכלוסייה אחרות כגון, חולים כרוניים ) ,(39%החיים בעוני ) ביותר בקרב

 . 8(53%וערבים )

חיים בעוני בסוג הפוליסה שבבעלותם -יש לציין כי לא נמצאו הבדלים מובהקים בין החיים בעוני ללא

ה של בעלי ביטוח )פרט או קבוצתי( ובתחומי הכיסוי של הפוליסה )כגון תרופות וניתוחים(. שיעור גבו

 )ללא קשר להכנסה( אינם יודעים אילו תחומי כיסוי מכסה הפוליסה שברשותם.

 סיבה עיקרית והשפעה  –. בעלות על תוכנית שב"ן 4

מרואיינים שדיווחו שיש להם תוכנית שב"ן כלשהי נשאלו מהי הסיבה העיקרית להחזקתה. סיבות 

כדי לקבל כיסוי רחב ושירות מהיר" ו"כוח ההרגל" כגון "לכולם יש", "מחזק את תחושת הביטחון", "

ניתנו בשיעור דומה על ידי החיים בעוני ועל ידי האחרים. אולם, שיעור גבוה יותר של החיים בעוני 

בקרב החיים בעוני בעלי  23%אמרו שהסיבה העיקרית היא "כדי לקבל הנחות והטבות מהקופה" )

 , בהתאמה(. 5%לעומת  8%שכנעו אותי לעשות" )חיים בעוני(, ו"-בקרב הלא 15%שב"ן לעומת 

מרואיינים שדיווחו שאין להם תוכנית שב"ן נשאלו איך לדעתם משפיעה העובדה שאין להם שב"ן 

על רמת היחס והשירות שהם מקבלים מן הקופה. אומנם רוב המרואיינים ציינו כי לדעתם אין 

מן האחרים  12%החיים בעוני לעומת  מן 17%השפעה, אך יש הבדלים בין החיים בעוני לאחרים; 

 (. 5.2אמרו שהעובדה שאין להם תוכנית שב"ן משפיעה לרעה )תרשים 

: הערכת השפעת העדר הבעלות על תוכנית שב"ן על רמת היחס והשירות של 5.2תרשים 

 הקופה )באחוזים( 

 

 

 . שימוש בביטוח בריאות מסחרי5

מרואיינים שדיווחו שיש ברשותם ביטוח בריאות מסחרי כלשהו נשאלו האם הם השתמשו בשנתיים 

האחרונות בשירותים המכוסים בביטוח שלהם. באופן כללי שיעורי השימוש בביטוח המסחרי הם 

                                                           
לעומת העניים  2עניים סיכוי של פי -ממצאים דומים נמצאו גם בניתוח רב משתני מסוג רגרסיה לוגיסטית. הניתוח הרב משתני מצא כי ללא 8

וזאת לאחר פיקוח על משתני הרקע האחרים )גיל, מין, מחלה כרונית  ,להיות בעלי ביטוח מסחרי 2.5יות בעלי תוכנית שב"ן וסיכוי של פי לה
 וקבוצת אוכלוסייה(. 

4 5
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נמוכים, כאשר רק אחד מכל ארבעה שיש לו ביטוח מסחרי דיווח שהשתמש בו בשנתיים האחרונות. 

 מהם דיווחו כי השתמשו בביטוח.  6%בקרב אנשים החיים בעוני הוא חמור אף יותר, רק אולם המצב 

 . סיכום ודיון6

ממצאי הסקר מלמדים כי מצב הבריאות של אנשים החיים בעוני בישראל גרוע יותר מזה של 

אוכלוסיית האנשים שאינם חיים בעוני. נוסף לכך, הם פונים יותר לחדרי מיון, ושיעור גבוה מהם 

עובר ניתוח אלקטיבי ומאושפז בבית חולים. עם זאת, נמצא כי הם פונים לרופא המשפחה ולרופא 

 הילה בשיעורים דומים לאלה של האחרים . יועץ בק

בפרק זה התמקדנו בקשר שבין הכנסה ובין ביטוחי בריאות וולונטריים )שב"ן ומסחרי(. מנתוני 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה עולה כי ההוצאה על ביטוחי הבריאות הוולונטריים היא רכיב 

קרב משקי הבית בעשירון משמעותי מסך ההוצאה על בריאות בכל משקי הבית בישראל. גם ב

התחתון ובעשירון השני ההוצאה על ביטוחי בריאות מסך ההוצאה על בריאות היא משמעותית 

 , בהתאמה(. 30%-ו 25%)

במקביל, מנתוני הסקר עולה כי שיעורי הבעלות על הביטוחים הוולונטריים בקרב האוכלוסייה 

כגון  ,ב קבוצות אוכלוסייה חלשותהבוגרת בישראל נמצאים בעלייה מתמדת והם גבוהים גם בקר

חולים כרוניים, מבוגרים ואלו החיים בעוני. שלושה מכל ארבעה אנשים החיים בעוני דיווחו שיש 

מהם דיווחו שיש להם ביטוח מסחרי. אף על פי ששיעור האנשים החיים  40%-להם תוכנית שב"ן וכ

בעלות בקבוצות האחרות שנבדקו, בעוני שיש להם ביטוח מסחרי הוא הנמוך ביותר מבין שיעורי ה

(. כרבע מן האנשים החיים בעוני שמחזיקים שב"ן אמרו שהסיבה 39%עדיין הוא שיעור משמעותי )

מן אלו החיים בעוני  17%-העיקרית שיש להם שב"ן היא קבלת הנחות והטבות מקופת החולים. כ

מרו שלדעתם העובדה שאין מאלו שאינם חיים בעינו ואין להם שב"ן א 12%שאין להם שב"ן לעומת 

 .להם שב"ן משפיעה לרעה על רמת היחס והשירות שהם מקבלים מן הקופה

בעוד רבע מבעלי הביטוח המסחרי שאינם חיים בעוני דיווחו שהשתמשו בביטוח שלהם בשנתיים 

דיווחו על  6%האחרונות, רוב רובם של אלו החיים בעוני שיש להם ביטוח לא השתמשו בו )רק 

כגון השכלה נמוכה, העובדה שהם  ,בשל מאפיינים אחרים של אלו החיים בעוני .וליסה(שימוש בפ

משתמשים פחות מקבוצת אלו שאינם חיים בעוני בביטוח שלהם כשלעצמה לא מפתיעה, אך גודל 

 ההבדל כן. 

ניתן להעלות כמה חסמים אפשריים שמובילים לשימוש החסר של החיים בעוני בביטוחים 

החסם המרכזי הוא כנראה החסם הכלכלי; ייתכן כי ההשתתפות העצמית  המסחריים. אולם

בביטוחים המסחריים שיכולה להגיע אף לאלפי שקלים, מפחיתה את השימוש בהם בקרב החיים 

בעוני. שני חסמים מרכזיים אפשריים נוספים הם: חוסר ידע ונגישות השירות המכוסה בביטוח. ייתכן 

וגע לאופן הפעלת הביטוח או לכיסויים שהביטוח מציע נמוכה יותר כי רמת הידע של מבוטח עני בנ

מרמת הידע של מבוטח שאינו עני. נוסף לכך, שיעור גבוה יותר מן העניים מוותרים על שירותים 

בגלל המרחק ממקום המגורים למקום קבלת השירות, מכאן שייתכן שגם המרחק מהווה מחיר צל 
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אשר ניתנים במערכת  ,ים המכוסים בביטוחי הבריאותבהשפעתו על השימוש בשירותים רפואי

 הפרטית וממוקמים בעיקר במרכז הארץ. 

בסקר לא נבדקה מידת השימוש בשירותי השב"ן ולכן נתון ההשוואה בין אלו החיים בעוני לעומת 

האחרים לא מוצג כאן. ניתן לשער ששיעור החיים בעוני המשתמשים בתוכניות השב"ן נמוך יותר 

לו שאינם חיים בעוני המשתמשים בהן וכי כדאי לבחון האם גם בתוכניות השב"ן משיעור א

 מתקיימים חלק מן החסמים שהוזכרו לעיל. 

בהיקפים נמוכים יותר בהשוואה  לסיכום, אנשים החיים בעוני בעלי ביטוח וולנטרי )שב"ן ומסחרי(

ותורמת להכבדה של לאחרים. בעלות על ביטוח לא בהכרח תורמת להגדלה של תוצאי בריאות 

אלא שככל שביטוחים אלה מציעים הרחבה של שירותים  ,ההוצאה על בריאות של משקי בית אלו

חיוניים )דוגמת הנחה על תקופות או הרחבה של מספר טיפולים המוקנים בסל(,  הרי שעולות 

ידה נמוכה שוויון. בנוסף, אנשים החיים בעוני הרוכשים ביטוחים מנצלים אותם במ-שאלות אודות אי

 יותר, היבט נוסף של אי שוויון.

כדי לזהות מהן הסיבות לשיעורי הבעלות על ביטוחי בריאות וולונטריים ולשימוש הנמוך בהם בקרב 

אקונומי על הבעלות ועל השימוש -יש להעמיק ולחקור את ההשפעה של המצב הסוציו, החיים בעוני

השוויון -יין את הפערים המגדילים את איבביטוחים וולונטריים. מחקר כזה יוכל לזהות ולאפ

 במערכת הבריאות הישראלית.    
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על  .  6פרק   בית  משקי  רכישת הוצאות 

 תרופות 

נתונים מתוך מרכז הידע של משרד הבריאות ומכון גרטנר בנושא  

 שוויון בבריאות-אי

  עפרה  ד"ר מיכל בנדרלי, ד"ר ברניס אוברמן,גב' אנג'לה שטרית,   גב' ליאת אורנשטיין,גב' 

 1ליבוביץ –קלטר 

 

 תקציר

כולל לבחון את הוצאות משקי הבית על רכישת תרופות )תרופות עם וללא מרשם, לא    מטרות:

כלכליים דמוגרפיים,  מאפיינים  לבין  אלה  הוצאות  בין  הקשר  ואת  מרשם(,  ללא  - ויטמינים 

"עמודי האש" של משרד  מידת השפעתה של תכנית  את  לבחון  בנוסף,  וגאוגרפיים.  חברתיים 

השוויון בבריאות בהקשר של נטל ההוצאה על תרופות, ולספק מידע הנחוץ -הבריאות לצמצום אי

 בנוגע למדיניות ההשתתפות העצמית.למקבלי ההחלטות  

- משקי בית מ  8,465, הכולל  2014מקור הנתונים הוא סקר הוצאות משק הבית לשנת    שיטות:

המייצגים    245 וכפריים  עירוניים  בישראל.    2,371,612יישובים  האוכלוסייה  בכלל  בית  משקי 

רמות: בראשונה  ניתוח הנתונים נעשה באמצעות פרוצדורות המותאמות לשיטת הדגימה, בשתי  

נבחנו ההבדלים בין משקי בית שהייתה להם הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות לבין משקי  

הבית שלא הייתה להם כלל הוצאה, ובשנייה נבחנו ההבדלים ברמת ההוצאות בקרב המדווחים  

נוסף התמקד  ניתוח  תרופות מרשם בלבד.  על  בחן הוצאה  רגישות  ניתוח  כלשהי.  על הוצאה 

בהתאם  בבחינת   הבית,  משקי  עבור  מהווים  תרופות  רכישת  עבור  שהתשלומים  הנטל 

 להכנסותיהם. 

מכלל משקי הבית בישראל דיווחו על הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות.    40%-כ  ממצאים:

מסך הוצאות משקי הבית על בריאות עבור כלל האוכלוסייה,    13%-ההוצאה על תרופות מהווה כ

 ת עבור המדווחים על הוצאה כלשהי בסעיף זה.וכרבע מסך הוצאות הבריאו

  65דיווח על הוצאה כלשהי על תרופות שכיח יותר בקרב: משקי בית עם לפחות נפש אחת בגיל 

 שנות לימוד, מקבלי קצבת נכות/ניידות, אלמנים וערבים. 9-ומעלה, בעלי פחות מ

 
 ומרכז הידע בנושא אי שוויון  מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות בריאות 1
2 http://www.gertnerinst.org.il/epidemiology/cardio/Health_disparities / 
 

  מכון  באתרניתן למצוא  –כולל טבלאות נתונים מלאות  –המלא  הדו"ח את 

 .2גרטנר

http://www.gertnerinst.org.il/1123/
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קשורה נמצאה  תרופות  רכישת  לצורך  כלשהי  להוצאה  יותר  גבוהה  מובהק    הסתברות  באופן 

ערבי, רמת השכלה נמוכה, קבלת קצבת נכות/ניידות, הרכב הגילאים    -תלוי עם לאום  -ובלתי

בגילאי   נפשות  )יותר  הבית  נמצאה    45במשק  רווק.  שאינו  משפחתי  מצב  וכן  ומעלה(, 

אינטראקציה בין המצב המשפחתי לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים, כך שבעלות על  

בריאות רווקים    ביטוח  בקרב  תרופות  על  להוצאה  הסיכוי  להגדלת  מביאה  כלשהו  משלים 

 ולהקטנתו בקרב אלמנים.

  –רמת הוצאות גבוהה על תרופות בקרב מי שדווחו על הוצאה כלשהי נמצאה קשורה עם: לאום  

ומעלה(,    50ערבי, מגורים בישוב מרכזי מאוד, הרכב הגילאים במשק הבית )יותר נפשות בגילאי  

ת נכות/ניידות ובעלות על ביטוחי בריאות משלימים. נמצאה אינטראקציה בין קבלת  קבלת קצב

קצבת נכות לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים, כך שבעלות על ביטוח בריאות משלים  

בקרב משקי בית שאינם מקבלים  32%-כלשהו מביאה להגדלת ההוצאה על רכישת תרופות בכ

 גובה ההוצאה על רכישת תרופות בקרב מקבלי קצבת הנכות.  קצבת נכות, אך אינה משפיעה על

רמת ההכנסה לא נמצאה קשורה באופן עצמאי עם הסיכוי להוצאה כלשהי או עם גובה ההוצאה  

עבור כלל התרופות. בבחינת תרופות מרשם בלבד, רמת ההכנסה נמצאה קשורה באופן מובהק  

ות )סיכוי נמוך יותר בקרב בעלי הכנסה  תלוי עם הסיכוי להוצאה כלשהי על רכישת תרופ-ובלתי

 בעשירונים העליונים(.  

בעלות על ביטוחי בריאות משלימים קשורה עם עלייה בגובה ההוצאה לצורך רכישת    מסקנות:

תרופות. מאחר ומדובר במחקר חתך לא ניתן לקבוע סיבתיות. ייתכן ובעלות על ביטוח משלים  

ת צריכת תרופות שאינן בסל אך מכוסות ע"י  מעודדת צריכה מוגברת של תרופות או מאפשר

הביטוח המשלים. מאידך, ייתכן ואלו שצופים כי יהיה עליהם לרכוש באופן תדיר תרופות יקרות  

דואגים לרכוש ביטוח בריאות משלים מלכתחילה. בנוסף, ההשפעה של הביטוח המשלים על 

-האוכלוסייה, עם הבדלים על פני כל קבוצות  -ההוצאה לצורך רכישת תרופות אינה הומוגנית על

פי מצב משפחתי )הגדלת הסיכוי להוצאה על תרופות בקרב רווקים והקטנתו בקרב אלמנים(,  

פי קבלת קצבת נכות )הגדלת גובה ההוצאה על תרופות בקרב משקי בית שאינם מקבלים -ועל

 קצבת נכות, אך ללא השפעה על גובה ההוצאה בקרב מקבלי קצבת הנכות(. 

ייתכן בשל   נצפו הן סיכוי גבוה יותר להוצאה והן רמת הוצאה גבוהה משמעותית,בקרב ערבים  

ייתכן ותורמים לכך גם החדירות הנמוכה של ביטוחי   שכיחות גבוהה יותר של בריאות לקויה. 

 הבריאות המשלימים וחוסר ידע או חסמים אחרים בשימוש בביטוח המסחרי באוכלוסייה זו. 

כי ההנחות הנוספות שניתנו לאוכלוסיית הקשישים במסגרת תכנית  על פי ממצאי המחקר נראה  

 "עמודי האש" של משרד הבריאות לא מספיקות לנוכח העלייה בצרכים הרפואיים בגילאים אילו. 

למרות הפיקוח על מחיר התרופות שבסל והפעילויות במסגרת "עמודי האש", עדיין ההשתתפות  

כך שה רגרסיבית,  הינה  על תרופות  בעלי  העצמית  יותר בקרב  גדול  היחסי של ההוצאות  נטל 

 ההכנסות הנמוכות. 
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 רקע

לקופות החולים להעלות את דמי ההשתתפות העצמית על    אפשרחוק ההסדרים    1998בשנת  

להגדיל את    ,שימוש יתר בתרופות  להקטיןהייתה    השינוימטרת    .הכלולות בסל הבריאותתרופות  

מתוך חשש שהמהלך יביא לנטל    .החולים-וליצור תחרות על מחיר בין קופות   הכנסות הקופות

נקבעו  החלשות  האוכלוסיות  על  השנים  כבד  לאורך  וכן  והנחות,    בחקיקה  פטורים  מספר  גם 

וביניהם תקרת השתתפות בעבור תרופות לחולים כרוניים, פטור לחולים במחלות קשות והנחה  

כי מנגנוני ההגנה הקיימים   נטעןזאת   םע  זרחים ותיקים המקבלים הבטחת הכנסה.לא   50%של  

אינם יעילים, וכי תשלומי ההשתתפות העצמית עדיין    -הפטורים וההנחות על תרופות מרשם  -

 .3,4לתרופותפוגעים בשוויון ובנגישות 

במסגרת2011-2014בשנים   של    תכנית   ,  האש"  הבריאות  "עמודי  אימשרד    ,השוויון-לצמצום 

עבור קשישים מגיל  10% של  נקבעו מספר הנחות נוספות שכללו בין היתר: הנחה נוספת בגובה

בעבור תרופות לחולים כרוניים קשישים מקבלי הבטחת    עצמית הת ההשתתפות  , הנמכת תקר75

יש מקום להערכה חוזרת    , לאור זאת  .5גנריותהכנסה והנמכת ההשתתפות העצמית בגין תרופות  

של הוצאות משקי הבית בסעיף זה, עם דגש על בחינת הנטל על השכבות החלשות באוכלוסייה,  

 יות ההשתתפות העצמית.בכדי לספק מידע הנחוץ למקבלי ההחלטות בנוגע למדינ

 שיטות 

תרופות, כאשר הכוונה גם לתרופות עם  רכישת  את הוצאות משקי הבית על    נוזה אפיי  מחקרב

את הקשר בין    נומרשם וגם לתרופות ללא מרשם )לא כולל ויטמינים ללא מרשם(. בנוסף, בח 

 חברתיים וגיאוגרפיים.-הוצאות אלה לבין מאפיינים דמוגרפיים, כלכליים

,של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, 2014מקור הנתונים הוא סקר הוצאות משק הבית לשנת  

משקי בית בכלל    2,371,612המייצגים   וכפריים עירוניים יישובים 245 -משקי בית מ  8,465הכולל  

 ל.  האוכלוסייה בישרא 

 245 - משקי בית מ  8,465המדגם כלל  .  9.4גרסה    SASניתוח הנתונים נעשה באמצעות תוכנת  

בכדי   2,371,612המייצגים   וכפריים  עירוניים יישובים בישראל.  האוכלוסייה  בכלל  בית  משקי 

 לקבל אומדנים המתייחסים לכלל האוכלוסייה, כל משק בית שנכלל במדגם קיבל מקדם ניפוח  

 

 ברוקדייל. -ג'וינט-מאיירס החולים והוצאות על תרופות. -( משקי בית, קופות2003וווד פ. ) גרינברג ש., רוזן ב.,-ברמלי  3

ברמלי גרוס  4 ב.-ר.,  ורוזן  ש.,  ו(:2007)  גרינברג  )כרך  ועסקים  ושוויוניות. משפט  לשירותים  נגישות  על                 ( תשלומי השתתפות עצמית: השלכה 

197-224 . 
כלכליים בישראל, דו"ח למכון הלאומי  -ברתיים( הנטל הכלכלי של פערים בבריאות הקשורים לפערים ח2016שמואלי ע., פוליצר ע., ואבני ש. )  5

   לחקר מדיניות הבריאות. 
https://www.cbs.gov.il/he/Surveys/Pages/בית-משקי- הוצאות-סקר.aspx 6 
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)משקל(. מקדם הניפוח מבטא את מספר משקי הבית ואת מספר הנפשות בכלל האוכלוסייה  

 המיוצגים על ידי משק בית זה.  

, אולם 6שיטות הדגימה ושאלון הסקר מופיעים בפירוט באתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 קה נרחיב מעט לגבי מדד הפריפריאליות. זהו משתנה שחושב ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטי

יותר  -המשקלל שני קריטריונים: קרבה לגבול מחוז תל )ככל שהרשות המקומית קרובה  אביב 

תל הרשות  -למחוז  קרבת  בין  )משקלל  פוטנציאלית  ונגישות  יותר(,  גבוה  ערך  תקבל  כך  אביב 

 המקומית לכל הרשויות המקומיות בארץ לבין גודל האוכלוסייה שלהן(.  

מתקבלות   זו  )רמה  רמות    5בשיטה  מאוד  פריפריאלי  רשויות  1פריפריאליות:  בעיקר  כולל   ,)

והגליל העליון;   רמת הגולן  ים המלח,  והמרכזי, חלק מאזור  הדרומי  והנגב  מקומיות מהערבה 

 (;4(; מרכזי )רמה 3(; בינוני )רמה 2פריפריאלי )רמה 

אביב )כולל הטבעת  (, כולל בעיקר רשויות מקומיות מאזור מטרופולין תל  5מרכזי מאוד )רמה  

 התיכונה( ואת ירושלים.

ב  זה  מסעיף  כלשהי  הכנסה  על  כדיווח  הוגדרה  נכות/ניידות  קצבת  החודשים   שלושתקבלת 

 ₪ לחודש(.  204-האחרונים )בפועל, החל מ

משקי הבית התבקשו לדווח ביומן מפורט את כל ההוצאות שהיו להם על רכישת תרופות במשך  

שבועי  -חזרים שקיבלו והצגת קבלות. לבסוף, סכום ההוצאה הדושבועיים, תוך התחשבות גם בה

  8,283לקבלת אומדן ההוצאות החודשי. נתון זה קיים עבור    2.17של כל משק בית הוכפל פי  

 .( ממשקי הבית שבמדגם98%)

הקשורים בפערי מאפיינים  לפי    תרופות רכישת  הוצאות משקי הבית על    נבדקו משתני  -חד  בניתוח

את ההבדלים בין    תחילה בחנו   .ם, חברתיים, כלכליים וגיאוגרפיים(דמוגרפייבריאות )משתנים  

הוצאה    דווחו על , לבין אילו שלא  תרופותרכישת  על  שהייתה להם הוצאה כלשהי  משקי בית  

זהב הבית  בנוסף,    .סעיף  משקי  עלשבקרב  כלשהי  דווחו  מאפיינים   ,הוצאה  בין  הקשר  נבדק 

משתני  -הניתוח החד  ההוצאה החודשית.  רמתבין  לכלכליים וגיאוגרפיים  -דמוגרפיים, חברתיים

המעניקים הנחות על תרופות שאינן  ,  מיםבריאות משלי  יגם בריבוד לפי בעלות על ביטוח  בוצע

 .  כלולות בסל הבריאות

(. בשלב הראשון אופיינו  1983Duan 7,8,9שלבי )-דוידי מודל  -משתני על-בהמשך בוצע עיבוד רב

אילו ללא    תרופות רכישת  משקי הבית שדווחו על הוצאה כלשהי על   בתקופת הסקר, לעומת 
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נעשה    ,בשלב השניהוצאות, באמצעות רגרסיה לוגיסטית בינארית המותאמת לשיטת הדגימה.  

על   החודשית  ההוצאה  לבחינת  הדגימה  לשיטת  מותאמת  לינארית  ברגרסיה  רכישת שימוש 

תרופות, בקרב משקי הבית שהיו להם הוצאות כלשהן בסעיף זה. מאחר והמשתנה התלוי לא  

התפלג נורמאלית, נעשתה טרנספורמציה לוגריתמית על המשתנה התלוי. לבסוף, בכדי לדווח  

הנוסחה:   באמצעות  חוזרת  טרנספורמציה  נעשתה  המקוריות,  ביחידות  השינוי  אחוז  β(e-על 

 המתאם של משתנה מסביר.  היא מקדם β, כאשר 100*(1

 

7   Manning WG, Morris CN, Newhouse JP, Orr LL, Duan N, Keeler EB, Leibowitz A, Marquis KH, Marquis MS, Phelps CE. A two-
part model of the demand for medical care: preliminary results from the health insurance study. Health, economics, and 
health economics. 1981:103-23. 
8 Duan N, Manning WG Jr, Morris CN, and Newhouse JP (1983), A comparison of alternative models for the demand  for 

medical care (Corr: V2 P413). Journal of Business and Economic Statistics, 1, 115–126. 
9 Min Y, Agresti A. Modeling nonnegative data with clumping at zero: a survey. Journal of the Iranian Statistical Society. 2002 
Nov 25;1(1):7-33. 

 

משתניים הוכנסו כל המשתנים שנמצאו קשורים בקשר מובהק עם הוצאה כלשהי  -למודלים הרב

החד בניתוח  התלוי(  )המשתנה  תרופות  על-על  כערפלנים  החשודים  משתנים  וכן  פי -משתני, 

גם   נכללו  הבית,  במשק  הנפשות  של  הגילאים  להרכב  לתקנן  בכדי  גיל    18הספרות.  משתני 

לאים, כאשר כל משתנה מונה את מספר הנפשות במשק הבית  המכסים יחד את כל טווח הגי

הנכלל בטווח הגילאים המוגדר. משתנים הוצאו מהמודל במידה ונמצא מתאם גבוה בינם לבין  

 משתנים מסבירים אחרים שקשורים באופן מובהק עם התוצא.  

לבין משתנים  בנוסף, נבדקה אינטראקציה אפשרית בין בעלות על ביטוח בריאות משלים כלשהו  

 מסבירים אחרים בכל אחד מהמודלים.

נעשה גם ניתוח רגישות שבחן את הוצאות משקי הבית על רכישת תרופות מרשם בלבד. ניתוח  

זה, המתמקד בתרופות הנמצאות תחת פיקוח, נועד לחדד את השפעתה של המדיניות הנוגעת  

 לדמי ההשתתפות העצמית.

ומים לצורך רכישת תרופות מהווים עבור משקי הבית,  ניתוח נוסף התמקד בבחינת הנטל שהתשל

בהתאם להכנסותיהם. לשם כך חושבו שני מדדים: שיעור ההוצאה על תרופות מתוך הכנסה  

כספית נטו של משק הבית, לפי עשירוני הכנסה נטו לנפש סטנדרטית; ואחוז ההוצאה הממוצעת  

כנסה. התוצאות הושוו לממצאים  לתרופות מתוך ההכנסה הפנויה הממוצעת, עבור כל עשירון ה

 . 20033-מכון ברוקדייל מ-מהדו"ח של ג'וינט
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 תוצאות

מכלל הוצאות משקי   13%  מהווה בישראל    תרופות רכישת  על  ההוצאה  כי  עולה  סקר  ה  מנתוני 

ווחו  ישד  בית-משקיבקרב    .₪ לחודש(  117-של כ  ממוצעת)הוצאה משפחתית    הבית על בריאות

 בריאות. ה מכלל הוצאות  רבע מהווה על רכישת תרופות ההוצאה  ,בסעיף זההוצאה כלשהי  על

  מהווהו  ,הגדולה ביותרתרופות מרשם היא  רכישת  על  ההוצאה   ניתן לראות כי  1.1  מס'  בתרשים

  17%-תרופות ללא מרשם מהווה כרכישת  על  . ההוצאה  תרופותמכלל ההוצאות על    72%  -כ

  הצריכומההוצאות לא היה ידוע אם התרופות    11%מסך ההוצאות על תרופות, בעוד שעבור  

כי    ,(1.2לאום )תרשים  לפי    תרופות ההוצאות על  פילוח  מ  .או לא   מרשם בקרב הערבים  ניכר 

, לעומת  תרופותמתוך כלל ההוצאות על    86%יותר )תרופות מרשם גבוהה  ההוצאה היחסית על 

מאשר ביהודים יותר    תרופות ללא מרשם נמוכהבקרב היהודים(, ואילו ההוצאה היחסית על    70%

  (.p<0.001; בקרב היהודים 18%, לעומת 10%)

 

 

 

לפי סוג התרופה תרופותרכישת : פילוח הוצאות משקי הבית על 11.-תרשים   

 )כלל האוכלוסייה( 

  
 

 

 

םשרמ תופורת

72%

םשרמ אלל תופורת

17%

עודי אל

11%
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 לאוםלפי סוג התרופה ו תרופותרכישת : פילוח הוצאות משקי הבית על 1.2-תרשים 

 

 ב. ערבי               יהודי  . א

 

 

בישראל    40%-כ הבית  משקי  עלידמכלל  כלשהי    ווחו  רכישתהוצאה  כאשר    לצורך  תרופות, 

רכשו תרופות מרשם,   משקי הביתמ   29.3%;  ₪ לחודש  173ההוצאה החציונית בקרבם עמדה על  

על  ממשקי הבית דיווחו על הוצאה כלשהי    ₪11.6%;    172כאשר חציון ההוצאה החודשית היה  

 ₪ לחודש(.   104חציון ההוצאה החודשית בסעיף זה היה נמוך יותר )ותרופות ללא מרשם,  רכישת  

דמוגרפיים, חברתיים מאפיינים  והקשר עם    ,תרופותרכישת  על  ההוצאה    משתני של-תוח חדני

 :של משקי הבית וכלכליים

בתי אב שהמפרנס העיקרי תרופות דווחה בשיעור דומה ב  לצורך רכישתהוצאה כלשהי  מין:   .1

  . (, בהתאמה41%-ו  39%)ה אישה  יתבתי אב שהמפרנס העיקרי שלהם היובשלהם היה גבר  

 .על תרופות ההוצאה  נמצא הבדל מובהק גם בגובהלא 

 

לפי  נמצאו  על רכישת תרופות    ות בהוצאהבדלים ניכרים    הרכב הגילאים במשק הבית: .2

על    פחותמדווחים    14-0לפחות נפש אחת בגיל  בתי אב עם  .  הגילאים של משק הביתהרכב  

 הרוכשים בקרב  נמוכה יותר  רמת הוצאה  על  מדווחים    וגם  ,תרופות  לצורך רכישתהוצאות  

לפחות  בתי אב עם  ב  (.14-0  ₪ בקרב בתי אב ללא נפש בגיל  ₪209, לעומת    138)חציון  

לצורך  כלשהי    ה על הוצא   יותרמדווחים  מגמה הפוכה: הם  נצפית    ומעלה  65נפש אחת בגיל  

₪, לעומת   249בקרב המדווחים גבוהה משמעותית )החציונית  ההוצאה    וגם,  תרופות  רכישת

   ומעלה(.  ₪65 בקרב משקי בית ללא נפש בגיל  147

םשרמ תופורת

70%

םשרמ אלל תופורת

18%

עודי אל

12%

םשרמ תופורת

86%

םשרמ אלל תופורת

10%

עודי אל

4%
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משפחתי: .3 המשפחתי  מצב  המצב  בין  מובהק  קשר  על   נמצא  .  תרופותרכישת    להוצאה 

ואחריהם  (,  46.5%)  על הוצאה כלשהי בסעיף זה  הגבוהים ביותרבשיעורים  דיווחו    אלמנים

, בהתאמה(.  34%-ו  36%)  הנמוכים ביותר ורווקים דיווחו בשיעורים    גרושים   (.41%נשואים )

כאשר    ,₪(  224, אלמנים מדווחים על ההוצאה הגבוהה ביותר )חציון  בבחינת גובה ההוצאה

מריבוד לפי בעלות  .  ₪  186-ל  163  נעה ביןההוצאה החציונית בקרב גרושים, רווקים ונשואים  

כי אלמ רק  על ביטוחי בריאות משלימים, עולה  ביותר  נים מדווחים על ההוצאה הגבוהה 

משלים,  בריאות  ביטוח  על  בעלות  ללא  כלשהו.  משלים  בריאות  ביטוח  להם  ויש  במידה 

₪ בקרב שאר הקטגוריות    ₪136-165, לעומת    142אלמנים מדווחים על חציון הוצאה של  

 משפחתי.המצב  השל 

 

על  הוצאה כלשהי  על  דיווחו    מהחברה הערביתאב  הבתי  מ  46%-כקבוצת אוכלוסייה:   .4

בכה שיעור    ,תרופותרכישת   ילידי   ,יהודיםה. בקרב  תהיהודי  שבאוכלוסייהמזה    7%-גבוה 

  הנמוכים דיווחו בשיעורים  (  2000אמריקה )אחרי שנת  -וכן עולים חדשים מאירופהישראל  

( זה  בסעיף  כלשהי  הוצאה  על  בהתאמה 37%-ו  35%ביותר  אירופה(.  ,  אמריקה  -יוצאי 

אסיה  הוותיקים יוצאי  וכן  יותר    אפריקה  -יותר  גבוהים  בשיעורים  -44%)דיווחו 

 .  תרופות על רכישתעל הוצאות בהתאמה( 46%

על הוצאה    מדווחיםערבים    ,תרופותרכישת    לעעל הוצאה כלשהי    בתי אב שדווחובקרב  

של  חודשית   מזו  של    יהודיםגבוהה  לעומת    195)חציון  בתוך    .(בהתאמה,  ₪  ₪172 

רמת ההוצאה הגבוהה ביותר )חציון  אפריקה דיווחו על  - ילידי אסיההאוכלוסייה היהודית,  

אמריקה נצפה קשר ישר בין רמת ההוצאה לבין הוותק בארץ,  -₪(. בקרב ילידי אירופה  241

- ל  (2000)אחרי שנת    ₪ בקרב העולים החדשים ביותר   130כאשר חציון ההוצאה נע בין   

יחסית    הוצאה  דווחו עלילידי ישראל  .  (1990)לפני    ₪ בקרב העולים הוותיקים ביותר  185

   .(לחודש ₪  157)נמוכה 

 

נמצא קשר מובהק בין רמת הדתיות לבין דיווח על הוצאה כלשהי    בעוד שלא   רמת דתיות: .5

ההוצאה.רכישת  על   גובה  בבחינת  נמצאו  ניכרים  על    תרופות, הבדלים  בקרב המדווחים 

  ביותר   גבוההה חציונית  העלות החודשית ה על    מדווחים  דתייםהוצאה כלשהי בסעיף זה,  

ים, מסורתיים (, ואילו חילוני₪  130)  על העלות הנמוכה ביותר  מדווחים   חרדים₪(,    204)

 .  (₪ 168-174ובעלי אורח חיים מעורב מדווחים על סכומים דומים של הוצאה )

 

   כלכלי:-מעמד חברתימאפייני  .6
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)הגבוה מבין המפרנס העיקרי בין רמת ההשכלה  ולא לינארי  מובהק  נמצא קשר  השכלה:   .א 

שיעור המדווחים על הוצאה כלשהי  .  תרופותרכישת  על  כלשהי  הוצאה  להסיכוי  לבין  זוגו(  -ובן

היה   ,או יותר  לימודשנות  16בעלי בקרב במידה פחותה יותר,  ו לימודשנות   0-8בעלי בקרב 

   .באוכלוסייה םגבוה משיעור

נמצא קשר הפוך בין רמת ההשכלה  משקי הבית שדיווחו על הוצאה כלשהי בסעיף זה,    קרבב

  .ומעלה לימודשנות  16מבעלי  2כאשר חסרי ההשכלה מוציאים יותר מפי לגובה ההוצאה, 

כי מריבוד לפי בעלות על ביטוחי בריאות משלימים עולה כי, בכל אחת מרמות    ,עוד ראוי לציין

הבית   משקי  כלשהו  משלים  ביטוח  כשיש  על    מוציאים ההשכלה,  יותר  גבוהים  סכומים 

 תרופות.  

 

יד: .ב כלשהי    משלח  להוצאה  הסיכוי  לבין  היד  משלח  בין  מובהק  קשר  נמצא  גובה  לא  או 

 .  תרופותרכישת על ההוצאה 

 

דיווח על הוצאה כלשהי  עם  הן  נמצא קשור בקשר מובהק    מפרנסיםמספר  :  מצב כלכלי .ג

משקי בית ללא אף מפרנס, המהווים  .  סעיף זהתרופות והן עם גובה ההוצאה בלצורך רכישת  

תרופות )שיעורם  לצורך רכישת  מכלל האוכלוסייה, מדווחים יותר על הוצאה כלשהי    20%

  233על רמת הוצאות גבוהה משמעותית )חציון  מדווחים  (, וגם  26%בקרב המדווחים היה  

,  ₪ בקרב משקי בית עם מפרנס אחד או עם שני מפרנסים ויותר  159-₪ ו  ₪154, לעומת  

תרופות,   על רכישתדיווחו בשיעורים גבוהים יותר על הוצאה כלשהי  בעלי דירהבהתאמה(.  

דירה. בנוסף, רמת ההוצאה בסעיף זה בקרב בעלי  בעלות על  בהשוואה למשקי בית ללא  

לא נמצא קשור להוצאות על    מספר המכוניות בבעלות משק הבית  .דירה הייתה גבוהה יותר

 תרופות.  

תרופות.    על רכישתלבין הסיכוי להוצאה כלשהי    ההכנסהעשירוני  בין  מובהק  לא נמצא קשר  

, כאשר  בקרב המדווחים ההוצאה  גובה   נמצא קשר מובהק בין עשירוני ההכנסה לבין  ,אולם

₪(,    153הנמוכים )חציון של    עשירוני ההכנסה ההוצאה הנמוכה ביותר נצפתה בקרב שני  

;  ₪  191ואילו ההוצאה הגבוהה ביותר נצפתה בקרב שני העשירונים העליונים )חציון של  

0.001>p)  .  הקשר הנ"ל קיים רק מריבוד לפי בעלות על ביטוחי בריאות משלימים עולה כי

בקרב שני העשירונים העליונים,   .משלים כלשהובריאות  ביטוח    שיש להםבקרב משקי בית  

ניכר  נצפה   בין משקי בית שיש בבעלותם ביטוח משלים לבין אילו  ההוצאה    בגובההבדל 

 .  (בהתאמה  ₪, ₪77 לעומת   191חציון של )  שאין להם
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על   ההוצאה  גובה  מרשם רכישת  בבחינת  בקרב  בלבד  תרופות  ההוצאה  חציון  כי  ניכר   ,

)מ ירד  ל  191-העשירונים העליונים  ₪ עבור תרופות מרשם    175-₪ עבור כלל התרופות 

  ₪153, לעומת  156בלבד(, בעוד שחציון ההוצאה בעשירונים הנמוכים כמעט לא השתנה )

 ₪ עבור כלל התרופות(.  

 

נמצא קשור באופן מובהק  הדירוג הסוציואקונומי של ישוב המגורים    :סוציואקונומי  מדד .ד

כלשהי    עם הוצאה  על  רכישת הדיווח  ל  .תרופות  לצורך  המשתייכים  בית  יישובים משקי 

לצורך על הוצאה כלשהי    מדווחים יותר  (1-2)  יותרך  הסוציואקונומי הנמוהנמצאים במדרג  

ביטוחי בריאות משלימים עולה כי ממצא זה מאפיין  מריבוד לפי בעלות על   . תרופותרכישת 

משקי בית שאין בבעלותם ביטוח בריאות משלים כלשהו. בקרב משקי בית שרוכשים ביטוחי  

  ה סוציואקונומית נמוכהמדורגים ברמה  משקי בית בישובים    הפערים בין  ,בריאות משלימים

ב ניכרים.    ה הגבוה  ה רמוביישובים  בקאינם  ההוצאה  גובה  חציון  המדווחיםרב  מבחינת   ,

הגבוהה ביותר היה    ת רמה הסוציואקונומייישובים בההוצאה בקרב משקי בית המשתייכים ל

( לעומת    273גבוה משמעותית  ₪ בקרב הרמות הסוציואקונומיות הנמוכות    ₪170-175, 

 יותר(, אם כי הבדלים אילו לא הגיעו למובהקות סטטיסטית. 

 

פריפרי  .7 החד  :אליותמדד  הפריפרי  משתני-בעיבוד  מדד  בין  קשר  נמצא  לבין    אליותלא 

   בקרב המדווחים.   תרופות או גובה ההוצאה   לצורך רכישתהוצאה כלשהי  על    שכיחות הדיווח 

 

אחד מקבל קצבת נכות/ניידות,  אדם  משקי בית בהם לפחות    קבלת קצבת נכות/ניידות: .8

תרופות  לצורך רכישת  מהאוכלוסייה, נטו יותר לדווח על הוצאה כלשהי    9.5%-המהווים כ

כלשהי  11.7%)שיעורם בקרב המדווחים היה   על הוצאה  תרופות,    על(. בקרב המדווחים 

במשקי בית  מזה שדווח    1.33פי  חציון ההוצאה בקרב בעלי קצבת נכות/ניידות היה גבוה  

 (.P<₪0.001, בהתאמה;  ₪169 לעומת  225קצבה מסוג זה )אינם מקבלים ש

 

לא נמצא קשר בין משתנה זה לבין הסיכוי    בריאות משלים כלשהו:  יבעלות על ביטוח  .9

על הוצאה    ודווחבית ש-לעומת זאת, בקרב משקי  .תרופותלצורך רכישת  להוצאה כלשהי  

יותר בקרב משקי בית שרכשו ביטוח בריאות משלים  ל ודגובה ההוצאה היה גחציון כלשהי, 

( ₪ בקרב משקי בית ללא בעלות על ביטוחי בריאות    ₪148 לחודש, לעומת    176כלשהו 

 משלימים(. 
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יחסית    2תרשים   שיעור  נמצא  בהן  האוכלוסייה  קבוצות  את  על  של    גבוה מציג  מדווחים 

 .משתני(-)מבוסס על תוצאות העיבוד החד תרופות לצורך רכישתהוצאה כלשהי 

 

 

 

, לפי קבוצת  תרופות על רכישתהמדווחים על הוצאה כלשהי  : שיעור 2-תרשים 

 אוכלוסייה

 
 

 :משתני-תוצאות הניתוח הרב

הרב המודל  של  הניבוי  )-טיב  רצון  משביע  אינו  כשלהי  להוצאה  הסיכוי  לבחינת  -cמשתני 

Statistic=0.636, 95%CI: 0.624-0.648  בית משקי  בין  מההבדלים  משמעותי  חלק  כלומר   ,)

שדיווחו על הוצאה לצורך רכישת תרופות לבין אילו שלא, מוסבר ע"י משתנים שלא נכללו בסקר.  

הרב המודל  כ-גם  רק  להסביר  הצליח  המדווחים  בקרב  ההוצאה  גובה  לבחינת   %8-משתני 

 (.Adjusted R-square=0.084רופות )מהשונות הנצפית ברמת ההוצאה החודשית על רכישת ת
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משתני נמצא כי המשתנים הבאים קשורים באופן מובהק ועצמאי עם הסיכוי לדיווח  -בניתוח רב

רמת השכלה, תרופות: הרכב גילאי הנפשות במשק הבית, לאום,  על רכישת  על הוצאה כלשהי  

נמצאה אינטראקציה בין המצב המשפחתי לבין בעלות על    .מצב משפחתיו  קבלת קצבת נכות 

  .ביטוחי בריאות משלימים

  לעומת  ,םבית ערבי  ימשקבקרב    1.6תרופות היה גבוה פי  רכישת  הסיכוי להוצאה כלשהי על  

קצבה    שאינם מקבלים  לעומת משקי בית קצבת נכות    בקרב משקי בית שמקבלים  1.5ופי    יהודים

תרופות, כאשר   על רכישתמתחילה עלייה בסיכוי להוצאה כלשהי    45מסוג זה. בנוסף, החל מגיל  

 (. 3-ומעלה ישנה התמתנות מסוימת בסיכוי להוצאה בסעיף זה )ראה תרשים 85מגיל 

שנות לימוד    13-15-ו  9-12שנות לימוד, הסיכוי להוצאה כלשהי בקרב בעלי    0-8לעומת בעלי  

 , בהתאמה.  23%-ו 14%-היה נמוך בכ

בין המצב המשפחתי לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים.   אינטראקציה  הסיכוי נמצאה 

)פי   ואלמנים  גרושים  נשואים,  בקרב  תרופות  בגין  כלשהי  להוצאה  ,  3.7-ו  1.7,  1.6המוגבר 

ל ביטוח משלים בעלות עבהתאמה, לעומת רווקים(, קיים רק בהיעדר ביטוחי בריאות משלימים.  

.  לצורך רכישת תרופות  כלשהו מבטלת את ההשפעה של המצב המשפחתי על הסיכוי להוצאה 

צמצום ההבדלים נובע מכך שבעלות על ביטוח בריאות משלים כלשהו מביאה להגדלת הסיכוי 

 (. 0.44( ולהקטנתו בקרב אלמנים )יחס צולב 1.86תרופות בקרב רווקים )פי רכישת על  להוצאה

לבסוף, בעוד שרמת ההכנסה לא נמצאה קשורה בסיכוי להוצאה כלשהי במודל הראשי, ניתוח  

תרופות מרשם בלבד הראה תמונה שונה. בהשוואה לקטגורית  רכישת  רגישות שבחן הוצאות על  

, כאשר 1-כל היחסים הצולבים היו קטנים מ  )השתייכות לשני עשירוני ההכנסה הנמוכים(היחס  

- הסיכוי הנמוך ביותר להוצאה היה בקרב אילו המשתייכים לשני העשירונים העליונים )נמוך ב

התחתונים(.32% העשירונים  שני  לעומת  תוצאות    ,  הראה  הרגישות  ניתוח  המשתנים  בשאר 

 דומות.

 

רב בניתוח  ועצמאי  מובהק  בקשר  שנמצאו  עם  -המשתנים  רכישת  משתני  על  ההוצאה  גובה 

גילאי הנפשות במשק הבית,   תרופות, בקרב משקי בית שדווחו על הוצאה כלשהי, היו: הרכב 

לאום, פריפריאליות, בעלות על ביטוח בריאות משלים וקבלת קצבת נכות. ניתוח הרגישות שבחן  

 הוצאות על רכישת תרופות מרשם בלבד מצא תוצאות דומות.

מובהקת ברמת ההוצאות על רכישת תרופות, המגיעה לשיא בגילאי  ישנה עליה    50החל מגיל  

)כל תוספת של נפש אחת בקבוצת הגיל הזו למשק הבית מעלה את ההוצאה החודשית    75-79

 (. 53%-של משק הבית על תרופות בכ
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לצורך : השפעת הרכב גילאי הנפשות במשק הבית על הסיכוי להוצאה כלשהי 3-תרשים 

 *תרופותרכישת 

 

 
מתוקנן למין, לאום, רמת דתיות, שנות לימוד, עשירוני הכנסה, קבלת קצבת נכות, מדד פריפריה, בעלות על דירה,   *

משלימים בריאות  ביטוחי  על  ובעלות  משפחתי  מצב  מכונית,  על  כולל    ;בעלות  לא  מרשם,  ללא  או  עם  תרופות 
 ויטמינים ללא מרשם. 

 

בכ גבוה  הערבים  בקרב  ההוצאה  )  25%-גובה  ליהודים  על  p=0.007בהשוואה  בהסתכלות   .)

 .45%-תרופות מרשם בלבד, הפער אף גדל ומגיע לכ

לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים.  קצבת נכות/ניידות  נמצאה אינטראקציה בין קבלת  

תרופות;  רכישת  יותר על    54%-מוציאים בכ  הקצבה בהיעדר ביטוחי בריאות משלימים, מקבלי  

ל ביטוח משלים כלשהו בבעלות משק הבית מבטלת את ההשפעה של קבלת  אולם הימצאות ש

קצבת נכות על גובה ההוצאה. צמצום ההבדלים נובע מכך שבעלות על ביטוח בריאות משלים  

- כלשהו מביאה להגדלת ההוצאה על תרופות בקרב משקי בית שאינם מקבלים קצבת נכות בכ

 תרופות בקרב מקבלי קצבת הנכות.רכישת  על, אך אינה משפיעה על גובה ההוצאה 32%
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תרופות על משקי הבית,    לצורך רכישתלהלן תוצאות הניתוח שהתמקד בבחינת נטל התשלומים  

 בהתאם להכנסותיהם: 

 

רוב משקי הבית    שיעור ההוצאה על תרופות מתוך הכנסה כספית נטו של משק הבית: .1

מ76%-)כ פחות  בחודש  מוציאים  על    1%-(  הפנויה  כרכישת  מהכנסתם    17%-תרופות, 

מהכנסתם    5%-ממשקי הבית מוציאים יותר מ  7%-, וכ5%-ל  1%ממשקי הבית מוציאים בין  

של  הבדלים ניכרים בשיעורי ההוצאה  בנוסף, נראה כי קיימים    תרופות.רכישת  הפנויה על  

כ התחתון  שבעשירון  בעוד  למשל,  הכנסה.  עשירוני  לפי  הבית  הבית    14%-משקי  ממשקי 

מהכנסתם הפנויה על תרופות, שיעור זה היה נמוך משמעותית בקרב    5%-הוציאו יותר מ

רו גם  פערים אילו בין עשירון ההכנסה העליון לתחתון נות  (.p<0.001;  1%העשירון העליון )

 תרופות מרשם בלבד. רכישת בבחינת הוצאות על 

כי19992מהשוואת נתוני הסקר הנוכחי לנתונים משנת   סה"כ חלה הטבה  שבעוד    , עולה 

מהכנסתם הפנויה    1%-פחות מכלשהי עבור כלל משקי הבית )שיעור משקי הבית המוציאים  

בין העשירון התחתון  דרג  יהמ(,  1999-ב  72%לעומת    2014-ב  76%תרופות היה  רכישת  על  

ממשקי הבית הוציאו    17%, בעשירון התחתון  1999למשל, בשנת    לעשירון העליון נותר דומה.

 ממשקי הבית בעשירון העליון.   3%מהכנסתם הפנויה על תרופות, לעומת  5%-יותר מ

ההכנסה הפנויה הממוצעת לכל עשירון אחוז ההוצאה הממוצעת לתרופות מתוך   .2

קיים קשר הפוך בין אחוז  ,  4.1כפי שניתן לראות בתרשים    :נטו לנפש סטנדרטית  הכנסה

העשירון    , כאשרההוצאה הממוצעת לתרופות מתוך ההכנסה הפנויה לבין עשירון ההכנסה

העשירון העליון  תרופות, ואילו  רכישת  מהכנסתו הפנויה על    2.1%התחתון מוציא בממוצע  

פערים אילו בין עשירון ההכנסה העליון לתחתון נותרו גם בבחינת    .0.4%-מוציא בממוצע כ

 הוצאות על רכישת תרופות מרשם בלבד )נתונים לא מוצגים(. 

עבור  ש(, עולה כי בעוד  4.2)תרשים    1999-גם כאן, מהשוואת נתוני הסקר הנוכחי לנתונים מ

היה נמוך    2014-ה על תרופות מתוך ההכנסה הפנויה בכל עשירון הכנסה ממוצע ההוצא

  בין העשירון התחתון לעשירון העליון נותר דומה.דרג ישהמ, הרי 1999שנת באשר מ
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: ההוצאה הממוצעת לתרופות מתוך הכנסה כספית נטו*, לפי עשירוני הכנסה  4.1-תרשים 

 )באחוזים( 2014נטו לנפש סטנדרטית, 

 

 . 2014הוצאות משקי הבית לשנת : נתוני סקר מקור
* כולל את סך ההכנסות הכספיות השוטפות של משק הבית, כגון: הכנסות מעבודה, מרכוש, מריבית או מדיבידנדים,  
 מתמיכות ומקצבאות, הכנסות מפנסיות וכד', לאחר ניכוי תשלומי החובה )מס הכנסה, ביטוח לאומי וביטוח בריאות(.

 
הממוצעת לתרופות מתוך הכנסה כספית נטו, לפי עשירוני  : ההוצאה 24.-תרשים 

)באחוזים(  1999הכנסה נטו לנפש סטנדרטית,   

 

קופותמקור בית,  "משקי  )ג'וינט-:  תרופות"  על  והוצאות  ברוקדייל,  -החולים  סקר  2003מכון  נתוני  על  מבוסס   ;)

 .1999הוצאות משקי הבית לשנת 

 

 



2019שוויון בבריאות וההתמודדות עמו  -אי  

83 
  

 סיכום ודיון 

 

על    בחנו   ו ז  בעבודה  בישראל  הבית  משקי  הוצאות  דפוס  מאפיינים  ,  תרופותרכישת  את  לפי 

חברתיים וגאוגרפיים.  -דמוגרפיים,  הנושא,  כלכליים  של  כוללת  תמונה  לקבל  הבחינה  בכדי 

שדיווחו על  נעשתה בשני מישורים משלימים: במישור האחד בדקנו את ההבדלים בין משקי בית 

ואילו    ללא הוצאה בסעיף זהלבין משקי הבית  בתקופת הסקר    תרופותלקניית  הוצאה כלשהי  

  .המדווחיםהוצאות בקרב רמת הבמישור השני בדקנו את ההבדלים ב

תרופות,    לצורך רכישת( ממשקי הבית בישראל דיווחו על הוצאה כלשהי  39.5%כשתי חמישיות )

 . משיעור הרוכשים תרופות ללא מרשם  2.5כאשר שיעור הרוכשים תרופות מרשם היה גבוה פי  

, לפני שורת ההנחות על רכישת תרופות  200910-בהשוואה לנתוני סקר הוצאות משקי הבית מ

, נראה כי שיעור המדווחים על הוצאה כלשהי  משרד הבריאותי האש" של  מרשם במסגרת "עמוד

רכישת מרשם    לצורך  הנוכחי  תרופות  )בסקר  יותר  לעומת  29%נמוך  בעוד  2009-ב  35%,   ,)

-ב  5%, לעומת  12%תרופות ללא מרשם גבוה יותר )  על רכישתששיעור המדווחים על הוצאה  

 . 11,21מרשםתרופות ללא ב בשימושמגמת עלייה שנצפתה  ותורמת לכך גםייתכן  (.0092

תרופות מרשם רכישת  ערבים ההוצאה היחסית על  כי בקרב    מצאנומפילוח ההוצאות לפי לאום,  

ייתכן והבדלים   .מרשם נמוכה יותרתרופות ללא רכישת ההוצאה היחסית על אילו ו יותר,  גבוהה

גורמים נקשר עם    אקונומי-מצב סוציו, שכן  או תרבותיים  כלכליים-מפערים חברתייםאילו נובעים  

על   ללא רבים שעשויים להשפיע  לצרוך תרופות  ומודעות, התנהגות  מרשם-הנטייה  ידע  כגון:   ,

בשירותי   ושימוש  שבחנו  ושות'גבע  -לרנר.  31בריאותבריאה  וללא  ,  עם  בתרופות  שימוש  דפוסי 

בגילאי   נשים  בקרב  בקרב  45-64מרשם  מרשם  ללא  בתרופות  מופחת  שימוש  גם הם  מצאו   ,

 .41אקונומי-הנשים הערביות, גם לאחר תקנון למדדי בריאות ומצב סוציו

 

 

 

 ( ההוצאה הפרטית לשירותי רפואה, התפלגות ההכנסות ועוני2012צ‘רניחובסקי, ד., ונבון, ג. ) 10
 בישראל. ירושלים: בנק ישראל, חטיבת המחקר. 

49-(:  3תרופות בקשישים ובחולים כרוניים בקהילה: אפיון הבעיות ותוכניות התערבות בתחום. גרונטולוגיה)-( טיפול מרובה2008רסולי א. )  11
65 . 

12 Midão L, Giardini A, Menditto E, Kardas P, Costa E. Polypharmacy prevalence among older adults based on the survey of 
health, ageing and retirement in Europe. Archives of gerontology and geriatrics. 2018 Sep 1;78:213-20. 

".  2017( בריאות האוכלוסייה הערבית בישראל, מתוך "דוח מצב המדינה  2017בשאראת ב., בוורס ל., בריל א., ושרוני ח. )צ‘רניחובסקי, ד.,    13
 מרכז טאוב. 

14 Lerner-Geva L, Blumstein T, Boyko V, Farhi A, Benyamini Y. Cultural Disparities in the Use of Prescription and 
Nonprescription Medications Among Midlife Women in Israel. International Journal of Health Services. 2017 Jul;47(3):440-59. 
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משתני מצאנו קשר חזק של הלאום עם ההוצאות לצורך רכישת תרופות, כאשר  -גם בעיבוד הרב

לשהי בסעיף  משקי בית ערבים, לעומת יהודים, נמצאו גם כבעלי סיכוי מוגבר לדיווח על הוצאה כ

-בבחינת כלל התרופות, ובכ  25%-(, וגם כבעלי רמת הוצאה גבוהה משמעותית )בכ1.6זה )פי  

 בבחינת תרופות מרשם בלבד(. בנוסף לכך שהאוכלוסייה הערבית בעלת שיעור גבוה יותר    45%

, ייתכן  13דם בהשוואה לאוכלוסייה היהודית- של תחלואה כרונית, כגון: סוכרת, מחלות לב וכלי

, המעניקים 15הנמוכה במגזר הערבי של ביטוחי הבריאות המשלימיםדירות  תהותורמת לכך גם  

כיסוי גם לתרופות שאינן בסל. תרופות אונקולוגיות חדשניות שאינן כלולות בסל הבריאות, למשל, 

 לא מכוסות ע"י השב"ן )בהיותן תרופות מצילות חיים( אלא רק ע"י ביטוחים מסחריים.  

כי, לא רק שבמגזר הערבי שיעור הרוכשים   16ברוקדייל-וינט'ג-של מאיירס   2014-מסקר   מצא 

( הישראלית  האוכלוסייה  מבשאר  נמוך  זה  מסוג  פרטי  לעומת  39%ביטוח  שאר    56%,  בקרב 

הביטוח המסחרי, בקרב בעלי הביטוח, היה נמוך יותר,  בשירותי האוכלוסייה(, אלא שגם השימוש

 מה שמצביע על חוסר ידע או חסמים אחרים בשימוש בביטוח הפרטי באוכלוסייה זו. 

יש לציין כי, כמו בכל סקר המתבסס על דיווח עצמי, ייתכן והטיית דיווח תרמה גם היא לפערים 

ים גם להביא לדיווח דיפרנציאלי על  הנצפים בין יהודים וערבים, שכן הבדלים תרבותיים עשוי

 . 71ההוצאות

תרופות והן  רכישת  הסיכוי להוצאה כלשהי על    עם הן    קשר בולט במשק הבית  הרכב הגילאים  ל

תרופות,    עלמתחילה עלייה הדרגתית בסיכוי להוצאה כלשהי    45החל מגיל    גובה ההוצאה.  עם

לשיא  מגיל  80-84בגילאי    המגיעה  החל  דומה,  באופן  בגובה    50.  הדרגתית  עלייה  מתחילה 

כי  75-79ההוצאה בקרב המדווחים, המגיעה לשיא בגילאי   ההנחות שניתנו לקשישים . נראה 

שנוספו  ,בחוק בצרכים   תכנית  במסגרת  ואילו  העלייה  לנוכח  מספיקות  לא  האש",  "עמודי 

אילו.   בגילאים  מגיל  הרפואיים  על    85-80החל  ההוצאות  ובגובה  בסיכוי  התמתנות  נצפתה 

ו כי בעוד  מצא   ים שבחנו דפוסי שימוש בתרופות בקרב קשישים בקהילה בישראלמחקרתרופות.  

הגיל,   עם  עולה  התרופות  מספר  יותר  הצעירים  הקשישים  הקשישים   הרי שבקרב  שעבור 

שהוצעו   אפשריים  יםהסבר  .21,81התרופותהמבוגרים יותר הגיל כבר אינו מנבא עצמאי למספר  

(  2קשיי נגישות המביאים לפחות ביקורי רופאים ומכאן גם פחות מרשמים לתרופות; )(  1)  :היו

עניים   יותר  ו/או  עריריים  אלמנים,  של  יותר  גבוה  יותר,  שיעור  המבוגרים  הקשישים  בקרב 

שמוותרים על תרופות בשל קושי כלכלי ברכישה, קושי בנטילה עצמה או חוסר היענות בהיעדר  

להגיב טוב  עוד  צעירים, שעשויים  -בתפקיד הטיפול התרופתי בקשישים  םהבדלי(  3)  ; זוג-בן/ת

המבוגרים יותר שעבורם הטיפול    קשישיםל  בהשוואה לטיפול בבעיות רפואיות חדשות שצצות,  

אכן, התוצאות הדומות שהתקבלו בבחינת תרופות מרשם    .ונעשה שמרני יותר  התרופתי מתייצב 
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ה הקשישים  שבקרב  מכך  לנבוע  עשויות  יותרבלבד  רופאיםצעירים  להשתמש    ,  יותר  נוטים 

, שעקב ההתקדמות הטכנולוגית קצב כניסתן לשוק  בתרופות מרשם חדשניות שאינן כלולות בסל

חלק מהחולים הקשים    המבוגרים יותרבגילאים  והסבר אפשרי נוסף הוא שייתכן    .91וגוברהולך  

  כן ההוצאה שלהם על תרופות לא נכללת בסקר משקי הבית.-ועל  ,במוסדות יםכבר מאושפז

שנות לימוד או יותר, נטו יותר לדווח על    16שנות לימוד ובמידה פחותה יותר, גם בעלי   0-8בעלי  

משתני. לעומת זאת, קשר  -הוצאה כלשהי לצורך רכישת תרופות. קשר זה נותר גם בעיבוד הרב

ה  לגובה  רמת ההשכלה  בין  נמצא  מפי  הפוך  יותר  מוציאים  כאשר חסרי ההשכלה    2הוצאה, 

שנות לימוד ומעלה. ממצא זה מצביע על ההבדל בין המדד להוצאה כלשהי, שעשוי   16מבעלי  

לבטא גם תחלואה וגם מודעות בריאותית, לבין המדד של גובה ההוצאה, המעיד כנראה בעיקר 

 ת ו/או תרופות יקרות(.על רמת התחלואה )למשל, הוצאה גבוהה יותר בשל ריבוי תרופו

בעוד שהמצב המשפחתי לא נמצא קשור עם גובה ההוצאה על רכישת תרופות בקרב המדווחים,   

הרי שהוא נמצא כמנבא עצמאי לסיכוי להוצאה כלשהי בסעיף זה. בנוסף, נמצאה אינטראקציה  

שלים  בין המצב המשפחתי לבין בעלות על ביטוחי בריאות משלימים. בהיעדר ביטוח בריאות מ

כלשהו, לרווקים הסיכוי הנמוך ביותר להוצאה כלשהי על תרופות, כאשר סיכויים של אלמנים  

. אולם, בעלות על ביטוחי בריאות משלימים מצמצמת את  2.7לדווח על הוצאה מסוג זה גבוה פי  

ההבדלים עד לאיבוד מובהקות. נראה כי בעלות על ביטוח משלים מעלה את הסיכוי להוצאה  

את הסיכוי להוצאה כלשהי בקרב    56%-בעוד שהיא מורידה בכ  ,(1.9ב הרווקים )פי  כלשהי בקר

אלמנים. האינטראקציה הזו נותרה גם בבחינת ההוצאה על רכישת תרופות מרשם בלבד. ייתכן  

ואלמנים משתמשים בביטוח המשלים בכדי לכסות תרופות שאינן בסל שבלאו הכי היו רוכשים, 

על ביטוח משלים מביאה לרכישה מוגברת של תרופות, אולי בשל  בעוד שאצל הרווקים בעלות  

ומספקים  המודעות  את  המעלים  רופאים  עם  מגע  ויותר  הבריאות  בשירותי  מוגבר  שימוש 

 מרשמים. 

 

 
51 http://www.gertnerinst.org.il/1101/ 

- . מאיירס2012-והשוואה ל  2014-ותפקוד מערכת הבריאות ב( דעת הציבור על רמת השירות  2015הרטן ת. )-גרינברג ש., ומדינה -ברמלי  16
 ברוקדייל. -'וינטג

17 Sgan‐Cohen H, Livny A, Listl S. Dental health among older Israeli adults: is this a reflection of a medical care model 
inadequately addressing oral health?. International dental journal. 2015 Feb;65(1):49-56. 
18 Blumstein T, Shmotkin D, Eyal N, Shorek A, Lerner-Geva L. A longitudinal evaluation of medication use among the old-old 
population in Israel. Research on Aging. 2008 Jan;30(1):55-73. 
19 Rosen B, Waitzberg R, Merkur S. Israel: health system review. Health Systems in Transition, 2015; 17(6):1–212. 
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בעוד שלא נמצא קשר בין רמת ההכנסה לבין הסיכוי להוצאה כלשהי עבור כלל התרופות, הרי  

 שבבחינת תרופות מרשם בלבד נמצא כי משקי בית המשתייכים לשני עשירוני ההכנסה העליונים  

ב נמוך  סיכוי  בעלי  זה  32%-הם  ממצא  התחתונים.  העשירונים  שני  לעומת  כלשהי,    להוצאה 

, שהשכבות החזקות נוטות לרכוש פחות תרופות מרשם ויותר תרופות ללא מרשםמצביע על כך 

.  מה שייתכן וגם מצביע על הבדלים בתחלואה, שכן תרופות ללא מרשם אינן כרוניות בדרך כלל

יותר,   בבחינת גובה ההוצאה החודשית, חציון ההוצאה בקרב העשירונים העליונים היה גבוה 

שיש אלו  בקרב  בולט  זה  ובקרב    כשממצא  ייתכן  כלשהו.  משלים  בריאות  ביטוח  בבעלותם 

לתרופות   הנגישות  את  מגביר  המשלים  והביטוח  מאחר  יותר  מוציאים  העליונים  העשירונים 

ומאפשר רכישת תרופות יקרות, בעוד שבעשירונים התחתונים נאלצים לוותר כליל על תרופות  

שבקרב העשירונים התחתונים, גובה   . עוד ניתן לציין,ות, גם אם יש ביטוח משלים בבעלותםיקר

₪, בהתאמה(,    156-₪ ו  153ההוצאה על כלל התרופות ועל תרופות מרשם בלבד היה דומה )

עוטי ההכנסה רוכשים בעיקר תרופות מרשם. לאחר תקנון למשתנים  ישממה ששוב מצביע על כך  

עם גובה  באופן עצמאי  , רמת ההכנסה לא נמצאה קשורה  משתני-המסבירים הרבים במודל הרב

התרופות    על כך שלמרות הפיקוח על מחיר  מעיד   זה.  בלבד  תרופות מרשם  , גם בבחינת ההוצאה

וו רגרסיבית, שכן עודנה    בחוק, ההשתתפות העצמית על תרופות   יםההנחות הקבועהפטורים 

הנטל היחסי של ההוצאות הללו  בעוד ש  ,כשהשכבות החזקות והחלשות מוציאות סכומים דומים

הרגרסיביות הזו ניכרת גם בהתבוננות על המדדים    . 20הנמוכותגדול יותר בקרב בעלי ההכנסות  

הביתשל   משקי  של  הפנויה  ההכנסה  מתוך  תרופות  על  ההוצאה  השתנו  נטל  לא  שכאמור   ,

שנת   לעומת  אי  2003מהותית  לצמצום  הבריאות  משרד  לפעילויות  רקע  ן  השוויו-שקדמה  על 

"עמודי האש"כלכלי,   אכן,  3במסגרת  לשנת  .  למרות    201321מנתוני הסקר החברתי  כי,  עולה 

לא רכשו תרופת מרשם בשנה הקודמת בשל    11%הכיסוי הנרחב של ביטוח הבריאות הציבורי,  

 קשיים כלכליים. 

ועצמאי הן לסיכוי מוגבר להוצאות על רכישת   נכות/ניידות נמצאה כמנבא חזק  קבלת קצבת 

נכות/ניידות   בין קבלת קצבת  אינטראקציה  גבוהה, כאשר נמצאה  והן לרמת הוצאות  תרופות 

ביטוח   של  הימצאות  ההוצאה.  גובה  על  בהשפעה  משלימים  בריאות  ביטוחי  על  בעלות  לבין 

בית מבטלת את ההשפעה של הימצאות חברי בית נכים על גובה  משלים כלשהו בבעלות משק ה

 ההוצאה.  

 

 

 ". מרכז טאוב2016( ההוצאה הפרטית על בריאות בישראל, מתוך "דוח מצב המדינה 2016'רניחובסקי ד., בלייך ח. ורגב א. )צ20
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ההוצאה  צמצום ההבדלים נובע מכך שבעלות על ביטוח בריאות משלים כלשהו מביאה להגדלת  

, אך אינה משפיעה על גובה  32%-על תרופות בקרב משקי בית שאינם מקבלים קצבת נכות בכ

 ההוצאה בגין תרופות בקרב מקבלי קצבת הנכות. 

להסיק   ניתן  מכאן  בלבד.  מרשם  תרופות  על  הוצאה  הבוחן  במודל  גם  נותרים  אילו  ממצאים 

שבסל. לעומת זאת, העלייה   שמקבלי קצבת נכות כנראה מסתמכים בעיקר על תרופות המרשם

בהוצאות בקרב משקי בית ללא נכים הרוכשים ביטוחי בריאות משלימים יכולה לנבוע מרכישה 

מוגברת של תרופות יקרות ללא מרשם ותרופות מרשם שאינן בסל. בנוסף, ייתכן ואילו שצופים  

בי לרכוש  דואגים  תדיר  באופן  בסל  שאינן  יקרות  תרופות  לרכוש  עליהם  יהיה  בריאות  כי  טוח 

 משלים מלכתחילה.

כי טיב הניבוי של המודל הלוגיסטי הרב לציין  )- יש  ואחוז השונות  c-Statistic=0.636משתני   )

( יחסית נמוכים, קרי חלק משמעותי מההבדלים בין משקי בית 8%-המוסברת במודל הלינארי )כ

 בסקר. תרופות מוסבר ע"י משתנים שלא נכללו  רכישת בסיכוי ובגובה ההוצאה על 

ייתכן ותרם לכך מבנה הסקר, בו נתבקשו משקי הבית למלא את היומן עבור תקופה של שבועיים, 

ולאחר מכן ההוצאות נופחו לקבלת אומדן חודשי. למרות ששיטה זו מביאה לרמת פירוט ואמינות  

בית   משקי  שכן  להטיות,  להביא  עלולה  היא  ביומן  הנרשמים  הנתונים  של  רכשוגבוהה   שלא 

  בשבועיים הנותרים,תרופות בשבועיים בהם מילאו את היומן אך כן היו להם הוצאות על תרופות  

אומדן   ו  0יקבלו  כל החודש  רמת ההוצאה הדו  .כחסרי הוצאה  סווגויעבור  שני,  שבועית  -מצד 

נוספות בשבועיים הנותרים וגם אם   מנופחת עבור כל משקי הבית, גם אם לא רכשו תרופות 

  מרוכזת שמספיקה למספר חודשים. למשל קנו קנייה

הינה היעדר מידע על    ,לטיב הניבוי הנמוךשייתכן ותרמה    ,של המחקר הנוכחי  מגבלה נוספת 

קצבת    קבלת  משתנה של  הכללתהמצב הבריאותי של חברי משק הבית, למשל תחלואה כרונית.  

שבחן    ,StudyLuxembourg Income 22-שכן פרסום מה,  מענה חלקילכך  נכות/ניידות מספקת  

מדינות,    7עבור    2010את כלל ההוצאה הפרטית על רפואה מנתוני סקרי הוצאות משקי הבית של  

על   במיוחד  גבוהה  פרטית  הוצאה  רמת  עם  מתמודדת  זו  מוחלשת  שאוכלוסייה  מוצרי  מצא 

 רפואה.  ושירותי 

 

 
21 Lewin AC, Stier H. The experience of material and emotional hardship in Israel: Do some groups cope better than others?. 
Social Indicators Research. 2017 Oct 1;134(1):385-402. 
22 Baird KE. The incidence of high medical expenses by health status in seven developed countries. Health Policy. 2016 Jan 
1;120(1):26-34. 
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לסיכום, למרות הפיקוח על מחיר התרופות הכלולות בסל הבריאות, עדיין ההשתתפות העצמית  

על תרופות הינה רגרסיבית, כך שהנטל היחסי של ההוצאות גדול יותר בקרב בעלי ההכנסות  

שקידם   והפטורים  ההנחות  כי   נראה  בנוסף,  הבריאותהנמוכות.  מספיקות    משרד  אינן 

ולאוכלוסי אלה  יש מקום  לאוכלוסיית  שלהם.  לנוכח העלייה בצרכים הרפואיים  ית הקשישים 

לבחינה של עלות ההשתתפות העצמית על תרופות בישראל, ולבחון צעדים להגברת הנגישות  

 הכלכלית לתרופות בקרב אוכלוסיות מטרה.
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 הבריאות לאורך זמן

, 1 ליבוביץ-עפרה קלטר, 3 לורנס פרידמן, 4 , אמה אברבוך3 , חבי מורד3 , רונן פלוס 2, 1 מיכל בנדרלי

21 

 

 תקציר

-כווני. אך בעוד שחשיבותו של מעמד חברתי-כלכלי לפערים בבריאות הוא דו-חברתיהקשר בין אי שוויון 

כלכלי כמנבא פערים בבריאות נתמך על ידי שורה של מחקרים, כולל מחקרים ארוכי טווח, הקשר בכוון 

כלכלי שנוי במחלוקת. בעבודה זו בחנו מגמות עיתיות בקשר -ההפוך, דהיינו בין מצב הבריאות למעמד חברתי

כבסיס לתכנון מדיניות לצמצום פערי בריאות  ,בין מעמד חברתי כלכלי לבין מצב הבריאות בשני הכוונים

 באוכלוסייה. 

: העבודה מבוססת על ארבעת הגלים הראשונים של סקר ארוך טווח של הלשכה המרכזית שיטות

נפשות במדגם קבוע שנתי העוקב אחר -, סקר רב(2016, 2014-2015, 2013, 2012בשנים: לסטטיסטיקה )

ומעלה שהשתתפו בסקר וסיפקו הערכה של  25בני  11,461של משקי בית לאורך זמן. בניתוח הנתונים נכללו 

 מצב הבריאות.

כלכלי נמוך, כולל הכנסה נמוכה, משק בית בחובות או -משתתפים עם מאפייני מעמד חברתי תוצאות:

יאות לא כל כך טוב או בכלל לא טוב )בריאות לקויה( השכלה נמוכה, דווחו בשכיחות גבוהה יותר על מצב בר

בסקר הראשון בו השתתפו. לאחר תיקנון לגיל, מצב הבריאות ההתחלתי ומשתנים נוספים, הסיכון לדווח על 

( 2.5-ואילך )פי כ 90-(, עולים משנות ה2.4(, ערבים )פי 40%בריאות לקויה היה גבוה יותר בגברים )בכמעט 

לחודש, ₪  8000-תיכונית והכנסה גבוהה מ-(. השכלה על2-כה בעברית )פי יותר מוכאלה עם שליטה נמו

מהמשיבים שהשתתפו בשני  38%-לעומת זאת, היו קשורים לסיכון נמוך ביותר מחצי לבריאות לקויה. כ

עם שיעור דומה של מדווחים  ,שנים( 3דווחו על שינוי במצב הבריאות במשך המעקב )חציון: , סקרים לפחות

שיפור או על שינוי לרעה. הקשר בין מאפיינים חברתיים כלכליים ומצב הבריאות בהמשך המעקב נבדק על 

מעבר להשפעה הצפויה של גיל, מצב הבריאות ההתחלתי ומשתנים נוספים. בעוד שמשתתפים עם השכלה 

קב, ויותר להרעה במצב הבריאות במהלך המע 30%-ברמה של תעודת בגרות ומעלה היו בסיכון נמוך ב

-ואילך )פי יותר מ 90-(, עלייה משנות ה2-בהשוואה למשתתפים ללא תעודת בגרות, לאום ערבי )פי יותר מ

( נמצאו קשורים לסיכון 40%(  ושליטה לא טובה בעברית )סיכון גבוה ב90-למחצית הראשונה של שנות ה 2

 הבריאות. גבוה יחסית להרעה במצב הבריאות ובהתאמה לסיכוי נמוך יותר לשיפור במצב 

משתני בו נלקחו בחשבון גם השכר -בבחינת הקשר בכוון ההפוך )בין בריאות למצב כלכלי(, מצאנו בניתוח רב

ההתחלתי, מאפיינים חברתיים כלכליים ואחרים, כי שכרם של אלה שהגדירו את מצב בריאותם כלא טוב 

ה שהגדירו את מצב בריאותם בממוצע, משכרם של אל 15%-כלל, בסקר הראשון, נמוך בסקרים חוזרים בכ

משכרם של אלה ללא מגבלה. הקשר בין בריאות  6%-כטוב מאוד. גם שכרם של בעלי מגבלה גופנית נמוך ב

 לקויה לתעסוקה חלקית או אי תעסוקה עשויה להסביר חלק מהקשר שנמצא בין בריאות לשכר. 

, שליטה לא טובה בעברית, עלייה, כלכליים כולל השכלה נמוכה, הכנסה נמוכה-:  גורמים חברתייםמסקנות

אי שייכות לכוח העבודה והשתייכות לחברה הערבית נמצאו קשורים לבריאות לקויה ושינוי לרעה במצב 

הבריאות לאורך זמן. מדיניות התומכת בצמצום העוני ומיצוי פוטנציאל ההשתכרות בשילוב עם הסרת חסמים 

 יים לסייע להשגה ושימור של בריאות טובה באוכלוסייה. לשירותי בריאות הקשורים למאפיינים שזוהו, צפו

                                            
דם; מכון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות מרכז -מרכז הידע בנושא אי שוויון בבריאות. היחידה לאפידמיולוגיה של מחלות לב וכלי 1 1

היחידה לביו סטטיסטיקה.  3החוג לאפידמיולוגיה ורפואה מונעת, הפקולטה לרפואה ע"ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב.  2רפואי שיבא, רמת גן. 
 מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות, ירושלים  4ון גרטנר לחקר אפידמיולוגיה ומדיניות הבריאות מרכז רפואי שיבא, רמת גן. מכ
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 מבוא

כלכלי הוכר במדינות המערב ובישראל כאחד הגורמים לפערים בבריאות. הקשר בין עוני -אי שוויון חברתי

מצב  -, מדורג כך שככל שרמת ההכנסה גבוהה יותר19-לפגיעה בבריאות, המתואר החל מראשית המאה ה

גבלה ה בתוחלת החיים ושנות חיים ללא מיטניה, לדוגמא, נמצאה עלייה רציפ. בברהבריאות טוב יותר

(disability free life expectancy),  מעבר ]1[ככל ששכונת המגורים משויכת לאחוזון הכנסה גבוה יותר .

 לעוני עצמו, גם מעמד חברתי ומעמד מקצועי גבוהים נמצאו קשורים לרמת בריאות טובה יותר.

 עתידיתכיווניים. בכוון אחד, ההשפעה של הכנסה על בריאות -הקשרים בין בריאות להכנסה עשויים להיות דו

. Whitehall [[2ושני מחקרי  British birth cohort study-נתמכת על ידי מידע ממחקרים ארוכי טווח, כמו ה

פן מידי אלא גם שנים רבות כלכלי מנבא בריאות ותמותה, לא רק באו-מספר מחקרים מצאו שמעמד חברתי

לאחר מכן. הגורמים המתווכים קשר זה כוללים נגישות נמוכה לשירותי בריאות, התנהגויות בריאות הכרוכות 

[ .כמו במדינות אחרות, גם בישראל נמצאו הבדלים בתוחלת 3בסיכון )כגון: עישון(, וייתכן גם קשר ישיר ]

סקר  בניתוח נתוני [.4אוכלוסייה, רמות השכלה הכנסה ועוד ] תחלואה בין אזורים, קבוצותהחיים ובשיעורי ה

 בקרב יותר טוב בריאות מצב נמצא, 2003/4בריאות לאומי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( 

 . ]5[ובינוני  נמוך תושבי ישובים במעמד  , מכפי שנמצא בקרבגבוה כלכלי-חברתי יישובים במעמד תושבי

וון ההפוך, הדעות חלוקות. התפיסה הרווחת היא שההשפעה של בריאות לקויה על ההון של ילגבי הקשר בכ

. הדעה בקרב מרבית החוקרים בתחום בריאות הציבור היא שהקשר בין בריאות ]6[הפרט מוגבלת יחסית 

-שהמעמד החברתי (, היינוreverse causalityלקויה ופגיעה בהכנסה נובע בעיקרו מ"סיבתיות הפוכה" )

להיפך. בניגוד לדעה זו, כלכלנים רבים סוברים כי מדובר  ולא הלקויה לבריאות שאחראי הוא הנמוך כלכלי

 . ]7[תי הנובע מפגיעה ממשית של בריאות לקויה בהכנסה לדוגמא, בעקבות פרישה מוקדמת יבקשר אמ

שנערכה על ידי שנים הוערך בישראל באמצעות השוואה  10-כלכליים ותמותה ב-הקשר בין מדדים חברתיים

[. הערכה זו אינה מאפשרת ללמוד 8בין סקרים שנערכו על מדגמים שונים בנקודות זמן שונות ]יפה ומנור 

וגם אינה ברמת הפרט  בבריאות לאורך זמן ושינויים כלכלי-במעמד חברתי שינויבאופן ישיר על הקשר בין 

וון ההשפעה, היינו השפעה של המדדים החברתיים כלכליים על מצב הבריאות או השפעה יעל כמלמדת 

הפוכה של מצב הבריאות על מדדים חברתיים כלכליים )למשל דרך היקף התעסוקה(. בנוסף, מדדים 

כגון תוחלת החיים ותחלואה, מתייחסים לאירועים  ,אובייקטיביים מקובלים למצב הבריאות באוכלוסייה

 קיצוניים ואינם משקפים את מלוא נטל התחלואה לחברה ולפרט וצריכת שירותי הבריאות הכרוכה בו. 

לראשונה, לעקוב אחר מגמות עיתיות של שינויים במדדים כלליים של  מאפשרסקר ארוך טווח של הלמ"ס, 

-מעמד חברתיהייתה לנתח את הקשר בין  המחקרכלכליים. מטרת -בריאות והקשר שלהם למדדים חברתיים

בריאות לאורך זמן ולאתר קבוצות באוכלוסייה הישראלית הנמצאות בסיכון מוגבר מצב הלבין  כלכלי

כבסיס לתכנון מדיניות שמטרתה לצמצם פערי בריאות הנובעים ממצב  ,בעתידהבריאות במצב להתדרדרות 

 כלכלי באוכלוסייה.-חברתי
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 2שיטות

אחר נפשות במדגם קבוע  , באמצעות ראיונות חוזרים,שנתי העוקב-הוא סקר רבשל הלמ"ס סקר ארוך טווח 

להעריך את מצב בריאותם  בכל סקר במסגרת הסקר התבקשו המשתתפים .השניםשל משקי בית לאורך 

ניתוח הנתונים קיבצנו בקטגוריות )טוב מאוד, טוב, לא כל כך טוב, ובכלל לא טוב(.  4-אחת מב ,בדרך כלל

)לא כל כך טוב,  או לקויה בריאות טובה )טוב מאוד, טוב( ובריאות לא טובה :קבוצותלשתי את התשובות 

 ,מיותיו-בביצוע פעולות יום המגבלה תפקודית הוגדרה על סמך שאלות המתייחסות למגבלבכלל לא טוב(. 

 ו שאינו יכול לבצע את הפעולה בכלל במהלךכי יש לו קושי רב בביצוע אחת הפעולות א אם המשתתף ציין

נעשתה על הגדרת הלאום  ,שלא כללו שאלה על לאום שני הסקרים הראשוניםעבור  .לפחות חודשים שישה

מידע חסר על שליטה בעברית הושלם על פי שפת אם, שפה עיקרית, ארץ לידה וקבוצת  פי דת וארץ לידה.

 אוכלוסייה.

ה, תעסוקה והכנסת הפרט )במחירים קבועים  לפי : השכלכללו ברמת הפרט כלכלי-מאפייני מעמד חברתי

ברמת משק הבית נכללו: צפיפות דיור, בעלות , השנה הראשונה לסקר(. 2012-מדד מחירים לצרכן ממוצע ב

חישבנו הכנסה לנפש , על פי הכנסה שנתית של משק הבית ומספר הנפשותעל דירה והכנסה למשק הבית. 

הנתונים להלן מתבססים על ארבעת הגלים  .שנעשה בסקר הוצאות משקי בית( הבית )כפיבמשק  סטנדרטית

ניתוח הנתונים מתבסס על שיטות מורכבות  .(2016, 2014-2015, 2013, 2012הראשונים של הסקר )בשנים: 

את  ( מבטאodds ratio(. יחס צולב )אותם משקי ביתראיונות חוזרים, )המותאמות למאפייני המדגם והסקר 

 ( מול הסיכון בקטגורית היחס. לדוגמא בריאות לקויההסיכון למשתנה המנובא )

 ממצאים

, מתוכם מכלל משתתפי הסקר( 76%שהם ) ומעלה 25בני  11,511 ארוך טווח של הלמ"ס סה"כ נכללו בסקר

)לא טובה  קויהכלהגדירו את בריאותם משתתפים שה( 21%) 2363 .בריאותםצב מ סיפקו הערכה של 11,461

שנים בממוצע בהשוואה לאלה שהגדירו את בריאותם  18-היו מבוגרים בבסקר הראשון,  לא טובה(בכלל או 

יותר  מאפיינתלקויה כבריאות הערכת ה מוצאים כי כאשר משווים משתתפים בגיל דומה,(. 7.1כטובה )טבלה 

  י שליטה פחות מטובה מאוד בעברית.נשים, לא נשואים, בעלי השכלה נמוכה, ממוצא לא יהודי, עולים, ובעל

כלא  כלכלי נמוך הגדירו את בריאותם-שיעור גבוה יותר של משתתפים במעמד חברתי, 7.1בטבלה  כמפורט

בעלי הכנסה  שיעור גבוה יותר שלשיעור נמוך יותר של מועסקים ו ,בין המדווחים על בריאות לקויה. טובה

השכלה ברמת מאידך,  טובה(.בעלי בריאותם בקרב  17%לעומת  40%) בית בחובות משקחברים באו נמוכה, 

  לקויה.  בריאותל נמוך יותרומעלה, קשורים עם סיכון ₪  2894תעודת בגרות ומעלה והכנסה של 

בכל אחת משנות הסקר נמצא מדרג ברור של שיעורים גבוהים יותר של בריאות לקויה ככל שרמת ההכנסה 

 (. 7.1לנפש סטנדרטית במשק הבית נמוכה יותר )תרשים 

                                            
המחקר נערך במימון  מכון אהרן למדיניות כלכלית ודוח המחקר המלא פורסם כנייר עמדה באתר מכון  אהרון  2
(https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/pages/economics_and_health.aspx .) 

 

https://www.idc.ac.il/he/research/aiep/pages/economics_and_health.aspx
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שיעור משתתפים שהגדירו את בריאותם כלא טובה לפי הכנסה חודשית ממוצעת  : 7.1תרשים 

 לנפש סטנדרטית במשק הבית  )₪(
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בסקר  לפי מצב הבריאות ומעלה 25משתתפי סקר ארוך טווח בני  11,461מאפייני . 7.1טבלה 

 הראשון

  מצב הבריאות  

  בריאות לקויה בריאות טובה יחס סיכונים לבריאות לקויה

OR (95% CI) N (%) N (%)  

 (CI95% ) גיל ממוצע (61.2-62.5) 61.9 (43.2-43.8) 43.5 (2.81-2.85) 2.831

 מין       

1 Ref. 4530 (49.9) 1031 (46.5) גברים 

 נשים (53.5) 1331 (50.1) 4565 (1.09-1.43) 1.25

 מצב משפחתי  

1 Ref. 6475 (71.1) 1408 (60.0) נשוי 

 גרוש/פרוד (16.1) 323 (9.1) 767 (1.41-2.33) 1.82

 אלמן (9.3) 461 (4.8) 302 (1.72-3.09) 2.30

 רווק (14.6) 164 (14.9) 1537 (1.20-2.09) 1.59

 מתגורר בגפו (13.5) 462 (10.4) 830 (1.09-1.73) 1.37

 השכלה      

1 Ref. 2612 (30.0) 1249 (57.2) ללא תעודת בגרות 

 תעודת בגרות (12.7) 244 (17.5) 1646 (0.31-0.50) 0.39

 תיכוניתהשכלה על  (30.1) 760 (52.5) 4742 (0.23-0.33) 0.28

 לאום  

1 Ref. 7216 (80.6) 1686 (59.7) יהודי 

 ערבי (32.2) 528 (15.2) 1484 (3.60-5.63) 4.50

 אחר (8.1) 146 (4.2) 395 (2.22-4.50) 3.16

 מוצא  

1 Ref. 6360 (66.2) 949 (56.5) ישראל 

 אמריקה-אירופה (30.8) 925 (24.5) 2042 (1.37-2.02) 1.66

 אסיה (4.7) 214 (3.7) 264 (1.22-2.50) 1.75

 אפריקה (8.0) 269 (5.6) 422 (1.39-2.52) 1.87

 עליה  

1 Ref. 6360 (66.2) 949 (56.5) יליד ישראל 

 90-עלו לפני שנות ה (17.9) 756 (17.7) 1249 (0.99-1.53) 1.23

  1990-1995עלו בין  (13.3) 372 (8.3) 754 (2.01-3.38) 2.61

 ואילך 1996-עלו מ (12.3) 278 (7.8) 719 (1.79-3.09) 2.35

 שנים בגיל   10צולב לעלייה של סיכונים או יחס יחס  1

המשך הטבלה בעמוד הבא
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 )המשך( 1טבלה 

  מצב הבריאות  

  בריאות לקויה בריאות טובה  

OR (95% CI) N (%) N (%)  

 שליטה בעברית  

1 Ref. 6904 (74.7) 947 (44.2)  טובה מאוד 

 טובה (17.8) 407 (12.8) 1106 (1.72-2.63) 2.13

 בינונית (15.2) 330 (6.3) 562 (4.00-6.64) 5.15

 חלשה (13.2) 367 (4.0) 322 (5.25-9.44) 7.04

 לא יודע כלל (9.6) 306 (2.2) 186 (7.99-15.69) 11.20

 בעלות על דירה (63.9) 1601 (69.1) 6052 (0.42-0.62) 0.51

 הכנסת הפרט )לפי חמישונים של הכנסה חודשית ממוצעת(  

1 Ref. 1661 (17.5) 522 (30.2) 1,685-נמוך מ 

0.83 (0.65-1.06) 1501 (16.7) 690 (25.3) 1,685 - 2,893 

0.69 (0.54-0.88) 1835 (19.8) 629 (25.3) 2,894 – 4,750 

0.27 (0.21-0.36) 2010 (22.4) 336 (12.6) 4,751 – 8,027 

 8,027מעל  (6.6) 186 (23.6) 2085 (0.09-0.16) 0.12

 תעסוקה בשנה האחרונה  

1 Ref. 7152 (74.8) 701 (44.7) מועסק 

 בלתי מועסק (3.8) 55 (2.1) 208 (2.09-5.79) 3.47

 לא חלק מכח העבודה (33.9) 575 (10.4) 1007 (6.55-10.13) 8.15

 בגמלאות (17.5) 1029 (12.7) 706 (2.34-3.79) 2.98

 מצב כלכלי  

1 Ref. 265 (2.9) 14 (0.6) חוסכים הרבה 

 חוסכים מעט (9.2) 242 (27.8) 2454 (0.55-3.22) 1.33

 כיסוי הוצאות (39.8) 1126 (41.5) 3606 (1.95-11.16) 4.67

 שימוש בחסכונות (9.9) 257 (10.1) 881 (1.85-11.130) 4.54

 בחובות (40.5) 661 (17.6) 1660 (5.72-33.49) 13.84

    שנים בגיל 10יחס צולב לעלייה של  1

 יחס -OR קטגורית היחס, –.Ref בגישה ישירה עם כלל המדגם כאוכלוסיית היחס.  המאפיינים בטבלה )מלבד גיל( מתוקננים לגיל

 . רווח סמך -CI, )הסיכון לבריאות לקויה ביחס לקטגורית היחס( צולב סיכונים או יחס
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 כלכלי בתחילת המעקב למצב הבריאות בסקרים חוזרים-הקשר בין מעמד חברתי

כלכלי לבין בריאות לא טובה -הקשר בין מעמד חברתימאחר ולא כל הנסקרים השתתפו בכל הסקרים, 

 שהשתתפו בשלושה סקרים לפחות.  ,נבדקים 6,113בסקרים עוקבים נבדק בקרב 

ומעלה שהשתתפו בשלושה סקרים לפחות הם מעט מבוגרים יותר  25ומעלה, בני  25בהשוואה לכלל בני 

(, 49%-בהשוואה ל 53%בכלל המדגם(, עם שיעור גבוה יותר: של נשים ) 45 -בממוצע בהשוואה ל 49)בני 

בכלל המדגם(, עם השכלה על תיכונית  16%מול  19%( בני החברה הערבית )64%לעומת   73%נשואים )

מהם בשני חמישוני  43%(, ובעלי הכנסה גבוהה יותר )64%לעומת  70%י דירה )(, בעל45%-בהשוואה ל 52%)

 בכלל המדגם(. 37%ההכנסה העליונים בהשוואה ל

ולמשתנים נוספים, גברים נמצאו בסיכון הנסקר  בו השתתףבסקר הראשון קנון לגיל, למצב בריאות ילאחר ת

(. בנוסף, אלמנים, רווקים, 7.2 תרשיםנשים )לבריאות לקויה בסקרים חוזרים בהשוואה ל 40%גבוה בכמעט 

ערבים, ועולים נמצאים בסיכון גבוה לבריאות לקויה לעומת עמיתיהם בקטגורית היחס. שליטה לא טובה 

בעברית הייתה קשורה עם סיכון של יותר מפי שניים לבריאות לקויה במהלך המעקב, גם לאחר שמשתנים 

הכנסה גבוהה ואלה עם תעודת בגרות או השכלה גבוהה נמצאים אחרים נלקחו בחשבון. לעומת זאת, בעלי 

 בסיכון נמוך יותר לבריאות לקויה. 

שנים(  3במצב הבריאות לאורך שנות הסקר )חציון:  שינויהקשר בין מעמד חברתי כלכלי בסקר הראשון ל

בתחילת משתני בקרב משתתפים בשני סקרים לפחות, בו נלקח בחשבון מצב הבריאות -נבחן בניתוח רב

כטוב יותר בו השתתפו ( הגדירו את מצב בריאותם בסקר האחרון 18%ממשתתפי הסקר ) 1,545 המעקב.

( הגדירו את מצב בריאותם בסקר האחרון כפחות טוב ועבור 19%) 1,653, בו השתתפו מאשר בסקר הראשון

כצפוי, גיל הוא מנבא משתתפים היה המידע חסר.  65עבור ( נותר מצב הבריאות ללא שינוי. 62%) 5,241

לשיפור  2שנים בתחילת המעקב, נמצא קשור עם סיכוי קטן פי  10-חשוב לשינוי במצב הבריאות. גיל גבוה ב

(. משתתפים שהשלימו תעודת בגרות או רכשו 7.3להרעה במצב הבריאות בהמשך )טבלה  2וגדול בכמעט פי 

( להרעה במצב הבריאות בהשוואה 35% - 30%תיכונית נמצאו בסיכון נמוך יותר )בשיעור של -עלהשכלה 

לאלה שלא השלימו תעודת בגרות, זאת מעבר להשפעת הגיל, מצב הבריאות ההתחלתי ומאפיינים אחרים 

ואילך, משתתפים עם שליטה נמוכה יותר  90-(. בנוסף, ערבים, עולים משנות ה7.3שנכללו במודל )טבלה 

א בגין פרישה( נמצאו בסיכון גבוה יחסית להרעה במצב ח העבודה )שלובעברית ואילו שאינם שייכים לכ

 הבריאות. 
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 כלכלי בסקר הראשון לבין בריאות לא טובה בסקרים-הקשר בין מעמד חברתי. 7.2 תרשים

 עוקבים

Ref. –   ,קטגורית היחסOR – ביחס לקטגורית  בהערכות חוזרותלבריאות לא טובה הממוצע  )הסיכון או יחס הסיכונים   יחס צולב

מוצג יחס  X-על ציר ה המודל מתוקן גם למצב הבריאות ההתחלתימלבד המשתנים המפורטים בתרשים, רווח סמך.  -CI  ,היחס(

 הסיכונים על סקאלה לוגריתמית.
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כלכלי בסקר הראשון לבין שינוי במצב הבריאות -הקשר בין מצב חברתי. 7.3טבלה 

 בסקרים עוקבים

   הבריאותשינוי במצב 
   שינוי לרעה שינוי לטובה

OR (95% CI) OR (95% CI)   
 גיל: שנים 10-לעליה ב (1.73-1.76) 1.75 (0.54-0.55) 0.54

1 Ref. 1 Ref. השכלה: ללא תעודת בגרות 
  תעודת בגרות (0.55-0.89) 0.70 (0.64-1.26) 0.90
  השכלה על תיכונית (0.53-0.79) 0.65 (0.95-1.64) 1.25

1 Ref. 1 Ref. לאום: יהודי 

 ערבי (1.65-2.86) 2.18 (0.77-1.62) 1.12
 

  אחר (0.85-1.88) 1.26 (0.51-1.50) 0.87

1 Ref. 1 Ref. עלייה: יליד הארץ 
  1990לפני  (0.95-1.55) 1.21 (0.71-1.33) 0.97
0.69 (0.46-1.03) 2.18 (1.61-2.95) 1990-1995  
  ואילך 1996 (1.09-2.18) 1.54 (0.37-0.95) 0.59

1 Ref. 1 Ref. שליטה בעברית: טובה 
  לא טובה (1.09-1.86) 1.43 (0.49-0.95) 0.69

1 Ref. 1 Ref. תעסוקה: מועסק 
  לא מועסק (0.72-2.12) 1.24 (0.55-2.27) 1.12
  לא חלק מכח העבודה (1.08-1.81) 1.40 (0.49-0.94) 0.68
  בגמלאות (0.79-1.41) 1.05 (0.65-1.35) 0.94

1 Ref. 
1 

Ref. 
  הכנסה חודשית:  4,751-פחות מ

₪ 
1.24 (0.91-1.69) 0.82 (0.65-1.04) 4,751 – 8,027  
  8,027-מעל ל (0.64-1.03) 0.81 (0.97-1.91) 1.36

 בעלות על דירה:  (0.68-1.01( 0.83 (0.97-1.65) 1.27

Ref. –   ,קטגורית היחסOR – הסיכון הממוצע לשינוי מצב הבריאות, בהערכות חוזרות, ביחס לקטגורית היחס( יחס צולב( ,CI-  רווח

 סמך. המודל מתוקן גם למצב הבריאות ההתחלתי.

 

 כלכלי בתחילת המעקב למגבלה גופנית בסקרים חוזרים-הקשר בין מעמד חברתי

אלמנים נמצאו בסיכון גבוה יחסית קנון לגיל, למגבלה גופנית בהתחלה ולמשתנים נוספים בכניסה, ילאחר ת

-OR=0.49, 95% CI: 0.37בעוד שבעלי השכלה גבוהה ) (, OR=1.91, 95% CI: 1.78-3.09למגבלה גופנית )

( OR=0.50, 95% CI: 0.35-0.71(, או בעלי הכנסה גבוהה )OR=0.45, 95% CI: 0.22-0.94(, מועסקים )0.65

זר אוכלוסייה, או עלייה, לא נמצאו קשורים למגבלה גופנית לאורך היו בסיכון נמוך יותר לאורך הזמן. מין, מג

  המעקב.
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  הקשר בין מצב הבריאות להכנסת הפרט

 (.7.3מדרג ברור של הכנסה נמוכה יותר ככל שמצב הבריאות טוב פחות )תרשים נמצא בכל אחד מגלי הסקר 

ותם כטובה מאוד עמדה על ההכנסה החודשית הממוצעת בקרב אלה שהעריכו את בריאלדוגמא,  2012-ב

 . מחציתבעוד שההכנסה בקרב אלה שהעריכו את בריאותם כלא טובה כלל עמדה על כמעט , 6,255₪

 הכנסה חודשית ממוצעת לפי מצב הבריאות על פי הערכה עצמית .7.3תרשים 

הקשר בין מצב הבריאות  מאחר והן הכנסה והן מצב הבריאות קשורים לגיל ומאפיינים נוספים, בחנו את

. הניתוח כלל תקנון בסקר הראשון לבין הכנסה במחירים קבועים בסקרים חוזרים באמצעות ניתוח רב משתני

מצאנו כי לרווקים, ערבים, וחסרי שליטה  כנסה ההתחלתית, מין, גיל ולאינטראקציה בין גיל למספר הסקר.לה

מה של תעודת בגרות ומעלה קשורה באופן מדורג עם בעוד שהשכלה בר, טובה בעברית, הכנסה נמוכה יותר

 6%-נמוכה בנמצאה קשורה בהכנסה מגבלה גופנית (. באותו מודל, 7.4 תרשים)בהמשך הכנסה גבוהה יותר 

 ,מזו של אנשים שאינם סובלים ממגבלה גופנית. בדומה, מצאנו קשר מדורג בין מצב הבריאות לבין ההכנסה

מזו של אלה  15%-יתה נמוכה ביה ,ו את מצב בריאותם כלא טוב בכללההכנסה של אלו שהגדירשבאופן 

הכנסה בשכבות האינטראקציה בין הזמן לבין המגדירים את בריאותם כטובה מאוד. בחינה מדוקדקת של 

(. בשאר 25-49לעלייה בשכר עם הזמן בקרב צעירים )קבוצת הגיל  יםוגבלבהכנסה משינויים כי המראה  ,גיל

לא נמצא קשר קבוצות הגיל לא נמצא שינוי בהכנסה במהלך זמן המעקב הקצר שנבדק. בקרב בעלי הכנסה, 

 בין הערכה עצמית של מצב הבריאות בסקר הראשון לבין שינוי בהכנסה לאורך הזמן.

 מצב הבריאות:
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ניתוח רב  –בסקרים חוזריםהקשר בין מאפיינים ורמת הכנסה יחסית של הפרט . 7.4 תרשים

 היררכי משתני

 

 המודל מתוקן  גם לגיל, מין, ושכר התחלתי וכולל אינטראקציה בין מין וזמן ואינטראקציה בין מצב בריאות התחלתי וזמן.

 קשר בין מצב הבריאות לתעסוקה

תעסוקה בסקר הראשון, מצב ה. לאחר תיקון להבריאות להכנסהמתווך אפשרי בקשר בין מצב היא תעסוקה 

יותר  גבוה ןקשורה עם סיכונמצאה בריאות לקויה בסקר הראשון  ,(7.5)טבלה  ומשתנים נוספיםגיל, 

( OR=2.15ח העבודה )ולא להיות חלק מכו( OR=1.71)לא להיות מועסק , =OR)1.73לתעסוקה חלקית )

( ולא OR=1.97ח העבודה )והייתה קשורה לאי הכללות בכ גופנית מגבלה ,לעומת זאתבמהלך המעקב. 

נו גם להכנסה לנפש סטנדרטית )כביטוי להכנסה העומדת נתיק כאשר לתעסוקה חלקית או העדר תעסוקה.

 .לרשות הפרט מסך ההכנסות למשק הבית( נמצאו אומדנים דומים
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 ניתוח רב משתני היררכי –התעסוקה הקשר בין מצב הבריאות ומגבלה גופנית להיקף . 7.5טבלה 

Ratio (95% CI) 
  

 תעסוקה חלקית לא בכח העבודה מובטל
  

 מגבלה גופנית  (0.87-1.64) 1.20 (1.32-2.93) 1.97 (0.90-2.46) 1.49

 בריאות לקויה  (1.27-2.37) 1.73 (1.44-3.21) 2.15 (1.02-2.88) 1.71

1 Ref. 1 Ref. 1 Ref. לאום: יהודי 

  ערבי (0.91-1.52) 1.18 (1.11-2.18) 1.55 (1.41-2.98) 2.05

  אחר (0.80-2.01) 1.27 (0.38-1.94) 0.86 (0.49-2.13) 1.03

1 Ref. 1 Ref. 1 Ref. מצב משפחתי: נשוי 

  פרוד/גרוש (0.71-1.26) 0.95 (0.67-1.71) 1.07 (0.89-2.75) 1.57

  אלמן (0.65-2.61) 1.30 (0.63-2.40) 1.23 (0.21-1.68) 0.59

  רווק (1.00-1.60) 1.27 (1.13-2.26) 1.60 (1.64-3.38) 2.35

1 Ref. 1 Ref. 1 Ref. השכלה: ללא תעודת בגרות 

  תעודת בגרות (0.70-1.13) 0.89 (0.32-0.64) 0.46 (0.40-0.93) 0.61

  השכלה על תיכונית (0.60-0.88) 0.73 (0.20-0.36) 0.27 (0.25-0.48) 0.35

1 Ref. 1 Ref. 1 Ref. עלייה: יליד הארץ 

  1990לפני  (0.91-1.59) 1.21 (0.72-1.82) 1.15 (0.45-1.55) 0.84

0.54 (0.31-0.94) 0.81 (0.48-1.35) 0.83 (0.62-1.11) 1990-1995  

  ואילך 1996 (0.38-0.80) 0.56 (0.40-1.10) 0.66 (0.41-1.13) 0.68

1 Ref. 1 Ref. 1 Ref. שליטה בעברית: טובה 

  לא טובה (0.86-1.58) 1.16 (2.72-5.72) 3.95 (1.24-2.83) 1.88

 וכולל אינטראקציה בין היקף תעסוקה התחלתי וזמן.המודל מתוקן  גם לגיל, מין, , מצב תעסוקה התחלתי 

  סיכום ודיון

לקויה ולשינוי לרעה סיכון לבריאות וכלכלי נמוך -מעמד חברתימאפייני בין קשר ממצאי העבודה חושפים 

השכלה ומאפיינים נוספים.  מצב הבריאות ההתחלתימעבר להשפעת הגיל, , במצב הבריאות לאורך זמן

 השתייכות לחברהנמוכה, הכנסה נמוכה, שליטה לא טובה בשפה העברית, עלייה, אי שייכות לכוח העבודה ו

לסיכון גבוה יותר לבריאות לקויה  קשוריםההיו הגורמים העיקריים  כפי שתועדו בסקר הראשון ,תערביה

הכנסה נמוכה ל , באופן גבולי,קשורותהיו מוגבלות גופנית ובריאות פחות טובה  ,וון ההפוךיבכ .לאורך הזמן

  .אך לא לשינוי בהכנסה עם הזמן ,לאורך זמן בקרב בעלי הכנסה יותר

עולה , הכנסה גבוההבעלי גבוהה ובעלי השכלה לבריאות לקויה שנמצא בעבודה זו בקרב  יותרהסיכון הנמוך 

לבין מחלת לב כלילית  ,מצאו קשר בין רמת הכנסה ורמת השכלהשארצות שונות מבקנה אחד עם מחקרים 

 עתידית מפני הדרדרותגם השפעה מגנה ל קשורההשכלה על תיכונית מצאנו, כי  מחקר הנוכחיב [.9ותמותה ]
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הערכה עבור  ,ביפן בכניסה, 50-59בקרב בני שנים  9של מעקב מ גם ממצאים דומים דווחו. מצב הבריאותב

 ההשפעה מתווכתנמצא כי  היפניבמחקר  .[10]עצמית של מצב הבריאות, מגבלה תפקודית ומצוקה נפשית 

ומידת  (מעקב רפואי מסודר שתיית אלכוהול,פעילות גופנית בשעות הפנאי, עישון, התנהגות בריאות )ידי על 

אך אינה מתווכת על ידי מצב כלכלי )לפי  ,בגברים 55%-בנשים ו 42% שלקף יבההפעילות החברתית, 

גבלה ומה גם את הקשר בין השכלה לבין מאותם גורמים מתווכים הסבירו בסדר גודל ד. הוצאות משק בית(

-התנהגות בריאות כגורם מתווך חשוב בין מעמד חברתי התפקיד של גופנית ומצוקה נפשית לאורך הזמן.

למתן את הקשר  גם הון חברתי עשוי [.11הבריאות ותמותה נתמכת על ידי מחקרים נוספים ] כלכלי לבין מצב

צ'רניחובסקי ושרוני דווחו על מצב בריאות טוב מהצפוי על פי כלכלי לבין מצב הבריאות. -בין מעמד חברתי

פסיכוסוציאלית ועזרה כולל תמיכה השהוסבר על ידי הון חברתי גבוה  ,בקרב חרדים כלכלי-מעמד חברתי

 [.12קהילתית ]

יכולת ההיינו , לאוריינות בריאותתורמים  ושליטה בעברית ,לכליכ-של מצב חברתיומתוקף סמן אמין  ,השכלה

משמר באופן המקדם בריאות תקינה וישה למידע, להבין אותו ולהשתמש בו, מוטיבציה של הפרט להשיג גהו

 סיכון למעלהמצאנו כי שליטה לא טובה בעברית, מעבר לרמת ההשכלה, קשורה ל מחקר זהב .[13] אותה

גבוה יותר להרעה במצב  וןלהגדרת הבריאות כלא טובה בסקרים חוזרים, ולאורך הזמן לסיכ שתייםמפי 

שליטה פחות מטובה מאוד בעברית מאפיינת בישראל הבריאות וסיכוי נמוך יותר לשיפור במצב הבריאות. 

באופן , שני מאפיינים שנמצאו בעבודה זו כקשורים תהערבי החברהבני עולים והמבוגרים מבין ה אתבעיקר 

אוריינות הבריאות לאורך זמן. במצב דרדרות יבריאות לקויה בסקרים חוזרים ובסיכון גדול יותר להעצמאי ל

לניצול תת וווט במערכת הבריאות, י, לקושי בנלאורח חיים שאינו מקדם בריאותבריאות נמוכה קשורה 

לתמותה  מוגברסיכון לו , לאשפוזיםלהיענות נמוכה לטיפול תרופתיכמו גם  אופטימלי של שירותי רפואה,

באוריינות בריאות  American Heart Association-הכיר ה ,לאחרונה ורסמההצהרה מדעית שפב .[9,14]

ייה ומניעת אוכלוסנמוכה כגורם העשוי לעכב השגת יעדים שהוגדרו בתוכניות ארוכות טווח לשיפור בריאות ה

 [. 14] מוקדמתתמותה 

השכלה נמוכה והכנסה נמוכה, שנמצאו קשורים בעבודה זו הן לסיכון לבריאות לקויה לאורך זמן והן לשינוי 

 [.15קשורות זו בזו דרך רמות השכר והפריון הנמוכות בקרב חסרי השכלה אקדמית ] ,לרעה במצב הבריאות

Robertson  ועמיתיו מצאו באמצעות ניתוח נתונים מחמישה גלי מחקר הפנלWest of Scotland Twenty-

כלכלי לבין ההשפעה המצטברת של מספר גורמי סיכון קרדיווסקולריים, -כי הקשר בין מעמד חברתי 07

רבה באמצעות ( מוסבר במידה ומנבא תחלואה כרונית allostatic loadמטבוליים וסמני דלקת )צבר שכונה 

על רקע יציבות כלכלית [. 16]  גורמים חומריים )בעלות על דירה, הכנסה( והתנהגות בריאות )בעיקר עישון(

OECD [17 ]-ההכנסה הפנויה לנפש בישראל נמוכה בהשוואה לממוצע מדינות הושיעורי אבטלה נמוכים, 

על חשיבות ההכנסה כמנבא [. 15וישראל נמצאת במקום שני מבחינת  שיעור הפרטים מתחת לקו העוני ]

 theשנה בארה"ב ) 20-מחקר פנל שנערך כבר יותר מניתן ללמוד מעל פי הערכה עצמית, של מצב הבריאות 

Panel Study of Income Dynamics), [18]  נמוך יותר  ןמצא כי קבלת דמי אבטלה קשורה לסיכואשר

מעבר להבדלים במצב הבריאות  . זאת,להגדרה של הבריאות כלקויה בשנה שלאחר אובדן מקום העבודה

למרות שההשפעה החיובית  .וההכנסה לפני אובדן מקום העבודה והבדלים הקשורים לזכאות לדמי אבטלה

ת שהקשר בין אפשרולתמוך בעשויה  בעקבות אבדן מקום העבודה של צמצום השפעת הירידה בהכנסה
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הכנסה לבין הבריאות הוא סיבתי, הערכה הסובייקטיבית של מצב הבריאות פותחת פתח לאפשרות כי 

ממצאים אלא שההשפעה עשויה לשקף גורמים פסיכולוגיים ולא בהכרח שינוי אובייקטיבי במצב הבריאות. 

הבריאות, פנל בנושא סקר תוצאים אובייקטיביים.  עבורגם  דווחוקשר בין מעמד כלכלי לבין מצב הבריאות על 

 50בני  (Survey of Health, Ageing and Retirement  ;SHARE)ובישראל  באירופה והפרישה ההזדקנות

 2.7) קשר הפוך בין רמת ההכנסה למספר המחלות הכרוניות מהן סובל המשתתף מצא [19ומעלה ובני זוגם ]

מחקר חתך במדגם אוכלוסייה בנוסף,  [.20] בחמישון ההכנסה העליון( 1.8בחמישון ההכנסה הנמוך לעומת 

( מצא קשר הדרגתי בין רמת השכלה, רמת National Health Interview Survey-בארה"ב )משתתפי ה

 [.21] 30-64 הנכללים בטווח הגילצעירים בקרב גם הכנסה והעדר תעסוקה לבין ריבוי תחלואה 

משתתפים(  109,000מחקרי עוקבה ) 37-כלכלי קשור גם לקצב ההזדקנות. ניתוח של נתונים מ-מעמד חברתי

כלכלי נמוך נמצא קשור -[. מעמד חברתי22כלכלי מנבא ירידה בתפקוד עם הגיל ]-מצא כי מעמד חברתי

לידה וגורמי סיכון אחרים. , מעבר להשפעת גיל, גובה, שנתון 60שנות תפקוד מלא עד גיל שש בדן של ולא

כלכלי נמוך הוא בסדר גודל לפחות כמו בגין השמנת יתר, סוכרת, -בדן שנות תפקוד מלא בגין מעמד חברתיוא

 [.  22עישון, יתר לחץ דם, והעדר פעילות גופנית ]

[. עם העלייה 17בגברים ] 80-שנים בנשים ו 84ועומדת על   OECD-תוחלת החיים בישראל גבוהה ממוצע ה

צפויים  2040בשנת  הלמ"ס,בתוחלת החיים עולה גם חלקם של בני הגיל השלישי באוכלוסייה. על פי תחזית 

מה בהתא, 1.4%-ו 11%-בהשוואה ל 2.5%ומעלה  85-מהאוכלוסייה ובני ה 14.3%ומעלה להוות  65-בני ה

משמעותי  צפוי להיות[. על פי תחזיות אלה, הנטל הכללי הכרוך בטיפול בבני הגיל השלישי 23] 2015בשנת 

בו צפויה ירידה גדולה יותר המעמד , באוכלוסייה כלכלי הנמוך-יותר ככל שחלקו של המעמד החברתי

 בתפקוד, יהיה גדול יותר.

עלייה להביא שר ההשתכרות מצד אחד, ולולפגוע בכ ומגבלה תפקודית עשויותבריאות לקויה  ,וון ההפוךיבכ

מצאנו קשר בין מצב הבריאות ומגבלה תפקודית לבין  בעבודה זו,. מצד שני ,בגין מצב הבריאותבהוצאות 

תלויה במשך צפויה להיות . מאחר ומצב הבריאות ומגבלה תפקודית הם דינמיים, השפעתם המשךהכנסה ב

מסמך רקע לדו"ח בנושא עוני כרוני מתאר את כלכלי ההתחלתי. -הזמן בו הם מתקיימים והמצב החברתי

בה מצב כלכלי ירוד פוגע בבריאות  ,ועוני כרוני כספירלה כלפי מטהההשפעות ההדדיות של מצב הבריאות 

הקשר בין מצב הבריאות  .[24] טוחוזר חלילה לאורך חיי הפרשל הפרט ובני ביתו הפוגעת ביכולת הכלכלית 

ומגבלה פיסית לבין ההכנסה מתווך על ידי היקף התעסוקה. בעבודה זו מצאנו כי בעוד שמצב הבריאות קשור 

-תעסוקה או אי-סיכוי גבוה יותר לתעסוקה בהיקף חלקי, איעם סיכוי נמוך יותר לתעסוקה בהיקף מלא )

בריאות לקויה ומגבלה פיסית ח העבודה. ולאי שייכות לכ ה בעיקר( ומגבלה פיסית קשורשייכות לכוח העבודה

שכן טיפול תת אופטימלי במחלה כרונית מגדיל את הסיכון למגבלה פיסית ובכך את הסיכון  ,קשורים ביניהם

למצוא קשרים משמעותיים  עשוי לחשוףעקב ארוך יותר מלפגיעה ביכולת ההשתכרות ולעלייה בהוצאות. 

 כלכלי. -הנמוכות של מעמד חברתי יותר, בעיקר בקרב השכבות

התומכים בקשרים בשני המחקרים מעבר למודלים, מרבית  רב הספרות בנושא עוסקת במודלים תאורטיים.

בארצות מערביות עדכניים פרסומים לא מארצות מתפתחות וקשרים אקולוגיים במסתמכים על וונים יהכ

, למרות שבריאות לקויה עשויה להוות מחסום להצלחה בחיים, השפעתה קטנה Marmotלדעת מפותחות. 

שפיע אלא מ ,כלכלי אינו נקבע על ידי מצב הבריאות-מעמד חברתיהקשר הוא בעיקר חד כיווני, יחסית ולכן 
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בכלל  כלכלי מוגבלת-גם אם לפי טענה זו, השפעת מצב הבריאות על מעמד חברתי .[25] מצב הבריאות על

שהשפעתה בקרב  גבלה פיסית,ן בריאות לקויה ומפגיעה בהכנסה בגיהנתונים מצביעים על , האוכלוסייה

  השכבות החלשות עשויה להיות ניכרת.

ההתבססות על מדגם אוכלוסייה גדול ומייצג תורמים לתוקף המחקר. מעקב אחר שינויים על ציר הזמן 

בבחינת הממצאים  וון הקשר ולא רק על קורלציה בין המשתנים.ימאפשרים לראשונה לעמוד על כבעבודה זו 

כלכלי לבין -יש לזכור כי אופיו התצפיתי של המחקר אינו מאפשר הוכחה של קשר סיבתי בין מעמד חברתי

מגביל את הממצאים ה( שנים 4סימום קשנים, מ 3חציון: )יחסית  זמן מעקב קצר מצב הבריאות. בנוסף,

ארוך יותר יאפשר לעמוד על המשמעות של הקשר בין מעמד חברתי כלכלי בטווח לעתיד קרוב. זמן מעקב 

 . ווניםישני הכב יםהארוך ויאפשר להעריך מחדש את הקשר

עשוי להיות שונה בקבוצות אוכלוסייה שונות בגין  ההערכה העצמית של מצב הבריאותתוקף יש לזכור גם כי 

מצב בריאות טוב מהצפוי על פי מעמד חברתי כלכלי, בעיקר  בקרב חרדים דווח עלגורמים תרבותיים. לדוגמא, 

למרות טיבה הסובייקטיבי, הגדרה עצמית של עם זאת,  .[12בשל תמיכה פסיכוסוציאלית ועזרה קהילתית ]

בין המגבלות הסקר עליו   [.9מצב הבריאות נמצאה מנבאת באופן עקבי תמותה עתידית במחקרים רבים ]

 עדר מידע על דתיות.מסתמכת עבודה זו ניתן למנות מספר מצומצם של משתני בריאות והי

 משמעות הממצאים לגבי המדיניות הכלכלית חברתית בישראל

חברתיים לטפל בשורש בעיית פערי הבריאות -על מדיניות שמטרתה לצמצם פערים כלכליים Marmotעל פי  

שני יעדים עיקריים במטרה להביא להגברת הצמיחה וצמצום  יםמציעאקשטיין ועמיתיו [. 1,25באוכלוסייה ]

[. צעדים כאלה עשויים, 15ריון והשכר של החמישון התחתון ]יהעוני: העלאת שיעור התעסוקה והעלאת הפ

לאור ממצאי עבודה זו, לסייע גם בצמצום אי השוויון בבריאות. תכניות לקידום בריאות המתמקדות 

ם קשוריכ השזיהינו במחקר זמאפיינים הבאוכלוסיות בסיכון הם גורם משלים חשוב בהשגת המטרה. 

מהווים ח העבודה, לאום ערבי( ו)השכלה נמוכה, שליטה נמוכה בעברית, עליה, אי שייכות לכלבריאות עתידית 

 נקודות התייחסות ומיקוד בתכנון המדיניות הנדרשת. 

עשות בכמה מישורים במקביל, יכלכלי נמוך צריכים לה-צעדים לצמצום הפערים הנובעים ממעמד חברתי

חברתי ובאמצעות טיפול בגורמי סיכון למחלות -ה והשכלה במישור הכלכליבאמצעות צמצום פערי הכנס

כלכלי נמוך -מעמד חברתיי שנמצאו כמתווכים בקשר בין כרוניות הנרכשות עם הגיל וחיזוק ההון החברת

כלכליים להשגה ושימור -צורך לזהות ולצמצם חסמים חברתיים לבריאות לקויה ומגבלה תפקודית. בנוסף, יש

של בריאות טובה:  הנגשה לשונית ותרבותית של שירותים בכל רבדי מערכת הבריאות, צמצום השתתפות 

עצמית לבעלי הכנסה נמוכה ומעוטי יכולת, עדיפות בקידום אורח חיים בריא בקרב: עולים, ערבים, בעלי 

 נות אוניברסלית של שירותי רפואה לכלל האוכלוסייה. הכנסה נמוכה, והבטחת זמי

התוויית מדיניות המצמצמת את הפגיעה הכלכלית בבעלי מגבלה גופנית או בריאות לקויה, עשויה לסייע אף 

היא לצמצום הפערים. התאמת תנאי העבודה, גמישות בשעות העבודה, אפשרות לעבודה מהבית, לדוגמא, 

וצמצום פגיעה בגין פגיעה במצב הבריאות. צעדים לעידוד שילוב בשוק העבודה עשויים לסייע בשימור הכנסה 

של בעלי מוגבלות יסייע בשילובם בחברה ושיפור באיכות חייהם ובכך לצמצום הפערים הנובעים מהמגבלה 

 הגופנית.



 2019שוויון במערכת הבריאות וההתמודדות עמו -אי

 
מן. כלכליים לבין מצב הבריאות לאורך הז-, המחקר הנוכחי מדגים את הקשר בין גורמים חברתייםלסיכום

למרות זמן המעקב הקצר, זיהינו מאפיינים הקשורים עם בריאות לקויה ושינוי לרעה במצב הבריאות בעתיד 

כולל: השכלה נמוכה, הכנסה נמוכה, שליטה לא טובה בשפה העברית, עלייה, אי שייכות לכוח העבודה, 

הנובעים מעוני  ,ריאותולאום ערבי. ממצאים אלה תומכים במדיניות לצמצום העוני במטרה לצמצם פערי ב

לעודד ולמיצוי הפוטנציאל האישי להשתכרות, ללא תלות במצב הבריאות. מטרת הצעדים להנגיש מידע, 

שירותי בריאות, תוך צמצום חסמים הקשורים לשפה, זמינות שיפור אורח חיים בריא וסביבה התומכת ב יצירת

בריאות טובה. מחקרי אורך בעלי משך מעקב תרבות או מצב כלכלי והדרה חברתית בדרך להשגה ושימור של 

 ארוך יותר יאפשרו בעתיד לזהות את הקשרים בטווח הארוך באוכלוסייה בישראל.
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 ןשוויוה-אי םות עדלהתמוד תויל. פע8קפר
 תוריאבב

 םילהחו פותילות קועפ 18.

 1תכללי ותריאתי ברושי

 בואמ

 השל הרטגיסטאהתמסגרב ם,ריפע צמצוםלללפעו היכשמהתכללי 2019-ב גם נה,ש דימכ

 יתופשי תוללכ תלועיהפ .כלל תושנגהו להטיפו תויכא שיפור סייה,לואוכה תאוריב קידוםל

 תויושרם,ייתשלממ יםרדשמ של הבחרתשק עם הנשה כל אורךולץהאר חביר כלבהולפע

 םג יםמיימתק הולפע פיתושיש יין,לצ אויר ד.ועו חוורתמטרו אלל תותועמו יםנגואר ות,מימקו

 ךתוובחהר הלהק תבטול הילה,וק יםולח-תיבתמוגד ם,ונישה תיווסדומ בין עצמו וןגהאר וךתב

 ,הפיתיוא עולי ת,דיהחר ,תהערבי החברה וןגכ הן,כיצר פי לעתחדוומי תאוכלוסיובתמקדותה

 ם.שינם,שישיק

 יםמדד המובכ םייאהרפו תאיכוה דימד לכלב יםערהפ בצמצום שיפורהתא יגנצ הזחו"בד

 םלקידו תכללילץחומ יםנגוואר תמוסדו עם תכללי של הולפע פיתושילתואמוגד וכן ם,ריחבנ

 כך.לתזקקונהתוסילואוכבתואריבב יםערהפ םצומולצ תואריבה

 םייפואר תכואי במדדי ריםפע מצוםצ

 ם,ריפע לצמצום יםנטריוריהק יפ-על חרובנשתאורפמ 50-בתקדמתמ יםערהפ צמצום תתוכני

 עהגי הבליה דידמב ערהפ צמצום שיעור נה.שה גם תשכמנ יםערפ בצמצום שיפורהתממג

 המאגרדיב יםנשה ךהלמב שיפורה תממג תא תאולר תןני .2019 הלךמב 44.4%-ל הנשה

 הלן:של

 ןדיא פרופ' רון,י לומיתש "רד נוי,-גן ששו טמן,גו איתן נורית ב'(:-א' סדר יפל) דוחה בהכנת פותתתשה 1
 .םרות ינה"ר מד נית קיי,לכ ל,פלית ציד לה סולומון,גבריא "רד ן,ויל
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השנים   לאורך הפער צמצום הפער במרפאות שיעור

    

 

 

 

 

44.4%

8  תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ . קפר

2019 2018 2017 2016 

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 

34.6% 

21% 

8.6% 

44.4% 

 החברב גיה,לורדיווק המיידיפרליפה תמה,סא מיחותב וגמא,לד יםבחרנ יםמדד תיקבבד

 .10/2019-ל 10/2018 ןבי שיפור תואלר ןתני כללית,הו תדיהחר הערבית,

 הלן:של הבלבט יםצגמו ות,נשו תוסילואוכב שיפורה רישיעו

 שפרה

 זרמג

 ערבי

 שפרה

 זרמג

 יםרדחה

 שפרה

 זרמג

 כללי

 חוזא

 שפרה

 זרמג

 ערבי

 זחוא

 שפרה

 זרמג

 דיחר

 חוזא

 שפרה

 כללי

 םדימד

2.89 6.05 3.87 3.20% 8.02% 4.99%  המתאס וניכר

0.02 0.70 0.61 0.02% 0.76% 0.68%  וניכר

 המיידיפרליפה

1.22 3.28 1.31 1.39% 3.55% 1.41%  הוגיולדיקר



  
 
 

 
 

 

  

        

    

       

          

        

         

 

    

   

         

             

         

     

  

 

סוכרת בין  בחולים עם ההפרש בשיפור האיזון שיעור
ביטוי ב- לידי כפי שבא ,2019 אוקטובר  2016 לאוקטובר

HbA1C<9  
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כללי חרדיתחברה ערביתחברה

13.97% 14.08% 

27.36% 

 יתלכלב ריםום פעמצלצ הולשיתופי פע

 ,תמיומקו תויושר משלה,מ דישרמ עם הולפע ףותשיבתמימקוותמיואלהמבר תלפוע תכלליה

 םיער תשר טן,רבס המחמללהדגואה אל,שרי וינטג'-שלאתמוגדם,ייטרנוולו יםנוארגו יםגופ

 ד.ועו "וןמצי זרע","וןשעיב אבקמלתמיאולההיציאלהקו","תואריבאנט" ות,אריב

 ישוםוי הבודהע תינתוכ גיה,רטסטאהתיינבבתפותתשהבאתבטמתכללי של הלהפעו ףתויש

 תחדומיוהתוסיוכלאוהלעשדג שםמו שראכ,האל יםגופ םעתננתוכמהתלועיהפ לשחשטב

 היספרבתכשממו תבוערתהאיה לואתופעילוי של תןטרמ גברת.מו תובערתהלתוקוזקה

 רצית.א

 :תמיואלהמרבהולפע יפותלשי תואמוגדרפמס

 משלה:מ דישרמ

 שדג תןמ וךת,תואריבב יםערפ לצמצום תואריבה רדשמםעהולפע ףתושיבתלפוע תכלליה

 הלהפעו ףתושי י.נבעו יםששיוק יםיקתוו יםשחד יםולע–תחדומיו תוסילואוכ בקרבתאוריב על

 יכוזר בהן תאורפמבתובתר רישמג בלושי לשףתמשו זםמי תצעומאבדחמיוב יטויב דילי אב

109 



   

         

          

        

          

 

    

        

      

       

         

         

     

  

          

        

           

           

         

           

  

  

         

        

       

          

       

      

      

 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 .ועוד יםאירפו יםתווצתשרהכ הילה,בק תואריב קידוםלתלועיפ ופיה,אתי איציו יםולע של הבוג

 ץואימו חתופי יםמקדמ הןב,תאוריבה רדשמ של תבורתמיולאו תצובמוע הפעיל תכללי כן,-כמו

 ףתושי תכללילםתאי יםספנו יםרדשמ ם.יבר יםמחותבתואריבב יםערפםצומצ שםלתניודימ

 היטהקל רדשמ נוך,החי רדשמ משלה,מהשאר רדשמ הם תאוריבב יםערפ לצמצום הולפע

 ד.ועו

 שראלי ינט'וג– שלא

 ידשרממ יםספונ יםגנצי עם חדי של,אב יםהילתיק יםתשירולהוועדבתתפתשמתכללי

 .יםששיבק תת שעוסקופונוס תותועמו י,מאולהחויטבה חה,וווהר תואריבה

 לטפמב וליפה, טריאטריג ם,שיקו ות,ידבד כמו ם,אישנוב יםששית לקותוכני יםחתמפ זו הוועדב

 ,תובקופ םתאו דםלק דיכ,תתפומשו תניוכתו ונבנ ם,מיחותהמ חדא כלל נציה.מד י,קרעיה

 ם,מיחםבתי ם,יו זירכמ ות,מכתו תגרומסל יםמטופל תנוהפולתודעומתוהעלל,יםתווצ ירשלהכ

 ד.ועו י,טראריג יקוםש ם,טפלימלהיכמתתצובוק

 "קיבוח םזימ

 ,ז"ל בלוורתרו ב'ג של הכרלז התהעמו עם תכללי של הולפע ףתושי –ההילק ות,אריבר,בוחי

 בניו יםוניכר יםולחל יםמאיתמ יםשיורג יםרתיבחםמעני תןמב יעסילהטרמבהמהוקש

 הייאוכלוסהבקרב תרואו מרביתםו 18 גיל מעל יםוניכר יםולחאהי עדהי תייאוכלוס ם.תחשפמ

 שחדמ רםבוחי ייד על לוא יםולח של הםיחי תאיכו תא פרשלאהי זםמיהתטרמ שישה.הק

 לשתווצו מטופל אתרמהארפמתווצם,יזמהתמסגרבם.יישאי יםרכצלשהשנגהוההיללק

 הנמעהתאתנותנוהתומאיתמהתתולעמו מטופלה של יםרכהצ בין וךתומש/נגימהתהעמו

 .ותראש צורך תואול

 טןבסר מהחמלל דהגוהא

 הרייפפרבהפיגרממו תבדיקו תשנגהאמוגלד כמו ם,וניש יםמחותבאתבטמהולהפע ףתויש

 ורכנע הנשה טן.רבס המחמללהגודאה של הפיוגרממהתידני תאמצעובתוחדמיו תוסילואוכול

 ,אןש תבי תמוגד ית,בער הייאוכלוסו הרייפפר ובישייב תכלליה תחובוטמל תבדיקו מיי 132

 רפכ ד,אלע ש,מש תבי ד,ער נה,דימו ם,חירו ם,קיאופ ות,דרש ות,מעל נה,שמו תייקר ולה,עפ

 תכללי ד.עוו אןג' תבי ר,זיזר ,האוקלנס בה,ייט,הירט ט,הר ש,גו-בוא ם,רעשפ מרה,ת חנין,ס יסיף,

 שדג שםמו תוסגרמב ר,העו רטןס של דםוקמה וןחבאיהותוהמודע תאהעלל בצעמלהתפשו גם

 ריה.יפפרבהיקבד דימוק תהפעלול ןסיכובתוסילואוכ על



  
 
 

 
 

  

         

       

        

       

         

        

        

    

       

           

        

      

   

         

        

          

        

         

   

  

        

         

       

 

         

       

     

  

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 שראליב יאותבר םית ערשר

 תויושברתיימווקתאוריבתמקדמתניודימיעמהטול יםקילהתטרמשתשהרדוועבהחבר תכללי

 כלבתיימוק ות,מושל ות,אריבתהשגו יםערפ צמצום י,שאי י,תחבר וסןחתהשגלתמיומקוה

 תמסגרב ות.אריב וניארגוהרבחבו שלממב יםזרמג יןבהולפע פיתושי תאמצעוב ם,ייחה מעגלי

 רישאפ"תמוגדם,ונישתיאובר מיחותבתורשויבו יםערבתנוושתויוילפע תרכונעתשהר תלועיפ

 םג תכלליה ות.חדמיו תאוכלוסיו תבוולשמ ןהב פנית,גו תופעיל ישון,מע היינק ירע א",ריב

 קידוםלתונחיההתביתוכ תשהר של תרטגיסטאההדבוהע תתכני תנבהכ הפעיל התפשו

 ות.אריב ריום פעמצצאהי הותיטרממתחאש ות,מימקוהתויושהר ורבעתוניירה עמבר תאוריב

 יהפיותאית עוליאובר םדוילק עמותה- יאותבר נאט

 ותםאריב קידוםלתבורתופעילוי תרכונע ,"תאוריבאנט"תתעמו עם הלפעו ףתושי תאמצעוב

 לטיפו ריא,ב יםחי חאור ם:אישנוב הילה,קבתכללי של תבורתפאומרב,הפיתיוא עולי של

 תואריבהתרכמעב ווטני ם,יינשיהתאוריב(,דם ץחל ויתר תכרסו על שג)דתווניכר תלוחמבמיעצ

 סייה.לואוכלתותיבתר תאמותומותרית/טיגריהמאתבשפו תרכונע תיולועיהפ ד.ועו

 וןשיבע בקמאל יתמהלאו יהציהקואל

 המיקדאם,חולי תופוקם,ייתשלממ ות,אריבפיגו של היציאלבקו הפעילותתפתשמתכללי

 שדג דיו.ממתא צםמולצ תנוהשו וותיצור על ןעישובקבאהל טרתםמש ם,וניש יםריונטולו יםגופו

 ןעישו תיענמלןוכ ד,חמיובהובג יםגבר בקרבןעישוה דיממהב ערבית,ההייאוכלוסל תןני חדמיו

 ,ההסברוהרכהד תוון, פעילוישעי תיענמלהיקהחק קידוםבתעוסקו תויופעילה ר.נוע ינבבקרב

 גם ומכ ות,מיקומהתויושובר תיאוהבר ך,נוהחי תרכמעבע,צומק ישנאבקרבובחהר הללק

 ות.מיקדאתגרומסב

 :יתראזות/ומיהמק המרב להושיתופי פע

 ותריתנטנסיביאי תופעיללתוקוזקהתכלוסיואו בורעתויופעיל תכלליהתרכעו ץהאר יבחר כלב

 הטרמב ות,אריב אישנו וןגומב ם,שינו יםשחד יםולע רדית,ח ערבית, הייאוכלוס ם,יששיק כמו

 תאורפמבתטפושהתלועילפ ףנוסב ם,וניש יםנגואר עם הולעפףתוישבותאוריב ריפע מצםלצ

 ם.חולי-בתיבו

 תותועמו השלממ דישרמ ות,מימקו תויושר עם הולפע ףותשיבתרכוענ יםנשה אורךלתויופעיל

 ,פרס-בתי ם,שינ ונימועד ם,שישיק ונימועד ם,יו זירכמ ם,סינ"תמבתרכונע תוהפעילוי ות.נשו

 תאוכלוסיוול ם,ודרה עד וןהצפמ ם,ובישייו יםער וןובמג ות,נשו תניועירו תגרומסבו ליטה,ק זיכמר

 ם.ריום פעמצצ מיקודבש
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 תיענמ ופנית,גתופעיל נה,נכו הנתזו ריא,ב יםחי חאור אישנובתאונסדותאוהרצ תיימומתק

 תעמני ות,תרופב וןנכ ששימו ר,קו תמכו תיענמ ות,נתיוע תולחמ ות,חטיבו תלופינ

 תניומי נה,שי תורעהפ אן,מדאבר תכרסו וןיזא,תכרבסו וליפה, טיכמתתצובוס, קזיורואופסטאו

 ם.שינא תואמ הנשה גם תפותשה לוא תובפעילוי ד.ועו תגיווזו

 לה:פעו פיתושילתאומוגד

 רשנ יתיעיר ביןל שרבנ חנן-תל יתת כללאפמר בין פעולה ףיתוש

 נןח-תל תארפמלםכייישההשנמ בנימ יםולע בורעתרכנע תלועיהפ

 הילה,הק נציגי עם השפגי זםי הארפמה תווצ ר.שנב יםררגותמו

 הארפמהמתוצו יעיה הגתבועקב רייה,עיה יגנצו מן,ורגתמתפותתשהב

 אה,רפמה ותיירשב וןנכ ששימובםהעולי תא ריךהדוהיטהקל כזמרל

 םמייהשמיח רכוענ כן,-כמו ות.נוקתיל תמ"לבששימוו יםילד תלוחמ

 םעולי 20-30 של תווצבק נומהוז סגרתםמב אה,רפמב יםכזמרו

 נוסף,ב .תחוא דיי-על תונשו תמדידוו ארופ תיקולבד תכרוהיל

 ונהופש חיפה, תיטרסבינאומ תאוריב קידוםב שני וארתל תודנטיוסט

 מיקוד תצובוקתהפעל וללכ,םלעולי ילתיהקןאיפיו ורכע זית,חומהתיאוהבר תמקדמ דיי-על

 תובערתהה שית.אי הנייהיגוהנתזו יאשנוב ידעמןתמבךצור ששי העל ונממם,עוליהבקרב

 מן.ורגתמ תותפתשהב תרכוהדו תואצהר תינתוכ הנבת ,2020 תנשב גם משךית

 של םיהיח ורפישמ חלקכ םישישק ינודלמוע תיכלל פאותמר בין פעולה ףיתוש

 םישישהק

 םייונטלור יםאשנוב יםששיקינועדומבתרכוהדותויופעיל תרכוענתכלליהתוחוזמ כלב

 של המשימ הדרוגה דה,בוהע תתוכני תמסגרב מרון,שו-וןשר חוזמב וגמא,לד זו. הייאוכלוסל

 ומייהתקו ם,שישיהק של הםייחתאיכו שיפורמ כחלק ההילבק יםששיק ונימועד עם שרהק יזוקח

-כ תפותשה רכונעשתויופעילב כללית.התאורפמו יםנדוהמוע ציגינ בין יםתפמשו יםשמפג

 ם.שינא 1180



  
 
 

 
 

           

       

          

       

    

   

    

   

    

 

 

 

     

    

      

       

     

      

      

      

          

           

      

   

       

      

     

     

      

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 תואמלתויופעיל תשרועץהאר חביר כלב יימוהתק נה,ש דימ ערךנה,ששיהק שחוד תמסגרב גם

 30 ות,מימקו תוועצמותיריוע עם הולפע ףתושיב מו,ייהתק וגמא,לד ז,רכמ חוזמבום,פיתתשמ

 תלועיפ ם,כידרבותבבי תוחטיב ות,נפיל תיענמ של יםאשנוב ם,פיתתשמ 600 עם תויופעיל

 אב,כ עם תודדומתה ות,תרופב ןנכו ששימו ופנית,ג

 נה.שי נה,תזו ם,ונייסח

 בקרב גם יםששילק תלועיפ תמיימתק

 ורכנע דרום זחומבו ית,אבדוה הייאוכלוסה

 שישלק יום זירכמו יםסנ"תמ ףתושיב תויופעיל

 ם.פיתתשמ 1,120-לכ

 תתומווע יםגופ עם הולפע יםתפשמתכלליהיתווצ

 אמוגלד תלועיפ.תדיהחר היילוסאוכהבקרב יםפעילה

 רשא ",וןמצי זרע" תתעמו עם תפ"-דן חוזמב תמיימתק

 שנפ תלוחמ עם יםמודדתמל א"ת"בריו תחםמתאהחתפ

 ינציג ק.בר-בניבתדיהחר הילהבק םהותיחשפמינבו

 ותיצוו תחםמהתמהקל גויהיהתדוועב יםתפשו היו תכללי

 ףתושי נה.שה הלךמב תנוושה תובפעילוי פותתשה תכללי

 תיכשיה",ידפר הציפור"תתעמו םע גם יםקיתמהולפע

 ערךנהולפע ףתושי ר.מייהצאל חולי של תחושפמל יםתשירו יםנתני התמסגרב,"וןמצי זרע"ל

 תתוכני תמסגרבתוניירהע גויהיהתוועדבתכללי תתפתשמתומסגרבק,בר-בני תייירע עם גם

 חוזמבםג ות.ירצע תחושפמ של תןאוריב קידוםל 360

 עם הולפע פיתושיבתוברתויולעיפתיימומתק יםשלירו

 עם ,הרכהד שמפג ךערנ,אמוגלד .תתוועמו תמיומקו תויושר

 תאטנידי תתפותשהב ר,תבי בושיב "אקהצלי" תתעמו

 שנפוףגו כזמר מגן, וןמכמתכינויחתוגיוליכפסותכלליהמ

 םיינוכהחיו יםשיהרג יםהיבטה על שאי 120-לכ ר,תבבי

 תכללי הרכשע יםשלבירו תאוריב בער גם כמו נושא;ב

שיתופי  פעולה  בין  צוותי כללית לעמותות וגופים לקידום בריאות הקהילה החרדית 
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 בני כינוח 700 תותפתשהב טיפול,הו כוזריו בשק וניחבא םחותב ,תרדיוח תבושיי ףתושיב

 ות.בשיי

 וךינחה מערכת םע פעולה ףיתוש

 "תגופסל וךנ"חי בי"ס עם יפו,-באבי-לת חוזמב וגמא,לד תלועיפ

 ןויוויש תיריצ ע"י יםחברתיה יםערהפ לצמצום ותרחה ביפו,

 יםהחי ות,נלמצוי לאינצפוט יבעל רנועול יםילדלתויונמהזד

 תמסגרב שראל.י של תפיוגראהגיו תחברתיה הרייפפרב

-ברתווצ דיי-על הנשה כל ךהלמבתורכהד והועבר תויופעילה

 אשנובהילפע הנסד ד,היל תאוריב אישנוב כללית, של עיצומק

 םולהעו שמשל היפשח יםאשנוב תואהרצ נה,ונכ הנתזו

 תבי תלועיפהרכנע כן,-כמו נו.של תואריבל שרהקויוגולנטכה

 המייהתקו ט,ספור יום תמסגרב וגם יםפור חג תאקרלתריספ

 .ולהגד שחופהתאקרלתלועיפ



  
 
 

 
 

   

 

         

        

             

      

          

          

           

        

        

    

 

        

         

      

           

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

יחידות 

מטה 

 34% 

 

כללית  

 15% 

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 תוריאתי ברושי יתמלאו

 ות.אריבב יםערהפ תא מצםולצ ןויווישהתא דםפועלים לק נואתמיאובל

 תחרואתופומק יםנשו תמיאול מטופלי של יםפיוגרמהד יםנייאפמה אלית,רייפפר הקופ ונתהיוב

 תמיאול של הלקחמ2 פי עטמכהבוגהחתנ ריה,יפפרב יםררגותמונמטופלימ 18%-ש כךב

 לע גם תמקדתמתשיאי הארפו נומטופליל יקנהעל נותאו בייחמהזבמצ כללית.ההייאוכלוסב

 .מטופללתשיאיההאורפהתאשנגיהלתנמ על ,יטלודיג בחשומ קידום דיי

 שיפור ות,אריב קידום ,האורפהתאיכול יםיכשיה יםאשנו תגהצבהנשה נוקדמתהוזתוברחב

 יםמתור האל כל ם.ייוגלנוטכ יםחתופי וםידקתובלר ות,אריב ותיירשלשתתיושתתשנגהו

 רייקעתא כםבפני יםאמבי ונא ית.תחברהותפיוגראהגי הרייפפרל כזמרה בין יםערפ לצמצום

 ות.אריב ותישר תמיאובל 2019 תנשבושנעשתותוכניה

 !"תוענגזלתונבלסןאי תמיואבל"

 תגזענו תיעול ומנפטירות לשכה

 יובדלע תשרוהכ וצעובהנשה חלפה,שהנשבתנוזעבג וליפוט היענמ נאמני תשרלהכ משךהב

 תשרוההכ .תנועבגז לוטיפו היענמינמאנ דיילע,ה(מטהתוידחובי יםיאהרפו יםכזמרב)תמיאול

 ד.ממלו הפור ,ירשע יםתמיע חשי ליצור תנמ על תוגניהטרו תצובוק לע שבדג יימוהתק

 יםמטופל ת/שירו תנינו ים/מטפל פיכל תונזעג ם:איבה יםאשנוהתגהצ תא לוכל תשרוההכ

 ושביצע תרכוהדהחלופי ןהלל והדרה. היאפל ות,נזעג עם תודדומתהל יםשימע יםכל תןמו

 :יםובדהע של תיתחבר הוקחל פי על תאוז יםנמאנה

ח ברה חרדית

 25% 

חברה ערבית

 18% 

ח ברה דתית לאומי ת

 8% 
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 ותימאל עירובאי פוליטעה ושא מניבנו ןגוראהוצמטה ח הלנו

 להנו מעהוטושבגו הנשה,השעבר הנשבבתשנכ תונזעבג וליפוט העמני הלנול משךהב 

 עיאירו עם תומודדתהוהיענמל יםרכד כילמה,תימואל ירועיבא יפולוט יעהמנ אשנוב

 .תמילולי תאלימו

 לתיהיהק יטורשל יםאיהרפו יםכזמרה בין הולפע ףותשילהודבעייכהלת וללכ הלונה, 

 םכירד,ילתיההק יטורשה פניב איורפה כזמרבושחהתרשםעיאירו תגהצ תבולר

 .ועוד שרת קיררטי יצפ ,תלימוא עיאירו עם תודדומתהל

 חוודיו תודדומתהל (יםובדהע ילומיל) בשחממו סטופ הנבנ ,הלנוב רטהמפו הליךתהמ כחלק 

 םשיתר כילמ פסהטו (,תזיפי /תמילולי תאלימו) יםנהשו יםוגלס הקלוחבתאלימו עיאירו על

 ,יםנשו מקצוע מיגור וליפלט טימוטואןאופבחשלנ פסהטו ,ויומיל אחרול ,בשחממו המריז

 דבעו /תנוזעגבלוטיפו היענמינמאנ:של טיפולםל) ובדהע אמילש יםרטלפ םאתהבתאוז

 (.ועוד יםאפרו ועד ר"יו /הזקחא/וןחיטב/אליסוצי

 לטיגודי בשומח

 תיבה דע פותרות

 תפותרו תנמלהז הםיתחושפמ בניותמיאול מטופליל ותיידידוחנו י,נשחד י,יטלדיג תרויש שקהו

 תא .הרייפפרב יםררגותמול תלובוגמ לבעלי חדמיוב יעסימתשירוה הבית. עד תחושליב שםמר

 דקמו דרך יםשמתשמלהיכמתתבולר הקציהאפלי תר אואה דרך מיןזהל תןני שםמרהתופותר

 ר.חבישי תבתוכ כללוא מטופלהתלבי תושע 48 וךת מטופלה אל יעמג חלושמה י.ת ייעודשירו

 ואתבותהתכ ית:בהמתאלצ מבלי חללקו ייטלהדיג גלמעהתא וגרסתהבי עד תופותר תרויש

 מטופלה של) שםמרבהייצפ ופא,מהר טלידיגי םתוח שםמר תבלק פא,הרו םע יאוידותחשי

 ינוהחי ידעמהתשנגה וךת,ותיידידוחונקשממבתיבהדעחשלי עם הנמהז תלויכו ו(דיויל

 פל.מטול

 התרופ תירחבתל, יכואימלבהתרופהתנומי, זתופוהתרו שםמרהטירעל פ הנמע תןנותרויהש

 השרכנ מתי וןדכע ות,ישויורג איוולתופעות חסון,אתהרואז ש,שימוהןאופ על ידעמ רית,נג

 נוסף. ידעמו רוקחי ץוייעו ולאשת ות,על כן,ן לצרלולע שורקי ,הנחרואל התרופה



  
 
 

 
 

   

         

        

          

   

 

  

         

         

   

          

          

     

שבעקבות  מחזוריות  פסיכיאטריות , רגשיות או ללא היסטוריה של בעיות נשים

והתפתחה   הלכה  עם  אירועי  מעגל  החיים  הנשי , רגשית  הורמונאלית  ו/או  התמודדות 

הפרעות  אפקטיביות  ופסיכוזה   הסתגלות ,  הפרעות  חרדה , כגון : אצלן  הפרעה  נפשית ,

בהתמודדות עם טיפולי פריון  וכד '.  לאחר לידה , בהיריון ,

 

 נשים  המאובחנות כסובלות  ממחלות  נפשיות  שחלה  אצלן  החמרה  סימפטומטית סביב 

התמודדויות  במעגל  החיים . 

     

 אבחון  והערכה פסיכיאטרית  ו/או  בעיה  מינית . 

 יעוץ תרופתי  בתקופה סב לידתית  ובכל  מצב  נפשי  הדורש  התערבות  תרופתית . 

יעוץ והפניה לגורמים  רלוונטי ים.  

 יעוץ סביב  אינטראקציות  תרופתיות  עם טיפולים  הורמונאליים . 

לנשים  יותר  פריון  )מכוון  לעבור  תהליך  של  טיפולי  כשירותה  של  האישה   הערכת 

המאובחנות כסובלות  מהפרעה  נפשי ת(. 

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 סין(ידמ)טל םרויחב וקחמר פואהר

 תשגי שראפמתשירוה שבשגרה. יםאזורלתעימו ריזויא בין יםערפ מצםמצהשחד תשירו

 ריביקו בצעל שראפמתשירוה.יםילד איפורו החשפמיארופ לאצ חוקמר האלרפו יםמטופל

 יםאהרופויםורסגתעימו זוריבא,יםאירפוהיםכזמרהבוש ירוםחבמצ זמןבק,חומרהארפו

 .יםנמינם זאי יםשיאיה

 תמותאמו תבורתעה ותדי פעילויעל י ריםפע מצוםצ

 םרימגז ות,סילואוכ תונומכו תבוערתהתניותוכב יםאיהרפו יםכזמרבתוברתויופעיל תיימומתק

 :2019 ךהלמב שמות שיוובחרנתובערתהתניותוכ פרמס אוריתןהלל ם.ריגומ אזורו

 סין(ידמחוק )טלמר פואהבר יתשטריה ניאיכפס רותיש

 לעשבדג התנבנתשירוהתשנגה שית.נהריאטכיסיפתוחמתהב רציא דיחויי תשירו ונהפעל

 .חוק(מר הא)רפו שנגי ןאופבתשירוהתןמדיי על הרייפפרלכזמרה בין וןווישאיו יםערפ צמצום

 :תאובהתצובוהק 2-להחלוקב תןני תשירוה

 

 











 ם:ילימכ זו תסגרמב יםנתהני וליפהט וגיס
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 תמטבוליו חלותמם וייטריאיכפס םיחולב בותהתער יתתוכנ

 םיירפוגאגי יםורזיא על שבדג תואריבב וןיוושי יאו יםערפםצומלצ תניותוכבהנשהונקדמתה

 תייאוכלוסל תנויעהה שיעור תגברהו וןווייהש קידום תבלטו טיפול,ל תייחס הכנמו תוניעה בעלי

 קידוםו וליפלט תדיייעו וליפטתתוכני תירצי ם,מטופלי של יזום וןמזי וללכתשירוה ם.מטופליה

 תמטרו פל.מטולתנוושתרכוהדותבדיקו צועבי תובלר ית(,אלירטוו ת/יתוצבק ת/רטני)פ תאוריב

 ית:נתוכה

תכרולסו תבולימטהתנסמותל וןיכס מיגור של תוניושני תונישארהיענמ. 

תכרסו כיבוסי תיענמ. 

תיאולבר וךנחי. 

אריב חיים חאורלתלסדנאו היינהפ. 

תיטליודיג תרמובפלטפו ששימוו המיזו הארפו דיעל י וליפט ףרצ שיפור. 

 ות:אבה תוהפעילוי ובצעתה זו תכניתו תהפעל תמסגרב

רשמוה זמן) גןמו זמן של יםאנתבתיטראכיסיפהייאוכלוסל יםונישאר יםתווצ של היפשח 

 (.תלועילפ

טיפוליה שרהק את פרשלהטרמבתוצוה עם יםמטופלה של תכרוהי. 

ריאטכיסיפ וליפבט המדתהה שיפור. 

תוולנהתאיוורפהתבהפרעו וליפבט המדתהה שיפור. 

 :הנאשוהר התנשל תתוכניה ריוצת

%30 תבוערתההתינתוכבהנשהוחלה יעדהתייאוכלוס כללמ. 

קטת פרוימכותו תבושחממו תרכומע תמעהט. 

יםתוולצ הרכהד כיערמתיינב. 

 נפש"הוף וגה עם רב"לד תכניתו

 ייזהפ ןאיזוהתידמ כי עידו ות.אריבב יםערפ מצםולצ תאוצתו פרשלתנמלעהמהוקשתתוכני

 וליפהט תשגר תמאתהו וליפלט תנגישו ם,יופלמטהלשתווהמודע דעהי תמבר התלוי שינפהו

 פל.מטוה של חייול

 םכישמתמ יםופניג יםשיק או תניווכר תלוחממ יםבלהסו יםמטופלל תינתוכ ונינב כך שםל

 םטיבהיבחשי שימפג תוללכתינתוכה וד(.וע רטןס גיה,אלמיברופי ת,כרס ם,קיפר לב, תלוחמ)

 ועוד(. עססכול, כת ון,אדכ דה,חר וןגני )כגופה בצמה אורל יםולשע יםשירג



  
 
 

 
 

          

           

   

 

     

  

        

       

 

     

         

     

 

דיכאון וחרדה .    הקשר  בין  הסוכרת לפגיע קוגניטיבית ,

דיכאון ,   חרדה    שימוש  בשאלונים  שונים  לאיתור לפגיעה קוגניטיבית-תפקודית ,

לרבות  שאלונים דיגיטלי ים.  והפרעת קשב ,

          

עוד   1,482 מטופלים  עברו  הערכה    415 חולי סוכרת  מבוגרים  עברו סקר  קוגניטיבי  מלא .

חלקית  רק  אחד או שניים  מהאומדנים . 

סוכרת  קוגניטיבית  אצל  חולי  פגיעה  גבוה  של  נראה  שיעור   על  פי  תוצאות  הסקר ,

קיימים   על  כך  בפני  הרופא . בקרב   19.5% מהמטופלים  לא  התלוננו  מבוגרים , אשר 

סימנים  ברורים של דמנציה . 

  

         

     

      

         

  

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 לבובל חה,שפמו יםחבר בה,הסבי עם יםישק טיגמה,מס ששח ם:לליכו תתוכניבחשיה אישנו

 פל,מטוהתחלמיבלג הבהסבי תיסתפ ש,דח ופניגבמצלתלותגהס י,תאוריבהבמצה גביל

 ד.וועתמכתו הוצבבק הצורך ם,יישוקתרגשו ות,בשחמ

- יםזנאומ לא יםרגבומ רתייםכסו םיולח צלאהימנצד וןבחלא ריםפע מצוםצ

 .לפויטל ותור הענפשי ךרלצו ותשל אחי הכרדהו יהוטיבצת מרבגה

 נוביצע ,שישליה בגיל יםותיאריב יםנסיכו תיענמו וןווישי איו יםערפ צמצום תויופעילמ כחלק

 תתוכניה ר.מייהלצאתלחמוהתור דמנציאילתמיאולתתוכני של,א נטג'וי"תתף עם עמותושיב

 כללה:

 םיכרתיסו יםולח אצל תיטיבינוגק היעפגו הדמנצי וןחבא אשנוב תואחיל תדיייעו השרהכ

 םריוגבמתכרסו חולי לאצ תיטיבינגקו היעפג רתאל כיצד מדלל אהי השרההכ תטרמ.יםוגרבמ

 ם:יאבה יםמחותב שרוהוכ תואחיה.תותיבתר השנגהב

 o קוגניציה  ותפקודים  ניהוליים .

o 

o 

o 

o 

 יאות:הבר ועותצמק תורבומעת וכודרה

 ןתמ על יםשמק ההילהק אירופ על יםמסועה כי הבשחמךתומו קרהס עצובי תתוצאו אורל

 םטפלימ יםקטורסבערל וחלטה יטיבית,נוגקהרעהפ עם יםמטופלל אםתומו ינוללכהנמע

 .תאליוסוצי תבדווע רסבקוותכרסו תניואטיד רסבקו אשנובתאוהרצ וצעוב כך, לצורך .יםספנו

 ז.רכמ חוזמבתניוושאת ראורפמ של וןעי מיו ינתני ,כן כמו

 ם:בניומ יםנלואשתאמצעובתואחי דיעל י וצעבמש יםופלמט בורום עיז קרוע סביצ
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 2תחדומא םילחו פתקו

 תאיכוב יםערפ צמצום טרתםמש יםנשו יםמחותבתניוכת וןגומתחדואמב לוהופע 2019 תנשב

 :ב ת עסקוניוהתכ ונית.ארגה הבובסבי תשירוב טיפול,ה

 חוקמר תנוומק תהילתיקהאורפ חתופי .1

 תחלשומו תאוכלוסיולהלהיבק יםתשירו תשנגה .2

 ינעוותבותר מיאתומ יםתשירו חתופי .3

 קומרח וונתת מקיילתהאה קופר תוחפי

 ידייברה וריקב

 ךא חוקמר תירוש– כםשל יםשיאיה יםמטפלהו יםאפהרו עם אודוי תחשיב יטלדיג בשלמ

 .במקרו

 הנאישהארפו דםלק הטרמל לו שם שראתמיולעהמבר חדשני תירושהנהי תדיריבהי הארפו

 הילה.בק וליפהטתירמזקחללתפכהו ת"תיהבי היר"הז הבשראוהאפמרהמהאיציבתמייתמס

 תפיוגראהגי הרייפפרה תושבילהמאתהב יםערפ מצםתצ שראהארפו ,ותריהשנגי הארפו

 הארפו של תדשוח תווגילנוטכ בלושי תאמצעוב ות.בלויוגמ בעליל כמו תחברתי הרייפפרו

 חדשני מודל תחדואמ תיצרמי חדת,אומ של הנמיוהז הזקחה ההילקה תארפו עם תלייטדיג

 שנגית ופא,הר םע מטופלה של שרהק תא ירבגת שראהארפו חרת.אההילקתארפו ם,ולבע

 .תחוללקו ןהו יםאלרופ ה הןשחד תשירו תוויח יצרתי ,תחוות ללקשירוהתא

 ןוובמג הםשל פלמטהאהרופ עם שרהק תא הלנל יםמטופללתשראפמתדיריביההארפו

 י.אהרפו במצל בןכמוו יםגללהרותפוהעדל י,אהרפו אם למצבםתהב ות,שרויאפו יםוצער

 "ייןל-וןא חדתומאו" "ישל פארול נתווקמה יהפנה" ולצד הארפמב מסורתיה יקורבה לצד

 אהרופ עם שרלק וחדשני שחד ובדר 2019 הלךמב ףנוס ר,בבע ונחתישפ ר,תאב או הקציבאפלי

 םורי "רד ביר,ד דידו "רד לדר,שי חנה רון,סיק ץבישקוהר פביאן "רד ם,קו שיי הדו"ח: בהכנת םפיתתשמ 2
 סופר, לסיג "רדן,ורדאלרויט ,יברבלגיש,ודק ערד "רד רון,או עינת לנג,קלשמוא "רדא,שקו לימלף,וו
 תנילוא שר,יילפליכמ ס,קסי מטה יווארס ספיר, עשב בת ,לט-בר שיביא ברו, רויקטו ם,לבאוטייט ריקי "רד
 וידע שפיר, לינט ,נירואה לאה "רד ל,שמו שי "רד שחר, לעי זמיר, רןק רני,ק אסנת תורג'מן, לרויט ל,ט

 כהן. אלשחר, רזי ןרוידל קנבע יוסף, ןב ובשפי הלרוט, גי



  
 
 

 
 

          

           

    

     

המכיר  את  המטופל  ולכן גם יכול לזמנו  במידת  הצורך   השירות  מבוצע  מול  הרופא  המטפל ,

בבדיקה  פיזיקלית למרפאה . 

המטפלים  רואים  ביומנם  הרופא  והמטפל . פועל  בשעות  הפעילות  השגרתיות  של   השירות 

שילוב  מלא  של  ביקורים  פיזיים  עם  ביקורים  דיגיטליים . 

 הביקור  מתבצע  מתוך  התיק  הרפואי  של  המטופל , כך  שהרופא רואה  את  כל  המידע  הרפואי 

מבלי להסיר  את  מבטו  מהמטופלים  וגם מתעד  את  מהלך  הביקור  בתוך  התיק  הרפואי . 

 השימוש  במערכת קל ופשוט  הן למטופלים  והן לרופאים . 

            

         

 

            

           

 

 

          

           

      

         

           

        

        

        

       

       

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 תשדרנאל הםב יםקרמ ותםאב מטפלה פארוהםע דאויו שיחתבידיגיטל וריקב – מטפלה

 היקובד מיעצ טורלני יםכל של חתופ משךהבתחדואמהיעשקמלוא כל לצד קלית.זיפי היקבד

 ל.טפמל א אוולרופ יאהרפו יקתל תשירורים ישדמה חוקמר

 ידית:היברההאהרפו של יםדיחוייה יםנייאפמה









 תאתשדרגמה,ההילבק יאהרפו תוירשהןתמ דרך תא ותיהמ ופןאבהנשמתדיריבהיההאהרפו

 תאברפו שחד ןידע של תולתחי אהי תדיריבהי הארפו ם.מטופליה לללכ תוואהשנגימו תואיכו

 .ההילהק

 םישנם,ידיל,חהפשמיפארו- יםארופ תואמ ע"י כיום תןהני דיריבהיה איהרפו תשירוה לצד

 םיטריאיכפס ניות,יאטד –תואריבתועומקצ פרמס כבר בוולש ם,מטופלי יאלפל ורעיפארוו

 .ורתשתק יותנאיוקל

 יתאטנידה םע ידייברה שגפמ

 ינטכה היבטהמ הלהרגי ה"מרי"בזו תעיבט הבצור להנתמ תאטנידיה אצל טליהדיגי יקורבה

 הארפמבתאלינטופר מטופלהתאתשוגהפ דיריבהי תשירו תנתונהתינאטדיב וברמד י.מקצועהו

 לע הסברו דם תבדיקו על מעבר וללכ קורהבי רו.בובע אםתשמו הילמתפיל ית,אליטדיג אוו/

 ,יםנתשמהיםרכהצפע"הרכהדט,ריתפהעםתודדומתהוהמדתהורבר קל,שמבעקמם,תהומ

 אמל פל,מטוה של תאיהרפו המרשוב תיעודה מעקב. תלבדיקו ההפניוטריתפב יםשדרנ יםנוישי

 יין.נלאובלוששיאיה אזורב מטופללונימתי תויקלבד הינהפהו יטפרתהו

 כלבותאטנידי כל לאצ יקורב שראפמותפיוגראגי הבלגמ על שרמג י,יטלהדיג יקורבה

 הםשכהנמעל יםזקוקה יםברכמו יםמטופלל נועד להטיפו ם.ולובע ץארב מקום כלמתמקצעותה

 למקביבו רםבועב מסוכן יםולחתמוסעהארפמלההגעש יםמטופל או ם,תלבי יםותקמר

 יםזקוק ןאמכוהארפמהתלשעו תלוקבימתושעב יםובדע חו"ל,בםאימצנה יםמטופלל
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 הנתמהוההגעב זמן זו דרךב נחסך גיל""רה מטופלל ודה.בבע יםאמצנ הםשכתשורלתק

 אה.רפמב

 תידייברהיהטריאיכפס

 וןמקו שמפג יםקילתושראפה י,תחשי יאופ אשנו בולר שנפהתיאובבר לוהטיפו אחרמ

(on-line ( המז תחדאומב יםקיתמה יין,נלאו וגיוליכספ וליפטלש יםנתונחתוינמו קשת,בתמ 

 תדיריבהיההריאטכיסיהפ מן.ז אורךלבטימו ותימעשמאהו נוצרש טיפוליה שרהק ם,שני שלוש

 םבמצ שלבהארפמל יעהגל יםגלמסו נםאיש יםמטופללשנפהתואריב ותיירשתאהשנגימ

 המוגשלד כך, מן.בז וןסכיח של תבוסימ או הארפמהמפיוגראהג חקמרהי,שנפהאו ופניהג

 יםשנא און,יכדהווחההידל אחרלוא וןריהבהשאי תו,יבמתאלצ בסרמוהרדחהווחה מטופל

 עהגיל יםוליכ נםאיו ות,שמיגאלותבומרו תשעו םדיבהעו יםשנאאו הרייפפרבביישוב יםהגר

 וון.מק פןואב גםלהטיפו תא בללק יםוליכ ר,אטכיסילפ תזיפי

 בורע ש,נפהתואריב חוםתב חודייב אודמתותימעשמ וןמקו ןאופבתשירוהתונמיוז תשנגה

 ששח או י,שנפה למצבם הלקוי הנבות שלב יםתעיל- וליפט תבלמק יםנעמנש יםמטופל

 בצומי כי לציין בחשו כן, כמו ם.חותה עם תשרמקו דייןע נוערשלצ המהסטיג שלבהיפשחמ

 עם חדי ידית,ברהיההפכהמהתא יםובילמההאורפה מיחותמ חדאכתחדואמבשנפהתאוריב

 כל לע מטופלהתאהאהרו תטיפולי השגי על ידמע רהעוו יםשנה ה,חשפמה ם,דיהיל תארפו

 כחלק שנפהתואריבתמעהט של הזקחהירמא כילמו יםרתיבחהו יםשינפה ם,יינגופה-רכיוצ

 המרפורה שםיימקחלכתחדאומתפקמס תםואתואריבה ותיירש ללמכ רדנפיתבלו רלינטגאי

 יםמטפל כבר תרציאהשריבפ תחדאומב יםטראכיסיהפ תחצימכ כיום ש.נפהתאוריבב

 .2020 הלךמב יםריאטכיסיהפ כללמ 75% דילכ תלולע צפוי הספר זמו ידית,היבר

 קומרח ולפטיורטוני

 ורתשתק יותאיני קל"ע וקחמר ורבידפה ושייפולט

 קול, תלהפרעו יםנוומק בורדי טיפולי יקנהעל לותחיהתחדמאו תאיונקלי יםנחרואה יםשחודב

 ייד על יםנפ אל יםנפ חןבאומ מטופלה טיפול,ה במודל ייעודית. תרכעמתאמצעובהשפו גויהי

 רבוכ יםעיצומקה יםנטריוריהק על הנעו פלמטוה אםו– וליפהט תמטרו תבעונק אית,נקליה

 הקציאפלי תנתקמו מטופלה אצל ק.חומר וליפלט תשרואפהלו תעוצמםשני שמחלו אומל

 יםקטיביאטרנאי יםמשחק תאמצעובתויתיחו הידמלםגאאל חה,שי רק אלתשראפמשתדיחויי

 וליפלט גםתמאתמותרכמעהם.פני אל יםנפוליפלטהמדו ופןאב ילדב מטפלהאינקליהעם



  
 
 

 
 

          

        

          

     

       

          

       

        

          

     

         

 

  

  

 תשובת  הפיענוח  ניתנת  תוך  כ-10 דקות  ובדיקת  המוניטור  מאורכבת  בתיק  הרפואי  של 

האישה . 

 התבצע  תהליך להתאמת  מערכות  ומכשירים  ב-  171 מרפאות  בכל  הארץ . 

 האחיות  הוכשרו  והופצה  לומדה  רלוונטית . 

  התבצעו   11,860 בדיקות  ניטור  עוברי  עם  פענוח  מרחוק . 

 דווח על  שביעות  רצון  גבוהה  של  הנשים  מהשירות  וזמינות  הבדיקה . 

 דווח על  שביעות  רצון  גבוהה  של  האחיות  מהשירות  הזמין  למטופלות  במרפאות . 

 

 ותשלוחת מוסיולאוכל להיהבק יםותרשי תשגהנ 

 הדעבו יאילגב םימוקשמל ילהבקה םויקש  

        

        

        

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 ללטיפו ףנוסבם.לגיל יםמאתהמו יםמרחותומצעאבהשנע ולתרגהם,השלהקרמבם:ריוגבמב

 כך.ל רכוהודש יםגלמתר דיילע בועשה הלךמבלגולתר תשרואפ יםפלמטולתעוצמעיבוש חדה

 תנגישו שראפמ כךבו אה,רפמלההגע שדור ונאיו מטופלהאמצנבו מקום כלמתןני וליפהט

 ם.מימצצומ יםתשירוה שם הרייפפרב יםשנאל וליפלט

 םיחממו םיפארו י"ע וקחמר חפענו דוקמ על שעןהנ יותחאידרחביעובר ורניטמו

 ףאו וןריהיה הלךמב כרחיהו ותייכא וליפטמ חלק הווהמ הרה השיאל יטורנמו עצובי רקע:

 תיקבד תשדרנ שראכ.השאיהו וברהע תיאובר יבגל פקס ררתעומשכתכרחיההיקבד הווהמ

 איים. רופשנאפרו תחונוכב צורך שח ינופעה ולצורך תחיואלהיעמג השאיה ר,בהעו במצ יטורנ

 לובכ ההר השאי כלליאהרפו תשירוהתשנגה לצורך אה.רפמב יום כלב יםאמצנאל יםשנה

 ק.חומר ריבעו יטורנומחוניעשל פ הצורך העל ץ,באר פיוגראגי אזור

 יוברערוניטומחונפע לולהכ ,הארפמב יקורבבתוהר יםשנל ותייכאו עיצומק תשירו תןמ רה:מט

 ם.יחממו יםא"י רופוק עחרמ

 :2019 תנשל תתוצאו

הוקם  מוקד  פענוח  זמין  בכל  שעות  פעילות  המרפאות  המאויש ע"י רופאים מומחים .  

 

 

 

 

 

 

 ברושע הבודאי עלבגי יםשנאל הילתיום קיקש ולמסל היקנמע ה"תהבי הזרחב"תתוכניה רקע:

 תנטנסיביאיותשכממו הפתקול שפזווא ך,מכ האצתווכ תברכמו הלחמ או היעפצ של ירועא

 יםנוישיו תונודתל יםממשתקה תא ףשחו הילה,לק מעברה מי(.שיקוו יכלל שפוזא :תולל)הכ
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 לאשריטנג'ויה עם ףתושיב מופעל ם,יזמה ם.ונישה יםהחי רימישובתונארגתה יםבייחמה יםבר

 י.תשמעומו יטבימ טיפולי ףצר רצנו כך,ב שית.נואותעיצומק הנווכהוהיכמת יקנמעו

 מיחות וןגומב יותמטרו תאגשיהל הילה,קב יקוםשל שפוזאמ מעברב דםאל יעסיל רה:מט

 ייו.ח על היטשלותלווגמס תשחותשהרגיול יטבימ לתפקוד יעהגל ם,ייחה

 יקוםשתכניתו תיבנילתאגוהד תמישיקו תיאליוצסתובדע ע"י בצעתמ וויהלי פעלה:הה דלמו

 יסגו נוסף,ב ם.פלימטולתויוזכו יםתשירו השנגימותשיורג תעיצומק הוומל פל,מטו כללתשיאי

 האשרה מודל הוהומו בעבר חוצלמ מישיקו הליךת שעבר דםא ה",חמומתמי"ע תחדאומ ובדכע

 .יםמקתשמהתא ו"סהע עם חדבי הולומ"החמהמו תמיעה" ם.מימשתקלהותקוו

 דע ם.ודרו כזמר תוזוחמב פיילוטכ תמופעל תתוכניה שונה:הרא להפעהה נתשל צאותתו

 עם האל יםמבי הרכהע תוברעתתוכניה.יותהתערבו 400-לכ שזכו םימוקשמ 51 לוטופ הכ

 .תויות רצאוצתו בב מניולשמה ההפעלה שמודל הארנ יםוניהרבע יםמסיכוהמ ם.מימשתקה

 םיירונכםיחול םישישי לקחוקץ רעויי

 יתתרופה וליפהט תמאתה תא וןחבל תוטרמש מטופלל חרוק בין שמפג נויה יזום רוקחי ץייעו

 כיצד מטופלהתא ריךהדול פל,מטהאופהר עם אוםית וךת מטופלה של ניוייאפמו רכיולצ

 חקהרו ,הרוקחי ץהייעו תשבפגי לו. שמושנר תותרופב החטובו תכלשומ יעילה, הצורב שמתשהל

 כלית.כלה תולוליכו מטופלה לש ניקליה ובמצל ופתיהתר להטיפו תמאתה אוודמ

 המעלותניוכרו תפותרו 6 יםנוטלההמעלו 65 ינב יםמטופלל מיועד ,תחדמאוביחהרוק ץהייעו

 י.נכרו פתיתרו וליפת לטצמדוהי יישעם ק יםמטופל או

 32-בתחרקמ בתי 62-מ יםייעצמ יםחרוק 80 תחדואמב רצית.א היספרב יםקי הרוקחי ץהייעו

 הייאוכלוס של תחרקמ בתי 4-ו רדית,ח היסילואוכ של תחרקמ בתי 10-כ כםתומם,ובישיי

 תשירוהתא יקמעהול בהרחיל ון,נבתכ י.חרוק ץייעו ברוע יםמטופל 2019, 393 תנשב ערבית.

 .תוספנו יעד תאוכלוסיול

 וןפצזחומ–םהיחותפשמיבנה וליצמנדיחולל צתעיימ פאהמר

 וךתב תויוזכ מיצויב הזרוע הנווהכ רכה,העב צורך שוי יםנוומג יםרכצ ההדמנצי חוליל רקע:

 בשל אחרלהחממו בעקמב יםאמצנ נםיא יםברהדמנצי חולי ת.ואריבהתרכמעלץחומו

 תיוצר הדמנצי לה.חמהיבשל ךאורל פקמס הנמעל יםזוכ םנאיש יםבר יםרכצתמרול,וןחבאה

 יםנתישכינלפ רת.חאתינכרו החלמ כלמרתיו ם,טפלימההחשפמה בני לע כרני וליפט מסעו

 אלית.סוצי תבדועו תריאטריג האת רופללהכו חיפה,ב הולי דמנציחל תדיה ייעוארפמ החתנפ
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2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 תרוישה רותור ומטיאת

תיטיבינוגה קידירל יםיכהפ יםמגורב וליפוך טת , .הל דמנציש זמןב וןחבא  

לטיפו תתכני שבוגי ךלצור יםחתישפמ יםרכצ תרכהעו תדיתפקוו תיטיבינוגק הרכהע  

 .החשפמל המאתהבו םאובתי

  .תלומטופ אל הנזק תועיבב לוטיפו תוראי

  .שדרנה כלים כאחר יםתשירוו האהרפו תועוצמק ותיצול הירשה ייינהפ

  .תגוהנתה תהפרעו עם תתיורופת אל תומודדתה כידר על החשפמה תרכהד

  .תוזכוי מיצויב הנוהכוו הזרע

  .הלחמה אורךל בקמעו ווילי

יםוומל ו יםמטופל בדקונ יםשחוד 22 186 220 . הלךמב  

הפניהה רםם טחניבאומ והיתאליה מנטידיר בעק ונקים פנבדהמ 80% . 40% .  

תחא עםפ תחולפ , . איב רפועקמל חזרו יםמטופלהמ תחצימכ  

 

 יםנוש האלוחת יבמצב "תבי זישפאומ" 2,800-כ תדחאומב שי כיום סיות:כלואו יהויז

 ןאופב תן,בבי איורפ וליפטתלובמקו יזום ןאופבתוותראמלואתסיולואוכ .תןלבי תתקומרוה

 תמשי וךת ם,תמבי יםמטופלה נויפילתרכונע תבי שפוזאלתחידוהי ם,חירו במצבי ע.בוי/קנמז

 .יםמשנהמו תיילוסוכאל חדמיו שדג

 םרויחב פעלההה דלמו

אשר ,ההבוג המבר הקרבו היטשלל תססבומ תרכמע י ע השנע- " GIS BI יםמטופל תוראי  

 תמרוכזו תאולבט גבי על תחלשו תוסיוכלאו תואוד יםנותנ תפקהו הצגה תוראי תשראפמ

 י"ע ח"שעל םוניתנ ןווגמב העש כלבו םמקו כלמ הייצפ תשראפמ תרכמעה .המפ יבג ועל

 יםשתר ב"רצ . ) (. תחדאומב יםהוליני יםידפקת בעלי

תחושפמה בניו יםמטופלה עם שרק יםיוצרתחידויה ותיצו- , םכיוצר אירפו במצ מיפוי  

 .יםרכהצו איהרפו במצה מיפויל יםודואג ירוםחה במצל טינוורלה ידעמב יםנדכמע

תגהצ עם תואריבה תשכולל תברומוענויפיל םקיהזקו יםולח תשימור- , הייאוכלוס נויפי  

 בפועל להטיפו וויוך ליתתאכל זיםחברתיו יםחתישפמ , . , .יםאיהרפו יםרכהצ

 :ילותפעהםכויס
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 זיאשפול'חהי עם ףתושיבם,חירו תשע תקחלממ רשושד תריפושעיוירא מס' היו 2019 נתשב

 ה זו.ייאוכלוס תבלטו ש,דרנל כהופע וארתמה הדבוהע הליךת ם.תיבמ יםמשנמו תונלפ בית,

 ית ועונתרבו יאממות םיתרויש חפיתו

 יתביה העריוכלוסלא נהפוהיטריאכיפס זשפוא עתימנלזןמא יתב מתהק

 (החאמס תתעמו ףותשיבתחדאומ)

 (בחמר)"החאמס"תתולעמו תחדאומלףתמשוה ריאטכיסיפ שפוזאתיענמל אזןמהתהבי

 בחמרב הצורך תנבהךתומ,הערבי בורלצי הנפו תהבי ץ.האר ןבצפו מירה,חדאעוובס קםממו

 של יםותיבהתרו יםהשפתי ם,ייתחברה יםרכלצ תחסוייתה וךת טיפולי הנמע שראפמה

 שראל.בי תהערבי הייאוכלוסה

 עם יםמודדתמה יםשנאבקרב ריאטכיסיפזאשפוב צורךהתאתהפחילאיהןהמאז תהבי תטרמ

 םדמקו ר,בשמהלהובני יעסימה,כילמ ופןאבהיכמתו וליפט י,וולי דיי על את,ז ריף.ח שינפ שברמ

 תגישו בשלמ זו תמסגרב טיפוליה הליךתה.יםהחי מיחות וןגומב תפקודלהירהמהזרחוהמחלה

 תווליכבהנאמוו כיו,וצר םאדה של תוללכהייאר וךתמ ות,אליוציוס תווגיוליכפס ות,אירפו

 ההילבקתביתי תמסגרבם,אימלהכסניא ותיירשפקמסןהמאז תהבי י.שנפה שברמהמיםחלהל

 תאתוצוה של תשיאי הכרהותמיוטינאי שראפמ הדבר מן.זתמסגר כלב םיפלטומ 10-ל

 מו.יו דרול סהינב תה יצרנייישוע הירחב ,תובמעור י,תפקוד ףופל רצמטל שראפמ וכן מטופלה



  
 
 

 
 

        

         

         

       

            

       

           

         

       

            

        

        

   

 

           

         

          

    

          

      

          

   

             

   

           

        

             

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 דסיעו גיה,לוסיכופ ריה,אטכיסיהפ מיחותמ מקצוע ישנא לולכ אזןמה תבבי מטפלה תוצוה

 תשעו כל אורךלםמטופליהתאהוומלה ומןמי יםיכדרמתוצוותאונסד נחימ אלית,יצסו הבודוע

 תדיחויי לטיפו תמסגר יוצר תדחאומ עם "החאמס" תתעמו של הולהפע ףתושי ממה.הי

 בתיוהמעבד ה,ארפמיתשירובתדימוק י,תויכא רטנדסטב אירפו לטיפו תןמתשראפמה

 תויכאתקרב וח,קפיולמטופה של תמייהק תאיורפההמרשוב תיעוד דת,חאומ של תחרקמה

 מאזן.התבבי מטפלהתוצוה של וויולי

 המז להפוע ה"מעל ת"בי תדחאומ רםחי זןאמהתלבי ףטרמצ "תחדמאו החאמס"ןהמאז תהבי

-כשל וצעממוליפט משךב כה, עד םיפלומט 82-כ לוטופ תומסגרבו וף,רדהץבוקיב ם,ייתנש

 ובמצלףבכפו תאזתדחאומ דיי על תשלום אלל תןני תשירוה כי לציין בחשו פל.מטול יםמי 53

 ם.אול ת אוד ר,ת למגדייכושואהבלמג כל אולל ותירחב פי ועל מטופלה של לבדב איהרפו

 יונבע יםחיה יםבקשיש וםזי ולפילט וניגראןיבו קצועימברהבודמודל ע תטמעה

 ביןהו עיצומק ברההבודהע מודל תא יעמטהלהיכשמהתחדאומ, 2018 תנשלחוודיל משךהב

 .וניבע יםהחי יםששיבק יזום וליפי, לטנגואר

 תילתוכנ יעדכנ טוססט

 ללמכ 23% יםווהמה יםששיק 6,096-ב םיזו ופןאב נוטיפל 2019 מברפטלס 2017 יולי בין

 נוצר יםששיק 1,225 עםו 2,350 ההילקמיגורלנוהופ כםתומם.כיו וניבע יםהחי יםששיהק

 כו'.והירדץשיפו נדב,תמתדרהס טיפול, מיגור פרמסל–היינולל פהכ י,תשמעומ שרק

 :וניבע יםהחי יםששיהק כלל וךתמ

 תכניתוהתמסגרב 30% וגם(ייצ) לווטופ יתבהער רהבחמה היו %8

 %23 לווטופ יתדחרה הייוכלוסמהא %12

 תתוכניה תמסגרב %27 ווטופל (2-1 מדד) יתפגראוג יהיפרבפר חיים %11

 

 

 

 ראש בקרב %24-ו %7.9 תמלעו ,םטייסרפתיזיופי"ע %42-ו תואטנידי י"ע לוטופ %19

 (. p<0.01)המאתהב,יםששיהק

 לכלמ %34 תמלעו %40 אוה בה נובערתהש תייאוכלוסב :וכרתהס יחול שיעור

 שותק ותלחמו םייגולואונק .%16 תמלעו %28– םייטמנד .יםהעני יםששיהק

 (.p<0.01) המאתהב %36 תמלעו %45– שואה ייצולנ,%56 תמלעו %66-תחרוא

 

 

 :תתכניב יםששיהק בקרב
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 שאי 2,820-כ קדלמו ונפ ,2019 רילפאמ :דיהייעו ינהטלפו קדומה ךדר יםתשירו תשנגה. 

 .תאורפמבס"עו של וליפט משךהלהנפה קדהמו לצורך אםתהב

-תיארפו תבורכממו תבלהסו יםששיהק תייאוכלוסל יעהגל שרפיא על,הופש המודל ם:כויס

 תועיומקצ-בר תובויערתה תהפעלל יסבס הווהמ להמוד ר.תובי ההובהג תאליסוצי-תשינפ

 .תחדואמב תוספונ



  
 
 

 
 

  

 

         

      

          

        

       

מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 תיאורתי ברושי מכבי 

2019 

 הכללתשהתנוושתאוכלוסיו בין תאוריבה ריפע תירחק ות,יכאהתיסתפמ רלינטגאי כחלק

 י.במכב וליפהט תאיכו רשיפולבחשו כלילהפכהו

 ללכשכ יםבחמר- 2019 31 בהכלל תכניתה תה.ופעילל שורעהנשהתגגוחןויוויהש תתכני

 80% מעל , 2019 וברקטואשחודלוןנכ ות.יכאמיחותבהידמלע יםרטניפ יםיעד בעונקבחמר

 .חוזמ כלמאמוגד הלןל גו.שהו עטמו כא גושהו יםיעדהמ
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 3יתותברת ותרשיכתלומד

 םעתונישארהכרהתנוהקלהמדלוהתטרמ ית.תבותר תשירוכתמדלו התנבנ 2019 הלךמב

 תא יםוברע מתי הויזי ימניוס תבותר-שרגי חשי קידוםל יםישמע יםכל ם,נפוצי יםותיבתר יםערפ

 מכבי המטמ יםנוגומ יםמגור ףותשיבהתנבנהמדלוה.תנוזעלג תתיבותר תשירוכיןבלבוהג

 תגרומסב מעוטתהמדלוה 2020 הלךמבם.הלינמותשירו תניונם,טפלימי,במכ תוזוחממו

 ם.ונישה יםקטורה לסרכהד

 תבירה הערבבח תבריאו רוםפו ותפעיל

 םתניונה מכבי ביחמר כל יםחבר וב,תערביההחברהתואריב פורום תכנסמ יםנששלושהמז

 ,תהערבי החברבתכרסו תעבמני הצורך תאוהעל םורוהפ ריבח ית.בערההייאוכלוסלתשירו

 יםילדבהננכו הנתזוותפניגו תופעיללתויונמהזד תיריצבואריב יםחי חאורל וךנלחי תלועיובפ

 הייאוכלוסבהנמשהותכרסו תתחהפלתיונתכ 2018 תנשבללפעו לוחה כך, ךתומ ם.ריוגבמבו

 לה,אתניותכ לצד שך.מהבתגווצמ חלקןוהשעבר הנשב זו תוברחב גוצוההאל תותכני הערבית.

 דנועשתהערבי החברב יםאפלרו מצולם רסקו 2019 הלךמבחתפו , 2020 תנשב גם תשיכוממה

 העל רסבקו ורךהצ ם.המטופלילאריב יםחי חאור תיינקהב יםאופהר תבומעור תא ירבהגל

 אוהאהרופ .2018 ףבסו םורוהפ שבמפג יימוהתקש יםולעג תנוחולשתמסגרב

 תבעל אהי לושהירמאןלכו יםמטופלה יניבע תמכוסתובעל הבחשו תדמו

 של הידמהל תבבסבי ירוואל הלע לםצומה רסהקו ם.מטופליה לע השפעה

 קתלחמ לר,זו רדו מחקר,ו רכהעה איכות ערךמ יון,וושהםתחו לע ונהממ ,קניג ליט ר'מג י:יד לע נכתב 3
 ןפוה וצלפשוה ם-י בריאות מחוזות םדולת קיורביץ מנהה דרהון, אנלינסא וני, סמדרדה ופיתוח ארגלמי



  
 
 

 
 

      

       

        

     

 

 

         

           

 

   

   

 

  

 

פרסום  בכל מדיה אפשרית 

עצמאי  ואפשרות  לרישום
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 תכרסו חולילהנוותז תופניגתלועיפ אישונבתובערבי תריבבע יםרטס 12 וללכאהוו מכבי

 נובוי יםרטבס היילצפ יםאפהרו ולמ פייןמק יםקיתי 2020 ךהלמב ישון.עתיענמוהמילוג יםילדול

 – רסלקו פרומו ןסרטובהיילצפ שא.נוב יםארופהתבומעור תגברהלתחוזיומהמעהט תניותכ

 .הקוד תא סרקו קישור אוה לו עחצל

 4תמוגבלו עם םשילאנ ויוןשוב ולפטי

 חתוני ע"י בווצוע נונכתו יםיכהלתה ם.אד כללתשירוהתאשנגיהלהטרמהמלעצ המש מכבי

 עם יםחברל תומאתה י.במכב בלמק אשהו תשירוב מבטו, תנקוד וךתמ ופל"מט סעמ" של

 :תלובוגמ

פ"שת ךהלית  המאתה

 ףאג ,ידעמתרכומעותיצו

תנוושתתועמו , , יטלדיג

 .תרציא תשורתק

יםזקוקהיםחברה הויזי

לבכאםתמו תשירול

תנווומקה תרכומעה

 מכביב

פ"שת ךהלית  המאתה

ראו לת מגדוצבק תנובוםנדביתמ תשרהכ

 ימאול תשירו

 יםכזמרה וךתב שיאי ווילי

הזרוע יםאיהרפו

 יםרליצדופרו יםיכהלב

ראו לת מגדוצבק שנגיהלהבודעשל יםנתיש

 תויולבוגמה כלל

לשהשחד הקציאפלי

 מכבי

הספריה  המרכזית  לעיוורים

ולקויי קריאה  

ןתרות פירחבו סםחה הויזי תודבקמההמז המדבק

 – מכבי חבר יסרטכ על

 יילבר בתבכ

 :האיבר תלובגמו עם יםחברלתומאתה
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 4 תרושיו יווקשףאג שות,נגי ממונת ן,רודרה מסנ

https://vimeo.com/387706277/b31abe0fa9
https://vimeo.com/387706277/b31abe0fa9


   

    

   

     

   

  

   

   

  

 

 

 

 

  

 

 

    

      

        

         

           

        

         

          

         

         

          

           

           

   

                                                           
       

  

 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 מיעה:שב תלובגמו עם יםחברל תומאתה

פ"שת ךהלית  המאתה

תואריב קידום תמחלק הוצבבקתוחנוכ תיכהפ

 אולל בתבכ תושיאי תאונסדל

 תחושיה תלוע

 ןעישומ המיללג תאונסד

מכביב יםקדהמו  תערבי ריבדו יםנקדמו תשרהכ

 .תבערבי ט'לצ

יוברדיםחברשל החשי

ןזימוקדמוםע תערבי

 יםתור

 5אריב ריםבוח

 תיאובר ריפע יםמייק פנית,גו תלועיפ ועלביצ תעוהמודו הכילאה יגלהר הנמשהה םחותב

 במצבו הכלשהב תותלכ ןבכמוו יםנשו יםזרמג בין ריה,יפפרל כזמר בין יםותימעשמ

 הנתזוהםחותב יםותיאריב יםסרמ ירבהעולהאל יםערפ על שרגלהטרמבי.מנואקווציוס

 הלק שרא "וןשאר ור"מק וןתעיה עם הלפעו ףתושי נוצר חב,הר הלקל תופניגה תלועיהפו

 ווילי ובלקי שרא,ץהאר חבימר תחושפמשמח חרובנ י.מלאו יתהד רמגזהאהו ושל יםאהקור

 הטרמבהנש חצי משךבתופניגתלועיפתועצי,תטייסרפתיזיוופתינאטדי ע"י צמוד עיצומק

 חרובנשתחושפמה ם.מיאתמו הכילא הרגלי ססבול תינגופ תלועיפ ירבגהל,יםחי תוחאור פרשל

 יל.גתצובווק יםאשנו של לגדו ןווגמהיסכתובערתהה של יקורהסש כך ,תנווומג תאוכלוסיו גוייצ

 יםיפוט יםנתכומ,יםנסרטו ות,נווגמ תוכן תובתכ ללוכ הנש חצי משךבןתועיהיע" קרסו ךהליתה

 תומצעאב אליו היפשחהוהז עיצומק ידעמבתוניינתעהה חב.הר הלקל ועדונ שרא,יםותיאריב

 ותירשךובכ הברתוניינעתהויצר ,וןתעיבהפתקוהלך כאורל סמופור שרא יםשיאיה יםסיפורה

 ישנאב זריעהלהצמלהו יםמייישו יםכל תןמךתו ,זו הייאוכלוס בקרבתוהמודע תגברהתטרמתא

 בקרבם,הריגומ מקוםבתוחשפמהבסבי השפעה מעגלי רווצנףוסנב רך.צוהתידמב מקצוע

 בה.הקרו החשפמהו יםחברה

 האפולר האגף ה,פייזיותרפל לקההמח לתמנה טליב,גו דיצה ונה,זלת קהלהמח לתמנה כהן, ליבי 5
 ק.וושיו שירות ףאג ,תיד זרמג ווקשי לתמנה בר,לזי להדיק הבריאות, עותוקצלמו



  
 
 

 
 

 

       

      

        

        

      

        

         

    

 

       

          

          

          

        

          

           

     

                                                           
        

     
         

    

      
        

 

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 6תבריאוב ריםפע מצוםצוני לבע החיים שיםשייות לקבורתעה

 ברה יםתוצוהו יםאליהסוצי יםובדהע לופע ,תאוריבב יםערפ לצמצום היכמתה חניבמתמסגרב

 מקבלי 70 לגי למע וניבע יםהחי יםששיקליאלוסוצייכפסו אירפו לטיפו יקנהעל יםעיצומק

 תותכני נובנו תבי ריביקו וצעוב (2019 וניי-2017 )יולי יםנתיש ךהלמב נסה.הכ תחהבט

 ה(.יכמתה חניבמל וגשוה כםתומ 6000-שים )כשיק 7000 מעלל תובערתה

 הלא יםמטופל של יםאליוסוצייכפסו יםאיכים רפוצר תוראי שראפ קטהפרוי

 גם היכשממ תלועיהפ לה.היבק ןהו מכביב הן יביטמ טיפולי הנמע תןמו

 שורקיהלעוחצל– יםתינשתלועיפ של כםמס רטבס היילצפ .2020 תנשב

 .הקוד תא סרקו או

 םרומחוז ד

 2017-197 היקלבו ברהט תייםרוכס וליםח ברקב ריםפע וםצמצ

 6%) מיתר(ומרו)ע יםמוכהס יםביישובשראמ ותריההבוגהקיול הטרפיסניבתכרסוהתחוכיש

 בקרב חדמיובההובגהחלמהתחוכיש.יםנאוזמ אינם חציתםמ.ה(מאתהב 4.3% תמלעו

 םהשני ךהלמב.בחמרבםדיהוהי בקרב 27%-להאוושהב 57% על תמדועו 45 גיל עד יםירצע

 רחאל תאומר תותכניה לקיה.בו הטבר תוקטיביאפרו תבורתעה תותכני לוהופע 2017-19

 .הקילבוטהבר יעדהתוסילואוכמ 75% בקרב ררמסוכ יןבלווגמה מדד של הידיר הדבוע יםנתיש

 יתשמעומהכ וריפשל אוהביש הן קדממו להווני עיבושבעקמ ם,מטופליה עם וןמא סיחיתיריצ

 .יםכזמרהינשבתכרהסו חולי וןיזאב

 םתחו לע ונהממ ג,ניק ליט ר'מג חבר, ויחסי ליתאסוצי ודהעבל לקההמח לתנהמ כנעני, לברבנאא זהלי "רד 6
 ס"עו וגנר, רות חבר, ויחסי ליתסוציא ודהעבל קהלחמ לתס.מנה שגב, ליט ת,כואי ליהולנ לקההמח יון,וושה

 םלישרויזמחו ת,זיומח "סעו ך,ז-קספו אתלי ון,פצזמחו ת,מחוזי "סעו וני,לא תמר ם,רודזמחו ת,מחוזי
 רון.ש מחוז זית,ו"ס מחעו ק,זיללה סגבריא ז,כז מרת, מחו"ס מחוזיוע ן,זמה גולי'ולה, ד"ר גפשוה

 יפוארלמנה שנה,ימ מרק ר'ד , רחביתמ ודעסי לתמנה פןג עירית ע,שב באר אותבומ רחבמ לתמנה דהן חגית 7
 ,תמחוזי קחתרו ון,ה-רב ורד עשב באר מבואות חבמר "סעו ור,אביצ אורית ת,יזמחו "סעו וגנר, רות חבי,מר

 הזברגון אין, מייסליו, בטי קהבה חמז י,לו םרימ י,הבדוא רזגנה במתזו זתורכ ניתאטדי לאח,בו סלה אדיא
 עשב רחב מבואות באיות במראח
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 8שיםת נווצבבקבילדים ו תדואיבה היבאוכלוסי יתנתת תזובורתעה תכנית

 תתכני התנבנ ט,הר ירובע היפסיוכ ערערו ה,קיל : יםבבישו דרום חוזמ של תאיוהבד הייאוכלוסב

 ללכ ם.שינתוצבוק יםבגרתמו ערנו בני ם,יילד סייה:לואוכ וגיס3-להנפוהתבחנרתובערתה

 תדית ייעותכני התנבנ הייאוכלוס

 לכן ,פרוסשי(הטר) לבדבדחאבושבי- םיגרבמתו וערנינבלרפבסו רךדמו וריס .1

 שיהידמלהתא סםמקל דיכ:תנובות.סיורהמההבוגןצורתויעבש.חדא סיור יםקיתה

 .המדימק האצהרב צורך

 .שרכו תנמאמותאטניידתרכהדב .רטספוו נהזות-יצתקבו יפולט-םישנ צתקבו .2

 ,לוקי 5-3 וצעממב ירדו תתפותשמה ".הודאל",הטבר שרכו רחד םעהלפעו ףתושיב

 תביעושויעבהתותפתשמהמ %93-כ,%80-ב יםגלהר נושיו %60-ב שרכוהתא שיפרו

 שרכו ונימאי שיךמהל ונםרצ ביעוהתפותתשמהמ %82-כ.הצבוקבתותפתשההמ וןרצ

 .הנסדה חראל יםשחוד 3-לתחולפ

 ר'ד דהן, חגית ,בדואי זרמג זתרכ אטניתדי לח,ס בוא להדיא ת,מחוזי ונהזתםתחו לתמנה ,זריילג להסט 8
 ירחבמ לותהנה- לברגידאי ורדר'איג זמן,האו לכמי ת,שק ליורא יין,לק ריהא ל,"זןליאי ירהא שנה,מי מרק

 רשכו וןמכ לתמנה לר,וסט די'וג שר,כו אמנתמ ם,סיא בוא עטווא אאפסא חי,זרמ ונגב ערד ש,"ב מבואות
 ןסג ל,ארב ונתןיר"ד ת.מחוזי קחתרו ון,ה רב ורד ט,רה יףסנ אטניתדי עאנלצא ימאןא ט,רה "דאלהו"

 תית מחוזיפואר לתמנה



  
 
 

 
 

         

      

 

   

         

        

      

        

        

           

        

       

          

                                                           
         

      
 

 2019 מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 תשפעה.יםנש 8-5 ינבםדיליל תמיועד .םידילבקרב רקותיו רותיפתיכצר דדויע .3

 :יםנואלשהפי על- יםילדה על תינתוכה

 9יתותברת ותרשיכרת" ופופשה ריאחו"מי מ תסדנאו

 תחושי תנעשו כן ועל הכנמו הניהתבדיקו עצולבי וךמנ מינואקווציוסבמצבהייאוכלוסהתנועיה

 םמטופליה תא לעודד תנמ על חוזמב יםטפלמהו תשירוה תנינו של תווניוטלפ תנטליופרו ות,מיזו

 תייבצטימו תאעלהל יםובדהע תא ירשהכל דיכ ות.שדרנהתאיופוהר תויקהבד תא בצעל

 תאונסד תתכני התנבנ ות,יקהבד תבושיחתנבהל עיצומק קער הםלתתל גם כמו ,יםמטופלה

 תבדועו ם:ריסקטוה כלמ יםובדע תפותשהתואנסדב ".פרתשפוהיורחמא ימ" ם:דיבלעו

 אישנוב יותקצועמ צאותהר לוכל תואנדהס ד.ועו תואטנידי בדה,עמ תבדועו ות,אחי נהל,מ

 תמנויומיוב ותיתנסוהו ם,יינקליה תויכאה דימד תמסגרב תושדרנה היענמה תבדיקו

 תשירוהכ אשנוב תואנסד בוולש מקבילב ונית.מוטיבציה השהגיו יתביקטפא ורתשתק

 דםקיתפ המכנוהבי יםתפתשמה פל,מטולהפניה ופןאו ידעהתמקהעלףנוסב תית.ובהתר

 דותעבמ לתמנה ,וללאפ ןאלייל'דר ת,מחוזי יתלאסוצי עובדת ,רגנו ותר,זיתומח קחתרו ,ןוה-רב ורד 'גרמ 9
 זכר ,לטוזנרןטירמ ת,מחוזי ותבריא מתמקד ,שהיר ןקר 'רד ,ליתאסוצי עובדת ,ורצאבי יתרוא ת,מחוזי

 תית מחוזיפואר לתן מנהסג ,לבאר ןנתו' ידר,ניליאיכות ק
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 םמטופליה עם תריו הבטו תותיבותר תשפתי המאתהבחשילומתר תואנסדה י.תשמעומובחשו

 ודה.בבע הםשל רתיו הבה רמוטיבציול

 ןצפו זמחו

 10ןת מקוורכרכז סומ

 2018 תנשב קםהו קטהפרוי .יםנאוזמ נםאישהרייפפרבתכרסו וליחבללטיפו וןמקו קטפרוי

 ,תכרהסו ונימכ של הזלהמדוהתווצ סקעמו קטפרויהתמסגרב נה.ש דימתבחמור ותלועיופ

 תרכמעבךהליתה תיעוד ךתו ,וןמקו ופןאב יםמטופלהלשתאוילבר ןאימוב סקעו שרא

 של םכילצר המאתהב יטבימ וליפט יםבלמק יםמטופלה ות.צוה כלל תפתמשוה תבשחממו

 2019 ףסו עד .ותרימגז בור ותותיבתר ברבתנייאפתמו י,אלרייפפר חוזמבתררגותמשהייאוכלוס

 תתכניהתחהצל אורל ר.כרמסוה כרבסו %11.3 של הידיר הנשיו יםמטופל 1000 לוטופ

 וסף.נ חוזמל הבחהר תננתוכמ

 11החפשפאי מרולגינרטות מנכנית

 תמסגרב ריה.יפפרה על שבדג ם,תמהעצוהחשפמ אירופ וויבלי התלועייתאהחכיהו זו תתכני

 תחוכנוב תו,ארפמבאהרופ עם האדחש פרופ' של שמפג יםקיתמגנרינטומהתלועיפ

 ימקצוע שרק נוצר ם.מטופלי 400 מעלו יםאפרו 50-כ עם יםשמפג יימוהתק הכ עד ם.מטופליה

 פת.תמשו תלועישך פמהל יסובס יםאפהרו עם שיאיו

 12םירגזבמ חיים ורחאתפאורמ

 וויבלי הארפמה ם.חאפ אל אוםו עםפרשתאורפמב יםכרתיסו טרום מטופלילהרכהדו וגשיי

 ברתוומצ ץייעו וללהכ רטניפ וליפלט בותנו יםמטופלה ם.ייחחאור תאברפו התחמתהשהארופ

 םשינתצוובוק ית,נאטדי תייחנהב פרסובאיבר סיור ישון,מע המילגתווצבק י.תצבוקוא עיצומק

 תצווועהי תוצבקהמייהתק יל.ופע אריב יםחי חאורלהרכהדל שרכו תנמאמותאטנידי יע" וושל

 תלובבה תכניתהישנ ירדכמ פרופ'ו נרגרט וןמכ םע להעופ וףשיתב וןפצזמחו שרא פמן,קאו ליתג "רד 10
-נדרג םעאאנ צפון, זבמחו פואיר למנה ס.-ניניסח זאןרי "רד ת,ארצי סוכרת אגודת "ריו-שחאדה פרופ'

 ן גרטנר.כווף משיתב ת,ווצ לתבימו-םלוסא סאיימ ת,סגנית אחות מחוזי

 במחוז פואיר להמנ ס. ,ניניסח זאןרי "רד ת,יארצ סוכרת אגודת "ריו ,אדהשח פרופ' לתובבה תכניתה 11
 .וןפצ

 . יתזריאות מחוב םדולת קיץ, מנהביורה דרהאנ זי,מחו יפואר ס. מנהל ,ניניזאן סחרי ר"ד 12



  
 
 

 
 

          

  

 

        

         

     

  

         

  

          

        

      

      

  

       

  

          

  

           

   

        

    

      

      

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 תלועיהפ משךה על םחוב צומליהוההבוג וןרצ תויעבש ביעוהשהוצבהק עם יימושס יםשנ עם

 תה.בחוהר

 הלהיקב להושיתופי פע

 הלינמותאוריבהתקדמומתבלבהו ההילקהףתושיבתבורתויופעילבהנייאפתה 2019 תנש

 קידום אישנובההילבק תאוצוהר תאונסד 150-ו כמייהתק הנשה הלךמב צפון. חוזמב יםבחמר

 .תפניגותלועיופהנתזו ריא,ב יםחי חאור ות,אריב

 ות:חדמיוה תויופעילה

תסיהרו השפב שישליה לגיל יםאשנו וןגומב תאוהרצ תדרס שישליה לגיל המיקדא" "- ,  

 .שרנ תייירף עתושיב

יאשנוב ידע תשרהע לע שבדג תרדיוח יםשנל תאוצהר תדרס תהומאי וןמועד" "-  

מקהע לובמגדהגליל ףונב הניו הר תנשכוב דיהחר זרהמג ףתושיב , , .ילדה תחותתפה

תדיהחר ההילבק תאוריב תלוובימל , .הריביר טבע העפו ןמכו ףותשיב תאוהרצ  

תדע יליבמו ףתושיבףסיאי פרבכ תוחא תאהרצ , , שדה רטןס אשנוב תעומוד תאהעל  

 .ביישוב הלק

עםפרשתבנצריםרימ" " , , תתעמו ףתושיב שדה רטןס תיענמ אשנול תודעומ תאהעל  

 .ם"במים רולח תובי

תצובובק רכוהודש יםשנל יםשנ ארופ תייחנהב ,וןצי בני יםולח תבבי הידל דרחב סיור  

 .הידלל הנהכ

תנסדו ,תואריב קידום אישנו וןגומב הנשמו תייקרב וניירהע ס"נתמה עם הלפעו ףתושי  

 .ירבע תואריב יליבומל אריב ולשבי

  ,אחםפ לא אוםו עםפרש יםערב תכרסו תיענמו אריב יםיח חאור אשנוב תאוהרצ

 .תיריוהעו תיאוהבר מיקדמ ףתושיב

וןמז סל תיינק תידמלל ,פרבסו תוקליני תניואטיד תייחנהב תווייתיחו תחדשני תלועיפ  

 כדו ירבע יםזירכמ תוסדמוההילהק עם הולפע פיתושיב תלועיהפ . , '.אריב
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 13הקוות התכונש-הויאל יפו ויד יחברמ– כזרמזמחו

 ופב ימרח

 .יםאטייאופמהמילגתארפמהמהוק .1

 .המתקוהףינבס תאוריב מיו ימייהתק .2

 .תשחלמו הייאוכלוס עם יםאת רופאורפמב יםדית ייעואוריב מיי .3

 (.פרעו הוונתארפמ) יפו דרוםב יםאופיוס רג– יםתשירו תבחהר .4

 .תת ערבירבדו תכרסו תמאתמ גיוס .5

 .תת ערביברווד תואחי גיוס .6

 .הערבי זרלמג תכרסו תואנסד שתי .7

 (.תרי ערביבדו-הירזכמ+תחוא+אפרו)תה ערביייאוכלוסל אםתמו תכרסו וןמכ .8

 םאיה לרופרכהד .9

 בערמבהשחל הייאוכלוסלהנמע ןתיי שראתיפ בחובר יםאפרו תיבחתיפהלדעתי 2020 תנשב

 יפו.

 והת התקנכוש-הויאל יד במרח

 .תאוריב מיבי מיקוד .1

 המהיקבדותבדיקו ביצועל יםיעמג אל שרא יםטינוורל יםמטופל מיפוי –הירוק תירסי .2

 םמטופלילתחואתיקובד המעבד יתשירו תשנגה.תהבדיקו ועלביצ תנויעהה סרחו מקור

 הרכהד ןתמ וךת מטופלה תיבב תהבדיקו ביצוע .ףלסני יעלהג יםשמתק רשא לוא

 .וליפמשך טהל

 חשי תת מפונסדותכרת סנסד .3

 םמטופלי תקדממו תינקלי תחקרו עם הבודע .4

 תכרבסו וליפהט תובשיח על תרכוהדוהנתזו ,ופניגץיעו תרכהד –הלהיבק תויופעיל .5

 .בחמרב ששיום לקכזי ימרב וצעוב תוהפעילוי .הנשה אורךלו תכרסוה בועשב

 .יםעיצומקה יםתוולצ איורפה הלנמה,נדולהןנרו ר"דתאהרצ .6

 .תנויעההתרבהגו רורב לצורך תנוהע סרחו של הקרמ כלבתואליהסוצי תבדווהע ףתושי .7

- ינגרגיס פרעו הולנד, נןרו "רדץ,כ ורלימ פו.י רחבמ לתהנה-וןקלדניא "רד פרמן, ילנה ץ,בירוקנט חגי 13
 ןסג ו,בי מרקד"ר אד ת,בריאות מחוזי םדולת קין, מנהי מימופוה, צינת התקוכוש– ואליה די רחבלת מהנה
 יזי מחופוארלמנה
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2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 :הרייפפרה ובישייבהפיותרזיפיהתשירו ףיקהתבחלהר תלופעו פרמס ושנע 2019 הלךמב

 הירט– הערבי זרבמג גןאתצפת רטייסרפתיזיות פספהו .1

 ףנוס יאמעצ וןמכ עם המחתי –(הירט) וןשרהחזרמבחמרבתשירו תבחהר .2

 יםקרמבהשאי י"ע וליפט שראפלתנמלעתוניחיצ החבר י"ע וןשרהחזרמבתבי טיפולי .3

 םשידרנ

 האלגרבי הבבק וןמכ עם כםהס תמחתי .4

 הנח דספרלגןאתרצפ תשירו תיספר .5

 אבקיבאור ע ןמכו תחפתי .6

 תלועיך פשמה שראפלתנמלה עבבור ןמרושו קרניב ן קטןמכולעת לסיוות עקבילופעו .7

 :2019-ב יימוהתקשתוספונתויופעיל

 ןשרוהחזרמבתכרסו יולח וןיזא קטפרוי .1

 תכרסו ליחוב וליפוט וןיזא לצורך החשפמ איחי לרופץ רוקייעו .2

 חגיל אםתהבו יםממוסלו יםנוצר יםדיהוי יםחגב יםטרניוזל :תיתבורתהמאתהותשירוכ .3

 ,חגה על ידעמהתאשנגיהלהטרמב,וןשרה חוזמיובדע כל של הצתפובותנוהשו תהעדו

 .יםובדהע כללל יםהגנמהו ניוייאפמ

 .תהערבי החברבהידול תוהור ,תוירצע תחושפמבקרבתואריבלךנווחי קידום .4

 תייחנהבו תבערבי ,תיבערה הרבחב נוקבתי ללטיפו הנהכו הידלל הנהכ תצובוק .5

 .תהערבי החברבתאונסד תחנמתטייסרפתיזיופ

 הידל ריחא יםשנל ההילהק עם הולפע פיתושיו מכבי תמסגרבתיזומו תאוהרצ .6

 .יםותיבהתר יםדפוסב נוישי עם תודדומתמה

 .וןשרה כזמרוהרייפפר ריאזובהפיוגרממתניידו .7

 ר"ד לי,אגב לאאמ זי,מחו תרבותית שירותכ ותצו – רגב רןמו יוף,שהמו להה טוב, בר ניהפצ נגה גמר, ענת 14
-בוא ורהנא,יחי-'חג דיהפא ת,ניליק קחתרו א,יחי אגח רנא "רד רון,שה מזרח רחבמ לתהנה ם,גנאי פאחר

 דרשמ לתמנה ש,אילב ליוש ת,אחו ,זגדלמטי ,זונאיתת ל,שראי שרה רון,שה מזרח רחבמתיואח ס,רא
 םדוקי לתמנה קו,רנפ ליורא ת,וזימח קחתרו פרד,ינשטי אתי ת,מחוזי סטיתפייזיותרפ גפני, לסיג ניה,נת
 פואי מחוזיר פרמדר, סגנית מנהל הלארי"ר אד זית,ריאות מחוב
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 .אןמדהר תאקרלתכרסו תאונסד .8

 .יםשיאי יםשלל מפגכו וןשעימהמילגתאונסד .9

 .הידל ריחא יםשנלהקנהתאונסד .10

 .ועוד יםולתיחמהמילג,יםנחיסו יאשנוב יםילד אעל ידי רופ יםהורלתואהרצ – יםרדח.11

 .אריב פרסו-תהצרפתי השפב יםסיור-תרפמצ יםולע.12

 .תוברי צרפתילד וןשעימהמילג הליךת שיאי ווילי .13

 .תצרפתי ריבדו יםחנמתרשוהכ החישתומפ –תכרסו תצובוק.14

 .דיהחר זרלמג אםתמו איוקד רפומ.15

 הרחבב לדיםיבהנהשמ עתילמנ תיכנת לים:שורי זרחמ,הלשפהום-יזמחו

 15ביתרהע

 תטרמ ם.שליירו חזרמב הנמשה עם יםדליל וליפט תכנית התנבנ וןווישה תתכני תמסגרב

 חזרמב ם,הריוהו מכבי יחבר יםילדב הנמשהו שקלמ ףבעוד וללניכו קדממו וליפט :תתכניה

 יגלבהר שיפור כך: ךתובו ית.תבותר המאתהב ריא,ב יםחי חאור יגלהר תיינהקל ם,שליירו

 הלךמבד.היל של מיהעצ מוידיב שיפורו הםותיחשפמו יםילדה של עילהפ יםהחי חאור נה,תזוה

, 46 ץמר-2018 מברפטס יםשחודה  במועד תכנית.הלש יםנשו יםבשלב אומצנתחושפמ 2019

 .8-16 בגיל יםנב-10 ותנוב 14 תחופלתותפתשה שיחוד השלוש יימות סחושפמ 24 הז

 (:2019 ץמרלון)נכ תתכניהאימצמ

 בהידיר התנצפ יםילדהמ 54% בורע-BMI.תחידוי 1.86 הידירה וצעממ. 

 התוקמהשתי תיכבצר הידירותופירו תירקו תיכבצר הליעהלחתינהתכ הלךמב, 

 .(2ףוגר 1ףגר) ירהמוןמזו ובדמע שרב,גןמטו כלאו ,יםתוקמו יםחלומ יםיפחט

 תלועיבפ ןוכ(גלבר היכהל ,תגודרמבהיעל)תמימיוהיו תופניהג תופעילבהיעל התנצפ 

 (.3 ףגר( )ועוד הריצ ,תדלגי ,כדור קיחשמ).המהיזו תינגופה

%80 תיתחשפמתפניגו תופעילב ותימעשמ שיפור על חווודי תהומאיהמ. 

 תלמנה פי,לא רסח יבי,קטא בימכ לתמנה שדה, לליצ ת,מחוזי ונהזתםתחו לתמנה ם,השו בן אורית 15
 ןרוא ת,נאיתזו ו,פתח אאאב ת,ונאיזת ידה,ווע מונא חבי,מר פואיר למנה ה,רוסאמ מוחמד "רד המרחב,

 ס"עו ס,פוק אתלי ם,-י מזרח תרפיהיוזפי וןמכ לתמנה לה,אזג-בוא ייהונמ,רחביתמ "סוע נאבי, לא עבד
 הניט "רד ת,מחוזי בריאות מתמקד ינסון,לא דרסמ ת,מחוזי םדילי אתפרו י,פנג ובידחס דיע "רד ת,מחוזי

 .זיתית מחופואר לתנית מנהסג ש,קרד



  
 
 

 
 

            

           

           

        

    

 

  

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 .מיעצ מוידי של יםמדד שיפרו יםילדהמ %62םאה וחידיו פי על

 .תתכניה אחרל חתישפמה יםהחי חאורמההבוגוןרצ תביעושעוהבי תהומאיהמ %66

 .וךהאר חוולט יםנוישיה על מורשלוכלשיו תנומיאמתהומאיהמ בלבד %20

 

 

 

 .וליפבט דייןן עתוכמ 18 ת,וספונתוחשפמ 27 תתוכניל טרפוהצ 2019 ףסו עד

 .2020-ב גם ולה לפעיכשממ תתכניה
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ג'וינט  בשיתוף  למערכת , עובדים  בתפקידי  כניסה  קריירה  לקידום  א . תוכנית  מסלולי 

מסלול  מקצועי   – הפיכת  העובד  לבעל  נבנו  שלושה  מסלולים : ישראל )אגף  תב"ת( .

לדוגמה,  אוריינות  למידת מיומנויות  מיומן(, מסלול  של  חשמלאי , מקצוע  )למשל ,

ומסלול להעצמת  התפקיד .  דיגיטלית,  

לאחיות  הכשרה  לדרגי  הביניים  מכלל  הסקטורים , עתודה  ניהולית  ליצירת  ב . תוכנית 

אחראיות  ואיתור צרכים  לפיתוח  מקצועי  של  מקצועות  הבריאות . 

לבריאות  הנפש  וגריאטריה- נבנתה  והעצמה  של  האחיות  במרכזים  ג . לשם  שימור 

ויצירת  מסלול   למיצוי  תפקידי  האחיות  נציבות  שירות  המדינה , בשיתוף  תוכנית ,

עזרה  בהסדרת  מגורי צוות  והכשרה לכוחות ע זר.  מנגנון לפרישה  מקדמת , קידום ,

 3. מניעת  זיהומים: 

תרבות  קידום  לבריאות  הנפש , פורום  מניעת  זיהומים  במרכזים  הרפואיים  א . הקמת 

מעקב  אחר  חיסון  מטופלים  ועידוד חיסוני  צוות, מעקב  והסדרת  נהלי  זיהומים ,

ממושכים  

ב . הקמת יחידות למניעת זיהומים  בכלל  המרכזים  הרפואיים  הממשלתיים. 

ביסוס  ולגריאטריה-  הקמה, לבריאות  הנפש  תרבות  בטיחות  הטיפול  במרכזים   4. קידום 

ולמידת עמיתים . 

 5. מערכות  מידע:    

 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 וזשפא כתרמעילות בעפ 7.2

 םיאיפורה םיזכמרה תיבטח- ותאריבה דשרמ ותליפע

 םתיילשהממ

 .הריאטרילגושנפהתיאולבר יםאירפוה יםכזמרהרבועדאגיתתמהק-חתופיוהכלכל .1

 השנעהששימוהתא סםמקל,םזירכמבתאיהרפו תופעילהתאבהרחיל שראפי ידהתאג

 .תנושחדו קרחמ דםקול וןת רצביעוש פרשל,דםאחכו מרשל,תתיושתב

 םייאהרפו יםכזמרה.הריאטריבג שינואה וןהה יזוקחלתבוערתהתתוכני-שנוא אבישמ .2

 יביטו דילי אבש שינואהבאשמה ולהבני ישקו עם יםמודדתמםייתשלממה יםריאטריהג

 ירהבכ גלבס הן תממצצומתהוליינהרשדבו,יםובדע מורשיו גיוסבשיבקו ,הכנמו תמיתדב

 ם:יינהבי תבשכבהןו



  
 
 

 
 

למרכזים   א . פריסת  מערכת   ATD  (Admission, Transfer and Discharge) מתקדמת 

פתרון נמ"ר  על המבוססת והפסיכיאטריים, הגריאטריים  הרפואיים  הממשלתיים 

 SAP   של  חברת ISH   במודול לשימוש  רפואיים(. המטרה  היא  מעבר  )ניהול  מרכזים 

המערכת מביאה   לצורך  מחשוב תהליכי  הליבה בתחום  האדמיניסטרציה  הרפואית.

למול  המרכזים  הרפואיים   את  קדמת הטכנולוגיה ומציבה אותם  בשורה אחת

הממשלתיים  הכללי ים. 

6 . חדשנות  

    

    

       

 

 

         

       

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי 2019

 תאוריבל יםאיהרפו יםכזמרל יםחדשני יםקטופרוי תזמויו של יםקטפרוי תהכנס .א
 .הזנק תברוח וללכ,הריאטיולגר שנפה

 ןבי יםערפםצומוצ תלויעהתי ,יםוליפטלשהשנגה שרפאמהז וןפתר-יסיןמדטל .ב
 .זרכמלהרייפפר

 שראפת שרא,תנומקוותמשוקלל תרטגיסטאהמפ תמהק-הבודעתניווכתוהידמד ,וןנתכ .7

 .יםדרוגמ יםעדיתיעבק וךת,יםנהשו יםולחה בתי ןבי תטפשו תיתאוושההרכהעוהידמד

 ףשיקו י"ע יםנהשו יםכזמרה בין יםערהפ לצמצום אהביל אהי קטהפרוי תמטרומ תחא

 .יםיעד תבהצו ידעמתשנגה,תאתיוושהבמצ תנתמו
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 םליופעילות בתי ח

 וןני ציאי בפורהזרכהמ

 תוליפעמטרת ה

 הנושהר/חאהתא בללק תוליכה שיפורותיתבוהתר תנוושל יםולחהתבי דיבעו תודעומתאהעל

 ות.אריבתוגויהנתהו וליפת לטנועהי שית,אי בין תשורתק על שפעתםהו

 תוליפעיאור הת

 תנשתתחילבהלחה דםאה בודכ ערך חובר תותיבתר השנגהתמעהטלו קידוםלתלועיהפ

 שש מםבעצ יםצגיימש יםחאותיוחא 11-מ ברכהמו יתבותר נוישי ובילמתוצו רחבנ.2019

 םעולי ם,מימוסל יםבער ם,ריוצנ יםבער ם,זידרו ם,ייתד יםהודי ם:וכוללי תונשו תויובתר

 .יםמהע חברמ יםולה, עפיתיואמ

 תית,ובתר השנגהתאונסד תייחנהל יםכל שרכולהתטרמש ם(,שימפג 10)השרהכ עבר תוצוה

 דםאתוהיו שלב דםאה בודה של ערך כיסתפ בין חברל יםכלו יםנתכ ברוהוע השרההכ הלךמב

 .כיררהי אירפו וןארגב יטויבדילי יםאבשפיכ,יםותיבתר בין יםערפ ביןו(,Dignity של היסתפ)

 דלצ י,ונטלור ידעמ כזמרה–""הידעת? של תנכותמב יםותיבתר יםנופייאהנבתווהצ כן, כמו

 תחידובי תותיבתרההשנגההתמעהטל ערךנו ידעמה אורלהללפעו וןמכוש–ה"שתע אלוהש"ע

 "ח.הבי

 ןלכהמב ות,נהשו תחידובי יםולחהתבי דיבעו כלללתותיבתר השנגהלתואנסד ירבמע תוצוה

 ,תיהדד הריהפל ,החמילצ ןגוהאר שינא תא היעיל הרצוב םתולר ןתוני הידמול גלואדי נוצר

 .בהלותהדע תבחלהר



  
 
 

 
 

 

     

          

        

      

    

        

       

  

           

         

          

          

  

        

 

     

           

       

      

      

        

      

    

 

  

          

         

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 םיופהר הצ סההד םילוחה יתב

 תבריאוב יםפער מצוםצ- פיםהצו סה הרבהד בליתורנצךמער תהקמ

 תמיטו 340-כהנהמו יתהילקםחולי תבי ונהי יםצופהרההדסה אייטרסבוניאה יםולחהתבי

-וןפצ ובישיי תאתוללכו נת,וגומ יםולחהתיבתייאוכלוס ות.ארפמותחלקומ יםשלושמהמעלבל

 יםתורנצ עטמל ם,מיחות וןגומבשנגיו ירהמהנמע ואל יםבשתול בה.הסביו יםשלירו חזרמ

 ם.ד לית של כגיולורדיו תלוופעו

 בהר דםמתק איורפ שורמכוהיוגולנטכ תלבע תורנצתדיחי הנאשולר החתפנ 2019 וארבפבר

 תייאוכלוס בורעתאוריבב יםערפ לצמצום תרעמכ תשמעומ בעל ריסטוהי ברגע וברמד .יםהצופ

 תה.בוסבי יםשלירו

 .יםרמק 5,500-בכ מדאנהנשב יםשלבירו יםולחה בתיב יםרכנעה יםתורנהצ פרמס כל סך

 6 נה,שב 1,375-)כ יםצופה הר הדסהלנופיו נ"לה יםתורנהצ כללמ 25%-שכ ההצפוי תזיחתה

 םזישפאומ יםמטופל 220-כ יםמועבר הנשדימי נוסף,ב ם(.ביו יםביטיאלקו יםחופד יםתורנצ

 אלו. תברועה מצםלצ איההפאישה ם.כר ןעי הדסהב יםתורנלצ מיהפני ערךמב

 :תורמט

 בה.הסביו יםשלת ירוייאוכלוסל ותיחטיבו ותייכאהנמע פקמסהשחד תורנצתשירו תמהק

 :הלכל תוברתעהה

  .דותייי והצטינוב תינתכ של עצוובי וןנתכ

וללהכ יםולחה תבבי תונחתהמ תחא כלבפלטומ סעמ" " פתמו מהיזר םישרת הנבנ  

 .יםתורנצה וגילפי ס דהעבו ייכלתהל תחסוייתהו ןהב הייהשה משך תרכהע

  .םישקממת ודויחי על ורנתצה דרח ילותפע של שלכותהה מופו

יםתווצל השרהכ תתכני התנבנו סמכות ימחות , .דיפקת רותדגה ובתנכ  

רורחשבו תששואותהבהוצדורפרה זמןב , , , מטופלה תנוהכ הבלהק בשלב טוורפ ימותשמה  

יםמיאול תאיכו דימדו מטופל תייוחותוחטיבו תאיכו תרישוד , , .יםהלנל תחסוייתה וךת

  .רגתדומ רותיש חהיפת

 יכוםס

 פרמסבהייעל היצפו ם.ייבטיאלקו יםחופד ם,וצלחימ יםתורנצ 556 וצעוב 2019 הלךמב

 חזרמ-וןצפ אזורמ יםמטופלבושנע תורווצדפרהמלגדו קחל זית.חתל אםתהב יםתורנהצ
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 יםיעבמ יםמטופלהותווצה י.ידמו ירהמ ופןאב הםל מיןה זהי אלהת זשירו לכן רםשט יםשלירו

 .הבן רצות רביעוש

 556(:כ"ה)ס 2019 ריםותצנ רפמס

פברואר מארס אפריל מאי יוני יולי אוגוסט ספטמב אוקטוב נובמבר  דצמבר
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2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 הפיללה איפורהזרכהמ

 השמםרופו

 ,ש.ה״מ. ״פורום תרתהכו תחת יםבועק יםשמפג יםמיימק נוא היפ הלל איהרפו כזמרב

 ינב,יםולחהתבי תבמסבי תותיחתתפהתכלישתובלוגמ לבעלי תוסדמו ינציג תפותתשהב

 תחאתחולפ שפגנ הפורום ות.נושתנויפליציסמד יםולחהתבי נציגיו יםמטופלה של החשפמ

 הנחרואל זו. הייאוכלוסל יםולחהתבי תןונש יםתשירוהבוטיו השנגה אישנוב יםנלדיו וןלרבע

 ד.ועו החווהר רדשמ ם,חוליהתמקופ יםנציג םג נומהוזו הפורום בחהור

הנבה וךתמ ,זו היסילואוכב וליפבט תעדיפו תתל וחלטה משה״ ״פורום תופעיל תבועקב  

 תחיפובד םג תבושחתה ךתו תנתני תהעדיפו .רםבוע חדיומב תברכמו הנתמהה כי

אחר מטופלב ףחוד וליפב טעוכא ילש תנמ לע , . תאיהרפו

סמופור ,ןפוהטל תאמצעוב יםולחה תבי עם שרלתק תהמוסדו ינציגל שראפל תנמ על  

 גבנצי ברמדו ןשאכ יודע יםולחה תיבב תווהצש ךכ ,תהוזדה יםשראפמ שרא יםקוד

 .הזחתמב אול סדהמו

םובליהסיםמטופלביןלתווהצ ןבייםקטיביאפתשורתק עימצא חתופיל קטפרוי  

 .חתופי יבשלב אצמנ תית,חותפתה תכליש תלובוגממ

 ודסיע תמוסדו פורום

 שםל נואזורב ודיעסתמוסדו נציגי עם יםבועק יםשמפג יםמיימק נוא משה״ ״פורוםלהמבדו

 רתביו תנווגמ זו הייאוכלוס ״.סיעוד תום מוסדו״פור-תריאטריהג הייסלואוכהלשתויוזכ קידום

 כו'.ותד י,מנואקווציומד סמע ר,בוידתשפ צא,חס למוייתהב

ינלפ תיוידתע תווללפע יםתור תיעבק של תובשיחה החודד הז פורום תופעיל תבועקב  

סדלמו יםוברעה יםמטופלל תדמומוק תושעב רורחשה תובשיח , , שפוזאמ רורחשה

 ועוד ןמעצ תגרומסב וליפמשך טהל הנמע תןמ י" .ע יםזרחו יםשפוזא צמצום

תא פרשל תנמ על ,יםשיהקו תלויכוה על יםמדלוו תבמוסדו יםקרבמ יםולחה תבי ותיצו  

 .וליפהט ףצעל ר מורשול תורשהתק

בין ידעמרהעביול בללק הידפקתשוליפהטףרצתמאתמ ידפקתל תובדע היסגו  

 יםספנו יםובדע ייקלטו בבקרו .רורחשה ולפני הבלבק יםולחה תבי ביןל תהמוסדו

 .הקיד זתפל
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 םילמטופ מנטרלפ

 יםולחה תשבי הייאוכלוסה תא יםצגיימה יםבנדתמ תוצבק- פלים"מטו רלמנט"פ נומהק

 הולם ופןאב צגילי ם,מטופלי תחושפמ בניו יםוניכר יםמטופל וללהכ ם,ורוהפ תטרמ שרת.מ

 להנומ רלמנטהפ פל.מטוהתייווחו וליפהט שיפורלתנווגומהתוסיוכלהאו כיצר תא וניווישו

 .עיתי ןאופב הלהנהל יםצגמו תוצריוו יםולחה תיב תלהנה וויבלי תאימעצ

 תנוספו תיווילפע

 בורע יםדימוס יםידורבס יםאנתהבלטיו פועל איהרפו כזמרה של אלייוצהס תרויהש 

 על מורשלתנמלע'וכו תוהכנס נטולי ,יםריריע,יםשחד יםולע:תושחלמו תאוכלוסיו

 .דית סידור סיעובלבק וןוויש

 ביום האצהר י"עתונישול תותיבתר תשירוכאשנול יםשחד יםובדעלשתומודע תאהעל 

 .הטצינייאור

 ןוובמג יםמטופלל ידעמ גוםותר השגנה לצורך יםאירפו יםנמורגתמ הנמי איהרפו כזמרה 

 םותיצוה תומודע תאלהעל (יםתווצ ולאשתו הרכהד) תנוומכ תופעיל התשנע .תשפו

 .תניושלהשנגהלשתבושיחל

 יתחבר ןוווישל רדשמהףותשיביאורפה כזמרהלש אליוציהס תרוישה של קטפרוי 

 םטרבםדיחויי תויוזכ מיצויוהשנגה שםל יםפזשאומההאוש ליצוני של יזום תוראיל

 .ההילרם לקחרוש

 יםפזשאומה יםיקתווה יםחזראלתויוזכ תשנגהו מיצויל"הולסג תידחי" קטפרוי 

 .יםקרבמהו

 תביעותתשהג כיהלי ישוטפ תוטרמש"הנשוארהמחלק" מיח לאוביטו ףתושיב קטפרוי 

 .הםותיזכוי תא יםמצמאלותנכומ יםבלהסו יםמטופלל מיאולחלביטו

 הבמחלק תופזשאומהתערבי תברודו תלומטופלהיכמתתוצבק זםי אליהסוצי תשרוה 

 ".יותשלכוהו חולי שברמ עם תומודדתה"אשנובתמיפני



  
 
 

 
 

 

והמבקרים  בבית   ראשונה"- המאושפזים   הקמת  מרכז  למיצוי זכויות—"מחלקה 

ומימוש  זכויות בריאות   צוות מתנדבים  המאפשר  מיצוי  החולים  מקבלים  מידע  על ידי 

מתנדבי  המרכז עברו הכשרות שונות  לרבות  יום עיון   לאזרחים  וותיקים במגוון  תחומים.

בנושא מוגבלות ראיה ועיוורון . 

  

         

          

    

          

 

             

          

         

   

       

          

     

        

         

  

           

 

          

   

 

2019 

o 

 מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 ןפסולוו יםלוחה יתב

 o :שונותהרא םייחה בשנות יאותבר

 o .וןולחבו ויפב פרתי סבב יאותבר םודיק אשנוב דיויעהס תוצוה של תאוהרצ

לש וויולי היכמתב הועבר-תכרולי סח םידיל תמצהעל המלחי תואומני רסקו o 

 ם.ריבוגי גלמע סרנג קניקידס קק KKC ) (- וןארג

- תותיבתר השנגה חוםתב יםאירפו יםתווצ תשרהכ תשרווהכ וןעי מיי קיוםתחברתי- o 

 .אשנוב

תתפותשהב שישליה בגיל תאוריב קידום אשנוב וןעי יום-שישליה בגיל תאוריב קידום o 

 םהעצ תואריבו יסופורוזאטאוס אשונב וןעי יום ות,מוכהס יםרהעמ יםיקתווה יםחזראה

 על יםאלמג ינועדומב תרצאוה קיוםשישליה בגיל תויוזכ מיצוי אשנוב וןעי מיי , , ההיללק

 .איורפה תווהצ דיי

אלרשבי הירהגו תאוריב אשנוב רסקו יםשקופ יםולח" "- . o 

דרומג תורוהוןריפ אשנוב רסקוהאריב קרן ףתושיב רסוק עולם תאובור יםשנ" "- . , o 

 .תומטופלה של ולןת קמעשה וללוכ יםמטפלו יםאיתים רפווצול מיועדה

" " תמיומקו תויושהר םע הלפעו פיתושי תייירע עםהאריב רעי יגוהי תוועדב תותפתשה- o 

 הפיתיוא יאוצלי נתיש תואריב וםיים תב רעיבהבר על הארפו תואהרצ , " " , ים תב

 ם.ת יב תייירם עה עולעף פתושיב

תרכמע עם יםדרנ'נסגטר של שהמפג ריתגא אשנוב יםמטפל יםתווצ תשרלהכ הנסד o 

 .תואריבה

" " היקפראל תאיורפו תחושלמ שש לש האיצי עצולביילד של ובלי להצ תתעמו ףתושיב , o 

 .יםילדב יםתורנוצ בל וחיתני
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לאבחון וטיפול  בהפרעות  של  מערכת  העצבים  האוטונומית,  היחידה באזור    מרפאה

הצפון . 

יחידת תנועתיות רב  מקצועית  של  מערכת  העיכול ומחלות פונקציונליות.    

למבוגרים ואחת לילדים.   לאורולוגיה  מרפאה

 מרפאת כירורגית ילדים.  

 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 תנצר ס.מ.א.מ יםלוחה יתב

 בין יםקיהןויוויהש-איהמתבעוונהתבעיוהןתרולפ ףתוש בעצמו האורתנצר םחולי תבי

 וא:ההזםחותבונלש וןהחז ם.אתהב ופועל לאשרי תושבי כלללהרייפפרבתיבערההייאוכלוסה

 .תותיבתר שנגומותונכוי נעמו ם,ייח מציל אומה,טר כזמר ופה,חדהאמספק רפוה יםולחתבי

 :2019 תנבש שוויון ימצום אצ םבתחו תיקריוהע יםלהחו תיב תלופעו

 :כללי

תונישול תותיבתר שנגמו הנמע תנתנוה הידחי ש,נפה תואריב תקחלמל תמיטו 10 תספתו -

 הערבית. החברל

ם.וליחה תבבי ה"נמע" כזמרב יםמטפלה יםוגוליכפסה פרמס תאהעל -

ר.זויאב הידחהי י,חמו ץבשה תידחיקט יפרו סיום -

תנושכוב תנושו תוהילתיק תוופעילוי תואהרצ תאמצעוב ההילבק תומודע תאלהעל תלועיפ -

 ינסרטו ולל)כ תטליהדיגיו תינהמוה תורשבתק תופעוהל ףנוסב ר.פס בתיבו תחושפמ ם,שינל

 .ת(ועצ תןמו ההסבר

- .אלישרהי ףרהעומ כחלק יםולחה תבי של יקוםמה תאהעלו ירוםח תשעל ףגאה עם בורחי

מודית.ה ליתכי תחפתי -

ות.חמתהל תוספונ תקוחלמ תחפתי -

- .יםעיצומק יםכנס תמהקו וןארג

- .ץמרות ממודל כחלק וןמיב יםאזרי רופעו פרמס תספהו

- .עיצומק הנמע סיפוקמ האוצתים כאחר יםולח בתיל תוהעבר פרמס תתחהפ

 ,תרפיוגאג ישיםנג נםיהוש ,בכלל רואזב יםאצמנ נםיאש ,חדשים תיםורשי תחתיפ

 :הסייוכלואל תולשוני תתיוברת

-

-

-

-



  
 
 

 
 

        

     

הוספת  שירות  אורוגיניקולוגיה: ייעוץ וכירורגיה  אורוגיניקולוגית  וניתוחי  רצפת האגן .  

 

פעולה  עם  אסותא ותחילת  בנית מחלקת ההפריה החוץ  גופית   IVF , היחידה    הסכם  שיתוף

בחברה  הערבית ובאזור.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019  מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 :יםנש תאופרוהישאהתואריב וםחתבתויוילפעו חדשים תיםורשי

 ריון.התכרסו תארפמתחפתי

 הפרדת  מיון  הנשים  מהמיון  הכללי ליעילות  טיפולית  ולשיפור  חווית המטופלות .

-

-

-

-
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 תואירבב יוןשווה-יא םע ותמודדהתת לילועפ .8 קפר

 ם"במולים רחה יתב

 :תיתובתר נגשהה

 יה.תיופא איוצדים יבהעו עם תתפוושב הסיגד חג תאהנאשולר ונגגחהנשה

 :יגלוופסיכות הריהש תרגמסבתלויפע

 תמישיקוותיארפו ,תקליני הוגיוליכפסב יםחמתמתלבק על הנשה חדמיו שדג-דםאחכ 

 תודיויעיתחומתהתולגמ3ונתני –(תריאטכיסיפהארפמובאכןמכו ,יםילדל יםולחהתבי)

 .יםולחהתיב וךתמתגיולוסיכושל פ יםנתק שני ףנוסבו,הערבי זרלמג

 הידחהי תתתמסגרב צתיבוהקו רטניפה וגיוליכפסהתשירוהתבחהר-הריאטריוגיכפס 

 .תריאטכיסיהפ ץחוהתארפמבהריאטריוגיכפסל

 ידעהותדעוהמו תרבהגלתלועיפתמיימתק 2019-מ חלה-ב"הטלתלהילק תשירו תשנגה 

 תמסגרב יםתשירוהתשנגהב מיקוד וךתותוצוהשינאלתאוהרצ ךדר הייאוכלוסב וליפלט

 .הארפמה

 תריאטכיסיפה הבמחלק תובדעה תיחממו תקליני תוגיוליכפס-היתיופא איוצי שורגי 

 ץבאר תפייותאההדהע בין שורגי תבלטו תהפועל 'אנת טתעמו'לשתתלמושהבהתפתשה

 תופני תבע התהעמו עם שרהק תשאתוהילהתנמו תוגיוליכפסה.תנושו וליפטתגרומסל

 בורע שרקתשאתשמשמםגאיה,תירושהתאשנגיהלהטרמבהיתיופא איציו לשהלמחלק

 תחלקומותווצ שינאל גם התלועיפבחורתהבהקרו הנשה הלךמב.לוכו וגיוליכפסהתשירוה

 .תוספונ

 תגברהתוטרמש וגיוליכפסהתשירובהזאשנו קידוםלתווצ קםוה-תותיבתר שרגי וליפט 

- יםאיהרפוו יםהקליני יםוגוליכפסהלשתווהצ תבושיבי תותיבתר תלרגישו תודעומה

 .תצאווהר ןעיו מית ימסגרבתופעיל םוקי וכן ,םיימשיקו

 :תיאטריפסיכבה היחטב יסוקבע ייפולר לקהחהמ תרגמסבתלויפע

 התנבנשתדיחוייהנסד הילה.בק תמישיקו תמסגרבבתלשהל יםוליכ אינםש יםמטופלל קטפרוי

 תיינהק ךתו ק,יסובע ריפוי לע שבדג מישיקוה החלק ןלבי טיפוליה ךהליה ןבי שורגי תירליצ

 זו. תדיחויי הייאוכלוסלתנושו תויונממיו

 :דיםליתיגרלכירו לקהמח, הדיםלילחי״ב:עודיהס תרגמסבתלויפע

 .חותלני יזם(אוט וןגת )כת קשוובלויוגמ עם יםילד תיטל לקללומס תבני



  
 
 

 
 

           

       

       

 

 

 

 

 2019 מועתדדומוהתהו ותאירבב יוןושו-אי

 זמןהתירחב וךתהמרדהתארפמלהמאיתמהחשלי ז,אשפו דרחתרבחילתחסוייתההתייה

 יםאתמ זמןו וםבי ההייחתוהניש יםשתדלמ נוא ות.בלוגמלהיקהבד תמאתהוהיקלבד וןהנכ

 ם.מיאיתמה יםאנתהתאולתתל דיבכ ,תיימוהק תובלבמג – ילדל
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