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 פתח דבר

 
שנתית של משרד -שמכתיבים את התכנית האסטרטגית הרב' עמודי האש'צמצום אי השוויון בבריאות נקבע כאחד מ

 . הבריאות ואשר לאורם מוגדרים סדרי העדיפויות בתוכניות העבודה של המשרד לשנים הקרובות

ספרות מהידוע , מצב הבריאותוכלכליים שונים לבין חברתיים כלכליים וכן משתנים -פערים חברתייםהקשר בין 

הנטייה הטבעית לכן היא להתמקד באזורים בהם קיים ריכוז גבוה של . זה מכבר בישראל ובעולםהמקצועית 

הנשען על מדגם , בישראל לא קיים מידע רב מבוסס מדעית, עם זאת. חברתיים-אוכלוסיה חלשה במונחים כלכליים

עוד פחות . כלכלי של ישוב המגורים-הקשר בין מצב הבריאות לבין הסטאטוס החברתי אשר בודק את, ארצי-כלל

עקב , זאת. חברתי של הפרט-על הקשר בין מצב הבריאות לבין מעמדו הכלכלי, באמצעות מדגם שכזה, מכך ידוע

 . מגבלות מובנות בגישה לנתוני הפרט

ולהמליץ , את ההתמודדות עם אי השוויון בבריאות במשרד הבריאות הוטל לרכז  האגף לכלכלה וביטוח בריאותעל 

הוקמה באגף . שתקדם את יכולת ההתמודדות של מערכת הבריאות בישראל עם הפעריםליישום מדיניות על דרכים 

וכיום משולבות כבר פעולות לצמצום אי השוויון בתוכניות  אי שוויון בבריאותייעודית להתמודדות עם יחידה 

קשור , חלק משמעותי בהגברת יכולת ההתמודדות עם הפערים. במשרד הבריאות םהרלוונטיי העבודה של כל האגפים

 .לאיסוף מידע ובניית מאגר מידע ארצי שישמש את קובעי המדיניות ואת מתכנני שירותי הבריאות בארגונים השונים

, אחידות מתודולוגיתכמו גם חוסר , חוסר עקביות באיסופם לאורך השנים, מיעוט נתונים שקיים כיום במערכת

בחנו , לאור האמור לעיל. מגבילים את השימוש בחלק מהנתונים הקיימים ומקשים על הפקת משמעויות לאורך זמן

היחיד מסוגו ) 2003/2004 לאומיהבריאות הסקר  -את מקורות המידע עליהם ניתן להישען ובין החשובים שבהם 

שרד הבריאות על ידי מ( 2009 -ו 2000\1999בשנים ) תףוסקרי בריאות ארציים שבוצעו במשו( שבוצע עד כה

כדי לא לאבד מידע רב ערך שנמצא , בחנו את נתוני הסקרים האחרונים והחלטנו. והלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

לבצע תחילה עיבודים הקושרים בין מצב בריאות לבין משתנים חברתיים כלכליים כפי שמשתקפים , בסקרים אלה

בהנחה שקשרים מסוג זה לא משתנים באופן משמעותי ומהיר , כל זאת. סקר הבריאות הלאומימנתונים שנאספו מ

במקביל אנו ממשיכים כמובן לחקור קשרים המבוססים על נתוני סקר הבריאות הארצי האחרון . במהלך השנים

 . וכן על מאגרי מידע נוספים( 2009)

המתגוררות בישובים מאשכול בין אוכלוסיות תפס מצב בריאות נל הבדלים בצביעים עמהנוכחי ממצאי המחקר 

  .יש כוונה להתמקד במחקר שבודק שונות בין שכונות שונות בתוך הישובים עצמם, בהמשך. שונה כלכלי-חברתי

ומקווה שהפרסום הנוכחי יהווה נדבך  מידיעותיהם המקצועיותלפרסום זה כל אלה שתרמו חוקרים ולאני מודה ל

שירחיבו את המידע שיעמוד לרשות מקבלי החלטות , חוקרים אחרים במערכת הבריאותלצד פרסומים של , נוסף

 .דבר שיתרום לשיפור יכולת ההתמודדות עם הפערים בבריאות, ומתכנני שירותי בריאות

 

 ר טוביה חורב"ד                                                                                       

 ל לכלכלה וביטוח בריאות"סמנכ                                                                            

 משרד הבריאות                                                                                       
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 תודות

 

על החשיבות שהוא , רוני גמזו' פרופ ל משרד הבריאות"מנכאנו מודים ל

בפעילות השוטפת של המשרד כנדבך , מייחס לשילוב מחקר בנושא פערים

  . חיוני בהתמודדות עם אי שוויון בבריאות

 

העירו הערות , תודתנו נתונה לכל אלה שתרמו מידיעותיהם המקצועיות

 .ו ועזרו בהפקת פרסום זהתמכ, ייעצו, בונות

 

 :של שם משפחה' ב' לפי סדר א

 

 בנגב גוריון-אוניברסיטת בן –גבי בן נון ' פרופ

 בנגב גוריון-אוניברסיטת בן –ר ניהאיה דאוד"ד

 האוניברסיטה העברית בירושלים  -ר מילכה דונחין"ד

 משרד הבריאות, אגף לכלכלה וביטוח בריאות -שושי טרוים' גב

 משרד הבריאות, המחלקה ליחסים בינלאומיים -אלכס לבנטל' פרופ

 האוניברסיטה העברית בירושלים –להד  ר אמנון"ד

 מכבי שירותי בריאות –ר רחלי מירון "ד

 האוניברסיטה העברית בירושלים –אורלי מנור' פרופ

 משרד הבריאות, אגף לכלכלה וביטוח בריאות -מר ניר קידר

 

המוסד לביטוח לאומי , סקר בריאות לאומי מומן על ידי משרד הבריאות

  .ות בריאות ושירותי בריאותוהמכון הלאומי לחקר מדיני
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 תקציר

 

 מבוא
 

הבדלים במאפיינים  ,המקובלת גם בישראל לפי התפיסה של ארגון הבריאות העולמי

 . פערים בבריאותאחראים על  סביבתיים ותרבותיים, חברתיים

 אליו משתייךכלכלי -אשכול חברתי. כלכלי ובריאות ידוע בספרות-הקשר בין מצב חברתי

. כלכלי של המרואיין עצמו-מהווה קירוב של מצב חברתי ,של המרואיין מגוריםהיישוב 

כלכלי האישי -מבחינת מעמדם החברתי, קיימת לעתים שונות בין התושבים, אומנם

כלכלי וכן -קיימות קבוצות הנבדלות זו מזו במעמדם החברתי, גדוליםהבמיוחד בישובים ו

, כלכלי דומה-ך סביבה במעמד חברתימתו, זיהוי קבוצות אוכלוסייה אלה. במצב בריאותם

 .חוצה גבולות מוניציפאליים ומצביע על פריפריה חברתית ללא קשר עם מיקום גיאוגרפי

 . שוויון בבריאות-עבודה זאת הינה בזווית ראיה שונה לאיתור אי תייחודיו

 : לזהות פערים המטרות הינן

 כלכליות שונות -בין התושבים הגרים ביישובים המדורגים ברמות סוציו 

 כלכלית אך בעלות מאפיינים -בין קהילות הקיימות בתוך אותה שכבה חברתית

 . חברתיים ותרבותיים שונים

מאפשר למקד התערבויות לצמצום , זיהוי פערים בבריאות בין קבוצות אוכלוסייה שונות

 . ולצרכים הייחודיים של אוכלוסיות היעד בהתאם לאופי, הפערים שזוהו

 

 שיטות
 

שנערך על ידי משרד הבריאות והלשכה  2003/4מקור הנתונים הינו סקר בריאות לאומי 

את הסקר לא כלל . ומעלה 21תושבים בני  5,000-נסקרו כ. המרכזית לסטטיסטיקה

 .תושבי מזרח ירושלים

אשכול ) של המרואיין ול יישוב מגוריכלכלי ש-לנתוני הסקר הוצמדו נתוני אשכול חברתי

האשכולות קובצו עשרת בעבודה הנוכחית . (הגבוה ביותר 10הנמוך ביותר ואשכול  1

 (1,579,876)בינוני , (תושבים 1,295,246)כלכלי נמוך -מעמד חברתי: לשלוש קבוצות

 (. 795,878)גבוה ו
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 עיקרי הממצאים
 

   של  כלכלי-שלוש רמות של מעמד חברתימהשוואה של כלל האוכלוסייה היהודית בין

-נצפה מצב בריאות טוב יותר בקרב תושבי היישובים במעמד חברתי, ישובי המגורים

 :נצפה היהודים במעמד גבוהבקרב . לעומת המעמד הנמוך והבינוני, כלכלי גבוה

 עוסקים בפעילות גופנית גבוה יותרשיעור ה  -    

 שיעור השמנים בקרבם נמוך יותר  -    

 עיות שינה בלילה ומישנוניות ביוםמב, פחות סובלים ממוגבלויות גופניות  -    

 פחות מבקרים אצל רופא משפחה  -    

 

 .לא נצפו הבדלים משמעותיים בין המעמד הבינוני למעמד הנמוך

 

  92% (796,620)מהיהודים  26%-ו( 449,330) בישראל התושבים הערביםכלל מ 

  .כלכלי נמוך-חברתיגרים בישובים במעמד 

     כלכלי -במעמד חברתיהגרים ביישובים יהודים תושבים ערבים לתושבים השוואה בין ב   

 .בין שתי האוכלוסיות הכללית במצב הבריאות ים משמעותייםהבדל ולא נמצא, נמוך

 :ההשוואה מצביעה על, בתחומים אחרים

 ופחות מועסקתפחות משכילה , אוכלוסייה ערבית יותר צעירה  -   

 (19%) היהודים לעומת (25%)מוגבלות גופנית נפוצה יותר בקרב התושבים הערבים   -   

ומהפרעות רגש  (GHQ=22.2) ערבים סובלים יותר ממצוקה נפשיתה התושבים  -   

 (בהתאמה GHQ=19.1 ,8.6%)יהודים ה התושבים לעומת( 11.2%)וחרדה 

  של עוסקים בפעילות גופנית יותר באחוז נמוךהתושבים הערבים מאופיינים   -   

-ו 29.4%)לעומת התושבים היהודים ( 32.6%) מעשנים ואחוז גבוה של (13.7%)

 (.בהתאמה 24.8%

 .הערבים שירותי בריאות בקרב התושביםבנמצא שימוש יתר   -    
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 92%-מהווים כ, כלכלי בינוני-התושבים היהודים הגרים ביישובים במעמד חברתי 

, בניתוח נתונים של התושבים היהודים לפי ארץ לידה. מכלל התושבים במעמד זה

לטובת ילידי ישראל לעומת ילידי , נמצאו פערים משמעותיים בבריאות ובתפקוד גופני

לעומת שאר קבוצות  .מ לשעבר"הארצות האחרות ובמיוחד לעומת ילידי בריה

 :ילידי ישראל ,אוכלוסייה

 ותם כמצוינת וטובה מאוד מעריכים את בריאיותר  -

 מעשנים בשיעורים גבוהים יותר  -

 עוסקים בפעילות גופנית בשיעורים נמוכים יותר  -

 מבקרים אצל רופאי משפחה בתדירות נמוכה  -

 

 בולטים , ההבדלים בין ילידי ישראל ושאר הקבוצות בהערכה העצמית של הבריאות 

 משתנים דמוגרפיים וחברתייםוגיל  גם בניתוח רב משתני כאשר מכניסים למודל

  . נוספים

 

 סיכום
 

כלכליות -הנתונים שהוצגו בעבודה זו מלמדים על הפערים הקיימים בין הרמות החברתיות

 .הן במאפיינים חברתיים והן במדדים של בריאות, של היישובים בישראל

 נתונהחברתית -כלכלית המתגוררות ביישובים בשכבה אוכלוסייה קבוצות בין השוואה

ההצגה  .תחברתי פריפריה על צביעעשויה לה, בתוך השכבה ואיתור אוכלוסיות חלשות 

 בין ובתפקוד בבריאותההבדלים  את מבליטה, (4פרק )הגרפית בתרשימי קורי עכביש 

 מאפיינים בעליאך , דומהכלכלית -חברתית בסביבה הגריםתושבים קבוצות 

  .שונים ותרבותיים חברתיים, דמוגרפיים

כלכלי -מעמד החברתיהגרים ביישובים בערבים ליהודים  תושבים בין המשווהתרשים ה

מצב , לעומת זאת. תהערביהאוכלוסייה ירוד יותר בקרב  תפקודמצביע על מצב  ,נמוך

כלכלי נמוך -חברתי שמצב רומז זה ממצא. היהודים והערבים דומההתושבים הבריאות של 

השתייכות הנובע מ ,המטען התרבותי השונהיותר מאשר  בריאותה מצב על עשוי להשפיע

  .לקבוצת אוכלוסייה זו או אחרת
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שוויון בבריאות מתחילות במיפוי של החסמים -תוכניות אסטרטגיות להתמודדות עם אי

המטרה הינה . העומדים בפני האוכלוסיות החלשות ואיתור הדרכים להורדת חסמים אלה

שר לכל קבוצות האוכלוסייה המרכיבות את החברה כלכלי ולאפ-חברתיהלשפר את המצב 

 .השתלבות בתעסוקה וקיום אורח חיים יצרני, נגישות להשכלה גבוהה, הישראלית
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 עמוד ותרשימים  רשימת לוחות

 16 (אחוזים)וקבוצת אוכלוסייה  כלכלי-מעמד חברתיהתפלגות התושבים לפי  :1לוח 

 16 (אחוזים) כלכלי-חברתימעמד התפלגות התושבים לפי קבוצת האוכלוסייה ו :2לוח 

 17 (אחוזים) ומחוזות כלכלי-מעמד חברתיהתפלגות התושבים לפי  :3לוח 

 19 יהודים בלבד –כלכלי -וחברתיים לפי מעמד חברתימאפיינים דמוגרפיים  :4לוח 

 20 יהודים וערבים -נמוך  כלכלי-מעמד חברתיב וחברתייםמאפיינים דמוגרפיים : 5לוח 

 22 יהודים לפי ארץ לידה -בינוני  כלכלי-מעמד חברתיבמאפיינים דמוגרפיים וחברתיים  :6לוח 

 24 יהודים בלבד – בריאות בריאות ושימוש בשירותי יותהתנהגו, בריאות: 7לוח 

נמוך  כלכלי-מעמד חברתיב בריאות ות בריאות ושימוש בשירותיויהתנהג, בריאות: 8לוח 

 יהודים וערבים –

 

26 

   כלכלי בינוני -התנהגויות בריאות ושימוש בשירותי בריאות במעמד חברתי, בריאות :9לוח 

 יהודים לפי ארץ לידה  –

 

29 

הערכה עצמית של מצב הבריאות (: מסוג רגרסיה לוגיסטית)ניתוח רב משתני  :'א10לוח 

, יהקבוצת אוכלוסי, כלכלי-מעמד חברתיכמצוין או טוב מאוד לפי ( גופנית ונפשית)הכללית

 ומספר שנות לימוד מצב משפחתי, קבוצת גיל, מגדר

 

31 

הערכה עצמית של מצב הבריאות (: מסוג רגרסיה לוגיסטית)ניתוח רב משתני  :'ב10לוח 

, מגדר, ארץ לידה, כלכלי-מעמד חברתיכמצוין או טוב מאוד לפי ( גופנית ונפשית)הכללית

 יהודים בלבד .ומספר שנות לימוד מצב משפחתי, קבוצת גיל

 

31 

 33 המשתנים שבתוכם והקטגוריות שהוכנסו למודל של , תיאור חמשת המימדים :11לוח 

  

 34 כלכלי נמוך -לתושבים יהודים וערבים במעמד חברתי" קורי עכביש" .1תרשים 

 35 כלכלי בינוני לפי ארץ לידה-לתושבים יהודים במעמד חברתי" קורי עכביש". 2תרשים 
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 הגדרות אופרטיביות

 
 כלכלי של יישוב-אשכול חברתי

המשתנים . כלכלי-היישובים בישראל סווגו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על פי מעמדם החברתי 

, חינוך והשכלה, רמת מינוע, ציוד הדירה, דיור, מקורות כספיים: שנלקחו בחשבון בסיווג לאשכול הם

 10-כל יישוב שויך לאחד מ. כלכליות ומאפיינים דמוגרפיים-ברתיותמצוקות ח, מאפייני תעסוקה ואבטלה

 . 10= לגבוהה ביותר , 1= מהרמה הנמוכה ביותר , האשכולות

 : לשיטת חישוב האשכולות ראה

 ww/publications/local_authorities2003/pdf/h_mavo.pdfhttp://www1.cbs.gov.il/w 

קובצו , של המרואיין כלכלי של יישוב המגורים-של מעמד חברתי בעבודה הנוכחית עשרת האשכולות

 :ותלשלוש רמ

  מעמד נמוך – 4עד  1אשכולות 

  מעמד בינוני – 7עד  5אשכולות 

  מעמד גבוה – 10עד  8אשכולות 

 

האם הבעיה גורמת "   ענו כן לשאלהו ,שנמשכת שישה חודשים או יותרבעלי בעיה גופנית : ותמוגבלבעלי 

  ."גדול או גדול מאוד בביצוע פעולות יומיומיות כמו ניקיון הבית או קניות, לך קושי בינוני

 

רשימת . על ידי רופא אי פעם שאובחנה  כרונית  מחלההמרואיינים נשאלו על קיומה של  מחלות כרוניות

מחלת ריאות  ,אולקוס, אסטמה, סוכרת, גידול סרטני, מוחיאירוע , לחץ דםיתר , מחלת לב: המחלות כללה

בנוסף  .בלוטת ערמונית מוגדלת, בעיה בכליות\מחלה,  מחלה נוירולוגית, מחלה בבלוטת התריס, כרונית

כאב כרוני , דלקת פרקיםהאם היו לך אי פעם "ת נשאלו המרואיינים לגבי מצבים כרוניים וענו לשאלו

 ".כאבי ראש חזקים ותכופים, בגב או בצוואר

 

 הערכה עצמית של בריאות 

 "?גופנית ונפשית, מהו מצב הבריאות הכללית שלך, באופן כללי: "מבוסס על השאלה

 

 בעיות שינה

קושי : של הפרעות שינהסוגים  שלושההמרואיין השיב בחיוב לאחת או יותר מהשאלות המתייחסות ל

 : יקיצה מוקדמת כדלקמן, קושי להירדם שוב אחרי התעוררות בלילה, להירדם

 "האם הייתה לך תקופה של שבועיים או יותר שבה היה לך , עשר החודשים האחרונים-בשנים

 " ?כלומר כמעט בכל לילה עברו שעתיים או יותר עד שנרדמת, קשה להירדם

http://www1.cbs.gov.il/www/publications/local_authorities2003/pdf/h_mavo.pdf
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 "האם הייתה לך תקופה של שבועיים או יותר שבה היה לך , יםעשר החודשים האחרונ-בשנים

כלומר כמעט בכל לילה התעוררת ועברה שעה לפחות עד שנרדמת , קשה להמשיך לישון

 "?שוב

 "האם הייתה לך תקופה של שבועיים או יותר שבה הייתה לך , עשר החודשים האחרונים-בשנים

רת לפחות שעתיים לפני השעה שרצית כלומר כמעט בכל בוקר התעור, יקיצה מוקדמתבעיית 

 "?להתעורר

 .לשאלות שלעיל" כן"מספר בעיות שינה חושב על פי מספר התשובות 

 

 האם הייתה לך תקופה של שבועיים או יותר שבה, עשר החודשים האחרונים-בשנים" – ישנוניות ביום

 "?הרגשת ישנוני במשך היום

 

 (  BMI)מדד מסת גוף 

מדד מסת . על פי דיווח עצמי של משקל וגובה, ג מחולק בריבוע הגובה במטרים''בקחושב לפי משקל גוף 

 . (לפי ארגון הבריאות העולמי)ה מוגדר כהשמניותר ו 30גוף של 

 

 פעילות גופנית

-ב, שלוש פעמים בשבוע או יותר, (דקות רצופות או יותר 20במשך )על פעילות גופנית  המרואיין דיווח

 .הימים שקדמו לראיון 30

 

  GHQ -מצוקה נפשית מדד 

שאלות המצביעות  12בנוי על ( General Health Questionnaire- GHQ )מצוקה נפשית המדד של 

 (. סימליתקמצוקה מ) 48-ל( אין מצוקה) 12ין מדד זה חושב כממוצע ונע ב. על מצוקה נפשית

 

 או חרדה/הפרעות רגש ו

 ,אבחון ההפרעות הפסיכיאטריות נעשה באמצעות כלי שפותח במיוחד לאבחן הפרעות נפשיות בקהילה

 CIDI – (Composite International Diagnosisבאמצעות שאלונים ולא באמצעים קליניים 

Interview .)ווג על פי האבחון סICD-10 

 : ההפרעות שנבדקו הן 

 .ודיסטמיה, אפיסודה מאנית, קוטבית-הפרעה אפקטיבית דו, דיכאון: הפרעות רגש

, אובדנות, טראומתית-הפרעות חרדה כללית והפרעת דחק פוסט, אגורופוביה, פאניקה: הפרעות חרדה

 . התמכרות לאלכוהול או לסמים

 ". ת רגש או חרדה כלשהיהפרע: "ובצו למשתנה אחד בשםהאבחנות הפסיכיאטריות ק
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 פציעה/תאונה

פציעה או הרעלה שחייבו , תה לך תאונהיהאם הי, עשר החודשים האחרונים-בשנים: "ענו כן לשאלה

 "?טיפול רפואי

 .לילעישהשאלה נשאלה את מי שענה כן לשאלה  – פציעה/אושפזו עקב תאונה

 

 בשנהממוצע לאדם  .מספר ביקורים אצל רופא משפחה

אישור רפואי או , מרשם לתרופה, ייעוץ, שמטרתו הייתה לקבל טיפול ןבשבועיים שקדמו לריאיוביקור 

 .כדי לקבל אומדנים למשך שנה 26-מספר הביקורים בשבועיים שקדמו לריאיון הוכפל ב. מעקב רפואי

 

 אושפזו בשנה האחרונה

חודשים שקדמו  12-פואי  בהמרואיין דיווח על אשפוז או אשפוז יום בבית חולים לניתוח או טיפול ר

 (.אשפוז ללידה או אשפוז בבית חולים כרוני, לא כולל ביקור בחדר מיון)לריאיון 

 

 תכונות כוח עבודה

רווח או תמורה , עבדו לפחות שעה אחת בשבוע שקדם לסקר בעבודה כלשהי תמורת שכר – מועסקים

 .אחרת

וחיפשו עבודה באופן פעיל בארבעת , לא עבדו אפילו שעה אחת בשבוע הקובע – בלתי מועסקים

 .השבועות שקדמו לסקר

כגון אנשים שעבדו  ,כל האנשים שלא עבדו ולא חיפשו עבודה בשבוע הקובע – לא שייכים לכוח עבודה

   .'מרנטה וכו, אנשים שאינם מסוגלים לעבוד ואנשים החיים מקצבת פנסיה, בהתנדבות

 

 מנים מיוחדיםסי

 :אומדנים מבוססים על מעט מקרים סומנו בלוחות לפי הכללים הבאים

 קריםן מאי     -

 קרים במדגםמ 10עד     ..

 קרים במדגם מ 20עד  11-מ (  )
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 רקע . 1

הבדלים במאפיינים  ,המקובלת גם בישראל לפי התפיסה של ארגון הבריאות העולמי

 . פערים בבריאות אחראים על, סביבתיים ותרבותיים, חברתיים

על ידי משרד הבריאות והלשכה המרכזית  2003/4-סקר בריאות לאומי נערך ב

ונשאלו שאלות על מצבי בריאות + 21בני  5,000-בסקר נסקרו כ(. ס"למ)לסטטיסטיקה 

התנהגויות , מוגבלות פיזית, תחלואה כרונית, הערכה עצמית של הבריאות, גופנית ונפשית

 . שימוש בשירותי בריאות וכן על פרטים דמוגרפיים, בעיות שינה, נותבריאות ותאו

על פי מעמדם  ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקההיישובים בישראל סווגו על 

, ציוד הדירה, דיור: המשתנים שנלקחו בחשבון בסיווג לאשכול הם. (1) כלכלי-חברתי

, יני הכנסות וגמלאותמאפי ,מאפייני תעסוקה ואבטלה, חינוך והשכלה, רמת מינוע

, 1= מהרמה הנמוכה ביותר , האשכולות 10-כל יישוב שויך לאחד מ. ומשתנים דמוגרפיים

 (. 1) 10= לגבוהה ביותר 

כלכלי של מקום -נתוני אשכול חברתי, בקובץ שהתקבל מהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

 .הוצמדו לנתוני הסקר, מגורים של המרואיין

כלכלי של יישוב -אשכול חברתי. י ובריאות ידוע בספרותכלכל-הקשר בין מצב חברתי

כלכלי של המרואיין עצמו ושל  -מגורים של המרואיין מהווה קירוב של מצב חברתי

–קיימת לעתים שונות בין התושבים מבחינת מעמדם החברתי, אומנם. הסביבה בה הוא חי

במאפייניהם  ניתן לזהות קבוצות שונות, כלכלי האישי ובמיוחד בישובים גדולים

 .  החברתיים והבריאותיים

פועלות קופות חולים לאיתור האוכלוסיות החלשות בין מבוטחיהם ולצמצום , לאחרונה

, תתוכניות אסטרטגיות ייעודיו. הפערים בבריאות כפי שבאים לידי ביטוי במדדי איכות

במדדי שמות דגש על שינויים ארגוניים ועל תהליכים ממוקדים במרפאות בהן ההישגים 

שינויים אלה הביאו בזמן יחסית קצר לתוצאות חיוביות במצבם . בריאות היו נמוכים

 .הבריאותי של התושבים

הפרופיל ניזון . פרופיל בריאות עירוני נעשה בערים החברות ברשת ערים בריאות

מספקי שירותי , עירייה: כגון)מקורות מקומיים , ממקורות לאומיים ברמה כלל עירונית

שוויון בבריאות -מטרת הפרופיל העירוני הינה לזהות אי.  וסקר תושבים( מקומייםבריאות 

ממצאי פרופיל הבריאות . בין אזורים שונים או בין קבוצות אוכלוסייה שונות, בתוך העיר



14 

 

מהווים בסיס איתן לתוכנית אסטרטגית שראש העיר יוביל ולתוכניות העבודה הנגזרות 

 .ממנה

, כלכלי דומה-צות אוכלוסייה חלשות מתוך סביבה במעמד חברתיזיהוי קבו, ברמה לאומית

 .חוצה גבולות מוניציפאליים ומצביע על פריפריה חברתית ללא קשר עם מיקום גיאוגרפי

זאת במטרה , שוויון בבריאות-עבודה זאת הינה בזווית ראיה שונה לאיתור אי תייחודיו

כלכליות שונות ובין -ברמות סוציו לזהות פערים בין התושבים הגרים ביישובים המדורגים

כלכלית אך בעלות מאפיינים חברתיים -קהילות הקיימות בתוך אותה שכבה חברתית

מאפשר למקד , זיהוי פערים בבריאות בין קבוצות אוכלוסייה שונות. ותרבותיים שונים

בהתאם לאופי ולצרכים הייחודיים של אוכלוסיות , התערבויות לצמצום הפערים שזוהו

 . היעד
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   שיטות. 2

אוכלוסיית הסקר כללה בני . 2003מאי מהחל , חודשים 12איסוף הנתונים בישראל נמשך 

למעט שבטי בדווים הגרים , ומעלה באוכלוסייה הקבועה בישראל המתגוררת בקהילה 21

מזרח ירושלים לא  תושבי. חודשים 6-בארץ פחות מ ושהשמחוץ ליישובים ועולים חדשים 

איסוף הנתונים בוצע באמצעות ראיון פנים אל פנים בביתו של . נכללו באוכלוסיית הסקר

בערבית , הראיונות בוצעו בעברית. ונמשך כשעה בממוצע באמצעות מחשב נייד, המרואיין

 . או ברוסית

לה ומע 21בוגרים בגילאי  7,200שכבתי נבחר מתוך מרשם האוכלוסין וכלל -מדגם מקרי

 עמד על אחוז ההיענות הכוללת. בוגרים 4,859מתוך המדגם רואיינו  .המתגוררים בקהילה

חושב מקדם , עבור כל משיב לסקר. (87.6%ערבים , 71%יהודים )בממוצע  72.6%

מתת כיסוי של , השבה-על מנת לצמצם את ההטעיות הנובעות מאי( משקל)ניפוח 

. נות אשר לא נכללו בתכנון של מדגם הסקראוכלוסייה ומשונות בגודלי המדגם לפי תכו

מקדמי הניפוח אפשרו חישוב האומדנים של בעלי התכונות השונות בסך הכל האוכלוסייה 

ומעלה  21בני  3,955,499מספר המרואיינים במדגם נופח לאומדן של , לפיכך(. 2)

 .השיעורים חושבו על פי המדגם המשוקלל. באוכלוסייה

של התוכנה " Complex Sample"רד הבריאות בעזרת תוכנית ניתוח הנתונים בוצע במש

של ההבדלים בין שיעורים של ( p)רמת המובהקות . Statistics 18  PASWהסטטיסטית 

רמת המובהקות של . נקבע על פי מבחן סטטיסטי חי בריבוע, קבוצות אוכלוסייה שונות

תרשימי קורי . tיסטי נקבע על פי מבחן סטט, הבדלים בין ממוצעים של שתי אוכלוסיות

 .  2007Excelמ של תוכנה "עכביש נבנו באמצעות סוג תרשים מק

 

כלכלי נמוך -מעמד חברתי: בעבודה הנוכחית עשרת האשכולות קובצו לשלוש קבוצות

בינוני ; תושבים 1,295,246, על פי אומדן מנתוני הסקר, הכולל, (4-1אשכולות )

 795,878הכולל ( 10-8אשכולות )ם וגבוה תושבי 1,579,876הכולל , (7-5אשכולות )

 . תושבים

. מועצות אזוריות 15-יישובים עירוניים וב 107-כוללת תושבים ב 4-1קבוצת האשכולות 

. מועצות אזוריות 32-יישובים עירוניים וב 60-כוללת תושבים ב 7-5קבוצת האשכולות 

 (.1)מועצות אזוריות  7-וביישובים עירוניים  31-כוללת תושבים ב 10-8קבוצת האשכולות 
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 ממצאים. 3

במעמד  םכ התושבים הגרים בישובים שסיווג"מסה 35%התושבים הערבים מהווים 

לפיכך נותחו . במעמד בינוני ואחוז אפסי במעמד גבוה 2%לעומת , כלכלי נמוך-חברתי

כלכלי נמוך ואילו בשתי קבוצות -הנתונים בנפרד ליהודים ולערבים במעמד חברתי

לא נותחו נתונים של קבוצת . ת האחרות הניתוחים מתייחסים ליהודים בלבדאשכולו

הכוללת תושבים נוצרים לא ערבים ואלה שלא סווגו לפי דת במשרד " אחרים"אוכלוסייה 

 2.4%-ו 6.2%, 3.8% -ו, מכלל אוכלוסיית הסקר 4.5%קבוצה זאת מהווה . הפנים

 (.1לוח ) .בינוני וגבוה, כלכלי נמוך-בהתאמה במעמד חברתי

 

 (אחוזים)כלכלי וקבוצת אוכלוסייה -התפלגות התושבים לפי מעמד חברתי: 1לוח 

 מעמד                

 קבוצת אוכלוסייה

 נמוך

 
 בינוני

 
 גבוה

 

 795,878 1,579,876 1,295,246 אומדן מספר תושבים

 אחוזים 

 100.0 100.0 100.0 כ''סה

 96.8 91.8 61.5 יהודים

 .. 2.0 34.7 ערבים

 2.4 6.2 3.8 אחרים

 

. מהיהודים 26%כלכלי נמוך לעומת -מהערבים גרים ביישובים במעמד חברתי 92%

 (. 2לוח . )כלכלי בינוני-מהיהודים גרים ביישובים במעמד חברתי 48%

 

 כלכלי -התפלגות התושבים לפי קבוצת האוכלוסייה ומעמד חברתי: 2לוח 

 

 קבוצת אוכלוסייה  

 מעמד

 יהודים

 

 ערבים 

 

 אחרים

 

 166,156 487,341 3,017,503            אומדן מספר תושבים

 אחוזים 

 100.0 100.0 100.0 כ"סה

 29.5 92.2 26.4 נמוך

 58.8 6.5 48.1 בינוני

 11.7 .. 25.5 גבוה

 
היהודים מהווים הרוב במחוזות תל , כלכלי נמוך-אפשר ללמוד שבמעמד חברתי 3מלוח 

, (88.0%)ואילו הערבים מהווים רוב במחוזות חיפה ( 85.6%)ודרום ( 98.5%)אביב 

כמעט כל התושבים בכל , במעמד הבינוני והגבוה(. 53.4%)ומרכז ( 73.7%)צפון 

 . המחוזות הינם יהודים
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 כלכלי ומחוזות-ושבים לפי מעמד חברתיהתפלגות הת: 3לוח 

 אחוזים

 
 מעמד       

 מחוז

 כ''סה גבוה בינוני נמוך

 100% 100% 100% 100% כ"סה   

 *ירושלים

 יהודים   

 ערבים     

 אחרים    

 

95.2 

- 

(4.8) 

 

 

 

100 

- 

- 

 

95.5 

0.0 

4.5 

 צפון

 יהודים   

 ערבים    

 אחרים   

 

24.8 

73.7 

.. 

 

88.7 

.. 

(5.5) 

 

97.4 

- 

.. 

 

45.3 

52.1 

2.7 

 חיפה

 יהודים   

 ערבים    

 אחרים   

 

(11.4) 

88.0 

.. 

 

86.4 

(4.6) 

8.9 

 

100 

- 

- 

 

73.9 

19.0 

7.1 

 מרכז

 יהודים   

 ערבים    

 אחרים   

 

43.2 

53.4 

.. 

 

96.4 

- 

3.6 

 

98.7 

- 

.. 

 

89.2 

7.7 

3.1 

 א''ת

 יהודים   

 ערבים    

 אחרים   

 

98.5 

- 

.. 

 

95.0 

- 

(5.0) 

 

95.8 

.. 

(3.0) 

 

95.8 

0.8 

3.5 

 דרום

 יהודים   

 ערבים    

 אחרים   

 

85.6 

7.2 

7.1 

 

86.9 

.. 

(10.4) 

 

95.5 

- 

.. 

 

86.4 

5.6 

8.0 

 כ''סה

 יהודים   

 ערבים    

 אחרים   

 

61.6 

34.7 

3.8 

 

91.8 

2.0 

6.2 

 

96.8 

.. 

2.4 

 

82.2 

13.3 

4.5 

 
 .לכן לא ניתן לחשב אחוזים לפי קבוצת אוכלוסייה ,בי מזרח ירושלים לא נכללו בסקרתוש *
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 מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים 3.1

 

 יהודים בלבד. כלכלי-י מעמד חברתימאפיינים דמוגרפיים וחברתיים לפ 3.1.1

 

לפי מעמד , מציג מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים של התושבים היהודים בלבד 4לוח 

 . כלכלי-חברתי

בין שלוש הרמות של  גילאיםהבדלים מובהקים באחוז הנשים ובהתפלגות הלא נמצאו 

כלכלי של אשכול -אחוז הנשואים קטן ככל שהמעמד החברתי. כלכלי-מעמד חברתי

, 15.8)במקביל גדל אחוז הרווקים (. בהתאמה 61.0, 66.8, 69.6)המגורים גבוה יותר 

+ 13עלי השכלה גבוהה של שאחוז ב 4עוד ניתן לראות בלוח (. בהתאמה 24.5, 18.2

כלכלי גבוה לעומת שתי -גדול באופן מובהק בקרב תושבים במעמד חברתי, שנות לימוד

במעמד הגבוה נצפה אחוז הגבוה ביותר של יהודים , כמו כן.  הקבוצות במעמד נמוך יותר

ואחוז ( במעמד בינוני 52.4%-במעמד נמוך ו 47.8%לעומת   66.9%)ילידי ישראל 

בשתי הרמות האחרות  19% -לעומת כ 5.8%)מ לשעבר "ר של ילידי בריההנמוך ביות

כלכלי גבוה לעומת -במעמד חברתי 4.1%ילידי אפריקה מהווים (. כלכלי-של מעמד חברתי

 .במעמד בינוני 7.3%-במעמד נמוך ו 11.8%

לא "כלכלי נצפה רוב של תושבים המגדירים את עצמם -בשלושת הרמות של מעמד חברתי

בשיעור הולך וגדל עם עלייה ( לא דתיים וחילוניים, מסורתיים לא כל כך דתיים" )דתיים

(. 85%)המעמד הגבוה מאופיין באחוז גבוה מאוד של לא דתיים . כלכלית-ברמה חברתית

ושל ( 19.6%)כלכלי נמוך נצפים האחוזים הגדולים ביותר של חרדים -במעמד חברתי

 (.27.5%)דתיים 

הגרים במעמד ( 35%)ם מאופיינים בשיעור גבוה של יהודים מחוז ירושלים ומחוז הדרו

מחוז תל אביב מתאפיין באחוז הגבוה ביותר של יהודים הגרים במעמד . כלכלי נמוך-חברתי

האחוזים . נמצאים במחוז המרכז, נוספים מהיהודים במעמד גבוה 24.4%(. 64%)גבוה  

ובמחוז ( 38.8%)חוז המרכז הגדולים ביותר של יהודים הגרים במעמד בינוני נמצא במ

 (. 24.9%)חיפה 

-ו 45.6%כלכלי גבוה לעומת -מהיהודים הגרים במעמד חברתי 72.4%ל "שירתו בצה

  (.4לוח .)בהתאמה -מהיהודים הגרים במעמד נמוך ובינוני 59.7%
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 כלכלי-יהודים לפי מעמד חברתי –וחברתיים מאפיינים דמוגרפיים : 4לוח 

 

 מעמד                  

 כ"סה                  
 נמוך

796,900  =100% 
 בינוני

1,450,240  =100% 
 גבוה

770,363  =100% 

 מין

 נשים      

 

52.4 

 

51.8 

 

52.7 

 גיל

      21-39 

      40-59 

      60+ 

 

43.4 

35.5 

21.1 

 

38.8 

37.3 

23.9 

 

42.4 

34.3 

23.3 

 מצב משפחתי

 נשוי           

 חי נפרד+גרוש           

 אלמן           

 רווק           

 

69.6 

8.1 

6.6 

15.8 

 

66.8 

7.4 

7.6 

18.2 

 

61.0 

7.4 

7.1 

24.5 

 מספר שנות לימוד

            0-9 

            10-12 

            13+ 

 

12.3 

40.4 

47.2 

 

12.8 

41.4 

45.8 

 

7.8 

33.4 

58.8 

 מחוז 

 ירושלים        

 צפון        

 חיפה        

 מרכז        

 תל אביב        

 דרום         

 ש''יו        

 

34.7 

11.5 

(1.3) 

7.1 

7.3 

35.5 

.. 

 

.. 

9.1 

24.9 

38.8 

15.2 

8.6 

3.6 

 

2.5 

2.8 

2.9 

24.4 

64.1 

2.8 

.. 

 ארץ לידה 

 ישראל   

 אסיה   

 אפריקה   

 מ"אירופה ללא ברה   

 מ"בריה   

 אוקיאניה-אמריקה   

 

47.8 

4.3 

11.8 

12.4 

18.8 

4.9 

 

52.4 

7.1 

7.3 

12.9 

18.6 

1.7 

 

66.9 

7.5 

4.1 

13.0 

5.8 

2.7 

    השקפה דתית

 (1.1) 2.6 19.6 חרדי   

 13.5 20.5 27.5 דתי   

 85.0 76.4 52.3 לא דתי   

 ל ''שירות בצה

 שירות לאומי או

 

45.6 

 

59.7 

 

72.4 

 תכונות כוח עבודה

 מועסקים   

 בלתי מועסקים   

 לא שייכים לכוח    

 עבודה   

 

51.7 

7.7 

40.6 

 

57.1 

6.3 

36.5 

 

61.6 

6.5 

31.9 
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 יהודים וערבים. כלכלי נמוך-מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים במעמד חברתי 3.1.2

 

בחרנו , כלכלי נמוך-היות ומרביתם של התושבים הערבים גרים ביישובים במעמד חברתי

ממצאי . במעמד הנמוך בלבד( 26%)והיהודית ( 92%)להשוות את האוכלוסייה הערבית 

 . 5ההשוואה מוצגים בלוח 

 

 יהודים וערבים –כלכלי נמוך -מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים במעמד חברתי :5לוח 

 

 יהודים אוכלוסייהקבוצת 
 796,900 =100% 

 ערבים

 449,388 =100% 

 מין

 נשים      

 

52.4 

 

49.6 

 גיל

      21-39 

      40-59 

      60+ 

 

43.4 

35.5 

21.1 

 

59.9 

29.6 

10.5 

 מצב משפחתי 

 נשוי           

 חי נפרד+גרוש           

 אלמן           

 רווק           

 

69.6 

8.1 

6.6 

15.8 

 

76.8 

(1.9) 

(2.7) 

18.6 

 מספר שנות לימוד

            0-9 

            10-12 

            13+ 

 

12.3 

40.4 

47.2 

 

40.7 

37.9 

21.3 

 מחוז

 *ירושלים       

 צפון        

 חיפה        

 מרכז        

 תל אביב        

 דרום        

 ש ''יו        

 

34.7 

11.5 

(1.3) 

7.1 

7.3 

35.5 

.. 

 

- 

60.8 

18.2 

15.6 

- 

5.3 

- 

   השקפה דתית

 - 19.6 חרדי   

 52.3 27.5 דתי   

 47.2 52.3 לא דתי   

 8.9 45.6 ל ''שירתו בצה

 תכונות כוח עבודה

 מועסקים   

 בלתי מועסקים   

 לא שייכים לכוח עבודה   

 

51.7 

7.7 

40.6 

 

39.7 

5.1 

55.2 

 

 לא כולל מזרח ירושלים* 
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+ 60בקרב הערבים שיעור בני : צעירה יותר מהאוכלוסייה היהודית, האוכלוסייה הערבית

שנות לימוד + 13שיעור בעלי השכלה של . בקרב היהודים 21.1%לעומת  10.5%הינו 

שהתושבים  5עוד עולה מלוח (. 47.2)לעומת היהודים ( 21.3%)נמוך בקרב הערבים 

( 34.7%)וררים בעיקר במחוזות ירושלים מתג, כלכלי נמוך-היהודים במעמד חברתי

( 60.8%)מתגוררים במחוז הצפון , ואילו רוב הערבים באותו מעמד( 35.5%)ודרום 

 (. 5.3%)ודרום ( 15.6%)מרכז , (18.2%)והשאר במחוז חיפה 

-למעלה מ. מהיהודים מועסקים 52%-מהערבים וכ 40%-כ, כלכלי נמוך-במעמד חברתי

( לא עובדים ואינם מחפשים עבודה)ם שייכים לכוח העבודה מהתושבים הערבים אינ 55%

 .בקרב היהודים 41%-לעומת כ

 

 . כלכלי בינוני-מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים במעמד חברתי 3.1.3

  יהודים לפי ארץ לידה         

 

כלכלי -מכלל התושבים הגרים במעמד חברתי 92% -התושבים היהודים מהווים למעלה מ

כפול מאומדן מספר מעט אומדן מספר התושבים היהודים במעמד בינוני הינו כ. בינוני

כדי לעמוד על הפערים בתוך . כלכלי-התושבים בשתי קבוצות אחרות של המעמד החברתי

. ניתחנו את הנתונים של התושבים היהודים בלבד לפי ארץ לידה, כלכלית זו-רמה חברתית

 .ים יהודים במעמד זהמעניין לציין שבמחוז ירושלים אין יישוב

ילידי ישראל מאופיינים באחוז גבוה של צעירים , כלכלי בינוני-בישובים במעמד חברתי

אחוז נמוך של צעירים ואחוז (. 5.6%+ )60ואחוז נמוך של בני ( 59%) 39-21 גילאיםב

ילידי ברית . אמריקה-אפריקה וילידי אירופה-מאפיינים את ילידי אסיה+ 60גבוה של בני 

ואילו בקרב ילידי ( 60.4%)מאופיינים באחוז הנמוך ביותר של נישואים , צות לשעברהמוע

 (. 28.2%)ישראל נצפה האחוז הגבוה ביותר של רווקים 

גבוה במיוחד בקרב ילידי ברית המועצות , שנות לימוד ויותר 13שיעור בעלי השכלה של 

בקרב ילידי  44.4%, אמריקה-בקרב ילידי אירופה 51.4%לעומת ( 65.5%)לשעבר 

 .אפריקה-בקרב ילידי אסיה 19.5%-ישראל ו

קרב ילידי ברית המועצות מ 93%-למעלה מ ,כלכלי בינוני-ביישובים במעמד חברתי

 . מגדירים את עצמם לא דתיים או חילוניים, לשעבר
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ושל ( 84%)ל "בקרב ילידי ישראל נצפו השיעורים הגבוהים ביותר של אלה ששירתו בצה

בקרב ילידי ישראל נמצא האחוז הנמוך ביותר של אלה שאינם , כמו כן(. 67.6%)מועסקים 

  (.6לוח )בקבוצות אוכלוסייה אחרות  55.6%-40.3%לעומת  24.7%: שייכים לכוח עבודה

 

 יהודים לפי ארץ לידה .כלכלי בינוני-מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים במעמד חברתי: 6לוח 

 
ברית המועצות 

 לשעבר

269,789 

 אמריקה-אירופה

 

212,032 

 אפריקה-אסיה

 

208,020 

 ישראל

 

760,399 

 ארץ לידה          

             

 כ''סה              

 

54.0 

 

53.6 

 

52.7 

 

50.3 
 מין

 נשים      

 

28.2 

38.3 

33.5 

 

10.3 

40.6 

49.1 

 

(7.1) 

40.2 

52.7 

 

59.2 

35.2 

5.6 

 גיל

      21-39 

      40-59 

      60+ 

 

60.4 

13.7 

12.4 

13.6 

 

75.9 

(5.2) 

15.9 

.. 

 

78.8 

(4.8) 

13.2 

.. 

 

63.2 

6.4 

2.1 

28.2 

 מצב משפחתי 

 נשוי          

 חי נפרד+גרוש        

 אלמן        

 רווק        

 

9.5 

25.0 

65.5 

 

18.1 

30.5 

51.4 

 

41.5 

38.9 

19.5 

 

4.7 

51.0 

44.4 

 מספר שנות לימוד

              0-9 

            10-12 

            13+ 

 

-  

14.7 

24.1 

30.5 

14.7 

10.7 

.. 

 

- 

8.4 

29.8 

35.4 

14.4 

8.9 

.. 

 

- 

8.1 

21.5 

40.1 

20.3 

8.9 

.. 

 

- 

7.5 

24.6 

42.2 

14.1 

7.7 

(3.8) 

 *מחוז

 ירושלים        

 צפון        

 חיפה        

 מרכז        

 תל אביב        

 דרום        

  ש"יו       

 

.. 

6.1 

93.3 

 

.. 

21.4 

76.9 

 

.. 

47.2 

49.7 

 

3.4 

18.2 

78.4 

 השקפה דתית

 חרדי           

 דתי           

 לא דתי          

 או ל''שירת בצה 84.1 46.8 43.9 13.7

 לאומי שירות

 

53.7 

(5.9) 

40.3 

 

42.3 

.. 

55.3 

 

38.4 

(6.0) 

55.6 

 

67.6 

7.7 

24.7 

 תכונות כוח עבודה

 מועסקים 

 בלתי מועסקים 

לא שייכים לכוח  

 עבודה
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  התנהגויות בריאות ושימוש בשירותי בריאות, פערים בבריאות 3.2

, בפרקים הקודמים תוארו ההבדלים הדמוגרפיים והחברתיים של קבוצות אוכלוסייה שונות

בבריאות בפרקים הבאים נבדוק את הפערים . כלכלי של יישוב המגורים-לפי מעמד חברתי

ראשית בניתוח חד משתני ואחר כך בניתוח רב  - לאור ההבדלים הדמוגרפיים והחברתיים

 .  על מצב הבריאות, על מנת לבחון את התרומה העצמאית של הגורמים החברתיים - משתני

 

 יהודים בלבד. כלכלי-מדדי בריאות לפי מעמד חברתי 3.2.1

ח  ו ובהשו 7בל ם בלבד  די הו י על  ם  י נ תו נ ם  י צג ן שלוש הרמות מו בי ואה 

חברתי מעמד   .כלכלי של יישובי המגורים–של 

, ל"שירתו בצה, רוב התושבים במעמד גבוה הינם ילידי ישראל ,3.1.1כפי שתואר בפרק 

תושבים במעמד גבוה נבדלים מתושבים במעמד . גרים במחוז תל אביב ובמחוז המרכז

 . ושל מועסקים הבשיעורים גבוהים של בעלי השכלה גבוה, בינוני ונמוך

כמנבא טוב של , (3)הערכה העצמית של מצב הבריאות הינו מדד מקובל בספרות העולמית 

מעריכים את מצב בריאותם מצוין וטוב , תושבים במעמד גבוה. ימצב הבריאות האובייקטיב

-באחוזים גבוהים באופן משמעותי לעומת התושבים הגרים באשכולות במצב חברתי, מאוד

תושבים נצפה שיעור גבוה של , כלכלי נמוך-במעמד חברתי, אומנם. ינוניכלכלי נמוך וב

יתכן (. על חשבון הערכה של בריאות טובה מאוד)מעריכים את בריאותם כמצוינת ה

גבוה יחסית של תושבים חרדים ודתיים המאפיינים את ה ששיעור גבוה זה נובע מהשיעור

 (. 3)המעמד הנמוך 

 18.7%לעומת , (13.1%)כלכלי גבוה  -מוך במעמד חברתישיעור בעלי מוגבלות גופנית נ

אחוז הסובלים ממחלות  ,ברוב המצבים הכרוניים. במעמד בינוני 19.9% -במעמד נמוך ו

יוצאים דופן האחוזים הנמוכים של . כלכלי-בכל הרמות של מעמד חברתי האו כאבים דומ

ים מאסטמה במעמד צוואר והאחוז הגבוה של הסובל\הסובלים מדלקת פרקים וכאב גב

עולה עם העלייה במעמד  ,אחוז המאובחנים כבעלי גידול סרטני. כלכלי גבוה-חברתי

נמדדה , מצוקה נפשית של המרואיינים. אומנם ההבדל לא נמצא מובהק, חברתי כלכלי

)באמצעות מדד מצוקה נפשית 
1
(GHQ  48-ל -מצוקה נפשית נמוכה ביותר-12שנע בין -

נמצא הבדל מובהק במצוקה נפשית כאשר ערך המדד בקרב . מצוקה נפשית גבוהה ביותר

 (.7לוח ( )19.1)לעומת תושבים אחרים ( 18.2)התושבים הגרים במעמד גבוה מעט נמוך 

                                                 
1

 General Health Questionnaire – ראה פרק הגדרות. 
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 לבדיהודים ב –התנהגויות בריאות ושימוש בשירותי בריאות , בריאות: 7לוח 

 

 נמוך מעמד
100% 

 בינוני
100% 

 גבוה
100% 

 *הערכה עצמית של בריאות

 מצוין        

 טוב מאוד        

 טוב        

 לא כל כך טוב        

 בכלל לא טוב        

 

27.4 

26.8 

28.6 

13.9 

2.2 

 

21.1 

32.1 

32.5 

11.8 

1.7 

 

28.5 

35.5 

25.7 

8.7 

(1.2) 

 13.1 19.9 18.7 *בעלי מוגבלות

 43.2 43.4 41.3 מחלה כרונית אחת לפחות

 6.3 10.0 10.3 *דלקת פרקים 

 21.0 25.9 26.4 צוואר\כאב גב

 23.4 23.9 25.8 כאב ראש

 7.6 9.4 8.9 מחלת לב

 18.5 21.9 21.7 יתר לחץ דם

 10.4 6.5 6.8 *אסטמה

 8.4 8.3 8.2 סוכרת

 6.8 8.2 7.9 אולקוס

 4.5 3.9 3.5 גידול סרטני

 11.2 14.8 16.2   *+30בעלי מסת גוף של 

 33.2 29.3 29.4 עוסקים בפעילות גופנית 

 25.5 27.6 24.8 מעשנים

 17.8 24.6 26.9 *ביום יםישנוני

 24.3 33.4 33.0 * בעיית שינה אחת לפחות

 8.2 8.3 8.2 פציעה/תאונה

 ((21.3 19.2 ((22.5 פציעה/אושפזו עקב תאונה

 13.5 12.7 13.5 האחרונהאושפזו בשנה 

 9.4 10.4 8.6  *או חרדה/הפרעות רגש ו
 

 (תקן טעות) ממוצעים

*  p<0.05 

היא מבטאה רמת מובהקות של ההבדלים בין שלוש קבוצות . מרובותרמת המובהקות מתייחסת להשוואות : הערה

כלכלית ואינה מעידה על רמת המובהקות של ההבדלים בין זוגות של קבוצות תושבים לפי רמה  -של רמה חברתית

 .כלכלית-חברתית

 

 

שיעור בעלי מדד מסת הגוף . על ההבדלים בהתנהגויות בריאות 7עוד ניתן ללמוד מלוח 

כלכלית של יישוב -חברתיתהעלייה ברמה היורד עם ( BMI<=30)השמנה המצביע על 

לא נמצאו הבדלים מובהקים באחוז (. בהתאמה 11.2%, 14.8%, 16.2%)המגורים 

 (*GHQ)מדד מצוקה נפשית 

 

19.1 (0.2) 19.0 (0.2) 18.2 (0.2) 

 בשנה  לנפשביקורים ' מס

 *אצל רופא משפחה 

8.8 (0.7) 8.1 (0.4) 7.0 (0.5) 
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ברמות שונות של מעמד , פעמים בשבוע 3התושבים שדיווחו על פעילות גופנית לפחות 

 .כלכלי-מעמד חברתירמות של  3-אחוז המעשנים דומה ב, כמו כן. כלכלי-חברתי

כלכלי -בעיות שינה בלילה וישנוניות ביום מטרידים פחות את התושבים במעמד חברתי

ובינוני ( 26.9%, 33%)לעומת אלה שבמעמד נמוך ( בהתאמה 17.8%, 24.3%)גבוה 

(33.4%,24.6%.) 

פעמים  7מבקרים אצל רופא המשפחה בממוצע , התושבים ביישובים שבמעמד הגבוה

 .פעמים ביישובים שבמעמד בינוני 8-פעמים ביישובים שבמעמד נמוך ו 9ת לעומ, בשנה

 

מצב הבריאות , כלכלי גבוה-בקרב היהודים הגרים בישובים במעמד חברתי: סיכום

, מבעיות שינה בלילה, פחות סובלים ממוגבלויות גופניות, טוב יותר, הנפשית והגופנית

שיעור השמנים בקרבם נמוך יותר . מישנוניות ביום ופחות מבקרים אצל רופא משפחה

 .עוסקים בפעילות גופניתמהם ויותר 

 

 

 יהודים וערבים . כלכלי נמוך-מדדי בריאות במעמד חברתי 3.2.2

אוכלוסייה הערבית  תיארנו את המאפיינים הדמוגרפיים והחברתיים של 3.1.2בפרק 

בישובים במעמד חברתי כלכלית נמוך בהשוואה לאוכלוסייה היהודית באותו 

עור נמוך מועסקת ובעלת שי, משכילה, נמצא שהאוכלוסייה היהודית יותר מבוגרת. מעמד

האוכלוסייה הערבית מתגוררת בעיקר במחוז הצפון ". לא שייכים לכוח העבודה"יותר של 

 .ואילו האוכלוסייה היהודית מתגוררת בעיקר במחוז ירושלים ובמחוז הדרום

-מציג את התמונה ההשוואתית בין יהודים לערבים הגרים ביישובים במעמד חברתי 8לוח 

 .התנהגויות בריאות ושימוש בשירותי בריאות, אותמבחינת מצב הברי, כלכלי נמוך

היהודים באותה רמה של  הערבים לעומת התושבים מצב בריאות ירוד יותר בקרבנמצא 

בקרב התושבים הערבים בולט האחוז הגבוה יותר של בעלי : כלכלי-מעמד חברתי

רגש  דיכאון והפרעות, של סובלים מחרדה, (18.7%לעומת  24.9%)מוגבלויות גופניות 

 GHQ( )22.2)וגם ברמות גבוהות יותר של מצוקה נפשית ( 8.6%לעומת  11.2%)

התושבים הערבים עוסקים בפעילות גופנית שלוש , ביישובים במעמד נמוך(. 19.1לעומת 

 (. 29.4%)לעומת התושבים היהודים ( 13.7%)פעמים בשבוע ויותר באחוזים נמוכים 
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 כלכלי נמוך -ושימוש בשירותים במעמד חברתיהתנהגויות בריאות , בריאות :8לוח 

 יהודים וערבים 

 

 יהודים קבוצת אוכלוסייה
100% 

 ערבים
100% 

 הערכה עצמית של בריאות 

 מצוין   

 טוב מאוד   

 טוב   

 לא כל כך טוב   

 בכלל לא טוב   

 

27.4 

26.8 

28.6 

13.9 

2.2 

 

24.2 

29.0 

29.5 

12.0 

4.2 

 24.9 18.7  *בעלי מוגבלות

 29.8 41.3 **מחלה כרונית אחת לפחות

 13.6 10.3 *דלקת פרקים 

 26.0 26.4 צוואר\כאב גב

 18.2 25.8 **כאב ראש

 6.8 8.9 **מחלת לב

 15.5 21.7 *יתר לחץ דם

 5.1 6.8 אסטמה

 7.7 8.2 סוכרת

 9.7 7.9 אולקוס

 .. 3.5 גידול סרטני

 18.5 16.2 +  30בעלי מסת גוף של 

 13.7 29.4 ** עוסקים בפעילות גופנית

 32.6 24.8 **מעשנים

 25.4 26.9 ישנוניים ביום

 31.4 33.0 בעיית שינה אחת לפחות

 9.1 8.2 פציעה/תאונה

 60.1 ((22.5 **פציעה/אושפזו עקב התאונה

 15.1 13.5 אושפזו בשנה האחרונה

 11.2 8.6 **או חרדה/הפרעות רגש ו

 
 (טעות תקן) ממוצע

 GHQ)*) * 19.1 (0.2) 22.2 (0.3)מדד מצוקה נפשית 

 בשנה לנפשביקורים ' מס

 **אצל רופא משפחה  

8.8 (0.7) 13.3 (1.2) 

** p<0.001, *  p<0.05 

 

אחוז (. 24.8%)לעומת היהודים ( 32.6%)יותר אחוז המעשנים בקרב הערבים גבוה

לעומת היהודים  יותר גבוה( 18.5%)בקרב הערבים  BMI  =< 30השמנים בעלי 

 . אם כי ההבדל אינו מובהק, (16.2%)

יוצאים דופן . לא נמצאו הבדלים מובהקים בשיעור הימצאות של מרבית המחלות הכרוניות

האחוזים הנמוכים יותר בקרב הערבים של הסובלים מכאבי ראש ומלפחות מחלה כרונית 
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בקרב התושבים נמוך יותר , שיעור המדווחים שרופא איבחן אצלם מחלת לב. אחת

 . כלכלי-באותו מעמד חברתי( 8.9%)לעומת היהודים ( 6.8%)הערבים 

אך היו הבדלים בין , לא נמצאו הבדלים מובהקים באחוז התושבים שעברו תאונה או פציעה

דבר זה מעיד על . התושבים הערבים והיהודים באחוז אלה שהזדקקו לאשפוז עקב התאונה

 .ההבדלים בחומרת הפגיעה

פעמים בשנה ואילו התושבים  13.3ערבים מבקרים אצל רופא המשפחה בממוצע  תושבים

מהערבים שאושפזו בשנה  15%נמצא הבדל מובהק בין . פעמים בשנה 8.8היהודים 

נתונים אחרונים אלה מעידים על זמינות . מהיהודים 13.5%ראיון לעומת לשקדמה 

 הזמינות והנגישות בקרבמ ותפחות ןונגישות לשירותי בריאות בקרב הערבים שאינ

ממצא זה עשוי להצביע על ביקורים חוזרים בשל בעיות שלא קיבלו , מאידך. היהודים

 .מענה משביע רצון בביקורים קודמים

 

 

המתגוררת  תיהודיה האוכלוסייה הערבית לאוכלוסייהנמצאו הבדלים בין : סיכום

נפש ירודה נפוצות יותר  מוגבלות גופנית ובריאות: כלכלי נמוך-במעמד חברתיביישובים 

אחוז נמוך של העוסקים בפעילות גופנית ואחוז גבוה של . בקרב התושבים הערבים

התושבים הערבים מאופיינים גם בשימוש . מעשנים מאפיינים יותר את התושבים הערבים

 . יתר של שירותי בריאות
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 לידהיהודים לפי ארץ . כלכלי בינוני-מדדי בריאות במעמד חברתי 3.2.3

מתואר הפרופיל הדמוגרפי והחברתי של תושבים יהודים הגרים ביישובים  3.1.3בפרק 

ישנם הבדלים בהרכב , לפי פרופיל זה. לפי ארץ לידה, במעמד חברתי כלכלי בינוני

אמריקה -אפריקה וילידי אירופה-ילידי אסיה, כאשר ילידי ישראל צעירים יותר, יםאהגיל

מאופיינים באחוז הנמוך ביותר של נישואים , מועצות לשעברילידי ברית ה. מבוגרים יותר

שיעור בעלי השכלה של . ואילו בקרב ילידי ישראל נצפה האחוז הגבוה ביותר של רווקים

גבוה במיוחד בקרב ילידי ברית המועצות לשעבר  ונמוך ביותר  , שנות לימוד ויותר 13

עורים הגבוהים ביותר של ילידי ישראל מאופיינים בשי. אפריקה-בקרב ילידי אסיה

בקרב ילידי ישראל נמצא האחוז הנמוך ביותר של אלה שאינם שייכים , כמו כן. מועסקים

 לכוח עבודה 

כלכלי בינוני לפי ארץ -של יהודים במעמד חברתי, הן פיזית והן נפשית, מדדי הבריאות

לידי ישראל נצפים ערכים טובים יותר בקרב י, כמעט בכל המדדים. 9מוצגים בלוח , לידה

שיעור המעריכים את בריאותם מצוינת או טובה מאוד הינה : לעומת ילידי ארצות אחרות

אסיה  מילידי  34%, אמריקהוילידי אירופה מ 45%בקרב ילידי ישראל לעומת  74%

 .ברית המועצות לשעברמילידי  -17%-אפריקה וו

ומת ילידי ארצות הפרעות רגש וחרדה נפוצות פחות בקרב ילידי אירופה אמריקה לע

 (.  p=0.07,10.2%-12.6%לעומת  6.5%)אחרות בהן נצפו שכיחויות דומות 

ילידי ישראל נמצאו ביתרון רק בתחום ההשמנה , במדדים של התנהגות בריאות

(BMI>=30( )12% )חברתי -לעומת תושבים אחרים הגרים ביישובים במעמד כלכלי

שיעור המעשנים הינו הגבוה ביותר , אלבקרב ילידי ישר(. p<0.05; 21%-16%)בינוני 

הנמוך  הינו ,רפעמים בשבוע ויות 3לעומת האחרים ושיעור העוסקים בפעילות גופנית 

ביותר
2
. 

זאת לעומת . בקרב ילידי ישראל 28%שיעור המדווחים על בעיות שינה בלילה הינו 

י אירופה ילידי ישראל ויליד. בקרב ילידי ארצות אחרות 44.2% - 35.4% שיעורים של

לעומת ילידי ( בהתאמה 20.6%-ו 23.7%)אמריקה מדווחים פחות על ישנוניות ביום 

 (.בהתאמה 29.1%-ו 26.3%)אפריקה וברית המועצות לשעבר -אסיה

                                                 
2

כלכלית -שיעורים נמוכים של פעילים גופנית ושיעורים גבוהים של מעשנים בקרב יהודים ילידי ישראל ברמה חברתית  

אירופה , 19%אסיה אפריקה , 29%-ילידי ישראל: מעשנים)כלכלי גבוה -נצפו גם בקרב ילידי ישראל במעמד חברתי, בינונית

 (. 41%מ "בריה, 42%אירופה אמריקה , 31%אפריקה -ראל ואסיהילידי יש: פעילים גופנית. 26%מ "בריה, 17%אמריקה 
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ביקורים לנפש  13 –אפריקה -ביקורים אצל רופא משפחה תדירים יותר בקרב ילידי אסיה

ממצאים (. p<0.001)ביקורים בקרב ילידי ארצות אחרות  9-ל 6בממוצע בשנה לעומת בין 

 .אך גם הבדלים במאפיינים החברתיים, גילאיםאלה משקפים את ההבדלים בהרכב ה

 

יהודים לפי  –כלכלי בינוני -התנהגויות בריאות ושימוש בשירותים במעמד חברתי, בריאות: 9לוח 

 * ידה ארץ ל

 ארץ לידה          

             

 כ''סה              

 ישראל

 

100% 

 אפריקה-אסיה

 

100% 

 אמריקה-אירופה

 

100% 

צות ברית המוע

 לשעבר

100% 

 *הערכה עצמית של בריאות 

 טוב מאוד או מצוין  

 טוב   

 /            לא כל כך טוב  

 בכלל לא טוב  

 

73.9 

20.7 

5.5 

 

34.2 

46.6 

19.2 

 

45.3 

38.8 

15.9 

 

17.4 

51.8 

30.8 

 25.2 25.4 31.3 13.4 *ותמוגבלבעלי 

 60.1 64.8 52.6 29.1 *לפחות כרונית אחת חלהמ

 20.2 15.9 13.2 4.0 *דלקת פרקים

 37.2 27.5 30.9 20.2 *צוואר\כאב גב

 31.7 21.3 26.4 21.2 *כאב ראש

 23.1 14.3 11.3 2.6 *מחלת לב

 36.8 34.6 29.1 11.1 *לחץ דםיתר 

 (4.4) 9.5 (6.8) 6.4 אסטמה

 10.4 9.3 15.5 5.3 *סוכרת

 11.7 12.4 11.1 5.0 *וסקאול

 (4.3) (6.7) (4.2) 2.9 גידול סרטני

 21.1 16.1 16.1 12.0 +*30בעלי מסת גוף של 

 34.0 37.2 29.7 25.3 *עילות גופניתסקים בפעו

 28.0 17.4 23.8 31.3 *מעשנים

 29.1 20.6 26.3 23.7 ים ביוםישנוני

 35.4 39.2 44.2 28.1 *בעיית שינה אחת לפחות

 8.8 8.2 (7.4) 8.5 פציעה/תאונה

 12.6 16.2 16.6 10.7 *אושפזו בשנה האחרונה

 12.6 6.5 12.6 10.2 או חרדה/הפרעות רגש ו
 

 (טעות תקן) ממוצע

 * p<0.05  

היא מבטאה רמת מובהקות של ההבדלים בין ארבע קבוצות . רמת המובהקות מתייחסת להשוואות מרובות: הערה

 .ההבדלים בין זוגות של קבוצות תושבים לפי ארץ לידהשל ארץ לידה ואינה מעידה על רמת המובהקות של 

  

 (*GHQ) מדד מצוקה נפשית

 

17.7 (0.1) 19.9 (0.3) 18.9 (0.2) 21.5 (0.3) 

 בשנה לנפש ביקורים' מס

 * אצל רופא משפחה

6.0 (0.3) 

 

  13.0 (1.0) 8.8 (0.7) 8.8 (0.7) 
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מיליון וחצי תושבים ככלכלי בינוני מתגוררים -ביישובים במעמד חברתי :סיכום

הן בתכונות  ,הבחין בקבוצות אוכלוסייה בעלות מאפיינים שוניםלניתן . יהודים

רים בקרב השיעור הגבוה של צעי. דמוגרפיות וחברתיות והן במצב הבריאות והתפקוד

ילידי ישראל עשוי להסביר את מצב בריאותם ותפקודם טוב יותר לעומת קבוצות 

ילידי ישראל . נמצא שיותר ילידי ישראל מעשנים ופחות מהם פעילים גופנית. אחרות

מעריכים את בריאותם כמצוינת וטובה מאוד בשיעורים גבוהים בהרבה ומבקרים אצל 

 .  שאר קבוצות אוכלוסייהרופאי משפחה בתדירות נמוכה לעומת 

 

 

 ניתוח רב משתני 3.3

כמדד של . נבחן הקשר בין מאפיינים דמוגרפיים וחברתיים לבין מצב הבריאות, בפרק זה 

. מצב הבריאות נבחר אחוז התושבים המעריכים את מצבם הבריאותי כמצוין או טוב מאוד

ההבדלים בהרכב הוכנסו למודל משתנים דמוגרפיים וחברתיים על מנת לנטרל את 

 . הנחקרות ההדמוגרפי והחברתי של קבוצות האוכלוסיי

נמצא ששיעור המעריכים את בריאותם כמצוינת או , ('א10בלוח )לפי ניתוח רב משתני 

ים ורבע גדול באופן מובהק ביחס נהינו פי ש, כלכלי גבוה-טובה מאוד במעמד חברתי

במעמד בינוני ההבדל קטן (. 3.1- 1.6רווח בר סמך , 2.2= יחס צולב )למעמד הנמוך 

 (.1.6- 0.99רווח בר סמך , 1.3= יחס צולב )יותר והמובהקות גבולית 

לא נמצא הבדל בשיעור המעריכים את בריאותם ש' א10אפשר לראות בלוח , כמו כן

המצב המשפחתי . בין נשים לגבריםויהודים לערבים ה התושבים בין ,כמצוינת וטובה מאוד

ת שלילית להערכת הבריאות כאשר שיעור המעריכים את בריאותם יעצמאתורם תרומה 

יחס )כמצוינת או טובה מאוד נמוך בערך בשליש בקרב גרושים ואלמנים ביחס לנשואים 

לרמת ההשכלה . לא נמצא הבדל מובהק בין נשואים לרווקים(. בהתאמה 0.4, 0.3: צולב

ההערכה שיעור , ימוד גדלככל שמספר שנות ל: קשר חיובי מובהק להרגשה של בריאות

 13כאשר רמת ההשכלה הינה  4.5עד פי , גדל בריאות מצוינת או טובה מאודהעצמית של 

 .שנות לימוד 9שנות לימוד ומעלה ביחס להשכלה של עד 
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 (: מסוג רגרסיה לוגיסטית)ניתוח רב משתני : 'א10לוח 

 ,כלכלי-מעמד חברתיהערכה עצמית של מצב הבריאות כמצוין או טוב מאוד לפי 

 מספר שנות לימוד, מצב משפחתי, ילקבוצת ג, מגדר, קבוצת אוכלוסייה

 

קטגוריית  שם המשתנה

 התייחסות

 יחס צולב קטגוריות

OR 

95%  

 רווח בר סמך

 1.6 – 0.99 1.3 בינוני  נמוך  כלכלי -מעמד חברתי 

 3.1 – 1.6 2.2 גבוה   

 1.4 – 0.7 1.0 יהודים ואחרים ערבים קבוצת אוכלוסייה

 1.4 – 0.9 1.1 גברים נשים מגדר

 21.3 – 10.4 14.9 21-39 60+ קבוצת גיל

  40-59 3.6 2.7 – 4.6 

 0.4 – 0.2 0.3 חי בנפרד+ גרוש  נשוי מצב משפחתי

 0.6 – 0.3 0.4 אלמן  

 1.9 – 0.9 1.3 רווק  

 3.8 – 2.1 2.8 10-12 9עד  מספר שנות לימוד

  +13 4.5 3.3 – 6.1 

 

 

עבור , מציג ממצאי ניתוח רב משתני של הערכה עצמית של מצב הבריאות' ב10לוח 

 לאחר התקנון לפי רמת. למודל זה נוסף משתנה של ארץ לידה. האוכלוסייה היהודית בלבד

 

 (: מסוג רגרסיה לוגיסטית)ניתוח רב משתני : 'ב10לוח 

, מגדר, ארץ לידה, כלכלי-מעמד חברתי הערכה עצמית של מצב הבריאות כמצוין או טוב מאוד לפי

 יהודים בלבד. מספר שנות לימוד, מצב משפחתי, קבוצת גיל

 
קטגוריית  שם המשתנה

 התייחסות

  95% יחס צולב קטגוריות

 רווח בר סמך

 1.7 – 1.0 1.3 בינוני  נמוך  כלכלי -מעמד חברתי 

 1.9 – 0.9 1.3 גבוה   

ברית המועצות  ארץ לידה

 לשעבר
 32.0 – 15.3 22.1 ישראל

 21.6 – 9.8 14.6 אמריקה-אירופה  

 20.3 – 8.5 13.1 אפריקה-אסיה  

 1.4 – 0.8 1.1 גברים נשים מגדר

 27.7 – 10.5 17.1 21-39 60+ קבוצת גיל

  40-59 3.3 2.4 - 4.5 

 0.5 – 0.2 0.3 חי בנפרד+ גרוש  נשוי מצב משפחתי

 0.7 – 0.3 0.4 אלמן  

 1.8 – 0.6 1.1 רווק  

 4.0 – 1.9 2.7 10-12 9עד  מספר שנות לימוד

  +13 8.5 5.7 – 12.8 
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נשמרים ההבדלים בשיעור המעריכים את בריאותם , ההשכלה והמשתנים הדמוגרפיים

 9כפי שנצפו בלוח , כמצוינת או טובה מאוד בין קבוצות האוכלוסייה לפי ארץ לידה

בולטים ילידי ישראל המעריכים את מצב בריאותם . בקרב יהודים במעמד בינוני ,למעלה

, ילידי ברית המועצות לשעברשיעור של מ 22פי  בשיעור גבוה כמצוין או טוב מאוד

אפריקה מעריכים את -אמריקה ואסיה-ילידי אירופה. ואילך 1990שברובם עלו בשנת 

ילידי השיעורים של מ 13ופי  15הים פי בריאותם כמצוינת או טובה מאוד בשיעורים גבו

( של ישוב המגורים)כלכלי -ההבדלים בין רמות של מעמד חברתי. ברית המועצות לשעבר

 .מטושטשים ובמובהקות גבולית, לגבי ההערכה העצמית של הבריאות

 

 

, כלכלי הינו גורם עצמאי המנבא את הערכה עצמית של הבריאות–המעמד החברתי :סיכום

ההבדלים , בקרב האוכלוסייה היהודית בלבד. ומעלה 21אוכלוסיית בני בקרב כלל 

, כלכלי שונה-בהערכה העצמית של הבריאות בין תושבים הגרים ביישובים במעמד חברתי

הגורם המנבא הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה בקרב היהודים הינו ארץ . אינם מובהקים

מצב משפחתי והשכלה, מין, גיל, כלכלי-ללא קשר עם מעמד חברתי, לידה
3
. 

 

  

                                                 
3

את הממצאים אחרי ההוספה למודל של שלושה , כתוצאת לוואי, משתנים ניתן להוסיף-לממצאים של שני הניתוחים הרב 

, לפחות מחלה כרונית אחת, ויותר המצביע על השמנה 30של  BMI))מדד מסת הגוף : משתנים המצביעים על מצב הבריאות

זאת על מנת לבדוק את התרומה של גורמים אלה להרגשה הסובייקטיבית של הבריאות באופן עצמאי . לפחות בעיית שינה אחת

 .ממצאים אלה לא מוצגים בלוח. דמוגרפיים שהוכנסו למודל-מהמשתנים הסוציו

מצב , גיל, כלכלי של יישוב מגורים-ם גורמי סיכון לבריאות בכל מצב של מעמד חברתינמצא שהשמנה ובעיות שינה מהווי

ממתנים את ההבדלים , ל למודל"הכנסת המשתנים הנ, כמו כן. וארץ לידה( ערבים\יהודים)קבוצת אוכלוסייה , מגדר, משפחתי

 .של הערכה עצמית של הבריאות בין אוכלוסיות לפי ארץ לידה
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 קורי עכביש-הצגה גרפית. 4

, אוכלוסיות במעמד נמוך ובמעמד בינוני-כדי לסכם את כל הממצאים וההשוואות בין תת

"קורי עכביש"הוצגו הנתונים בשני תרשימים רב מימדים המכונים על ידינו תרשימי 
4

 .

בספרות על הקשר  המשתנים שמרכיבים את המימדים נבחרו בהתבסס על מידע הקיים

חושב ערך המדד , עבור כל מימד המייצג תחום נחקר. שבינם לבין הבריאות והתפקוד

חמישה צירים . אוכלוסייה אשר מסכם את היקף בעלי התכונות באותו מימד-עבור כל תת

על פני כל ציר צוינו ערכי המדד עבור כל אחת מתת . המימדים שנבחרו 5מייצגים את 

מצביע הציון על מצב טוב יותר , 10-ככל שערך המדד מתקרב ל. תהאוכלוסיות הנבדקו

 (. 1לשיטות חישוב ראה נספח )באותו תחום  

, האוכלוסייה המיוצגת-מצבם החברתי והבריאותי של תת, ככל ששטח המחומש גדול יותר

 .טוב יותר

 . אותברי.5תפקוד  .4אורחות חיים  .3מצב חברתי  .2דמוגרפיה  .1: נבחרו חמישה מימדים

 

המשתנים שבתוכם והקטגוריות שהוכנסו למודל של              , תיאור חמישה המימדים :11לוח 

 תרשימי קורי עכביש

 (אחוז)קטגוריות  משתנים מימד

 גיל דמוגרפיה

 מצב משפחתי

 +60בני -ו 21-39בני 

 נשואים 

 שנות לימוד  מצב חברתי

 תעסוקה

 *ל"שירות בצה

 ויותר שנות לימוד13

 מועסקים

 *ל"שירתו בצה

 אורחות חיים

 

 עישון

 פעילות גופנית

 מדד מסת גוף 

 מעשנים

פעמים  3פעילים לפחות 

 בשבוע

BMI =<30 

 מוגבלות בתפקוד יומיומי תפקוד

 איכות שינה בלילה

 ישנוניות ביום

 בעלי מוגבלות 

 שינה אחת תלפחות בעיי

 ישנוניים 

 הערכה עצמית של הבריאות  בריאות

 

מעריכים את בריאותם 

 מצוינת וטובה מאוד
 כלכלי בינוני בלבד-במעמד חברתיאוכלוסייה יהודית נכנס למודל עבור   *

                                                 
4

 .1נספח ראה על שיטות חישוב  להסברים מפורטים 

 .  ר איריס רסולי"פותחו בישראל במשרד הבריאות על ידי ענת שמש  וד, תרשימי קורי עכביש ושיטות החישוב

The 2). 2004בדצמבר  19-23תרשימים מסוג זה הוצגו לראשונה בכנס בינלאומי שהתקיים בירושלים בין הימים 
nd 

World 

Conference on Jewish Social and Medical Services for the Elderly, Program and Abstracts, p.35 )

 . של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה 98\1997ומעלה  60והתבססו על נתונים של סקר בני 
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ומבליט במבט אחד את המצב הטוב  8-ו 5מסכם את הממצאים שהוצגו בלוחות  1תרשים 

של התושבים היהודים לעומת הערבים הגרים ביישובים שסווגו , במרבית התחומים, יותר

זאת למרות מצבם ירוד יותר של התושבים היהודים בתחום . כלכלי נמוך-מד חברתיבמע

 . בעיקר בהיותם פחות צעירים ויותר מבוגרים וזקנים, הדמוגרפיה

עוד אפשר לראות שמצב הבריאות של התושבים הערבים הגרים ביישובים  1מתרשים 

עובדה זאת מצביעה על  .אינו שונה מזה של התושבים היהודים באותו מעמד, במעמד נמוך

כלכלי על הבריאות יותר מאשר המטען התרבותי השונה הנובע -משקל של המעמד החברתי

 . מעצם ההשתייכות לאוכלוסייה ערבית או יהודית

 

 

 

 יהודים וערבים -כלכלי נמוך -לתושבים במעמד חברתי" קורי עכביש" .1תרשים 

 

 

  

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 
 דמוגרפיה

משתנים  
 חברתיים  

 תפקוד בריאות

 אורחות חיים

 יהודים

 ערבים
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ומתאר את ההבדלים הקיימים בין  9-ו 6מסכם את הממצאים שהוצגו בלוחות  2תרשים 

יוצא דופן ומפתיע . כלכלי בינוני לפי ארץ לידתם-תושבים יהודים ביישובים במעמד חברתי

מצב בריאותם ותפקודם , למרות זאת. המצב הירוד יותר של ילידי ישראל באורחות חיים

ות טוב זה יתכן שמצב בריא. האוכלוסיות האחרות-של ילידי ישראל טוב יותר משאר תת

 2מתרשים . קשור לציון הגבוה שהתקבל הן במימד הדמוגרפיה והן במימד של מצב חברתי

מ לשעבר כמעט בכל "אפריקה וילידי בריה-ניתן להבחין במצב הירוד של ילידי אסיה

 .התחומים ובעיקר בבריאות ובתפקוד

 

 

 

 יהודים לפי  ארץ לידה –כלכלי בינוני -לתושבים במעמד חברתי" קורי עכביש": 2תרשים   
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 סיכום ודיון. 5

 

יתרונות של סקר זה . 2004-2003עבודה זאת התבססה על נתונים מסקר בריאות לאומי 

בשיטת ראיון פנים אל פנים בביתו של , באים לידי ביטוי בגודל המדגם והיענות גבוהה

חקרו בסקרי המרואיין ובקשת רחבה מאוד של תחומי חקירה הכוללים תחומים שלא נ

בעיות גופניות ומוגבלויות , כגון תפיסה עצמית של הבריאות האישית, בריאות אחרים

בקהילה ושימוש בשירותי  רגש וחרדהאבחנות של הפרעות , כאבים כרוניים, ממושכות

באמצעות שאלון מתוקף , הסקר בוצע במסגרת סקר בריאות הנפש בינלאומי(. 2)בריאות 

הנתונים שהופקו מסקר זה הם המעודכנים ביותר מסוגם ולא צפויים . ומותאם לישראל

 .נתונים מעודכנים יותר לטווח הקרוב

כלכלי -ן של אשכול חברתיהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הצמידה לקובץ הסקר את הנתו

כלכלי נעשה עבור כל -חישוב האשכול החברתי .אליו משתייך יישוב מגוריו של המרואיין

לא ניתן ביטוי לפערים , לפיכך. מועצה מקומית או מועצה אזורית כיחידה אחת, עיר

בעבודה . מועצה מקומית או מועצה אזורית, הפנימיים בין החלקים השונים של עיר

כלכליים של ישובי -צעו הקבצות לשלוש שכבות של אשכולות חברתייםהנוכחית בו

, נערכה השוואה בין שלוש השכבות ובוצע חיתוך על פני כל היישובים, בשלב שני. מגורים

אפשר , בשיטת ניתוח זו. כלכלי-אוכלוסיות בשכבה נתונה של מעמד חברתי-של תת

-צה בשלמותה באשכול חברתיעל המגבלה של דירוג עיר או מוע, במידה רבה, להתגבר

 .גיש את הנושא של הפריפריה החברתיתלהדכלכלי אחד ו

 

כלכליות של -מלמדים על הפערים הקיימים בין הרמות החברתיות ,הנתונים שהוצגו

הקשר בין מצב . הן במאפיינים החברתיים והן במדדים של בריאות ,היישובים בישראל

גם בעבודה זאת בולטים ההבדלים (. 5), (4), (1)כלכלי לבריאות נצפה במחקרים רבים 

 . במדדים של הבריאות באוכלוסיות המבוססות ביותר לעומת האחרות

 

מציג שלוש תת קבוצות , בשלוש קבוצות אשכולות פרופיל חברתי של התושבים

הפרופיל החברתי של היישובים במעמד גבוה מאופיין בשיעורים גבוהים . אוכלוסייה שונות

אנשים ששירתו , חילונים ולא דתיים, רווקים, מועסקים, משכילים,  ישראל יותר של ילידי

ים במאפיינים פערהממצאים מצביעים על כך שה. ל ובאחוז אפסי של ערבים"בצה
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קיימים בעיקר בין  הפערים. אחראים על ההבדלים בבריאות ותפקוד ,חברתיים ותרבותיים

לעומת תושבי , +21שבי ישראל בני מתו 35%בהם גרים , תושבי היישובים במעמד הנמוך

 1-4קבוצת היישובים באשכולות +. 21מבני  22%היישובים במעמד גבוה בהם גרים 

 . מתאפיינת באוכלוסייה ערבית גדולה, כלכלי הנמוך-המהווה את המעמד החברתי

 

כלכלי -מלמד שבתוך האוכלוסייה במעמד חברתי, ניתוח הנתונים לפי קבוצת אוכלוסייה

. התנהגותיים ותפקודיים, ימים פערים בין יהודים לערבים במאפיינים חברתייםקי, נמוך

דומה  ,כפי שהוגדר במודלים שהוצגו, של שתי האוכלוסיות מצב הבריאות ,לעומת זאת

מגלה מספר בעיות , הסתכלות על מדדי בריאות בודדים, אולם .ומתאפיין בערכים נמוכים

ושבים ערביים סובלים יותר ממצוקה נפשית ת: ייחודיות לכל אחת משתי האוכלוסיות

במילים . או חרדה ותושבים יהודים סובלים יותר מכאבי ראש כרוניים/ומהפרעות רגש ו

מסתמנת תמונה של שתי אוכלוסיות חלשות כאשר הליקויים בבריאות וגורמי , אחרות

יה לפי ארץ בין קבוצות אוכלוסיבבריאות אנו עדים להבדלים , כמו כן. הסיכון הינם שונים

ידוע בספרות שבקבוצות אתניות , בנוסף. כלכלי בינוני-לידה של יהודים במעמד חברתי

שונות קיים שוני בסגנון התגובה ואותה שאלה נתפסת לפעמים בצורה אחרת בקרב 

תופעה זו . (6)אוכלוסיות שונות גם אם היא מתורגמת לשפתו המדוברת של המרואיין 

 . הטיות בדיווח עצמיל ,לגרום לעתים ותעלול פחותהמודעות ו

מהווה צד ראשון , כלכלית נתונה-איתור קבוצות אוכלוסייה חלשות מתוך סביבה חברתית

גורמי הסיכון  באיתורהתערבות צריכות להתחיל  תוכניות. להתערבויות מקדמות בריאות

 בפנים החסמים העומדי של מיפוי .המאפיינים את קבוצות האוכלוסייה השונות, השונים

 לשאוף ובכךעל מנת לאתר דרכים להורדת חסמים אלה , הינו חיוני חלשות אוכלוסיות

 ולשיפור ייםחיים פור, בתעסוקה השתלבות, גבוהה להשכלה בנגישות שוויוןל

 .יכלכל-חברתי במצב

 

בקרב  נגישות פחותה לשירותי בריאותל בנוגעמעניין לציין שבניגוד לדעה הרווחת 

כפי שמתבטא  ,באוכלוסייה זו נמצא שימוש יתר בשירותי בריאות, הערביםהתושבים 

את ממצא אחרון זה תואם . ביקורים אצל רופאי משפחההאשפוזים ובמספר הבמספר 

יישובים ערביים נהנים מזמינות גבוהה יותר של רופאי "מחקר אחר הקובע כי  ו שלממצאי

" הכנסה ממוצעת ביישוב גודל העיר או, ללא קשר למיקום הגיאוגרפי, משפחה וילדים
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יש להעמיק בנושא זה כדי לבחון האם עודף זה נובע מנגישות וזמינות שהשתפרו (. 7), (3)

הגוררת אחריה ביקורים , במשך הזמן או דווקא בשל נגישות תרבותית נמוכה לשירותים

 . בשל העדר מענה לבעיות בריאותיות, חוזרים

 

נצפו פערים בין , כלכלי בינוני-מעמד חברתיבקרב התושבים היהודים הגרים ביישובים ב

. מסכם פערים אלה באופן חזותי" קורי עכביש"תרשים . תת אוכלוסיות לפי ארץ לידה

, האוכלוסייה המיוצגת-מצבם החברתי והבריאותי של תת, ככל ששטח המחומש גדול יותר

בפער , ותרמצבם הבריאותי והתפקודי של ילידי ישראל טוב י, לפי תרשים זה. טוב יותר

העובדה שלילידי ישראל יש אורחות חיים מנוגדות לעקרונות . הקבוצות-גדול משאר תת

כנראה בזכות היותם , לא משתקפת ברמה הגבוהה של בריאות ותפקוד, של קידום בריאות

, בהקשר של עישון ופעילות גופנית, ממצאים דומים. אוכלוסייה צעירה ובמצב חברתי טוב

הזדקנות הנשאלת השאלה האם . כלכלי גבוה-ישראל במעמד חברתי נצפו גם בקרב ילידי

עלולים , ללא שינוי בהרגלים לאורח חיים מקדם בריאות, של אוכלוסיית ילידי ישראל

הציון הגבוה בתחום של , מנגד. להביא להרעת מצב הבריאות והתפקוד במהלך השנים

ברתי של ילידי ברית אמריקה או בתחום של מצב חואורחות חיים של ילידי אירופה 

אינם מספיקים לבדם כדי להעלות את הציון בבריאות ובתפקוד של אותן  ,המועצות לשעבר

 .האוכלוסיות

 

מבליט גם הוא את , תרשים קורי עכביש עבור תושבים יהודים וערבים במעמד נמוך

בתרשים זה ניתן לראות שלמרות היתרון לכאורה של . האוכלוסיות-ההבדלים בין שתי תת

אין בכוחו של יתרון זה לתרום לרמות גבוהות יותר , התושבים הערבים בתחום הדמוגרפי

אם כי ראינו שההבדלים בבריאות בין האוכלוסייה הערבית לבין . של בריאות ותפקוד

פירושו של דבר הוא . אינם מהותיים, היהודית ביישובים במעמד נמוךהאוכלוסייה 

על מצב הבריאות ללא קשר להשתייכות  כלכלית עשויה להשפיע-שסביבה חברתית

הסבר למצב ירוד יותר בתפקוד של האוכלוסייה הערבית . לקבוצת אוכלוסייה זו או אחרת

אפשר למצוא ברמות הנמוכות של מעמד חברתי ושל אורחות חיים ויתכן גם בשל העדר 

היותה של . המונע התפתחות שלילית של התחלואה ,אבחון מוקדם והעדר טיפול

נובעת מילודה גבוהה אבל גם מתוחלת חיים קצרה יותר , וסייה הערבית צעירה יותרהאוכל

האוכלוסייה . בשל תמותה מוקדמת לעומת האוכלוסייה היהודית( 8)לאורך השנים 



39 

 

ויתכן גם מתת , כגון סוכרת או סרטן השד, הערבית סובלת הן מהופעה מוקדמת של מחלות

 (.3)צעירים יותר  גילאיםבלתמותה  ותשתי תופעות אלה גורמ. אבחון

 

זה סקר . 2003-2004עבודה זאת מתבססת על נתונים מסקר בריאות לאומי בשנים 

לאחרונה יש עדויות חיוביות של שיפור באיתור . בריאות האחרון שנעשה ברמה ארצית

מוקדם וטיפול יעיל של מחלות כרוניות בעקבות התערבויות ותוכניות אסטרטגיות של 

 . פים אחרים במערכת הבריאותהקופות ושל גו

של משרד הבריאות והלשכה המרכזית  2009קובץ הנתונים של סקר בריאות 

עומד להיות נגיש לחוקרים ואפשר יהיה לבדוק האם חל שיפור במדדי  ,לסטטיסטיקה

בכלל  5%-ידוע כבר שאחוז העישון ירד ביותר מ. הבריאות באוכלוסיות השונות בישראל

יחד . 2000 - 1999-נתון המקביל מסקר שנערך באותן השיטות בהאוכלוסייה לעומת ה

העשויים , צריך לזכור שקיימים עוד גורמים רבים שלא נכנסו למודל ולא נסקרו, עם זאת

מסורת ותפיסות , מידת לכידות האוכלוסייה, למשל הון חברתי. להשפיע על הבריאות

ודים של האוכלוסיות ושל איתור המאפיינים הייח, חקר גורמים אלה(. 3)תרבותיות 

כלכלי ואימוץ מדיניות של ארגון -חיפוש הדרכים המובילות לשינוי במצב חברתי, סביבתם

כל אלה עשויים , (10), (9) "בריאות והוגנות בבריאות בכל מדיניות" הבריאות העולמי 

 . לגרום לשיפור הבריאות והתפקוד של אוכלוסייה כולה

 

כלכלי אליו משתייך יישוב המגורים של -עבודה זו התבססה על דירוג האשכול החברתי

כלכלי של -אין ספק שדירוג חברתי. המרואיין ועל חתך של תת אוכלוסיות בתוך היישובים

היה מקל על איתור האוכלוסיות השונות מבחינת מעמדן , אזורים גיאוגרפיים קטנים יותר

לא ניתן לזהות את האזורים , י הנתונים הקיימים כיוםלפ, לדאבוננו. כלכלי-החברתי

 . בהם מתגוררים המרואיינים( ס"אג)הגיאוגרפיים הסטטיסטיים 

 

עבודת מחקר זו מתאספת לעבודות רבות שכבר נעשו בתחום של חקר אי השוויון  

ומחזקים  בישראל הפערים של חדשים היבטים חושפים הנוכחי המחקר ממצאי. בישראל

 . קיים בנושאהידע ה את
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  .1נספח 

 שיטת חישוב לתרשימי קורי עכביש

 

בעבודה הזאת . אוכלוסיות שונות-בין תת, של תרשימי קורי עכביש הינה השוואה רב מימדית המטרה

 :אוכלוסיות-הושוו שני סוגים של תת

 ,כלכלי נמוך-ערבים ויהודים הגרים ביישובים במעמד חברתי .1

 .כלכלי בינוני-הגרים ביישובים במעמד חברתי, יהודים לפי ארץ לידה .2

 .EXCELמ של התוכנה "תרשימי מכ בעזרת נבנותרשימי קורי עכביש 

, בעולם התוכן ,הקשורים( תפקוד ובריאות, אורחות חיים, מצב חברתי, דמוגרפיה)מימדים  5נקבעו 

מסודרים לפי חמשת המימדים כפי שמופיע בלוח , המשתנים שנבחרו לבניית קורי העכביש. זה לזה

ך משתני הסקר כמבטאים עולם התוכן המשתנים המרכיבים את המימד נבחרו מתו. המובא למטה 11

 .של המימד המסוים

 המשתנים שבתוכם והקטגוריות שהוכנסו למודל, תיאור חמישה המימדים  :11לוח 

 (אחוז)קטגוריות  משתנים מימד

 גיל דמוגרפיה

 מצב משפחתי

 +60בני -ו 21-39בני 

 נשואים 

 שנות לימוד  מצב חברתי

 תעסוקה

 *ל"שירות בצה

 לימודויותר שנות 13

 מועסקים

 *ל"שירתו בצה

 אורחות חיים

 

 עישון

 פעילות גופנית

 מדד מסת גוף 

 מעשנים

 פעמים בשבוע 3פעילים לפחות 

BMI =<30 

 מוגבלות בתפקוד יומיומי תפקוד

 איכות שינה בלילה

 ישנוניות ביום

 בעלי מוגבלות 

 שינה אחת תלפחות בעיי

 ישנוניים 

מעריכים את בריאותם מצוינת  הערכה עצמית של הבריאות  בריאות

 וטובה מאוד

 
, חושבו אחוזי בעלי התכונה בתוך כל מימד, להשוות םהאוכלוסיות אותה מעונייני-עבור כל אחת מתת

מחישוב זה מתקבל העודף או (. ממוצע)כ האוכלוסייה "והיחס בינו לבין אחוז בעלי אותה תכונה בסה

אוכלוסייה -הבדלים אלה בין השיעור בתת. מוצעאוכלוסייה אחת לעומת המ-המחסור באחוזים בתת

 6-מצביע על מצב הגרוע ביותר ו 0כאשר , לפי גודל ההבדל, 6עד  0-מדורגים מ, מסוימת לבין הממוצע

 .ניתן לראות את פירוט הדירוג, 1.1בלוח . מצביע על מצב הטוב ביותר

 

 . פירוט דירוג ההבדלים לפי גודל ההבדל. 1.1לוח 

 ממוצע הארצימה סטייה שלילית ממוצע   הממוצע הארציחיובית מ סטייה

6 5 4 3 2 1 0 

30%+ 20%-29% 10-19% 0 -9% 10-19% 20%-29% 30% + 
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מחלקים , מסכמים את מספר נקודות הדירוג, החישוב נעשה עבור כל המשתנים המרכיבים את המימד

על מנת לציין נקודה , 10-ומכפילים ב( מקסימום ניקוד אפשרי בכל משתנה) 6במספר המשתנים כפול 

 . על אורך הציר של המימד שבנדון( מצב מצויין=10מצב גרוע עד = 0-מ)

מצייר , הקו הרציף המחבר בין הנקודות של המימדים השונים. משת המימדיםחישוב דומה נעשה בכל ח

 .האוכלוסייה על חמשת המימדים-מחומש המתאר את תת

 .חוזרים על החישובים עבור תת האוכלוסיות האחרות ומשווים

 

 .דוגמה

הערכים של המשתנים במימד , (2.1לוח )לדוגמה , מחושבים למטה, לצורך המחשה של החישובים

 .כלכלי נמוך-האוכלוסיות להשוואה הן יהודים וערבים במימד חברתי-תת. ורחות חייםא

 

 כלכלי נמוך-ערבים במעמד חברתי\יהודים-שיעור בעלי תכונה ויחס לעומת הממוצע-2.1לוח 

 

 שיעור בעלי התכונה
 אחוזים

 ממוצע\אוכלוסייה-יחס תת

ייםחאורחות    ערבים יהודים 
מעמד כ "סה

 (ממוצע)נמוך

 
יחס 

 ממוצע\יהודים

 
יחס 

 ממוצע\ערבים

 1.18 0.90 27.6 32.6 24.8 מעשנים
עילים פ
 ופניתג

29.4 13.7 23.7 
1.24 0.58 

30<=BMI 16.2 18.5 17.0 0.95 1.09 

 
 . עישון והשמנה הם שני משתנים הקשורים באופן שלילי לבריאות. פעילות גופנית הינה חיובית לבריאות

ואילו עודף בעישון  1.1יקבל ניקוד בהתאם לצד הימני של לוח  9%גופנית מעל לפיכך עודף פעילות 

למשל היחס בין . הסתכלות הפוכה תהיה כאשר יש מחסור. יקבל ניקוד בהתאם לצד השמאלי של הלוח

הדירוג , היות והעישון פוגע בבריאות. 1.18שיעור המעשנים בקרב הערבים לבין השיעור בממוצע הינו 

 (.3.1לוח ) 2והוא  1.1מאלי של לוח נקבע בצד הש

אילו בכל אחד (. 3.1לוח )ניקח את אוכלוסיית היהודים ונתאר את המשך החישובים , בהמשך של הדוגמה

סכום הציונים , (יציון המצביע על מצב אופטימאל) 6מהמשתנים של מימד אורחות חיים היה מתקבל ציון 

כדי לקבל את הציון  18-ב( 12)ים שהתקבל למעשה לפיכך חילקנו את סכום הציונ.  18המרבי היה 

כדי להציב את הנקודה על ציר של מימד  10-היחסי לעומת המקסימום האפשרי והכפלנו את התוצאה ב

 (1.1ראה תרשים (. )6.7) 10עד  0-אורחות חיים מ
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 כ וציון על ציר של המימד אורחות חיים"סה, ציונים בכל אחד מהמשתנים - 3.1לוח 

 .כלכלי נמוך-יהודים וערבים במעמד חברתי                           

 ערבים יהודים חיים ותאורח   

 2 4 מעשנים                    

 0 5  ופניתגעילים פ                    

                       >=03 BMI     בעלי  3 3 

 5 12  כ"סה                     

 2.8 6.7 על הציר של מימד אורחות חיים נקודת ציון

   

                                   
  

    

 יהודים וערבים וציונים  -כלכלי נמוך -לתושבים במעמד חברתי" קורי עכביש. "1.1תרשים 

 על ציר אורחות חיים                   

 

 

 
פותחו בישראל במשרד הבריאות על ידי ענת , בתחום הבריאותביש כתרשימי קורי עו שיטות החישוב

לראשונה בכנס בינלאומי שהתקיים  בישראל תרשימים מסוג זה הוצגו. ר איריס רסולי"שמש וד

כאשר החישובים לתרשימים התבססו על נתונים של  ,(1) 2004בדצמבר  19-23בירושלים בין הימים 

ועל העיבודים שנעשו במשרד ( 2)מרכזית לסטטיסטיקה של הלשכה ה 1998\1997ומעלה  60סקר בני 

המכון הלאומי של השנתי השישי למדיניות בריאות בהמשך הוצגו התרשימים גם בכנס (. 3)הבריאות 

6.7 
2.8 

 דמוגרפיה

 מצב חברתי

 תפקוד בריאות  

 אורחות חיים

 יהודים

 ערבים
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ובכנס של האגודה הישראלית לסוציולוגיה  2007בדצמבר , לחקר שרותי הבריאות ומדיניות הבריאות

 .2007בפברואר 

( הולנד)בסוף שנות השמונים בפרסום באתר אינטרנטי של העיר רוטרדם תרשימים מסוג זה הופיעו 

בפרסום . הפרסום אינו מופיע יותר באתר ואינו נגיש כיוםHealth Barometer("3 .)"במסמך שכותרתו 

מציינים שהמטרה הייתה למצוא צורה של תרשים מתאימה להצגה של מספר רב של תכונות בו זמנית
5
. 

במדעי חברה במטרה למדוד את , EXCELמ של התוכנה "נעשה שימוש בתרשימי מק, בפרסומים אחרים

פרסמה  ,לאחרונה(. 9-5)מידת השתתפות הציבור בפעילויות של קידום בריאות ובתוכניות קהילתיות 

כיצד מעריכים יעילות של שירותי "או " כיצד מודדים בריאות"חוברת המעלה שאלות כגון  OECD-ה

בישראל יושמה (. 10)ם "תשובות לשאלות אלה מסופקות בחלקן על ידי שימוש בתרשימי מק". ריאותב

(.11)על מנת להעריך את יישום העקרונות והאסטרטגיות בערים בריאות בישראל , הצגה גרפית זאת

                                                 
5

 : הציטוט המדויק הינו כדלקמן 

"It may be clear that the finding of the most suitable graphical presentation for several characteristics in 

one time was the goal. The way of presentation from the Institute of Dutch Quality meets best the 

requirements." 
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vii 

 

that comes with belonging to one population group or another.  

Strategic plans for coping with inequalities in health begin with mapping 

the obstacles that stand before weak populations and with the detection 

of ways to remove them. The goal is to improve socio-economic status 

and enable all the population groups which comprise Israeli society, 

access to higher education, integration into the workforce and a 

productive way of life. 
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countries, especially those from the former USSR. As compared to 

other population groups, Israeli-born residents: 

 -  assess their health as excellent or very good in higher rates 

 -  have higher smoking rates 

-  have lower rates of physical activity 

-  visit the family doctor in lower rates 

 

The differences between Israeli born and other groups in self 

assessment of health remain evident in multivariate analysis even when 

age and other demographic and social variables are entered into the 

model.  

 

Summary 

The data that are presented in this work demonstrate that gaps exist in 

Israel between groups of localities on different socio-economic levels 

both in social characteristics and in health measures. A comparison 

between population groups who live in localities on a given socio-

economic level and the identification of weak populations within that 

level, may point to a social periphery. The spider-web graphics 

accentuate the differences in health and functional status between 

groups of residents who live in similar socio-economic environments but 

who have different demographic, social and cultural characteristics. 

 The spider-web graph which compares Jews and Arabs who live in low 

socio-economic localities, points to a lower level of functioning among 

Arabs. On the other hand, the health status of Jewish and Arab residents 

is similar. This finding may suggest that low socio-economic status is 

more likely to influence health than is the different cultural background 
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No significant differences were observed between the middle and 

lowest levels. 

 

� 92% of all Arabs residents in Israel (449,330) and 26% of Jews 

(796,620) live in localities on the low socio-economic level. 

 

In a comparison between Arab and Jewish residents in localities 

with low socio-economic standing, no differences in health status 

were found between the two populations. 

In other areas the comparisons indicate that: 

  - The Arab population is younger, less educated and has lower  

     employment rates than the  Jewish  population 

            -  Physical disability is more common among Arab residents (25% 

                vs. 19%  among Jews) 

            -  Arab residents suffer more from emotional distress (GHQ=22.2) 

               and disorders of anxiety and affect (11.2%) as compared to 

               Jewish residents (GHQ=19.1, 8.6 respectively)  

            -  Arab residents exercise less than Jewish residents (13.7%  

               29.4%) and smoke more (32.6% vs. 24.8% respectively) 

            -  Arab residents use health services more than Jewish residents 

 

� The Jewish residents who live in localities of middle socio-

economic standing comprise 92% of the total population on this 

level. In an analysis of Jewish residents by country of birth, 

significant gaps in health and functional status were found, in 

favor of native born Israelis as compared to natives of other 
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The identification of health gaps between different population groups 

allows for the focusing of interventions to reduce inequalities in 

accordance with the specific character and needs of the target 

populations. 

 

Methods 

The source of the data used is the Israel National Health Survey 2003/4 

that was carried out by the Health Ministry and the Central Bureau of 

Statistics. About 5,000 residents ages 21 and over were interviewed.  

The survey did not include residents of East Jerusalem. The socio-

economic cluster of each respondent's locality was attached to the data 

(cluster 1 being the lowest and cluster 10 the highest). In this study, the 

ten clusters were regrouped into three:  low socio-economic status 

(1,295,246 residents), middle (1,579,876) and high (795,878). 

 

Main findings 

� From a comparison between the three socio-economic levels in 

the total Jewish population, better health status is observed 

among residents on the highest socio-economic level, as 

compared to the other two groups.   Jews on the highest socio-

economic level:   

            -  have higher rates of physical activity 

-  have lower rates of obesity 

-  suffer less from physical disability, sleep disturbance and 

   daytime sleepiness 

-  visit their family doctor less frequently  
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Abstract 

 

Introduction 

According to the World Health Organization as well as the Israel Ministry 

of Health, gaps in health derive from differences in social, environmental 

and cultural characteristics. The association between socio-economic 

status and health is recognized in the professional literature. The socio-

economic cluster of a residential locality to which an interviewee 

belongs, can serve as an approximation of his individual socio-economic 

status. Albeit, there are at times variations among residents from the 

standpoint of their individual socio-economic status: especially in larger 

municipalities, it is possible to identify different groups by their socio-

economic and health characteristics. The identification of these 

population groups, from similar socio-economic environments, crosses 

municipal borders and points to a social periphery with no relation to 

geographic location. 

 

The uniqueness of this study is in its different perspective on the 

identification of health gaps. Its purpose is to identify gaps: 

• Between residents who live in localities which are on differing 

socio-economic levels 

• between communities which are on the same socio-economic 

level but who have different social and cultural characteristics 
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