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 השוויון: המשך המעקב-. מגמות עיקריות בתחום אי1פרק 

 

 כלכלי: עדכון תמונת מצב-שוויון חברתי-אי 1.1

מדינות ביחס לחשובים כלכליים וחברתיים מדדים מצטיינת במספר ישראל  2017סוף שנת נכון ל

נמוך אבטלה שיעור רמת החיים גבוהה, קצב צמיחה גבוה, יציבות כלכלית,  הם:יבינ אחרות

  .2מחייהם. של התושביםושביעות רצון גבוהה  1במיוחד

למדינות הישגים נמוכים בהשוואה מציגה ישראל  לשלילה בהםמספר מדדים  יםבולט ,על רקע זה

איכות יוקר הדיור, משתכרים שכר מינימום, עובדים השיעור גבוה במיוחד של  ,לדוגמאאחרות, 

פערי הכנסות גבוהים ומדדי עוני, אשר מציבים את ישראל  ניכרים. לצד אלו 3סביבה ירודה

מצוקה כלכלית לעוני והשוויון בהכנסות, -אילבתוך כך,  ביחס למדינות מפותחות. תחתית הדרוג ב

 יצירת פערים בבריאות ובנגישות לשירותי בריאות. תפקיד משמעותי ב

, נזכיר, 4של המוסד לביטוח לאומילפני הצגת נתוני העוני, המבוססים ברובם על פרסום דוח העוני 

שיטת מדידה במבוצעת בתחום זה המדידה של עוני בישראל כמו גם השוואה בין לאומית כי 

שיעור  של במדידה יחסית (,absolute poverty) (, ולא אבסולוטית relative povertyיחסית )

כמחצית מההכנסה החיצונית הפנויה לנפש סטנדרטית. שנקבע על ידי קו העוני  תנמדדההעניים 

עלייה ברמת קו העוני ובהתאם לכך שיעור המשפחות העניות עולים במקביל לבשיטות מדידה זו 

 לנפש תקנית.₪  2,527עמד קו העוני על  2015 בשנתבישראל, . 5החיים

, 2015מורכבת. מצד אחד, בשנת תמונה מגלה בשנים האחרונות מגמות נתוני העוני אחר מעקב 

המשפחות העניות  בשיעור 0.3%של קלה עלייה נרשמה נתוני העוני,  פורסמואחרונה בה השנה ה

משפחות  460,800 -מבחינת המספרים האבסולוטיים מדובר ב .6(1ביחס לשנה הקודמת )תרשים 

האוכלוסייה המצוי מתחת שיעור ) בתחולת העוני, באותה התקופה נרשמה ירידה מצד שני. עניות

 (.1%( וילדים )ירידה של 0.3%של נפשות )ירידה של  (לקו העוני

נפשות העניות לעומת ירידה בשיעור ה המשפחותעלייה בשיעור  -במגמות זה חוסר התאמה 

המהווים למעלה ממחצית  והילדים מוסבר על ידי ירידה בתחולת העוני בקרב משפחות עם ילדים,

                                                                 
1

הסתכם אחוז  2017נמצאת בשפל היסטורי. באוגוסט  על פי נתוני למ''ס רמת האבטלה בישראל 
 .4.1% -המובטלים בישראל ב

2
 http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/israel/  

3
 https://www.oecd.org/eco/surveys/Flyer-Israel-2016-OECD-hebrew.pdf 

 
4

 , דוח שנתי. המוסד לביטוח לאומי.2015מדדי העוני והפערים החברתיים . 2016אנדבלד מ' וחב'.  
5

מצב עוני בישראל באמצעות מספר אינדיקטורים נוספים, אשר אמורים  מנתח אתהמוסד לביטוח לאומי  
 התמונה המתקבלת.את לאמת 

6
 .(4) שם 

http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/israel/
http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/israel/
https://www.oecd.org/eco/surveys/Flyer-Israel-2016-OECD-hebrew.pdf
https://www.oecd.org/eco/surveys/Flyer-Israel-2016-OECD-hebrew.pdf
https://www.oecd.org/eco/surveys/Flyer-Israel-2016-OECD-hebrew.pdf
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. (לא כולל קשישים)לעומת עלייה בתחולת העוני במשפחות ללא ילדים  המשפחות העניות,

  7והעלאת שכר המינימום בתקופה זו. 2015הסיבות לכך נעוצות בהגדלת קצבת הילדים בשנת 

בקרב כך,  .8במדדיםגבוהה עלייה בין שתי השנים נרשמה  חומרת  ועומק העוני, בהתייחס ל 

 בעומק העוני. 4%, חלה עלייה של 2015בשנת  פשותנ 764,200שמנתה  , קבוצהילדיםה

 
 , אחוזים: שיעור המשפחות העניות בישראל1תרשים 

 

 
 

2016אנדבלד מ' וחב'.  מקור:  
 .חל שינוי בצורת החישוב בשל שינויים בסקר של למ''ס 2012בשנת על פי שיטת מדידה יחסית. הערה: 

 

. נבחנו במסגרת דוח העוניחברתיות שהקבוצות הברוב  נצפושינויים חיוביים במדד תחולת העוני 

 21.7% -ל 2014בשנת  23.1% -מ ,קשישים עניות בקרבה משפחותהבשיעור דה יירכך, נרשמה 

העלאת קצבאות זקנה אחת הסיבות לירידה היא על פי המוסד לביטוח לאומי, . 2015בשנת 

מדדים הזאת, בתקופה זו עלו עם . 20159בשנת  שבוצעה השלמת הכנסהבתוספת ושארים 

מספר הקשישים העניים הסתכם בהתאמה.  7% -וכ 5% -עומק וחומרת העוני בכהמתייחסים 

 . נפש 187,500 -בה זו שנב

. %3.22 -ל %3.23 -, ממשפחות עם ילדיםמתונה בתחולת העוני בקרב  ירידהנרשמה כמו כן 

 .  2015-ב 17.7%-ל 2014-ב 18.0%-נרשמה ירידה קלה  מ ,עוליםה משפחותבקרב 

 21.8% -ל 2014בשנת  25.1% -,  ממשפחות חד הוריותנרשמה בקרב מדד העוני ירידה חדה ב

 16% -פחת באוכלוסייה הענייה מתוך סך כל ההיחסי של משפחות אלו  ןחלקכאשר , 2015בשנת 

                                                                 
7

 .(4) שם 
8

כיחס פער  נמדד( FGT)מדד חומרת העוני ; קו העונימעומק העוני נמדד כמרחק מהכנסות המשפחה  
 יותר גבוה משקל מתן תוך העוני עומק עם העוני תחולת השפעת את משלב  FGTמדד ההכנסות הריבועי.

 יותר. לעניים
9

 (.4שם ) 

18.1 

19.3 

20.3 
20.6 

20.0 19.9 19.9 

20.5 

19.8 19.9 

19.4 

18.6 
18.8 

19.1 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
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, כגון שיפור שנעשו ירידה זו קשורה לצעדי מדינייםעל פי המוסד לביטוח לאומי,  בין שתי השנים.

 .10חד הוריותמשפחות בגובה מענק העבודה של 

בשנת  48.7% -בשיעור המשפחות העניות  ירידה חדהמעידים גם כן על  החרדיהנתונים מהמגזר 

על פי המוסד לביטוח צמצום ממדי העוני במגזר קשור  .הקודמתבשנת  54.3%לעומת  2015

 .201511בשנת  של קבוצה זו  בהכנסה מעבודהגידול ל הןו קצבאות הילדיםבגידול ל הןלאומי, 

  .12, בעיקר בקרב גברים חרדיםהמועסקים במגזרעלייה מתמדת בשיעור בשמקורה , תוצאה

עלה שיעור  , בקרבםהמשפחות העובדותנמנות  עלתהבין הקבוצות שתחולת העוני שלהם 

עומק העוני של משפחות עם בתקופה זו עלה  .0.2%של  קלהה יעלהמשפחות מתחת לקו העוני 

של יציאה מעוני  דרך עבודה ולא במקרים , תופעה מוכרת 19% -שני מפרנסים בשיעור חד של כ

  .13אותבדרך קצ

-ב 53.3% -ל 2014בשנת  52.6%-מנצפתה עלייה בתחולת העוני של המשפחות  הערביבמגזר 

בנוסף  .גידול בקצבאות ילדים, זאת למרות עניים נפשות והילדיםהכמו גם עלייה בשיעור , 2014

(. המקור לכך , בהתאמה3% -ו 2%-בלעומק ולחומרת העוני )המתייחסים מדדים הלכך עלו גם 

הוא הירידה בהכנסה מעבודה, כפי שנרשמה בסקר הוצאות משקי הבית, המשמש כבסיס לדוח 

מידע מרשות ם ימוש במקורות מידע נוספים, ביניההעוני. המחברים של דוח העוני מציינים, כי ש

, על כן ייתכן בתקופה זו ל עלייה ריאלית בשכר ובתעסוקה בקרב ערביםע , מצביע דווקאהמיסים

העלייה שנצפתה במדד אינה משקפת דברים נכונה ונובעת מבעיות מתודולוגיות בסקר ובראשן ו

 . 14ממיעוט תצפיות

בין השנים במגזר הערבי נרשמה עלייה בשיעור מועסקים בעשור האחרון, בייחוד בקרב הנשים. 

עלה המועסקות נשים השיעור , ואילו 5% -בכשיעור גברים ערבים מועסקים עלה  2015 -ל 2005

העוני וחומרתו מוסיפים  תיחד עם זאת, הנתונים אודות תחול. 15בתקופה המקבילה 10% -ב

 להיות קשים.

 . תחולת העוני בקבוצהועד גיל פנסיה 46גילאי ייה בממדי העוני נצפתה בקבוצת אוכלוסייה בעל

 .2015בשנת  14.3% -ל 2014בשנת  12.2% -מעלתה זו 

מדינות אחרות מגלה, כי בישראל גם בהשוואה לבחינה של רמת העוני לפי קבוצות גיל בישראל 

שיעור הקשישים וגם שיעור הילדים הנמצאים מתחת לקו העוני גבוה יותר משיעור העניים בגילאי 

 (. זאת לעומת מדינות כמו דנמרק ופינלנד, בהן שיעור הילדים והקשישים מתחת2תרשים הביניים )

 לקו העוני נמוך יותר ביחס לאוכלוסייה הכללית. 

                                                                 
10

 (.4שם ) 
11

 (.4שם ) 
12

, מרכז מחקר ומידע של נתונים על תעסוקת חרדיםלפי נתוני המועצה הלאומית לכלכלה. מתוך מסמך   
 .2016כנסת, 

13
 (.4שם ) 
14

ככל אשר  , הביתהוצאות משק סקר של המוסד לביטוח לאומי מבוססים על  עונידוח  יש להזכיר, כי נתוני 
  .סקר אינו נטול הטעיות או בעיות מתודולוגיות

15
 שנתון סטטיסטי לישראל, שנים שונות. 
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בעל משמעות בהשוואה בין לאומית הוא מצב תחולת העוני לפני ואחרי תשלומי העברה  עוד נתון

ומסים. מנתוני המוסד לביטוח לאומי מסתבר, כי לפני העברות, כגון קצבאות ותשלומי חובה, 

(, 28.8%מול  26.8%בתחולת העוני )   OECDישראל ממוקמת נמוך יותר מהממוצע של מדינות

 . 16(11.5% לעומת 19.6%מקום הראשון, הרחק מהממוצע )הל אואילו אחרי העברות, ישראל עולה 

המשמעות של הנתונים היא שבתחום העוני מצבם של שתי קבוצות אלו בישראל חמור יותר, 

 וממדי התמיכה הכלכלית הניתנות לשתי אוכלוסיות אלה קטנים יותר.

 OECD ,2115 -בהשוואה בין מדינות ה אוכלוסייה מתחת לקו העוני לפי גיל .2 שיםתר

 OECD Income Distribution Data Baseמקור: 

 

                                                                 
16
 , המוסד לביטוח לאומי.2015מדדי העוני והפערים החברתיים, הצגת דו''ח העוני לשנת  
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 :ביתהראש משק תחולת העוני לפי שנות לימוד של גם נתונים של מציג המוסד לביטוח לאומי 

 13.2%זאת לעומת  , 44.9%היא  יםשנ 8 תחולת העוני במשפחות עם ראש משק בית שלמד עד

 ,מקום לציין, כי בדומה לתעסוקההכאן  שנים ויותר. 13בקרב משפחות עם ראש משק בית שלמד 

 בעלייה מתמדת.  יםההשכלה נמצאמדדי גם 

 העלי נרשמה חיפהו תל אביבירושלים,  ותנמצא כי במחוז מחוז מגוריםבפילוח נתוני העוני לפי 

חוז חיפה, בו עלתה תחולת נצפתה במשל משפחות. העלייה המשמעותית ביותר ממדי העוני ב

חלה ירידה בתקופה  , מרכז ודרוםצפוןבמחוז . 2015-ב 22.6%-ל 2014-ב 17.2%-העוני מ

 . המקבילה

נרשם מחוז  מנגד,משפחות עניות.  36.6%עני ביותר עם המחוז המחוז ירושלים נשאר  2015-ב

 יות. משפחות ענ 9.8%מרכז עם 

מספר צעדים שצפויים להשפיע על שיפור המצב על ביצוע הוחלט  2016שנת בהדוח מציין, כי 

, הגדלת קצבת למקבלי השלמת הכנסה קצבת זקנה העלאתהחברתי: העלאת שכר מינימום, 

, כגון 2017החלטות מדיניות שהתקבלו בשנת  ותמצטרפלאלה . 17חיסכון לכל ילדתוכנית ונכות, 

 יי עוני.דנכות. ייתכן וכל אלה יתרמו לשיפור המצב הכלכלי וימצאו ביטוי במדהקצבת של הגדלה 

, בדומה לשנים הקודמות, ממוקמת בראש סולם העוני ישראל, 2015ביחס למדינות אחרות, בשנת 

 .OECD-בהשוואה למדינות ה

 (1) 2115אחוזים,  נבחרות, OECD-במדינות ההיחסי : העוני 3 תרשים

 

 www.oecd.org/social/income-distribution-database.htmמקור: 
 הערות:

 .2014ברוב המדינות הנתון המעודכן הוא לשנת  .1
 מדידת העוני מתבצעת על פי שיטת המדידה היחסית. .2

                                                                 
17

 (.4שם ) 
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 ני ימדד ג' -שוויון בהכנסות -אי

שוויון כלכלי -מהווה אינדיקטור כלכלי מרכזי למדידת איה, 18'ני לבחינת התפלגות ההכנסותיגמדד 

מדובר  .(4)תרשים  ביחס לשנה הקודמת (משמעותית), ירידה 0.35על  2016עמד בשנת  בחברה,

  . 2009שנצפתה החל משנת בישראל המשפחות בין בהכנסות פער מגמה של צמצום הההמשך ב

 
שוויון בהכנסות בישראל,-'ני למדידת איי. מדד ג4תרשים   

 לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית
 

 
 

 .2017 נובמברב 12, הודעה לעיתונות, 2016מקור: למ"ס, ממצאים מסקר הוצאות משק הבית 
 הערות:

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

 

שוויון גבוה במיוחד בהתפלגות -המדינות בעלות איממוקמת עם שראל ימבחינה בין לאומית, 

אולם נראה, כי המגמה לצמצם פערי הכנסות הנצפית בישראל בעשור . (3)תרשים  ההכנסות

, OECD -ה תהליכים המתרחשים במדינות מפותחות אחרות. על פי נתוניהיא בניגוד להאחרון 

יתרה  .החברות בארגון קיימת מגמת עלייה בפער בהכנסות בתוך המדינותבעשורים האחרונים 

מדד ג'יני  .19לשיא היסטוריהגיעה שוויון בהתפלגות ההכנסות ה-יבשנים האחרונות רמת אמזו, 

 גבוה ביותרההערך  , שהוא(5)תרשים  2015 -ב 0.316 -ל הגיעהממוצע של מדינות הארגון 

  אמצע שנות השמונים. מאזהנצפה 

                                                                 

18
שוויון בין משקי הבית -מעיד על חלוקת הכנסה שוויונית. המדד מודד אי 0, כאשר 1 -ל 0נע בין  מדד הג'יני 

 לפי הכנסה כספית נטו לנפש סטנדרטית.

19
  http://www.oecd.org/social/income-distribution-database.htm  
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, בתקופה האחרונה אירופהמדינות במרקם הדמוגרפי והחברתי כי שינוים מהותיים ב ניתן להניח,

ואף צפוי  ההכנסות על פערמשליך ביניהם הגירה המונית, צמצום ילודה והזדקנות האוכלוסייה, 

 .להחריף אותו בשנים הבאות

 
 )לאחר תשלומי העברה ומיסים( בהכנסה שוויון -אי -ג'ינימדד : 5 תרשים

  2115, במדינות נבחרות

 

  www.oecd.org/social/income-distribution-database.htmמקור: 
 .2014הערה: ברוב המדינות הנתון המעודכן הוא לשנת 
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 בריאות מדדיבשוויון -אי תחוםב עיקריותמגמות  1.2 פרק

 תוחלת חיים

לעומת  0.6של  עלייהבקרב גברים,  80.7הממוצעת בישראל הייתה  1תוחלת החיים 2016בשנת 

 . 2שנה שעברההמ 0.1עליה של בקרב נשים,  84.2 -השנה הקודמת, ו

תוחלת כי מראה  (2015)נתוני  OECD -בחינה של תוחלת החיים בישראל בהשוואה למדינות ה

)יחד עם  OECD-מדינות ההמבין  התשיעיתהיא  (2015בשנת  80.1) חיים בקרב הגברים בישראלה

-במדינות השנים מהממוצע  2.2-( וגבוהה ב, ירידה של שלוש מקומות ביחס לשנה הקודמתספרד

OECD מבין מדינות ה 13-במקום הבאותה השנה דורגה . תוחלת החיים של הנשים-OECD  יחד(

  .OECD-מהממוצע במדינות ה שנהגבוהה בנמצאה (, ו, ירידה של שני מקומותשבדיהעם 

, 2010חלה בשנת ירידה שה, OECD -נמשכת ירידה בדירוג תוחלת חיים בישראל ביחס למדינות ה

  בקרב גברים.  תשיעיל שניומהמקום ה ,בקרב נשיםעשר  שלושהל שמיניהמהמקום 

ניתן לראות עלייה בתוחלת החיים לעומת השנה הקודמת בשני  ,קבוצות אוכלוסייהלפי בפילוח 

והגיעה לערך  0.3 -ב 2016חיים של נשים ערביות עלתה בשנת התוחלת בשני המינים.  ,המגזרים

קרב ב. שנים 77.2 -גברים ערבים עלתה בשיעור זהה והגיעה להחיים של שנים, תוחלת  81.4

 0.6ועלייה של  84.7שנים לערך  0.2של נרשמה עלייה בתקופה המקבילה יהודית ההאוכלוסייה 

 .81.5בקרב גברים לערך של 

 1975-2016 יןומ. תוחלת חיים בלידה לפי קבוצות אוכלוסייה 6 תרשים
 

 
 

 .2017 לישראל שנתון סטטיסטי למ"ס.מקור: 

                                                                 
1

היא מספר השנים הממוצע שאדם צפוי לחיות מגיל מסוים, בהנחה ששיעורי התמותה תוחלת חיים  
 .חייו כלם בתקופת ההתייחסות יישארו קבועים לאורך מיהקיי

2
 ''ס.הלמ אתר., 2017 ישראלל הסטטיסטי השנתוןהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.  
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נמצא אלף תושבים(,  100 -נתוני תוחלת חיים בערים גדולות בישראל )המונות יותר מבהתייחס ל

(. 81.0) שנים( והנמוכה ביותר בבאר שבע 84.4חיים הגבוהה ביותר נרשמה ברמת גן )התוחלת כי 

, (2010-2012) מדידה הראשונהה תבתקופעיר בת ים, שהציגה ערך נמוך ביותר בתוחלת חיים ה

עלייה משמעותית ביותר בין  ן שתי התקופות ועקפה את העיר באר שבע.בי 0.5רשמה עלייה של 

( ורחובות 0.8(, בני ברק )0.8(, תל אביב יפו )0.9שתי תקופות המדידה נצפתה בערים פתח תקווה )

(0.8.) 

 מציג התפלגות תוחלת חיים בערים הגדולות בישראל בשתי נקודות זמן. 7תרשים 

  ,2014-2016, 2010-2012תוחלת חיים בלידה בערים הגדולות בישראל,   .7 תרשים

 ממוצע תלת שנתי

 

 .2017(, ד: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תחום בריאות ותנועה טבעית, )אגף דמוגרפיה ומפקמקור
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 תמותה 

 תמותה כללית

 -בקרב גברים, ו 5.9 עלעמדו  2015מתוקננים לגיל בשנת תושבים  1,000 -לשיעורי תמותה כללית 

נמצא כי בשנה זו שיעור התמותה המתוקנן בקרב  ,. בפילוח לפי קבוצת אוכלוסייה3בקרב נשים 4.2

. בקרב 4.1ובקרב נשים יהודיות ואחרות על  ,5.7גברים יהודיים ואחרים בכלל הגילאים עמד על 

בקרב  5.5 -בקרב גברים ו 7.5 -האוכלוסייה הערבית באותה השנה שיעור התמותה הסתכם ב

 נשים. 

גבוהים ביותר נרשמו בשנה זו בנפות המתוקננים התמותה הפי נפות, נמצא כי שיעורי  לעבפילוח 

עלייה משמעותית  אזור יהודה ושומרון.בו ורחובות ת פתח תקווהווהנמוכים בנפ, עכוובאר שבע 

, לעומת זאת בנפת יהודה 2016 -ב 5.4 -ל 2015בשנת  5.0 -ביותר בתמותה נרשמה בנפת הגולן מ

 באותה התקופה.  3.8 -ל 4.2 -ושומרון נרשמה הירידה המשמעותית ביותר מ

2016, מתוקננים לפי נפהכללית שיעורי תמותה . 8תרשים 

 

 .2017, לישראל סטטיסטי שנתון: מקור. בלבד *ישובים ישראליים  

                                                                 
3
 .2017, שנתון סטטיסטי לישראללמ''ס.  

3.8      

4.5      

4.6      

4.6      

4.8      

4.8      

4.9      

4.9      

4.9      

4.9      

5.0      

5.1      

5.3      

5.4      

5.6      

5.6      

0.01.02.03.04.05.06.0

 *יהודה והשומרון 

 פתח תקווה  

 ירושלים 

 רחובות

 צפת

 רמלה 

 חיפה 

 חדרה 

 השרון 

 תל אביב 

 אשקלון

 כנרת 

 עכו 

 גולן 

 יזרעאל 

 באר שבע 



 במדדי בריאותמגמות עיקריות בתחום אי שוויון  1.2פרק 

 
 

36 

 

יהודית האוכלוסייה הבקרב  (2011-2015) שנתיים-חמשממוצעים שיעורי תמותה מציג  9תרשים 

ביותר של נרשם שיעור גבוה לשעבר גברים עולי ברה''מ בקרב . לפי מין ומעלה( 45)בני  מבוגרתה

בקרב ילידות בקרב נשים שיעורי התמותה הגבוהים ביותר נרשמו תמותה ביחס לקבוצות אחרות. 

יותר גדולים  ,בקרב גבריםת לידה שלפי יבפערים בשיעורי תמותה לשים לב, כי הניתן אפריקה. 

 נשים. הב הפערים בקרמאשר 

 

 יהודים ואחרים  בקרבתושבים  1,000 -. שיעורי תמותה מתוקננים ל9תרשים 

 2011-2015 , ממוצעלידה ויבשתלפי מין ומעלה  45בני 
 
  

 
 

 .2017: למ''ס. שנתון סטטיסטי לישראלמקור
 עולי ברה''מ. יםאמריקה כוללוילדי אירופה ''כ כולל ילידי ישראל ויבשת לידה לא ידועה. סה*

 

 מותת תינוקותת

לידות חי. בקרב יהודים ואחרים  1,000 -ל 3.1שיעור תמותת התינוקות עמד על  20164בשנת 

  .6.25 -, ובקרב ערבים ב2.2 -השיעור הסתכם ב

 -מדינות הקרב בה עשר ארבעישראל ממוקמת במקום  2015לשנת , נכון לאומית-בהשוואה בין

OECD ,בין מרבית המדינות קטנים מאוד. שיעור תמותת התינוקות ההבדלים בשיעור  כאשר

 OECD -נמוך מהשיעור הממוצע במדינות הלידות חי(  1,000 -ל 3.1)תמותת התינוקות בישראל 

מדינות בעלות שיעור תמותת תינוקות נמוך . (3.2) אוסטריהו (3.1) יהללשיעור באוסטרודומה 

 (.1.7( ופינלנד )1.6) סלובניה ביותר הם 

  לפי מחוז לאורך זמן.בישראל מציג שיעורי תמותת תינוקות  10 תרשים

                                                                 
4
 2014-2016לשנים  ממוצע 
5
 .2017, שנתון סטטיסטי לישראללמ''ס.  
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-מ, אשר הוסיף וירד חיפהבמחוז  תינוקותהת ירידה בשיעור תמותאת המשך הראוי לציין לחיוב 

-ל 3.9-)מקלה ירידה גם במחוז הצפון נרשמה  .2014-2016בשנים  2.7-ל 2013-2015בשנים  3.2

שינוי במגמת תמותת תינוקות במחוז הדרום,  בולט ,זאתלעומת  .בתקופת המדידה האחרונה (3.8

במחוז ירושלים נרשמה  .(5.5 -ל 5.3 -)מ מירידה מתמשכת לעלייה בתקופת המדידה האחרונה

רשם שינוי לא נ .2014-2016שנים ב 3.4 -ל 2013-2015שנים ב 3.1 -מעלייה בתמותת תינוקות, 

נמוכים ביותר של השיעורים את המציגים  בדומה לשנה הקודמת הם .מרכזהבמחוזות תל אביב ו

 תמותת תינוקות.

 שיעורי תמותת תינוקות ממוצעים לפי מחוז .10תרשים 

 

 .2017 שנתון סטטיסטי לישראלמקור: למ''ס. 

 

 תמונה מורכבתיוצר קבוצת אוכלוסייה עם נתונים לפי נתוני תמותת תינוקות לפי מחוז של שילוב 

ירידה עקבית בקרב יהודים, בחינה של שיעורי תמותה בשלוש נקודות זמן מראה  .(1לוח ראו )

בין שתי תקופות  0.5בחיפה נרשמה ירידה משמעותית ביותר של  .ותל אביב חיפה, מרכזבמחוזות 

בתקופת המדידה האחרונה, והם  קלה, במחוזות הצפון והדרום נצפתה עלייה לעומת זאת זמן.

 לידות חי(. 1,000 -ל 3גבוהים ביותר  במגזר היהודי )התמותה השיעורי את מציגים 

במחוז  ואילובתמותת התינוקות, מרכז החיפה וצפון, ירידה במחוזות נצפתה  במגזר הערבי

 .לידות חי 1,000 -ל 6.0הגיע לרמה של שיעור התמותה ו בעלייה התחלפהירושלים מגמת הירידה 

תקופות זמן בשנים האחרונות והוא נשאר השיעור הגבוה במחוז הדרום לא חל שינוי בין שתי 

   .בין המחוזות ביותר

2 

2.1 

3.4 

2.7 

5.5 

3.8 

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

6.5

2007-
2009 

2008-
2010 

2009-
2011 

2010-
2012 

2011-
2013 

2012-
2014 

2013-
2015 

2014-
2016 

 צפון דרום חיפה ירושלים תל אביב מרכז
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 שיעורי תמותת תינוקות לפי מחוז וקבוצת אוכלוסייה, ממוצעים לשנים שונות 1לוח 

 ממוצע  מחוז
2010-2012 

 ממוצע 
2012-2014 

 ממוצע 
2014-2016 

יהודים 
 ואחרים

יהודים  ערבים
 ואחרים

יהודים  ערבים
 ואחרים

 ערבים

 6.2 2.2 6.3 2.4 6.6 2.6 סה''כ

 6.0 2.3 4.8 2.3 5.7 2.7 ירושלים

 4.4 3.0 5.0 2.9 4.5 3.0 צפון

 4.0 2.2 5.5 2.7 7.1 2.7 חיפה

 4.3 1.7 5.1 2.0 6.0 2.3 מרכז

 (8.2) 2.0 (3.7) 2.2 (4.7) 2.3 תל אביב

 11.0 3.0 11.0 2.9 12.0 3.5 דרום

 , שנים שונות.סטטיסטי לישראלשנתון מקורות: למ''ס. 

 

נתוני לידות מרובות עוברים. לידות אלה בעלות סיכון רב יותר  משרד הבריאות םפרס 2017בשנת 

                          מהיילודים בלידות של נשים                                                                       4.5% 2015לאישה ולתינוק. מהנתונים עולה, כי בשנת 

( ביחס לנשים 4.6%יהודיות )נשים בקרב בישראל היו לידות מרובות עוברים. שיעור זה גבוה יותר 

 .6עלייהיהודיות האחוז במגמת ירידה, ואילו בקרב ערביות במגמת  בקרב(. 4.0%ערביות )

עוברים לפי גיל האם. פערים ניכרים בין שני המגזרים נצפים בשיעור יילודים בלידות מרובות 

ונצפה בקרב אימהות בקבוצת  4.8%במגזר הערבי שיעור היילודים המרבי בלידות מסוג זה הוא 

אצל אימהות מכלל היילודים  25% -קרב נשים יהודיות שיעור זה הגיעה ל. ואילו ב35-39גילאים 

פריון, שימוש  . הבדלים משמעותיים אלה נעוצים ככל הנראה בשוני בדפוסי7להומע 45 םבגילאי

 ופערי תרבות בין שתי האוכלוסיות. בטיפולי פוריות

 

  בריאות של עצמית הערכה

חברתיים של הלשכה המרכזית ההנושא של הערכה עצמית של בריאות נבדק בעקביות בסקרים 

כטובה הכללית מעריכים את בריאותם המציג שיעורים מתוקננים של  11 תרשים לסטטיסטיקה.

חברתי הסקר המקור הנתונים הוא  כלכליים שונים.-מדדי רקע דמוגרפיים וחברתיים מאוד, לפי

 .2016משנת 

, בעלי דתיים ערביםומסורתיים יהודים , 1990ם, שהגיעו לישראל החל משנת אלמנים, עולי

כל אלה מדווחים על הערכה  –בעלי הכנסה נמוכה וביניים ללא תעודה,  חטיבתהשכלה יסודית/

 עצמית נמוכה יותר של בריאות.

מצביעה על  קודמותים של השנים החברתיהים סקרם מתוך הנתוניהעם  2016נתוני של השוואה 

קבוצות יחד עם זאת, הפערים בין ה ערכה העצמית של הבריאות באוכלוסייה.מדת בהתמעלייה 

                                                                 
6
 אגף המידע מחלקה לאם ולידי, משרד הבריאות. 2017, 2005-2015לידות חי בישראל  
7
 .2013נתונים לשנת  .2017, סטטיסטי לישראל שנתוןלמ''ס.  
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אחת הקבוצות בה ניכר שיפור מתמיד בהערכה עצמית של בריאות נשמרים לאורך זמן.  ותחברתיה

ממצא זה תואם את מגמת עלייה ברמת החיים ובשביעות רצון כללית , ואילך 1990היא עולי 

מהחיים, שנרשמה בקבוצת עולי ברה''מ, המהווים רוב בקבוצה זו של עולים שעולו מאז שנת 

  ותיקה עדיין משמעותי.ם זאת הפער בינה לבין האוכלוסייה הוע. 19908

 תכונות לפי מאוד כטובה *בריאותם את שהעריכו ומעלה 20 בני אחוז .11תרשים 
 2016, לגיל מתוקנן שיעור, נבחרות

 

 
 .2016מתוך הסקר החברתי של למ''ס לשנת  ."מהו מצב בריאותך בדרך כלל?" :*( מבוסס על השאלה

 : ותהער
 ''ס תיכון )ללא תעודת בגרות(. בייסודי או חטיבת ביניים ללא תעודה; תעודת סיום  ''סביתעודת סיום  -קטגוריות השכלה 

 הכוונה היא לבני דתות אחרות, לא יהודים. –"דתיים מאוד ודתיים, לא כל כך דתיים, לא דתיים"  –דתיות  קטגוריית
 .2017 לישראל סטטיסטי שנתון: מקור

                                                                 
8
.  מגמות בהשתלבותם של עולי ברית המועצות לשעבר. בחברה הישראלית בשני 2015קונסטנטינוב ו.  

 ברוקדייל.-ג'וינט-העשורים האחרונים.  מכון מאיירס

54 
52 

55 
45 

37 

54 
50 

20 
57 

71 
58 

51 
57 

39 
47 

52 

45 
53 

56 
49 

59 

44 
51 

59 

020406080

 גברים

 נשים

 יהודים ואחרים 

 ערבים   

 ואילך  1990עולי 

 נשואים

 גרושים

 אלמנים

 רווקים

 חרדים

 דתיים

 מסורתיים

 חילוניים, לא דתיים

 דתיים מאוד ודתיים    

 לא כל כך דתיים    

 לא דתיים    

 ס יסודי''תעודת סיום בי

 ס תיכון''תעודת סיום בי

 תעודת בגרות  

 תיכונית-תעודה על

 תעודה אקדמית

 2,000עד 

2,001-4,000 

 ומעלה 4,001
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-SHAREבריאות פיזית בגיל המבוגר: ממצאים מסקר . 2פרק 

 ישראל

 1לוי דיאנה נקמולי ;2יעם דמרנ; 1ד''ר אברבוך אמה

 

 מבוא

של  החלק בעשורים האחרונים, העלייה בתוחלת החיים, בשילוב עם הירידה בפריון, מגדילה את

האוכלוסייה. על אף ששיעורי הפריון בישראל גבוהים בהשוואה כלל האוכלוסייה המזדקנת בקרב 

קרב בומעלה  56. חלקם של בני הוא לאירופה, חלקה של האוכלוסייה המזדקנת הולך וגדל גם

 0.9-מהאוכלוסייה(, לכ 00%-)כ 7106אלף איש בשנת  939-כלל האוכלוסייה צפוי לגדול מכ

. חלקם של המבוגרים 7156מיליון איש בשנת  3-כמהאוכלוסייה( ול 00.3%-)כ 7101מיליון בשנת 

 0.0%-ומעלה, צפוי לגדול באופן משמעותי עוד יותר, ולעלות מכ 56ביותר באוכלוסייה, בני 

 . 71013בשנת  7.6%-לכ 7106מהאוכלוסייה בשנת 

וכלכליים בפני מדינות העולם, וכיום  תהליכי הזדקנות האוכלוסייה מציבים אתגרים חברתיים

ישנה הכרה בחשיבות של ההיערכות לקראת תהליכים אלו והתרחבותם. על מנת להבין את 

ההשלכות החברתיות והכלכליות של תהליכים אלו, הושקו בשני העשורים האחרונים מחקרים 

 HRS (The Healthשונים שמטרתם להבין את תהליך ההזדקנות. דוגמה למחקר כזה הוא סקר 

and Retirement Study בארצות הברית אשר משמש כדגם לסקרים אחרים בתחום. סקר )

 Survey of Health, Ageing and retirementהבריאות, ההזדקנות והפרישה באירופה ובישראל )

- SHARE ,) נועד למלא חללים בידע ובמחקר אודות ממצאים של הפרק הנוכחי, העליו מבוססים

זדקנות באירופה ובישראל. מטרת הסקר היא לספק נתונים ברמת הפרט אודות המצב תהליכי הה

ומעלה, ולאפשר בחינה משולבת של תחומים אלו  61הכלכלי, הבריאותי והחברתי של בני 

 SHAREסקר נבנה על מנת להבין את תהליך ההזדקנות . 4והקשרים ביניהם בקרב אוכלוסייה זו

אחר אותם משיבים לאורך זמן, ובוחן  עוקב יטודינאלי(, אשר במתכונת מחקר אורך )מחקר לונג

את אותם היבטים בכל גל של המחקר. הסקר מבוצע אחת לשנתיים, ועד היום שוחררו לרשות 

. בישראל בוצעו עד היום ארבעה גלים של 7110החוקרים נתונים משישה גלי מחקר החל משנת 

  .7106המחקר, וגל המחקר האחרון בוצע בישראל בשנת 

                                                           
1
 הבריאות משרד, פערים צמצום תחום  

2
 בירושלים העברית האוניברסיטה, בישראל האוכלוסייה הזדקנות לחקר ידע מרכז  

3
. 7156. הודעה לתקשורת: תחזית אוכלוסיית ישראל עד שנת 7102הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.   

70.6.7102 .http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201701138 
 (.0.01.7102)אוחזר בתאריך 

4
 Börsch-Supan, A., M. Brandt, C. Hunkler, T. Kneip, J. Korbmacher, F. Malter, B. Schaan, S. 

Stuck, S. Zuber (2013). Data Resource Profile: The Survey of Health, Ageing and Retirement in 
Europe (SHARE). International Journal of Epidemiology. 42(4), 992-1001. 

http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201701138
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ומעלה  56בקרב בני  מטרת הסקירה להלן היא להציג בקצרה תוצאות מדדים שונים של בריאות

בישראל תוך השוואה עם מדדים מקבילים של בני גילם המתגוררים בארצות אחרות, שותפות 

לקבלת עזרה וכן הבין לאומי. דגש מיוחד בנתונים ניתן למדדי מוגבלות פיזית,  SHAREלסקר 

. זאת עקב היעדר מידע נגיש ומעודכן בתחומים האלה במחקר באביזרי עזר שוניםשימוש ו

מדיניות בריאות ביחס לאוכלוסייה המזדקנת לעיצוב והישראלי, למרות חשיבותו למקבלי החלטות 

תלות בזולת המבוגרת הם גבוהים במיוחד, כמו גם השיעורי מוגבלות באוכלוסייה בנוסף, בישראל. 

ורווחה בגיל המבוגר. כן ראוי לוודא כי אביזרי עזר בסיסיים וחיוניים ביותר, כגון ובארגוני בריאות 

 קק להם. נזמכשירי שמיעה או משקפיים, נגישים לכל מי ש

אביזרי לבגישה או  סיועעל מנת לזהות קבוצות סיכון מבחינה בריאותית ובעיות בנגישות לקבלת 

נערך ביחס למאפייני רקע דמוגרפיים, חברתיים  עזר רפואיים, ניתוח המדדים הבריאותיים ואחרים

השוואה בין גלי המחקר מאפשרת לזהות מגמות דיפרנציאליות ה והכלכליים של המרואיינים.

שהוא לא זמין ממקורות מידע בהתדרדרות בריאותית בקרב קבוצות חברתיות שונות, מידע 

 אחרים.

מגל  נציג ממצאים תיאורייםלאחר הצגה של בסיס הנתונים והמשתנים שבהם יעשה שימוש, 

התוצאות יתמקדו במדדי בריאות ומוגבלויות וכן  .7106שנת שנערך ב SHAREהמחקר האחרון של 

 . דמוגרפיים, חברתיים וכלכלייםעזר רפואיים, על פי מאפיינים -בשימוש בשירותים רפואיים ואביזרי

ממצאים בנוגע להתדרדרות של  בקצרה, נציג וף הפרק וכהשלמה לנתונים התיאורייםלקראת ס

הקודם שנערך בשנת באמצעות שימוש בנתונים מגל המחקר , בין שתי תקופות זמןמצב הבריאות 

7103. 

 

 רקע ושיטות

 בסיס הנתונים ואוכלוסיית המחקר

. הסקר מבוצע באמצעות 7106-ו 7103מהשנים  SHAREעל נתוני פרויקט  יםמתבסס הממצאים

(. בהתאם לכללים המתודולוגיים CAPIפנים, באמצעות שאלון מונחה מחשב )-אל-ראיון פנים

 , שאלון הסקר בישראל תורגם לעברית, ערבית ורוסית. SHAREהאחידים בסקר 

בת זוג \ובן ומעלה בזמן ביצוע הסקר 61ה בן \אוכלוסיית המחקר כוללת משקי בית שבהם משיב

. מספר המשיבים 5במחקרים שוניםה. מידע מפורט על שיטת הדגימה ניתן למצוא \של המשיב

מדינות באירופה וישראל )אוסטריה,  05קרב באיש ואישה,  55,730עמד על  7106הכולל בשנת 

פורטוגל, איטליה, אסטוניה, בלגיה, גרמניה, דנמרק, יוון, ישראל, לוקסמבורג, סלובניה, ספרד, פולין, 

לא להמדגם ההתחלתי כלל קשישים החיים בקהילה, וצ'כיה, צרפת, קרואטיה שוודיה, ושווייץ(. 

                                                           
5
; 00-76: 25, ביטחון סוציאליישראל. -SHARE(. מתודולוגיה: מבנה ותוכני סקר 7115ליטווין, ה. וספיר, א. ) 

ישראל: תכנים ומתודולוגיות, בתוך:  SHARE הגל השני של סקר –(. מבוא 7103ליטווין, ה. אחדות, ל. )
, ירושלים: מרכז הידע לחקר הזדקנות תמורות במחצית השנייה של החייםאחדות, ל. וליטווין, ה. )עורכים(, 

 האוכלוסייה בישראל
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של הסקר, משיב עבר למוסד סיעודי בגלים מאוחרים הקשישים החיים במוסדות סיעודיים. במידה ו

 בוצע ראיון במוסד הסיעודי.

ינו, משיבים שהשתתפו לפחות שיעור ההיענות בקרב המשיבים האורכיים במדגם הישראלי )דהי

, 27.3%עבורם( עמד על הראשון שאלון ההיה לא  7106בגל אחד נוסף בעבר, והשאלון בשנת 

 בדומה לשיעור ההשתתפות בשאר מדינות הסקר. 

בנות זוג מתחת \משיבים היו בני 77, מתוכם 6משיבים 7,136כלל  7106המדגם הישראלי בשנת 

ומעלה, שמספרם בסקר הישראלי  56הממצאים שלהלן מתייחסים לבני בזמן ביצוע הסקר.  61גיל 

 .0,333הוא 

 הגדרת המשתנים

ומעלה  61-המאפשר לשלב ממדים שונים מחייהם של בני הבין תחומי בנוי כסקר  SHAREפרויקט 

( המייצגים קבוצות שאלות מתחומים modulesלמסגרת מחקרית אחת. הסקר בנוי מפרקים )

הדו"ח מתמקד בהיבטים שונים של תחום הבריאות, ועושה שימוש במשתני רקע  שונים ומגוונים.

 אקונומיים.-דמוגרפיים וסוציו

 ומוגבלות בריאות

כחלק מהשאלות אודות המצב הבריאותי, המשיבים מקבלים רשימה של מחלות כרוניות והם 

שאלה זו  מתבקשים לציין האם הם מאובחנים כרגע באחת המחלות שמופיעות ברשימה. 

 מסוכמת למדד של מספר מחלות כרוניות. 

ניידות. בהמשיבים מתבקשים לדווח אודות קשיים ומוגבלויות בביצוע פעולות שונות וכן בתנועה ו

אותן הם ל הפעילויות לבוחרים את כ והללוהדיווח מבוסס על מספר רשימות המוצגות למשיבים, 

לבצע כעת. המשיבים מתבקשים לבחור בעיות שהם צופים כי יפריעו להם לתקופה  מתקשים 

 ארוכה משלושה חודשים. הפעילויות השונות חולקו לשלושה מדדים עיקריים: 

 מספר מוגבלויות בפעילות יום-( יומיתADL)יומיות בסיסיות, -: קושי בביצוע פעולות יום

ב בה וללכת לשירותים )כולל ישיבה כגון: להתלבש, להתרחץ, לקום מהמיטה או לשכ

פריטים, כשעל כל אחד המשיב מתבקש  5רשימת הפעולות האפשריות כוללת  וקימה(.

 ישנו קושי או מוגבלות בביצוע הפעולה.אם הלציין 

 ( מספר מוגבלויות בפעילות אינסטרומנטלית יומיומיתIADL:) קושי בביצוע פעולות יום-

יומיות ברמת מורכבות גבוהה יותר, כגון: להכין ארוחה חמה, לקנות מצרכים, לקיים 

רשימת הפעולות  כלכלת הבית ולכבס בגדים.את נהול לשיחות טלפון, ליטול תרופות, 

                                                           
6
. על פי 7106הקודם לשנת  מרואיינים בגלים קודמים נפטרו במהלך התקופה שבין הראיון 066בנוסף,   

נאספו פרטים חיוניים עליהם, על תנאי פטירתם ועל נתונים שונים הקשורים  SHAREהכללים של פרויקט 
בישראל  SHAREלשנת חייהם האחרונה מאדם קרוב שהכיר אותם היטב. סך כל המרואיינים בפרויקט 

 משיבים. 7,091עומד אפוא על  7106בשנת 
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קושי או  קייםאם פריטים, כשעל כל אחד המשיב מתבקש לציין  9האפשריות כוללת 

 וע הפעולה.מוגבלות בביצ

 קושי או מוגבלות פיזית להתנייד או לבצע פעולות מספר מוגבלויות בתנועה וניידות :

מטר, לעלות קומה אחת או כמה קומות במדרגות  011שדורשות מאמץ פיזי, כגון: ללכת 

ללא מנוחה, להתכופף או לכרוע ברך, לדחוף או למשוך חפצים גדולים כגון כורסא ולהרים 

פריטים,  01רשימת הפעולות האפשריות כוללת  קילוגרמים. 6מעל  או לשאת משקל של

 קושי או מוגבלות בביצוע הפעולה.קיים אם הכשעל כל אחד המשיב מתבקש לציין 

נמדדה באמצעות סולם בעל  זוהערכה כל משיב נתבקש להעריך את מצב בריאותו באופן עצמאי. 

 )רע, סביר, טוב, טוב מאוד ומצוין(. חמש רמות

 שימוש בשירותי בריאות, שימוש באביזרי עזר, וקבלת סיוע מקצועי בעקבות המצב הפיזי

  המשיב  ןשבהפעמים הרופא בשנה האחרונה: מספר  נוצר קשר עםבהן הפעמים מספר

ת אודות בריאותו \ות מוסמכ\ה או אח\עם רופא )פנים אל פנים או טלפונית( פגש או דיבר

ים ואשפוזים בבתי חולים, אבל כן כולל ביקורים בחדרי )לא כולל ביקורים אצל רופא שיני

 מיון או במרפאות חוץ(.

 .שימוש במכשיר שמיעה: האם המשיב משתמש במכשיר שמיעה 

  עדשות מגע: האם המשיב מרכיב משקפיים או עדשות מגע.במשקפיים או בשימוש 

 יידות או ביצוע שימוש באביזרי עזר: משיבים שציינו כי יש להם מוגבלות כלשהי בתנועה, נ

יומיות, נשאלים בהמשך האם הם משתמשים באביזרי עזר שונים. הרשימה -פעולות יום

 סא גלגלים ועוד.יכוללת פריטים, כגון קביים, הליכון, כ

  או מגורמי רווחה קבלת שירותים מקצועיים: האם המשיב מקבל שירותים מקצועיים

שירותים בתשלום עקב בעיה פיזית, נפשית, רגשית או בעיית זיכרון. השירותים הנ"ל 

כגון להיכנס ולצאת מהמיטה, להתלבש, (מתחלקים לשני סוגים: עזרה בטיפול אישי 

 כגון ניקיון, גיהוץ ובישול(.(להתרחץ ולהתקלח(, ועזרה במטלות הבית 

 וכלכליים חברתיים, דמוגרפיים משתנים

  מגדר, ומצב משפחתי )האם דמוגרפיים: גיל )בחלוקה לקבוצות גיל מרכזיות(משתנים ,

 בת זוג או לא(\ה גר עם בן\המשיב

  סקר  –השכלהSHARE  עושה שימוש בסולםISCED  .לסיווג בינלאומי של רמת השכלה

רמות ההשכלה קובצו לשלוש קבוצות: לא השלים השכלה תיכונית, השלים השכלה 

 תיכונית כלשהי.-תיכונית, השכלה על

  ארץ הלידה של המשיב ושנת ןהריאיובהתבסס על שפת  –קבוצת אוכלוסייה ויבשת לידה ,

העלייה נבנה משתנה המבחין בין חמש קבוצות אוכלוסייה מרכזיות: ילידי ישראל, ילידי 

-וערבים 0959אפריקה, עולים מבריה"מ אחרי שנת \אמריקה, ילידי אסיה\אירופה

 ישראלים.
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 סך כל מקורות ההכנסה של משק הבית )פנסיה, קצבאות שונות, שכר  –הכנסה  ינוישחמ

שוני הכנסה על פי יצמי של המשיב. המשיבים חולקו לחמדירה ועוד(, על פי דיווח ע

 הדיווחים. 

  המשיביםבנוסף לשאלות על מקורות הכנסה,  –הערכה סובייקטיבית של המצב הכלכלי 

בעל סולם  באמצעות הבית להסתדר כלכלית מתבקשים להעריך את היכולת של משק

 ארבע רמות, החל מהאפשרות "בקושי רב" ועד לאפשרות "בקלות".

 

 שיטות

בשלב הראשון יוצגו נתונים תיאוריים אודות המצב הבריאותי ושימוש בשירותי בריאות ואביזרי עזר. 

סגרת נתוני לצורך חישוב הנתונים התיאוריים נעשה שימוש במשקלות הדגימה שמסופקים במ

SHARE .מספר הקשר בין  תוצאות הניתוח הרב משתני לאמידתבקצרה , יוצגו לאחר מכן

 . 7אקונומיים-יומי למספר משתנים דמוגרפיים וסוציו-מוגבלויות בתנועה, ניידות ותפקוד יום

 

 מצאיםמ

 השוואה בינלאומית של מצב הבריאות

הבריאותי של ישראלים בני  םכי מצב ניכר SHAREהשוואה למדינות האחרות המשתתפות בסקר ב

מחלות כרוניות  7.77הכרוניות, המחלות דומה לממוצע האירופאי מבחינת מספר , ומעלה 56

המוגבלות מידת בכלל מדינות הסקר. עם זאת, השוואה של  7.71-בממוצע בישראל בהשוואה ל

בכל  נות אירופאיותמלמדת כי מצבם של מבוגרים בישראל טוב בהשוואה למדי )במספר(, הפיזיות

 .יומיות-הקשור לתנועה וניידות, אך פחות טוב כאשר בוחנים מוגבלויות בביצוע פעולות יום

בכלל מדינות  7.0-ל )בהשוואה מוגבלויות בתנועה וניידות בממוצע 7.7למשיבים הישראלים 

 (IADL)ות יומי-מוגבלויות בביצוע פעולות אינסטרומנטליות יום 0.0 . למשיבים הישראליים(הסקר

יומיומיות בסיסיות -מוגבלויות בביצוע פעולות יום 1.5-ו בכלל מדינות הסקר, 1.92-בהשוואה ל

   .1.02, בהשוואה לממוצע בכלל מדינות הסקר שעומד על (ADL) יותר

למעלה מרבע מהמשיבים בישראל הגדירו כי עם זאת, הערכה עצמית של מצב הבריאות מעלה  

יש לציין, כי  .בקרב המשיבים האירופאים 00%-כ, לעומת מאוד או מצויןאת מצב בריאותם כטוב 

יותר  הגבוההבריאות, ישראלים מדווחים על שביעות רצון תחום בגם בסקרים אחרים, לא בהכרח 

מהחיים ביחס למדינות אחרות. כך, דיווח עצמי על בריאות טובה וכן שביעות רצון כללית מהחיים 

                                                           
7
מתפלגים באופן נורמלי  ואינםמסוימים  אירועיםבחלק זה סופרים את קיומם של מאחר ומשתני התוצאה  

 כפונקציה המוגבלויות במספר לעלייה הסיכוי של אמידה לצורך( Poisson) תנעשה שימוש ברגרסיה פואסוני
 אקונומיים.-והסוציו הדמוגרפיים המשתנים של
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 http://www.oecdbetterlifeindex.org/countries/israel/ 
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 מצב בריאות ומוגבלות לפי משתני רקע

עולה כי ממדי התחלואה הכרונית משתנים לפי שייכות  מספר המחלות הכרוניות,בבדיקת נתוני 

( 7.3כרוניות מעט גבוה בקרב נשים )המחלות הלקבוצות דמוגרפיות וחברתיות שונות. מספר 

בקרב בני  0.9-ומעלה ביחס ל 26בקרב בני  7.5( ועולה משמעותית עם הגיל )7.0לעומת גברים )

ון יירידה ברמת ההכנסה, כאשר אלה הנמצאים בחמישה(. מספר המחלות עולה עם 56-20

ון הכנסה עליון יההכנסה הנמוך מדווחים על שיעור גבוה משמעותית של המחלות ביחס לחמיש

(. הקשר בין השכלה לתחלואה פחות חד משמעי, כאשר בעלי השכלה על תיכונית 0.5לעומת  7.2)

מדווחים על תחלואה גבוהה יותר ביחס לבעלי השכלה תיכונית. ייתכן והחוסר עקביות הזה נובע 

ר ביחס מממדי תחלואה גבוהים במיוחד בקרב עולי ברה''מ לשעבר, שהם אוכלוסייה משכילה יות

מחלות כרוניות בממוצע, פי שניים מילידי ישראל  3.6לאוכלוסייה הכללית. העולים מדווחים על 

 חברתיות.הקבוצות ה( ויותר ממספר המחלות בכל שאר 0.2)

בהשוואה לגברים, וכי מספר המוגבלויות  מוגבלויות פיזיותמהממצאים עולה כי לנשים יש יותר 

תיכונית היו בממוצע -יה בגיל. למשיבים בעלי השכלה עלהפיזיות עולה משמעותית עם העלי

מספר נמוך של מוגבלויות פיזיות בהשוואה למשיבים עם השכלה תיכונית או יסודית. המדדים 

הכלכליים, דיווח עצמי על כלל הכנסות משק הבית וכן הערכה עצמית של המצב הכלכלי, 

ומספר  מפחות מוגבלויות פיזיותמצביעים על כך שמשיבים במצב כלכלי טוב יותר סובלים 

. בהתייחס לקבוצת אוכלוסייה, למשיבים היהודים המוגבלויות עולה הדרגתית עם עלייה בהכנסה

ילידי ישראל יש בממוצע את מספר המוגבלויות הפיזיות הנמוך ביותר בהשוואה לקבוצות האחרות, 

ש את מספר המוגבלויות בעוד שלעולים מבריה"מ לשעבר וכן ליהודים ילידי אפריקה ואסיה י

 הגבוה ביותר. 
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 שימוש באביזרי עזר

-ניידות או בביצוע פעולות יוםבמקרב המשיבים שדיווחו על מוגבלות או קושי פיזי כלשהו בתנועה ו

 נאלצו 9%-בהליכון וכ 20%-בקביים או במקל הליכה, כ ןנעזרו בעת ביצוע הריאיו 27%-יומיות, כ

. שיעור בכלל מדינות הסקר, בהתאמה( 5%-ו 10%, 24%-)בהשוואה לכ גלגלים ידני אלהיעזר בכיס

גלגלים והליכון בהשוואה לגברים, אך מעט יותר גברים נעזרים  אגבוה יותר של נשים נעזרות בכיס

שיעור גבוה משתמש בכל  75של המשיבים המבוגרים מגיל  בקביים או מקל הליכה. בקרב קבוצת הגיל

שיעור המשיבים היהודים ילידי ישראל והמשיבים . 74-65אביזרי העזר בהשוואה לקבוצת הגיל של בני 

גלגלים נמוך יותר בהשוואה למשיבים היהודים שאינם ילידי  אהערבים שנעזרו בהליכון או בכיס

 ישראל.

שהוצגו לעיל, מגמת  כלכליים-החברתייםיות הפיזיות במדדים על אף הפערים במספר המוגבלו

הפערים בשימוש באביזרי עזר ברורה פחות. שיעור המשיבים שציינו כי יש להם קושי רב להסתדר 

כלכלית נמוך יותר בהשוואה ליתר המשיבים, אך לא נרשמה מגמה דומה בבחינה של מצב ההכנסות. 

 האות ,הוא זמינות גבוהה יחסית של אביזרי עזר מסוג זהאחד ההסברים האפשריים לממצאים אלו 

לכלל הציבור , המספקים ציוד רפואי בסיסי מאפשרים ארגונים כמו "יד שרה" וארגוני סיוע אחרים

ם זאת, ייתכן וקיימים הבדלים באיכות ובמגוון המוצרים הנמצאים בשימוש ע .ולרוב ללא עלות

נוסיף ונציין, כי משרד הבריאות  יקה מחקרית נפרדת.בשכבות חברתיות שונות, והדבר ראוי לבד

, בעלי נכות בלבדמשתתף במימון לרכישת מכשירי שיקום וניידות, אך השתתפות זו מוגבלת לזכאים 

 .1קבועה

את השאלה על שימוש באביזרי  ציגמ SHAREלתוצאות אלו יש להוסיף הסתייגות. מבנה שאלון סקר 

לות או קושי בביצוע פעולות פיזיות. לא מן הנמנע שישנו אחוז קטן עזר רק למשיבים שדיווחו על מוגב

שימוש באביזרי עזר תלוי בשל משיבים שמשתמשים באביזרי עזר, אך לא נשאלו על כך. בנוסף, הצורך 

 במספר המוגבלויות הפיזיות ובטיבן.

                                                           
1
 https://www.health.gov.il/Services/Citizen_Services/mobility/Pages/Participation.aspx 
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 הליכון או כסא גלגלים, שימוש בקביים
 2015 

 שימוש בכסא גלגלים ידני שימוש בהליכון שימוש בקב או מקל הליכה



 בריאות פיזית בגיל המבוגר .2 פרק
 

32 

 

 פיזיים קשיים בשל עזרה קבלת

מוגבלות או קושי כלשהו בביצוע פעילות פיזית, המשיבים שאינם מטופלים במוסד סיעודי ולהם קרב ב

העומד )שיעור גבוה יותר בהשוואה לשאר מדינות הסקר,  מהמשיבים קיבלו סיוע בטיפול אישי 20%-כ

מהמשיבים קיבלו סיוע  33%-. כלהתרחץו להתלבש. סיוע זה כלל עזרה בפעולות כגון (10%-כעל 

. יש מהמשיבים לסקר בכל המדינות( 18%-)בהשוואה לכ בישולו כגון ניקיון, גיהוץבמטלות משק הבית 

משפחה או חברים, אלא בסיוע פורמלי מאנשים כגון קרובי -להדגיש כי לא מדובר בסיוע בלתי

בתשלום או בצורה של שירותים מקצועיים. יש לציין כי בשל המבנה הבינלאומי של השאלון לא ניתן 

טיפול בגמלת סיעוד של הביטוח הלאומי, אבל  לבחון האם הסיוע המדווח מתקבל במסגרת שעות

 ייתכן והוא כולל אותו.

זוג מקבלים יותר  /בתוהמשיבים שחיים ללא בן 75-מהתוצאות עולה כי נשים, משיבים בני למעלה מ

עזרה משני הסוגים בהשוואה לקבוצות אחרות. משיבים במצב כלכלי טוב יותר מקבלים פחות סיוע 

מכל סוג בהשוואה למשיבים במצב כלכלי גרוע יותר. ניתן לשער כי דפוס זה קשור, בין היתר, למצב 

עזרה יחסית של  ת טובההפיזי הירוד יותר של משיבים שמצבם הכלכלי קשה יותר, אך מצביע על זמינו

בקרב בעלי הכנסה נמוכה. המשיבים עולי בריה"מ לשעבר קיבלו עזרה מכל סוג שהיא בשיעורים 

, ניתן לשער כי קיים קשר בין מצב פיזי כאןהאחרות. גם גבוהים יותר בהשוואה לקבוצות האוכלוסייה 

 ירוד לבין קבלת סיוע.
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 קבלת עזרה בשל בעיות פיזיות או נפשיות
2015 

 קיבל עזרה במטלות הבית קיבל עזרה בטיפול אישי
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 שימוש במשקפיים ומכשירי שמיעה

מהמשיבים  71%-כ הסקר נשאלו לעניין שימוש במשקפיים/עדשות מגע ומכשירי שמיעה.משתתפי 

בישראל דיווחו על שימוש במשקפיים או עדשות מגע, שיעור נמוך יותר בהשוואה לכלל מדינות הסקר 

ומעלה על שיעור מעט נמוך  75נשים מדווחות יותר מהגברים על שימוש במשקפיים, ובני  (.83%-)כ

. שיעור מרכיבי משקפיים עולה עם העלייה בהשכלה והכנסה. הבדל 65-74לקבוצה של יותר ביחס 

 רכבת משקפיים נצפה בקרב יהודים, כולל ילידי ישראל ועולים, לבין ערבים. הניכר ב

באשר למכשירי שמיעה, התמונה היא שונה. גברים משתמשים יותר מנשים במכשירי שמיעה, ובני 

ערבים משתמשים במכשירי שמיעה פחות מיהודים,  גילאים הצעירה.הגיל המבוגר יותר מקבוצת ה

לא  שיעורי שימוש גבוהים יותר ביחס לקבוצות אחרות. דיווח עלאסיה -יהודים ילידי אפריקההובקרב 

 9.6%נמצא הבדל בין ישראל לכלל מדינות הסקר בשיעור המשיבים המשתמשים במכשיר שמיעה )

 ינות הסקר(.בכלל מד 10.3%-בישראל בהשוואה ל

להבדיל ממשקפיים, לא נצפו הבדלים עקביים בשימוש במכשירי שמיעה לפי מעמד כלכלי. ייתכן 

מימון של מכשירי שמיעה על ידי קופות חולים, אשר מבטיח זמינות השתתפות בוהסיבה לכך נעוצה ב

כן וגם טובה יחסית של המכשירים לכלל האוכלוסייה. כמו בעניין מכשירי הליכה וניידות, יית

 במכשירים אלו קיימים הבדלים באיכות ומגוון המכשירים בין שכבות האוכלוסייה השונות.

היעדר נתונים מקיפים ומעודכנים אודות התפלגות לקויות שמיעה וראיה בקבוצות חברתיות שונות 

צרכים בשימוש במשקפיים ומכשירי שמיעה מול המענה הזמין. את הבישראל אינו מאפשר לבחון 

 עצמו לא נשאלו שאלות המאפשרות לבחון את הנושא לעומק. בסקר
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 שימוש במשקפיים ומכשיר שמיעה
2015 

 שימוש במכשיר שמיעה מגע-עדשות\מרכיב משקפיים
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 רופא יצירת קשר עם

 שיחת טלפון(ב)בביקור או  רופא עם יצרו קשרהפעמים בהם מספר ל בנוגעבסקר נשאלו המרואיינים 

פעמים בהם יצרו קשר  8-המשיבים הישראלים דיווחו על כ. בשנה האחרונה אודות מצבם הבריאותי

דומים מאוד יצירת קשר גברים דיווחו על שיעורי  עם רופא, נתון דומה בהשוואה לכלל מדינות הסקר.

הפעמים בהם נוצר קשר עם יותר מאשר צעירים יותר. מספר יצרו קשר ומעלה  75לאלה של נשים, בני 

גם על  עשוי להיות מוסברה יורד עם רמת ההשכלה ומצטמצם בקרב בעלי הכנסה גבוהה. דבר ז רופא

ידי שיעורי תחלואה ומוגבלות נמוכים יותר בשתי הקבוצות האלה. לא נמצא פער משמעותי בין ערבים 

-דווחו על ידי ילידי אסיה מספרים גבוהים של ניסיונות יצירת קשרלבין יהודים, ובתוך היהודים 

  אפריקה ויוצאי ברית המועצות לשעבר.
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 משתניתוצאות הניתוח הרב 

אקונומיים למספר -במסגרת הניתוח הרב משתני נבדק הקשר בין המאפיינים הדמוגרפיים והסוציו

יומי במספר שלבים. בשלב הראשון נבדק הקשר בקרב -המוגבלויות בתנועה, ניידות ותפקוד יום

. בשלב השני, נבדקה ההשפעה ארוכת הטווח של המשתנים הדמוגרפיים 2015המשיבים לסקר בשנת 

נלקח  2013, כאשר מספר המוגבלויות בשנת 2015על המדדים בשנת  2013אקונומיים בשנת -וציווהס

 בחשבון. 

משתני מראות כי לעולים מבריה"מ ישנו סיכוי גבוה יותר למוגבלות או קושי פיזי -תוצאות הניתוח הרב

. כלכליים-וחברתייםכלשהו בהשוואה ליהודים ילידי ישראל, לאחר תקנון למשתנים הדמוגרפיים 

, משיבים שחיים ללא בן זוג, משיבים עם קושי להסתדר 75בנוסף, לנשים, משיבים מבוגרים מגיל 

כלכלית וכן משיבים בעלי השכלה נמוכה ישנו סיכוי גבוה יותר למוגבלות או קושי פיזי כלשהו. בחינה 

רק למצב  של ההשפעה ארוכת הטווח מראה תוצאות דומות. כלומר, למאפיינים אלו יש קשר לא

הבריאותי הנוכחי של המשיבים, אלא הם מסבירים גם את ההתדרדרות במצב הבריאותי של 

 המשיבים בין גלי המחקר.

 

  סיכום

מצביעים על שכיחות לא אחידה של תחלואה ומוגבלות בקבוצות הממצאים שהוצגו בפרק זה 

שימוש באביזרי  ,בקבלת עזרהחברתיות שונות באוכלוסייה המבוגרת בישראל. כמו כן נצפו הבדלים 

. ההבדלים הבולטים ביותר בתחלואה והמוגבלות נצפו לפי , כמו גם בביקורים אצל רופאעזר רפואיים

  רמות הכנסה והשכלה, כמו גם לפי ארץ לידה ובחלק מהמקרים גם לפי קבוצת אוכלוסייה.

ל פי מצב כלכלי, דבר שייתכן על פניו, לא נצפו הבדלים בקבלת עזרה מקצועית ובזמינות אביזרי עזר ע

רצוי בשיתוף גורמי ומצביע על זמינות טובה יחסית שלהם לכלל הציבור. מאידך, יש צורך במחקר נוסף, 

על מנת לספק מענה לשאלה האם העזרה הניתנת בבית האיש המבוגר והשימוש באביזרי עזר רווחה, 

 אכן עונים על צרכיו במידה מלאה.

מאפשרת ללמוד על מאפיינים ייחודיים של  SHAREהשותפות לסקר  השוואה עם מדינות אחרותה

תחומי התערבות בעלות  תוך זיהויאוכלוסייה מבוגרת בישראל בקרב  עזרה ושירותבריאות וקבלת 

עשויים לסייע לארגוני בריאות למקד השקעת  אנחנו מקווים, כי ממצאים אלה פוטנציאל לשיפור.

 מכוון את זה, מידע כךל שירות. נוסףה כיצורבציבורים שונים של מאמצים בצורה יעילה ונכונה יותר 

 על הצרכים של כלל האזרחים במדינהתענה שמדיניות פיתוח צורך בהתערבות ולמשרד הבריאות 

  .ביחס לנושאים שהועלו
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כלכלי במדדי איכות -פערים לפי מין ומצב חברתי. 3 פרק

ומעלה: ממצאים מהתכנית הלאומית למדדי  65בקרב בני 

 איכות לרפואת הקהילה בישראל

קהילתית,  אורלי מנור, בית הספר לבריאות הציבור ורפואהפרופ' אלעד חרץ ו

הדסה. בשם מנהלת התכנית הלאומית למדדי איכות -האוניברסיטה העברת

 לרפואת הקהילה בישראל

 

לאיכות הטיפול הרפואי חשיבות מכרעת במסגרת אספקת שרותי הבריאות. התכנית הלאומית 

על איכות  ,מספקת מידע לקובעי המדיניות ולציבור ,למדדי איכות לרפואת הקהילה בישראל

ב את איכות הטיפול הרפואי הניתן לתושבי ישראל. לשם כך, טיהטיפול הרפואי במטרה לשפר ולה

התכנית מקיימת מדידה מתמשכת של איכות מגוון שרותי הבריאות, כולל שרותי מניעה, אבחון 

וריפוי, הניתנים בקהילה ע"י קופות החולים. התכנית מבוססת על שיתוף פעולה בין מנהלת 

דמית לבין ארבע קופות החולים בישראל ופועלת במסגרת המכון הלאומי לחקר שרותי אק

 הבריאות ומדיניות הבריאות בישראל.

[. 2[,]1התכנית מפרסמת מדי שנה את תוצאותיהם של סדרה של מדדי איכות הטיפול בקהילה]

איכות מעקב זה מאפשר הערכה של התפתחויות באיכות הטיפול לאורך זמן וזיהוי פערים ב

הטיפול בין קבוצות אוכלוסייה שונות. מדדי התכנית נבחרים בקפידה, תוך התבססות על הניסיון 

בין נציגי קופות  ובקונצנזוסוהספרות הבינלאומיים, תוך התייעצות עם צוותי מומחים קליניים, 

המדדים נבחרים לאור החולים. חישובם עובר תהליכי בקרה פנימיים וחיצוניים קפדניים. 

ריטריונים כגון חשיבות ורלבנטיות )מחלות שכיחות יחסית באוכלוסייה ורלבנטיות לעשייה ק

ברפואת הקהילה(, מבוססי ראיות )לכך שהטיפול הרפואי יעיל ותורם לצמצום התחלואה(, 

כמותיות )הן התחלואה והן צמצומה ניתנים לכימות נאות ואמין(, ישימות )נתונים זמינים ואמינים( 

 טמעה )ברפואת הקהילה(.הניתנות לו

התכנית מבוססת על נתוני כלל אוכלוסיית המבוטחים בארבע קופות החולים ומקור הנתונים 

במערכות המידע הממוחשבות של הקופות. הנתונים המועברים מהקופות למנהלת התכנית הם 

 אנונימיים לחלוטין. 

ור אוכלוסייה זו. הפרק ומציג מקבץ של מדדים עב ,ומעלה 65מתמקד במבוטחים בני זה פרק 

, אוכלוסייה זו מנתה 2016ומעלה. בשנת  65מבוסס על נתוני כלל אוכלוסיית המבוטחים בני 

 [. 3מכלל האוכלוסייה בישראל] 11.4% -כתשע מאות ושנים עשר אלף איש, שהם כ
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המדדים מוגדרים כמדדי יחס, כלומר, שיעור המבוטחים מתוך קבוצה מסוימת המקיימים את תנאי 

ומעלה(. המדדים המוצגים כאן כוללים  65המדד )למשל שיעור מקבלי חיסון נגד שפעת בקרב בני 

מדדי תחלואה )שיעור חולי סוכרת( ומדדי איכות הטיפול הרפואי כגון מדדי מניעה וקידום בריאות 

יעור ביצוע סיקור מוקדם לסרטן השד בקרב נשים, שיעור ביצוע סיקור מוקדם לסרטן המעי הגס )ש

בחולי סוכרת( ומדד תוצאה  HbA1cושיעור קבלת חיסון שפעת(, מדד טיפול )שיעור ביצוע בדיקת 

 מאוזנת(. HbA1c )שיעור חולי סוכרת עם רמת

 

כלכלי נקבע על סמך הציון של האזור -ברתיכלכלי. מצב ח-ומצב חברתי הנתונים מוצגים על פי מין

של כתובת המגורים )על פי הכתובת הרשומה בקופת החולים(. )"אג"ס"( סטטיסטי -הגיאוגרפי

סטטיסטיים -( של האזורים הגיאוגרפים1-20הציון המקורי נקבע ע"י חלוקה לאשכולות )

כלכלי -ברתיהמבוצעת ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )למ"ס( ומתבססת על המדד הח

, השכלה וחינוך, תעסוקה וגמלאות ורמת מאפיינים דמוגרפייםהמחושב על פי המשתנים הבאים: 

עבור שכונות חדשות.  הסיווג[. ציון זה עבר טיוב ע"י חברת "פוינטס", בכלל זה השלמת 4חיים]

ך ולפיכ ,ם חסרבת המגוריותסטטיסטי של כ-טחים, זיהוי האזור הגיאוגרפימהמבו 3.5%עבור 

אוחד , 1-20כלכלי. סולם אשכולות הלמ"ס -כחסרי מידע אודות מצב חברתימבוטחים אלו סווגו 

-4...10=20-19אשכולות עוקבים אוחדו ) 2דרגות כאשר כל  10 ע"י חברת "פוינטס" לסולם בן

(, ואלו חולקו ע"י תכנית המדדים לארבע קבוצות )המשקפות פחות או יותר חלוקה 1=2-1, 2=3

  .)גבוה( 4)נמוך( ועד  1-של כלל אוכלוסיית המבוטחים(: מלרבעונים 

 

  –כלכלי -פי מין, גיל ומצב חברתיומעלה, ל 65אוכלוסיית המבוטחים בני  .1טבלה 

 6116מספרים מוחלטים ושיעורים, 

  n שיעור 

 100.0%  911,669      סה"כ 

 44.0%  400,955      גברים מין

 56.0%  510,714      נשים 

 35.9%  327,023      69-65 גיל

 74-70      192,503  21.1% 

 79-75      170,439  18.7% 

 84-80      114,591  12.6% 

 85+      107,113  11.7% 

 10.3%  94,209        1 )רבעונים*( כלכלי-מצב חברתי

 6      273,581  30.0% 

 3      340,081  37.3% 

 4      176,407  19.3% 

 3.0%  27,391        חסרי סיווג       

 * החלוקה לרבעונים נעשתה על בסיס כלל האוכלוסייה
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 כלכלי-לפי מין ומצב חברתי 6116הגדרת המדדים ותוצאות לשנת 

 ומעלה 65שיעור קבלת חיסון נגד שפעת בקרב בני 

 ומעלה 65מבוטחים בני  מכנה:

 מספר המבוטחים במכנה אשר חוסנו בפועל נגד שפעת עונתית מונה:

שוי להפחית את שיפור הכיסוי החיסוני נגד שפעת עונתית באוכלוסייה המבוגרת ע :רציונל

, כגון דלקת ריאות, אשר בקבוצה זו עלולים להוביל לאשפוזים ואף סיבוכיה התחלואה בשפעת ואת

 65כי חיסון נגד שפעת מומלץ לכל אדם מגיל מבוגרים הראה  713,872מחקר שבדק  למוות.

ז עקב שפעת או ואשפבסיכון ל 27%ירידה מובהקת של צא קשר בין חיסון נגד שפעת לנמו, ומעלה

ידי משרד הבריאות לכל -. חיסון זה מומלץ ביותר על[5]בתמותה 48%דלקת ריאות וכן לירידה של 

 [.6]ומעלה 65אדם מגיל 

 6116ומעלה, לפי מין,  65נגד שפעת בקרב בני , שיעור קבלת חיסון 1תרשים 

 

 6116, כלכלי ומין-, שיעור קבלת חיסון נגד שפעת, לפי מצב חברתי6תרשים 
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. שיעור הגברים המחוסנים 62.9%ומעלה עמד על  65שיעור המחוסנים נגד שפעת בקרב בני 

 (.60.8%משיעור הנשים המחוסנות ) 5%-( היה גבוה בכ65.5%)

כלכלי, שיעור המחוסנים הגבוה ביותר נצפה בקרב הרבעונים העליון -בריבוד לפי מצב חברתי

(, ואילו בקרב מעמד הביניים נצפו שיעורי התחסנות נמוכים יותר 65.0%( והתחתון )67.0%)

גבוה(. הפער בין השכבות הקיצוניות לשכבות -ברבעון הבינוני 62.7%נמוך, -ברבעון הבינוני 59.3%)

 ים היה דומה בגברים ונשים. הביני

 

 ומעלה 65שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 

 ומעלה 65בוטחים בני מ מכנה:

מסווגים כחולי סוכרת }מבוטחים מסווגים כחולי סוכרת אם מספר המבוטחים במכנה אשר  מונה:

של  הם רכשו לפחות שלושה מרשמים )בחודשים שונים( של תרופות לסוכרת או הנם בעלי תיעוד

יום זו מזו( או  30מ"ג/ד"ל )בשתי בדיקות, בהפרש של לפחות  200-רמת גלוקוז גדולה או שווה ל

 , בשנה שקדמה לשנת המדד{6.5%-גדולה או שווה ל HbA1cשל רמת 

בעולם כולו ובישראל בפרט ישנה עליה מתמשכת בהימצאות סוכרת, אשר מתגברת עם  רציונאל:

( נמצא מעט מעל 100,000-ל 7.6%(,השיעור המתוקנן לגיל בישראל  2011נכון לשנת  הגיל.

זילנד -וקם מתחת למדינות כמו ארה"ב, ניומומ ,(100,000-ל 6.9%) OECD-הממוצע של מדינות ה

-ו 5.6%, 6.2%בהתאמה( ומעל מדינות כמו ספרד, צרפת ובריטניה ) 8.7%-ו 8.8%, 9.6%וקנדה )

מכלל  5.4%-בשנה זו היוותה סוכרת את סיבת המוות הרביעית בישראל, ו [.7בהתאמה(] 5.4%

בין גיל  0.4%שכיחות המחלה הייתה , 2013בשנת  .]8[פטירות( יוחסו למחלה 2,196הפטירות )

צפויה מחלת  ,2030בשנת  [.9ומעלה] 65במבוגרים בני  29.3%-ו 54-45בין גיל  8.4%, 24-18

, מספר חולי הסוכרת בעולם צפוי בשנה זו .[10]בעולם תעישביהסוכרת להיות סיבת המוות ה

)בהנחה ששיעורי התחלואה  957,600-, ומספרם בישראל צפוי להגיע לכ]11[מיליון 439-להגיע לכ

בהנחה ששיעורי ( או למעל מיליון מקרים )[9]9.5%, כלומר 2012בסוכרת יישארו דומים לשנת 

 .[7](התחלואה בסוכרת ימשיכו לעלות

 6116לפי מין, ומעלה,  65שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני  ,3תרשים 

 

 

31.7% 
27.7% 29.5% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

ר
עו

שי
 

 כ                           נשים                          גברים"סה
 מין



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 

 43   
 

כלכלי -לפי מצב חברתי ומעלה, 65, שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 4תרשים 

 6116ומין, 

 

 

. שיעור ההימצאות בקרב גברים 29.5%ומעלה עמד על  65שיעור ההימצאות של סוכרת בקרב בני 

 (.27.7%מהשיעור בקרב הנשים ) 4%-( היה גבוה ב31.7%)

 

כלכלי, נצפתה מגמה ברורה של עליה בשיעור ההימצאות של סוכרת עם -בריבוד לפי מצב חברתי

 רבעוןב 38.9%השכבות החלשות )בין  15.7%נצפה פער של כלכלי. -הירידה במצב החברתי

עליון(. שיעור ההימצאות הגבוה ביותר נצפה בקרב הרבעון ב 23.2%שכבות החזקות )לתחתון( 

כלכלי היה גדול יותר בנשים לעומת -(. הפער על פי מצב חברתי39.7%נשים מהמעמד הנמוך )

 נקודות אחוז, בהתאמה(. 10-נקודות לעומת כ 20-גברים )כ

 

 

  ומעלה 65בחולי סוכרת בני  HbA1cשיעור הביצוע של בדיקת 

 ומעלה 65חולי סוכרת בני  מכנה:

 בשנת המדד HbA1cמספר המבוטחים במכנה אשר ביצעו בדיקת  מונה:

ידי מדידה עצמית של -המעקב אחר רמת הגלוקוז בדם מבוצע הן ברמה היומיומית על :רציונל

בדיקה המשקפת את רמת (, HbA1cידי בדיקת המוגלובין מסוכרר )-החולה, והן אחת לתקופה על

הגלוקוז הממוצעת בדם בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה. לבדיקה זו חשיבות רבה למעקב אחר 

 איזון המחלה בחולי הסוכרת, וחשוב לבצעה לפחות אחת לשנה.
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 6116ומעלה לפי מין,  65בחולי סוכרת בני  HbA1c, שיעור הביצוע של בדיקת 5תרשים 

 

 

 

ומעלה, לפי מצב  65בחולי סוכרת בני  HbA1cשיעור הבצוע של בדיקת  ,6תרשים 

 6116, כלכלי ומין-חברתי

 

. שיעור הביצוע 91.8%ומעלה עמד על  65בחולי סוכרת בני  HbA1cשיעור הביצוע של בדיקת 

 כלכלי.-דומה בגברים ונשים ולא נמצאו פערים לפי מצב חברתי
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 84-65מאוזנת בחולי סוכרת בני  HbA1cשיעור בעלי רמת 

 בשנת המדד HbA1cומעלה שביצעו בדיקת  65חולי סוכרת בני  מכנה:

נמצאת בטווח  HbA1c-מספר המבוטחים במכנה אשר תוצאתה האחרונה של בדיקת ה מונה:

ומעלה או עם וותק מחלה העולה  75בקרב חולים בני  8%-הנחשב מאוזן עבורם: נמוכה או שווה ל

 בקרב שאר חולי הסוכרת 7%-ם, ונמוכה או שווה לשני 10על 

רמת הגלוקוז בדמם של חולי סוכרת משפיעה באופן ישיר על סיבוכי המחלה, ביניהם  :רציונל

מחלות לב וכלי דם, עיוורון ואי ספיקת כליות. המעקב אחר רמת הגלוקוז בדם מבוצע הן ברמה 

 A1cידי בדיקת המוגלובין -תקופה עלידי מדידה עצמית של החולה, והן אחת ל-היומיומית על

(HbA1c המשקפת את רמת הגלוקוז הממוצעת בדם בשלושת החודשים שקדמו לבדיקה. מדד זה ,)

תלוי  HbA1cביטוי לשיעור חולי הסוכרת שמחלתם נחשבת מאוזנת כראוי. ערך היעד לרמת  הינו

. 7%-הנמוכה מ HbA1c. הקריטריון המקובל לאיזון טוב הינו רמת ]12[בגיל החולה ובוותק המחלה

עם זאת, איזון מחמיר של רמת הסוכר בדם טומן בחובו סיכון לסיבוכים מידיים כגון נפילת רמת 

הסוכר )היפוגליקמיה(, סיכון שיש לשקללו אל מול ההפחתה בסיכון לסיבוכים עתידיים של 

בקרב חולי  8%-לנמוך מ HbA1c-י רמת היעד של ערך ההמחלה. מאזן שיקולים זה הוביל לשינו

שנים ובקרב חולי סוכרת עם משך מחלה ארוך )וותק מחלה העולה על  75סוכרת שעברו את גיל 

 שנים(. 10

 84-65מאוזנת בחולי סוכרת בני  HbA1c, שיעור בעלי רמת 7תרשים 

 6116לפי מין, 
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 84-65מאוזנת בחולי סוכרת בני  HbA1cשיעור בעלי רמת  ,8תרשים 

 6116כלכלי ומין, -לפי מצב חברתי

 

 

-נמוכה או שווה ל HbA1c, שמחלתם נחשבת מאוזנת )בעלי רמת 84-65שיעור חולי הסוכרת בני 

( היה 77.7%. השיעור בקרב הגברים )79.0%בהתאם לגיל ולוותק המחלה( עמד על  8%או  7%

 (.80.2%מהשיעור בקרב הנשים ) 2.5%-נמוך ב

כלכלי, נצפתה מגמה ברורה של ירידה בשיעור המאוזנים עם הירידה -בריבוד לפי מצב חברתי

ברבעון העליון( לבין  84.8%השכבות החזקות ) בין 15.7%כלכלי. נצפה פער של -במצב החברתי

כלכלי דומה בקרב -ברבעון התחתון(. היקף הפערים על פי מצב חברתי 69.1%השכבות החלשות )

 גברים ונשים.

 

 74-65שיעור הביצוע של ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בנשים בנות 

 74-65נשים מבוטחות בגילאים  מכנה:

מספר הנשים במכנה אשר עברו לפחות ממוגרפיה אחת לאבחון סרטן השד בשנתיים  מונה:

 האחרונות

ממוגרפיה היא שיטה רנטגנית לגילוי מוקדם של סרטן השד. סרטן השד הינה המחלה  :רציונל

מכלל  30%-הממארת השכיחה ביותר בקרב נשים בישראל. שיעור התחלואה במחלה הוא כ

היווה סרטן השד כשליש מכלל הגידולים החודרניים  2014בשנת  התחלואה בסרטן בקרב נשים.

וממוקד  (4,412) חולות חדשות עם סרטן שד חודרני 5,047 בנשים. בסה"כ אובחנו בשנה זו

(635)[13]. 

67.0% 
70.7% 69.1% 

76.4% 
79.9% 78.3% 80.2% 

83.1% 81.7% 83.5% 
86.3% 

84.8% 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%
ר
עו

שי
 

  
 
 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 

 47   
 

שיעורי ההישרדות היחסיים של נשים החולות במחלה השתפרו במהלך השנים האחרונות, שיפור 

 1,017נפטרו מסרטן חודרני של השד  2014בשנת  חלה.שמיוחס בחלקו לזיהוי מוקדם של המ

והגיל  70.1נשים בישראל, עיקר התמותה נצפתה בגיל המבוגר, כשגיל הפטירה הממוצע היה 

נשים( מכלל הנפטרות היו צעירות  134) 13.2%-ומעלה(. כ 75)שיא התמותה בגיל  70.2החציוני 

 .[13]50מגיל 

ההיארעות, התמותה והשימוש בממוגרפיה לגילוי  י, שיעורOECD-בישראל בהשוואה למדינות ה

שיעור התמותה מסרטן השד בישראל , 2013בשנת מוקדם של סרטן השד גבוהים מהממוצע. 

 שנים. בשמיני אחרי דנמרק, הונגריה, בלגיה, אירלנד, סלובניה, איסלנד והולנדבמקום ה נמצא

( אחרי פינלנד, 73%שיעור ביצוע הממוגרפיה בישראל נמצא במקום גבוה יחסית ) 2012-2011

המלצת משרד הבריאות בישראל הינה  [.13]דנמרק ופורטוגל ,הולנד, ארה"ב, אוסטריה, ספרד

 .]14[בעלות סיכון רגיל שנים 74-50לנשים בגיל  אחת לשנתיים בדיקת ממוגרפיה

 

 ,74-65, שיעור הביצוע של ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בנשים בנות 9תרשים 

 6116כלכלי, -לפי מצב חברתי

 

 

, מצביע על מדרג 74-65שיעור הביצוע של ממוגרפיה לגילוי מוקדם של סרטן השד בנשים בנות 

כלכלי כרוכה בירידה בשיעור ביצוע -כלכלי, כאשר ירידה במצב החברתי-ברור לפי מצב חברתי

ון העליון( לבין ברבע 72.7%בין השכבות החזקות ) 9.5%הבדיקה. נצפה פער אבסולוטי של 

 ברבעון התחתון(. 63.2%השכבות החלשות )
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 74-65שיעור הביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 

 74-65מבוטחים בני  מכנה:

בדיקת דם סמוי בצואה לפחות פעם אחת בשנת  ים במכנה אשר עברומבוטחמספר ה מונה:

 השנים האחרונות 10-המדד או ביצעו קולונוסקופיה ב

המחלה הממאירה לחלות בסרטן המעי הגס והחלחולת, זו  מהאוכלוסייה עלולים 5%-כ רציונאל:

 11.4%) ירית ממקרי המוות ממחלות ממאירותלעש תאחראיוהינה  השנייה בשכיחותה בישראל

מתושבי ישראל עם סרטן חודרני  3,009, אובחנו 2014. בשנת (2014ה מסרטן בשנת מכלל התמות

(. סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת הוא 28%, 831( והחלחולת )72%, 2,178של המעי הגס )

, והם הגבוהים ביותר 60מחלה שאופיינית לגיל המבוגר. שיעורי ההיארעות עולים מאוד החל מגיל 

מתושבי ישראל מסרטן חודרני של המעי הגס  1,242נפטרו  2014ומעלה. בשנת  75בקבוצת הגיל 

 75.6, עיקר התמותה נצפתה בגיל המבוגר )הגיל החציוני בעת התמותה (205( והחלחולת )1,037)

בהשוואה בינלאומית, למרות שיעור היארעות גבוה יחסית בישראל, שיעור התמותה נמוך  שנים(.

ניתן להפחית את התמותה מסרטן זה באמצעות גילוי OECD[15 .]-מעט מממוצע מדינות ה

מוקדם. לכלל האוכלוסייה, הנמצאת בסיכון רגיל, ממליץ משרד הבריאות בישראל לבצע בדיקת 

. קולונוסקופיה הינה בדיקה אופטית [15]74ועד גיל  50דם סמוי בצואה אחת לשנה מגיל 

המאפשרת הסתכלות ישירה על המעי, שמטרתה איתור ממצאים במעי הגס, ביצוע ביופסיה 

והסרת פוליפים. זיהוי והסרת פוליפים שפירים עשויים למנוע התפתחות של גידולים ממאירים 

עתיד. הבדיקה מומלצת לאחר תשובה לא תקינה של בדיקת דם סמוי בצואה, באופן שגרתי ב

לבעלי סיכון מוגבר בשל היסטוריה משפחתית של ממאירות, למדווחים על תלונות בדרכי העיכול 

או על דימום בדרכי העיכול ולבעלי ממצא קודם של נגע במעי. יש הממליצים על ביצוע בדיקה זו 

ת לסרטן המעי הגס גם בקרב בעלי סיכון רגיל כל מספר שנים )במקום בדיקת דם כסקירה מוקדמ

 סמוי בצואה(, אולם, מן הראוי לציין שבמדינת ישראל אין הנחיה כזו.

 

 ,74-65, שיעור הביצוע של בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 11תרשים 

 6116לפי מין, 
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 ,74-65בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני , שיעור הביצוע של 11תרשים 

 6116כלכלי ומין, -לפי מצב חברתי

 

 

. 59.6%, עמד על 74-65שיעור הביצוע של בדיקות לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס בקרב בני 

כלכלי, נצפתה מגמה ברורה של -בריבוד לפי מצב חברתישיעור דומה נמצא בקרב גברים ונשים. 

, בין 17.9%של  אבסולוטי כלכלי. נצפה פער-במצב החברתי הירידבשיעור הביצוע עם ה ירידה

ברבעון התחתון(. היקף  48.3%ברבעון העליון( לבין השכבות החלשות ) 66.2%השכבות החזקות )

  כלכלי דומה בקרב גברים ונשים.-על פי מצב חברתי יםפערה
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94.D7.A2.D7.9B.D7.A9.D7.95.D7.95.D7.99.D7.AA  

הבריאות, הרישום הלאומי לסרטן, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, סרטן השד מדינת ישראל, משרד  [13]

 2017בנשים בישראל, עדכון נתוני היארעות ותמותה, 

Available at: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/breast_cancer_SEPT2017.pdf  

עדכון  –מדינת ישראל, משרד הבריאות, חוזר מינהל הרפואה, תכנית סקר לאומית לגילוי סרטן השד  [14]

22/2016 

Available at: https://www.health.gov.il/hozer/mr22_2016.pdf  

מדינת ישראל, משרד הבריאות, הרישום הלאומי לסרטן, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, סרטן המעי  [15]

 2017הגס והחלחולת בישראל, עדכון נתוני תחלואה, 

Available at: https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ICR_05032017.pdf  

 

https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA_-_Treatment_goals_of_glycemic_control_in_diabetes#.D7.94.D7.92.D7.99.D7.A9.D7.94_.D7.94.D7.A2.D7.9B.D7.A9.D7.95.D7.95.D7.99.D7.AA
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA_-_Treatment_goals_of_glycemic_control_in_diabetes#.D7.94.D7.92.D7.99.D7.A9.D7.94_.D7.94.D7.A2.D7.9B.D7.A9.D7.95.D7.95.D7.99.D7.AA
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA_-_Treatment_goals_of_glycemic_control_in_diabetes#.D7.94.D7.92.D7.99.D7.A9.D7.94_.D7.94.D7.A2.D7.9B.D7.A9.D7.95.D7.95.D7.99.D7.AA
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA_-_Treatment_goals_of_glycemic_control_in_diabetes#.D7.94.D7.92.D7.99.D7.A9.D7.94_.D7.94.D7.A2.D7.9B.D7.A9.D7.95.D7.95.D7.99.D7.AA
https://www.wikirefua.org.il/w/index.php/%D7%99%D7%A2%D7%93%D7%99_%D7%9E%D7%98%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%96%D7%95%D7%9F_%D7%A1%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%AA_-_Treatment_goals_of_glycemic_control_in_diabetes#.D7.94.D7.92.D7.99.D7.A9.D7.94_.D7.94.D7.A2.D7.9B.D7.A9.D7.95.D7.95.D7.99.D7.AA
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/breast_cancer_SEPT2017.pdf
https://www.health.gov.il/hozer/mr22_2016.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/ICR_05032017.pdf
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 גיאוגרפימיפוי זמינות שירותי רפואה בקהילה: . 4 פרק 

 זלמן, 3, אברהם טייאר3זסלבסקיגנאדי  , 2אלעד הדר''ר ד, 1אברבוך אמה''ר ד

 1ד"ר שלומית אבני, 1שלם נר, רייצ'ל בר1, דן קיני 2ליברמן אזוזד''ר ניבה  ,4קאופמן

 

ירותי בריאות בתחומים שמידע על בו מוצג ו ישראלמדינת מפות של מבחר כולל בתוכו מסמך זה 

פערים של ה (spatial analysisשל ניתוח מרחבי )מיפוי זה מהווה המשך לניסיון ראשוני שונים. 

וההתמודדות עמו שוויון בבריאות -ובשירותי הבריאות, שתוצאותיו התפרסמו בדוח איבבריאות 

 . 20155לשנת 

, ארה"ב( Esri)תוצרת חברת  ArcGIS 10.3מיפוי וניתוח הנתונים התבצעו באמצעות תוכנת 

 (. Geographic Information Systems, GISהמשמשת כמערכת מידע גיאוגרפית )

מאפשר הצגה של תמונות מצב באופן ברור ופשוט, ואמור לשמש כלי זה  השימוש בכלי מיפוי

יהיו לכלי עזר המפות אנחנו מאמינים כי להנגשת המידע, הן לאנשי המקצוע, והן לכלל הציבור. 

במשרד הבריאות, קופות חולים וארגוני בריאות אחרים בתכנון,  בידיהם של מקבלי ההחלטות יעיל

 לציבור.הניתנים שירותים בקרה ופיתוח 

 

 רקע

מידע על זמינות שירותי רפואה בקהילה לפי קופות  ותבפרסום זה מציג ותמפות הכלולמבחר ה

 חולים ותחום מקצועי.

אינטרנט של המידע מאתרי של סריקה חולים התקבלו באמצעות ההנתונים על שירותי קופות 

 זמינות השירותים באתרי הקופה.נתוני מפרסמות את הקופות,  ה

 . החברהחברת ברלהעל ידי לצורך בניית מאגר נתוני הזמינות נעשה שימוש בתוכנה שפותחה 

אתרי הקופה תוך זיהוי את בעל יכולת לסרוק ( Internet Web Crawlerמנוע רובוטי ) פיתחה

שמות ותחומי את בין היתר, פרטים אודות השירות הרפואי. המידע המתפרסם באתרים כולל 

תחומי פעילות של מרפאות ומכונים, לרבות מיקום מתן השירות וזמני ו המומחיות של הרופאים

 פעילות. ה

נתונים של חברת ברלה נרכש על ידי משרד הבריאות ומתעדכן על בסיס חודשי. המאגר המאגר 

תחום בהפועלת  BIG DATA -ו BIמחלקה לניהול פרויקטי המקצועי של ה הנמצא בטיפול

                                                           
1

 מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות 
2

 אגף רפואה בקהילה, משרד הבריאות 
3

 משרד הבריאות אגף ישראל דיגיטלי ומחשוב, 
4

 המרכז הלאומי לבקרת מחלות 
5

  pdf-https://www.health.gov.il/publicationsfiles/inequality.2015ראו:  

https://www.health.gov.il/publicationsfiles/inequality-2015.pdf
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על לפני מספר שנים במשרד הבריאות הוקמה מחלקה זו  .טכנולוגיות מידע למערכת הבריאות

 עתירת מקורות נתונים.  הבסביבמנת לענות על צורך ניהולי בקבלת החלטות 

ת חולים, שמקורם וברשות המחלקה נמצא גם מאגר הכולל נתוני אוכלוסייה לפי יישובים וקופ

 במוסד לביטוח לאומי. 

 

 והגדרות שיטות

המוצגים במפות מבוססים על חישוב של סך כל השירותים : נתוני זמינות חישוב זמינות השירות

מבוטחים בקופה, לפי אזור טבעי. טווח  1,000 -שעות פעילות רופאים בתחום מקצועי מסוים ל

שעות הפעילות נקבע בצורה אחידה לכל תחום מקצועי בנפרד, על פי שכיחויות של שעות פעילות 

  שירות באזור טבעי.מלא של מסמן היעדר " 0באותו תחום בקופות. ערך "

ניתוח  מוצגים בלוחות בסוף הפרק., (2016לשנת )נתונים זמינות ששימשו לבניית המפות הנתוני 

המוצגים בטבלאות בסוף  בסיסההנתונים נערך גם על ידי עיון במפות וגם על ידי בחינת נתוני 

 .הפרק

של מהימן בחלק מהאזורים מספר המבוטחים לקופה מסוימת היה נמוך מכדי לאפשר חישוב 

אזורים שבו שעות רופא למבוטח באזורים אלה. ולא ח, תמסיבות מתודולוגיונתוני זמינות. לכן, 

 בצבע אפור.במפות מופיעים לגביהם לא בוצע חישוב מסיבה זו 

 אמינות הנתונים.לתקף את נתונים נערכו מספר בדיקות אקראיות, במטרה הלאחר בניית מאגר 

חלוקה הלמ"ס ערך נפות,  15-במסגרת החלוקה הרשמית של מדינת ישראל ל :"אזורים טבעיים"

 מספרובנו חלק מנפה אחת, י. כל אזור טבעי ה"אזורים טבעיים"מפורטת יותר של שטח המדינה ל

פים ואחידים ככל האפשר, הן מבחינת ינם תחומים רציים המקרים נפה שלמה. האזורים הטבעי

המבנה הפיזי, האקלים והקרקעות, והן מבחינת התכונות הדמוגרפיות, הכלכליות והתרבותיות של 

מאפשרת זיהוי יישובים ( 29של הלמ"ס )ראו מפה מספר מפת האזורים הטבעיים  .האוכלוסייה

 יותר בחלוקה לפי אזורים אלומרכזיים בתוך כל אזור טבעי והתמצאות טובה 

אזור יהודה ושומרון אינו מחולק לאזורים טבעיים ומוצג כיחידת שטח אחת, למרות גודלו והבדלים 

מאפשרת שאינו רצף טריטוריאלי, העדר במאפיינים פיזיים ואחרים בין חלקיו. הסיבה לכך היא 

 שראליים בלבד.מתייחס ליישובים י באזור יהודה ושומרוןמידע ה. 6חלוקה לאזורים

. נתונים לגבי שני בתור אזור לוד ומודיעין הוצגו במפה ללא הפרדהרמלה מסיבות טכניות אזורי 

 בסוף הפרק. בטבלאותאזורים בנפרד ניתן לראות ה

ברפואה  התחומים מקצועיים, שלוש הלצורך המיפוי נבחרו שבע תחומים מקצועיים למיפוי:

רפואה מקצועית, בה נבחרו ב הארבערפואת נשים( ו )רפואת משפחה, רפואת ילדים, ראשונית

                                                           
6

 גיאוגרפיה, אגף בכיר מערכות מידע, למ''ס -מבוסס על מידע מתחום ממ"ג 
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)אורתופדיה, אף אוזן  של המטופל/ת ללא צורך בהפניה פנייה ישירהבהם מתאפשרת  מקצועות

 גרון, עיניים, עור(.

אוכלוסייה וחלוקתם לפי שייכות לקופות הנתוני  פי גילאים: לעשעות פעילות וחישוב אוכלוסייה 

מבוטחים סוכמו על המקורם במוסד לביטוח לאומי. נתוני אוכלוסיית ו 2015לשנת נכונים חולים ה

 פי קופת חולים. לעפי אזורים טבעיים ו

פירוט של מקבלי שירות. להלן גילאי זמינות של חלק מהתחומים המקצועיים נערך  על פי החישוב 

  :השירותתחום  לפילצורך החישוב  ושנבחרקבוצות גיל 

. 15מעל גיל  –; רפואת נשים 15עד  לידהמגילאי  -ומעלה; רפואת ילדים   15בני  –רפואת משפחה 

 אוכלוסייה.הלצורך חישוב שיעורים ברפואה מקצועית נעשה שימוש בסה''כ 

 

 בנתונים השימוש מגבלות

השימוש והסקת המסקנות מהמפות מצריכים שורה של הסתייגויות, הקשורות למגבלות הנתונים 

 דרך הצגתם במפות: ו

  ,המידע באתרי הקופות אינו משקף במלואו את שעות פעילות הרופאים בפועל, כדוגמא

בשל פעילות, מעבר לשעות קבלת הקהל המוגדרות, השעות את במצבים בהם הרופא מרחיב 

 ריבוי פונים.

  המידע שמופיע באתרי הקופות אינו כולל שירות רפואי שניתן במסגרת מרפאות חוץ של בתי

דבר זה רלוונטי בעיקר לתחומי רפואה מקצועית בקהילה. הדבר רלוונטי במיוחד  .חוליםה

מרכז בתושבי באר שבע והסביבה שמקבלים שירות דוגמת לאזורים הסמוכים לבתי חולים, 

 רפואי סורוקה.ה

 שעות טיפול למטופלים באותן אי שנמצא בהסדר עם מספר קופות חולים ומספק רופא עצמ

 פחות זמן שירות לכל קופה.  בפועל מקופות שונות, מקדיש 

  התופעה  .משפחה מטפלים גם בילדים לצד הטיפול באוכלוסייה המבוגרתהחלק מרופאי

ם לא קיימת אפשרות נפוצה יותר במקומות בהם זמינות רופאי ילדים נמוכה. בנתונים הקיימי

 לזהות את הרופאים האלה.

  ,במפות לא באה לביטוי סוגיית הנגישות הפיזית של השירות. באזורים פריפריאליים

פיזית של הנגישות גדולים והצפיפות אוכלוסייה נמוכה, המרחקים בין היישובים המתאפיינים ב

אידך, צפיפות גבוהה של מ השירות עלולה להיות נמוכה מאוד, על אף זמינות יחסית גבוהה.

מתן שעות שירות האוכלוסייה מקלה על הקופה בהנגשה פיזית של השירות אך מקשה על 

 ברמה מספקת.

  במסגרת פרויקט זה התמקדנו בזמינות שעות רופא לנפש לפי אזורים גיאוגרפיים, אולם גם

הפריסה  -בתוך האזורים קיימת שונות. מלבד זאת, לא התייחסנו למדד נגישות פיזית 
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המרחבית של התשתיות. ייתכן וקופה עם זמינות נמוכה של שעות רופא מצטיינת דווקא 

עבור מבוטחיה. לשם כך נדרשת עבודה מחקרית נוספת,  בפריסה גיאוגרפית רחבה ונוחה

 שראוי לבצעה בעתיד.

 כך, אוכלוסיית להשפיע על ביקוש לשירות.  יםהבדלים במבנה הגילאים בין האזורים עלול

צריכת שירותי את , דבר שמגביר מרכז הארץ היא בוגרת יותר לעומת אזורים פריפריאליים

ם בשני אזורים בעלי מבנה דמוגרפי מאוד שונה לא בהכרח על כן, שיעורי זמינות זהי בריאות.ה

 מעידים על זמינות שווה של השירות.

 

המצביעה על תמונת המצב ביחס תמונה  ההסתייגויות הנדרשות, עדיין ניתן לקבל לצד

 זמינות השירות הרפואי על פי אזורים גיאוגרפיים ועל פי חברות בקופת חולים.ל

 ללא חולים קופות ידי על היום ניתנים ומקצועית ראשונית רפואה שירותי כי לצייןיש 

 רופא שעות כמות האם להעריך קושי קיים זה במצב. ונגישות זמינות של אחידים סטנדרטים

 יחד. השירות של מספקת זמינות על מעידה אכן מסוים מקצועי בתחום מבוטחים 1,000 -ל

 מסוים במקום שירות להגדיר בלי, הקופות ובין התחומים בין השוואות לערוך ניתן זאת עם

 "(. 0" ערך) שירות ללא אזורים להוציא, משמעית חד בצורה זמין לא או כזמין

 

 עיקריים ממצאים

 השירות לשעות ביחס משמעותית יותר רבות וילדים משפחה ברפואת השירות שעות 

 ביחס ביותר הנמוכים הם עור ורפואת גרון אוזן אף ברפואת השירות זמני. אחרים במקצועות

 ובארץ בקופות אדם כוח מצבת ידי על גם נקבע השירות היצע כי, לציין יש. המקצועות לשאר

 .לשירות הביקוש ידי על גם כמו, בכלל

 ראשונית רפואהב הן, האזורים בין בזמינות פנימית שונות ברמת הקופות בין הבדלים קיימים 

 17 בין נעה כללית חולים בקופת שירותה זמינות, משפחה ברפואת, כך. שניונית ברפואה והן

 פערים ניכרים זה בתחום במאוחדת ואילו(, 1)מפה  האזורים ברוב נפש 1,000 -ל שעות 30 -ל

(. 3)מפה  ביותר נמוכים ערכים מראה יהודה הרי אזור כאשר, האזורים בין משמעותיים

נפש  1,000 -שעות ל 2 -ל 0.1 בין נעה כללית חולים בקופת השירות זמינות ,באורתופדיה

 החוף באזורי :אחידה אינה הזמינות תמונת במאוחדת, זאת לעומת(. 25)מפה  האזורים ברוב

, ככלל(. 27)מפה  2.0 -ל 0.1 בין הארץ מרכז באזורי ואילו, 5.0 -ל 2.1 בין נעה הזמינות והצפון

 מקצועיים בתחומים שירות שעות מבחינת יותר רבה באחידות מתאפיינת כללית חולים קופת

 .הגיאוגרפיים האזורים ובין שונים

 גיאוגרפיתה הפריסה''ח כללית הינה בעלת קופ, השונים הארץ בחבלי הפריסה מבחינת 

 . הארץ אזורי בכל המתגורריםביותר ונותנת מענה לתושבים  הרחבה
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 זו נצפו אזורים, בהם השירות קיים בתחומים אחדים, אך לא קיים בתחומים אחרים  בעבודה

"(. משמעות הדבר כי ייתכן מאוד ובאזור זה קיימת בעיה של הספקת שירות. כך המצב 0)ערך "

לדוגמא באזור חוף הכרמל, בו ניתנים שירותי רפואת משפחה למבוטחי מכבי אך לא ניתן 

. דוגמא אחרת היא רמת כוכב, בה קופ''ח כללית מספקת שירות שירות בתחום אף אוזן גרון

 רפואת משפחה וילדים, אך אינה מספקת שירותי אף אוזן גרון. 

 הצפון באזור רחוקהה בפריפריה בעיקר וממוקמים, רבים אינם שירות ללא שנמצאו אזורים .

 מושבים, כפרים, קטנים בישובים המתגוררת הילדל אוכלוסייה צפיפות עם אזוריםמדובר ב

 אזורים. חרוד עמק, מנשה רמת, צפוני גולן, החרמוןאלה ניתן למנות את  בין אזורים '. וכד

 גליל, השרון מזרח, הכרמל חוף הם שונים בתחומים שירות ללא שנמצאו בצפון נוספים

 .תחתון

 ת ביחס לרפואה ראשונית. שניוניהאזורים ללא שירות רבה יותר בתחומי רפואה  כמות

 ברפואת אף אוזן גרון ורפואת עיניים אזורים ללא שירות זוהו בכל ארבע קופות חולים. 

 האזורים ללא שירות משתנה מתחום לתחום ומקופה לקופה. לדוגמא, ברפואת עור,  כמות

נצפו חמישה אזורים כאלה בכללית, שניים בלאומית ושנים במכבי. לא נמצאו אזורים כאלה 

 במאוחדת. 

 כלכלי של האוכלוסייה, -, המציגה יישובים בישראל לפי אשכול חברתי30במפה מספר  עיון

-כי אין בהכרח חפיפה בין רמה חברתית מפות זמינות שירותי הרפואה מלמדתוהשוואתה עם 

כלכלית לזמינות השירות. ישנם מקרים בהם זמינות נמוכה יותר מאפיינת דווקא את אזורי 

, זמינות רפואת ילדים בקופת חולים מכבי גבוהה יותר באזורי הצפון והדרום, המרכז. למשל

(. על כן, ראוי כי המאמצים לשיפור השירות יתמקדו קודם 6לעומת אזור המרכז ויו''ש )מפה 

כל באזורים של תת שירות, כאשר האינדיקטורים הכלכליים של האזור ישמשו לצד מדדים 

חשוב להדגיש, כי זמינות נמוכה של השירות פוגעת גם  אחרים בקבלת ההחלטות. עם זאת,

בזכות לקבלת שירותי בריאות וגם בבריאותם של פרטים, וכי אוכלוסייה חלשה פגיעה יותר 

בהקשר זה והמשאבים שעומדים לרשותה לצורך התמודדות עם בעיה בריאותית מוגבלים 

 יותר. 

 

 תוצאינמוכה של שירותי רפואה להזמינות הלא יהיה נכון לייחס בצורה גורפת את יש לציין כי 

למערכת  מחוץ שמקורםמגורמים  בעיקרמושפעים  אלו. תמותה או מוגבלות, תחלואה - הבריאות

 התנהגות, האוכלוסייה של ותרבותיים, חברתיים דמוגרפיים מאפיינים, החייםהבריאות )רמת 

 עם באזורים רפואהזה יש להבטיח זמינות טובה של שירותי  לצד'(. וכד סביבתיים גורמים, סיכונית

 כלכלי נמוך(.-)שברוב המקרים קשורה במצב חברתי גבוהים תחלואה שיעורי
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 והטיה לקופה מבוטחים של מצומצם מספר בשל זמינות שיעורי חושבו לא עבורם לאזורים באשר

 ולדאוג השונים בתחומים ותקופה שירותישל  מינותאת הז לבדוק יש, אפשרית הסטטיסטית

 ביטוח בחוק" אחודה"מרפאה  סעיף של אכיפה. לדוגמא, בחינה וזו אוכלוסייה עבור לפתרונות

 לספק/ישוב באזור השירות שלבלעדי ה הספק את מחייב זה סעיף. 7ממלכתי, התשנ"ד בריאות

 .זמין שירות אין להם אחרות מקופות למבוטחים גם שירות

, החולים ובקופות הבריאות במשרד החלטה למקבלי עזר ככלי נבנו אלו מפות כי נציין לסיכום

 בהם המצוי שהמידע מאמינים אנחנו. הרחב לציבור המערכת פעילות בשקיפות לצורך וכמענה

 תושבי לכלל ונגישים זמינים, איכותיים בריאות שירותי פיתוח לקדם ובכוחו רב ערך בעל הוא

 .ישראל

                                                           

7
תושבים,  10,000קופת חולים המפעילה מרפאה ביישוב שאוכלוסייתו אינה עולה על  :(1ב)ג()29סעיף  

תיתן במרפאה שירות רפואי גם לחברי קופת חולים אחרת שאינה מפעילה מרפאה באותו יישוב, באופן 
מבנה  –"מרפאה"  –שוויוני, בכפוף לסל השירותים והתשלומים של הקופה שבה הם חברים; בסעיף קטן זה 

שירות הניתן בידי רופא  –בהחזקת קופת חולים שבו ניתנים שירותי בריאות לפי חוק זה; "שירות רפואי" 
 משפחה, רופא ילדים, רופא נשים, אחות, מעבדה, או בית מרקחת לרבות חדר תרופות.
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא ל1רפואת משפחה –. כללית 1מפה 

 

                                                           
1

 .אפור בצבע סומנו סטטיסטית הטיה בגין זמינות חישוב נעשה לא לגביהם אזוריםות שלהלן פמב 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת משפחה –מכבי  .2מפה 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת משפחה -מאוחדת  .3מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת משפחה –לאומית  .4מפה 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

63 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת ילדים –כללית  .5מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת ילדים –מכבי  .6מפה 
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 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת ילדים -מאוחדת  .7מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת ילדים –לאומית  .8מפה 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת נשים -כללית  .9מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת נשים -מכבי  .10מפה 
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69 
 

 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת נשים -מאוחדת  .11מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -ל : שעות שבועיות של רופארפואת נשים –לאומית  .12מפה 
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 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת עיניים -כללית  .13מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

72 
 

 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת עיניים -מכבי  .14מפה 
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 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת עיניים –מאוחדת  .15מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -שבועיות של רופא ל: שעות רפואת עיניים -לאומית  .16מפה 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת אף אוזן גרון -כללית  .17מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת אף אוזן גרון -מכבי  .18מפה 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת אף אוזן גרון –מאוחדת  .19מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת אף אוזן גרון –. לאומית 20מפה 
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 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת עור –כללית  .21מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת עור –מכבי .22מפה 
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 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת עור -מאוחדת . 23 פהמ

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת עור –לאומית  .24מפה 
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83 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לאורתופדיה –כללית  .25מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

84 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לאורתופדיה –מכבי  .26מפה 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לאורתופדיה –מאוחדת  .27מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לאורתופדיה –לאומית  .28מפה 

 

 



87 

 

 חלוקה לאזורים טבעיים .29מפה 

 מקור: אתר למ''ס
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 כלכלי של האוכלוסייה-חברתי . רשויות מקומיות לפי אשכול30מפה 

 כלכלית-סיווגן לפי הרמה החברתיתאפיון יחידות גיאוגרפיות ו. 2008הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מקור: 
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 לוחות נתונים

 1נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל: רפואת משפחה

  

                                                           
1

מבוטחים לקופה  1800-. נמחקו תאים עם פחות מ15מבוטחים ומבוטחות מעל גיל  1000-שעות רופא ל 
 באזור, נוכח הטיה סטטיסטית

מכבימאוחדתלאומיתכלליתמחוז

24.817.225.120.3אזור אשדוד

21.716.725.217.1אזור אשקלון

28.030.472.827.4אזור באר שבע

33.5--25.9אזור בשור

41.7--25.1אזור גרר

----אזור ים המלח

30.829.744.531.4אזור לכיש

26.82.7-45.0אזור מלאכי

18.538.266.322.9הערבה

40.9--24.7הר הנגב הצפוני

21.6--19.1אזור זכרון יעקב

21.623.724.021.0אזור חדרה

24.722.449.416.9אזור חיפה

23.52.533.040.3הר אלכסנדר

22.8--19.0חוף הכרמל

27.026.824.730.8יהודה ושומרוןיהודה ושומרון

31.854.713.650.1הרי יהודה

33.317.816.434.3שפלת יהודה

22.717.814.122.2אזור מודיעין

23.019.631.414.6אזור פתח תקווה

21.313.124.914.0אזור ראשון לציון

23.321.721.523.4אזור רחובות

23.822.731.421.0אזור רמלה

23.323.332.919.0דרום השרון

24.138.616.535.3מזרח השרון

24.419.436.617.4מערב השרון

---25.2אזור אילון

---21.6אזור חצור

22.426.837.125.3אזור יחיעם

26.712.4-19.7אזור יקנעם

27.931.637.025.8אזור כרמיאל

27.318.456.929.9אזור נהריה

26.019.452.031.5אזור עכו

24.826.662.351.1אזור שפרעם

---34.6גולן דרומי

---25.5גולן צפוני

---31.6גולן תיכוני

27.027.363.129.6גליל עליון מזרחי

18.434.138.630.4גליל תחתון מזרחי

21.834.542.821.2הרי נצרת-תירען

--24.443.3חרמון

26.837.964.948.2כנרות

---23.0עמק בית שאן

17.60.0-47.8עמק חולה

---20.3עמק חרוד

21.4--21.0עמק יזרעאל

---18.9רמת כוכב

---22.0רמת מנשה

27.318.225.314.6אזור חולון

26.518.331.513.0אזור רמת גן

24.917.426.114.7אזור תל אביב

תל-אביב

דרום

חיפה

ירושלים

מרכז

צפון



 גיאוגרפי מיפוי: בקהילה רפואה שירותי זמינות. 4 פרק
 

 

90 
 

 

 2נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל: רפואת ילדים

 
                                                           

2
מבוטחים לקופה  700-נמחקו תאים עם פחות מ .15גיל מבוטחים ומבוטחות עד  1,000-שעות רופא ל 

 באזור, נוכח הטיה סטטיסטית.

מכבימאוחדתלאומיתכלליתמחוז

31.341.932.723.4אזור אשדוד

23.030.947.720.8אזור אשקלון

20.225.921.930.3אזור באר שבע

35.1--12.9אזור בשור

13.4-32.015.1אזור גרר

----אזור ים המלח

23.851.342.334.7אזור לכיש

22.639.6-47.7אזור מלאכי

16.278.7-16.4הערבה

39.3--28.4הר הנגב הצפוני

29.0-33.921.8אזור זכרון יעקב

26.740.037.424.5אזור חדרה

31.255.751.924.0אזור חיפה

22.6-25.719.7הר אלכסנדר

8.6--11.6חוף הכרמל

19.925.110.117.9יהודה ושומרוןיהודה ושומרון

20.828.610.731.9הרי יהודה

34.021.213.333.3שפלת יהודה

33.988.654.727.0אזור מודיעין

24.247.630.116.1אזור פתח תקווה

34.772.174.621.4אזור ראשון לציון

23.470.734.418.0אזור רחובות

24.753.846.922.2אזור רמלה

31.6116.164.118.7דרום השרון

21.626.30.015.0מזרח השרון

24.338.760.121.2מערב השרון

---13.1אזור אילון

39.9--20.5אזור חצור

18.243.718.448.8אזור יחיעם

29.3--41.5אזור יקנעם

20.256.327.230.0אזור כרמיאל

23.949.551.421.8אזור נהריה

23.551.049.637.5אזור עכו

16.520.735.633.2אזור שפרעם

---44.3גולן דרומי

--5.50.0גולן צפוני

---17.7גולן תיכוני

20.123.965.836.1גליל עליון מזרחי

-21.935.827.4גליל תחתון מזרחי

22.438.324.027.4הרי נצרת-תירען

--9.30.0חרמון

-31.062.497.2כנרות

---7.7עמק בית שאן

24.855.3-33.4עמק חולה

---8.7עמק חרוד

46.4--20.9עמק יזרעאל

---0.0רמת כוכב

---0.0רמת מנשה

34.063.566.118.5אזור חולון

36.135.031.411.4אזור רמת גן

34.345.548.314.4אזור תל אביב

דרום

חיפה

ירושלים

מרכז

צפון

תל-אביב
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 3 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל: םשירפואת נ

 

                                                           
3

 מבוטחות לקופה באזור, נוכח   900-. נמחקו תאים עם פחות מ15מבוטחות מעל גיל  1,000-שעות רופא ל 
 הטיה סטטיסטית.   

מכבימאוחדתלאומיתכלליתמחוז

10.56.18.88.4אזור אשדוד

7.111.46.85.1אזור אשקלון

9.111.17.47.8אזור באר שבע

9.5--6.1אזור בשור

8.8--7.5אזור גרר

----אזור ים המלח

4.97.113.09.9אזור לכיש

2.49.1-28.2אזור מלאכי

6.45.5-6.2הערבה

3.9--5.5הר הנגב הצפוני

4.0--6.1אזור זכרון יעקב

6.17.813.58.9אזור חדרה

6.49.520.27.9אזור חיפה

5.16.55.76.2הר אלכסנדר

1.3--3.6חוף הכרמל

9.98.28.69.5יהודה ושומרוןיהודה ושומרון

6.113.45.110.9הרי יהודה

9.611.39.512.5שפלת יהודה

15.312.912.07.4אזור מודיעין

6.611.511.45.9אזור פתח תקווה

7.614.213.77.6אזור ראשון לציון

6.910.96.97.1אזור רחובות

6.95.812.84.9אזור רמלה

8.413.514.78.5דרום השרון

4.01.08.85.4מזרח השרון

6.49.59.65.9מערב השרון

---0.5אזור אילון

---5.2אזור חצור

4.64.813.19.6אזור יחיעם

6.68.3-13.9אזור יקנעם

6.211.08.012.0אזור כרמיאל

6.813.213.612.7אזור נהריה

8.46.99.89.5אזור עכו

4.66.912.17.1אזור שפרעם

---7.9גולן דרומי

---3.4גולן צפוני

---1.8גולן תיכוני

9.86.812.37.8גליל עליון מזרחי

-2.03.715.9גליל תחתון מזרחי

5.83.27.27.6הרי נצרת-תירען

--3.33.1חרמון

8.08.410.518.9כנרות

---7.9עמק בית שאן

8.112.7-7.4עמק חולה

---0.0עמק חרוד

7.6--7.6עמק יזרעאל

---0.6רמת כוכב

---0.0רמת מנשה

7.310.813.94.1אזור חולון

10.59.520.07.0אזור רמת גן

6.811.117.86.8אזור תל אביב

תל-אביב

דרום

חיפה

ירושלים

מרכז

צפון
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 4 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל: רפואת אורתופדיה

 

                                                           
4
באזור, נוכח הטיה מבוטחים לקופה  2500-מבוטחים. נמחקו תאים עם פחות מ 1,000-שעות רופא ל 

 סטטיסטית.

מכבימאוחדתלאומיתכלליתאזור טבעימחוז

2.01.11.81.6אזור אשדוד

1.31.92.41.7אזור אשקלון

0.50.11.51.5אזור באר שבע

0.7--0.8אזור בשור

0.9--0.6אזור גרר

----אזור ים המלח

0.61.41.71.4אזור לכיש

0.91.2-1.8אזור מלאכי

0.21.6-1.3הערבה

1.4--0.2הר הנגב הצפוני

1.3--1.1אזור זכרון יעקב

1.32.52.71.3אזור חדרה

2.03.22.72.1אזור חיפה

1.00.01.81.0הר אלכסנדר

0.6--0.1חוף הכרמל

0.50.60.40.9יהודה ושומרוןיהודה ושומרון

1.01.31.01.9הרי יהודה

1.80.51.00.8שפלת יהודה

2.90.92.11.7אזור מודיעין

1.31.61.41.4אזור פתח תקווה

1.64.53.41.7אזור ראשון לציון

1.52.52.01.6אזור רחובות

1.21.11.51.2אזור רמלה

1.51.13.61.7דרום השרון

0.63.20.01.2מזרח השרון

1.52.53.51.3מערב השרון

---0.0אזור אילון

1.9--1.0אזור חצור

1.21.42.52.3אזור יחיעם

0.71.5-1.4אזור יקנעם

1.34.22.23.3אזור כרמיאל

1.61.92.92.0אזור נהריה

1.32.52.41.2אזור עכו

1.02.43.13.7אזור שפרעם

---1.0גולן דרומי

---0.6גולן צפוני

---1.0גולן תיכוני

0.61.31.01.5גליל עליון מזרחי

0.40.77.90.8גליל תחתון מזרחי

0.91.33.02.1הרי נצרת-תירען

--1.10.0חרמון

2.22.33.61.9כנרות

---1.2עמק בית שאן

1.23.0-4.4עמק חולה

---0.0עמק חרוד

2.3--0.8עמק יזרעאל

---0.0רמת כוכב

---0.0רמת מנשה

2.43.73.31.5אזור חולון

1.41.91.61.1אזור רמת גן

1.54.75.21.5אזור תל אביב

דרום

חיפה

ירושלים

מרכז

צפון

תל-אביב
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 5 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל: רפואת אף אוזן וגרון

 

 

                                                           
5
מבוטחים לקופה באזור, נוכח הטיה  2500-מבוטחים. נמחקו תאים עם פחות מ 1,000-שעות רופא ל 

 סטטיסטית.

מכבימאוחדתלאומיתכלליתמחוז

1.00.81.10.8אזור אשדוד

1.00.61.01.6אזור אשקלון

0.71.23.61.3אזור באר שבע

1.2--0.3אזור בשור

0.8--1.0אזור גרר

----אזור ים המלח

0.51.02.81.6אזור לכיש

0.61.0-0.0אזור מלאכי

0.97.6-1.6הערבה

0.7--0.9הר הנגב הצפוני

1.0--0.7אזור זכרון יעקב

0.72.20.81.2אזור חדרה

1.22.02.61.0אזור חיפה

0.20.00.52.0הר אלכסנדר

0.0--0.0חוף הכרמל

0.30.40.50.6יהודה ושומרוןיהודה ושומרון

0.61.40.72.1הרי יהודה

0.60.40.40.6שפלת יהודה

1.14.72.41.1אזור מודיעין

0.80.51.50.8אזור פתח תקווה

1.02.12.21.0אזור ראשון לציון

0.72.81.31.1אזור רחובות

0.51.21.00.9אזור רמלה

0.80.73.31.0דרום השרון

0.40.20.00.5מזרח השרון

1.01.41.91.0מערב השרון

---0.3אזור אילון

1.0--1.0אזור חצור

0.41.81.62.8אזור יחיעם

0.40.6-1.0אזור יקנעם

1.00.70.61.2אזור כרמיאל

0.81.34.20.9אזור נהריה

0.61.10.60.9אזור עכו

0.80.80.81.0אזור שפרעם

---0.0גולן דרומי

---0.8גולן צפוני

---0.0גולן תיכוני

0.30.30.40.7גליל עליון מזרחי

0.31.00.50.6גליל תחתון מזרחי

0.50.71.21.0הרי נצרת-תירען

--0.00.0חרמון

1.10.51.01.1כנרות

---0.9עמק בית שאן

1.20.9-1.4עמק חולה

---0.0עמק חרוד

1.9--0.7עמק יזרעאל

---0.0רמת כוכב

---0.0רמת מנשה

0.81.62.01.0אזור חולון

1.32.51.81.0אזור רמת גן

1.01.12.01.0אזור תל אביב

דרום

חיפה

ירושלים

מרכז

צפון

תל-אביב
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 6 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל: רפואת עור

 
                                                           

6
מבוטחים לקופה באזור, נוכח הטיה  2500-מבוטחים. נמחקו תאים עם פחות מ 1,000-שעות רופא ל 

 סטטיסטית.

מכבימאוחדתלאומיתכלליתמחוז

1.21.51.71.0אזור אשדוד

1.11.52.31.0אזור אשקלון

0.40.82.81.1אזור באר שבע

0.7--0.4אזור בשור

0.2--0.4אזור גרר

----אזור ים המלח

0.71.11.40.6אזור לכיש

0.81.0-0.9אזור מלאכי

0.33.2-1.3הערבה

0.7--0.6הר הנגב הצפוני

1.2--0.0אזור זכרון יעקב

0.80.81.62.1אזור חדרה

1.11.61.70.9אזור חיפה

0.30.81.10.4הר אלכסנדר

0.0--0.1חוף הכרמל

0.50.30.40.5יהודה ושומרוןיהודה ושומרון

1.01.70.84.1הרי יהודה

0.90.50.51.3שפלת יהודה

1.50.72.01.2אזור מודיעין

1.00.71.81.0אזור פתח תקווה

1.51.91.71.3אזור ראשון לציון

1.02.51.11.3אזור רחובות

0.60.71.11.1אזור רמלה

1.01.63.71.5דרום השרון

0.40.00.70.4מזרח השרון

0.90.81.31.0מערב השרון

---0.0אזור אילון

1.2--0.6אזור חצור

0.20.61.61.9אזור יחיעם

0.71.3-1.6אזור יקנעם

1.02.22.21.6אזור כרמיאל

0.80.74.92.1אזור נהריה

0.80.62.10.7אזור עכו

0.60.50.70.9אזור שפרעם

---1.2גולן דרומי

---0.3גולן צפוני

---0.7גולן תיכוני

0.70.70.70.7גליל עליון מזרחי

0.20.60.40.0גליל תחתון מזרחי

0.61.10.80.9הרי נצרת-תירען

--0.60.0חרמון

1.41.20.81.2כנרות

---1.4עמק בית שאן

0.62.2-1.2עמק חולה

---0.0עמק חרוד

2.2--0.8עמק יזרעאל

---0.0רמת כוכב

---0.0רמת מנשה

1.21.31.31.0אזור חולון

1.31.21.91.0אזור רמת גן

1.21.35.41.6אזור תל אביב

דרום

חיפה

ירושלים

מרכז

צפון

תל-אביב
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 7 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל: רפואת עיניים

 

 

                                                           
7
מבוטחים לקופה באזור, נוכח הטיה  2500-ים עם פחות ממבוטחים. נמחקו תא 1,000-שעות רופא ל 

 סטטיסטית.

מכבימאוחדתלאומיתכלליתמחוז

2.11.61.92.1אזור אשדוד

1.11.12.41.7אזור אשקלון

1.30.82.51.4אזור באר שבע

1.1--0.9אזור בשור

0.8--0.9אזור גרר

----אזור ים המלח

0.52.35.12.1אזור לכיש

0.80.0-0.9אזור מלאכי

0.60.0-1.4הערבה

0.8--1.0הר הנגב הצפוני

2.9--0.6אזור זכרון יעקב

1.72.02.22.3אזור חדרה

2.42.24.52.3אזור חיפה

0.74.80.74.1הר אלכסנדר

0.0--0.0חוף הכרמל

0.70.81.11.6יהודה ושומרוןיהודה ושומרון

1.12.01.13.4הרי יהודה

1.62.01.11.5שפלת יהודה

1.18.64.83.0אזור מודיעין

1.11.22.41.2אזור פתח תקווה

2.55.44.71.9אזור ראשון לציון

1.40.71.91.6אזור רחובות

1.22.01.71.5אזור רמלה

1.46.85.81.8דרום השרון

0.40.01.10.5מזרח השרון

1.71.32.51.4מערב השרון

---0.4אזור אילון

1.5--1.6אזור חצור

0.91.21.92.2אזור יחיעם

1.63.7-1.4אזור יקנעם

1.32.31.62.6אזור כרמיאל

1.01.34.92.8אזור נהריה

1.51.41.12.2אזור עכו

0.80.71.91.6אזור שפרעם

---0.0גולן דרומי

---0.0גולן צפוני

---1.3גולן תיכוני

0.70.90.92.3גליל עליון מזרחי

0.20.00.02.7גליל תחתון מזרחי

0.90.61.11.5הרי נצרת-תירען

--0.00.0חרמון

2.63.32.32.7כנרות

---1.1עמק בית שאן

1.11.5-6.1עמק חולה

---0.0עמק חרוד

1.9--1.3עמק יזרעאל

---0.0רמת כוכב

---0.0רמת מנשה

2.63.04.81.3אזור חולון

2.22.83.11.8אזור רמת גן

1.91.45.11.7אזור תל אביב

דרום

חיפה

ירושלים

מרכז

צפון

תל-אביב
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ניתוח פעילות קופות החולים במסגרת מבחני תמיכה . 5פרק 

 בשנים בתחום קידום אורח חיים בריא ופעיל וצמצום פערים

2015-2016  

 וכלכלי, משרד הבריאותתומר רונן, מנהל תכנון אסטרטגי 

פעילות לקידום עבור הקופות במסגרת מבחני תמיכה ביצענו הערכה של פעילות  2017במהלך 

ראוי לציין כי הפרק מנתח את פעילות הקופות . 2015-2016בריאות וצמצום פערים בשנים 

תמיכה ספציפיים אלו. הקופות מבצעות פעילויות חס להנחיות שניתנו במסגרת מבחני בהתיי

צמאי ושאינו תלוי בהכרח רבות נוספות בתחום צמצום הפערים וקידום הבריאות, באופן ע

 בתמיכות המשרד. 

 

משרד הבריאות תומך בקופות החולים באמצעות "מבחני תמיכה" שנועדו לתגמל את הקופות 

עבור פעילות בתחומים מוגדרים שאינם כלולים במסגרת סל שירותי הבריאות הממלכתי. 

ג והיקף השירותים, התמיכות נועדו לעודד פעילות חדשה במערכת הבריאות ובתוך כך הרחבת סו

 שיפור איכותם, התמקדות בקבוצת יעד ועוד. 

 -לשתי יחידות במטה משרד הבריאותמשותפים בקופות חולים הגובשו מבחני תמיכה  2014בשנת 

במינהל תכנון צמצום פערים תחום ו בשירותי בריאות הציבור בריאותידום קחינוך ולהמחלקה 

תמיכה בקופות חולים )בין היתר(  ועניינם 2015-2016לשנים אסטרטגי וכלכלי. חלות המבחנים 

זאת תוך  .1סדנאות להורדה במשקל, לטיפול בסוכרת ולהורים וילדים עם עודף משקל המבצעות

 סדנאות בשפה הערבית.  לבצעאקונומי נמוך וכן -סוציו-פעילות באזורים עם דירוגהמרוצן לבצע ת

שסופקו למשרד על ידי קופות  , כפיקידום בריאותת אובסדנ הניתוח מסתמך על נתוני משתתפים

. הנתונים כוללים דירוג אג"ס )אזור גיאוגרפי ם לקבלת תמיכותהבמסגרת הדיווחים של החולים

 (, השפה שבה הועברה הסדנה ומספר הפגישות אליהן הגיע המשתתף. 2סטטיסטי

 

 

 

                                                           
1

בקופות חולים המפעילות תכניות לקידום  2016-ו 2015מבחנים של משרד הבריאות למתן תמיכות לשנים  
 ראו: בריאות ולצמצום פערים בבריאות. 

/Tavhinim/Doc18.pdhttp://www.justice.gov.il/Units/Tmihot/Tavhinimf 
2

)הציון הנמוך  1-כלכלי המחלק ערים ומועצות מקומיות לאזורים סטיסטים ומדרג אותם מ-מדד חברתי
משתנים מהתחומים דמוגרפיה,  16)הציון הגבוה ביותר(. הניתוחים מבוססים על ניתוח של  20-ביותר( ל

 השכלה וחינוך, תעסוקה, אבטלה וגמלאות ורמת חיים.

http://www.justice.gov.il/Units/Tmihot/Tavhinim/Tavhinim/Doc18.pdf
http://www.justice.gov.il/Units/Tmihot/Tavhinim/Tavhinim/Doc18.pdf
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 ממצאים עיקריים

סדנאות  לפעילות קופות החולים בביצוע בהתייחסמספר מסקנות על בסיס הניתוח ניתן לתאר 

 :2015-2016בשנים במסגרת תמיכות בנושא קידום בריאות 

בשפה ו 11-12אג"סים מתגוררים בבשפה העברית מרבית המשתתפים בסדנאות  .א

של המשתתפים  גם בעברית וגם בערבית התפלגות דירוגי האג"ס :3-4מאג"סים  הערבית

היא בקירוב עקומת פעמון, אך נקודת המקסימום שונה. בסדנאות בעברית נקודת המקסימום 

 . 3-4ית לעומת זאת נקודת המקסימום היא באג"סים ערב, ב11-12של העקומה היא באג"סים 

המשתתפים השתתפו בסדנאות בשפה הערבית. קרי, פחות משיעורם  מכלל 13%רק  .ב

 באוכלוסייה. 

בהשוואה ליותר מפגשים  להגיע -התמיד יותרמשתתפים בשפה הערבית נוטים ל .ג

שהוגדר כתנאי סף לקבל מתוך סך המפגשים המינימאלי  :משתתפים בשפה העבריתל

יותר של  גבוהפה הערבית יש נטייה להגיע לאחוז סדנה, למשתתפים בשתמיכה עבור ביצוע 

 הסדנאות.כל סוגי קף בפגישות לעומת משתתפים בשפה העברית. ההבדל משת

ניתוח של מאפייני המשתתפים  :ביצוע הסדנאות בין קופה לקופה ןישנם הבדלים באופ .ד

ים בצורת ביצוע הסדנאות בין הקופות. יבכל אחת מהסדנאות מעלה הבדלים משמעות

בהשוואה האג"ס  המשתתפים על פי הבדלים אלו באים לידי ביטוי ביחס בין התפלגות 

בקופה, בשיעור ההגעה לפגישות בסדנה ועוד.  בפועל של סך המבוטחים בכל אג"סלהתפלגות 

 כללית ולמכבי,בהשוואה ל ,קופות החולים לאומית ומאוחדת מתבלטות לטובה

 .ם מאג"סים נמוכים לסדנאותלגייס מבוטחי ןביכולת שלה

 

 בסדנאות מאפייני המשתתפים

מבוטחי קופות החולים בסדנאות לחיים פעילים  41,767 השתתפו 2015-2016במהלך השנים 

מסך  0.50% במסגרת דיווחי הקופות לעניין תמיכות משרד הבריאות בנושא. אלו מהווים ובריאים

השתתפו  2016 מבוטחים ובשנת 18,765בשנת הפעילות הראשונה השתתפו  המבוטחים בישראל.

משתתפים אשר  11,734נם כוללים נתונים אלו אי .(4237) 22.6%של  עלייהמבוטחים,  23,002

 .מהפגישות בסדנה 60%-הגיעו לפחות מאלו אשר  –סדנה מהנשרו 

סך כל מ 0.81%, 15-16הנו מאג"סים  אשר השתתפו בסדנאות,הגבוה ביותר המבוטחים אחוז 

הנמוך ביותר נמצא השתתפות אחוז הג"סים אלו השתתפו באחת מהסדנאות. באהמבוטחים 

באחת אלו השתתפו  המבוטחים מדירוגי אג"ססך כל מבלבד  0.24%כאשר  1-2בדירוגים 

  .מהסדנאות
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( השתתפו 5185,) 13%-( השתתפו בסדנאות בעברית ו36,025) 86%מתוך סך המשתתפים 

  בקירוב בין השנים.דומה משתתפים בערבית היה בסדנאות בערבית. אחוז ה

מסך המשתתפים  68% -. קרוב ל3ביותר הייתה 'ירידה במשקל וטרום סוכרת'הנפוצה הסדנה 

אולם  ,מגזריםזאת בשני ה, 4לקחו חלק בסדנה זאת. יחס זה התקיים בעקביות לאורך שתי השנים

 56.7%סדנה זו לעומת עברו מהמשתתפים בעברית  70.3%יותר בסדנאות בעברית. בולט באופן 

 מהמשתתפים בשפה הערבית.

, אולם נקודת )בקירוב( עקומת פעמון התפלגות המשתתפים לפי אג"ס בשני המגזרים היא

 21%, כאשר 12-ו 11המקסימום שונה. בסדנאות בשפה העברית העקומה מגיעה לשיאה באג"ס 

מגיעים מדירוגים אלו. בסדנאות בשפה הערבית העקומה בעברית סדנאות ב םפיתמשתסך המ

מדירוגים  ות בערבית מגיעיםסדנאב םתפיתמשסך המ 40%, כאשר 4-ו 3מגיעה לשיאה באג"ס 

  התפלגות דומה בכל שנה בנפרד(.זהות ניתן לאלו )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3

 .'סוכרת'ו' ילדים', 'הרזייה סוכרת וטרום במשקל'ירידה  :הסדנאות שלושת מתוך 
4

 .2016בשנת  66.7% -ו 2015בשנת  70.6% 
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 ס"דירוג אג

 ס  "התפלגות המשתתפים בסדנאות לפי אג. 1גרף 

 ערבית עברית
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דירוגי אג"ס של התפלגות בין המבוטחים לאג"ס של כלל הדירוג משווה בין התפלגות  2גרף מספר 

 אך ,53-4 מבין המבוטחים בישראל שייכים לדירוגי אג"ס 13%. להמחשה, בסדנאות משתתפיםה

ניתן  .נקודות אחוז 3הפרש של  – 10%אחוז המשתתפים אשר הגיעו מאותם הדירוגים עומד על 

שיעור משתתפים נמוך ביחס לחלקם באוכלוסיה בעוד  -(1-10לראות כי באג"סים הנמוכים )

  ( שיעור משתתפים גבוה ביחס לחלקם באוכלוסייה.13-18באג"סים הגבוהים יותר  )
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  דירוגי אג"ס חסרים נורמלו על פי התפלגות דירוגי האג"ס בקופות.כאשר , 2016-ו 2015ממוצע לשנת  
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 ס"דירוג אג
 

 התפלגות משתתפים בסדנאות  . 2גרף 
 ס"בהשוואה למספר מבוטחים בחלוקה לאג

 אחוז משתתפים אחוז מבוטחים
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האחוז בכל של המבוטחים בסדנאות לפי דירוג אג"ס.  ההשתתפותאת מידת  מדגים 3גרף מספר 

דה במי, חלקי סך המבוטחים באותו הדירוג. ספציפיה לסך המשתתפים בדירוג אג"ס עמודה שוו

לקחו חלק באחת אשר  , אחוז המבוטחים בדירוג אג"ס זהאופקיועמודה נמצאת מתחת לקו ה

כל על  ,15-16אג"ס  ידירוגבמבוטחים הלהמחשה, מבין  מהממוצע הכולל. נמוך ,מהסדנאות

על , 1-2בדירוגי אג"ס  מנגדהשתתפו בסדנאות השונות.  בממוצע מבוטחים 81 מבוטחים, 10,000

 מבוטחים בממוצע השתתפו באחת מהסדנאות. 24מבוטחים רק  10,000 כל 

 

 6יעור ההגעה לפגישותש

מינימלי שעל המשתתף להגיע על מנת לעמוד לכל סדנת קידום בריאות נקבע מספר פגישות 

י הסף המזכה את הקופה בתמיכה עבור אותו המשתתף. המשתתפים בסדנאות אינם אבתנ

עלה ממוצע אחוז ההגעה לפגישות מתוך סך  2016לכלל מפגשי הסדנה. בשנת לרוב מגיעים 

חן את לעומת השנה הקודמת. כאשר נב 8%, עלייה של 75%-הפגישות המתקיימות בסדנה ל

שיעור ההשתתפות בכל מגזר בנפרד נראה שבסדנאות בערבית ממוצע ההשתתפות היה גבוה 

. 70%משיעור ההשתתפות בסדנאות בעברית שעמד על  6%, הפרש של 76%במקצת ועמד על 

                                                           
6

מהפגישות  60%הגיעו לפחות מ –הסדנה תוך כדי בסעיף זה נלקחו בחשבון גם משתתפים אשר נשרו  
 בסדנה.
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 ס"דירוג אג

 אחוז המשתתפים בסדנאות  . 3גרף 
 ס"מסך המבוטחים לפי אג

 ממוצע כולל אחוז המבוטחים אשר השתתפו באחת מהסדנאות
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במידה ונשווה בין סוגי הסדנאות, נראה שנטייה לשיעור השתתפות גבוה יותר בסדנאות בערבית 

 קיים ים שונים, נמצא כיאג"סהשוואה בין משתתפים מבאחת מהסדנאות. בא לידי ביטוי בכל 

 אחוז הגעה לפגישות כמעט זהה בכל הדירוגים.
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 סדנאות

 ממוצע הגעה לפגישות מתוך סך מפגשי הסדנה. 4גרף 

 עברית

 ערבית
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 7בהשוואה בין קופותהבדלים באופי ביצוע הסדנאות 

ביצועי קופות החולים במסגרת מבחני התמיכה, בהשוואה בין קופה בסעיף זה ננסה להבין את 

 בארבעה קריטריונים:לקופה. על מנת להשוות ביצועיהן, נעשה שימוש 

 א. אחוז המבוטחים אשר השתתפו בסדנאות קידום בריאות.

 אשר השתתפו בסדנאות קידום בריאות.  8ב. האחוז מתוך המבוטחים בעלי דירוג אג"ס נמוך

 ג. ממוצע ההגעה לפגישות מתוך סך הפגישות בסדנה. 

 ד. סך המשתתפים בסדנאות בערבית.

 

השוואה המוצגת להלן. כללית מבטחת יותר לסייג את הבהתייחס לסדנאות בשפה הערבית, יש 

אה למכבי ולכן הציפייה היא כי יהיו לה סדנאות רבות יותר בערבית. יחד מבוטחים ערבים בהשוו

קשה ן קופות ולכן המבוטחים בהשוואה בי אודות התפלגותמדויקים עם זאת, אין נתונים כמותיים 

ניתן להתרשם להסיק מסקנות ביחס לסדנאות בשפה הערבית ביחס לסך מבוטחים ערבים אך 

  וללמוד על המגמות.מהביצוע האבסולוטי של כל קופה 

 

מידת ההצלחה בארבעת הקריטריונים בשילוב אחוז ההרשמה לסדנאות של מבוטחים בכל דירוג 

)ראו הטבלה  אג"ס מאפשרים הבנה עמוקה של אופי הפעלת סדנאות קידום בריאות בכל קופה

 : והגרפים שלהלן(

הקופות, בכל אחד  נמצאת באופן עקבי, בפער ניכר לטובה, בהתייחס ליתר לאומית :לאומית

 ( ממבוטחי לאומית השתתפו בסדנאות השונות2409) 0.33% 2015מהקריטריונים. בשנת 

הכפילה יותר מלאומית  2016, נתון גבוה יחסית לשאר הקופות. בשנת במסגרת מבחני התמיכה

 ( ממבוטחי לאומית השתתפו בסדנאות השונות.4838) 0.68% -את מספר המשתתפים בסדנאות

, 2016בשנת  89.1%-עלה ל 2015שיעור ההגעה לפגישות אשר היה יחסית נמוך בשנת  בנוסף

 2016תפות בשאר הקופות. השיפור המשמעותי בשנת תשיעור ההשגבוה בהרבה בהשוואה ל

 הקופות. להגבוה מבין כל ,79%-של לאומית להדו שנתי  ההשתתפותהעלה את ממוצע שיעור 

אך על אף  ,בין שנות הפעילות 10.7%לראות ירידה של  בסעיף 'סך המשתתפים בערבית' ניתן

אחוז  .9שאר הקופותבביצוע סדנאות בערבית, בהשוואה ללאומית נמצאת בפער עצום  ,הירידה

ממבוטחי לאומית בדירוגים  2.05%, 15-16דירוגי אג"ס מהיה ההרשמה לסדנאות הגבוה ביותר 

מבוטחים בעלי גבוה מקרב  שיעור השתתפותבנוסף ניתן לראות אלו השתתפו באחת מהסדנאות. 

נתון גבוה  -השתתפו באחת מהסדנאות 1-2מהמבוטחים בעלי דירוג  0.79%דירוג אג"ס נמוך, 

 משמעותית ביחס לשאר הקופות. 

                                                           
7
 מהפגישות בסדנה. 60%הגיעו לפחות מ –בסעיף זה נלקחו בחשבון גם משתתפים אשר נשרו מהסדנה  
8

 .1-4 ישוב אשכול/1-8 ס"אג דירוג 
9

כללית, אולם כללית קופת חולים ל 2016שנת בבערבית )האבסולוטי( לאומית זהה בסך המשתתפים  
לציין עם זאת, שלא ניתן להעריך התפלגות מבוטחים יהודים  )בקירוב(. 6המבוטחים פי גדולה ממנה בסך 

לעומת ערבים בקופות החולים ועל כן יש להסתייג בההשוואה בין הקופות בהקשר זה. כך למשל, כללית 
 מבטחת יותר מבוטחים ערבים במכבי אך אין נתונים כמותיים אודות ההתפלגות. 
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היא הקופה היחידה אשר  בנוסף .מציגה נתונים טובים בכל אחד מהסעיפיםמאוחדת  :מאוחדת

אחוז מבוטחי מאוחדת אשר  .2016-ו 2015בין השנים מהסעיפים הציגה שיפור בכל אחד 

נטייה לשיעור גבוה במעט יחסית בין דירוגי האג"סים עם זהה השתתפו בסדנאות השונות 

ממבוטחי  0.66%, 1-2באג"סים התחתונים. אחוז ההרשמה לסדנאות הגבוה ביותר היה באג"סים 

  מאוחדת באג"סים אלו השתתפו באחת מהסדנאות.

 

ממבוטחי  0.81%, 15-16אחוז המשתתפים הגבוה ביותר לסדנאות הנו מאג"סים במכבי  :מכבי

גם  מכבי באג"סים אלו השתתפו באחת מהסדנאות. אחוז ההרשמה לסדנאות הולך ופוחת

-1. אחוז ההרשמה הנמוך ביותר נמצא בדירוגים באג"סים הנמוכים יותר וגם באלה הגבוהים יותר

טובים פחות מכבי ביצועיה של  אג"סים אלו השתתפו בסדנאות.ממבוטחי מכבי ב 0.2%כאשר  2

יש 'סך המשתתפים בערבית'. -בסעיפים 'שיעור הגעה לפגישות' ו בהשוואה לקופות אחרות

ולומר כי אין נתונים המפרטים את התפלגות המבוטחים בקופה לפי מגזר ועל כן בשנית להסתייג 

הביצוע בסעיף 'סך המשתתפים בערבית'. במקרה של קופת חולים קיים קושי להעריך את טיב 

מכבי סביר שאחוז המבוטחים הערבים נמוך יותר ולכן ששיעור המשתתפים בסדנאות בערבית 

יהיה נמוך בהתאמה. יחד עם זאת, ניתן להשוות את ביצועי מכבי בין שתי שנות פעילות מבחני 

נוסף לכך, . 2016ך המשתתפים הערבים בשנת בס 36.5%התמיכה ולראות ירידה משמעותית של 

הקופות.  ל, הנמוך מבין כל66.1%ממוצע הדו שנתי של שיעור ההגעה לפגישות עומד על במכבי ה

עלה בשנת  שיעור ההגעה לפגישות  -במבט שנתי נראה שיפור משמעותי בשיעור ההגעה לפגישות

נותר השתתפות במכבי  ורשיע 2016. לאחר העלייה בשנת 2016בשנת  71%-ל 62%-מ 2015

  כמעט זהה לשיעור ההשתתפות בקופות מאוחדת וכללית.

 

 0.17% 2016. בשנת מבוטחים אשר לקחו חלק בסדנאותנמוך ביותר של אחוז ההכללית ב :כללית

בממוצע  -האחוז נמוך אף יותרבאג"סים הנמוכים  .באחת מהסדנאותממבוטחי כללית השתתפו 

סדנאות. בסעיף שיעור אחת מהמהמבוטחים בעלי דירוג אג"ס נמוך השתתפו ב 0.11%שנתי -דו

 ., גבוה באופן יחסי לשאר הקופות75%שנתי של כללית עומד על -ההגעה לפגישות הממוצע הדו

 .2016-ו 2015 ( בין השנים279) 29%של  עלייה בסעיף 'סך המשתתפים בערבית' ניתן לראות

ממבוטחי כללית באג"סים אלו  0.76%, 15-16הגבוה ביותר הנו מאג"סים  אחוז המשתתפים

מדירוגים אלו כך אחוז  השתתפו באחת מהסדנאות. ניתן לראות מגמה שככל שמתרחקים

-1ההרשמה לסדנאות אצל המבוטחים הולך ופוחת. אחוז ההרשמה הנמוך ביותר נמצא בדירוגים 

 אלו השתתפו בסדנאות. בלבד ממבוטחי כללית באג"סים 0.06%כאשר  2
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 1-4/אשכול ישוב 1-8 *אג"ס נמוך=אג"ס

 

ת השוואה בין התפלגות מבוטחים והתפלגות משתתפים בסדנאות, לפי אג"ס וקופ

 חולים

משווים בין התפלגות המבוטחים והתפלגות המשתתפים בסדנאות, לפי אג"ס,  5-8גרפים מספר 

 8%, מנגד רק 3-4"סים ית מדורגים באגממבוטחי כלל 1116%ובכל קופה בנפרד. להמחשה 

לעומת זאת,  נקודות אחוז. 8הפרש של  –מהמשתתפים בסדנאות של כללית הגיעו מאג"סים אלו 

ואחוז  3-4מהמבוטחים של לאומית מגיעים מאג"סים  17% -מהמבוטחים של מאוחדת ו 16%

לאומית קרי, בהתאם(.  20%-ו 18%אלו גבוה מחלקם באוכלוסייה )המשתתפים מאג"סים 

כולת גיוס משתתפים דווקא באג"סים הנמוכים, זאת בהשוואה לקופות בי בולטות לטובהמאוחדת ו

ניתן  9גם מגרף מספר  האחרות בהם אחוז המשתתפים הגבוה הוא דוקא באג"סים הגבוהים.

בלאומית לקחו חלק בסדנאות לעומת  5-6מהמבוטחים מאג"סים  1.61%  -להתרשם מכך. למשל

 . מכללית 0.19% -ממכבי ו 0.43%ממאוחדת,  0.6%

 

                                                           
10
 מהפגישות בסדנה. 60%הגיעו לפחות מ –ר נשרו מהסדנה משתתפים אש לא כולל 
11
 . בלבד אחוז מתוך סך המבוטחים בעלי דירוג אג"סכ, 2016ממוצע לשנת  

 מקרא:

אחוז 

)מספר 

 אבסולוטי(

 

מתוך סך 

המבוטחים בקופה 

כמה לקחו חלק 

בסדנאות קידום 

 10בריאות

מתוך סך 

המבוטחים בעלי 

דירוג אג"ס נמוך* 

בקופה כמה לקחו 

חלק בסדנאות 

 קידום בריאות

ממוצע 

שיעור הגעה 

לפגישות 

מתוך סך 

הפגישות 

 בסדנה

סך 

המשתתפים 

 בערבית

 לאומית

2015 0.33%(2409) 0.55%(2104) 65% 1389 

2016 0.68%(4838) 0.80%(3062) 89% 1240 

 1314.5 79% 0.67% 0.5% ממוצע

 מאוחדת

2015 0.26%(2900) (1949)0.40% 66% 364 

2016 0.35%(3991) 2694) 0.53%) 71% 453 

 408.5 8.87%6 0.46% 0.3% ממוצע

 מכבי

2015 0.35%(7112) 0.30%(1489) 62% 211 

2016 0.31%(6537) 0.25% (1276) 71% 134 

 172.5 66.1% 0.27% 0.33% ממוצע

 כללית

2015 0.15%(6343) 0.08%(1583) 76% 962 

2016 0.17% (7382) ) 0.13 %2595) 73% 1241 

 1101.5 75% 0.11% 0.16% ממוצע
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גרף זה מראה את מידת ההשתתפות של המבוטחים בסדנאות לפי דירוג אג"ס. האחוז בכל עמודה 

 שווה לסך המשתתפים בקופה, בדירוג אג"ס ספציפי, חלקי סך המבוטחים בקופה, באותו הדירוג. 

 

 הסתייגויות 

 אמנם יש הבדלי ביצוע .זהדוח במאשר משתקף  תמיכה מורכב יותרהחני באופי ביצוע הקופות במ

במסגרת פרק זה סקרנו את פעילות הקופות בהתייחס לביצוע אולם , ין הקופותהשוואה בגדולים ב

נוספים שלא מבחני התמיכה לקידום בריאות וצמצום פערים סעיפים סדנאות בלבד בעוד במסגרת 

ות על הצבת עובדי הקופות מתוגמל ,לדוגמה .תמונה מורכבת יותרדים על יהמע 12נסקרו כאן

מצטיינת מכבי זה, סעיף אלף מבוטחים. בהתייחס ל 150קידום בריאות ביחס של עובד אחד לכל 

הישג אשר לאורך שתי שנות פעילות מבחני התמיכה במסגרת המבחן, עברה את הרף הנדרש  ואף

סעיף  ,התאמה והנגשה תרבותית'בנושא אליו מלבדה. בסעיף 'הכשרות  האף קופה לא הגיע

מאוחדת שעות,  8מבוטחים באורך  9,000שתנאי הסף שלו הוא הכשרה של עובד אחד על כל 

 עובדים, כמעט 475. לאורך שתי שנות פעילות מבחני התמיכה מאוחדת הכשירה לטובה מתבלטת

 אשר נדרש ממנה לפי הגדרות המבחנים.  252פי שתיים מהסף של 

                                                           
12

 שלושה כללו בבריאות פערים וצמצום בריאות לקידום תוכניות המפעילות חולים בקופות תמיכה מבחני 
 של בנושאים רפואה צוותי והכשרת פערים וצמצום בריאות לקידום סדנאות, קידום עובדי הצבת :סעיפים
 .תרבותית והנגשה התאמה, בבריאות פערים

1-2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20

0.66% מאוחדת 0.64% 0.60% 0.61% 0.50% 0.57% 0.59% 0.62% 0.47% 0.49%

0.06% כללית 0.16% 0.19% 0.28% 0.27% 0.34% 0.49% 0.76% 0.57% 0.44%

0.20% מכבי 0.35% 0.43% 0.42% 0.53% 0.66% 0.78% 0.81% 0.81% 0.55%

0.79% לאומית 1.17% 1.61% 0.89% 0.64% 0.57% 1.10% 2.05% 1.45% 1.35%

0.00%

0.50%

1.00%

1.50%

2.00%

2.50%

 ס"אחוז המשתתפים בסדנאות מסך המבוטחים בקופה לפי אג. 9גרף 



  



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

109 
 

העבודות הזוכות : בריאות, חברה ומקום מגורים. 6פרק 

אזורים ובין ישובים שוויון -בפרס לעיבוד חדשני בנושא אי

 גיאוגרפיים
 

 

 
 

 

 רקע

תכנון אסטרטגי וכלכלי במשרד הבריאות על קול קורא לקבלת פרס עבור  הכריז מינהל 2016י לביו

 שוויון בין ישובים או בין אזורים גיאוגרפיים.-עיבוד חדש ומקורי של נתונים בנושא אי

 

יתה לעודד סטודנטים וחוקרים צעירים וותיקים להכיר ולעשות שימוש ב"פרופיל ימטרת הפרס ה

(, סדרת פרסומים של משרד הבריאות והלשכה כאןחברתי של הישובים בישראל" )ראו -הבריאותי

קה המציגים את מצב הבריאות בישראל לפי יישוב או אזור. הפרופיל, המאגד המרכזית לסטטיסטי

מאפשר ניטור לאורך זמן של מצב הבריאות בישובים, נפות  משתנים, 70 -כנתונים הכוללים 

שוויון בין ישובים במדדי בריאות וחברה מרכזיים. כן נועד -ואזורים גיאוגרפיים ובאיתור וניטור אי

 בריאותית ברמה הלאומית והמקומית. -ון מדיניות חברתיתהפרופיל לסייע בתכנ

 

תה חשיפה יחרף עושר הנתונים בו, נעשה בפרופיל שימוש נמוך יחסית במחקר. תכלית הפרס הי

להכיר , ה ומחוצה להם, שטרם עשו בו שימושלפרופיל ועידוד של חוקרים מתחום הבריאות והרווח

 שוויון. -איו רווחה, בריאותהמחקר של בו ככלי שימושי ומשמעותי בתחום 

 

 

 

http://www.cbs.gov.il/publications/profil_ishuvim02/profil_ishuvim_h.htm
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והזמין מועמדים להגיש למינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי  13.07.2016-קול קורא לפרס פורסם ב

, התכנסה ועדת 29.09.16עיבודים חדשים וחדשניים לפרופיל. עם סיום מועד הגשת המועמדות ב 

 3שיפוט שמונתה על ידי סמנכ"ל תכנון אסטרטגי במשרד הבריאות, מר ניר קידר, ואשר מנתה 

, גב' לילך תחום כלכלת בריאות כלכלן בכיר -חברים, עובדי מטה משרד הבריאות: מר רני פלוטניק

תחום צמצום מנהלת  -מנהלת פרויקטים במחלקה לחינוך וקידום בריאות ושלומית אבני -מלוויל

הגב' ענת שמש, עובדת  -פערים. הועדה נעזרה במהלך השיפוט בחוות דעתה של יועצת חיצונית

 בריאותי חברתי בישראל ומומחית לפרופיל. -משרד הבריאות לשעבר, מיוזמי הפרופיל

 

עבודות זוכות 3ט ומהן נבחרו עבודות הוגשו לשיפו 17  

 

העבודות שהוגשו. כל העבודות נקראו על ידי כל  כמפורט בתקנון הפרס, ועדת השיפוט בחנה את

שלושת השופטים וזכו לשיפוט נפרד. לאחר מכן, התכנסו השופטים כדי לדון בעבודות המצטיינות 

רטים וובהמשך בחרו מתוכן את העבודות הזוכות. השיפוט נעשה בהתאם לקריטריונים המפ

התייחסנו לקוהרנטיות  בבחירת העבודות הזוכות תקנון,לציין כי בהתאם לבתקנון. 

ניהן, ניתן משקל משמעותי יותר יהחלטה על המדרג בבוהמתודולוגית של העבודות 

הידע או התובנות בתחום וביסוס לחדשנות של העבודה ולמידה בה תרמה לקידום 

 השוויון. -הבריאות ואי

 

 םמשקל נים:קריטריוה

  ולהמלצות הצגה ברורה ובהירה בהתייחס למתודולוגיה, לממצאים
 המדיניות

10% 

 כלכליים -מורכבות הניתוח ומידת השילוב בין מדדים חברתיים
 לתוצאי בריאות 

20% 

  לקידום הידע או התובנות  תרומה של ממשהמידה בה יש לממצאים
 שוויון -בתחומי בריאות ואי

30% 

  מבחינה מתודולוגית או מבחינת הידע אודות חדשני תובנה/עיבוד(
 ישוב/אזור(בריאות ברמת 

40% 
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 העבודות הזוכותתיאור 

  -₪  3,000פרס בגובה  -מקום ראשון

 ניתן לעבודתם של אלה שורץ ודורון קון יעקובוביץ

בנושא "שיעור האבטלה בישוב מסבירים ומנבאים מוות מסרטן וגילויי סרטן חדשים, כמו 

 גם תמותה ממחלות לב, יותר מן המדד החברתי כלכלי"

 

:  עבודתם של שורץ וקון יעקובוביץ ניתחה את הקשר בין היארעות סרטן לבין שיעור מקבלי דמי על העבודה

מהשונות בין  4%כלכלי של הישוב מסביר רק -אבטלה בישובים גדולים. החוקרים מצאו כי המדד החברתי

פחות  -ימהשונות מוסברת על ידי סוג הישוב )יהודי/ערב 35%ישובים במקרי סרטן חדשים בקרב גברים, 

 17%(, מסביר 20-64מקרים חדשים בישובים ערביים(, והמדד של שיעור מקבלי דמי אבטלה בישוב )בני 

 65%כלכלי ומעבר לסוג הישוב. בקרב נשים, -מההבדלים במספר מקרי הסרטן החדשים, מעבר למדד החברתי

כלכלי של -המדד החברתי בלבד בזכות 2%מהשונות בין ישובים מוסברת בזכות סוג הישוב )יהודי/ערבי(, 

+ סוג 45בזכות שיעור מקבלי דמי אבטלה. בהתייחס לפטירות משאתות ממאירות בקרב בני  4% -הישוב ו

כלכלי לא תורם להסבר השונות כלל -מהשונות בין ישובים, המדד החברתי 5%הישוב )יהודי/ערבי( מסביר רק 

שיעור פטירות ממחלות לב, סוג הישוב מהשונות בפטירות. ב 24%דמי אבטלה מסביר שיעור מקבלי ו

 8%כלכלי לא תרם כלל להסבר ודמי אבטלה תרמו  -מהשונות, המדד החברתי 31%)יהודי/ערבי( הסביר 

 מהשונות.  3%מהשונות. בהתייחס לתמותה משבץ מוחי דמי אבטלה הסבירו רק 

לזה  1998-2002אות החוקרים בחנו גם שינויים לאורך זמן באמצעות השוואת נתונים מפרופיל הברי

מהשונות בשיעור מקרי הסרטן  5%ומצאו כי סוג הישוב )יהודי/ערבי( מסביר  2005-2009שהתפרסם לשנים 

כלכלי של הישוב לא תורם -המדד החברתי ,בקרב נשים 10% -בקרב גברים ו, בין נקודות הזמן, החדשים

בקרב נשים, כך  8% -קרב גברים ולשונות ב 16%להסבר השונות ואילו שיעור מקבלי דמי אבטלה תורם 

שישובים בעלי שיעור גבוה יותר של מקבלי אבטלה חלה בהם עליה תלולה יותר בשיעור מקרי הסרטן 

 משאתות המתוקננים הפטירות הקשר בין מקבלי דמי אבטלה לשיעור החדשים. בהמשך בחנו החוקרים את

 ואת שיעורי הפטירות המתוקננים ממחלות לב.

עבודתם של אלה ודורון מקורית, יסודית ומעמיקה ותורמת לבחינת קשר שטרם נבחן בעבר דבר השופטים: 

הקשר בין שיעור מקבלי דמי אבטלה לבין תחלואה ותמותה מסיבות מוות  -באופן מבודד ממשתנים אחרים

מרכזיות. העבודה העשירה והבהירה של החוקרים מכילה ניתוח ברור ותקף של הממצאים ומחדשת בזכות 

ותמותה, לאורך השנים ובהשוואה בין פרופיל  האור התמורות בקשר שבין שיעור דמי אבטלה לתחלואתי

 .  2005-2009לפרופיל  1998-2002

הערות השופטים: יש להסתייג מהשימוש במשתנה של שיעור קבלת דמי אבטלה. אחוז מקבלי דמי אבטלה 

וואה ליהודים, מה שעשוי להסביר את התרומה בקרב ערבים בכלל ונשים ערביות בפרט, נמוך מלכתחילה בהש

הגדולה יותר של משתנה זה להסברת השונות בישובים יהודיים. נוסף לכך, דמי אבטלה מתקבלים לתקופה 

מוגבלת. מובטל שסיים זכאותו לדמי אבטלה עודנו מובטל אך לא ניתן לזהותו באמצעות המשתנה של מקבלי 

לה נוספת של שימוש במשתנה זה. מגבלה נוספת בשימוש במשתנה דמי אבטלה, דבר העשוי להצביע על מגב
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היא המתאם החיובי הקיים בין שיעור מקבלי דמי אבטלה לבין גיל, משתנה המקיים קשר חיובי עם מצב 

 הבריאות של אדם. 

 

 -₪  2,000פרס בגובה  -מקום שני

 ניתן לעבודתו של מר יוגב הרץ 

 נגישות לבית חולים""אמידת הקשר בין תמותה לבין בנושא 

 

בוחנת את הקשר בין פריסת שירותי בריאות לבין תמותה. העבודה בחנה את  הרץ: עבודתו של על העבודה

תושבים לבין בית חולים כללי, באמצעות חישוב זמן  10,000-ישובים גדולים בהם מעל ל 119המרחק של 

 . ברכב נסיעה ממוצע

כלכלי(. כבר -העבודה מציגה מרחקי נסיעה לבית החולים בדקות, לפי סוג הישוב )יהודי/ערבי; ומדד חברתי

כי הקשר  מצאנלמיפוי זה ערך מוסף. בהמשך בוחנת העבודה את הקשר בין המרחק מבית החולים לתמותה. 

וחן החוקר את הקשר מהשונות בתמותה בין ישובים. בהמשך ב 8%בין מרחק מבית החולים לתמותה מסבירה 

עיקריות ומוצא כי מרחק גדול יותר מבית החולים מתואם עם תמותה  מוותבין המרחק מבית החולים לסיבות 

ממחלות לב ומשבץ מוחי, אך לא עם פטירות משאתות ממאירות. לבסוף, בחן יוגב את השפעת מרחק הנסיעה 

המדד החברתי כלכלי של היישוב, השכר  מבית החולים על השונות בשיעורי הפטירה במודל הכולל גם את

שכר מינימום. הוא מצא כי  המשתכריםהחודשי הממוצע, שיעור מקבלי דמי אבטלה והבטחת הכנסה ושיעור 

 20%מסביר , משתנה ההמשתנה המובהק היחיד המסביר את התמותה העודפת הוא המרחק מבית החולים

 מהשונות.

תורמת לביסוס ותיקוף הנחת  העבודהדות ואחידות מחשבה. עבודתו של מר הרץ ניחנת בחדבר השופטים: 

. נים ונגישים שטרם נעשה בהם שימושתוך שימוש בכלים זמיעל קשר בין תמותה למרחק מבית חולים יסוד ה

שוויון -עבודה כתובה היטב, מנומקת וקוהרנטית זו תורמת לביסוס של ידע חדש ופרקטי ליישום, אודות אי

האינטואיטיבית כי קיים קשר בין מרחק  לבחינת ההנחהת פתח למחקר מעמיק בבריאות בישראל ופותח

 . חירום רפואי, לבין שיעורי תמותה משירות רפואי, ובוודאי ממרכז

הערות השופטים: על מנת להבחין בין מקרי מוות הנובעים ממרחק הנסיעה מבית החולים לבין מקרי מוות 

הנובעים ממצב בריאותי ממוצע חמור יותר של התושבים, בחר החוקר לעשות שימוש ביחס שבין שיעור 

משתנים  ימת ביןמבית החולים, ברמת הישוב. אף כי תיתכן קורלציה מסוהפטירות בישוב לשיעור השחרורים 

אלו, יש להסתייג, כפי שעושה זאת בעצמו החוקר, ממדד זה כמדד מייצג לאמידת שונות בתמותה ולבחון 

, ראוי היה זאתתקפותו לעומק. יש לשים לב כי שיעור השחרורים מבית החולים כולל בתוכו גם פטירות. לאור 

  השחרורים.לכל הפחות לבצע עיבוד נוסף במסגרתו מנוכות הפטירות מסה"כ 
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 -₪  1,000פרס בגובה  -מקום שלישי

 ניתן לעבודתו של נורמן ברמן 

 "הקשר בין מדד פריפריאליות של הישוב ללידות מת"בנושא 

 

בהם  ישובים גדולים 98 -: עבודתו של ברמן עסקה בקשר בין מדד הפריפריאליות ללידות מת בעל העבודה

 -קשר זה, לאחר נטרול של משתנים מסבירים נוספים ללידות מת . החוקר ניתחאיש 10,000 -מתגוררים מעל ל

אחוז עולים וגודל אוכלוסייה. החוקר מצא כי ירידה במדד  ,כלכלי של הישוב, אחוז ערבים-האשכול החברתי

(. 94%אליות של הישוב )קרי, ישוב פריפריאלי "יותר"(, קשורה בעלייה בלידות מת )מובהקות של יהפריפר

)חדרה, אשדוד ואור יהודה( לבין גבוה השוואה בין שלוש ערים בעלות מדד פריפריאלי וקר החבהמשך עורך 

)בית שאן, ערד ודימונה( ומוצא כי אף שששת ישובים אלו שייכים נמוך שלוש ערים בעלות מדד פריפריאלי 

 כלכלי זהה, בקרב הישובים הפריפריאליים שיעור לידות המת גבוה יותר. -לאשכול חברתי

שופטים: עבודתו של נורמן בהירה ומעניינת ותורמת לביסוס ותיקוף הקשר בין לידות מת לבין מיקום דבר ה

תוצאות הניתוח שלו על מנת להציע פתרונות מדיניות השתמש ב החוקר .כלכלי-גיאוגרפי, מעבר למצב חברתי

  ת היתכנות.בתחום המניעה והאבחון המוקדם שניתנים ליישום לאחר ביצוע תהליך של חשיבה ובחינ

לידת מת הינה תופעה נדירה ועל כן מספר לידות מת ברמת הישוב קטן ביותר, במיוחד הערות השופטים: 

ביישובים קטנים. סטיות התקן של שיעורי לידות מת גדולות ואינן מאפשרות לזהות שוני מובהק בין היישובים 

יאליות של ועל כן יש להסתייג משימוש במדד זה למדידה של קשרים בין תחלואה או תמותה לבין מדד הפריפר

ת כיוון שמדובר יהחוקר מציין כי מדדי הפריפריאליות בו הוא עושה שימוש אינו רצוף, אך הנחה זו מוטעהישוב. 

. לדעתנו 1-5, שטווחים שונים מתוכו משויכים לאשכולות בדידים בסקאלה רציףהינו שדד הפריפריאליות במ

שימוש במדד הרציף במקום באשכולות  התוצאות המתקבלות היו מעניינות יותר אם בניתוח היה נעשה

כן מצאנו כי היה נכון להרחיב את פרק ההמלצות ולתקפו מול הספרות הקיימת ביחס להתערבויות  הבדידים.

 מוכחות בתחום המניעה וקידום הבריאות.
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 העבודות 

אין לראות בפרסום זה הסכמה או אישור של העבודות שלהלן נכתבו על דעת מחבריהם בלבד. 

קודם לפרסום זה קיבלו המחברים את  ד הבריאות לעיבודים שהוצגו ולמסקנות שהוסקו.משר

 ,חברים בעבודותמהערות השופטים  והעבודות המובאות להלן כוללות שינויים שעשו חלק מה

  .השופטיםבהמשך להערות 

 

 הזוכים במקום הראשון:

וגילויי סרטן  שיעורי מקבלי דמי האבטלה ביישוב מסבירים ומנבאים מוות מסרטן

 חדשים, כמו גם תמותה ממחלות לב, יותר מן המדד החברתי כלכלי

 4,3ודורון קון יעקובוביץ׳ 1,2אלה שורץ

בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית, 1

 ירושלים, ישראל. 

 בישראל, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל. מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסיה2

 המעבדה לביוטכנולוגיה של השלד, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל.3

 הפקולטה לרפואה בגליל, אוניברסיטת בר אילן, צפת, ישראל.4

 

 מבוא

מגילת העצמאות מטעימה כי שוויון הזכויות החברתי, ללא הבדל דת גזע ומין, מהווה את אחת 

. בהתאם לכך נחקק חוק זכויות החולה המעגן את 1מאבני היסוד עליהן מושתתת מדינת ישראל

. ואולם, כיצד נדע למי להגיש את הטיפול הנאות? עוצמתו 2הזכות לשוויון בבריאות ולטיפול נאות

חברתי של היישובים בישראל, טמונה בכך שהוא מאפשר לנו להפנות -של הפרופיל הבריאותי

שוויון -וסיות שונות ולשפוך אור על צרכי הבריאות הייחודיים להן. למשל, בחוברת איזרקור לאוכל

 57%כלכלי מסביר -, דווח כי המדד החברתי2014בשנת  תפרסמה השבבריאות וההתמודדות עמו 

בלבד מהשונות  6%-תושבים, אך כ 10,000-משיעורי התמותה בכלל היישובים הגדולים מ

. כאשר נבחן הקשר בין התמותה לשיעורי המשתכרים שכר המינימום ביישוב 3ביישובים הערביים

פרמטרים אלה הסבירו יפה את התמותה  -וכן לאחוז הלומדים לתואר ראשון עלו ממצאים דומים 

 3%-מהשונות המוסברת, בהתאמה( אך לא ביישובים הערביים )כ 46%-ו 53%בכלל היישובים )

ם מסיקים שטרם נמצא מאפיין חברתי כלכלי שיסביר את מהשונות בשני הפרמטרים(. המחברי

התמותה ביישובים הערביים, בניגוד לשאר היישובים בהם המדד כן מסביר את התמותה, וקובעים 

כי הבדלים אלה ראויים להמשך מחקר וחשיפת הגורמים המייצרים שוני במגמות התמותה בשני 

 היישובים.  
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ים של גידולים סרטניים היות ואי השוויון סביב נושא זה בעבודה זו בחרנו להתמקד באבחון מקד

. לדוגמא, אף שביצוע בדיקת דם סמוי בצואה ובדיקת ממוגרפיה נכללות 4בישראל זועק לשמיים

במסגרת סל הבריאות ואמורות להיות זמינות לכלל הציבור, מקבלי פטור מאגרת שירותי בריאות 

מבצעים את  - אקונומיות הנמוכות ביותר-ולשכבות הסוציהמשתייכים  -מהביטוח הלאומי 

. המשמעות העגומה של גילוי מאוחר של 5הבדיקות הללו משמעותית פחות ממי שלא קיבל פטור

נגע ממאיר נתחוורה במחקר אחר, בו נמצא שהפרוגנוזה של סרטן בקרב נשים חרדיות )כדוגמה 

ני שהמחלה מתגלה אצלן כלכלי נמוך( גרועה משל נשים חילוניות מפ-מייצגת למעמד חברתי

חברתי של היישובים בישראל -. כאשר סקרנו את נתוני הפרופיל הבריאותי6בשלב מתקדם יותר

כלכלי אכן מסביר משתנים בריאותיים רבים -, נוכחנו לראות כי המדד החברתי2005-2009

-וחשובים כגון תמותה ממחלות קרדיאליות ותמותת תינוקות, בה בעת שהוא מסביר אך ורק כ

. יתר על כן, לא נמצא שום קשר בין שיעורי התחלואה 7מהשונות בשיעורי התמותה מסרטן 16%

 כלכלי בקרב גברים ביישובים יהודיים וערביים כאחד. -בסרטן למדד החברתי

אם כן, החלטנו לנסות ולזקק מן הנתונים משתנה אשר יסביר את התמותה ואת היארעות הסרטן, 

מאמצי האבחון. כניתוח מקדים, בדקנו את המתאם של מגוון  שבהתאם אליו נוכל לכוון את

כלכליים, ביניהם כאלה שמרכיבים את המדד וכאלה שאינם, וגילינו מתאם -משתנים חברתיים

אנו משערים כי ביישובים גבוה ביחס ישר בין שיעור האבטלה ביישוב לתמותה מסרטן. 

שיעורי גילוי מקרי הסרטן תושבים, שיעורי האבטלה מנבאים את  10,000-הגדולים מ

כמקרה . החדשים ושיעורי התמותה מסרטן באופן מדויק יותר מן המדד החברתי כלכלי

מבחן, נבדוק האם ניתן להסביר ולנבא באמצעות שיעורי האבטלה את התמותה ואת מקרי הסרטן 

לה החדשים בקרב נשים וגברים ביישובים ערביים, ויתרה מזאת נבחן האם וכיצד שיעורי האבט

   יכולים לשמשנו לניבוי תמותה ממחלות ווסקולריות כגון מחלות לב ומחלות צרברוווסקולריות.

 

 מתודולוגיה

תושבים. השערותינו נבדקו על מספר משתנים  10,000-בחרנו להתמקד ביישובים הגדולים מ

י מוות תושבים, לפי מספר גורמ 100,000-, שיעור מתוקנן ל2005-2009מנובאים: הפטירות בשנים 

ומעלה: שאתות ממאירות, כלי דם במוח, מחלות לב וסיבות חיצוניות.  45בקרב תושבים בגילאי 

 -, שיעור מתוקנן ל2005-2009בנוסף בדקנו את מקרי הסרטן החדשים )כל הסוגים( בשנים 

תושבים, בקרב גברים, נשים, ושני המינים יחדיו. בחנו מספר גורמים מנבאים: המדד  100,000

, וכן בדקנו 2009, בשנת 20-64ואחוז מקבלי דמי האבטלה מקרב בני  2008י כלכלי לשנת החברת

( 90%-בנפרד יישובים ערבים )ישובים שבהם שיעור התושבים הערבים עומד על למעלה מ

ויישובים יהודיים ומעורבים. לאחר מכן בדקנו את ההשפעה של אותם הגורמים מהפרופיל 

 1998-2002על השינוי בגורמי הבריאות בין השנים  1998-2002 כלכלי שנאסף בשנים-הבריאותי

. יש לציין כי גורמי המוות השונים נמדדו בפרופיל החברתי בריאותי של 2005-2009לבין השנים 
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בהן גורמי המוות נמדדו  2005-2009ומעלה, לעומת השנים  40בקרב תושבים בגילאי  1998-2002

 בין אותם המדדים כמעט זהים.  ומעלה כך שההפרש נמדד 45בקרב בני 

לשם ניתוח הנתונים ביצענו ניתוחים מסוג רגרסיה היררכית, שאפשר הבחנה בין השיעור שכל 

גורם מסביר את השונות. רגרסיה היררכית היא מודל של רגרסיה לינארית שבו מכניסים בכל צעד 

ת המוסברת של אותו משתנה מסביר אחד או יותר, כך שבכל צעד ניתן לבחון את שיעור השונו

 המשתנה או המשתנים, ובכך להפריד בין ההשפעות של המשתנים השונים.

בדקנו מודלים נפרדים עבור כל אחד מהמשתנים התלויים. עבור כל משתנה תלוי, נבדקו הן 

המשתנים באותה נקודת זמן והן המשתנים מהמדידה הקודמת שמנבאים את השינוי באותו 

זמן, בצעד הראשון הוכנס לניתוח סיווג הישובים ליהודים או מעורבים  משתנה. עבור אותה נקודת

, ובצעד השלישי 2008(. בצעד השני הוכנס המדד החברתי כלכלי לשנת 1( לעומת ערבים )0)

הוכנס שיעור מקבלי דמי האבטלה. בצורה כזו ניתן ללמוד מהו אחוז השונות המוסברת שמסביר 

חברתי כלכלי ולא מסביר המגזר אליו משתייך הישוב. עבור משתנה זה, שאותה לא מסביר המדד ה

לבין  1998-2002המודלים שמנבאים את השינוי, המשתנה המנובא היה השינוי שחלק בו בין 

, על 1998-2002. המשתנה הראשון שהוכנס למודל היה אותו משתנה מנובא בשנים 2005-2009

בריאותי -ישוב לערבי לפי הפרופיל החברתימנת לפקח על מצב הבסיס. בצעד השני הוכנס סיווג ה

ובצעד הרביעי  2001, בצעד השלישי הוכנס המדד החברתי כלכלי של 1998-2002של השנים 

 . 2002שנים שנת  20-64הוכנס שיעור מקבלי דמי האבטלה מקרב בני הגילאים 

 

 ממצאים

סבירות את משתני מטבלאות הרגרסיה עלו מספר תובנות מעניינות. ראשית נתייחס לטבלאות שמ

, במסגרתן בדקנו את 1, המוצגות בלוח 2005-2009הבריאות מהפרופיל הבריאותי חברתי 

היארעות מקרי הסרטן החדשים בקרב גברים. בצעד הראשון הכנסנו את הישובים הערבים, 

מהשונות, כך שבישובים ערבים התגלו פחות מקרים חדשים של  35%ומצאנו כי הם מסבירים 

-גברים לעומת ישובים יהודים ומעורבים. לאחר מכן הוספנו למודל את המדד החברתיסרטן בקרב 

תרומה מועטה להבנתנו. נציין בכל  -להסבר מקרי הסרטן החדשים  4%כלכלי, אשר הוסיף עוד 

כלכלי גבוה יותר, היו גם בעלי שיעורים גבוהים יותר של מקרי -זאת שיישובים בעלי מדד חברתי

, 20-64-ברים. לבסוף הוכנס למודל שיעור מקבלי דמי האבטלה בקרב בני הסרטן חדשים בקרב ג

נוספים ממקרי הסרטן החדשים, מעבר למדד החברתי כלכלי ולמגזר אליו  17%ומשתנה זה הסביר 

השתייך הישוב. בישובים בהם היה שיעור גבוה יותר של מקבלי דמי אבטלה, התגלו יותר מקרים 

בנוסף, לאחר הוספת האבטלה, משתנה המגזר הפך ללא מובהק. חדשים של סרטן בקרב גברים. 

ממצא זה בהחלט יכול להעיד על כך שעיקר הקשר בין מגזר הישוב לבין מקרי סרטן חדשים נובע 

בישובים  2.1לעומת  1.4משיעורים נמוכים יחסית של מקבלי קצבת האבטלה ביישובים הערבים )

 לא ערבים(. 
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במודל השני בדקנו את היארעות מקרי הסרטן החדשים בקרב נשים. ראשית, הזנו את המגזר אליו 

משתייך הישוב, ומצאנו כי ביישובים ערבים התגלו פחות מקרים חדשים של סרטן בנשים, לעומת 

מהמקרים החדשים. המדד החברתי כלכלי, אשר הוכנס בצעד השני,  65%משתנה המגזר שמסביר 

ספים, תרומה מועטה בדומה לגברים, כך שיישובים שבהם המדד היה גבוה הציגו נו 2%הסביר 

שיעורים גבוהים יחסית של מקרים חדשים של סרטן בקרב נשים. שיעורי מקבלי דמי האבטלה 

נוספים, מעבר להסבר של המדד החברתי כלכלי ושל המגזר, כך ששיעורים גבוהים  4%הסבירו 

 קשורים ליותר מקרי סרטן חדשים בנשים. יותר של דמי אבטלה בישוב היו 

ומעלה.  45במודל השלישי בדקנו את שיעור הפטירות המתוקננים משאתות ממאירות בקרב בני 

בלבד מהשונות בשיעורי הפטירות, כך שבישובים  5%במודל זה, המגזר אליו השתייך הישוב הסביר 

כלכלי כלל לא תרם לשונות ערבים התרחשו פחות פטירות משאתות ממאירות. המדד החברתי ה

נוספים משיעור הפטירות משאתות  24%המוסברת, בעוד ששיעור מקבלי דמי האבטלה הסביר 

ממאירות. לאחר הכנסת משתנה זה, הקשר של מגזר עם שיעור הפטירות הפך ללא מובהק, מה 

רי שעשוי גם כאן להעיד על כך שחלק מהקשר בין מגזר לפטירה משאתות ממאירות נובע משיעו

 האבטלה בישובים הערבים. 

 2005-2009רגרסיה היררכית להסבר משתנים שקשורים לסרטן בשנים  - 1לוח 

 

(, בדקנו את שיעורי הפטירות המתוקננים ממחלות לב. הישובים הערבים 2במודל הרביעי )לוח 

כלי מהשונות, כך שבישובים ערבים היו יותר פטירות ממחלות לב. המדד החברתי כל 31%הסבירו 

 8%לא תרם כלל לשונות המוסברת, מעבר למגזר, ואילו שיעורי מקבלי דמי האבטלה הוסיפו 

להסבר הפטירות ממחלות לב. בישובים שאופיינו בשיעורים גבוהים של מקבלי דמי אבטלה, 

נרשמה סבירות גבוהה יותר לפטירות ממחלות לב. במודל החמישי בדקנו את שיעורי הפטירות 

מהשונות, כך שבישובים ערבים  34%דם במוח. במודל זה, מגזר הישוב הסביר המתוקננים מכלי 

נוספים להסבר הפטירות, כך  7%היו יותר פטירות מכלי דם במוח. המדד החברתי כלכלי הוסיף 
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שישובים בעלי מדד חברתי כלכלי גבוה יותר היו בעלי שיעורי פטירות נמוכים יחסית. שיעור מקבלי 

בלבד, כך שבישובים שבהם היה  3%ר השונות בפטירות מכלי דם במוח דמי האבטלה תרם להסב

 שיעור גבוה יחסית של מקבלי דמי אבטלה גם היו יותר פטירות מכלי דם במוח.  

  המשך 2005-2009רגרסיה היררכית להסבר משתני בריאות שונים בשנים  - 2לוח 

 

-ו 3אורך זמן, והוא מוצג בלוחות בחלק הבא של הניתוח בדקנו את השינויים במשתני הבריאות ל

. לשם כך המשתנה המנובא בכל מודל היה הפער בין המשתנה מהפרופיל החברתי בריאותי 4

. כל המשתנים המנבאים נלקחו מן הקובץ  2005-2009לבין אותו המשתנה מהקובץ  1998-2002

ון של כל מודל, תושבים ויותר בלבד. בצעד הראש 10,000. מדובר בישובים בעלי 1998-2002של 

, ולאחר מכן הכנסנו את המשתנים אודות מגזר 1998-2002הכנסנו את המשתנה המנובא בשנים 

. במודל הראשון )לוח 2002ושיעור מקבלי דמי האבטלה בשנת  2001-הישוב, מדד חברתי כלכלי ב

קוח (, בדקנו את השינוי שחלק בשיעור מקרי הסרטן החדשים בגברים לאורך השנים. לאחר הפי3

על שיעור מקרי הסרטן בנקודת הזמן הראשונה, הכנסנו למודל את המגזר אליו השתייך הישוב. 

מהשונות בשינוי במקרי הסרטן החדשים, כך שבישובים ערבים חלה פחות  5%משתנה זה הסביר 

עליה במקרי הסרטן החדשים לאורך זמן. המדד החברתי כלכלי לא תרם להסבר השונות, ואילו 

לשונות, כך שבישובים בעלי שיעור גבוה יותר של מקבלי  16%י דמי האבטלה תרמו שיעור מקבל

דמי אבטלה חלה עליה תלולה יותר בשיעור מקרי הסרטן החדשים. בדומה למודל שבחן את 

, גם במודל זה השפעת המגזר הפכה ללא מובהקת לאחר 2005-2009-שיעורי הסרטן בגברים ב

 הכנסת מקבלי דמי האבטלה למודל. 
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 רגרסיה היררכית להסבר השינוי במדדי בריאות שונים,  -3לוח 

 2005-2009למדידת  1998-2002בין מדידת  

 

להסבר  10%במודל השני בחנו את השינוי בשיעור מקרי הסרטן החדשים בנשים. המגזר הוסיף 

השונות, כך שבישובים ערבים חלה עליה קטנה יותר בשיעורי מקרי הסרטן החדשים בקרב נשים. 

לשונות,  8%המדד החברתי כלכלי לא תרם כלל להסבר, ואילו שיעור מקבלי דמי האבטלה תרם 

יובי עם השינוי בשיעור מקרי הסרטן החדשים. במודל השלישי ניבאנו את השינוי והיה בעל קשר ח

בשיעור הפטירות משאתות ממאירות. המגזר לא הסביר כלל את השונות, בעוד שהמדד החברתי 

מהשונות, כך שישובים בעלי מדד גבוה יותר חוו פחות עליה בשיעור הפטירות  5%כלכלי הסביר 

להסבר, והיה בעל קשר חיובי עם  6%קבלי דמי האבטלה הוסיף משאתות ממאירות. שיעור מ

 שיעור הפטירות. 

 5%(. המגזר הוסיף 4במודל הרביעי הסתכלנו על השינוי בשיעור  הפטירות ממחלות לב )לוח 

לשונות המוסברת, כך שלמגזר ערבי היה קשר חיובי עם שיעור הפטירות. המדד החברתי כלכלי 

לא הוסיפו לשונות המוסברת. במודל החמישי בדקנו את השינוי ושיעור מקבלי דמי האבטלה 

מהשונות, כך שבישובים ערבים חלה יותר  14%בשיעורי הפטירות מכלי דם במוח. המגזר הסביר 

להסבר, והיה בעל קשר שלילי  6%עליה עם הזמן בשיעורי הפטירות. המדד החברתי כלכלי הוסיף 

 דמי האבטלה לא הוסיף להסבר. עם שיעורי הפטירות, ואילו שיעור מקבלי
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 1998-2002רגרסיה היררכית להסבר השינוי במדדי בריאות שונים, בין מדידת   - 4לוח 

 המשך - 2005-2009למדידת 

 

לאור הממצאים המעידים על חשיבות שיעור מקבלי דמי האבטלה בהסבר מחלות סרטניות, יצרנו 

לי דמי אבטלה לבין מקרי סרטן חדשים תרשימים המציגים את הקשר הישיר בין שיעורי מקב

(. ניתן 1-3בגברים ובנשים, וכן  לפטירות מסרטן, בקרב ישובים ערבים ושאינם ערבים )תרשימים 

לראות מהתרשימים כי שיעור מקבלי דמי האבטלה מסביר יותר מהשונות במקרי הסרטן החדשים 

בישובים הלא ערבים;  22%-ים ובישובים הערב 27%בקרב גברים ונשים בישובים הערבים )גברים: 

בישובים הלא ערבים(. עם זאת, שיעור מקבלי דמי  7%בישובים הערבים לעומת  23%נשים: 

האבטלה הסביר במידה רבה יותר את השונות בפטירות משאתות ממאירות בקרב ישובים שאינם 

, שיעור מקבלי (. רגרסיות נוספות )שאינן מוצגות( הראו כי באופן כללי18%לעומת  33%ערבים )

דמי האבטלה מסביר במידה שאינה מבוטלת את מקרי הסרטן החדשים ואת הפטירות מסרטן, 

משיעורי מקרי הסרטן החדשים בקרב  40% -בקרב כלל הישובים הגדולים, ללא הפרדה לסוג ישוב 

 משיעור הפטירות משאתות ממאירות.  30%מקרב הנשים, וכן  34%-גברים ו
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לבין מקרים חדשים של  20-65ן שיעור מקבלי דמי אבטלה בגילאי הקשר בי - 1תרשים 

 תושבים(, חלוקה לפי מגזר 100,000 -)שיעור מתוקנן ל 2005-2009-סרטן בקרב גברים ב

 

 

 

לבין מקרים חדשים של  20-65הקשר בין שיעור מקבלי דמי אבטלה בגילאי  - 2תרשים 

 תושבים(, חלוקה לפי מגזר 100,000 -)שיעור מתוקנן ל 2005-2009-סרטן בקרב נשים ב
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לבין פטירות משאתות  20-65הקשר בין שיעור מקבלי דמי אבטלה בגילאי  - 3תרשים 

 תושבים(, חלוקה לפי מגזר 100,000 -ממאירות )שיעור מתוקנן ל

 

 

 

 המלצות

ההמלצות שלנו נוגעות לשני גורמים מרכזיים אשר התגלו בניתוח כבעלי קשר עם גורמי תמותה 

וחולי בישראל, בייחוד מקרי סרטן חדשים ותמותה מסרטן. ראשית, מצאנו כי כאשר מסתכלים על 

, המדד של שיעורי מקבלי דמי האבטלה מתפקד טוב יותר 2005-2009גל איסוף הנתונים 

רתי הכלכלי בהסבר של מקרי סרטן חדשים בקרב נשים ובעיקר בקרב גברים, בהשוואה למדד החב

וכן הוא מסביר הרבה מהשונות בתמותה משאתות ממאירות. כמו כן הוא מספק הסבר טוב יותר 

לפטירות ממחלות לב. לעומת זאת, השונות בפטירות עקב כלי דם במוח מוסברת טוב יותר על ידי 

 המדד החברתי כלכלי. 

 ;י לשימוש במדד שיעורי מקבלי דמי האבטלה ביישוב מספר מגבלות אותן יש להבהיריצוין כ

ראשית, דמי האבטלה מתקבלים לתקופה מוגבלת, בסופה אדם יכול להמשיך להיות מובטל אך 

אינו מזוהה ככזה במדד מקבלי דמי האבטלה. אם כן יש להבדיל היטב בין מדד שיעורי מקבלי דמי 

בין שיעור המובטלים ביישוב שהוא מדד אליו כלל לא התייחסנו בעבודתנו. האבטלה אותו בדקנו, ל

שנית, שיעור מקבלי דמי אבטלה עומד במתאם חיובי עם גיל, משתנה המקיים ברמת הפרט קשר 

חיובי עם מצב הבריאות של האדם, אך אין להסיק מכך שבהכרח קיים מתאם ברמת היישובים 

 תושבים.  10,000-הגדולים מ

, התוצאות דומות, 2005-2009לגל  1998-2002שינוי במקרי סרטן חדשים בין גל ביחס ל

כששיעורי מקבלי דמי האבטלה הסבירו את מקרי הסרטן החדשים בעוד שהמדד החברתי כלכלי 
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לא תרם להסבר שלהם. עם זאת, המדד ושיעור מקבלי דמי אבטלה הסבירו במידה דומה את 

תות ממאירות. כמו כן, ניכר כי שיעור מקבלי דמי האבטלה השינוי בשיעור הפטירות כתוצאה משא

היה יעיל פחות בהסבר השינוי שחלק בשיעור הפטירות ממחלות לב ומכלי דם במוח, וכי המדד 

החברתי כלכלי תרם באופן חותך רק להסבר של שינוי בפטירות מכלי דם במוח. לאור ממצאים 

 -טלה לאבחון וטיפול בסרטן וגם במחלות לב אלה, נמליץ על שימוש במדד שיעור מקבלי דמי אב

ככל שיש ביישוב מקבלי דמי אבטלה כך נצפה ליותר מקרי סרטן. המלצה זאת משמעותית בייחוד 

לאור הקשר החלש או העדר הקשר בין המדד החברתי כלכלי לבין מקרי סרטן חדשים ופטירות 

בי אשר ישמש במקביל או מסרטן, כך ששיעור מקבלי דמי אבטלה יכול להוות מדד אלטרנטי

במקום המדד החברתי כלכלי לפיתוח יעיל יותר של מדיניות בריאות. העיבודים שביצענו לנתונים 

יכולים רק להצביע על החשיבות האפשרית של שיעור מקבלי דמי אבטלה, אולם יש לבצע 

בפרק מחקרים נוספים על מנת להבין לעומק את שורש הקשר בין אבטלה לסרטן. כפי שציינו 

התוצאות אחוז מקבלי דמי האבטלה בקרב אוכלוסיית הערבים בכלל ובקרב אוכלוסיית הנשים 

הערביות בפרט נמוך ביחס לאוכלוסייה הכללית, מה שיכול לספק הסבר אלטרנטיבי לשאלה מדוע 

מחקר עתידי יכול איפוא למדד זה תרומה גדולה יותר להסברת השונות בישובים היהודיים. 

בים ערבים ובישובים יהודים/מעורבים בעלי שיעור מקבלי דמי אבטלה דומים להתמקד בישו

 ולבחון האם ההבדל מתגלה גם בהם.

המלצה נוספת שעולה מהמחקר שלנו נוגעת לפערים בין מקרי הסרטן החדשים של גברים ונשים 

מת במגזר הערבי. מהממצאים עולה כי בקרב נשים ערביות מתגלים פחות מקרי סרטן חדשים לעו

נשים בישובים מעורבים. למרות שממצא דומה עולה גם בקרב גברים בישובים ערבים, ניכר כי 

בנקודת תבצעה השההיבט המגזרי קשור במידה רבה יותר למקרי הסרטן אצל נשים, גם במדידה 

זמן בודדת וגם לאורך זמן. זאת ועוד, אם אצל גברים שיעור מקבלי דמי האבטלה מסביר את הקשר 

עם מקרי סרטן חדשים, אצל נשים דווקא לא. לאור תוצאות עבודתנו, המלצתנו היא  של מגזר

להקדיש יותר מאמצים לאבחון של מקרי סרטן בישובים ערבים, ובפרט בקרב נשים ערביות. יתכן 

ועומדים בפני נשים ערביות חסמים תרבותיים וחברתיים בפני גילוי של סרטן, ויש לפעול לשם 

 גישות של אבחון המחלה. הגברת המודעות והנ
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 הזוכה במקום השני:

 אמידת הקשר בין תמותה לבין נגישות לבית חולים

 1יוגב הרץ

 העברית בירושלים הרציונליות, האוניברסיטה לחקר ובמרכז בביולוגיה שני לתואר סטודנט1

 

 מבוא

במצבים רפואיים רבים זמן התגובה הינו קריטי על מנת להציל את חיי המטופל. נגישות לבית 

חולים יכולה להשפיע מאוד על המהירות בה ניתן הטיפול. מחקרים שנערכו ארצות שונות בעולם 

מצאו שככל שהמרחק של החולה מבית החולים גדול יותר, כך גדל הסיכוי למוות מהתקף לב  

(Buchmueller et al. 2006; Balamurugan et al. 2016) שבץ מוחי ,(Barsan et al. 1993) ,

. גם במדינה קטנה כמו (Ravelli et al. 2011)וסיבוכים בלידה  (Simons et al. 2010)תאונות 

. בעיבוד (2011)עבודי בין ישובים שונים  ישראל ישנם הבדלים משמעותיים בנגישות לבית חולים

קצר זה ניסיתי לבדוק ניתן למצוא עדויות לכך שהיעדר נגישות לבית חולים משפיעה על שיעורי 

 התמותה בישובים מרוחקים. 

יינים הישובים בישראל נבדלים זה מזה לא רק במידת נגישותם לבתי חולים אלא גם במאפ    

רבים נוספים המשפיעים על בריאות התושבים. אם כן, כיצד ניתן לדעת איזה חלק ממקרי המוות 

בישוב נגרם עקב חוסר נגישות לבית חולים ואיזה חלק נגרם עקב בריאות לקויה של תושביו? על 

מנת להתגבר על בעיה זו, השתמשתי בנתון על שיעור השחרורים מבית חולים )מתוקנן לגיל( 

ד לבריאות התושבים בישוב. בעיבוד שלהלן בחנתי את היחס בין שיעור הנפטרים בישוב כמד

מסוים לשיעור השחרורים מאשפוז בישוב זה. הנחתי היא שיחס גבוה בין השניים יכול מעיד על 

תמותה שמקורה בעיכוב בקבלת טיפול רפואי מציל חיים. זהו אינו מדד חף מבעיות )דיון קצר על 

דד זה מופיע בסיכום( אך הוא מאפשר לנו לבצע אמידה ראשונית לגבי האופן בו המגרעות של מ

 המרחק מבית החולים משפיע על איכות הטיפול לו זוכים אזרחים בישראל. 

הממצא העיקרי העולה מניתוח זה הוא שיחס הפטירות/אישפוזים מתואם חיובית עם מרחק    

טירות לפי סיבת מוות, מוצאים ששיעור התמותה הישוב מבית החולים. כאשר בוחנים יחס זה על פ

משבץ מוחי או התקף לב, מצבים רפואיים בהם זמן התגובה חשוב על מנת להציל חיים, מתואם 

עם מרחק מבית חולים אך לא תמותה מסרטן. באמצעות שימוש ברגרסיה מרובת משתנים מצאתי 

שר לוקחים בחשבון משתנים שהמרחק מבית החולים מסביר את יחס הפטירות/אישפוזים גם כא

כלכלים נוספים. על אף מספר מגבלות בנתונים, ממצאים אלו מעידים על כך שככל -חברתיים

 הנראה חוסר נגישות לבתי חולים מעלה שיעור התמותה בישובים מרוחקים.
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 מתודולוגיה

ים חברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה לשנ-בעיבוד זה השתמשתי בפרופיל הבריאותי 

תושבים.    10,000-הישובים המוגדרים כגדולים, עם מעל ל 119. בניתוח נכללים כל 2005-2009

. משך  "Google Maps"חישוב משך הנסיעה מהישוב לבית החולים נעשה באמצעות שירות

הנסיעה הוגדר כזמן הקצר ביותר בו ניתן להגיע מסניף הדואר המרכזי של הישוב לבית חולים בו 

רפואה דחופה )ללא התחשבות בעומסי תנועה(. רשימה של בתי החולים בהם יש יש מחלקה ל

מאפיינים  –מחלקה לרפואה דחופה נלקחה מתוך הפרסום "ביקורים במחלקה לרפואה דחופה 

. רגרסיות מרובות 1נספח ". את תוצאות החישובים הללו ניתן למצוא ב2009-2011גיאוגרפים 

 . RStudioוהתרשימים המצורפים נוצרו בתכנת  STATA-IC 12משתנים בוצעו באמצעות תכנת 

 

 ממצאים

 מרחקי נסיעה לבית חולים

ראשית, אציג בקצרה את התפלגות זמני הנסיעות לבית החולים מהישובים השונים בניתוח. 

ניתן לראות כי , 1תרשים ב

זמני הנסיעה לבית חולים 

מישובים יהודיים קצרים 

בממוצע מזמני הנסיעה 

לעומת  14מישובים ערביים )

דקות(. הבדלים בזמני  21

הנסיעה קיימים גם בין מחוזות, 

כאשר במחוזות תל אביב 

 8והמרכז הם הקצרים ביותר )

דקות בהתאמה(, באזור  12-ו

רוכים יהודה ושומרון הם הא

דקות( ובמחוזות  29ביותר )

ירושלים, הדרום והצפון זמן 

 19הנסיעה הממוצע עומד על 

ניתן לראות  2תרשים דקות. ב

כי זמן הנסיעה לבית חולים 

קצר יותר בממוצע בישובים 

 כלכלי גבוה. -בעלי דירוג חברתי

  : היסטוגרמה של מרחק הנסיעה מישובים1תרשים 

 גדולים שונים לבית החולים הקרוב, לפי סוג ישוב
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 הקשר בין מרחק מבית חולים לתמותה

כאמור, המדד בו השתמשתי הוא שיעור הפטירות ביחס לשיעור השחרורים בישוב )שניהם 

התרשים המרכזי של עיבוד זה, ניתן לראות את הקשר בין מדד זה , 3תרשים מתוקננים לגיל(. ב

למרחק מבית חולים בישובים השונים. עליה במרחק של הישוב מבית החולים הקרוב מתואמת עם 

לשיעור הנפטרים. המרחק מבית החולים מסביר כעשירית  האשפוזיםעליה ביחס בין שיעור 

 (.R2 = 0.08מהשונות ביחס זה )

 

 

 

תקן( לפי  סטיית± : זמן נסיעה מישובים גדולים לבית החולים הקרוב )ממוצע 2תרשים 

 כלכלי. מספרים בתוך העמודה מציינים את מספר הישובים באשכול –אשכול חברתי 

 

הקשר בין מרחק מהישוב לבית החולים הקרוב לבין היחס בין שיעור הפטירות : 3תרשים 

 0.95רווח סמך של ± קו הרגרסיה  –לשיעור השחרורים מאשפוז )מתוקננים לפי גיל(. באדום 
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  הקשר בין מרחק מבית חולים לתמותה, לפי סיבת מוות

שיעור התמותה לפי סיבת מוות בעמוד הבא ניתן לראות מספר תרשמים המראים את היחס בין 

. זהו מדד גס למדי 1לשיעור השחרורים מאשפוז בישובים גדולים )גם כאן, שניהם מתוקנים לגיל(

משום שלא ניתן לדעת מהנתונים את סיבת האשפוז אלא רק את סיבת המוות. עם זאת, כפי 

עם עליה יחסית שניתן לראות בתרשימים, עליה במרחק של הישוב מבית החולים הקרוב מתואמת 

בפטירות עקב מחלות לב ושבץ מוחי אך לא עם פטירות עקב סרטן. ממצא זה עולה בקנה אחד עם 

ההשערה שמצבים רפואיים בהם מהירות קבלת הטיפול הינה קריטית על מנת להציל את החולה 

 יושפעו יותר מזמינות בית החולים הקרוב. 

 

הקרוב לבין היחס של שיעורה פטירות  : הקשר בין המרחק מישוב לבית החולים4תרשים 

 לפי סיבת מוות לשיעור האשפוזים בישוב, מתוקננים לגיל

 

 

 

                                                           
1
זרקא, תל שבע, -ג'סר אמניתוח זה נעדרים תשעה ישובים אשר לגביהם חסרים נתונים. ישובים אלו הם  

 בנגב, כסיפה, חורה, שוהם, אלעד, באר יעקב, ביתר עלית ומודיעין עלית.-ערערה
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הערה: סיבות המוות המופיעות בתרשימים הן מחלות לב )עליון(, כלי דם במוח )מרכז( ושאתות ממאירות )תחתון(. 

 .0.95רווח סמך של ± קו הרגרסיה  –באדום 

 

 רגרסיה ליניארית מרובת משתנים

מכיוון שהמרחק מבית החולים מתואם 

כלכליים אחרים, -עם מאפיינים חברתיים

ביצעתי רגרסיה ליניארית מרובת 

משתנים על מנת לראות אם המרחק 

לבית החולים מסביר את השוני בשיעורי 

בחשבון התמותה גם כאשר לוקחים 

ניתן לראות  1טבלה מאפיינים אלו. ב

תוצאות רגרסיה זו, כאשר המשתנה 

המוסבר הינו היחס בין שיעור הפטירות 

לשיעור האישפוזים. המודל הנ"ל מסביר 

 = R2כחמישית מהשונות במשתנה זה )

( והמרחק מבית החולים הינו 0.2

המשתנה המסביר היחיד המשפיע באופן 

ר הפטירות מובהק על היחס בין שיעו

לשיעור האישפוז. אפקט זה נשאר דומה 

גם בעת החסרה של משתנים או הוספה 

כלכליים  –של משתנים חברתיים 

נוספים. יחד עם זאת, על פי מודל זה האפקט של משך הנסיעה על יחס הפטירות/אישפוזים הוא 

 0.0014ל קטן למדי: עליה של עשר דקות במרחק הנסיעה לבית החולים הקרוב גוררת עליה ש

 ביחס הפטירות/אישפוזים, שקולה לעליה של כשליש סטיית תקן.

 

 

ליניארית מרובת : מודל רגרסיה 1טבלה 

משתנים בקרב ישובים גדולים, גודל האומד 

המשתנה המוסבר הינו היחס בין שיעור  וסטיית תקן.

הפטירות בישוב לשיעור האשפוזים בישוב, מתוקננים 

לגיל. כוכביות מייצגות שהמשתנה מובהק ברמה של 

 או פחות. 0.05

 משתנה
 אומד

 )סטיית תקן(

 *מרחק לבית חולים )דקות( 
0.00014 

(0.0000618) 

 2008כלכלי  -מדד חברתי
0.00024 

(0.0018) 

 2009מקבלי דמי אבטלה, 

 (20-64)אחוז מבני 

0.0017 

(0.001) 

 2009מקבלי הבטחת הכנסה, 

 (0-64)אחוז מבני 

0.0002585 

(0.0004) 

 2009שכר ממוצע לחודש, 
0.0000005 

(0.0000004) 

שכירים המשתכרים שכר מינימום, 

 )אחוז מכלל השכירים( 2009

-0.0001 

(0.00013) 
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 סיכום

על סמך העיבוד הקצר שלעיל, נראה שמרחק הנסיעה מבית החולים משפיע על תמותה בישובים 

מרוחקים. המדד עליו הסתמכתי בעיבוד זה, שיעור הפטירות ביחס לשיעור האישפוזים, גבוה יותר 

ת חולים. כמו כן, קשר חיובי זה נמצא רק כאשר סיבת המוות נובעת בישובים המרוחקים מבי

ממצב רפואי המחייב תגובה מהירה )שבץ מוחי או התקף לב( אך לא במצבים רפואיים אחרים. על 

אף שישובים מרוחקים הינם לרוב גם ישובים בעלי מאפיינים חברתיים וכלכליים נמוכים, נראה 

 ותה בנוסף להשפעה של מאפיינים אלו.   שהמרחק מבית החולים מעלה את התמ

כאשר בוחנים דרכים לצמצום אי  השיוויון בשירותי הבריאות בישראל חשוב להתייחס לא רק 

לאיכותם אלא גם במידת הנגישות שיש לאוכלוסיות שונות אליה. על סמך עיבוד זה ניתן להסיק כי 

שיעורי התמותה בישובים אלו. שיפור ברמת התשתיות של ישובים מרוחקים יכולה להוריד את 

לחלופין, הקמת מחלקה לרפואה דחופה באיזורים אלו יכולה גם היא להוריד את שיעורי התמותה 

 בהם.

על אף התמונה העולה מעיבוד זה, חשוב לציין חלק ממגבלותיו. המדד בו השתמשתי לאמידת 

מים נוספים מלבד רמת בריאות האוכלוסיה בישוב, שיעור השחרורים מאישפוז, מושפע מגור

בריאות תושבי הישוב. נגישות מוגבלת לבית חולים יכולה לגרום לכך שתושבי ישובים מרוחקים לא 

 Goodman)יאושפזו בעקבות מצב רפואי שהיה גורר אשפוז אילו היו גרים קרוב יותר לבית חולים 

et al. 1997) הבדלים באיכות הטיפול שייתכן וקיימים בין בתי . כמו כן, עיבוד זה לא לקח בחשבון

 חולים שונים ברחבי הארץ. מגבלות אלו ואחרות עלולות להטות את התוצאות שהתקבלו.

עקב מגבלות אלו, ראוי להתייחס לעיבוד זה יותר כהצעה לניתוח עתידי מאשר כהוכחה לכך 

ק יש צורך להשתמש שמרחק מבית חולים משפיע על תמותה. על מנת לבחון שאלה זו לעומ

בנתונים בעלי רזולוציה גבוהה יותר ולנצל "ניסויים טבעיים", כגון בניה של כביש חדש או בית 

חולים חדש, על מנת לאמוד ביתר דיוק את האפקט הסיבתי. הנתונים שהיו בידי לא איפשרו לי 

 לבצע ניתוח שכזה, אבל למרות זאת אני מקווה שעיבוד זה היה מחכים ומעניין.

 

 2017ינואר  – של המחבר תוספת

השופטים בתחרות העירו את תשומת לבי לכך ששיעור השחרורים מבית חולים כולל בתוכו גם 

משיעור  הפטירותפטירות. אי לכך, ניתחתי את הנתונים מחדש לאחר שניכיתי את שיעור 

יתוח הישן השחרורים. תוצאות ניתוח זה מובאות כאן. ניתן לראות שכמעט ואין הבדלים בין הנ

לחדש, בעיקר משום ששיעור הפטירות נמוך מאוד ביחס לשיעור השחרורים. נראה שהמסקנות 

הנובעות מהניתוח המקורי תקפות גם לחדש. כמו כן, ניתן לשים לב לשני ישובים בעלי תמותה 

 אעבלין בו יש שיעור תמותה גבוה מהתקפי לב, ומעלה עירון בו –חריגה )ביחס לשיעור השחרורים( 

 שיעור התמותה משבץ )כלי דם במוח( גבוה במיוחד.
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)ב(: הקשר בין מרחק מהישוב לבית החולים הקרוב לבין היחס בין שיעור 3תרשים 

 הפטירות לשיעור מתוקן של השחרורים מאשפוז )מתוקננים לפי גיל( 

 .0.95רווח סמך של ± קו הרגרסיה  –באדום הערה: 

 

 

מישוב לבית החולים הקרוב לבין היחס של שיעורה )ב(: הקשר בין המרחק  4תרשים 

 פטירות לפי סיבת מוות לשיעור המתוקן של האשפוזים בישוב, מתוקננים לגיל.
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סיבות המוות המופיעות בתרשימים הן מחלות לב )עליון(, כלי דם במוח )מרכז( ושאתות ממאירות )תחתון(. הערה: 

 .0.95רווח סמך של ± קו הרגרסיה  –באדום 
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האומד  )ב(: מודל רגרסיה ליניארית מרובת משתנים בקרב ישובים גדולים, גודל1טבלה 

המתוקן של המשתנה המוסבר הינו היחס בין שיעור הפטירות בישוב לשיעור וסטיית תקן. 

אישפוזים בישוב, מתוקננים לגיל. כוכביות 

 0.05מייצגות שהמשתנה מובהק ברמה של 

 או פחות.

 

 

 

 
 

 

 

  

 משתנה
 אומד

 )סטיית תקן(

 *מרחק לבית חולים )דקות( 
0.0001565 

(0.0000667) 

 2008כלכלי  -מדד חברתי
-0.00019 

(0.0019) 

 2009מקבלי דמי אבטלה, 

 (20-64)אחוז מבני 

0.0014 

(0.001) 

 2009מקבלי הבטחת הכנסה, 

 (0-64)אחוז מבני 

0.0004064 

(0.0004) 

 2009לחודש, שכר ממוצע 
0.0000005 

(0.0000004) 

שכירים המשתכרים שכר מינימום, 

 )אחוז מכלל השכירים( 2009

-0.0001 

(0.00015) 
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 מרחקי נסיעה מישובים שונים לבית החולים הקרוב ח: נספ

חולים  בית שם ישוב
 קרוב

זמן נסיעה 
 )דקות(

בית חולים  שם ישוב
 קרוב

זמן נסיעה 
 )דקות(

 21 הלל יפה כפר קרע 13 הגליל אבו סנאן
 29 הגליל כרמיאל 17 לניאדו אבן יהודה

 10 אסף הרופא לוד 26 העמק פחם-אום אל

 מבשרת ציון 24 סורוקה אופקים
הדסה עין 

 15 כרם
 25 זיו מגאר 7 שיבא אור יהודה
 13 סנט וינסנט מגדל העמק 9 הלל יפה אור עקיבא

 9 וולפסון אזור

-מודיעין
-מכבים
 19 קפלן רעות*

 4 יוספטל אילת
מודיעין 

 29 שיבא עילית

 13 סנט וינסנט אכסאל
מעלה 

 אדומים
הדסה הר 

 20 הצופים
 20 העמק מעלה עירון 14 גולדה אלעד

 26 רמב"ם אעבלין
-מעלות

 13 הגליל תרשיחא
 5 הגליל נהרייה 35 מאיר אריאל
 30 זיו נחף 23 ברזילי אשדוד

 13 קפלן נס ציונה 4 ברזילי אשקלון
 5 סנט וינסנט נצרת 17 הלל יפה ג'ת*-באקה

 נצרת עילית 7 אסף הרופא באר יעקב
המשפחה 

 5 הקדושה
 15 כרמל נשר 6 סורוקה באר שבע

 28 ברזילי  נתיבות 33 הגליל בית ג'ן
 11 לניאדו נתניה 26 העמק בית שאן

 סח'נין 29 קפלן בית שמש
המשפחה 

 33 הקדושה

 ביתר עילית
הדסה עין 

 עין מאהל 32 כרם
המשפחה 

 15 הקדושה

 בני ברק
מעייני 

 23 כרמל עיר כרמל 5 הישועה
-בנימינה

 15 הגליל עכו 11 הלל יפה גבעת עדה*
 6 העמק עפולה 7 וולפסון בת ים

 29 פדה פוריה עראבה 19 הגליל מכר-ג'דיידה
 34 סורוקה ערד 13 הלל יפה זרקא-ג'סר א

 גבעת זאב
הדסה הר 

 24 הלל יפה ערערה 30 הצופים

 גבעת שמואל
מעייני 

 24 סורוקה בנגב-ערערה 6 הישועה
 17 הלל יפה פוריידיס 7 שיבא גבעתיים

 10 קפלן גדרה
-פרדס חנה

 11 הלל יפה כרכור
 4 גולדה פתח תקווה 15 קפלן גן יבנה

 5 זיו צפת 10 שיבא גני תקווה
 15 מאיר צורן-קדימה 28 סורוקה דימונה

 23 לניאדו קלנסווה 11 מאיר הוד השרון
 5 שיבא קריית אונו 13 מאיר הרצלייה
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 18 רמב"ם קריית אתא 18 הלל יפה זכרון יעקב

 7 הלל יפה חדרה
קריית 
 18 רמב"ם ביאליק

 24 ברזילי קריית גת 9 וולפסון חולון
 18 רמב"ם קריית טבעון 19 סורוקה חורה
 18 רמב"ם קריית ים 3 כרמל חיפה

 13 פדה פוריה טבריה
קריית 
 18 רמב"ם מוצקין

 18 פוריה  טורעאן
קריית 
 20 קפלן מלאכי

 5 קפלן קריית עקרון 24 מאיר טייבה

 13 מאיר טירה
קריית 
 32 זיו שמונה

 15 גולדה ראש העין 14 כרמל טירת כרמל
 9 אסף הרופא ראשון לציון 30 רמב"ם טמרה

 19 סורוקה רהט 15 קפלן יבנה
 6 קפלן רחובות 11 שיבא יהוד

 ריינה 5 הסקוטי יפיע
המשפחה 

 11 הקדושה
 7 אסף הרופא רמלה 20 רמב"ם יקנעם עילית

 8 שיבא רמת גן 12 שערי צדק ירושלים
 13 בילינסון רמת השרון 20 הגליל ירכא

 8 מאיר רעננה 32 הכרמל כאבול
 29 הגליל שגור 32 סורוקה כסיפה

 19 שדרות שדרות 16 לניאדו כפר יונה

 כפר כנא
המשפחה 

 17 גולדה שוהם 17 הקדושה

 כפר מנדא
המשפחה 

 שפרעם 23 הקדושה
המשפחה 

 26 הקדושה

 8 מאיר כפר סבא
-תל אביב 

 10 וולפסון יפו
 15 מאיר תל מונד 18 מאיר כפר קאסם
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 במקום שלישי:הזוכה 

 הקשר בין מדד פריפריאליות של הישוב ללידות מת

 נורמן ברמן

 סטודנט לתואר שני בכלכלה פיננסית, האוניברסיטה העברית בירושלים

 מתודולוגיה

במסגרת הניתוח שאפתי למצוא קשר בין מדד הפריפריאליות של ישוב מסוים לבין מספר לידות 

סיננתי את רשימת הישובים, כך שהשתמשתי בישובים המת באותו ישוב. במטרה לבסס את הקשר 

בהם היו נתונים אודות מספר לידות המת. כמו כן, התמקדתי בישובים בעלי אוכלוסייה של מעל 

אלף נפש, זאת על מנת לבסס את הקשר על מספר מקרים רב ככל האפשר בכל ישוב. בסופם  10

 –בחרתי היא רגרסיה מרובת משתנים  ישובים. שיטת הניתוח בה 98של הסינונים, הניתוח כלל 

בשיטה זו מנסים לזהות השפעה של משתנים מסבירים שונים על משתנה מוסבר אחד. לאחר 

הרצת הרגרסיה מתקבל מקדם לכל משתנה, אשר מתאר את מידת השינוי במשתנה המוסבר 

זו של  כתוצאה משינוי במשתנה המסביר הספציפי, כאשר שאר המשתנים נשארים קבועים. תכונה

הרגרסיה מאפשרת לבודד השפעה של כל משתנה בנפרד על המשתנה המוסבר. הרגרסיה אותה 

הרצתי היא רגרסיה ליניארית, כך שלכל משתנה מסביר יש השפעה קבועה )הגרף של המשתנה 

המסביר והמוסבר הוא בעל שיפוע קבוע(. המשתנה המוסבר אותו בחרתי היה, כאמור, מספר 

לידות חי. כמו כן, אחד המשתנים המוסברים היה מדד הפריפריאליות של  1,000 -לידות המת ל

הישוב. שאר המשתנים נבחרו מתוך הנחה כי הם משפיעים על מספר לידות המת, כך שהכללה 

שלהם ברגרסיה "תנקה" את המקדם של מדד הפריפריאליות ותותיר רק את ההשפעה הבלעדית 

 שלו. שאר המשתנים המסבירים שנבחרו הם:

 2008כלכלי, -אשכול חברתי -

 )אלפים( 2010אוכלוסייה ממוצעת,  -

 )אחוז( 2010אוכלוסייה ממוצעת של ערבים,  -

 )אחוז( 2010ואילך,  1990עולי  -

כאמור, ההנחה שלי בבחירה הייתה כי כל אחד מהמשתנים הנ"ל משפיע גם כן על מספר לידות 

 המת ולכן כדאי לנקות את השפעתו.

 המשוואה שנאמדה הייתה:

RLmet0509 = β0 + β1* per04 + β2 * eshkol08 + β3 * uc2010 + β4 * Arabs10 + β5 * 

Olim10 
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 ממצאים

 להלן ניתן לראות את עיקרי תוצאות הרגרסיה ובהמשך אנתח אותן בצורה מפורטת. 

 

Regression Statistics 

Multiple R 0.520561169 

R Square 0.270983931 

Adjusted R Square 0.231363493 

Standard Error 1.20081975 

Observations 98 

 

  df SS MS F 

Significance 

F 

Regression 5 49.311693 9.862338507 6.839498532 

1.81963E-

05 

Residual 92 132.66106 1.441968071 

  Total 97 181.97276       

 

  Coefficients 

Standard 

Error t Stat P-value 

Intercept 3.7244132 0.7167308 5.196390953 1.21636E-06 

per04  -0.2671669 0.1417774 

-

1.884410743 0.062666757 

eshkol08  0.1458784 0.0913025 1.597747958 0.113528228 

uc2010  6.903E-05 0.0013987 0.049353126 0.960744871 

Arabs10  0.0138104 0.0050769 2.720244402 0.007799819 

Olim10 -0.0140416 0.0164414 

-

0.854042932 0.395299541 
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לפחות לאחד מהמשתנים  –אשית, ניתן לראות כי תוצאות הרגרסיה בכללותן מובהקות, כלומר ר

ניתן  –, כלומר Significance F -יש השפעה כלשהי על לידות המת. ניתן להסיק זאת לפי נתון ה

כי לפחות אחד מהמשתנים המסבירים משפיע על המשתנה  99.9999%לומר בוודאות של 

 שווים לאפס. β -המוסבר. במילים אחרות, ניתן לדחות את השערת האפס, האומרת שכל ה

 –( הוא שלילי, כלומר 1β( ניתן לראות כי האומד שלו )per04אם נתמקד במדד הפריפריאליות )

הפריפריה מובילה לעלייה בלידות מת, תוצאה אשר מתיישבת עם השערת המחקר  ירידה במדד

. חשוב 94%-)ירידה במדד הפריפריה משמעה התרחקות מהמרכז(. מובהקותו של אומד זה היא כ

ומעלה, אולם  95%( היא  P -לציין כי מקובל להתייחס לאומד כמובהק אם מובהקותו )ערך ה

 , זאת עקב כמות התצפיות המוגבלת. 94% -לטעמי במקרה זה ניתן להסתפק ב

( פחות 0.267החשיבות העיקרית בתוצאות היא בכיוון ההשפעה )יחס הפוך( כאשר הערך עצמו )

בניתוח השתמשתי באשכולות מדד  –משמעותי. המשתנה המסביר והמוסבר הם מסוגים שונים 

(, בעוד לידות המת 1-5הפריפריאליות, אשר מהווים משתנה בדיד )מספרים שלמים בסקאלה של 

הן כל מספר חיובי. על כן, יתכן מצב בו שתי ערים הן בעלות אותו מדד פריפריאליות בעוד כמות 

לידות המת שלהן שונה. הדבר לא ינבע מטעות של המודל בהכרח, אלא מכך שהנתון למדד 

ניגוד הפריפריאליות הינו משתנה בדיד שלא משקף בצורה מדויקת את רמת הפריפריאליות, ב

 לכמות לידות המת אשר מופיעה כנתון מדויק.

מצב נוסף אשר יתכן ומתקיים בממצאים הוא השפעה בין המשתנים המסבירים לבין עצמם 

)מולטי קוליניאריות(. בחינה של המשתנים המסבירים מעלה כי מצב זה אפשרי במשתנים דוגמת 

ה מדורגים באשכול נמוך יותר(. עם חברתי )ישובים בפריפרי-מדד הפריפריאליות והאשכול הכלכלי

, הדבר אינו 1המתאם בין המשתנים אינו  –זאת, כל עוד לא מדובר בהשפעה מלאה, כלומר 

משפיע על האומדים בצורה דרסטית. עם זאת, מצב זה מחייב אותנו גם כן להתייחס בעיקר לכיוון 

 יתכן וערך זה התקבל בצורה מוטה. –ההשפעה ופחות לערכה המדויק 

יכום, בחינה של הממצאים מעלה כי הטענה שהתרחקות של ישובים מהמרכז מובילה ליותר לס

לידות מת ככל הנראה נכונה, זאת גם אם לוקחים בחשבון נתונים אחרים דוגמת האשכול הכלכלי 

 של הישוב.

ערים דומות בכל נתוניהן מלבד מדד  6ניתן לראות הדגמה של הממצאים בגרף הבא, בו מוצגות 

שלוש מהערים מרכזיות )חדרה, אשדוד ואור יהודה( ושלוש נמצאות בפריפריה  –ריאליות הפריפ

 )בית שאן, ערד ודימונה(:
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 המלצות מדיניות

ההמלצות יתמקדו בשני מישורים באמצעותם ניתן להפחית את מספר לידות המת בכלל 

בעוד המישור השני ובפריפריה בפרט. המישור הראשון יתייחס למניעה מוקדמת של התופעה, 

 יתייחס לאבחון של מצבי חירום וטיפול בהם.

: מניעה מוקדמת של "לידות שקטות" )לידה של תינוקות מתים( נעשית בעיקר על מניעה מוקדמת

השמנת יתר, שימוש בסמים או אלכוהול, סכרת וכו'.  –ידי הסברה אודות גורמי הסיכון למצב זה 

קודת המגע עם האם. כידוע, אין חובה כיום לדווח על היריון המפתח ביצירת המנגנון הנכון הוא נ

ותינוק יכול להיוולד ללא ידיעה והתערבות של הרשויות. עם זאת, סביר להניח כי במהלך חודשי 

ההיריון רוב האימהות יגיעו לפחות פעם אחת לבדיקה רפואית, בדרך כלל אצל רופא המשפחה. 

רופא המשפחה יחוייב להסביר על מצבי  –בשלב זה  רצוי שמנגנון המניעה יתחיל לפעול כבר

הסיכון השונים בהיריון ולוודא שהאם אינה נמצאת באחד מהם. בנוסף, יהיה קיים גורם נוסף, 

דוגמת עובדת סוציאלית, אשר הרופא ידווח לו ויהיה אחראי על זימונה של האם לבדיקות 

 תקופתיות. 

הרופא יכול גם לדווח למערכת ממוחשבת אשר תזמן  –חשוב להדגיש כי אין צורך במשאבים רבים 

את האם לבדיקות. הזימונים יהיו תכופים יותר אם מדובר באם שמשתייכת מלכתחילה לאחת 
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 דימונה ערד בית שאן אור יהודה אשדוד חדרה

 השפעת הפריפריאליות על שיעור לידות מת בערים נבחרות

 מדד פריפריאליות לידות מת לאלף לידות חי
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מקבוצות הסיכון. מטרתן של הבדיקות, מלבד הביצוע שלהן, יהיה גם מתן הסברה נוספת ומענה 

 על כל שאלות האם שעשויות להתעורר.

: גם לאחר מאמץ בתחום המניעה המוקדמת, יתכנו מצבי חירום בהם חירוםאבחון וטיפול במצבי 

יש לטפל במהירות. על מנת לצמצם את לידות המת בפריפריה בפרט, מן הראוי לוודא כי כל אזרח 

ק"מ מנקודה בה קיים ציוד לאבחון מצבי  40 -)ולמעשה, כל אם פוטנציאלית( אינו מרוחק יותר מ

רסאונד. יתרה מזאת, יש לוודא כי בכל נקודת בדיקה כזו יתקיים נוהל חירום בהריון, דוגמת אולט

 מסודר וברור להעברה דחופה לבית חולים במצב חירום, על מנת ליילד את האם. 
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שוויון -להתמודדות עם אימערכת הבריאות . פעילות 7פרק 

 1בבריאות

 משרד הבריאות פעילות ..7

 מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי

לצמצום שנתית -כדי לעצב את התוכנית הארבעתחום צמצום פערים בבריאות פעל  2017 בשנת

מספר ערוצי פעולה , זאת במקביל לעבודה ב2017-2020שוויון במערכת הבריאות לשנים -אי

 אסטרטגיים המתוארים להלן. 

 2לאור הליך ההיוועצות 2017-2020תוכנית העבודה לצמצום פערים בבריאות לשנים 

העבודה של  פעל התחום כדי לערוך תהליך היוועצות נרחב שמטרתו גיבוש תוכנית 2016במהלך 

הוליד תוכנית  3שוויון לשנים הבאות. התהליך שתואר בהרחבה בדוח הקודם-המשרד לצמצום אי

 . במסגרתה פותחה תפיסת הפעלה לצד החלטות קונקרטיות 2017-2020עבודה כוללנית לשנים 

  -שינחה אותנו בשנים הבאות מודל העבודהלהלן 

 

 

                                                           
1

 ידי מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי.-הכתוב בפרק זה נכתב על ידי הגופים שהעבירו את החומרים ונערך על 
2

 ניתן לקרוא את התוכנית המלאה באתר משרד הבריאות: 
2020.pdf-2017-https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality  

3
תכנון אסטרטגי  ", מינהל2016. אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 2016'(. רראו: "אברבוך ואבני )ע 

 . 2017וכלכלי 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2017-2020.pdf
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/inequality-2017-2020.pdf
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כולל ארבעה מרכיבים מנחים בעבודת הארגון:  -מבני הליבה  -המעגל החיצוני של המודל 

שוויון )למשל, -קיימא כדי לצמצם אי-היכולת לייצר עוגנים לפעילות קבועה, שוטפת ובת -משילות 

דרך יצירת מדיניות והנחיות כתובות, מינוי בעלי תפקידים ייעודיים לנושא השוויון, קביעת מטרות 

עבודה בשיתופי פעולה מרובים )למשל, באמצעות  -שנתיות וכדומה(; שת"פים -ידות ותכניות רבמד

יצירת קשרי עבודה והתערבויות משותפות בין מערכות הבריאות, בין מערכות הרווחה ומערכות 

הבריאות, בין מערכות ציבוריות למגזר השלישי ולמגזר העסקי ובין מטות הארגונים למחוזות 

עבודה דרך הסתכלות על הקהילה  -הקצה נותנות השירות(; עירוניות ואזוריות ולנקודות 

הגיאוגרפית והחברתית שמסביב למבוטח )עבודה בשיתוף מערכות עירוניות ותוך שימת דגש על 

קרי, התקצוב של הפעילות ואופן  –תנאי החיים של המבוטח ושל משפחתו( והמודלים הכלכליים 

מערכת )למשל, תעדוף או תמרוץ של פריפריה חברתית במשאבים, חלוקת המשאבים החומריים ב

 הקלה בהוצאה הכספית של מבוטחים על שירותי בריאות וכדומה(. 

המעגל הפנימי של המודל כולל שישה תחומי התערבות )במודל זה, אלו מוקדי ההתערבות 

פריפריה  -לשות (; שלושה מהם נוגעים לקבוצות אוכלוסייה מוח2020-2017שנבחרו עבור השנים 

כלכלי נמוך(, פריפריה גיאוגרפית )ריחוק ממרכזי אוכלוסייה ובתוך כך -חברתית )מעמד חברתי

ממרכזים של שירותים רפואיים( והסובלים מגזענות, מאפליה ומהדרה חברתית )על רקע לאום, 

ים, אך מוצא, מגדר, גיל, זהות מינית וכדומה(. שלושה תחומי התערבות נוספים הם אוניברסאלי

לעניין מודל זה מתבקש הארגון לבחון אותם דרך הפריזמה של שוויון בכל מדיניות: שנות החיים 

הראשונות )נשים הרות, אימהות, פעוטות וילדים ומשפחות צעירות(; מימוש זכויות )ידע, התמצאות 

ת במערכת הבריאות ומימוש בפועל של זכויות בתחום הבריאות והרווחה, בדגש על אוכלוסיו

מוחלשות(; ו"השוליים הרפואיים" )צרכים רפואיים, כלכליים וחברתיים של אנשים המתמודדים 

 עם מחלה קשה, מבוגרים וילדים עם מוגבלות פיזית או נפשית או עם צרכים מיוחדים וכן זקנים(. 

בין המעגל החיצוני לפנימי מתקיימת אינטראקציה כך שכל מרכיב במעגל החיצוני הוא 

 בחינה של כל מרכיב במעגל הפנימי. אספקלריה ל

 

 

 

 

 

 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

341 
 

 -ההחלטות שהתקבלו

 

תחומים: הפריפריה  ארבעההחל המשרד ביישום התוכנית האסטרטגית ב 2017מהלך ב

יצירה והעמקה של שיתופי פעולה. תחום ו , מיגור הגזענותומיקוד בחברה הערבית עוני -החברתית

הוציא בתוך המינהל(, שאליו כפוף תחום צמצום פערים האגף )ון מדיניות נתכנון מדיניות באגף תכ

לפועל תוכנית ראשונה לפיתוח תפיסת העירוניות והאזוריות בבריאות ותחום חדשנות באגף 

 :פעולההווני יפירוט כ מתכלל עבודה משותפת לתחומים בהתייחס לשנות החיים הראשונות. להלן

 

 מדיניות מודעת עוני במערכת הבריאוּת

עסק תחום צמצום פערים יחד עם השירות הארצי לעבודה סוציאלית במשרד  2017במהלך 

 תכנון הליך של לפועל בהוצאה החברתיים והשירותים הרווחה, הבריאות ועם משרד העבודה

 . בריאות על חברתית הדרההו העוני השפעות של בנושא המתמקד משתף מדיניות

 והדרה עוני נוגדי ומענים מדיניות של והטמעה פיתוח, תכנון לתהליך היסודות את להניח ביקשנו

התמקדנו חברתיים.  לשירותים במחלקות בריאות מקדמי ומענים מדיניות לצד הבריאות במערכת

למערכות. זאת ( פרקטיקות) לעבודה וכלים מודלים פיתוחובהמערכות,  בין העבודה ממשקיב

עה של חולי והעמקת העוני חום המניבת -בריאות על העוני השפעותלפיתוח מענים לבנוסף 

 . מערכתיים-מערכתיים ובין-חסמים תוךמבהתייחס לפערים הנוצרים כתוצאה ו

 עוצמה" של הרווחה, עם  הליך התכנון כלל היוועצויות עם אנשים במצבי עוני המגיעים ל"מרכזי

 3ועם עובדי רווחה ובריאות. דרכי ההיוועצות כללו אתר היוועצות דיגיטלי,  חברתיים ארגונים

ואופקים ושני  עלית עם אנשים במצבי עוני במרכזי העוצמה ברמלה, נצרת היוועצותשולחנות 
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אנשי מטות ומחוזות משרד הבריאות והרווחה.  66עם ארגונים חברתיים ועם  -שולחנות נוספים

אנשים במצבי  93) 217פה או בכתב -איש מהם העלו תובנות בעל 700 -כלתהליך זמנו והס"כ 

 (.עובדיםעוני והיתר 

עם נציגות מטות ומחוזות  2017בהמשך לשולחן העגול האחרון שהתקיים בתחילת אוקטובר 

ממשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים יחד עם נציגות מערכת הבריאות )יחידות שונות 

יאות, קופות החולים, בתי החולים( מתגבשות בימים אלו ההחלטות ממטה המשרד, לשכות הבר

המערכות ברמה מטה, מחוז  בין הסופיות של התהליך שיכללו: פיתוח עוגנים וכלים לטיוב הממשק

על המערכות )בריאות על  -לרמת הישוב; פיתוח ידע והכשרות לצוותים תותוך שימת לב מיוחד

הסרת חסמים ות עוני; ומודע ופרקטיקות עבודה יותמדינעל ( ובריאותרווחה והרווחה על 

חסמים כלכליים לשירותי על מטריאליים ושאינם העומדים בפני אנשים במצבי עוני, בדגש 

 בריאות, בירוקרטיה והתמצאות במערכת. 

במקביל, החל תכנון במשרד של פיילוט לפיתוח מנגנון עבודה ישובי הממוקד בבריאות אנשים 

 .2018לוט יחל בלוד בשנת הפייבמצבי עוני. 

 

 ות, אפליה והדרה במערכת הבריאותהועדה בנושא גזענ

מינה מנכ"ל משרד הבריאות צוות המונה עשרה עובדי מטה משרד  2017לינואר  24בתאריך 

הבריאות כחברי ה"ועדה המתכללת בנושא גזענות, אפליה והדרה במערכת הבריאות". בראש 

הרקע להקמת הועדה כלל , משנה למנכ"ל משרד הבריאות. הצוות מונה פרופ' איתמר גרוטו

אירועים שונים שזכו לביקורת ציבורית חריפה דוגמת פרשת תרומות הדם של יוצאי אתיופיה, מתן 

י החולים וכן תהליכים ממשלתיים שונים, תה לנשים יוצאות אתיופיה, הפרדת יולדות בברפרוו-דפו

בעקבות "דוח פלמור"  הבריאותגזענות במשרד  למיגור הממשלתיתמהם הקמת יחידת התאום 

 .4בנושא

תמונת המצב ביחס לתופעות כללו מיפוי ולמידה של מטרות הועדה, כפי שהתפרסמו בכתב המינוי 

תוך  ודרכים להתמודדות עם תופעות אל והמלצה על נות, אפליה והדרה במערכת הבריאותשל גזע

 וח ובקרה, הכשרות, הסברה וכדומה.הישנות בעתיד: באמצעות קביעת מדיניות, פיק-לאי דאגה

שכללו בין היתר, שיתוף מבוטחים ומטפלים  פירט גם את עקרונות עבודת הועדה כתב המינוי

תוצרי מדיניות קונקרטיים לצד עבודה על היחסים והתהליכים עם מבוטחים ו"התייחסות ל

 כתוצאה מגילויי גזענות, אפליה והדרה. וקבוצות חברתיות שנפגעו

להרחיב את כתב המינוי ולצרף שלושה חברים נוספים החליטה כבר במפגש הראשון הועדה 

כחברים רשמיים בועדה ולקיים תהליך של גיבוש המלצות בשותפות עם משתתפים נוספים 
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פים הלוקחים מהחברה האזרחית, האקדמיה והמערכת המטפלת. זאת מתוך כוונה לגוון את השות

חלק בקבלת ההחלטות ולבזר את הכח באופן שיאפשר הליך עיצוב וקבלת החלטות מייצג והוגן 

אנשי חברה אזרחית, אקדמיה ונציגות  17איש בגיבוש ההמלצות )מהם  46סך כל השתתפו  יותר.

והטרדה  איתור, אפיון, מעקב ומדידת תופעות של גילויי גזענות, בשלושה ערוצים מרכזיים: (איגודים

גזענית; טיפול בתופעה כולל פיתוח של קווי מדיניות, הנחיות, בקרות, תוכניות ייעודיות ואכיפה 

בנושא; ומניעה של גילויי גזענות כולל פיתוח הכשרות לצוותים בנושא והגברת גיוון עובדים 

דות עם כן הוקם צוות מיוחד לגיבוש המלצות להתמודבמערכת הבריאות, בדגש על דרגים בכירים. 

 פרשות עבר המתייחסות לגזענות מוסדית בתחומים שונים.

 .5לשר הבריאות ומנכ"ל המשרד 2017הועדה עתידה להגיד המלצותיה במהלך נובמבר 

 

 מגזריים במערכת הבריאות-עיגון העבודה בשת"פים רב

 שוויון בבריאות מחייבת עבודה משותפת בכמה-התמודדות עם הבעיה החברתית המורכבת של אי

רמות: בין משרדי הממשלה; בין רמות הממשל השונות )מטה, מחוז ושטח(; ובין הממשלה וארגוני 

קידם המשרד חשיבה  2017במהלך  .הבריאות לבין ארגוני החברה האזרחית והמגזר העסקי

זאת מתוך  מגזריים במערכת הבריאות.-גון של שיתופי פעולה רבימנגנונים וכלים לפיתוח ועבנושא 

עיות חברתיות כשמדובר בבאסטרטגיה חיונית מגזרית הנה -ודה בשילוביות רבהנחה שעב

שתשמש עובדי מערכת, לא  מגזרית-רבתפיסה מגובשת ביחס לעבודה מורכבות וכי חשוב לפתח 

רק בקדום פעילות בתחום צמצום הפערים אלא לטובת נושאים רבים ומורכבים נוספים עמם 

 מתמודדת המערכת. 

עובדי מערכת הבריאות  -משתתפים 30 -נכחו כבו  המשרד מפגש בנושאקיים   2017במרץ 

העוסקים ארגונים חברתיים  ם של עשרהנציגימיחידות שונות במטה המשרד ומקופות החולים, 

. המפגש הוקדש ללמידה משותפת של וךנציגות ממשרד רוה"מ ומשרד החינבתחום הבריאות ו

פלטפורמות קיימות לקידומן המקודמות במערכות מגזריים לצד -הרווחים והקשיים בשת"פים רב

מקבילות. בהמשך הציפו המשתתפים רעיונות וכיווני פעולה לעיגון פרטיקות לשיתופי פעולה 

 במערכת. 

. תוצרי 2017בהמשך למפגש גובש מודל ראשוני עליו נערך דיון במפגש נוסף שהתקיים בספטמבר 

הדיון עם החברה האזרחית בנושא יתורגמו למודל שיוצע למנכ"ל המשרד ויוטמע בתוכניות 

מסגרת ממוסדת, ברורה ורציפה לעיגון שיתופי הפעולה הבין העבודה בהמשך לכך. המודל מציע 

החברה האזרחית ההמלצות המפורטות במודל כוללות שלב של מיפוי ת הבריאות. מגזריים במערכ

בניית יחסים ואמון באמצעות כנסי הכרות ופלטפורמה דיגטלית ; העוסקת בתחום הבריאות

הכשרת עוגנים להבטחת עבודה בשותפות באמצעות ; יצירת אינטראקטיבית לניהול הדדי של קשר

מגזרים, -דמו, באמצעות תמריצים לעידוד שת"פים רבצוותים לחשיבות הנושא ולכלים לק
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באמצעות תחנות קבועות של היוועצות לאורך מעגל תכנון תוכניות עבודה משרדיות ובאמצעות 

; ויצירה של שולחנות היוועצות קבועים סביב עולמות תוכן בהם יש ערך בעל תפקיד יעודי לנושא

 מגזרי.-משמעותי בתכנון רב מוסף

 

 ית רב שנתית לבריאות החברה הערביתתוכנית הוליסט

כלכלי של המיעוטים במשרד לשוויון חברתי -משרד הבריאות בשותפות עם הרשות לפיתוח חברתי

שנתית לבריאות החברה הערבית. -תוכנית מקיפה רב ,2017במחצית השנייה של לגבש החלו 

יצירה של תכנית  התוכנית מפותחת יחד עם נציגות של ארגוני חברה אזרחית ואקדמיה ומטרתה

-שנתית לקידום הבריאות בחברה הערבית במספר נושאים אקוטיים בהם קיים אי-הוליסטית רב

 שוויון משמעותי. 

 

 עירוניות ובריאות

 נעמה רון, מנהלת תחום תכנון מדיניות, אגף תכנון מדיניות, מינהל תכנון אסטרטגי כלכלי

פועלים בעת האחרונה לפיתוח אסטרטגיית שיתופי משרד הבריאות בשיתוף אלכא, ג'וינט ישראל, 

פעולה המאפשרת את הרחבת תפיסת האחריות לבריאות האוכלוסייה בקרב הגורמים הפועלים 

זאת על רקע הצפי, שאוכלוסיית הערים בעולם ובתוך כך גם  ברשות המקומית ובמרחב האורבני.

ין התושב לרשות המקומית השנים הבאות וכן כי הזיקה ב 50 -בישראל, תכפיל את עצמה ב

 .תתפתח ותתרחב לתחומי חיים נוספים

בנושא הבריאות, המרחב העירוני הוא בעל פוטנציאל להוות גורם מסייע למימוש הזכות לבריאות, 

לקידום בריאות ולהסרת חסמים היוצרים ומעמיקים את אי השוויון בין קבוצות באוכלוסייה.  ניהול 

כל היבט, ותוך קידום תרבות הבריאות בכל תחום עשיה, תסייע העיר תוך התייחסות לבריאות ב

לתושבי העיר ליהנות מבריאות טובה יותר הן על ידי שיפור  והתערבות במקדמים החברתיים 

המשפיעים על הבריאות והן על ידי מתן שירותים התומכים במערכת הבריאות תוך קידום חיי 

 קהילה.

י את הרשת האירופית לערים בריאות . בישראל פועלת הקים ארגון הבריאות העולמ 1987בשנת 

הרשת פעילה ומקדמת שותפויות ותהליכים בערים  .שנים 25 -רשת ערים בריאות למעלה מ

הרחבת הפעילות בתחום הבריאות ברמה העירונית עלה צורך בלצד פעילות הרשת, שונות. 

 אזורי.   /ת במרחב העירוניתשתית לניהול בריאו ייצרתרגום התפיסה והעשייה למדיניות שתוב

נציגים בעלי רקע וניסיון  30  -לאחרונה הקים משרד הבריאות פורום מקצועי בו משתתפים כ 

רלוונטי ובעלי מוטת השפעה ממגוון ממשרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגוני חברה אזרחית, 

יות מגוונות. מטרת מגזר עסקי ואקדמיה, בעלי מומחיות בדיסציפלינות שונות המייצגים אוכלוס
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היא גיבוש הקווים המנחים למדיניות המאפשרת חיזוק הממשק בין בריאות ועירוניות הפורום 

 וכן הבניית סל יוזמות ופיתוח קריטריונים לניהול  הרחב של בריאות בעיר.   ,בישראל

פיתוח  התוכנית כוללת יצירת מסגרת כוללת ואיגום התכניות שבמרכזן נושא הבריאות והעירוניות,

סט כלים אשר יגובש ויותאם למדינת ישראל במטרה לאפשר להעמיק את הקשר בין עירוניות 

 (. Health in all policyלבריאות וכן הטמעת התפיסה המקדמת את הבריאות בכל תכנון מדיניות )

שלושה מרכיבים תוך התמקדות בבמהלך  פיתוח המדיניות יודגש הקשר בין עירוניות ובריאות ו 

כזיים המשפיעים על איכות הבריאות בישראל ועל איכות השירותים וזמינותם. התערבות מר

בתחומים אלו מהווה את מרכז הכובד  של יכולתנו לפעול למען שוויון וצמצום פערים במערכת 

 הבריאות: 

 אחד הגורמים המשפיעים על הרחבת הפערים והגברת העוני הוא השינוי החיים בעוני :

הדמוגרפי המתחולל עם המעבר המשמעותי של אוכלוסיות לערים. אנשים החיים בעוני 

נמוכה יותר ומתמודדים שנים ארוכות יותר עם תחלואה כרונית ועם  חייםסובלים מתוחלת 

תר לממש את פוטנציאל הבריאות שלהם. תוצאותיה. לילדים החיים בעוני סיכוי נמוך יו

 יותר על חיים מוסדיים. ונשעניםקשישים החיים בעוני חיים פחות בקהילה 

 :מודלים ותכניות המופעלות בערים ובאזורים בנושא הגיל הרך,  שנות החיים הראשונות

התייחסות לבריאות השלמה של הורים ומשפחות עם ילדים  הכולליםיישוביים של התערבות  

היכולת לקדם מניעה, תלויים בשיתופי פעולה בין  הגורמים את בכל קבוצות האוכלוסייה וכן 

המרכיבים החברתיים על  והשפעתה עלהשונים הפועלים בעיר ובמדיניות ניהול העיר 

 הבריאות.

 :מדינות רבות ונקרא "הזדקנות  השינוי הדמוגרפי  המתרחש בקרב החיים בזיקנה

ומעלה  65 -האוכלוסייה" טומן בחובו  מספר מרכיבים: הרחבה משמעותית של שכבת בני ה

בקרב האוכלוסייה, הפרת איזון  בין גילאי הבא לידי ביטוי  ביחס התלות, עליה בתוחלת 

בת גיל  ומעלה באוכלוסייה הולך וגדל, מתהווה שכ 65-החיים כך שמעבר לכך ששיעור בני ה

ומעלה. הזדקנות בריאה בקהילה היא אחד היעדים   90 -וה 85-חדשה של בני ה גדולה

המרכזיים של מערכות בריאות ורווחה. היכולת להזדקן בקרב הקהילה, המשפחה ובבית 

תלויה ביכולת שיתופי הפעולה במרחב העירוני בין הגורמים השונים. קידום בריאות הקשישים 

ויה ביכולת הקהילה וכלל השירותים הקיימים בה לפתח ולהתאים את ומניעת התדרדרות תל

 השירות לכלל הקשישים. 

 

ניהול הבריאות בעיר תוך התייחסות ייחודית לקבוצות אוכלוסייה אלו, יהווה מנוע שיפור לצמצום 

הפערים בבריאות, לחזוק עבודה תוך שיתופי פעולה והדדיות ויקדם את יעילות מערכת הבריאות 

רכות המשיקות בכך שתיחסך הפניה מיותרת לאשפוז, תיחסך דיסאינפורמציה בין הגורמים והמע

ותוחלת  החיים מקצועית תתמוך במסגרות בבית ובקהילה -עבודה ביןהשונים המעורבים בטיפול,  

  תוארך. 
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 סוגיה אסטרטגית במערכת הבריאות -הראשונותשנות החיים 

 אנה לרנר, מנהלת תחום חדשנות, אגף תכנון מדיניות, מינהל תכנון אסטרטגי כלכלי

משרד הבריאות שני תהליכי שיתוף ציבור רחבים: התמודדות עם אי שוויון  ערך, 2016במהלך 

והתמודדות עם תחלואה כרונית. בשני תהליכים מרכזיים אלה עלתה תמה משותפת והיא מתן 

בשנות החיים הראשונות. במקביל, יחידות שונות במטה בריאות  עלדגש של מערכת הבריאות 

לבחינה מחדש של מערך השירותים בשנות החיים  2016-7פעלו במהלך משרד הבריאות 

זאת, הוחלט לבנות לאור בשנים אלו.  הראשונות וחיזוק מקומה ומעורבותה של מערכת הבריאות

 בנושא.  אסטרטגיה משרדית מתכללת 

גבש צוות שותפים מכל היחידות במשרד הבריאות אשר להן נגיעה לסוגיה. בשלב ראשון, הת

והחל  אסטרטגיתהאת הסוגיה מפות בכדי ל 2017שותפים ופעל לאורך שנת  28הצוות כולל 

: מיפוי "חלקי הפאזל" המרכיבים את הכותרת "שנות החיים הראשונות", בתכנון המענים ביחס לה

 בחירת כיוונים אסטרטגיים לפעילותודדי הצלחה ותוצאה מ הגדרה שלהצהרת מדיניות,  גיבוש

 .והחלטה על הפעולות הנגזרות מהן

היבטים שונים ונערך יום ייעודי אליו הוזמנו ארגוני במומחים  50-ראיונות עם ככלל שלב המיפוי 

את תמונת העתיד שלהם עבור הגיל הרך. נוסף על כך, התבצעה  עלהצישהתבקשו חברה אזרחית 

מודלים בעולם. לאחר שלב המיפוי, הצוות התכנס לגיבוש התוכן ומיצוב סדרי עדיפויות. למידה מ

הרת מדיניות משותפת, המצביעה על תמונת העתיד הרצויה. להצהצוות התכנס  אשוןבשלב הר

חיזוק יכולתה של מערכת  -מדד תוצאה ארוך הטווח של התהליךכגזירה מהצהרת המדיניות נקבע 

שני, מתוך כלל נושאי התוכן שמופו, בשלב ה לבריאות ושלומות שווה של כל ילד.הבריאות להוביל 

 כל אחד, להלן: יעדים מרכזיים 2-4הכוללים כיוונים אסטרטגיים,  3נבחרו 

הורי, העלאת ההיענות הביטחון החיזוק תחושת  -תכלולתומכת הורות: בריאות מערכת       .1

נפשי -משתמש "אוהדת" כלפי הורים ומתן מענה רגשי המלצות מערכת הבריאות, חוויתללטיפול ו

 להורים. 

עבור בתחום המניעה והטיפול מיצוי והרחבת מערך השירותים: מיפוי השירותים הקיימים       .2

הגדלת יכולת המערכת לאיתור ; המשתנים ילדים והורים הגיל הרך והרחבתם לאור הצרכים

ביסוס מערך  דגש ניתן עלת החיים הראשונות. ותכנון מערך המענים העתידיים בשנו ;מוקדם

 בריאות הנפש לגיל הרך.

: חיזוק יכולתם של שחקנים לעבוד כמערכת Ecosystem-העובדת כבריאות מערכת       .3

והרחבת מוטת  בתוך ומחוץ למערכת הבריאות מורכבת, המתאפיינת בקשרי גומלין והדדיות

 ההשפעה של מערכת הבריאות בשנות החיים הראשונות. 

יוונים ומשימות אלה כפופים לאישור מקבלי ההחלטות במשרד, תהליך אשר נמצא י כלציין כ

 .(2017בימים אלה )נובמבר, בעיצומו 
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האחת המתייחסת למערת ההפעלה של  :מקביל למהלך זה נבחנות בימים אלה שתי תוכניותב

השנייה ו (;תכנית המובלת על ידי מינהל סיעוד ושירותי הסיעוד בבריאות הציבור)חלב הטיפות 

בהובלת מינהל רפואה והמחלקה להתפתחות )מכונים להתפתחות הילד בהתייחס למערך ה

 . (הילד

 

 בנוסף לכך, עסק תחום צמצום פערים בפעילות שוטפת שכללה, בין היתר: 

  ההתייחסות להיבטים של שוויון והחלטה על מוקד של  לכלל יחידות המטהחובת הטמעה

)מדידה של אי שוויון/  2018, במסגרת תוכניות העבודה לשנת אחד חדש להתערבות

 התאמת שירותים/ פרויקט יעודי/ תהליכי עבודה מקדמי שוויון(

 6שב"מ -שוויון בבריאות בכל מדיניותחוברת הדרכה בנושא  פרסום והפצה של 

  בתי הספר והמכללות לסיעוד:ממונות על שוויון הכשרת משל ראשון מחזור סיום 

בשותפות עם מינהל הסיעוד במשרד הבריאות ומרכז מסר לסימולציה רפואית בתל 

נציגות מכל בתי הספר והמכללות לסיעוד כממונות  26הוכשרו במהלך השנה  ,השומר

ותית, עוני שוויון. ההכשרה שארכה חמישה ימים כללה תכנים בהוראת הכשירות התרב

 הוראה בתחום השוויוןפיתוח פרויקטים במוסד בנושא ו והדרה

  חובותיהם בתחום הכשירות התרבותית  יישוםשאלון בקרה לכל בתי החולים בנושא הופץ

להתאמה והנגשה תרבותית במערכת הבריאות. השאלון כלל  7/11בהתאם לחוזר מנכ"ל 

מה לעולים חדשים. זאת תאסדרה של שאלות בתחום ההנגשה עם דגש מיוחד על ה

וב יוצאי אתיופיה בחברה לשיל 609במסגרת החלטת הממשלה  כחלק מהעבודה

 הישראלית

  לשילוב יוצאי אתיופיה בחברה הישראלית, נעשו מספר  609במסגרת החלטת הממשלה

 פעולות: 

o  בשירותי בריאות כללית ובלאומית  משרות של מגשרים יוצאי אתיופיה 8נוספו

קופות  1/3 -משרד מתוך החלטת הממשלה ו 2/3שירותי בריאות )במימון של 

 החולים(

o  טרום מבוטחים עם מבחני תמיכה בקופות החולים לאיתור וטיפול בפורסמו

 סוכרת וסוכרת במרפאות בהם ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה

o  מפגשים ציבוריים עם ארגונים חברתיים ומטפלים יוצאי אתיופיה התקיימו

 פתרונות היוועץ בנושא במטרה להציף צרכים ובעיות במערכת ול

o  עובדים מקבוצות חברתיות מודרות אגף משאבי אנוש במשרד בחן יחד עם

 בפני קידום דבפני קבלה לעבודה במשר חסמים העומדיםבמשרד הבריאות את ה

הפונים למכרזים במטרה להרחיב את מספר בודה משותפת וכן אפשרויות לע

 במשרד

                                                           
6

  https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/HEIAP.pdfכאן:  -ראו באתר משרד הבריאות 

https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/HEIAP.pdf
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  עודכנו מבחני התמיכה בקופות החולים בתחום קידום הבריאות וצמצום פערים לשנת

-בקופות החולים שיקדמו התערבויות ביותמיכות : במבחנים שילבנו 2017

)מקבלי קצבת זקנה עם השלמת הכנסה(.  מצבי עוניבפסיכוסוציאליות לטובת קשישים 

ערכות )למשל מגזריים ובין מ-הוכנס תמרוץ לחלק זה במבחן לקופות שיקדמו שת"פים רב

  עם הרווחה והחינוך(
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השנה ביקשנו מחלק מיחידות המשרד ומלשכות הבריאות המחוזיות תיאור מתומצת של פעילות 

אחת לקידום השוויון. שכך, אין בכדי התיאורים שלהלן כדי למצות את כלל הפעילויות שהמשרד 

 מקדם בנושא.

 שירותי בריאות הציבור

 המחלקה לחינוך וקידום בריאות

 המחלקה מנהלת מ"מנור, מ ניבה

המחלקה פועלת בשת"פ  -הכשרת אנשי מקצוע בחברה הערבית במסגרת "אפשריבריא משפחתי"

מקצועי לפיתוח תכנון והובלה של התוכנית הלאומית לחיים פעילים -מגזרי ורב-משרדי, בין-בין

, בהובלת משרדי הבריאות, 2011הפועלת מתוקף החלטת ממשלה משנת  -אפשריבריא –ובריאים

 סגרת התוכנית הלאומית פועלת תוכנית החלוץ "אפשריבריא משפחתי"החינוך והספורט. במ

פעוטות והוריהם, זאת ע"י קידום מסוגלות הורית, מתן  של חיים שלומות ואיכות שמטרתה לקדם

ילד וליצירת סביבה משפחתית המאפשרת הורות מיטבית, -כלים להורים לשיפור קשר הורה

 באמצעות אורח חיים בריא ופעיל. 

( והותאם לצרכי החברה HENRYהתוכנית, שנבנתה על סמך מודל מבוסס ראיות הפועל באנגליה )

אשלים, מכשירה ומעניקה לאנשי  -הישראלית, בהובלת משרד הבריאות ובשיתוף עם ג'וינט ישראל

מקצוע כלים מובנים לעבודה בשותפות עם הורים. כמו כן, התוכנית שואפת ליצור שפה משותפת 

פעוטות  עם ע מתחומי הבריאות, הרווחה והחינוך ברמת הישוב והקהילה, העובדיםלאנשי מקצו

והוריהם. ההכשרה מתמקדת בשכלול מיומנויות מפתח לעבודה מועילה עם הורים: הקשבה, 

 אמפתיה, מיקוד בחוזקות ההורים, הנעה לשינוי, תמיכה ממוקדת פתרון ושלומות רגשית. 

 

המועברים ע"י שני אנשי מקצוע מהיישוב שעברו הכשרה מפגשים  8סדנאות ההורים אורכות 

בתוכנית )הנחייה משותפת(, כאשר הדגש הוא על למידה מהצלחות ומאתגרים, שיתוף בניסיון, 

 והובלת שינוי בבית בתחומים בהם בוחר כל משתתף להתמקד בכל שבוע. 

ם המלווים במהלך השנה האחרונה הסתיימה עבודת התרגום וההתאמה התרבותית של התכני

את הכשרת אנשי המקצוע לערבית ואת הסדנאות להורים. משימה זו בוצעה בהובלה של אנשי 

 מקצוע מהחברה הערבית ממקצועות הבריאות והחינוך.

 

ע'רביה, בהכשרת -כרמל, עספיה ובקה אל-תוכנית החלוץ החלה לפעול השנה בישובים דליית אל

יית הורים. כמו כן, במסגרת כניסת התוכנית אנשי מקצוע לעבודה בשותפות עם הורים ולהנח

לירושלים, תתקיים הכשרה רוחבית של כל צוות אחיות טיפות חלב של עיריית ירושלים. 

במסגרתה, יוכשרו כל האחיות העובדות במזרח ירושלים לעבודה בגישה שמציעה התוכנית 

 התערבות לקידום תכניות להערכת המחקר בגרסתה בערבית. התוכנית מלווה בהערכה של מרכז

 תובנות. חיפה ומכון יברסיטתאונב הציבור לבריאות ביה"ס בריאות
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במקביל להפעלת תוכנית החלוץ באמצעות אשלים, נערכים להטמעת התוכנית ברמה ארצית 

, ומערך טיפות החלב של משרד 360באמצעות פלטפורמות קיימות כגון, התוכנית הלאומית 

 ת השותפים להובלת התוכנית במשרד.הבריאות, בשיתוף האגפים והמחלקו

 

 המחלקה לסיעוד בבריאות הציבור  

אילנה סטולרמן, סגנית מפקחת ארצית בריאות הציבור; יונה פרבר, ע. מפקחת ארצית 

 אם ולילד בריאות הציבור מרכזת תחום 

 37פג מוגדר כ"תינוק שנולד לפני תום -ניהול הטיפול בפגים ובמשפחותיהם במסגרת טיפות חלב

פגים. פגות מהווה  8% -ילודים מתוכם כ 185,000 -שבועות של היריון". בארץ נולדים מדי שנה כ

גורם סיכון לתמותה, תחלואה ונכות בגיל הרך. מצבי בריאות וקשיי התפתחות והתנהגות עלולים 

א סמוך ללידה ובחודשי החיים להתפתח בתינוקות הללו בגילאים מאוחרים יותר, לאו דווק

הראשונים. הוכח, שמרבית הפגים הנולדים הם ממשפחות משכבה סוציואקונומית נמוכה, כך 

כלכלי, כלומר, "סיכון על סיכון". עם לידת הפג  -שהם בסיכון בריאותי נוסף על הסיכון החברתי

ם של עצמם ההורים חווים משבר רגשי, והם "הורים פגים" האמורים להתמודד עם הקשיי

 והתמודדות עם גידול ילדם הפג. 

אשלים לבין הסיעוד בבריאות הציבור במשרד הבריאות הביא -שיתוף פעולה בין ג'וינט ישראל 

 לבניית תכנית התערבות בטיפות החלב המיועדת לפגים ולמשפחותיהם. 

 

ת פגים, כך סוציאלי של תינוקו-מטרת התכנית הינה לקדם את מצבם הרפואי, הבריאותי, הפסיכו

באופן מלא ככל הניתן ובהקדם  –שימצו את פוטנציאל הגדילה וההתפתחות הטמון בהם 

לתת מענה ותמיכה  להורים לפגים המשתחררים מבית החולים ומתמודדים עם  ,האפשרי. כמו כן

 סוגיות רבות הקשורות בטיפול בפג. 

 

לצורך קידום המטרה פותח מודל התערבות יישומי חדש לטיפול בפגים. מודל חדשני המבוסס על 

שינוי בתשתית הארגונית בלשכות הבריאות, ליישום מודל ההתערבות. האחיות הוכשרו לטיפול 

ולמעקב אחר פגים ומשפחותיהם, החל מהשחרור מבית החולים ובמהלך השנתיים הראשונות 

 ובביקורי בית. המודל התמקד בתחומים:  לחיים, בטיפת החלב

נבחרו מרכזות פגים מלשכות בריאות. הן סייעו בבניית  –חיזוק תשתית ארגונית תומכת  .1

 תכניות טיפול לפגים ובביצוע הערכות שוטפות של הטיפול בפגים ובמשפחותיהם.

 נבנה קורס ייעודי לאחיות בטיפות החלב.  –השקעה בהכשרה ובהון האנושי  .2

נערכו ביקורי בית וניתנו הדרכות שוטפות להורי הפגים –הורים ומשפחות בקהילה ליווי  .3

 לבניית התקשרות מיטבית עם ילדיהם ולניצול מיטבי של שירותים. 

פיתוח והפצה של מודל כתוב לעבודה עם פגים  –פיתוח, הנגשה והפצה של ידע מקצועי  .4

ר ביישום התכנית, בשיתוף והוריהם המבוסס על הידע המקצועי בתחום והניסיון שנצב
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אנשי מקצוע: אוגדן קווים מנחים לטיפול בקהילה, כלי עזר לביצוע ביקור בית, כלי עזר 

 לביצוע מיפוי קהילתי, תרשים זרימה לטיפול תכוף או שגרתי.

התכנית לוותה במחקר הערכה איכותני וכמותי: מחקר בזיקה לעקרונות "הערכה  .5

 (. Formative Evaluationמעצבת")

 

במסגרת  התכנית פעלה בארבע נפות: רחובות, רמלה, חיפה וחדרה. 2014-2016בין השנים 

פגים  150יותר מהיעד שנקבע בתוכנית, שעמד על  30%פגים והוריהם, שהם  197התכנית טופלו 

מהאימהות דיווחו כי ביצעו את כל ההנחיות הרפואיות  92%והוריהם. במחקר הערכה נמצא כי 

הורים לתינוקות שנולדו פגים קיבלו ידע, הכוונה, הדרכה ותמיכה מקיפה. בנוסף, מה 80%שקיבלו. 

ידי הצוות המוביל של -מהאימהות ציינו כי קיבלו הדרכה על שישה נושאים שהוגדרו על 80%

מהאימהות ציינו שהן מרגישות כי אחות טיפת חלב תומכת בהן.  77%התכנית כחשובים. וכן, 

המחקר יותר שבעות רצון מטיפת חלב בהשוואה לאימהות בקבוצת לסיכום: האימהות בקבוצת 

 הביקורת.

 

ילד ואחיות מטיפות חלב שתהיינה  -התקיימה  הכשרה נוספת של אחיות מרכזות אם 2017בשנת 

מלוות הפגים ומשפחותיהם בכל הנפות ובהמשך, תוטמע בעיריות תל אביב וירושלים. עם סיום כך 

 72-ו supervisorמהוות  -מרכזות אם ילד מוכשרות 17ה סה"כ תהיינ 2018כשרות עד ינואר ה

 . אחיות מלוות פגים בתחנות טיפת חלב במרבית לשכות הבריאות

 

 בנוסף מקיימת מחלקת סיעוד בבריאות הציבור פעילויות נוספות:

 תחום  נושא  פעילות
ת  הכשרות של  אחיות בתחום המחלקה מקדמ

 הנקההופץ  חוזר בנושא עידוד ההנקה; 
טיפות חלב מקדמות 

 הנקה
 
 
 

מיפוי וניטור 
 פערים

 
 
 
 
 
 

נבדקים זמינות ושעות קבלת קהל, הנגשה לשונית 
חודיות תרבותית, קיום פעילות עם קבוצות הורים יי

 מותאמות לצרכי אוכלוסייה

 בקרות  בטיפת חלב 
 

ודשים ח 2הורים לילדים בני   1500בוצע מחקר בקרב 
 שנים 3עד 

בחינת  גורמים 
המשפיעים על 
היענות הורים 

 לחיסונים 

 העלאת מיומנות של אחיות  בטיפות
חלב לצמצום היפגעויות בקרב ילדים בכלל  

 פרטערבית בבובאוכלוסייה 

לומדת בטיחות 
 ילדים בדרכים

פעילויות ייעודיות 
המגדירות את  

 נושא צמצום
כיעד  הפערים

 עיקרי
הנחיית קבוצות הורים במכלול נושאים במסגרת 

 תכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 
 חיזוק קשר הורה ילד 

 

 



 שוויון בבריאות-. פעילות מערכת הבריאות לצמצום אי7פרק 
 
 

156 
 

 אגף התזונה

אבידור גינסבורג, יוספה כחל, אורית יונה, חוה אלטמן, אורית זילברברג, שירלי רחמיאל, 

רונית תזונאים באגף תזונה; פרופ' רגדה ברקאט, פאינה צודיקוב, רבקה גולדשמייט, 

 , מנהלת אגף התזונהאנדוולט

תזונה ים תיכונית  -תזונה ים תיכונית לשיפור הבריאות וצמצום פערים תזונתיים באוכלוסייה

נבחרה על ידי מרבית העולם כדפוס התזונה המוביל מבחינת שיפור הבריאות ומימוש פוטנציאל 

הימים הראשונים ובהורדת תחלואה כרונית כולל מחלות לב וכלי דם, דמנציה,  1000 -מקסימלי ב

דיכאון, שבריריות ועוד. שינוי דפוסי תזונה לתזונה ים תיכונית נוגע לתחום הקיימות, הסביבה, 

 הכלכלה והבריאות. 

 

י ותאמות תרבות, מצב כלכלבניית הנחיות תזונתיות לאומיות לכלל האוכלוסייה ממטרות: 

 וקיימות; 

 

נעשתה סקירת ספרות עדכנית על ידי מספר מומחים מובילים בישראל ובעולם בתזונה : שיטות

תוקפו על ידי הנהלת משרד ובאפידמיולוגיה תזונתית מתחומי האקדמיה השונים. ההנחיות 

 הבריאות; 

 

סטרו נערך כנס השקה והתייעצות של המועצות הלאומיות מטעם המועצה לתזונה וגהפעילות: 

ודנו בשולחנות עגולים בנושא הטמעת התזונה הים תיכונית תוך התייעצות עם מגוון אנשי מקצוע 

וועצות של שווק חברתי מול ינעשה הליך ההשוויוניות ומניעת פערי בריאות.  תוך חשיבה על שיפור

יים הלפ"ם בנושא עיצוב מסרים תזונתיים בצורה גרפית והמרת הפירמידה הוותיקה למסרים עדכנ

  ית בכנס הלאומי של תזונה בת קיימא. הפועלים לכל האוכלוסיה. נערכה השקה של התכנ

 

 -בבתי הספר החלה הטמעה של התזונה הים תיכונית באמצעי המדיה השונים.תוצאות: 

 בסלי המזון של בתי החולים הכללים הגריאטרים, באמצעות חוק התזונה הבריאה, בצהרונים

והפסיכיאטרים, בחומרים השונים של משרד הבריאות, כולל עבודה גדולה של איסוף מתכונים ים 

 תיכונים תוך מתן דגש למתכונים של המגזר הערבי ושיתוף והעצמה של האוכלוסייה.  

 

תזונה ים תיכונית היא תזונה המונגשת לכלל האוכלוסייה שווה לכל כיס ומאמתת סיכום: 

אל על כל אוכלוסיותיה. הטמעת התזונה בקרב האוכלוסיות השונות ובעיקר תרבותית למדינת ישר

מגזרים שונים ואוכלוסיות בקרב ילדים  חולים,  בקרב הימים הראשונים,  1000-כגון ב -המוחלשות

 קריטיים לשיפור הבריאות וצמצום פערי בריאות.  -פריפריה
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אורח חייה ובריאותה של החברה הערבית ים תיכונית כמרכיב חיוני בשיפור  –התזונה המסורתית 

 בישראל בעידן המעבר התזונתי

 דיאטנית מפקחת  –גדה ברקאט ; רמנהלת אגף התזונה, פרופ' רונית אנדוולט

בקרב החברה שינוי דפוסי התזונה, המעבר לתזונה מערבית, שיעורי ההשמנה והתחלואה הכרונית 

 הבריאות. המגמות בקרב החברה עצמהמהווים אתגר ונטל נוסף למערכת הערבית בישראל, 

גילאים צעירים, מראים על פערים גדולים ומגמות מדאיגות ובהשוואה לחברה היהודית ובמיוחד ב

 לשנים הבאות. 

 

הגברת המודעות ברמת קובעי המדיניות בישראל לשינוי מדיניות שמעודדת סביבה בריאה,  :מטרה

. מטרה משנית: ית מלאה לחברה הערביתבחירה נבונה ברמת הפרט והמשפחה בהתאמה תרבות

בבחירה  היישום מדיניות זו בפועל והנגשת השירותים והמידע לכלל החברה שתהיה שותפה פעיל

 ובישום, ברמת הפרט, המשפחה וברמת המוסדות הקיימות. 

 

ים ברמה משרדית ורמה חוץ התייעצות עם מומחתוך  העבודה נעשתה במספר רמות: שיטות

 משרדית:

 מומחים: ברמת ה

  התייעצות עם חוקרים, אנשי מקצוע מובילים, אקדמיים ודמויות מנהיגות בקרב

האוכלוסייה לגבי תכנית פעולה והקמת ועדה מקצועית מלווה בנושא שהתכנסה השנה 

 . 2017 במרץ

 פורום תזונה במגזר . הקמת עדכון והנגשת מידע לאנשי מקצוע מהחברה והעצמתם"

והעברת מידע מדעי לאנשי  , העמותה לקידום התזונה והתזונאים בעמותת עתיד הערבי"

 המקצוע מהמשרד דרכו, כגון, מידע בנושאי הנקה, סכרת וכו'. 

 ברמה המשרדית: 

 הועדה לגיבוש תכנית ממשלתית דוגמת  לקיחת חלק פעיל בוועדות שמתכנסות במטה

הועדה ות, עוני ובריא, עבודתה המשרד בנושא לבריאות החברה הערבית בישראל

 ואחרות הנוגעות בנושא.  ,פוליגמיההבינמשרדית בנושא 

 הנגשת מידע תזונתי לאכלוסיה באתר המשרד סביב חגים ייחודיים ומידע תזונתי מעודכן. 

 רמה חוץ משרדית: 

   2017במאי הרצאות בכנסים, כגון הרצאת המליאה בכנס מדיניות הבריאות . 

 (בתהליך)פ"ח וחד עם כל קשיתוף פעולה באיתור צרכים אזוריים י . 

 (תהליך)בג'רביה  -באקה אלו שיתוף פעולה עם עיריות כגון אום פחם. 

 בתהליך(. שיתוף פעולה עם עמותות וגופים שמובילים שינוי כגון אג'יק, פרויקט עוצמה( 

  מזון מסורתי  לקידום אכילת קטניות ושימור "שני ללא בשר"שיתוף פעולה עם עמותת

 באוכלוסייה הערבית.
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  :תוצאות ראשוניות

 .הפיכת תזונאיות מובילות מתוך החברה לשותפות פעילות בתהליך 

 יכולות הקיימות היום במשרד.בהתאם לקשר פתוח עם השטח ומענה על צרכיו ב 

  חומרים רבים בערבית והנגשתם לציבורפרסום 

 

סיכום: החברה הערבית נמצאת במצב של "חברה במעבר" וחווה שינוים דרמטיים בדפוסי 

האכילה המובילים להשמנה וסיכון מוגבר לסוכרת באחוזים ניכרים שלה. גיוס גורמי מפתח מיפוי 

האתגרים והנגשת המידע קריטיים לשיפור המצב. בד בבד עם השינוי הנדרש לשיפור התזונה יש 

רתית ים תיכונית שתשמור על בריאות החברה ותצמצם פערים עם כלל לשמר תזונה מסו

 האוכלוסייה.

  

 לשכות הבריאות המחוזיות

 לשכת בריאות מחוז דרום

, סגנית אחות מפקחת ארצית; צביה ירדן, עופרי צפנת, מהנדסת המחוז; עינת ביטרן

מרכזת תחום בכירה אבטחת איכות הטיפול; ריכזה: ד"ר זיוה שטל, מנהלת קידום 

 בריאות. 

בלשכה קידמה פתרונות ביוב ופרויקטים בתחום התשתיות ביישובים  מחלקת בריאות הסביבה

 בדואים חדשים, במטרה לתת מענה הולם לאיסוף וטיפול בשפכים. 

 

האזורים  2000במחוז עוסקת מזה שנים רבות בסגירת פערים בבריאות: בשנת  ת הסיעודמחלק

חולקו לאזורי פיקוח לפי חלוקה גאוגרפית ולא לפי מגזר. הלשכה מפנה את מירב ומיטב הכוח 

אנו עוסקים בכשירות תרבותית  2003הסיעודי לאזורים בהם יש אוכלוסיות מוחלשות. משנת 

בעקבות תזה העוסקת בנושא. הוכשרו לכך האחיות במחוז העובדות עם והנגשת שירותים וזאת 

 הקהילה הבדואית וניתנו להן כלים לעבודה עם מאפיינים של כשירות ורגישות תרבותית. 

 

בעקבות מאפייני האוכלוסיות הייחודיים, פעלנו בשנה האחרונה להשגת אמצעים שיאפשרו מתן 

שירות הוגן, מהם: קבלת תמריצים לאחיות העובדות עם הקהילה הבדואית; הנגשה לשונית לכל 

אחיות המחוז העובדות בקהילה הבדואית באמצעות קורס אוניברסיטאי; שיתופי פעולה במסגרת 

ית לגיל הרך; שותפויות עם משרדי ממשלה ורשויות מקומיות להקמת והרחבת התוכנית הלאומ

יחידות התפתחותיות; הפעלת תכנית "אפשרי בריא" לגיל הרך בדימונה ובירוחם )תחנות 

המטפלות באוכלוסייה מעורבת ואוכלוסייה מוחלשת(; קיום קורס ניהול לאחיות אחראיות; המשך 

; חידוש תכנית מגשרות בדואיות בכל התחנות לקהילה פעילות משחקיות בתחנות טיפות חלב

הבדואית תוך התמקדות בחינוך לבריאות בנושאי הריון הורות ובטיחות; הפעלת תכנית לאורח 

חיים בריא, פעילות גופנית ותזונה בתחנות טיפות חלב ובבתי הספר לכל אוכלוסיית המחוז; 
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מצעות פרקסיס )חברה שעיסוקה בליווי שותפות עם מעבר צה"ל דרומה והפדרציות היהודיות בא

המועסקת ע"י ארגון הפדרציות היהודיות( בנושא  פרויקטים של פיתוח אזורים, ערים וקהילות

כיתה חכמה פעילה; הפעלת אחיות בתי ספר בהדרכה למניעת ברוצלוזיס; מתן חיסונים בבתי 

ניידת חיסונים(; פתיחת  הספר תוך קדימות לאזורים מרוחקים ומבודדים )במקרה הצורך באמצעות

מרפאות הנקה חינמיות לכלל האוכלוסייה, כולל בקהילה הבדואית ועידוד אחיות ממגזרים שונים 

לפעול בקהילות שלהן; הרחבת הפעילות בנושא איתור אוטיזם, כולל הכשרת אחות נוספת 

על  בתחום, אחות בת הקהילה הבדואית; העסקת מגשרת לאוכלוסייה ממוצא אתיופי עם דגש

מחלות זיהומיות. רוב פעילות הסיעוד במחוז מושתתת על סגירת פערים מבחינת גודל הצוותים, 

 הכשרתם, הפעלת תוכניות לאורך שנים.

עסקה בפעילות ייחודית של בנות שרות לאומי בדואיות שעסקו במניעת היחידה לקידום בריאות 

 חנות טיפות החלב.וקידום בריאות במקום מגוריהן, תוך הפעלתם בת ברוצלוזיס 

 

 לשכת הבריאות מחוז אשקלון

 אורלי עמרם, אחות מחוזית; שרית קופפרמן, מרכזת תחום קידום בריאות

שירותי טיפת חלב נועדו במהותם לצמצם אי שוויון בבריאות ולהנגיש שירותי מניעה לכלל 

 :2016-7האוכלוסייה. להלן תכניות ייחודיות שהופעלו במחוז בשנת 

 מפגשים מונגשים בשפה הטיגרית מתקיימים בריכוזי  –ם להורים אריתראים צעדים בריאי

פעילות בגן ילדים המיועד לילדים אריתראים בהתייחס  –אוכלוסייה אריתראית. במקביל 

 לתכנים של תזונה, היגיינה ובטיחות.

  "ל תכנית שעוסקת במגוון נושאים של הורות ) בדגש על מלידה ועד גי –"בריאות סובבת עולם

שנה(, כולל חשיבות המעקב בטיפת חלב וחשיבות החיסונים. הפעלה במרכזי קליטה וטיפות 

 חלב תוך הנגשה שפתית באמהרית רוסית

 בדגש על נושאים של קידום בריאות  -הנגשה בצרפתית ובאידיש לאימהות מהמגזר החרדי– 

 תזונה, בטיחות, בריאות השן, חשיבות המשחק, מניעת נזקי שמש 

  פעילות במעונות רב תכליתיים. הנגשת תכני בריאות להורים  –מעון מקדם בריאות ובטיחות

 המוגדרים בסיכון במקביל לצוותים חינוכיים המהווים סוכני שינוי לאותן משפחות

  תכנית חווייתית המיועדת למתבגרים בסיכון. מועברת במסגרות של בתים  –להתבגר בריא

"הפוך על הפוך" של עמותת עלם ומסגרות עמלניות לנוער חמים לנערות במצוקה, מרכזי 

 מנותק

  )הנגשת נושא התזונה לנשים צעירות חרדיות עם  –"יש בריאות על פני הרצף" )ראו בהמשך

 צרכים מיוחדים. הפעלה במרכז עלי שיח באשדוד
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  הנגשת תכני בריאות לאימהות ולילדים בקצה הרצף  –תכנית בריאות במקלט לנשים מוכות 

 פעילות בשני הוסטלים בעיר אשדוד –כנית בריאות מונגשת למתמודדי נפש ת 

 הדרכה פרטנית ע"י יועצות הנקה ומדריכות  -ייעוץ הנקה מונגש פיזית, כלכלית ותומך רגשית

הנקה בכל טיפות החלב במחוז. במקביל קבוצות תמיכה בהנקה.  יציאה לפעילות בקהילה 

 במסגרת שבוע ההנקה

  תכניות המופעלות בטיפות החלב  –מקדמת בריאות עירונית בעיר שדרות פעילות של אחות

 בשיתוף גורמים רשותיים. שימת דגש על ההיבט הנפשי לאור המצב הביטחוני

 פתיחת מוקד לילה רפואי ושיבוץ פסיכיאטר ילדים כחלק מהנגשת השירותים 

 

תיות וחרדיות עם תכנית העצמה בתחום התזונה לנשים צעירות ד -יש בריאות על פני הרצף

 צרכים מיוחדים

רקע: התכנית הופעלה במרכז התעסוקה של "עמותת עלי שיח" באשדוד, עמותה הקשובה לצרכים 

העולים מהציבור החרדי ומפתחת שירותים עבור בוגרים עם צרכים מיוחדים. התכנית נבנתה 

זונה נבונה בהמשך לפניה של המרכז אל לשכת הבריאות, בבקשה להשתלב עם תכנים בנושא ת

    בתוך תכנית שנתית של כישורי חיים המופעלת במקום.                                                                               

 

. 2/ תרבותית; . בניית תכנית קידום בריאות בנושא תזונה נבונה עם הנגשה קוגנטיבית1מטרות: 

שילוב נושא הבריאות בכלל והתזונה בפרט כחלק אינטגראלי בחיי הנשים בתוך המרכז ומחוצה לו; 

. העצמת קבוצת הנשים בכישורי חיים 4. הפיכת צוות המרכז לסוכנות שינוי בתחום הבריאות; 3

                                                                          לצורך לקיחת אחריות על בריאותן.                                            

הסובלות ממגוון  22-33נשים צעירות מהמגזר החרדי בגילאים  15 -שיטות: הפעילות הועברה ל

מוגבלויות שכליות, התפתחותיות ופיסיות ומשתייכות לאוכלוסיית השיקום המוכרת לשירותי 

בוצת הנשים חולקה לשתי תתי קבוצות בהתאם לרמה הקוגניטיבית של הרווחה בעיר אשדוד. ק

מפגשים שהועברו בשעות אחה"צ כחלק  8כל אחת מהן. לכל תת קבוצה נבנתה תכנית של 

 2 -מפגשים עסקו בהתייחסות נפרדת לכל אחת מקבוצות המזון ו 6משעות הפעילות של המרכז. 

שימוש במטבח המאובזר בנמצא במקום.  מפגשים עסקו ביישום מעשי של החומר שנלמד תוך

לצורך ההפעלה נבנתה ערכת הדרכה חווייתית שהמחישה את התכנים שהועברו. כל מפגש כלל 

דקות של שיחה והעברת מסרים מילוליים ובשאר הזמן פעילות. המדריכות השתתפו בכל  10-15

פגשים הנחתה המפגשים של שתי הקבוצות והמשיכו בהעברת המסר בשאר ימי השבוע. את המ

אחות מהמגזר החרדי שעובדת באחת מהתחנות לבריאות המשפחה באשדוד, בעלת הכשרה 

בתחום של הנחיית קבוצות וקידום בריאות. האחות הביאה איתה מקצועיות וגם יכולת קבלה, 

 אכפתיות והכלה של כל אחת מהמשתתפות.
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פות, בשמחה ובחיבוקים. ממצאים: מנחת הקבוצה התקבלה ע"י חברות הקבוצות בסבר פנים י

בתחילת כל מפגש הן שמחו לשתף אותה במה שסיפרו למשפחות שלהן על מה שלמדו. 

המשתתפות חיכו בקוצר רוח לבואה של האחות ושאלו את המדריכות מתי היא צפויה להגיע. 

בתחילת כל מפגש נעשתה חזרה על החומר שהועבר במפגש הקודם. המשתתפות ידעו לשייך 

לפי הקבוצות, ידעו להסביר את המושגים גיוון ומינון ואיזו קבוצת מזון חשובה יותר. פריטי מזון 

חלק מהמשתתפות תארו בפני האחות והמדריכות כי העשייה בקבוצה נתנה להן את הכוח לבצע 

פעילויות שעד כה פחדו לבצע או שבני המשפחה לא אפשרו להן לעשות כמו שימוש בסכין 

 והדלקת גז.

 

צות: פעילות זו מהווה חלק מהפעילות של לשכת הבריאות המחוזית אשקלון אשר מסקנות והמל

רואה חשיבות רבה בהפעלת תכניות חינוך וקידום בריאות לאוכלוסיות מגוונות תוך הנגשת 

הפעילות לפי מאפייני האוכלוסייה. אין לנו ספק כי יש ביכולתנו לעשות את ההבדל ולהוביל 

קום של העצמה ויכולת עצמית לבחור בהתנהגויות בריאותיות קבוצות אוכלוסייה בסיכון למ

 מקדמות בריאות ורווחה.

 

 

 לשכת בריאות מחוז צפון

דר, רופאת מחוז הצפון; דר' סמירה עוביד, מקדמת בריאות מחוזית; גב' -דר' מיכל כהן

 ישראלה דנינו, עו"ס; גב' חסיה שחר ס.מפקחת מחוזית 

 

התקבל תקציב  :נים בקרב האוכלוסייה הערבית במחוז הצפוןהורדת שיעור המעש -קידום בריאות

(; נבנתה תכנית פעולה 2018-2019למען פעילות זו )אשר הועבר לשנת תקציב ₪  500,000של 

; הוקמה וועדת היגוי לקידום התהליך; נערך מפגש ראשון עם בעלי אולמות 2017-18לשנים 

 השמחה להגבלת העישון בהם.

 

נערך לווי לצוותים הרפואיים המטפלים באוכלוסיה הערבית  במשפחה:אתור ומניעת אלימות 

ומתן כלים לאיתור ולהתמודדות;  נבנה  רצף טיפול בין השרותים הקיימים תוך דגש על רגישות 

תרבותית; הוזמנה עו"ס מהרווחה למערכת הבריאות: כדי להקל ולהנגיש את הטיפול בנשים 

שרים את הגעת עו"ס מהרווחה  )בהסכמת האישה( נפגעות אלימות נבנו דרכי עבודה המאפ

 2הועברו  -למספר מפגשים במערכות  הבריאות )טיפות חלב, קופ"ח, בתי חולים(; תקיפה מינית

סדנאות לאיתור נשים נפגעות תקיפה מינית לאחיות בטיפות חלב ובניית רצף טיפול עם 

ובנפת כנרת תוך התייחסות  השירותים בקהילה בהפניה ובטיפול. ההכשרות הועברו בנפת עכו

 ובדגש על היבטים תרבותיים.
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נבנה רצף טיפול בין עו"ס בתי החולים ובין עו"ס הקופות המבטחות לגבי  -אוכלוסיית הקשישים

זקנים בקהילה המגיעים לאשפוזים תכופים; הועברה הדרכה לאיתור וזיהוי קשישים נפגעי 

לקה לאלימות במשפחה בשרות  הסוציאלי התעמרות במוסדות, בעזרת ערכה שנבנתה ע"י המח

הארצי, מועברת הדרכה לצוותים במוסדות במטרה לצמצם את האלימות כלפי הקשישים ולהגביר 

את  האיתור; פיתוח תוכנית להעלאת המודעות לנושא הדמנציה לאוכלוסיה הבדואית במחוז 

שיתופי הפעולה בין  הגברת -הצפון בשיתוף משרד הרווחה ועמותת עמדה; הגברת מיצוי זכויות

העו"ס במרכזי חולים כרוניים ובשיקום בנפות ובין הקופות המבטחות והרווחה במטרה להביא 

 למיצוי מקסימלי של זכויות הקשישים.

 

שותפות בוועדות ההיגוי של מרכזי הגנה של הרווחה בנצרת ובצפת, תוך בניית דרכי   -ילדים

 כנפגעי התעללות ממערכת הבריאות למרכזים. עבודה להתייעצות ולהפניית ילדים המאותרים

 

 

 לשכת הבריאות מחוז חיפה

 עדי פרץ, ס. ממונה מינהל בריאות במחוז; בתיה מג'ר, האחות המפקחת המחוזית

התקיימו סדנאות  2017אוקטובר -במהלך חודשים ספטמבר -סדנאות הנגשה לשונית ותרבותית

עובדים ומטרתן  20התקיימו בקבוצות של  להכשרת כלל עובדי הלשכות חיפה וחדרה. הסדנאות

מתן כלים לעובדים בנושא איכות מתן השרות והנגשה תרבותית ותוך דגש על שיפור חווית המפגש 

יומיים הקשורים לתקשורת בין -בין מטפל למטופל, והקניית כלים להתמודדות באתגרים היום

 חברתי.-אישית בהיבט התרבותי

זרקא שבמחוז -היישוב ג'יסר א -זרקא -ות טיפת חלב בג'יסר אפיתוח מודל ייחודי של מתן שיר

תושבים במדרג סוציואקונומי נמוך ביותר, שכר חודשי ממוצע נמוך, אבטלה  14,000חיפה מאכלס 

גבוהה, שיעורים גבוהים של נשירה מלימודים, זכאות מינורית לתעודת בגרות ובמקרים רבים חוסר 

מכלל הילדים  70%אחיות.  4אחת של טיפת חלב עם ידיעת קרוא וכתוב. ביישוב, תחנה 

תינוקות חדשים בשנה( מוגדרים בסיכון )פגים, ילדים עם צרכים  400המטופלים בטיפת חלב )

מיוחדים, ילדים בסיכון לאלימות, הזנחה, משפחות מורכבות ועל סף עוני מרוד(. חשוב להדגיש כי 

להם ילדים בגיל הרך מגיעות לצרוך את הצוות בתחנה זוכה לאמון הקהילה וכל נשות הכפר 

 שירותי טיפת החלב.

 

מתוך הבנה כי השירותים במקום שכזה חייבים להיות מותאמים לצרכי הקהל,  בוצע אבחון 

צרכים בנושאים הנוגעים לבריאות האישה ובריאות בגיל הרך. מיפוי הצרכים שנעשה מאפשר 

למאפייני האוכלוסייה ויכול לשמש בסיס בניית מודל אחר של מתן שירות בטיפת חלב המותאם 

למתן שרות באוכלוסיות מוחלשות בגיל הרך. בין הקשיים שהועלו, בולט מאוד הנושא של תעסוקת 

רפואי, מעקב על היריון בר סיכון, טיפול -נשים, נגישות וזמינות לבדיקות רפואיות, טיפול פרה

עיסוק , תקשורת ועוד( וקושי של הנשים בתחומים הקשורים להתפתחות הילד )פיזיותרפיה, ריפוי ב
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לנסוע מחוץ לכפר מסיבות שונות. כחלק מעיבוי השרות נבנו קשרי עבודה עם המשרד לביטחון 

 תיכנס עו"ס קהילתית לתוך טיפת החלב.  2018פנים )התכנית "עיר ללא אלימות"( והחל מינואר 

 

טיפת חלב בשותפות עם משרד  בנוסף, נבדקת ההיתכנות של תהליכי העצמת נשים ונערות מתוך

החינוך והמשרד לביטחון פנים. נבנה קשר הדוק עם אוניברסיטת חיפה והדיקן של הפקולטה 

לבריאות ורווחה, פרופ' פייסל עזאיזה בעזרתו יבוצע מחקר הערכה לתהליך ונבדקת היתכנות 

בעיסוק, להפוך  את טיפת חלב לשדה קליני של מקצועות הבריאות השונים ובמיוחד ריפוי 

פיזיותרפיה וקלינאות תקשורת. תהליך נוסף שנעשה בתקציב ייחודי של משרד הבריאות הוא 

נשים ללימודים של סייעות לקשישים בביה"ס לאחיות הילל יפה. בימים האלה נבדקת  7שליחת 

 האפשרות לקורס נוסף במימון אחר.

 

 

 לשכת הבריאות המחוזית ירושלים

קריסטינה ; ד"ר יעקב צ'רנס, פסיכיאטר מחוזי;; המחוז זמיר, רופאת –ד"ר חן שטיין 

נמרוד גוטסמן, רכז ; מיכל כהן, רכזת סל שיקום; קוסמה, מרכזת תחום פסיכיאטר מחוזי

 ג'ינה לייב, לשכת הבריאות המחוזית ירושלים; טל דגן, תזונאית איזורית; משנה סל שיקום

  

 "מתמודדים" עם אורח חיים בריא

במסגרת חוק שיקום נכי הנפש בקהילה התש"ס, ניתנים שירותים לשיקום נכי נפש בקהילה 

הכוללים: דיור, תעסוקה, פנאי, השכלה ושירותים נתמכים נוספים. השירותים מיועדים לאנשים 

הנמצאים ברמות תפקוד שונות. ממחקרים שונים עולה כי מצב הבריאות הפיזית של אנשים 

פסיכיאטרית טוב פחות בהשוואה  לכלל האוכלוסייה. אוכלוסייה זו המתמודדים עם מגבלה 

מתאפיינת בשיעורי עישון והשמנת יתר גבוהים יותר ביחס לאוכלוסייה הכללית. בנוסף, לנכי נפש 

שיעורי תחלואה ותמותה גבוהים במספר רב של מחלות כולל מחלות בדרכי הנשימה, מחלות 

 יות שונות. קרדיווסקולריות, סוכרת ובעיות מטבול

 

במהלך השנה החולפת, מתקיים במחוז ירושלים תהליך הכולל שיתופי פעולה רבים לקידום אורח 

חיים בריא, במסגרות שיקום בריאות הנפש במחוז. כחלק מהעבודה השוטפת בלשכת הבריאות, 

מתקיימת הכרות קרובה של הקהלים אותם אנו משרתים תוך שיתופם בבניית תכניות ויצירת 

 נות המתאימים לצרכיהם. פתרו

 

על מנת לעודד ולאפשר קידום אורח חיים בריא בקרב מתמודדים המקבלים שירותי שיקום 

מסגרות  80-מתמודדים המקבלים שירות בכ 3,500 -בקהילה במחוז ירושלים, הוחלט להתמקד ב

ועוד(. קהל שיקום בקהילה )קהילות תומכות, הוסטלים, דיור מוגן, מסגרות תעסוקה, מסגרות פנאי 

 היעד המשני של התכנית הם צוותי העובדים במסגרות השיקום. 

 



 שוויון בבריאות-. פעילות מערכת הבריאות לצמצום אי7פרק 
 
 

164 
 

צוות היגוי רב סקטורלי הכולל את לשכת הפסיכיאטר המחוזי, צוות שיקום, מדור תזונה, מדור 

קידום בריאות וצוות היגוי מורחב הוביל תכנית לקידום בריאותם של המתמודדים. במסגרת 

אים רלוונטיים לקהלי היעד, שנועדו לתת למשתתפים כלים לקידום התכנית, נערכו ימי עיון בנוש

אורח חיים בריא במסגרות השיקום. נכתבה חוברת המסייעת לצוותים במסגרות בבניית תכניות 

קידום בריאות. אחד מרגעי השיא בתכנית היה יום הפנינג המוני לעידוד בריאות ולהכרת העשייה 

 -גופים שונים ביניהם 21שונות. יום זה הופק תוך שיתוף בתחום זה הקיימת במסגרות השיקום ה

קופות החולים, מסגרות השיקום, עמותות שונות ומכינה קדם  4לשכת הבריאות, עיריית ירושלים, 

צבאית. יום זה נחל הצלחה רבה ועזר לקבע את אורח החיים הבריא כחלק אינטגרלי מעבודתם 

מחוז ושל צוות השיקום בלשכת הבריאות. בעקבות ושל הצוותים והמתמודדים במסגרות השיקום ב

כך הוחלט כי מדי שנה תקיים לשכת הבריאות יום בריאות למתמודדים, זאת כחלק מתכנית 

 מתמשכת לקידום אורח חיים בריא במסגרות השיקום.

 

 לשכת הבריאות מחוז מרכז

 ד''ר עפרה חבקין, רופאת המחוז

 המחוז וארבע לשכות נפתיות.לשכת  –לשכות  5מחוז המרכז כולל למעשה 

מבחינה מחוזית נציין את פעילות מחלקת בריאות השן במחוז, אשר מקדמת תכניות צחצוח 

שיניים במס' יישובים )מודיעין עילית, גדרה, לוד, טייבה, טירה ורמלה(. התכניות מלוות בסקרים 

נרשם שיתוף פעולה של  שמולאו ע"י הצוותים הפדגוגיים ומדריכות התכנית, ונמדדה שביעות רצון.

צוותי הגן והילדים, כמו גם שביעות רצון ההורים והצוות מהתכנית ויכולתה להשפיע על הקניית 

 הרגלי חיים בריאים בתחום בריאות השן לילדים.

לכל לשכה נפתית ייחודיות בפעילותה העיקרית להתמודדות עם אי שוויון. רצ"ב פעילויות ייחודיות 

 לפי נפות.

 

 יאות הנפתית רמלהלשכת הבר

ד''ר ילנה קנבסקי רופאת נפת רמלה; גב' מירי פלדל, אחות מפקחת נפתית; גב' נרמין 

 זבידה, אחות 

לשכת הבריאות  -קידום התפתחות תקינה ונאותה בקרב ילדים בסיכון במגזר ערבי בעיר רמלה

הרך במעון  רמלה מקיימת תכנית לשיפור וקידום התפתחותם התקינה והנאותה של הילדים בגיל

רב תכליתי "יבנה" בעיר רמלה. זהו מעון המיועד לילדים ממשפחות בסיכון גבוה מהמגזר הערבי 

המופנים ע"י שירותי הרווחה. במסגרת התכנית אחות טיפת חלב מגיעה למעון, מנגישה את שירות 

טיפת חלב, מבצעת תצפיות במטרה לאתר ילדים עם איחור התפתחותי, מדריכה את ההורים 

במידת הצורך מקיימת מפגשי תיווך בין ההורים לגורמי בריאות ושירותים בקהילה. במהלך שנה ו

מפגשי  הדרכה קבוצתיים עם אימהות במטרת להגביר המודעות ולשפר  17, התקיימו 2016

-מיומנויות הוריות לקידום התפתחות תקינה ובריאה של הילדים. בנוסף, בוצעו הדרכות פרטניות ל



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

165 
 

ילד תקין  ושמירה על אורח חיים בריא. במהלך -תחום מיומנויות הוריות, קשר אםאימהות ב 25

השנה האחרונה, אחות טיפת חלב ליוותה והדריכה את צוות המטפלות אודות ילדים מאותרים עם 

"מניעת זיהומים", "מניעת מחלות  -קשיי התפתחות, ביצעה הדרכות לצוות המעון בנושאים

כמקדמת בריאות" ו"תזונה נבונה". בנוסף, נבנתה ספרייה למען ילדי מדבקות", "בריאות הסביבה 

המעון להשאלת ספרים ובוצעה הדרכה להורים על חשיבות קריאת ספר בקידום התפתחות הילד. 

 פעילות אחות טיפת חלב בתכנית זו זכתה בשבחים מצד כל הגורמים השותפים בהפעלת המעון. 

 

 לשכת הבריאות הנפתית השרון

רייס, מפקח נפתי; מר יורי גיטלמן מפקח בריאות הסביבה; ד"ר אליעוז חפר  מר מנחם

 רופא נפת השרון 

בעיית ההשמנה נפוצה יותר  -עידוד הפעלת בריכת שחייה לקידום בריאות האוכלוסייה הערבית

בקרב האוכלוסייה הערבית בהשוואה לאוכלוסייה היהודית, הן בגברים ובנשים ובכל קבוצות הגיל 

(.  בין הגורמים לכך נמנים מודעות נמוכה יותר 197-198; עמ' 2013, 7חברה בישראל מס' )פני ה

לתזונה בריאה וליתרונות פעילות גופנית בקרב האוכלוסייה הערבית ונגישות נמוכה יותר למתקני 

.  95,777 –תושבים ואילו הערבית  397,287פעילות.  האוכלוסייה היהודית בנפת השרון מונה 

בריכות. מכאן ששיעור הבריכות בישובים  7 –בריכות שחייה , בערביים  186היהודיים  בישובים

תושבים ערביים  10,000לכל  0.73 –תושבים, בהשוואה ל  10,000בריכות לכל  4.7היהודיים הינו 

 2017(. באפריל 2017)נתוני המח' לבריאות הציבור, לשכת הבריאות הנפתית  נפת השרון, יולי 

אש העיר טירה ד"ר ווליד נאסר ומנהל מחלקת התברואה בעיר, מר סופיאן עבדול חי, פנו סגן ר

בבקשה לקדם את האפשרות להפעלה מחודשת של בריכת השחייה העירונית בטירה. בריכה זו לא 

פעלה בשנים האחרונות עקב ליקויים תברואיים במערכות הבריכה ואי עמידה בתקנות רישוי 

להשיג את העלויות הנדרשות, בכדי להביא את הבריכה לתנאי עסקים. ראש העיר התחייב 

התקנות, תוך מחויבות אישית שלו לקידום בריאות האוכלוסייה הצעירה בעיר עוד בקיץ הנוכחי. 

לשכת הבריאות הציגה בפני העירייה את התנאים הנדרשים  להפעלה מחודשת של בריכת 

ה שנשלחו כללו הסדרת מערכות הסחרור, השחייה לרבות הסדרת בריכת פעוטות. תכניות העירי

הסינון, החיטוי והבקרה וכן הקמת בריכת הפעוטות שלא הייתה. בכפוף לדרישות התכנון נותרו 

המסננים הקיימים, כדי לשפר את זמן מחזור הסינון  2-בעיות, למשל צורך בהוספת מסנן נוסף ל

בריכה שתשמש מתקן בריאות וכן שינוי מיקום חדר המכונות. מתוך מטרה לקדם את הנגשת ה

לאוכלוסייה, נקבע לו"ז ביצוע מיידי להתאמות בתוכנית העיריה. לאחר שנערכה ע"י לשכת 

ובה נמצא שמירב הדרישות יושמו, אושרה הפעלת  13.7.17הבריאות ביקורת באתר בתאריך 

 .  2017הבריכות  בחודשי קיץ 
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 לשכת הבריאות הנפתית רחובות

 וב, רופאת נפת רחובות; גב' גילה שטרן אחות מפקחת נפתיתד"ר מרינה פוליאק

תחנות טיפות חלב, אשר שתיים ממוקמות בשכונות המאכלסות אוכלוסיות  11לציון -בעיר ראשון

במעמד סוציואקונומי נמוך, לרבות עולים חדשים ומשפחות המתקשות לספק לילדיהם מענים 

מזמין, לא סטיגמטי ומשרת את כלל  הנדרשים לקידום בריאותם. טיפת חלב, הינו מקום

האוכלוסייה באזור גאוגרפי מוגדר. לכן טבעי שתחנת טיפת חלב נבחרה להיות הבית הן לכלל 

האוכלוסייה והן לאוכלוסייה שמתקשה לצרוך שירותים על רקע כלכלי או  על רקע תרבותי 

ון, הקימה ביחד ומשפחתי. לשכת הבריאות רחובות בשיתוף עם התכנית הלאומית לילדים בסיכ

לציון "בית פתוח" בשתי תחנות טיפת חלב עבור משפחות הילדים בגיל הרך -עם עיריית ראשון

בשכונות אלו. אל הבית הפתוח יכולים להגיע באופן עצמאי הוריהם וילדים בגיל הרך שמדווחים 

על קושי בתחילת דרכם ההורית, בהכלת ההורות ובהתארגנות עם תפקידים המצופים מהם 

הורים או שאנשי המקצוע מפנים אותם. צוות רב מקצועי בהובלת אחות בריאות הציבור, מאפשר  כ

להורים לשוחח באווירה פתוחה עם אנשי מקצוע ועם הורים אחרים בנושאים המעסיקים אותם, 

הן בתחום שינויים רגשיים והן בתחום מיומנויות הוריות. הפעילויות כוללות: מעגלי שיח עם הורים 

יית אנשי מקצוע מתחום הבריאות והרווחה, שתיה או ארוחה קלה, מרחב משחק לתינוקות בהנח

ולילדים בגיל הרך באופן חופשי או בהנחיית אחות בריאות הציבור או מטפל אחר.  הסדנאות 

מובנות ובהנחיית אחות בריאות הציבור ו/או עובדת סוציאלית ו/או מרפאה בעיסוק, וקהל היעד 

סביב חווית הלידה וההורות. מתקיימות פגישות לקבוצות של הורים במתן  -ם הוא הורים צעירי

מענה רגשי וגם הכוונה אישית ומשפחתית לקידום התפתחות תינוקות ופעוטות. ליווי של אימהות 

פעילים בבתים  08/17- 10/16מתקשות מתקיים ברמה פרטנית והן בקבוצה. בין התאריכים 

בזכות השירות שהוקם בתוך השכונה בזמינות מאד גמישה על ידי ילדים והוריהם.  245הפתוחים 

שירות ממשלתי המוכר לכל, מקבלים הילדים הזדמנות שווה להתקדם בפרמטרים שהוגדרו, כגון: 

(, ילדים עם 30%(: בעיות בהשתייכות למשפחה וטיפול בילד )שיפור של 2017)מתוך תמ"י יוני 

(, ילדים עם בעיות בהשתייכות למשפחה 50%של  בעיות בתחום הלימודי/התפתחותי )שיפור

(, ילדים עם בעיות בתחום 89%ובטיפול, וגם בתחום הלימודי/התפתחותי )שיפור של 

שיפור(, ילדים עם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול, וגם בתחום  93%הרגשי/חברתי )

ום הרגשי/חברתי (, ילדים עם בעיות בתחום הלימודי/התפתחותי וגם בתח100%הרגשי/חברתי )

שיפור(, ילדים עם בעיות בהשתייכות למשפחה ובטיפול, בתחום הלימודי/התפתחותי וגם  71%)

 בתחום הרגשי/חברתי )לא נמדד שיפור(.
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 תקווה-לשכת הבריאות הנפתית פתח

 תקוה -ד"ר ערן קופל, רופא נפת פתח

תקווה מבוצעות פעילויות למיפוי וניטור פערים בבריאות: בוצע מחקר בנושא הנקה -בנפת פתח

והנקה בלעדית בקרב האוכלוסייה הערבית בנפת פתח תקווה, שהסתיים לאחרונה. במחקר נערכו 

תחנות טיפות החלב במגזר הערבי  4-אימהות לתינוקות עד גיל שנה ב 203ראיונות אישיים של 

כי יש מקום להקצאת משאבים נוספים לצורך הגברת פעולות ההסברה וההדרכה בנפה. נמצא 

נבנה ע"י  2017להורים על חשיבות ההנקה הבלעדית, בפרט בקרב הורים חדשים; במהלך שנת 

מח' בריאות הסביבה, מאגר מידע בנושא תשתיות המים במוסדות האשפוז, לרבות מוסדות 

יבה אחראים לביצוע בקרות במוסדות אשפוז, במהלך האשפוז הגריאטריים. מפקחי בריאות הסב

הבקרה נבדקים פרמטרים שונים המצביעים על מצב תשתיות המוסד. מערכת המים במוסד 

מהווה גורם משמעותי עיקרי וחשוב בבחינת מערכות התשתית במוסדות. מערכת מים שאינה 

ית קריטית העלולה מתוחזקת על פי ההנחיות והדרישות יכולה להיות נקודת חולשה תשתית

לגרום לתחלואה קשה אצל המאושפזים במוסדות; נעשית פעילות לתיעדוף פריפריה חברתית: 

ביישובים ושכונות מוחלשות בנפת פתח תקווה )אלעד, פתח תקווה, ג'לג'וליה, כפר קאסם, כפר 

ות ברא(, פעלה סדרת מפגשי הדרכה של אחיות בריאות הציבור לקבוצות הורים לתינוקות בטיפ

קבוצות  24התקיימו בנפת פ"ת  2016החלב, במסגרת התכנית הלאומית לקידום בריאות. בשנת 

ש"ח מהתקציב הייעודי בנושאים של "צעדים בריאים",  95,000-הדרכת הורים בהוצאה של כ

קבוצות הדרכת הורים  20מתוכננות להתקיים  2017אימהות לאחר לידה והורים לפגים. בשנת 

 חלב )"נווה טיפת שתי תחנות הונגשו 2016ריאים" ועיסוי תינוקות; במהלך שנת בנושאי "צעדים ב

 והותאמה שאורגנה חדשה תחנה הרחב לציבור ת(. הראשונה פתחה"פ העם" בעיר גן" ו"אחד

 מעבר אפשרה ולא צרה לתחנה שהייתה ולמוגבלים. בשנייה שופצה הכניסה לקהל נגישה כתחנה

 .תינוקות עגלות והורים עם למוגבלים בניידות והונגשה לקהל, בפרטמוגבל בניידותו, אורגנה  לקהל
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 מינהל רפואה

 אגף בריאות השן

ד"ר אפרת אפללו, ד"ר זיאד עוואד,  , מנהלת המחלקה לשירותים דנטליים;ד"ר לנה נטפוב

האגף  , מנהלד"ר שלמה זוסמן מתמחים ברפואת שיניים ציבורית; ד"ר יפעת שלו,

 .לבריאות השן

עששת היא  -(: צחצוח שיניים בהשגחה3-5הרחבת שרותי בריאות השן לגני טרום חובה )גילאי 

מחלה כרונית שכיחה מאוד בקרב ילדים במעמד חברתי כלכלי נמוך. לעששת בגיל הצעיר 

 השלכות רבות על המשך חייו של הפרט ולכן המניעה הראשונית בגילאים הצעירים חשובה ביותר. 

מסגרת חשובה לקידום אורח חיים בריא והקניית הרגלי בריאות נכונים אשר גן הילדים מהווה 

ישמשו את הילדים למשך שנים רבות. קידום בריאות בגנים כולל בניית סביבה תומכת כבר מגיל 

נערך פיילוט מוצלח של  2014צעיר, הקניית הרגלי תזונה נבונה ושמירה על ניקיון הגוף. בשנת 

גני טרום  25ות הפה והשיניים למערך קידום בריאות בגנים, אשר כלל הכללת תכנית קידום בריא

חובה בקרית גת, אשקלון, רחובות ושפרעם. מטרת הפיילוט הייתה לבחון את ישימות הפעלת 

צחצוח בהשגחה בגנים ואת ההרחבה העתידית של שירותי בריאות השן לתלמיד לגילאים  אלה. 

ובמימון  (, מופעלים במסגרת חבב"מschool dental service- SDSשירותי בריאות השן לתלמיד )

משרד הבריאות ברשויות המקומיות על ידי צוותים של רופאי שיניים, שינניות ומחנכים. שירות זה 

תאפשר קידום בריאות הפה והשיניים  3-4ניתן לתלמידי גן חובה ועד כיתה ט'. הרחבתו לגילאי 

 .   בגילאים הצעירים ותיצור רצף גילאי במתן שירות מניעתי לילדי ישראל על ידי המדינה

מטרת התוכנית: שילוב חינוך לבריאות השן עם צחצוח שיניים יומי בהשגחת הגננות כחלק 

כלכלית נמוכה. התוכנית מבוססת על תוכניות -משגרת היום של הגן ברשויות ברמה חברתית

דומות שבוצעו בעולם עם אחוזי הצלחה גבוהים במניעת מחלת העששת כדוגמת התוכנית 

, תוך יישום הלקחים שנלמדו בפיילוט. הפרוטוקול לשיטת ”childsmile program“ -הסקוטית

 ההפעלה של צחצוח בהשגחה בגן הותאם על פי הערות הגננות והצוותים של מפעילי השירות. 

אופן ביצוע התוכנית: עבודת מטה מקדימה של האגף לבריאות השן במשרד הבריאות נערכה יחד 

ינוך הקדם יסודי ברשויות מקומיות ברמה חברתית עם משרד החינוך. נעשתה פנייה למערך הח

במשך כעשרה מפגשים. ההדרכה כללה הצגת  SDS-. הגננות קיבלו הדרכה מצוותי ה2-4כלכלית 

שיטת צחצוח בגן בעזרת בובת הדגמה ומודל ומתן אפשרות בחירה לגננת בשיטת צחצוח 

שיניים יחד עם מתקן מתאים ספציפית, המתאימה לה )שיטה יבשה/ רטובה(. כל גן קיבל מברשות 

להעמדתן, ומשחות שיניים בריכוז פלואוריד המתאים לילדים. הסכמה להשתתפות בתוכנית 

התקבלה על ידי הורי הילדים בכתב. הדרכת הצוותים הפדגוגים בוצעה עד להעברת ההפעלה 

 המלאה אליהם בהדרגה.

 17 -גנים ב 1700 -ופעלת בכ(, תוכנית צחצוח שיניים בגנים מ2016-2017נכון לשנת תשע"ו )

ובשכונות חלשות ברשויות אחרות, במגזרים  2-4ברמה חברתית כלכלית  14רשויות מקומיות, 

 גנים נוספים בשנתיים הקרובות.  1000 -השונים. הרחבה צפויה ל
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ומניעת עששת ילדות מוקדמת  3-5יש חשיבות רבה בהרחבת שירותי בריאות השן לגילאי סיכום: 

יפור בריאות השיניים ואיכות החיים של הילדים. בנוסף, שילוב והעצמת מאפשרת בישראל ולש

צמצום פערים בבריאות השן בין שכבות האוכלוסייה על ידי הנגשת האפשרות לצחצח עבור כל 

 ילד וילד.

 

 האגף לגריאטריה

ד"ר אהרון כהן, ראש האגף לגריאטריה; ד"ר איריס רסולי, מנהלת המחלקה לשירותי 

 גריאטריה בקהילה

שוויון כלפי אוכלוסיית הקשישים בישראל באמצעות שלושת התוכניות -צעדים לצמצום אי

+( מאופיינת בשיעור גבוה של תחלואה ושל 65אוכלוסיית הקשישים )בני  -הלאומיות בגריאטריה

ועם זאת בקשיי נגישות לשירותי בריאות בשל  –מוגבלות, בצורך גבוה בשירותי בריאות בהתאם 

מוגבלות בניידות ותפקודים נוספים, מוגבלות שימוש בטכנולוגיות דיגיטליות, פערי שפה ותרבות, 

תר על כן, אוכלוסיית הקשישים בישראל צפויה להכפיל את מספרה פערים כלכליים וכדומה. י

ויותר, מעבר לגידול בכל  40% -בעשרים השנים הבאות, ושיעור הקשישים באוכלוסיה יעלה ב

 שכבת גיל אחרת.

האגף לגריאטריה, כגורם המקצועי המוביל את מדיניות המשרד כלפי אוכלוסיית הקשישים, בחר 

תוכניות לאומיות בשלושה תחומים: פי קשישים שבריריים באמצעות השוויון כל-לצמצם את אי

התכנית הלאומית לדמנציה, התכנית הלאומית לטיפול פליאטיבי וסוף החיים והתכנית הלאומית 

שלושת תחומים אלה, המייצגים חלק מ"ענקי הגריאטריה" הם מרכזיים בבריאות  למניעת נפילות.

ברירית ובסיכון תוך התייחסות מתכללת, תוך שיפור הקשיש ודורשים התמקדות באוכלוסיה ש

בקהילה, באשפוז הכללי ובאשפוז  –השונים  הכל רכיביעל הנגישות הן בתוך מערכת הבריאות 

 משרדי ובינארגוני. והן תוך שיתוף פעולה בינ –ממושך הגריאטרי הפעיל וה

 

שחלפה, כולן השנה  להלן מקצת הפעילויות שנעשו במסגרת התכנית הלאומית לדמנציה במהלך

  -מלוות בתהליכי הערכה

נערך קמפיין להעלאת המודעות  2017ינואר  -2016העלאת המודעות לדמנציה:  בדצמבר  .1

בעברית,  -עד כה בתכנית(, בטלוויזיה, ברדיו ובאינטרנט  ילדמנציה בציבור הרחב )השליש

קר ייעודי שבוצע ברשתות החברתיות וכן במודעות בעיתונות החרדית. ס -רוסית וערבית 

הראה מדדים טובים מאד, מעל לממוצע. במקביל נענו גם  –לבדוק את השפעת הקמפיין 

, ובקו שונות פניות פרטניות של אזרחים )באמצעות קול הבריאות בשפות 1,000 -כ

 לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות בישראל. עמותת עמדא

ל ועמותת עמדא, להעלאת המודעות ושיפור פרויקט "ידידי דמנציה", ביחד עם ג'וינט אש .2

הגישה לחולי דמנציה ברמת הרשויות המקומיות והתושבים, עפ"י מודל שמצליח 

 בבריטניה.

פיתוח סקר דמנציה בקופות החולים, ביחד עם המרכז הלאומי לבקרת מחלות. התקבלו  .3

קבצי דיווח מקופות החולים והם בתהליכי עיבוד סטטיסטי, אשר יאפשר מידע על שכיחות 
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אבחנות הדמנציה בכלל מבוטחי הקופות, טיפול תרופתי, שימוש בשירותי בריאות ועוד. 

פות הראה שיעור אשפוז בחולי דמנציה שהוא כפול למשל, עיבוד נתונים ע"י אחת הקו

 לעומת מטופלים ללא דמנציה באותן שכבות גיל.

אשל, לבתי"ח כלליים ומרכזים רפואיים גריאטריים  -ישראל קול קורא, ביחד עם ג'וינט .4

בנושא אבחון, טיפול ושחרור מתואם בחולי דמנציה מאושפזים, הוביל ליישום בימים אלה 

 כלליים( בתחומים אלה. 4בתי חולים )  5-יות ומבטיחות בשל תוכניות חדשנ

לסיכום, מיקוד בקשישים שבריריים על פי מתווה התכניות הלאומיות המתאימות, צפוי לשפר את 

 איכות חיי המטופלים ואת דפוסי השימוש בשירותי הבריאות.

 

 המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו

 לקה להתפתחות הילד ושיקומוקעואר, המח-ד"ר הדר ירדני, אורנלה דכוור

המחלקה להתפתחות הילד ושיקומו מפעילה מרכז ארצי לייעוץ טרטולוגי, שותפה בפיקוח על 

. מכונים 1מעונות יום שיקומיים, והמערך ההתפתחותי אשר מורכב משלושה רבדים עיקריים: 

צמאיים. .  מערך של עובדי מקצועות בריאות ע3. יחידות התפתחותיות; 2להתפתחות הילד; 

יחידות להתפתחות הילד מוכרים )קופות חולים, רשויות  90מכונים, מעל  37בישראל ישנם 

מעונות יום שיקומיים הנותנים מענה  113 -מקומיות, עמותות( ומספר רב של שלוחות טיפוליות. כ 

שנים. מטרת כל המערך להתפתחות הילד לאפשר  3 - 1/2לפעוטות עם עיכוב התפתחותי בגילאי 

 ילד לנצל את מלוא יכולותיו, בהתחשב במוגבלותו, ל

על מנת שיגיע לעצמאות מרבית ולהשתלבות אופטימאלית  בסביבתו הטבעית: בבית ובמסגרת 

 החינוכית אליה שייך.

 -שוויון-כיווני פעולה מבוצעים לצמצום האי

במסגרת הבקרות השוטפות במכונים וביחידות להתפתחות הילד, בבקרות המחוז  .1

ובבקרות על מעונות יום שיקומיים, נציגי המחלקה דואגים לייעץ, ללוות ולהדריך את 

הצוותים בהתאם לצרכי כל מקום תוך כדי שימת דגש על הנגשת השירות הן מבחינה 

תרבותי בהתאם לאוכלוסייה  –פתי פיזית לילדים עם צרכים מיוחדים והן בהיבט הש

 באזור. 

 המחלקה מעודדת הנגשת השירות בפריפריה הגאוגרפית והחברתית.  .2

המחלקה שותפה לפורום רחב לבניית תכנית אסטרטגית לקידום תחום המשפחות  .3

לילדים עם מוגבלות בחברה הערבית. בפורום שותפים נציגים ממשרדים ממשלתיים 

סף לביטוח הלאומי. הפורום הוקם ע"י ארגון קשר )הבית של נוספים ונציגי עמותות, בנו

 המשפחות המיוחדות(.

המחלקה שותפה לתכנית "רב שנתית לפיתוח הדרום: הגיל הרך ואלף הימים הראשונים  .4

-מערכתית רב  בחברה הבדואית בנגב". כיום אנו בשלבי גיבוש מתקדם לתכנית פיילוט
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ג'וינט, -תים, וזאת בשיתוף פעולה עם אשליםשנתית לצמצום פערים, פיתוח והנגשת שירו

 משרדי ממשלה ורשויות מקומיות. 

, ויחד עם כל השותפים ממשרדים 360צוות המחלקה שותף פעיל בתוכנית הלאומית   .5

 שוויון. -ממשלתיים דואגים לקידום פעילויות לצורך צמצום האי

יצוי זכויות המחלקה פרסמה מידע אודות השירות במערך התפתחות הילד במרכזי מ .6

 המתוכנן במספר בתי חולים בארץ. 

 

 המרכז הלאומי להשתלות 

 ד"ר תמר אשכנזי מנהלת המרכז הלאומי להשתלות

, כללו הקריטריונים לכניסה 1.4.2014עד ליום  -הסרת מגבלת גיל כקריטריון לרישום להשתלה

נפטרים וכללים לרשימת המועמדים להשתלה בישראל, גילאי מקסימום לקבלת איברים מתורמים 

לתיעדוף בהקצאת איברים על בסיס גיל. הגילאים הרלוונטיים לרישום כמועמדים להשתלה ודרכי 

-אברים, התשס"ח השתלת חוק התיעדוף נקבעו ב'הנחיות ועדת ההיגוי למרכז להשתלות' לפי

 . ]3282( 24.3.2011) 6216]ילקוט הפרסומים   2008

את מדיניות  2012ועדת השתלות הלב והריאות, ועדת הכליות וועדת הכבד בחנו מחדש בשנת 

הגבלת הגיל לרישום לתרומות איברים והציגו לוועדת ההיגוי ניירות עמדה ולפיהן הוצע לאפשר 

להירשם לתרומת לב וריאות ברשימה נפרדת; לאור המלצת ועדת  75-65למועמדים בגילאי 

ולמבוגרים  18לילדים עד גיל  –רישום להשתלת כבד בחלוקה לשתי רשימות השתלות כבד נקבע ה

 ; כן הוחלט להמשיך בכלל הקובע כי אין הגבלת גיל לרישום להשתלת כליה. 67עד גיל  

באותה תקופה הוחלט גם במרכז הלאומי להשתלות להעלות את גיל תורמי האיברים הנפטרים 

 . 80לגיל 

ות פניות של מטופלים מבוגרים שהיו מנועים מלהיכנס לרשימת במקביל, התקבלו במשרד הבריא

 הממתינים להשתלה, אשר שיוועו לקבלת תרומה מתורמים נפטרים. 

מינה מנכ"ל  2013על רקע כל אלו, ולבקשת ועדת ההיגוי של המרכז להשתלות בחודש אפריל 

ברים מתורמים משרד הבריאות ועדה ציבורית לבחינת הגיל כקריטריון לרישום להשתלות אי

נפטרים, בראשותו של ד"ר אייל כתבן. הוועדה התכנסה מספר פעמים, שמעה עמדות מצד 

. 1מומחים ומצד הציבור. לאחר בחינה רפואית, אתית ומשפטית של הסוגיה, המליצה הוועדה כי:  

. הגיל לא ישוקלל בנוסחת 2יבוטל הגיל כקריטריון מדיר לרישום מועמדים להשתלות איברים; 

הקצאה, למעט כשיש לכך הצדקה רפואית עניינית. שקלול הגיל המקובל כיום בכליות יישאר ה

. הוועדה המליצה לוועדת ההיגוי לבחון את מנגנוני ההקצאה הקיימים, כדי 3מטעם זה על כנו; 

להבטיח שאלו אינם נותנים משקל כלשהו לגיל הכרונולוגי, אלא מנימוקים רפואיים בלבד. ועדת 

המרכז הלאומי להשתלות אישרה את המלצות הוועדה הציבורית, ולפיה הכניסה של  ההיגוי של

 חולים לרשימת הממתינים להשתלה הארצית תעשה ללא מגבלת גיל. 

. ועדת ההיגוי קבעה 2014החלטה זו אומצה על ידי מנכ"ל משרד הבריאות והוחל בישומה באפריל 

בימים אלו נערך מחקר  שוב כעבור שלוש שנים.כי יש לעקוב אחר יישום המדיניות, ולבחון אותה 
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על ידי מספר חוקרים, בסיוע המכון הלאומי למדיניות בריאות, לבחינת יישום המדיניות, אשר 

משקפת ניסיון לצמצם את אי השוויון במציאות של משאבי בריאות חסרים. ממצאים ראשוניים 

( מטופלים 14.5%) 62ד ראות ולב  השתלות כב 425מתוך  30.6.17ועד  1.4.14מלמדים כי מיום 

. 75זכו בהשתלה בעקבות החלטת הועדה, ובד בבד התקבלו תרומות מתורמים מבוגרים  מעל גיל 

השוויון בזכות -ניתן לראות כי מאז ההחלטה, חל שינוי בדפוסי הנתרמים, מה שתורם לצמצום אי

 לתרומות איברים לטובת גילאים מבוגרים.
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 תכנון ובינוי מוסדות רפואיים מינהל

 יהודה רון, סמנכ"ל בכרי וראש מינהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

 

 ₪()במיליוני   2011-2017השקעות בבתי חולים  בדרום         

 פרויקט חהבי"
עלות 
 ₪במיליוני 

 סטטוס

 באר שבע

 הסתיים  25 הקמת מחלקת נוער

 בביצוע 15 שדרוג מחלקות אשפוז / מרפאה

 בביצוע 13 שדרוג תשתיות

   54 סה"כ

 ברזילי

הקמת מבנה כירורגי כולל מחלקה לרפואה 
 דחופה,חדרי ניתוח, אגף ילדים, טיפול נמרץ

 בביצוע 396

 הסתיים  14 שדרוג מחלקת נשים

 הסתיים  51 שדרוג תשתיות

   461 סה"כ

 515 סה"כ בתי חולים ממשלתיים
 

 סורוקה

 47 מרכז אונקולוגי 
 -בביצוע 

 לקראת סיום

 הסתיים  5 השלמת חדרי ניתוח ממוגנים

 הסתיים  8 שדרוג מחלקה  -הפרעות אכילה 

   19 שדרוג תשתיות

   79 סה"כ

 יוספטל 

 הסתיים  23 שדרוג והרחבה -מחלקה לרפואה דחופה 

 בביצוע 13 שדרוג תשתיות

   37 סה"כ

השתתפות    -שירותי בריאות כללית   סה"כ בתי חולים  
 המדינה

115 
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 ₪()במיליוני   2011-2017 צפוןהשקעות בבתי חולים  ב

עלות במיליוני  פרויקט ביה"ח
₪ 

 סטטוס

 הסתיים 24.50 עבודות פיתוח וכניסה חדשה לבית חולים פוריה 

 הסתיים 9.00 חדר שנאים וטרנספורמציה

 בביצוע 35.00 תוספת שלושה חדרי ניתוח

 בשלבי תכנון 15.00 מכון דיאליזה

בשלבי  150.00 אגף שיקום
בחירת 
 מתכננים

  233.50 סה"כ

 הסתיים 7.00 שדרוג פגיה וחדרי לידה רבקה זיו

 הסתיים 96.00 בית הילד -אגף ילדים ואשפוז מוגן 

 הסתיים 16.00 שדרוג חדרי ניתוח

וחיזוק המבנה קומות  5הקמת מבנה כיתות בן 
 המרכזי כנגד רעידות אדמה

 הסתיים 10.50

 הסתיים 70.00 הקמת מכון הקרנות )רדיותרפיה(

 בשלבי תכנון 12.00 שדרוג יחידה לטיפול נמרץ

 בשלבי תכנון 7.00 הקמת "מגדל" נוסף לחיזוק כנגד רעידות אדמה

   218.50 סה"כ

 הסתיים 102.00 לשע"חמחלקה לרפואה דחופה ואשפוז מוגן  נהריה

מיילדות , חדרי לידה  -האגף לבריאות האישה 
 ואשפוז מוגן

 הסתיים 115.00

 הסתיים 25.00 הקמת מרכז לשיקום , אשפוז ופיזיותרפיה

  242.00 סה"כ

 -נצרת 
 איטלקי

תוספת מחלקת שיקום ושרותים -מרכז השיקום
 נלווים

 בשלבי תכנון 35.00

השתתפות -וחדרי לידהשדרוג חדרי ניתוח , 
 המדינה

 בביצוע 6.00

  41.00 סה"כ  

תכליתי, מחלקות אשפוז,  -מבנה כירורגי רב העמק 
 -אגף שיקום, חדרי ניתוח, חדרי לידה 

 השתתפות המדינה

 בביצוע 126.00

 בביצוע 6.00 שדרוג תשתיות

  132.00 סה"כ

 בביצוע 21.00 הקמת  מבנה  ממוגן לאשפוז בשע"ח מזרע

 הסתיים 22.00 מחלקות אשפוז ומרפאה קהילתית 2שדרוג 

   43.00 סה"כ

 910.00 סה"כ
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 חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

 ד"ר אורלי וויינשטיין, ראש חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים

חטיבת המרכזים הרפואיים הממשלתיים רואה בצמצום אי השוויון יעד מרכזי בפעילותה. קיומה 

הכללים,  -של החטיבה מאפשר את "ראיית הרשת" של כלל המרכזים הרפואיים הממשלתיים

הפסיכיאטריים והגריאטריים, במרכז ובפריפריה. לפיכך, בחטיבה מתבצע תכלול של המשאבים 

 צמצום פערים בעת קביעת מדיניות בנוגע למרכזים הרפואיים הממשלתיים.       ושקילת שיקולים כגון

ככלל, ניתן לאפיין את פעילות החטיבה לצמצום אי שוויון בשלוש דרכים עיקריות: הראשונה, 

צמצום פערים בין מרכזים רפואיים בפריפריה למרכזים רפואיים במרכז;  -בהיבט הגיאוגרפי

 -צמצום פערים בין סוגי אוכלוסייה שונים; השלישית, בהיבט המקצועי -השנייה, בהיבט הדמוגרפי

רים באיכות הטיפול והניהול הרפואי בין מרכזים רפואיים גריאטריים ופסיכיאטריים צמצום פע

 לבין מרכזים רפואיים כללים. 

 לצמצום אי שוויון בתחומים השונים: 2017להלן פירוט פעילויות החטיבה בשנת 

 משאבי אנוש: 

 מסמך קידום קליטתם של עובדי קבלן כעובדים מן המניין במרכזים הרפואיים, בהתאם ל

 . 20.7.15הסכמות בין שר האוצר לבין יו"ר ההסתדרות מיום  

  ,בחינת נתוני איוש של בני מיעוטים בכלל, ושל העדה הדרוזית בפרט, במרכזים רפואיים בצפון

במטרה לאתר פערים באיוש ולפעול לתקנם במידת הצורך. נתונים אלו הושוו לנתוני הלמ"ס 

עוטים בכלל ושל העדה הדרוזית בפרט במחוז הצפון. אודות שיעורי האוכלוסייה של בני מי

נמצא שקיימת הלימה בין נתוני האיוש של אותן אוכלוסיות בכל אחד מהמרכזים הרפואיים 

 לבין שיעורם באוכלוסייה באותו אזור. 

  פרסום קול קורא להקצאת תקני סטאז' לשילוב האוכלוסייה החרדית במעבדות במרכזים

"קידום המלצות לשילוב ל 896סגרת החלטת ממשלה מס' הרפואיים הממשלתיים. במ

משרות בחודשי עבודה, לתקופה של חצי  20הוקצו  ,האוכלוסייה החרדית בשירות המדינה"

שנה במשרה מלאה או לשנה בחצי משרה, שנועדו לאפשר את השלמת תקופת ההכשרה 

פואיות המעשית הנדרשת לצורך הסמכתם ושילובם של חרדים כסטאז'רים במעבדות ר

 במרכזים הרפואיים הממשלתיים.  

  הועברה פנייה לניוד שני תקני רופאים פסיכיאטריים לבית חולים בפריפריה. מטרת הבקשה

היא סיוע  בקיצור תורים באזור הצפון, בדגש על המגזר הערבי, וכן מתן מענה פסיכיאטרי 

אות הנפש לילדים במרפאה להפרעות אכילה ולטיפול יום בהפרעות אכילה, ובמרפאה לברי

 ונוער לתחום נוער בסיכון.
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החטיבה פועלת להמשך ביצוע המדיניות לפיה מוקצים סכומים ניכרים יותר  שכר ויחסי עבודה:

 במענקים המשולמים לרופאים המועסקים בפריפריה. 

מתקציבי הפיתוח של החטיבה למרכזים הפסיכיאטריים  70%-הקצאת כ פיתוח ותשתיות:

הוקצו לצרכי פיתוח ותשתיות במרכזים הרפואיים ₪ מילון  26-כ 2017מהלך שנת והגריאטריים. ב

 הועברו למרכזים הפסיכיאטריים והגריאטריים. ₪ מיליון  18-הממשלתיים, מתוכם כ

החטיבה פועלת לפי מתודולוגיית חישוב שכר בה נקבע מקדם גבוה יותר למרכזים  :תקציב

 0.5%-ם רפואיים כלליים בפריפריה השכר מקודם בכרפואיים בפריפריה. כך למשל עבור מרכזי

יותר מאשר במרכזים רפואיים שאינם בפריפריה. כמו כן, עבור מרכזים רפואיים פסיכיאטריים 

 יותר מאשר במרכזים רפואיים שאינם בפריפריה.  0.3%-וגריאטריים בפריפריה השכר מקודם בכ

  מערכות מידע:

  במרכזים הרפואיים הפסיכיאטריים והגריאטריים שיפור וייעול התיק הקליני הממוחשב

)מערכת "פרומתיאוס"( לצורך טיוב הרישום והמדידה, תוך הסדרתם והאחדתם של 

 תהליכי העבודה. במסגרת זו הוקמה ועדת היגוי לריכוז וקביעת אופן הטיפול בדרישות

מהמרכזים  הועלו אשר הקלינית פרומתיאוס, המחשוב במערכת ותוספות לשינויים

הרפואיים. כפועל יוצא של עבודת הוועדה אושרה בקשת החטיבה לתקצוב הרחבת צוות 

פרומתיאוס עבור משימות ייעודיות למרכזים הרפואיים הפסיכיאטריים והגריאטריים 

 הממשלתיים בהם עובדת המערכת.

  התנעת פרויקט גפ"ן שמטרתו לתמוך בצורה ממוחשבת במכלול הפעילויות

בצעות כיום בבתי החולים הממשלתיים הפסיכיאטריים האדמיניסטרטיביות המת

 והגריאטריים. פרויקט גפ"ן מורכב משני חלקים עיקריים:

(, ATDמערכת נמ"ר )ניהול מרכזים רפואיים(: מערכת אדמיניסטרציה רפואית )         .1

שתאפשר תמיכה מחשובית בקבלת מטופלים לבתי החולים, אשפוז, תמיכה 

ול הרפואי, שחרור מטופל והתחשבנויות פיננסיות עם קופות אדמיניסטרטיבית בטיפ

 החולים.

(, שתאפשר תמיכה מחשובית ERPמערכת מזור: מערכת כוללת לניהול ארגונים )         .2

בניהול תהליכים פיננסיים, תמחיר, תקציב, בקרה, תהליכים לוגיסטיים כגון ניהול 

 מחסנים ואחזקת ציוד רפואי ועוד.

 טלמדיסן שמטרתו לקיים ערוץ נגיש יותר למטרות ייעוץ וליווי טיפול בין  ליווי פרויקט

מרכזים רפואיים בפריפריה למומחים במרכז, בין מרכזים רפואיים בפריפריה לקהילה ובין 

 מרכזים רפואיים פסיכיאטריים למטופלים באוכלוסיות מיוחדות. 

 יה. תעדוף פיילוטים לפרוייקטי מחשוב במרכזים רפואיים בפריפר 
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גיבוש מתווה לתמרוץ המרכזים הרפואיים על עמידה ביעדים שמובילה החטיבה,  מתן תמריצים:

₪ לפיו אחד הקריטריונים לזכייה הוא צמצום פערים. במסגרת זו יינתן סיוע במימון של עד מיליון 

. הוועדה הייעודית שהוקמה לצורך בחירת 2017עבור פרויקטים שמקדם המרכז הרפואי בשנת 

פרויקטים מתעדפת אותם לפי קריטריונים שונים, ובהם צמצום פערים. כמו כן, בחציון השני של ה

צפוי להתקבל תקציב נוסף אשר יוקצה לפי מודל תמריצים במסגרתו תינתן עדיפות  2017שנת 

 מיטות.  301למרכזים רפואיים בפריפריה וכן עדיפות לבתי חולים קטנים בהם יש עד 

"אקרדיטציה" הינה תהליך שמטרתו להעריך את איכות הרפואה הניתנת במוסדות  אקרדיטציה:

הרפואיים השונים. האקרדיטציה היא תהליך וולונטרי הנותן הכרה בינלאומית לכך שהמוסד עומד 

בסטנדרטים של איכות ובטיחות. בשל היתרונות של העבודה על פי אמות מידה בינלאומיות 

 1.7.15ות הטיפול, החליט מנכ"ל משרד הבריאות כי החל מתאריך מתוקפות לשיפור איכות ובטיח

יחויבו כל המרכזים הרפואיים הכלליים לקבל הסמכה או להימצא בתהליך לקבלתה כתנאי 

לחידוש רישיונם. כחלק מהובלת החטיבה את תחום האקרדיטציה, הוחלט בחטיבה לחייב גם את 

יים להיכנס לתהליך ההסמכה, במטרה כלל המרכזים הפסיכיאטריים והגריאטריים הממשלת

להביא לשיפור סטנדרטים של איכות ובטיחות גם במרכזים אלו. כתוצאה, בתום החציון הראשון 

נמצאים כלל המרכזים הפסיכיאטריים והגריאטריים בתהליך. המרכז הרפואי  2017של שנת 

וגו בארץ ובעולם ויהיה הראשון מס 2017לבריאות הנפש שער מנשה יעבור מבדק סופי בדצמבר 

 לעבור מבדק זה.

מדידת שיעור הנשים בהנהלות המרכזים הרפואיים. החטיבה מנחה את המרכזים הרפואיים : אחר

להציב יעד שיפור עתידי, אם יש צורך בכך. במקביל, החטיבה פועלת לבניית תכניות הכשרה 

 לפיתוח עתודה ניהולית לנשים.
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  שוויון בבריאות-לצמצום אי ריהפו -המרכז הרפואי פדהמבט על פעילות 

מיה צבן, דוברת המרכז הרפואי והממונה על קשרי קהילה, ממונה נגישות לשונית 

 ותרבותית

פוריה, הוא מרכז רפואי המשרת את האוכלוסייה בצפון ומתמודד עם  -המרכז הרפואי ע"ש פדה

בא לידי ביטוי במדדי שוויון הקיים בפריפריה של ישראל המציאות של פערים  עמוקים  וחוסר ה

הבריאות ובנגישות שרותי הרפואה. המרכז הרפואי נותן מענה לאוכלוסייה מאד מגוונת מבחינה 

חברתית ותרבותית. המאופיינת באחוז גבוה של מטופלים משכבות סוציואקונומיות נמוכות לצד 

עת גם תחלואה גבוהה במחלות לב, כלי דם, סוכרת ומחלות כרוניות. תחלואה גבוהה הנוב

 ממודעות נמוכה לאורח חיים בריא ותזונה בריאה ואחוז גבוה של מעשנים. 

המרכז הרפואי הציב את נושא קידום בריאות בקהילה ככלי מרכזי במאבק הממושך לצמצום 

חינוך לאורח חיים בריא. לצורך ההרחבת הידע ולזאת במטרה לפעול להגברת המודעות,  -פערים

כך, הוקמה ועדה לקידום בריאות וביחד עם הממונה על קשרי קהילה, מתבצעת לאורך כל השנה, 

פעילות נרחבת מול קהלי יעד מגוונים לקידום בריאות והגברת המודעות לאורח חיים בריא. 

מים, נוצרים, דרוזים יהודים, מוסל -הפעילות נעשית גם מתוך התייחסות למגוון הקהילות באזור

 וצ'רקסים. 

 (.    HPH, המרכז הרפואי הצטרף לארגון הבינ"ל של בתי חולים מקדמי בריאות)2017בינואר 

בשנה האחרונה התקיימו שלושה  -: ימי בריאות למשפחהכוללת בריאות בקהילההפעילות קידום 

 .ם השתתפו מאות אנשיםימי בריאות לכל המשפחה, בטבריה, אזור פוריה, וברמת הגולן. בירידי

לחץ דם וייעוץ קרדיולוג, ייעוץ דיאטנית, בדיקת ) צוות המרכז הרפואי הפעיל דוכני מידע ובדיקות

 עזרים לפעילות לגיל השלישי . ווהדרכה בנושא סוכרת, סימנים לשבץ מוחי, הדרכה  (סוכר בדם

 -סדנאות החייאה

 ומעבירים הדרכות בנושא  ל האזורמדריכי החייאה של המרכז הרפואי מגיעים לישובים בכ

תלמידי תיכון, לסייעות, ו מורים, גננות -צוותי הוראהול החייאה במקרה דום לב לקשישים

 . ות על בובת החייאה עם דפיברילטורהורים. ההדרכה מתבצעת יחד עם התנסול

  ,סדנאות החייאה לפעוטות: מדריכות החייאה מעבירות סדנה מיוחדת לאימהות צעירות

ם, סבים וסבתות, גננות וסייעות, בנושא הדרכה למקרי חנק והחייאה לתינוקות ופעוטות. הורי

 הסדנא כוללת התנסות מעשית על בובת תינוק. 

, צוות המרכז הרפואי מגיע למסגרות שונות של קשישים בכל אזור הגליל -הרצאות לגיל השלישי 

מסגרות סב יום, מועדונים לגיל  -עם מערך הולך וגדל של  הרצאות המותאמות לקהל היעד

, כיצד עינייםהשלישי, מועדוני נשים. לדוגמא, בעיות שמיעה בגיל השלישי, בעיות זיכרון, מחלות 

 לשמור על הברכיים בגיל השלישי, חשיבות החיסון נגד שפעת, בעיות במערכת השתן ועוד.  
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 חטיבת טכנולוגיות רפואיות

לוקסנבורג, ראש חטיבת טכנולוגיות רפואיות, אסתי שלי, ס. ראש המינהל; ד"ר אסנת 

 מידע ומחקר

 

 אגף הרוקחות 

 -פרופ' איל שורצברג, ראש המערך לרוקחות ואכיפה

משרד הבריאות יזם והשיק בשיתוף אגף תקצוב ותמחור,  -" !TO GO "תרופה -אפליקציה חדשה 

האגף לבריאות דיגיטלית ומיזם ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי את האפליקציה "תרופה 

TO GO מדובר במיזם ייחודי, וכפי הנראה הראשון בעולם לנושא הנגשת מידע על תרופות ללא ."

 מרשם לציבור הרחב. 

האפליקציה   גם בשעות הקטנות של הלילה, במידה ואדם זקוק לתרופה ללא מרשם, מסייעת לו

למצוא את המידע הנחוץ על תרופות ללא מרשם לפי שמן המסחרי, לקבל אינפורמציה על הרכב 

החומר הפעיל בתרופה, התוויות, גודל האריזה וכמות תכולתה, מחיר אריזה ויחידה וצורת מתן 

קציה מציגה גם את תמונת אריזת התרופה ועלונים לצרכן. בנוסף, ניתן לחפש התרופה. האפלי

קוד -ידי סריקה של הבר-תרופה בהתאם למצב רפואי. האפליקציה מאפשרת גם קבלת מידע על

שעל גבי התרופה. האפליקציה מתעדכנת באופן מקוון עם הגעת מידע חדש. השימוש בישומון 

הוא נדרש ולבחור בגודל האריזה הנחוץ לו . המידע ממוין  מאפשר למטופל למצוא את התרופה לה

על פי עלות האריזה והמחיר ליחידת מנה, כך שהמטופל יכול לברר את מחיר התרופות בהתאם 

לשם המסחרי של התרופה ובכך להוזיל את ההוצאה הכלכלית על התרופה באמצעות בחירה 

 והאמה של האפליקציה לשפות נוספות.בתרופה עם העלות הנמוכה. בעתיד יבחן הצורך בתרגום 

   App Store-ו    Google Play   ניתן להוריד את האפליקציה ללא עלות, מחנויות

 

  -הקמת אתר המכיל מאגר המחקרים-מחקרים קליניים בישראל

אתר חדש המכיל מאגרים דיגיטליים של מחקרים קליניים   ביוזמת משרד הבריאות עלה לאוויר

אתר הניסויים הקליניים אופיין ופותח עבור מטופלים המבקשים  [1]ונמצא זמין ברשת לכל גולש.

להשתתף בניסוים קליניים. האתר בשפה העברית עם ממשק משתמש ידידותי ונוח והוא בשורה 

אמיתית לכל מי שמחפש טיפולים בתרופות ואביזרים רפואיים חדשניים שעדיין אינם נמצאים 

 רית. האתר הינו ייחודי ומציב את המטופל במרכז״. זמינים בשוק או טיפולים מוכרים במסגרת מחק

מחקר קליני הינו ניסוי מבוקר, בו המטופלים מקבלים טיפול בהתאם לתכנית המחקר  

)ה"פרוטוקול"(. הטיפול יכול להיות מתן תרופה, או שימוש באביזר רפואי ויכול שיהיה יישום 

המחקר הוא חלק בסיסי וחשוב בהליך טכנולוגיה חדשה, פרוצדורה כירורגית או כל טיפול אחר. 

אישור מוצר רפואי לשימוש נרחב. תרופות וטכנולוגיות חדשות מאפשרות הצלת חיים או שיפור 

 באיכות החיים, מנגד, יש לוודא את בטיחותם של חידושים אלה.

                                                           
[1]

 https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/Home.aspxראו:  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.onoapps.isradrugregistery
https://itunes.apple.com/il/app/trwph-to-go/id1099567217?mt=8
https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/Home.aspx
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המאגר הדיגיטלי של מחקרים קליניים מכיל מידע אודות המחקרים הקליניים )מחקרים בבני אדם( 

ערכים במרכזים הרפואיים השונים בישראל. מטרת מאגר המידע, המתוחזק על ידי משרד שנ

הבריאות, להנגיש את המידע העדכני בתחום המחקרים הקליניים הנערכים כיום בארץ. המאגר 

מיועד ותוכנן עבור מטופלים ובני משפחתם  וכן עבור רופאים המחפשים מידע אודות מחקרים 

ים להשתתף במחקר וכן לרופאים, חוקרים ואנשי מקצועות הבריאות ולציבור קליניים ו/או מעוניינ

 הכללי. 

במאגר ניתן למצוא מגוון רחב של מחקרים קליניים שבוחנים התערבויות )תרופה, שינוי התנהגותי, 

פרוצדורה( למחלות ומצבים בריאותיים שונים. כל המחקרים המוצגים במאגר אושרו על ידי ועדות 

רכזים הרפואיים השונים והמידע עליהם מעודכן על ידי יזמי המחקר. המידע על הלסינקי במ

המחקר שמוצג במאגר כולל פירוט על המחלה/מצב רפואי, ההתערבות שנבדקת, האופן בו נערך 

 המחקר, קריטריונים להכללה/אי הכללה במחקר וכן את רשימת המרכזים. 

קליני נעזרים בחוות דעת שניה הכרוכה בזמן  לעיתים חולים המבקשים למצות זכויותיהם לטיפול

המתנה ותשלום, פעמים רבות דרך ביטוח משלים או באופן פרטי. מאגר זה מאפשר את הגדלת 

הנגישות לכלל הציבור, למידע אמין וחיוני בדבר ניסויים קליניים, ללא צורך בתיווך של איש מקצוע 

 ר לשפות נוספות.וללא עלות. בעתיד יבחן הצורך בתרגום והתאמת המאג

 

 אגף המידע

 גב' ציונה חקלאי, מנהלת אגף המידע

נתוני  -שוויון בבריאות האוכלוסיה-פרסום מידע המסייע להנהלת המשרד בתוכנית צמצום אי

מאגרי המידע של משרד הבריאות מעובדים באגף המידע ברמה ארצית וברמת הנפה וישוב 

המגורים בכוונה לחקור את פיזור התחלואה והשימוש בשירותי הבריאות. פן נוסף של ניתוח 

סיכון גבוה לתחלואה  ותהנתונים והמחקר מתייחס למדדי בריאות יעודיים לאוכלוסיות בר

 :ות אגף המידעותמותה. להלן תפוק

 

 פרסומים עם היבט של פיזור גיאוגרפי:

אגף המידע הוציא לאור פרסומים הכוללים מדדי בריאות חדשים ושוטפים הניתנים להשוואה 

 1נושא.במגמות לאורך שנים ולהשוואה בינלאומית. בנוסף פורסם מאמר ב

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Gordon, E.-S., Haklai, Z., Meron, J., Aburbeh, M., Salz, I. W., Applbaum, Y., & Goldberger, N. F. 

(2017). Regional variations in mortality and causes of death in Israel, 2009–2013. Israel Journal 
of Health Policy Research, 6, 39. http://doi.org/10.1186/s13584-017-0164-1 
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 2013-2015תפרוסת גיאוגרפית של האשפוזים 

 אשפוז וימי אשפוז לפי נפה/ישוב וגילשיעורי  בריאות דדימ

 שיעור אשפוז מתוקנן לגיל לפי מחוז/נפה 

 אשפוזים של מבוטחי קופות חולים ומחוז 

 אשפוזים לפי מקום מגורים ובית חולים 

 אשפוזים בישוב לפי גיל 

 2012-2014מאפיינים גיאוגרפים  –ביקורים במחלקה לרפואה דחופה 

 לפי מקום מגורים של הפונים ובית החוליםביקורים  די בריאותדמ

 שיעור ביקורים מתוקנן לגיל לפי נפת מגורים 

 יחס שיעור ביקורים בישוב לעומת השיעור הארצי 

 שיעור ביקורים מתוקנן לגיל בהשוואה למדד חברתי כלכלי 

  2015מוסדות האשפוז והיחידות לאשפוז יום, 

 כללי מתוקנן לגיל לפי נפהשיעור מיטות לאשפוז  די בריאותדמ

 

 מדדי בריאות על אוכלוסיות בסיכון:

  18אובדנות בקרב גברים גרושים ואבות לילדים מתחת לגיל 

  :יוצאי אתיופיה 

o סיבות מוות בקרב יוצאי אתיופיה לעומת האוכלוסיה הכללית 

o שיעור אישורים להפסקת הריון בקרב ילידות אתיופיה 

 ומעלה 65גיל מאפייני האשפוז של אוכלוסיה ב 

 

 היצע כוח אדם במקצועות הבריאות:

 שיעור הרופאים והאחיות לפי מחוזות 

 היצע כוח אדם עתידית, מתמחים ברפואה לפי מומחיות 

 

 מדדי הבריאות המופקים באגף המידע נגישים גם לציבור באמצעות אתר המשרד.
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 קופות החוליםפעילות  7.2

השנה ביקשנו מקופות החולים לדווח בקצרה אודות פעילות הקופה בשנה שחלפה. בנוסף, לתאר 

שוויון בשנים האחרונות, תוך התייחסות לאחד או יותר -במפורט את הפעילות לצמצום אי

 מההיבטים הבאים:

שוויון, -קיימא לצמצום אי-ברותפעילויות בעלות אופי מתמשך: האם הצלחנו לייצר פעילויות  ‹

 להבדיל מפעילויות נקודתיות: באילו תחומים ובאילו לא?

מגוון קבוצות יעד: אילו קבוצות שוויון בפוקוס שלנו? אלו קבוצות יהיו יעד להתערבויות  ‹

 עתידיות? 

מיקוד במערכות חברתית ושיתופי פעולה: באיזה אופן ההתערבויות נעשות בסביבה החברתית  ‹

וטחים, קרי מחוץ לכותלי מערכת הבריאות )מסגרת חינוך, עבודה, מרכזים קהילתיים של המב

וכד'(? איזה שיתופי פעולה תוך מערכתיים ובין המערכת לגופים אחרים מחוצה להם 

שוויון? איזו תרומה היתה לפעילות לקידום השוויון -מתקיימים במסגרת הפעילות לצמצום אי

 על הידוק והעמקה של שת"פים?

 

 

 שירותי בריאות כללית

נוי,  פרופ' ארנון -ב'(: ליאת אלנקוה, שוש גן-השתתפו בהכנת הפרק )לפי סדר א'

 כהן, פרופ' דיאן לוין, כלנית קיי,  לריסה ראם, ד"ר מינה רותם

 

 מבוא

צמצום פערים בבריאות מהווה את אחת מתפיסות הליבה באסטרטגיה של הכללית אשר מכוונת 

קידום בריאות האוכלוסייה על כל להנגשתו וללפעילות רחבה ומגוונת, לשיפור איכות הטיפול, 

המשיכה הכללית ביישום והטמעת התוכנית לצמצום פערים בקרב  2016רבדיה. גם בשנת 

אקונומי נמוך, בפריפריה גיאוגרפית, בפריפריה חברתית -צב סוציוהאוכלוסייה שהוגדרה במ

מרפאות אשר עמדו בקריטריונים לצמצום פערים, נבחרו השנה בכללית  49ובאוכלוסיות ייחודיות. 

לצורך התערבויות אינטנסיביות וממוקדות, במטרה לשפר את איכות הטיפול ולצמצם פערים 

 במדדי איכות קליניים.
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 ים במדדים קלינייםצמצום פער

בציון  1.4%, מצביע על עלייה של 2017יוני  –ניתוח מדדי האיכות בכללית לתקופה ינואר 

 .אשתקד המקבילה משוקלל של כלל מדדי האיכות בקרב מבוטחי הקופה בהשוואה לתקופה

 

 :אקונומית-צמצום פערים במדדים קליניים לפי רמה סוציו

 והנמוכה הגבוהה אקונומית-מבוטחים מהקבוצה הסוציו, בקרב 1כפי שמוצג בתרשים מס' 

 המשוקלל של מדדי איכות קליניים הביצוע בשיעור עליה נרשמה

 

 

 צמצום פערים במדדים קליניים לפי מגזרים

ניתן להבחין  2בתרשים מס'  פי חלוקה למגזרים,-מניתוח מגמת השיפור במדדים קליניים על

אשתקד. באוכלוסייה  המקבילה לתקופה ביחס המשוקלל בכל המגזרים,  הביצוע בשיעור בעליה

  הערבית והחרדים, שעור השיפור גבוה יותר בהשוואה למגזר הכללי:

 1.8  -הכללי  ובמגזר ; 1.76% -החרדים  ; במגזר2.84 % -הערבים  במגזר  

 

 

-4.0%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

 סוציו גבוה סוציו בינוני סוציו נמוך

0.6% 

-3.27% 

0.40% 

 1' תרשים מס
שיעור השיפור בביצוע ואיזון משוקלל של מדדי איכות קליניים בחתך רמה 

 סוציואקונומית

   2016אוגוסט  -לעומת ינואר  2017אוגוסט  -ינואר 

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

 אוכלוסיית חרדים אוכלוסיה ערבית אוכלוסיה כללית

1.80% 

2.84% 

1.76% 

 2' תרשים מס
 פ מגזרים "שיעור השיפור בביצוע משוקלל של מדדי איכות קליניים בחתך ע

 2017בהשוואה לינואר אוגוסט  2016אוגוסט  -ינואר
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 :מרפאות נבחרות למיקוד בצמצום פערים

מרפאות שבהן פערים במדדי איכות  49צמצום פערים, זוהו  בהתאם לקריטריונים של תוכנית

קליניים, ביחס למרפאות אחרות במחוזן. במרפאות אלו נבנתה תוכנית עבודה המותאמת לצרכי 

האוכלוסייה המקומית, תוך התמקדות תקופתית בנושאים שנבחרו במסגרת התוכנית, במטרה 

 יות מגוונות, כגון:לשפר תוצאים ולצמצם פערים. התוכניות כללו התערבו

זימון יזום של מטופלים לביצוע בדיקות, להתאמת טיפול מיטבי, לקבלת הדרכה לטיפול, הדרכה 

לניטור עצמי ולהמשך מעקב. נשלחו מסרונים לתזכורת להגעה לבדיקות סקר, לקבלת טיפולים, 

הסעות לביצוע כן, מאורגנות -חיסונים, הדרכות, בדיקת טכניקת הזרקה של אינסולין וכדומה. כמו

ממוגרפיה, מסתייעים באנשי דת כדי לעודד מטופלים לבצע בדיקות, נערכות באופן שוטף סדנאות 

 והדרכות יזומות, ללא תשלום, לאנשים עם סוכרת. דגש  מיוחד ניתן להנגשה תרבותית.    

צום מציג את השיעור של צמ 3מגוון ההתערבויות תרם לשיפור התוצאים הקליניים. תרשים  מס' 

-מדדי איכות נבחרים במרפאות אלו. מדד ביצוע בדיקת דם סמוי בצואה השתפר ב 7-הפערים  ב

ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.  חלק מהשיפור ניתן לייחס להחלפת שיטת הבדיקה   82%

 לערכה קלה ונוחה יותר לשימוש.
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 3תרשים 
   -מדדי איכות במרפאות לצמצום פערים  7 -שיעור צמצום הפער ב

 2017בהשוואה לאוגוסט  2016יוני 
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 פעילות נבחרת בנושא צמצום פערים בבריאות

 עשייה בת קיימא

הכללית מתמידה בפעילות שמטרתה צמצום פערים מזה שנים רבות. במסגרת פעילות זו,  הכללית  

ממפה, מתכננת, ובונה תוכניות התערבות לאיכות רפואית ולקידום בריאות האוכלוסייה. כל זאת, 

-תוך שימת דגש מיוחד על האוכלוסיות הנמצאות בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, ברמה סוציו

ית נמוכה, ותוך התאמה תרבותית למגוון קבוצות האוכלוסייה בישראל, כמו האוכלוסייה אקונומ

הערבית, החרדית, ועולי אתיופיה וברית המועצות לשעבר. המטרה היא להנגיש בצורה מיטבית 

את השירותים, לקדם את הבריאות ולצמצם פערים. תוכניות התערבות לדוגמא, הן: סדנאות 

מקצועיות, -יים בריא וטיפול עצמי בסוכרת, הנערכות בכמה מתכונות )רבגמילה מעישון, אורח ח

 מפות שיחה בסוכרת(, ומופעלות בכל המחוזות בארץ.

-נערכות תוכניות מיוחדות במחוזות הכללית בתחום הטיפול בסוכרת, כמו לדוגמא: במחוז שרון

לוסייה הערבית. תוצאות תוכנית נמשכת של אחות סוכרת בליווי אישי בקרב יישובי האוכ -שומרון 

ממשיכה תוכנית  בשם  -. במחוז דרום HbA1C>9התוכנית מצביעות על שיפור ניכר בערכי 

 "סוכרת בידיים טובות".

 נערכת תוכנית לאיתור וטיפול מבוטחים עם טרום סוכרת. –במחוז צפון 

ריכוז גבוה  הכללית מתמידה בשילוב מגשרי תרבות לאוכלוסייה של עולי אתיופיה, במרפאות בהן

כן, הכללית מפתחת -כמו   של יוצאי אתיופיה, וכן גם במתן תרגום רפואי טלפוני לאוכלוסייה זו.

ומפיקה חומר הדרכה בהתאמה תרבותית עם דגש על חומרים מונגשים לאוכלוסייה הערבית, 

 המועצות לשעבר ולעולים מאתיופיה.  -לאוכלוסייה החרדית, לעולים מברית

בדגש על נושא צמצום  בשנה האחרונה, נערך קורס לרופאים ולאחיות מובילי איכות במחוזות, 

 פערים. 

 

 קיימא בקהילה  לצמצום פערים-פעילויות נבחרות בנות

בכל מחוזות הכללית נערכות פעילויות מגוונות, הן במרפאות הכללית, והן בשיתוף פעולה נרחב 

הלן מבחר דוגמאות של לת, ארגונים ועמותות התנדבותיות.  עם  גופים ממשלתיים, רשויות מקומיו

 הפעילויות המגוונות הנערכות עם ולמען אוכלוסיות אלו:

 

 דוגמאות נבחרות לעשיה –עולי אתיופיה 

תוכנית התערבות לצמצום פערים של יוצאי אתיופיה בכל הקשור לנושאי בריאות נבנתה במחוז 

תקווה, מובילי -ועבודה סוציאלית קהילתית בעירית פתח פ"ת, בשיתוף פעולה עם אגף הרווחה-דן

העדה האתיופית בעיר, טנא בריאות, משרד הבריאות ומשרד החינוך.  התוכנית כללה:  קבוצת 

מיקוד עם נציגים נבחרים יוצאי העדה האתיופית, ישיבות צוות במרפאות נערכו עם מובילי העדה,   

האתיופית, פיילוט בו פותחו מדבקות עם הוראות שנתנו הרצאות לצוותי מרפאות על התרבות 

מאויירות  לנטילת תרופות )ראו דוגמה שמוצגת להלן(, ויום בריאות, בשיתוף גורמים מובילים 

 בעיר, עבור יוצאי אתיופיה בנושא קידום בריאות.



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 

187 
 

 

 

בכל המחוזות של הכללית, מגשרי תרבות ליוצאי אתיופיה עובדים במרפאות הסמוכות למרכזי 

קליטה, ובמרפאות בהן ריכוז גבוה של יוצאי אתיופיה. המגשרות, מעבר לעבודתן השוטפת, 

מקיימות הדרכות פרטניות בנושאים שונים, כמו ביצוע בדיקות, נטילת תרופות, טיפול עצמי 

במחלות כרוניות ועוד. מתקיימות הרצאות וסדנאות )הדרכה לאימהות צעירות, סדנת בישול בריא(, 

לה עם טנא בריאות ועם מרכזי הקליטה ומתנ"ס לקהילה האתיופית. נערכות הרצאות בשיתוף פעו

ידי צוותי מרפאות, -לעולי אתיופיה בישובים רבים , וכן ניתנות הרצאות בנושאי בריאות שונים על

 במרכז יום לאוכלוסיית העולים מאתיופיה.

בנושא הנגשה תרבותית,  השנה במחוז דרום,  נערך כנס לצוותים המטפלים ביוצאי אתיופיה,

   שבע.-בשיתוף פעולה עם המרכז לבריאות הנפש בבאר

 

 אוכלוסייה ערבית

עבור האוכלוסייה הערבית, כולל האוכלוסייה הבדואית,  הכללית  יוזמת, מפתחת ומפעילה 

תוכניות התערבות על צורותיהן השונות, הן לצוותים, והן לקהל. התוכניות הן בנושאים, כגון 

טרום סוכרת, מניעה וגמילה מעישון, בריאות האישה, תזונה נכונה ומניעת אנמיה, פעילות סוכרת ו

גופנית, מניעת היפגעויות של ילדים, בריאות המתבגר, טיפול עצמי לחולים כרוניים, צליאק ועוד.  

ספר -ילדים, בתי-במגזר הבדואי, מתקיימות פעילויות רבות בקהילה, תוך שיתוף פעולה עם גני

יים ותיכוניים, מתנס"ים, קבוצות של מחלקת הרווחה, של משרד הביטחון ועוד, כדי להגיע יסוד

 לקהלים שלא היה ניתן להגיע אליהם אחרת. 
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 אוכלוסייה חרדית

פעילויות לקידום בריאות לאוכלוסיית חרדית, כמו גילוי מוקדם ואורח חיים בריא, נערכות במחוזות 

השונים בכללית. הפעילויות מותאמות לקהל המוזמנים, ברמה התרבותית, ובשעות פעילות 

 -הנוחות לו. הן מאפשרות להגיע לקהלי היעד במקומות הטבעיים שלהם, לפי גישת המסגרות 

settings ,ספר, מועצות מקומיות, מרפאות -כמו מרכזי דיור מוגן, מתנ"סים, יד שרה, עמך, בתי

כן, נערכות פעילויות לגילוי מוקדם של סרטן השד, באמצעות -אזוריות ייחודיות לקהל חרדי.    כמו

 ניידת ממוגרפיה, וכן סדנאות גמילה מעישון באזורים אלה. 

 

 קשישים

ערים בקרב האוכלוסייה הקשישה, הן בתחום של פעילויות לכללית השקעה משמעותית בצמצום פ

 לקידום הבריאות בקהילה, והן בעשייה ממוקדת טיפול מותאם אישי. 

 –אקונומיים נמוכים -הרצאות מגוונות בנושאי קידום בריאות ניתנות לקשישים במועדונים, בסוציו

שירותים חברתיים )לדוגמה: פעילויות הנערכות בשיתוף פעולה עם עיריות, מתנ"סים, ומחלקות ל

 יפו(.-מחוז ת"א

ישובים בארץ, בשיתוף  4-בארץ נערכת תוכנית פיילוט לטיפול אינטגרטיבי.  התוכנית מתקיימת ב 

עם אשל, ביטוח לאומי, רווחה,  משרד הבריאות וכל הקופות, יחד עם גורמים נוספיםהמטרה היא 

כדי לתת שירותים ברמה   ורכי המטופל, לאפשר רצף טיפולי והנגשת כלל השירותים, בהתאם לצ

פרטנית ומערכתית. במסגרת התוכנית, נוצרים שיתופי פעולה בתוך ובין הגופים הרפואיים 

והסוציאליים, כדי לקדם את איכות הטיפול ואת איכות חיי המטופל, וכן להבטיח את שביעות 

ת מורכבות. התהליך מנוהל רצונו של הלקוח ואת יעילות המערכת, בעיקר עבור מטופלים עם בעיו

על ידי מנהלות הטיפול, שהן אחיות מטעם הכללית ועובדות סוציאליות מטעם הרווחה, שעברו 

הכשרה ייעודית. הן אלו שמעריכות את מצבו של המטופל, בונות תוכנית טיפול מותאמת לצרכיו, 

וות את המטופל עד מפעילות את כלל הגורמים הרלוונטיים למצבו, דואגות להכניס את השרות ולל

 למציאת הפתרון ושיפור באיכות הטיפול.

התוכנית מלווה במחקר, בליווי ועדה עליונה עם נציגים מכל הארגונים. התוכנית זוכה לשבחים, 

 ויש אישור להמשיך בתוכנית זו בישובים נוספים בארץ.

 

 קבוצות יעד במיקוד, גם להתערבויות עתידיות

ופועלת מולן במישורים רבים.   זיהתה קבוצות יעד שבסיכון מיוחד, כפי שהוצג בפרק זה, הכללית  

היעד שזוהו בכללית, כנמצאות בסיכון מיוחד ומיועדות להתערבויות עתידיות הן: קשישים,  קבוצות

 אקונומי נמוך וקבוצות בפריפריה החברתית והגאוגרפית. -עולים חדשים, קבוצות במצב סוציו
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 עושים שוויון  –חושבים שוויון מכבי שירותי בריאות: 

ליזה אברבנאל כנעני, ; השתתפו בכתיבה: מגר' טלי קניג, ממונה על תחום השוויון

איילת ברלין, עו"ס, מרחב דימונה  ;מנהלת מחלקת שירותי רווחה ויחסי חבר

ד"ר ג'פרי שיימס, מנהל ; שלי משל, דיאטנית ראשית, מחוז מרכז ;ומרחב נתיבות

אנדרה  ;ם ושפלה-סמדר אלינסון, מקדמת בריאות מחוז י ;תחום שיקום ארצי

ד"ר עינת אלרן, מנהלת המחלקה  ;הורוביץ, מנהלת קידום בריאות מחוז צפון

 .לניהול איכות

 

 בשנה שחלפה לקידום השוויון פעילות 

התכנית פועלת במכבי מזה שמונה שנים במרכזים  -עושים שוויון-חושבים שוויון: תכנית השוויון

כלכלי נמוך. במסגרת -רפואיים נבחרים, המשרתים אוכלוסייה גדולה של חברים במעמד חברתי

התכנית מתוגברים צוותים רפואיים לשיפור הטיפול במחלות כרוניות וברפואה מונעת. צוותים 

אלה פועלים באופן פרואקטיבי להגברת מודעות והענות אוכלוסייה זו לטיפול.  תכנית השוויון 

שנתית כדי להשיג שיפור מתמשך בבריאות המטופלים, ולצמצם -ה ופעילות רבדורשת התמד

פערים. בהסתכלות רב שנתית ניתן לראות שיפור מתמיד בתוצאי הבריאות, שמירה על צמצום 

פערים שהושג וסגירת פערים חדשים. מדי שנה מתווספים תחומי איכות חדשים ובמקביל לשיפור 

  יתן לראות גם צמצום פערים.בכלל האוכלוסייה בתחומים אלה נ

 

נערכה התכנסות רוחבית במכבי אשר הביאה לעצירה זמנית של פרויקט השוויון. ניתן  2016בשנת 

פערים בבריאות בין אוכלוסיית מבוטחי מכבי  התרחבולראות שבמהלך תקופת ההתכנסות 

כלכלי נמוך -( לבין האוכלוסייה במעמד חברתיSES 8-10כלכלי גבוה )כלל מכבי -במעמד חברתי

חודשה הפעילות  2017(. במהלך SES 1-4המשויכת לפרויקט השוויון )מרחבי השוויון 

 הפרואקטיבית ופערים אלה צומצמו מחדש. 

 

דוגמאות לתחומי איכות בהם תכנית ההתכנסות הובילה להגדלת פערים. ניתן לראות כי  2להלן 

כלכלי נמוך הובילה לצמצום -חודיים באוכלוסייה במעמד חברתיצמצום השקעת משאבים יי

פעילות יזומה ולפתיחת פערי בריאות, שצומצמו עם חידוש השקעת המשאבים הייחודית בתכנית 

 השוויון. 



 שוויון בבריאות-. פעילות מערכת הבריאות לצמצום אי7פרק 
 

190 
 

 

 

 

 

  -טיפול ויעוץ ,עבודה סוציאלית

עובדים סוציאליים המשולבים בכל מסגרות הטיפול במרחבים, במרפאות המקצועיות,  220במכבי 

במערך התפתחות הילד ובבריאות הנפש. בכל שנה מסייעים העו"ס לאלפים רבים של חברי מכבי. 

ניצולי שואה, איתרו  1,193-נתנו סיוע ל :מטופלים ובני משפחתם 54,495 -העו"ס טיפלו ב 2016-ב

מגעים ישירים עם שירותי קהילה במטרה לסייע  9,000נפגעי אלימות במשפחה וקיימו  2,118

קבוצות תמיכה ומידע לבני משפחה המטפלים  52במיצוי זכויות מטופלים. בנוסף, התקיימו 

ונערכו עוד  TELE CAREבחולים, בעיקר קשישים, הופעל מוקד טלפוני לסיוע לבני משפחה 

 פול רגשי ותמיכה בטיפול הגופני הניתן לחברי מכבי.פעילויות רבות המשלבות טי
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 ביצוע בדיקת מיקרואלבומין בסוכרתיים

SES 8-10 כלל מכבי 

SES 1-4 מרחבי שוויון 
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 סקירה לסרטן המעי הגס

SES 8-10 כלל מכבי 

SES 1-4 מרחבי שוויון 
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 שוויון-פעילות חדשה לצמצום אי

מתן שירות למבוטחים -שירות עובדת סוציאלית לחברי מכבי בתחום בריאות הנפש )ברה"נ(

המתמודדים עם מחלה או הפרעה נפשית הינו מורכב ודורש מענה מותאם. מדובר במבוטחים 

שלא תמיד מודעים לצורך שלהם בסיוע, חשדנים כלפי המערכת או שבעי אכזבות ממנה. נדרשת 

עבודה מאומצת ולאורך זמן על מנת לבסס יחסי אמון. מטופלים אלה נדרשים לעיתים קרובות 

לטיפול רפואי ונפשי בצוות רב מקצועי ובנוסף נדרשים לעזרה רבה לצורך מיצוי זכויותיהם מול 

 גופים רבים כולל ביטוח לאומי, משרד הבריאות וספקי שירותים נוספים בקהילה. 

לדוגמא, ישנם מטופלים רבים הזכאיים לסל שיקום של משרד הבריאות הכולל סיוע בתחום הדיור, 

, הפנאי ועוד. סיוע ראוי מאפשר למתמודד עם מחלה או הפרעה נפשית התעסוקה, ההשכלה

לחזור )או ליצור מחדש( תפקיד משמעותי בחברה וזאת במקביל להתמודדות עם המחלה 

נכות לפחות מביטוח לאומי, בהגשת טפסים  40%והשלכותיה. זכאות לסל שיקום מותנית באישור 

ובהתנהלות מול ספקי השירותים השונים. מדובר ומסמכים לוועדת סל שיקום של משרד הבריאות 

בתהליך ארוך, ביורוקרטי וסבוך מול גופי ציבור רבים ולעיתים קרובות המטופל או בני משפחתו 

מתקשים להתנהל מולם לבד, בפרט בעודם מטפלים במקביל במחלה הנפשית ובמחלות גופניות 

זכאויות אלה בשל נגישות נמוכה נוספות. מטופלים הגרים בפריפריה מתקשים אף יותר לממש 

 יותר של נותני השירות. 

 

כחלק מתהליך לצמצום אי שוויון בפריפריה והנגשת השירותים הרפואיים, החלו ניתנים במרחבי 

מכבי בדימונה ובנתיבות שירותי עו"ס בבריאות הנפש )יום בשבוע הניתן לסירוגין בדימונה 

ות כגון תמיכה וייעוץ למטופל ולבני משפחתו, מיצוי ובנתיבות(. השירות כולל טווח רחב של פעיל

זכויות בתחום בריאות הנפש, תיווך מול גורמים בקהילה, הכנה, הגשה ויישום החלטות ועדת סל 

 שיקום.  

 

 130. סה"כ התקיימו 2017יולי -בין החודשים ינוארמטופלים  50-טופלו כ ,במסגרת שעות אלה

ם פרטניים, מעקב טלפוני עם המטופלים עצמם, קשר מגעים עם מטופלים אלו שכללו מפגשי

ך סך כל מטופלים מתו 10טלפוני עם בני משפחה, תיווך בקהילה וקשר עם צוות המרפאה. 

מטופלים נוספים נמצאים כיום בשלבים שונים של הכנה  6עברו וקיבלו סל שיקום.  המטופלים,

 לוועדת סל שיקום.

 

במסגרת "שעות השוויון" הינם מבוטחים המתמודדים עם  מטופלים נוספים המגיעים לעו"ס ברה"נ

דכאון, קשיי הסתגלות או קשיים נפשיים אחרים הדורשים הערכה ראשונית וליווי, טיפול, מיצוי 

 זכויות ויצירת קשר עם גורמים בקהילה ע"פ הצורך הפרטני.
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 בדימונה ונתיבות: תיאורי מקרה של מטופלים שקיבלו מענה מעו"ס ברה"נ 2להלן 

מתמודד עם סכיזופרניה ומתגורר עם סבתו. אמו מתמודדת גם היא עם מחלה נפשית  35בן א' 

והסבתא לקחה על עצמה את הטיפול בו. הסבתא אינה דוברת עברית, הגיעה לסניף וביקשה סיוע. 

אינו מאוזן ומסרב לקבל טיפול רפואי. בנוסף תיארה מצב כלכלי קשה. בשל  'תארה מצב שבו א

סרב להגיע לביטוח לאומי לקביעת אחוזי נכות וללשכת התעסוקה כדי לקבל  'מצבו הנפשי, א

עו"ס ברה"נ מילאה ביחד עם הסבתא בעברית את הטפסים לבקשה לקצבת  אבטחת הכנסה.

הפעולה בשל מצבו הקליני. נקבעה למטופל נכות  נכות בצרוף מכתב המסביר את חוסר שיתוף

 '. בעקבות זאת ישנה הקלה משמעותית במצב הכלכלי של המשפחה. א2018זמנית עד שנת 

אושפז, אוזן תרופתית וכעת לאחר שחרורו מגיע בליווי סבתו לפגישות עם עו"ס ולמעקב 

ירת קשר ובחיזוק שיתוף פסיכיאטרי. בשלב זה אינו בשל למימוש סל שיקום והעו"ס מתמקדת ביצ

 הפעולה עם גורמי הטיפול.

נשואה, מתמודדת עם מאניה דפרסיה וחרדות. מתקשה לתפקד בביתה, נמנעת מלצאת  30בת  'ע

לבדה מהבית, תלויה בבעלה בכל הפעולות והוא מלווה אותה לכל מקום. היא ובעלה מבודדים 

הופנתה לעו"ס לאחר אשפוז ע'  בשל קשר מורכב עם משפחת המוצא והיעדר קשרים חברתיים.

פסיכיאטרי לצורך איזון תרופתי. העו"ס פעלה למיצוי זכויות מול הביטוח הלאומי. אושרו אחוזי 

נכות נפשיים המאפשרים זכאות לסל שיקום וקצבה חודשית וכן הטבות שונות המיועדות לנכים. 

לדיור מוגן ועבודה התבצע תהליך הכנה לסל שיקום ובסופו פניה לוועדה בה התקבל אישור 

 'במפעל מוגן. בנוסף נבדקת האפשרות לקבלת סיוע נפשי במרכז חוסן סמוך למקום מגוריה. ע

מטופלת בעזרת ליווי של עו"ס ומדריכה שיקומית שמלוות אותה בחיזוק התפקוד בבית, רכישת 

 בטחון ביציאה מהבית ובהמשך תשתלב במסגרת תעסוקתית שיקומית.

 

הייעודית לתחום ברה"נ מאפשרת לאוכלוסייה בפריפריה לקבל מענה  ההתערבות הסוציאלית

כולל, איכותי ובזמן סביר. יש לציין כי המבוטחים שמקבלים שירות זה בנתיבות ובדימונה הינם 

כלכלי נמוך המונע מהם את האפשרות להגיע ולקבל שירות דומה בבאר שבע. -מרקע חברתי

של רצף טיפולי משמעותי עד קבלת סל השיקום או  קבלת השירות בעיר מגוריהם סייעה בקיום

 מענה טיפולי אחר.
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 ?האם הצלחנו לייצר פעילויות בנות קיימא לצמצום אי השוויון

שנים רצופות, יצרה מסגרת בת קיימא לצמצום פערים בעזרת  8תכנית השוויון הפועלת מזה 

בארגון, היא מעלה מודעות תהליכי האיכות כמפורט לעיל. היות שהתכנית הינה תכנית ליבה 

לחשיבות איתור ומיפוי פערים וצמצומם הן בפעילויות שוטפות והן בפרויקטים מיוחדים נוספים. 

 להלן מספר דוגמאות:

  שנה. מדי שנה נקבעים יעדים שנתיים לכל מדד.  ב 13מערכת המדידה הארגונית קיימת מזה-

היחידות הארגוניות לעבור  נוספו גם ערכי סף לכל מדד, במטרה לעודד את כל 2017

בביצועיהן מעל לערכי הסף. שיטה זו מעודדת השקעה גם ביחידות ארגוניות הרחוקות מהיעד 

הארגוני כדי לשפר את ביצועיהן ולעבור  לפחות את ערכי הסף. כך, מצטמצמים הפערים בין 

רגוניות ( בכלל היחידות הא20היחידות הארגוניות. הגרף המצורף, מתייחס לכלל המדדים )

(. ניתן לראות שמספר המדדים הנמצאים מתחת לערך הסף  )באדום( הולך ומצטמצם 74)

 (.2017מתחילת הפעלת השיטה )ינואר 

 

  מרכז קידום בריאות מחוזי בשיתוף עם בית חולים "אסותא".  2017במחוז צפון הוקם בתחילת

מטופלים עם תוצאת דם נשים לבדיקות ממוגרפיה וליווי אישי של אחר מטרת המרכז ליישג 

סמוי חיובי. נבנה תהליך אישי וממוקד, בשיתוף רופאי המשפחה. למרות שהפעילות מתבצעת 

כלכלי -עבור כל מטופלות המחוז, ניתן  לראות צמצום פערים ניכר באוכלוסייה במעמד חברתי

 ( במחוז. SES 1-4נמוך )

 בירור המשך -סרטן המעי הגסאיתור  -ביצוע
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  ימי בריאות אלה מתקיימים בישובים שונים ברחבי הארץ וכוללים  – לכיתה א'סדנאות הכנה

צחצוח שיניים נכון, תזונה בריאה )הכנת כריך בריא לבית ספר(, יציבה  –תחומי בריאות כגון 

עין ועוד. למרות שסדנאות אלה -נכונה, בטיחות בדרך לבית ספר, הכנה לקריאה, קשר יד

 2017רב לקיומן באזורים במצב סוציואקונומי נמוך. במהלך  מתקיימות בכל הארץ, ישנו דגש

ילדים והוריהם.  1500-סדנאות במחוז ירושלים והשפלה במכבי בהשתתפות כ 11התקיימו 

 כלכלי נמוך עד בינוני.-התקיימו בשכונות במעמד חברתי 9מתוך פעילויות אלה, 

 

 מגוון קבוצות יעד

כלכלי נמוך -ים בין אוכלוסייה במעמד חברתיתכנית השוויון במכבי מתמקדת בצמצום פער

כלכלי גבוה. עם זאת אנו בוחנים פערים בקבוצות נוספות כגון במגזר -לאוכלוסייה במעמד חברתי

מערכת המדידה במכבי  .הערבי ובמגזר החרדי ובונים תכניות ייעודיות לשיפור מצב הבריאות

וספה למערכת המדידה אפשרות מאפשרת לבחון פערים בקבוצות יעד אלה. בשנה האחרונה נ

תחקור פערים וניתוח נתונים לפי מגדר ולפי גיל. בעקבות פערים שזוהו במהלך המדידה, 

נמשיך  2018מתקיימות פעילויות במכבי שמיועדות להעלאת מודעות נשים לבריאותן. בשנת 

 להלן מספר דוגמאות: לפתח פעילויות אלה.

 במסגרת פעילות המכונים הבריאטריים במחוז  -רביהתאמת פעילויות למגזר החרדי ולמגזר הע

מרכז, הותאמה הפעילות לתושבי בני ברק. תכני ההרצאות טרום הניתוח, הרכב המשתתפים 

)הרצאה לגברים בהנחיית דיאטן והרצאה לנשים בהנחיית דיאטנית(, קבוצות התמיכה 

 הותאמו למגזר.   -והתכנים

 זים לטיפול בילדים עם עודף משקל בבני ברק מחוז המרכז נתן דגש מיוחד לפעילות המרכ

וביפו ולהתאמתם למגזרים. ביפו המרכז כולל מטפלים דוברי ערבית והקבוצות המופעלות 

במסגרת המרכזים מותאמות מבחינת התכנים והמועדים לחגי כל המגזרים. דפי מידע 

דיים וכמו כן מחולקים בעברית ובערבית, ניתנות הדרכות תזונה לפני חגים מוסלמיים ויהו

תפריט סדנאות הבישול מותאם לבישול הערבי. בנוסף, משולבת עובדת סוציאלית בכל מפגשי 

חברתיים באמצעות עבודה ישירה עם הילדים ולא רק -הילדים, וניתן מענה לקשיים הרגשיים

 עם הוריהם.  

 ק במספר מרחבים במכבי מופעלות תכניות וקבוצות לנשים בלבד כחל -פעילויות לנשים

מתפיסת האישה כמובילת שינוי משפחתי ומתוך הצורך לקדם קבוצת תמיכה נשית 

שמאפשרת שיח שאינו מתאפשר בקבוצות מעורבות. בשכונת יד אליהו ובשכונת התקווה בתל 

קבוצות הליכה לנשים המשלבות פעילות גופנית, בהנחיית  2017אביב התקיימו במהלך 

קבוצתית בתחומי תזונה, משפחה ועוד. הקבוצות  פיזיותרפיסטית עם מפגשי העשרה ותמיכה

תומכות בנשים כמובילות שינוי משפחתי ומאפשרות להן לדאוג לבריאותן ולבריאות 

 משפחותיהן. 
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  תכנית לחינוך ולהעלאת מודעות לניהול אורח חיים  2013במזרח ירושלים מתקיימת מאז

בריא בקרב נשים סוכרתיות וטרום סוכרתיות, בהתאמה תרבותית ובשיתוף צוות רב מקצועי. 

התכנית משלבת פעילות גופנית, חינוך לתזונה ובישול בריא, ביצוע בדיקות מעקב וביקור סדיר 

ל זאת תוך תמיכה הדדית של הנשים בקבוצה. עד כה השתתפו בתכנית אצל רופא משפחה, כ

, שיפור  BMI-, ירידה בLDLנשים והתכנית הובילה לשיפור באיזון סוכרת, ערכי  300-למעלה מ

 במדדים תפקודיים ושיפור באיכות חיים.

 

 במערכות חברתיות ושיתופי פעולה מיקוד

מכבי מעודדת ומקדמת פעילויות הנעשות בשיתוף פעולה עם מסגרות מחוץ למערכת הבריאות. 

  להלן מספר דוגמאות: 

  החל במכבי פרויקט שיקום אישי משותף עם הג'וינט )"חזרה הביתה" בג'וינט( 2017במרץ. 

אינטנסיבי   CASE -MANAGEMENT-מדובר על שירות חדש וייחודי של ליווי אישי רגשי ו

צעירים המשתקמים לאחר אשפוז שיקומי. מטרת השירות להביא את המשתקמים ב

לפוטנציאל המלא ע"י הליווי הרגשי והמעשי, וסיוע בגיוס המשאבים בתוך מערכת הבריאות 

ומחוץ לה, כולל מיצוי זכויות ושירותים, על מנת להביא לתוצאה תפקודית מיטבית. הליווי 

 ם מלווים שהינם משוקמים שאינם בעלי מקצוע רפואי. נעשה על ידי עו"ס של מכבי ועמיתי

  סדנאות החייאה לתינוקות בשיתוף מד"א שבהם השתתפו  21קיים מחוז צפון  2017במהלך

איש. הסדנאות נערכו בכל רחבי המחוז, הותאמו למגזר להן ניתנו )כללי, חרדי, ערבי( ואף  372

 ניתנו בשפות ייעודיות )ערבית, צרפתית(.

 תקיימות פעילויות של צוותים ממכבי עם גורמים נוספים בקהילה מתוך הכרה מדי שנה מ

שבריאות צריכה להתקיים בסביבה היומיומית של האדם. נוצרו שיתופי פעולה עם בתי ספר, 

נבנים ימי העשרה וחינוך לבריאות הניתנים לכלל ו מתנסים, גנים, רשויות מקומיות ועוד

 התושבים. להלן מספר דוגמאות:

o השתלמות לסייעות וגננות בכפר טורעאן התקיים על מנת להפוך אוכלוסייה זו  יום

 לשגרירות של בריאות 

o  ,יום השתלמות בכרמיאל בשיתוף "נעמת", לקבוצת "איילות" נשים בגיל השלישי

 הרצאות קידום בריאות, מניעת נפילות ופעילות גופנית בגיל השלישי

o  הרצאות בנושא הנקה, עיסוי תינוקות  -מודיעין עילית: בוקר לאמהות אחרי לידה

 ואתגרים רגשיים לאחר לידה

o שת"פ עם מתנ"ס בעכו: הרצאות הכנה ללידה 

o שת"פ עם מתנ"ס ברמלה: אתגרים רגשיים לאחר לידה 

o  עיריית נתיבות בשיתוף פדרציית  –חינוך לתזונה בריאה ותכנית כיתה פעילה וחכמה

 יהודי פילדלפייה, הסוכנות היהודית ומכבי

o  גנים ובתי ספר במגד'ל שמס, שפרעם ועוד –סדנאות לבטיחות בבית 

o  מתנ"ס אבו טור: סדרת הרצאות במגוון נושאים כגון כאבי גב, זכויות לילדים עם

 בעיות התפתחות

o חיזוק ריצפת אגן,  –הרצאה על נזקי עישון. מועדון נשים -עיסאויה: בי"ס יסודי

 ארגונומיה

o שועפט: הרצאות במסגד ובבתי ספר 
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 קופת חולים מאוחדת

ישי קום, ליאורה ולינסקי, שוש קרני, ד"ר יואב יחזקאלי, מלי קושא, רועי בן משה, 

רועי ביצ'ר, עינת אורון, עידית ורד, חגית איטח, יעל יפתח, אלונית טל, מירה 

הורוביץ, אסנת קרני, צביה קסל, נטלי שפיר, מיכל פליישר, ד"ר מריאן מוסקוביץ, 

ברבשב, ד"ר ערד קודש, גיל רביב, רויטל אורדן, רוחמה כהן, בושרה ד"ר אלכס 

 יונס, אילנה רוזנבלום, דבורה שקד, קרן זמיר,  רותי רביץ, יעל פלדמן

 

 בשנה שחלפהפעילויות מאוחדת 

התמקדנו בשלושה נושאים מרכזיים בתחום צמצום פערים: שיפור איכות הטיפול  2017בשנת 

באוכלוסיות חלשות, הרחבת השימוש במוקד התרגום הטלפוני, ופעילויות להנגשת שירותי 

בריאות לאוכלוסיות בסיכון: ניצולי שואה, חולים דמנטיים, קשישים הסובלים מעוני, ילדי עובדים 

 פש, חולי סוכרת בפריפריה, נשים הרות וילדים.זרים, נפגעי נ

 :ות תוצאים חדשים למיזמים קיימיםנתונים אוד

 

 צמצום פערים באיכות

פעילות מאוחדת לצמצום פערי איכות קלינית נמשכת. להלן ניתוח רב שנתי של ציוני האיכות 

( SESכלכלית )-את הרמה החברתית אפיינוהמרפאתיים עפ"י מאפייני אוכלוסיות בסיכון. ראשית 

(. הגדרנו "מרפאות עוני" כמרפאות בהן שיעור POINTSשל כל מטופל )תוך שימוש בנתוני 

ומעלה. כמו כן הגדרנו את המרפאות המספקות שירות באופן  70%היא  SES 1-8 -המטופלים ב

ספציפי לאוכלוסייה הערבית ולאוכלוסייה החרדית, ובחנו את ממוצע ציוני האיכות בהתאם 

מתייחסים לעבודה של חציון ראשון בלבד.   2017לאוכלוסיות המרפאה. חשוב להדגיש שציוני 

חדה יותר במרפאות העוני. כמו כן, ניתן לראות   2014ר מאז ( שמגמת השיפו1ניתן לראות )תרשים 

 -( שבאוכלוסייה הערבית נמשכת מגמת צמצום הפערים מול האוכלוסייה הכללית. מנגד2)תרשים 

החל אינה נשמרת. לאור זאת,   2016העלייה שנצפתה במרפאות האוכלוסייה החרדית עד סוף 

 אלו.מהחציון השני העמקנו את ההתמקדות במרפאות 
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  -הגברת שימוש של צוותי מרפאות במוקד התרגום טלפוני

השימוש במוקד התרגום הטלפוני ע"י צוותי מאוחדת, עולה בהדרגה משנה לשנה. ממוצע השיחות 

. ביצענו סקר 160הוא  2017-. היעד ל2017-שיחות ב 157 -ל 2014בשנת  35-בחודש עלה מ

פל ותרומתו לשיפור התקשורת והתרגום דרך חווית המטערכת השימוש במוקד הבמחוז דרום, ל

 עם המטופל. 
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 עובדים. הממצאים המרכזיים שנמצאו הם: 359בסקר השתתפו 

 90% .ציינו שחל שיפור בתקשורת בינם למטופל ללא תלות בשפת התרגום 

 85% .דיווחו כי המוקד שיפר את איכות הטיפול במידה בינונית ורבה 

 70% .ציינו כי המוקד סייע בהנגשת זכויות ומידע 

לאחרונה החל תרגום גם בשפה הטיגרינית. כקופה היחידה שמספקת טיפול לילדי העובדים 

 הזרים בישראל אנו מבקשים לברך על כך.

 

  -שך התמקדות באוכלוסיות מוחלשותהמ

שירותים וזכויות עבור ילדים עם  הפעילות הפרואקטיבית לאיתור מוקדם והנגשת -ילדים אוטיסטים

ילדים עם אוטיזם מידי חודש. שיעור זה נמוך  40-אותרו כ 2017חשד לאוטיזם נמשכת. בשנת 

השנים  5-שנה בה החלה הפעילות, אולם עדיין גבוה מהממוצע ב -לחודש( 60) 2016-מהממוצע ב

 מקרים לחודש. 26 –שקדמו 

לאוכלוסיית פריפריה חברתית וגיאוגרפית במחוז הצפון, לצורך מתן מענה  -מרפאות גריאטריות

מרפאות גריאטריות בפריסה רחבה, הנותנות מענה רב מקצועי, מותאם שפה  13הוקמו בהדרגה 

תרבותית במחוז. העלייה בכמות הפניות מצביעה על  ותרבות, לאוכלוסיית הקשישים המגוונת והרב

הערכות גריאטריות בשנה. במחצית  475מוצע התבצעו במ 2012נחיצות וחיוניות השרות. מאז 

 במענה(.   142%קשישים )גידול של  339, נבדקו במרפאות השונות 2017הראשונה של 

 

שיחות מידי חודש  600 -היו כ 2017 -הטיפול המערכתי באוכלוסייה זו נמשך. ב -ניצולי שואה

ו כן, אוכלוסייה זו נמצאת למוקד הטלפוני הייעודי להנגשת השירותים הרפואיים במאוחדת.  כמ

 :3במיקוד השירות הסוציאלי, כפי שניתן לראות בתרשים 
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1,838 
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מאוחדת הינה הקופה היחידה המבטחת את ילדי העובדים הזרים בישראל. בכל  -ילדי עובדים זרים

 ילדים.    4,472ילדים. מתוכם מטופלים במחוז מרכז  5,646הארץ מבוטחים 

קשיים בממשק ובתקשורת של צוותי המרפאות עם הילדים הפער השפתי והתרבותי, מייצר 

מצב הגורם לתסכול וחוסר שיתוף פעולה עם המשפחות הבא לידי ביטוי: במימוש חלקי  ,וההורים

של זכויות רפואיות, הבנה מוטעית של הזכאות הרפואית, אי הבנה של הנחיות רפואיות, אשפוזים 

 אלימות. חוזרים, קושי בחינוך לבריאות, ריבוי מצבי 

 

  התבצעו הפעולות הבאות:   עם אתגרים אלו לצורך התמודדות

 .התחלנו להעסיק במרפאת לוינסקי ת"א מגשר שפתי ותרבותי דובר טיגרינית ועברית 

  תורגם מידע רפואי ומנהלי לטיגרינית על: הצטרפות לביטוח במאוחדת, מידע על זכויות

 קות.בהתפתחות הילד, מידע על הטיפול באנמיה בתינו

 ."נוצרו שיתופי פעולה עם גורמי קהילה כמו: משרד הבריאות, רווחה וארגון "מסילה 

  מופעלת תכנית ייחודית להעשרה שפתית לילדי עובדים זרים שמטרתה שיפור והעשרת כישורי

 ם והאורייניים בקרב ילדי עובדים זרים.יהשפה התפקודי

 

התרחבה אוכלוסיית הילדים , אירועים חריגיםבכתוצאה מכך, חלה ירידה באירועי האלימות ו    

בשיפור מדדי  החלה עליה בהיענות לטיפול ולהנחיות הרפואיות שהתבטא ,שהצטרפו לביטוח

 70.84%-ל 2015-ב  66.6%עלה מ( ביצוע ספירת דם) בתינוקותאיכות. לדוגמה, מדד איתור אנמיה 

 60.52%-ל 2015בשנת  55.43%-. הציון המשוקלל של המרפאה במדדי איכות עלה מ2016בשנת 

  יעד קופתי.שהנו ה 40%לעומת  48.4%חוסנו עד היום  -. בחיסוני שפעת לתינוקות 2016בשנת 

 

 שוויון-פעילויות חדשות לצמצום אי

  -טיפול יזום בחולים דמנטיים

, במסגרת התכנית הלאומית לדמנציה של משה"ב, מאוחדת מובילה תוכנית 2016-2017 במהלך

להעלאת מודעות לצוותי רפואה לתהליך של ירידה קוגניטיבית ומכשירה את הצוותים לאיתור, 

 :2017אבחון וטיפול של מבוטחים הלוקים בדמנציה. להלן עיקרי הפעילות בשנת 

  מטופלים 9,500-כפיתוח רשם דמנציה במאוחדת ואיתור 

 אנשי צוות.  250 -הכשרת כ 

  2018אנשי צוות נוספים עד סוף  2,000פיתוח לומדה להכשרת. 

  פרסום מידע מודפס ומקוון בעברית, ערבית ורוסית למטופלים ובני משפחתם 

  מנחים בפריסה ארצית להנחיית קבוצות מידע ותמיכה לבני משפחה המטפלים  14הכשרת

 בחולים דמנטיים. 

  ליטו"ף )ליווי וטפול פרטני(  –המשך שיתוף פעולה עם עמותת "עמדא" להתערבות פרטנית

נפגשת עם עו"ס למשך שישה  חהלמשפחות המתמודדות עם דמנציה. במסגרת התוכנית, משפ

מפגשים אישיים בהן ניתנת תמיכה, הדרכה ומידע להתמודדות עם המחלה והשלכותיה. הקשר 
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 20רכים המשתנים של המשפחה. עד כה, קיבלו שירות זה עם המשפחות ממשיך בהתאם לצ

 משפחות במחוזות צפון ומרכז של מאוחדת.     

  מאוחדת מתכננת להפעיל תכנית התערבות ייחודית לאוכלוסיית חולים  - 2018-2020במהלך

דמנטיים מאושפזים, תוך מתן שירות של "מתאם טיפול", לצורך ליווי מקצועי ורציף, ולצורך 

 /דחיית ביקורים במיון ואשפוזים חוזרים. מניעת

  מתוכנן קו מידע טלפוני עבור החולים ובני המשפחות לצורך סיוע בהנגשת השירותים הרפואיים

 ומנהליים של מאוחדת.

 

 -""התחלה בריאה

התחלה בריאה הינה תכנית ייחודית במאוחדת, בו מערך האחיות מלווה נשים במהלך ההיריון 

להיריון. בכל התקופה  8-מפגשים פרונטליים החל מהשבוע ה 10ולאחר הלידה. התכנית כוללת 

מתנהל קשר בין האישה לאחות ליווי היריון גם באמצעים מקוונים. ההתערבות כוללת: הדרכות 

בטיחות, מיניות וכו',  אומדנים לאישה ולעובר, מענה לשאלות האישה ואיתור גורמי  קידום בריאות,

סיכון. לאחר הלידה, ממשיך הקשר הטלפוני היזום, ובנוסף האחיות מגיעות לביקור בית לנשים 

לאחר לידה ראשונה ובמצבים רפואיים נבחרים )פגים, תאומים, מחלות רקע, ועוד(.  האחיות 

ה ייחודית ופריסת האחיות התאפיינה על פי צרכי האוכלוסייה תוך דגש על בתכנית עברו הכשר

 הבדואית והערבית. אוכלוסיות בסיכון כגון נשים חרדיות והאוכלוסייה

להלן דוגמא לפעילות במחוז  –תכנית זו שינתה באופן מובהק את הטיפול בתקופה הסב לידתית 

ול בנשים הרות ובצרכיהן, בעיקר במגזר צפון: עד תחילת התכנית, לא היה מערך מובנה לטיפ

הערבי. נשים רבות לא הגיעו כלל למעקב ולא ביצעו בדיקות בהריון, ולא תועדה הדרכה בתחומים 

כגון: אורח חיים בריא, תסמינים בהריון וטיפול בהם, איתור ומניעת סיבוכים בהריון, סוכרת בהריון, 

 וש בתרופות ועוד.תזונה נכונה, מניעת עישון, עידוד להנקה,  שימ

, התמקדה במגזר הערבי בכלל ובכפרים 2017לפיכך, התוכנית שהחלה לפעול במחוז בפברואר 

 83-אחיות הנותנות שירות ב 33בפרט. בוצעה הכשרה ייעודית לאחיות. נכון להיום, פועלות 

 144נשים, מתוכן  244,  טופלו  2017-נמצאות במגזר הערבי . ב 45, מתוכן 100מרפאות מתוך 

(. האחיות העובדות במגזר הערבי מדווחת על היענות גבוהה לשירות, 60%מהמגזר הערבי )

המפגשים מהווים פלטפורמה להעלאת נושאים שהנשים חששו להעלות כגון חרדות, שינוים במצב 

 הנפשי, היעדר תמיכה, הריון לא רצוי ומצבי אלימות. 

 

 -לידתי-איתור דיכאון סב

מצבה הנפשי הירוד של האם עלול לפגום בתפקודה ורווחתה עד כדי סיכונה וסיכון היילוד. החל 

הוטמעה במאוחדת תכנית איתור וטיפול בדיכאון לאחר לידה על ידי אחיות במרפאות  2016ממרץ 

 ראשוניות, תוך שילוב ותיאום הטיפול עם רופא מטפל, עו"ס המרפאה ומטפלי בריאות הנפש. 
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( בכל EPDS) Edinburgh Postnatal Depression Scaleבאמצעות שאלון תבצע מהאיתור 

מרפאות מאוחדת ובאופן זה מוצעת נגישות שווה לאיתור וטיפול נפשי לכלל הנשים ההרות משבוע  

  תשאולים.   10,000 -שבועות לאחר לידה. עד כה תועדו כ 4-9 עדלהריון  ו 26

 2.7%מהנשים נענו למילוי השאלון. מתוכן,  97%נמצא כי בבחינה מוקדמת של יעילות ההתערבות 

בדרגת סיכון בינונית  EPDS≥14 ,8%)זוהו כבעלות סיכון גבוה לקיום דיכאון הריון או לאחר לידה )

(EPDS=10-14ו )- הביעו סיכון לפגיעה עצמית. היקף המעקב והטיפול הסיעודי נמצא  %1.14

ון בדרגת סיכון. למערך בריאות הנפש בקופה הופנו בהתאמה לאחוז הנשים שזוהו על ידי השאל

בעיקר מטופלות שזוהו בסיכון גבוה לדיכאון או פגיעה עצמית, בעוד ההפניות לרופא המשפחה 

נערכו בעיקר בסיכון נמוך לדיכאון או לחלופין במקרי סיכון לפגיעה עצמית. בנוסף, במרבית 

 רפאה, למעט במקרי סיכון לפגיעה עצמית.ההפניות הופנתה המטופלת אף לעובדת הסוציאלית במ

 

 -פסיכותרפיה": טיפול פסיכולוגי באמצעות שיחת וידאו –"טלה 

למרות השיפור שחל עם הרפורמה בברה"נ, טיפול נפשי אינו זמין ונגיש באותה המידה לכל קבוצות 

-שהחל ב האוכלוסייה. החסמים לטיפול הם כלכליים, גאוגרפיים, ותרבותיים. שירות ייחודי זה,

מספק טיפול פסיכותרפי נגיש, זמין, ללא השתתפות עצמית, וללא צורך בחשיפה עצמית  2016

 ,במרפאה, לכלל האוכלוסייה. הוא נותן מענה למגוון אוכלוסיות יעד: אוכלוסיית פריפריה גיאוגרפית

טיפוליות  שיחות 3,000 –, היו כ 2016לאוכלוסיות עניות, למרותקי בית, ולקשישים עריריים. מאז 

 למאות מטופלים. הכוונה להמשיך ולהרחיב שירות זה. כולל מענה שפתי בערבית וברוסית.

 

  -מניעת אובדנות

 מאוחדת היא הקופה הראשונה שיזמה תכנית למניעת אובדנות, שעיקרה:

 .העלאת מודעות וערנות של כלל עובדי מאוחדת לתופעה זו. שילוב מידע בפורטל הארגוני 

  שומרי סף" למניעת אובדנות במקצועות שונים: רפואה, סיעוד, עבודה סוציאלית, הכשרה של"

 אנשי מקצוע. 1,000 –כ  2017בקרי בתי חולים, צוות התפתחות הילד. סה"כ הוכשרו במהלך 

  התמקדות בקבוצות סיכון: מבוטחים שביצעו ניסיונות אובדניים חמורים ואושפזו עקב כך בבתי

וצה זו, נבנה דו"ח יומי ראשון מסוגו המוצג לצוותים המטפלים. נבנה חולים כלליים. עבור קב

 רצף טיפולי על מנת לאפשר לבנות מערך טיפול כוללני למניעה ושיפור איכות חיים.

 

 ילויות ארוכות טווח לצמצום פעריםפע

מרבית העשייה בתחום צמצום פערי בריאות, מתמקדת באוכלוסייה החרדית, הערבית 

וני בדגש על ילדים. מכאן, שמרבית העיסוק שלנו בתחום, מכוון לאוכלוסיית ובאוכלוסיות ע

ניתן לראות כי קיים קשר מובהק בין עוני, ילודה ומגזר:  4ה"פריפריה החברתית". בתרשים 

במרפאות המספקות שירותי בריאות בעיקר לאוכלוסיות חרדיות יש שיעור עוני גובה ושיעור גבוה 
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לוסייה הערבית שיעור הילדים נמוך יותר, אך עדיין גבוה מהמרפאות של ילדים. במרפאות באוכ

 באוכלוסייה הכללית, ושיעור העניים גבוה מאד.

לאור זאת, אנו פועלים בצורה שיטתית לצמצום פערים באמצעות תכניות המכוונות לילדים 

ם הרות )"אויר ואימהות, כגון תכנית "ביקור בריא", "התחלה בריאה", תכניות לגמילה מעישון לנשי

, הפעלת משחקייה ניידת של (Global Bridges-בעזרת מענק לפרויקט מ -נקי לתינוקות"

 התפתחות הילד לאיתור מוקדם של לקויות התפתחותיות ופעילויות ייעודיות לילדי עובדים זרים. 

כקופה שמזדקנת בקצב מהיר במיוחד, במקביל להתמקדות בצמצום פערים בקרב ילדים, מאוחדת 

הרחבנו  2017בשנת מכוונת לפיתוח והרחבה של שירותים גריאטריים לאוכלוסיות בסיכון. 

והעמקנו את הפעילות עם אוכלוסיית הזקנים בסיכון, המכוונת לטיפול בניצולי שואה, חולים 

ית הקשישים העניים. לאוכלוסייה זו, בנינו כלי לאיתור יזום ומודל לתיעדוף דמנטיים ואוכלוסי

ההתערבות עם מטופלים בהתאם לרמת סיכון כגון: ריבוי מחלות )אונקולוגיה, דמנציה(, ניצולי 

שואה, קשישים שלא ראו רופא ואחות בשנה שחלפה, הגעות מרובות למיון ועוד. הפעילות 

בין מקצועי בהובלת אחות ועו"ס תוך יצירת חיבורים עם גורמי  מבוססת על התערבות של צוות

 תמך חברתיים בקהילה.

 

 

 ( לפי מגזרSES 1-8 : שיעור הילדים במרפאה מול שיעור העניים )4תרשים 
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בנוסף, בכוונת מאוחדת להעמיק את הטיפול באוכלוסיית נפגעי נפש. אחת התוכניות המתוכננות 

בניית רצף טיפולי בין  ע"יהיא טיפול בקבוצת המשתחררים ממחלקות פסיכיאטריות  2018-ל

מסגרות האשפוז הפסיכיאטרי לקהילה. הטיפול נעשה ע"י צוותי ברה"ן, סיעוד ועבודה סוציאלית. 

החלת רצף טיפולי אחיד על קבוצה זו תמנע פערים בין חולי נפש המשתייכים לאוכלוסיות 

 מוחלשות יותר לבין אלה הבאים מקרב קבוצות חזקות יותר באוכלוסייה.

לה, תמשך במאוחדת הפעילות לקידום האיכות הקלינית במרפאות לאוכלוסיות לצד כל א

 אוכלוסיות המגזר החרדי והערבי.להסובלות מעוני ו
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 לאומית שירותי בריאות

 הנהלה ראשית, מנהלת מערך רפואה משולבת וקידום בריאות, מרגלית שילה

 והנגשה תרבותית לאורך כל השנה.לאומית שירותי בריאות ממשיכה בפעילותה לצמצום פערים 

האתגר העומד בפני לאומית הינו גדול, המאפיינים הדמוגרפים של אוכלוסיית לקוחות לאומית שונה 

מלקוחותיה )עפ"י הגדרת ביטוח לאומי(,   18% -באופן ניכר משאר קופות החולים בכך שכ

סייה הכללית, דבר מחלקה של לאומית באוכלו 2מתגוררים בפריפריה, נתח הגבוה כמעט פי 

 שמחייב אותנו לעסוק רבות בתחום זה.

קיים נוהל מטה מחייב בנושא הנגשה תרבותית,  :בלאומית מיושמים תהליכים חוצי ארגון בנושא

קיימים ממוני כשירות תרבותית מכלל הסקטורים אשר עובדים בלאומית )רפואה, פרה רפואה 

התערבות מותאמות תרבותית ובנוסף מבצעת לאומית פעילויות מגוונות  ומנהל(, מתקיימות תוכניות

 בנושאים הבאים:

  מדריכי הנגשה תרבותית  המעבירים סדנאות הנגשה תרבותית בפריסה ארצית ולכלל

 סקטורי העובדים. 

  לאומית מבצעת סקרים בקרב עובדיה למטרת חקר ולימוד נושא הנגשה תרבותית ומבצעת

 ש. התערבות היכן שנדר

  לתמוך במטופלים על ידי העברת מידע מגשרים מהחברה האתיופית שתפקידם הכשרת

מותאם תרבותית, סיוע בתקשורת עם צוות המטפלים תוך כדי חיזוק האמון וההבנה 

ההדדית ביניהם וגישור ויישום תכניות משותפות מול אנשי מפתח בקהילה, מתנסים 

 .וכדומה

 בקידום הבריאות של מקומיות , עיריות ומועצות שתופי פעולה מול ארגונים, עמותות

חבריהם ותושביהן, במטרה לדאוג לבריאות של הפרט על ידי גורמים סביבתיים המשפיעים 

 עליו 

  פיתוח תשתיות מיחשוב מותאמות המסייעות במתן שרות לפריפריה החברתית והגאוגרפית

 ועבור מטופלים עם צרכים מיוחדים והמתקשים לצאת מבתיהם. 
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 כניות התערבות לצמצום אי שיוויוןתו

 -ייעוץ רוקחי יזום

לאומית השיקה פרויקט שמטרתו לטפל ולשפר את איכות הטיפול התרופתי ואת איכות חייו של 

 מטופל שמודעותו הרפואית נמוכה.

התיק התרופתי של המטופל, בהתאמה לפרופיל המטופל וצרכיו של במסגרת הפרויקט נערך מיפוי 

זיהוי המטופלים מתבצע באמצעים ו בשילוב של הרופא, הרוקח והמטופלהמיפוי מתבצע  הרפואיים.

הבאים: הפנייה של הרופא המטפל, פנייה יזומה של רוקח בבית המרקחת, איתור באמצעות דוחות 

של מטופלים לא מאוזנים ובקשת המטופל שנחשף לנושא זה באמצעות הפרסום במרכז הרפואי 

 יך .אליו הוא שי

רופא ובהם מתקיים  -רופא ורוקח  -רוקח, מטופל -במסגרת הפעילות מתבצעים מפגשים של מטופל

המטופלים הנכללים בפרויקט הנם  מטופלים לא מאוזנים, הסובלים  תהליך הייעוץ הרוקחי.

תרופתיים, מטופלים הזקוקים להדרכה/יעוץ תרופתי מכוון -מתופעות לוואי מטרידות, מטופלים רב

 זאת נעשה בדגש על הנגשה שפתית ותרבותית.וכל 

 

 :התפלגות ערכי המוגלובין מסוכרז לפני ואחרי ההתערבות

                 

 לפני התערבות

 

 אחרי התערבות

 

 

 

 

 

 

 

 

44% 

27% 

 8%מעל  28%

 8%-ל7%בין 

 7% -מתחת ל

39% 

26% 

 8%מעל  35%

 8%-ל7%בין 

 7% -מתחת ל
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 -חיזוק אוכלוסיית הקשיש בנגב

ארגונים:  20שרותי שיקום לקשישים. למערך שותפים  אומית הנה חלק מתוך מערך אזורי לתכלולל

משרד הבריאות, ג'וינט ישראל, עמותות שונות בקהילה, מחלקות שיקום בבתי חולים, רווחה של 

 עירייה, יד שרה, צבר ועוד. 

נבנה מהלך רב ארגוני ורב מגזרי הפועל באזור הדרום מתחילת השנה. המטרה היא שיקום ושמירת 

ם החיים בקהילה ומיצוי טיפול שיקומי הוליסטי ורציף עבורם וזאת על מנת התפקוד של קשישי

 למנוע הדרדרות בתפקוד היומיומי ולאפשר עצמאות ורווחה בתקופת הזקנה. 

העבודה המשותפת כוללת מיפוי אתגרים אזוריים, בניית תוכנית פעולה אינטגרטיבית, בניית מסד 

כים, בניית מערכת מידע ופיתוח מודולות מקצועיות, נתונים על שרותים, פיתוח כלים להערכת צר

תוך שימת דגש על יצירת שפה אחידה בהבנת החוקים והזכויות המתייחסים לשיקום קשישים 

 בנושאים כגון הנגשת מידע לקשיש ומשפחתו,  זיהוי צרכי האוכלוסייה וכד'.

את תחת מעקב ובקרה אחר פעילות זו מתבצעת  באמצעות "מסלול ניווט אישי" עבור כל קשיש וכל ז

 קבלת השירות לקשיש.

 

 -תמיכה וליווי בחולים אונקולוגיים

חובתנו וזכותנו לסייע ולעמוד לצד חולים אונקולוגים בעת גילוי מחלה אונקולוגית ובמהלך 

ההחלמה. במחוז צפון מתבצע תהליך סדור עבור חולים אונקולוגים. צוותי המרפאות מיודעים לגבי 

לה אצלם המחלה וקיימת מודעות גבוהה ליחס והשקעה עבורם. מרגע גילוי חולים אשר מתג

המחלה החולה מוזמן להכיר את צוות המרפאה אשר מלווה ומסייע במתן מידע ועזרה בשפת 

החולה  בכל ההתמודדות עם המחלה כגון טיפול בנושא אישורי התחייבויות, תרופות, עו"ס, קשר עם 

תמיכה רגשית, תמיכה טלפונית  וכל זאת בהבנה והתאמה לתרבותו עמותות שונות, קבלת טיפולים, 

תפיסת העולם של צוותי המרפאות היא לתמוך וללוות את החולה ומשפחתו בתהליך של החולה. 

 הטיפול במחלה.

 בנוסף, תורגמו חוברות מידע וזכויות לחולים אונקולוגים בשפות שונות.

 

 -שיקום מטופלים לאחר מאסר

קיים שיתוף פעולה של קציני מבחן מבית משפט קהילתי, רשות מקומית, מתבמחוז דרום בעיר לוד, 

שיקום מטופלים לאחר מאסר, כאשר חלק מהאסירים המשוחררים  שמטרתו הרווחה וגופים נוספים

חולים הנמצאים במצב של ו ים הנזקקים לטיפול בבריאות הנפשהינם חולים כרוניים, חול

 שונות כגון: סמים, אלכוהול ועוד.התמכרויות 

תוכנית סל השיקום כוללת צוותים מכלל הסקטורים.  מטרת שיתוף הפעולה הינה למנוע חזרה 

לפשיעה תוך שימוש במענים קהילתיים כתחליף לעונשי מאסר קצרים כגון התנדבות בקהילה. 

וקצין מבחן. האסיר יים קשר צמוד של האסיר המשוחרר עם העו"ס של הקופה קתהליך הלאורך כל 

זוכה למעטפת קהילתית נרחבת המסייעת לו גם בבריאותו הכללית, בבריאות הנפש וטיפול 

 בטראומה.
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רכז בית במשפט, עו"ס לאומית ושירות המבחן מקשרים בין הגורמים השונים בקהילה המעורבים 

 בתוכנית השיקום לבין בית המשפט הקהילתי.

 

 -הנגשת שפת הרופא עבור המטופל

וכנית זו מאפשרת  סימון של שפת הרופא.  בעת חיפוש רופאים ומנתחים, באתר המידע ת

"שפות" ויכול להיעזר ברופאים הדוברים את שפתו. השדה מציג  ובאפליקציה,  המטופל רואה שדה

וניתן לבחור   תצוגת השפות הינה לפי סדר אלפביתי את כל השפות אשר משויכות לרופא במערכת.

 מספר שפות.

 

 ל פעילות לצמצום אי שיוויון בשנים האחרונותערפלקציה 

 -מתן שירותי רפואה מרחוק באמצעות שיחת וידאו :טלמדיסין

השירות הורחב בשנה האחרונה עבור  שירות הטלמדיסין נועד לקרב את הרפואה לפריפריה. 

הטלמדיסין מתבצע אוכלוסיות שאינן בעלות גישה לאינטרנט ו/או לטלפון נייד חכם. מתן שירות 

בשנה האחרונה גם בין מרכזים רפואיים ולא רק בבית המטופל וזאת בכדי לאפשר למטופל שאין 

 ברשותו מחשב או מכשיר נייד להשתמש בשרות זה.

קשב בעיות אנדוקרינולוגיה ועבור מטופלים עם  ןבנוסף, השירות התרחב למקצועות נוספים כגו

 .וריכוז

 

 -שיר ישיר

פרוייקט  המסייע  בהנגשת השירות. זהו סקר מחזורי המאפשר לקבל משוב מהמטופל שיר ישיר הנו 

לאחר קבלת שרות רפואי של המטופל במרפאה, נשלח אליו מסרון למכשיר הנייד  על חווית הטיפול.

בשפתו, בו הוא בוחר אם ברצונו לתת משוב על חווית הביקור במרפאה וזאת בהשוואה לשנה 

 חווית הטיפול נעשה באמצעות שיחה טלפונית.שעברה, שהמידע אודות 

תוכנית זו הנה חלק מתהליך של פנייה יזומה למטופל על מנת להבין את צרכיו בכדי  להנגיש עבורו 

, אנו עתידים להרחיב שרות זה  ללקוחות המגזר החרדי 2018במהלך שנת  שירותים מותאמים.

 שחלקם לא מחזיק במכשירים סלולריים.

 

  -מחוז צפון –בבדיקות ממוגרפיה בקרב המגזר החרדי והמגזר הערבי שיפור היענות 

פעילות זו הנה תוכנית רב שנתית, המתקיימת  במרכזים רפואיים במגזר החרדי ובמגזר הערבי בהם 

שיעור ההיענות לביצוע ממוגרפיה הנו נמוך. הפעילות מתבצעת בשיתוף עם עמותת "אחת מתשע" 

וסר ההיענות תלויות במספר גורמים: בהבנת הבריאות ובקשר בין  ועמותת "בשבילך".  הסיבות לח

 אמונות לבריאות.  לכן נדרשה תוכנית התערבות מותאמת תרבותית.

אחיות, רופאים, נציגות קשרי לקוחות, גורמים  תהליך ההתערבות בלאומית משלב מספר סקטורים:

משפיעים בקהילה, מתקיימת עבודה סדורה מול הספקים הנייחים והניידים המבצעים בדיקות אלו. 

כמו כן, מתבצע מפגש הכנה לצוות במרכז הרפואי, סדנאות בנושא לנשות הישוב אשר כוללות בתוכן 
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מוביל דעה בקהילה לעידוד ביצוע הבדיקה סיפור אישי של מחלימה מסרטן, הצגת אישורים של 

 ומסירת חוברת מידע מותאמת שפה. 

בשיעור הבצוע. הנגשה  35% –בתוכנית זו, נראה שיפור  בבדיקות הסקר במרפאות במחוז  בכ 

 תרבותית ולשונית של  השירות שיפרה מאוד את שיעור ההיענות לביצוע הממוגרפיה.

 

 בג'וליסאחוזי ביצוע בדיקת ממוגרפיה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אחוזי ביצוע בדיקת ממוגרפיה בצפת
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  -מחוז  דרום :תוכנית לביצוע  בדיקות דם סמוי בקרב הפזורה הבדואית

אורח חייהם של מטופלים מהפזורה הבדואית, לא תמיד מאפשר להגיע למרכזים הרפואיים.  

תוכנית זו שופרה משנה שעברה כאשר בעקבות זאת, בוצעה תוכנית רב שנתית בקרב האוכלוסייה. 

הבנו את האתגרים העומדים בפנינו. לאור זאת, שמנו דגש מרבי על ההתאמה התרבותית והשפתית. 

עה וע"י דמויות דומיננטיות פאה ע"י מובילי דנערכו פעילויות להנעת המטופלים להגיע למר

פן אישי, במרפאה הוסבר להם במשפחה שיכולות להשפיע על הנבדק.  כמו כן, הוזמנו מטופלים באו

 אודות חשיבות הבדיקה, ביצוע הבדיקה ואף נעשה מעקב ובקרה להחזרת הערכה למרכז הרפואי.

 .אות הפעילות שנערכה בערוער ועררהלהלן תוצ

 

אחוזי שיפור ביצוע בדיקת דם סמוי בערוער
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