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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

                                                           
 מינהל תכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות 1
 אגף רפואה בקהילה, משרד הבריאות 2
 משרד הבריאות אגף ישראל דיגיטלי ומחשוב, 3
 המרכז הלאומי לבקרת מחלות 4
  pdf-https://www.health.gov.il/publicationsfiles/inequality.2015ראו:  5

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

                                                           
 גיאוגרפיה, אגף בכיר מערכות מידע, למ''ס -מבוסס על מידע מתחום ממ"ג 6
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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

 לספקישוב /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

                                                           

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

 

                                                           
 .אפור בצבע סומנו סטטיסטית הטיה בגין זמינות חישוב נעשה לא לגביהם אזוריםות שלהלן פמב 1



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

60 
 

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

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

64 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת ילדים –מכבי  .6מפה 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

65 
 

 נפש 1,000 -רופא לשעות שבועיות של  :רפואת ילדים -מאוחדת  .7מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

66 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת ילדים –לאומית  .8מפה 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
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 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת נשים -כללית  .9מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

68 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת נשים -מכבי  .10מפה 
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69 
 

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

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

70 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת נשים –לאומית  .12מפה 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
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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 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

73 
 

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

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

74 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת עיניים -לאומית  .16מפה 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

75 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת אף אוזן גרון -כללית  .17מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

76 
 

 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת אף אוזן גרון -מכבי  .18מפה 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

77 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת אף אוזן גרון –מאוחדת  .19מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

78 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת אף אוזן גרון –. לאומית 20מפה 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

79 
 

 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת עור –כללית  .21מפה 

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

80 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת עור –מכבי .22מפה 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

81 
 

 נפש 1,000 -שעות שבועיות של רופא ל :רפואת עור -מאוחדת . 23 פהמ

 

 



 . זמינות שירותי רפואה בקהילה: מיפוי גיאוגרפי4פרק 
 

82 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לרפואת עור –לאומית  .24מפה 

 

 



 2017אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו 
 

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 
 

86 
 

 נפש 1,000 -: שעות שבועיות של רופא לאורתופדיה –לאומית  .28מפה 
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 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

  

                                                           
מבוטחים לקופה  1800-. נמחקו תאים עם פחות מ15מבוטחים ומבוטחות מעל גיל  1000-שעות רופא ל 1

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

 
                                                           

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

 

                                                           
 מבוטחות לקופה באזור, נוכח   900-. נמחקו תאים עם פחות מ15מבוטחות מעל גיל  1,000-שעות רופא ל 3

 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

 

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

 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

 

 

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

 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

 
                                                           

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

 

 

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

 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


