
 

 דוברות
  משרד הבריאות

Spokesman  office 

Ministry of Health 
 91010ירושלים  1176ת.ד.

dover@moh.health.gov.il 
 02-5655965 פקס:   02-5081220  :טל

P.O.B 1176 Jerusalem 91010 
dover@moh.health.gov.il 
Tel: 5081220-02    Fax: 02-5655965 

 

 
25.2.20 

 00314008סימוכין:
 
 
 

 הודעה לעיתונות
 

 אי שוויון בבריאות וההתמודדות עמו" " 

 דו"ח משרד הבריאות לרגל עשור של פעילות לצמצום אי שוויון 

 27.02.20אמברגו ליום חמישי,  

 

 ( 2020פרקי הדוח מצורפים )הדוח המלא יפורסם במהלך מרץ  -תקציר

השוויון בתוצאי בריאות ובמערכת הבריאות בישראל. -אות מפרסם דוח אודות מצב איכבכל שנה, משרד הברי

 זאת לצד פעילות המערכת לצמצום אי השוויון. 

 שוויון בבריאות-נתונים אודות אי

שנים, ללא שינוי בגודל הפער מאז   4 -של נשים בלידה עולה על תוחלת החיים של גברים ב תוחלת החיים

 ער בתוחלת החיים הצפויה בין שני המינים מסתכם בשנה וחצי בלבד. הפ 65. בגיל  2015שנת 

לטובת שנים  0.3עמד הפער על  2018בשנות חיים בריאים, הפער בין שני המינים כמעט נמחק, כאשר בשנת 

 חלה עלייה בתוחלת חיים בריאים בשני המינים עם יתרון קל לנשים.   2015מאז שנת . נשיםה
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 2018-ו 2015-ב, לפי מין,  65ה ובגיל תוחלת חיים בליד 

 

 

 

 

-או על  שנים בקרב גברים בעלי השכלה אקדמית 84.5-תוחלת החיים בלידה לפי השכלה הגיעה ל  2017בשנת 

בקרב נשים באותה רמת השכלה. בכך הגיע הפער בתוחלת החיים בין בעלי השכלה גבוהה  87.9 -תיכונית ול 

 שנים בקרב נשים.  6-ב גברים ול שנים בקר 7.8 -לבעלי השכלה נמוכה ל 
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 2017תוחלת חיים בלידה, לפי רמת השכלה ומין, 

 

, ממוצע  אלף תושבים 10שיעורי פטירות מתוקננים לגיל ביישובים מעל  התרשים להלן מציג: תמותה .1

 1,000 -ל  6.0)מעל התמותה הגבוהים ביותר התרשים כולל את היישובים בעלי שיעורי  . 2014-20181לשנים   

חלק משמעותי נפש. ניתן להתרשם, כי  1,000-ל  4.9הממוצע ארצי של שיעור התמותה המתוקנן הוא . (תושבים 

כלכלית נמוכה -מהיישובים עם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר הם ישובים ערבים וישובים יהודים ברמה חברתית

מלמדת על ירידה בתמותה ברוב  2013-2017השוואה עם הממוצע לשנים צפונית. וו/או יישובי פריפריה דרומית 

 זרקא, יישוב בעל שיעור התמותה הגבוה ביותר.-היישובים, כולל בג'סר א

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 מקור: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, תחום בריאות.  1
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 , אלף תושבים 10עם מעל  תושבים לפי יישובים 1,000 -שיעורי תמותה מתוקננים ל

   היישובים עם שיעורי התמותה הגבוהים ביותר – 2014-2018ממוצע 

 

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

היישובים עם שיעורי מציג את  3.2.1בקרב יהודים. לוח  –לב גבוהה יותר בקרב ערבים, ואילו התמותה מסרטן 

 ימת. המלמדים על עודף תמותה בשתי האוכלוסיות מסיבה מסו  התמותה הגבוהים ביותר

 

 ומעלה.   45הגבוהים ביותר, בני שיעורי התמותה מתוקננים עם היישובים 
 . 2012-2015תושבים. ממוצע  10,000-יישובים עם יותר מ

 
 תמותה מסרטן  תמותה ממחלות לב 

שיעור תמותה   שם היישוב 
 100,000-מתוקנן ל

שיעור תמותה   שם היישוב 
 100,000-מתוקנן ל

 412.31 ציממוצע אר 247.05 ממוצע ארצי

 550.5 זרקא -ג'סר א 508.5 ג'דידה מכר 
 530.8 שדרות 470.3 אכסאל 

 516.8 א אור עקיב  434.1 אבו סנאן 

 511.3 אופקים  416.2 טורעאן 
 505.1 נצרת עילית  413.4 מג'ד אל כרום 

 501.8 מכר -ג'דיידה 413.3 כרמל -דאלית אל

 497.8 בת ים  403.9 קלנסווה
 495.7 אילת  403.3 זרקא -ג'סר א
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 494.5 עכו  402.1 כפר כנא 

 491.9 בית שאן  397.4 טירה 

 

התרשים להלן מציג יישובים יהודיים וערביים עם שיעורים גבוהים ביותר של חולי סוכרת לא  איזון סוכרת: 

מאוזנים. שיעור החולים הלא מאוזנים גבוה יותר בישובים הערביים. היישובים היהודיים )מהם שלושה יהודים  

בינוני  –כלכלי בינוני -רבים"( עם הערכים הגבוהים ביותר של חולים לא מאוזנים הם יישובים במעמד חברתי"מעו 

, נמוך וכוללים לרוב יישובי פריפריה דרומית וצפונית. חלק גדול מהיישובים הללו כולל אוכלוסיית עולים משמעותית 

   כגון עולי אתיופיה בקרית מלאכי או עולי ברה''מ לשעבר בערד.

 יישובים עם אחוז גבוה ביותר של חולי סוכרת לא מאוזנים 
 2019ומעלה,  25תושבים, בני  10,000ביישובים מעל 

 ישובים יהודים                                           ישובים ערבים

 

 

השיעורים הגבוהים ביותר של ביקורים במחלקות לרפואה דחופה : ביקורים במחלקה לרפואה דחופה

נצפו באזור הצפון, ובפרט באזור יזרעאל, כנרת וצפת. שיעורי הביקורים הגבוהים ביותר בשל מחלה נרשמו בעמק 

יזרעאל בפער משמעותי ביחס לאזורים אחרים. נפות כנרת וצפת מובילות משיעור הביקורים עקב סיבה חיצונית. 

 עורים הנמוכים נצפו בנפת ירושלים ויהודה ושומרון. השי
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 ביקורים במחלקות לרפואה דחופה לפי נפה וסיבת ביקור, 
 2015-2017נפש, ממוצע  1,000 -שיעור מתוקנן ל

 

 
 

מציגים מגמות בהתפלגות כוח אדם מועסק במקצועות בריאות לפי התרשימים שלהלן הבדלים בכח אדם: 

. קודות זמן. התרשימים מציגים ממוצעים תלת שנתיים ומקורם בסקר כוח אדם של הלמ"ס מחוז תעסוקה בשתי נ 

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

 הדרום, בו נרשמה ירידה. המחוזות הפריפריאליים מציגים שיעורים נמוכים משמעותית של כוח אדם. 
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במקצועות הסיעוד המגמות הם יחסית יציבות להוציא את מחוז ירושלים, בו נרשמה עלייה משמעותית בשיעור 

 וא גבוה פי שניים משיעור האחיות במחוז הדרום. האחיות בשנים האחרונות. שיעור האחיות בחיפה ה

נכרת עלייה כללית בשיעור המועסקים בכלל המחוזות. ראוי לציין את השיפור בשיעור כוח אדם   2בכוח עזר רפואי 

באזור הצפון, מחוז בעל שיעור נמוך ביותר של כוח עזר רפואי בין המחוזות. מחוז תל אביב ממשיך להוביל בשיעור 

 ך שמירה על הפער בהשוואה למחוזות אחרים. המועסקים תו

 שנתי-נפש לפי מחוז תעסוקה, ממוצע תלת 1,000-התפלגות הרופאים ל

 

 . שנים שונות. אגף מידע, משרד הבריאות כוח אדם במקצועות הבריאותמקור: 
 

 

 

 

 
אופטומטריסטים, אופטיקאים, טכנאי מעבדה רפואית ופתולוגית, טכנאי פיזיותרפיה וסייעים, מגוון מקצועות עזר כגון  וללככוח עזר רפואי  2

 ואחרים. טכנאי ועוזרי רוקחות
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 שנתי,-נפש לפי מחוז התעסוקה, ממוצע תלת 1,000-. התפלגות אחיות ל4.1.5תרשים 

 

 . שנים שונות. אגף המידע, משרד הבריאות.אדם במקצועות בריאות כוחמקור: 
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 מועסקים ברפואת שיניים ובמקצועות בריאות נוספים לפי מחוז, 

 נפש 1000-, שיעור ל2015-2017ממוצע לשנים 

 

 

 
 .  אגף מידע, משרד הבריאות 2019מקור הנתונים: כוח אדם במקצועות בריאות, 

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

 .נתוני יהודה ושומרון הינם נמוכים ולא ניתנים להצגה, על כן נכללו בסה''כ ארצי
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 הבדלים בבעלות על ביטוחי בריאות וולנטריים )שב"ן ומסחרי(: 

-ג'וינט-מכון מאיירס, מגרינברג, אלינור אבני ועירא יערי-שולי ברמלימבוסס על מחקר של 

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

ב"ן אך נמוכים  יש הבדלים מובהקים בין קבוצות אוכלוסייה. כך נמצא כי שיעורי הבעלות גבוהים יותר על ש אך

יותר על ביטוח מסחרי בקרב הנשים לעומת הגברים, המבוגרים לעומת הצעירים והחולים לעומת הבריאים; והם 

 גבוהים יותר גם בבעלות על השב"ן וגם על המסחרי בקרב היהודים לעומת הערבים.  

 

 

 

 בעלות על ביטוחי בריאות לפי קבוצות אוכלוסייה שונות )באחוזים( 

 ח מסחריביטו שב"ן  

 63 82 גברים מין*

 57 90 נשים

 60 84 44-22 קבוצת גיל*

64-45 87 63 

65+ 94 56 

 53 70 ערבים קבוצת אוכלוסייה*

 62 91 יהודים 

 57 92 חולים כרוניים מצב בריאות*

 61 84 בריאים

 39 76 חיים בעוני הכנסה*

 63 88 חיים בעוני-לא 

 60 86  סך האוכלוסייה

 
איינים שדיווחו שיש להם תוכנית שב"ן כלשהי נשאלו מהי הסיבה העיקרית להחזקתה. שיעור גבוה יותר של מרו 

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

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

שאין להם תוכנית שב"ן נשאלו איך לדעתם משפיעה העובדה שאין להם שב"ן על רמת היחס והשירות שהם  
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מקבלים מן הקופה. אומנם רוב המרואיינים ציינו כי לדעתם אין השפעה, אך יש הבדלים בין החיים בעוני לאחרים;  

 . ם אמרו שהעובדה שאין להם תוכנית שב"ן משפיעה לרעהמן האחרי  12%מן החיים בעוני לעומת   17%

 הערכת השפעת העדר הבעלות על תוכנית שב"ן על רמת היחס והשירות של הקופה )באחוזים(  

 

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

המכוסים בביטוח שלהם. באופן כללי שיעורי השימוש בביטוח המסחרי הם נמוכים, כאשר רק אחד מכל   בשירותים

ארבעה שיש לו ביטוח מסחרי דיווח שהשתמש בו בשנתיים האחרונות. אולם המצב בקרב אנשים החיים בעוני הוא  

 מהם דיווחו כי השתמשו בביטוח.   6%חמור אף יותר, רק 
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 ת הבריאות, בתמצית:פעילות מערכ
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 בברכה,                                                                    
 

 אייל בסון                          
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