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ובמיוחד העיון יום בהכנת שהשתתפו ברוקדייל ג'וינטמכון צוות חברי לכל מודים אנו
העריכה יחידת לצוות מודים אנו כן אבולעפיה. ולמאירה נאון לדניז פקטור, לחיים
שתרגמה רוזנפלד לג'ני הדיונים, ואת ההרצאות את שערכה אלון לבלהה במכון:
לוי ולויויאן שהדפיסו פישר ולאלונה שיזגל לאילנה ההרצאות, מן חלק מאנגלית

זה. פרסום של ההפקה את שתיאמה

בין לתיאום אחראית שהיתה העברית, מהאוניברסיטה שרשובכהן לרפאלה תודה
אחראית שהיתה העברית, מהאוניברסיטה היא אף פלדמן, ולקרול ההרצאות מגישי

ההרצאות. את שליוותה לגרפיקה

למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה בניהול למדע הלאומית לקרן מיוחדת תודה
מחקר מימון על לג'וינטישראל וכן כאן המוצגים הפרויקטים של חלקים מימון בעבור

זה. מפרסום חלק המהווה ,1972 קשישים תמותת
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מחברים רשימת

בכיר ומרצה לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של המדעי המנהל סגן א"זנבן צב'
דמוגרפיים במחקרים עוסק הוא בירושלים העברית באוניברסיטה לדמוגרפיה במחלקה

ישראל. אוכלוסיית על

בשנתיים העברית. באוניברסיטה לדמוגרפיה במחלקה מוסמכת שרשובכהן רפאלה
נכבדים חלקים וריכזה קשישים תמותת של בנושא בעבודתה התרכזה האחרונות

זו. בעבודה

עוסק הוא בירושלים. העברית באוניברסיטה לדמוגרפיה במחלקה מרצה 0כלקנ0 יונה
חקר של כלליים ובנושאים ישראל אוכלוסיית של שונים דמוגרפיים בנושאים השאר בין

ונישואין. בפריון אתניים הבדלים האחרונים: מחקריו בין התמותה.

הוא בירושלים. העברית באוניברסיטה לדמוגרפיה במחלקה פרופסור פרידלנדר, דב
ותהליכים היסטוריים, ודמוגרפיים תיאורטיים נושאים שונים, דמוגרפיים בנושאים עוסק

ישראל. באוכלוסיית

*
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הקדמה

פרידלנדר דב
ירושלים העברית, האוניברסיטה לדמוגרפיה, המחלקה

לרמות הגיעה בלידה החיים תוחלת שבהן המפותחות המדינות על נמנית ישראל
של כאלה ברמות לנשים. שנים ל80 וקרוב לגברים שנים מ75 למעלה של גבוהות
הינם ל64 1 גיל בין התמותה שיעורי והן התינוקות תמותת שיעורי הן חיים, תוחלת
הירידה הקשישים. בגילים הינה אלה בארצות התמותה מרבית לכן, נמוכים. בהכרח
חשובות השלכות לה ויש היסטורית, בפרספקטיבה חדש תהליך היא קשישים בתמותת
בגילים בעיקר היתה התמותה ירידת בעבר, וכלכליות. חברתיות דמוגרפיות,  ביותר
הינה התמותה ירידת כיום זאת, לעומת האוכלוסייה. להיצערות והביאה הצעירים
בתלות ניכר ולגידול האוכלוסייה, להזדקנות ומביאה הקשישים בגילים בעיקר
זה גידול מהווה הרווחה במדינות הצעירים. בדורות הקשישים הדורות של הכלכלית

הציבורית. הקופה על כבד נטל בתלות

בתמותה בעיקר קשישים, בתמותת עוסקים זה בפרסום המובאים המחקרים
במחקר מקורה הראשונה בסיסיים. נתונים תשתיות שתי על ומבוססים דיפרנציאלית,
בירושלים, העברית באוניברסיטה לדמוגרפיה המחלקה במסגרת שנערך מתמשך
שני לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה במסגרת שנערך מתמשך במחקר מקורה והשנייה
הגישה זו. את זו המשלימות שונות אנליטיות גישות שתי באמצעות נערכו המחקרים
סטטיסטיים אזורים של אוכלוסיות הן בה החקירה ויחידות אגרגטיבית, הינה האחת

פר0. ניתוחי של היא השנייה הגישה יישובים. של או

בירושלים העברית שבאוניברסיטה לדמוגרפיה במחלקה שנערך האגרגטיבי המחקר
שהוכנה סטטיסטיים נתונים של תשתית על המבוססים פרויקטים מסדרת אחד הוא
בשנים ישראל לחקר ירושלים מכון באמצעות יורק, בניו רבסון ה' צ'רלס קרן בסיוע
בשנים (שנערכו אוכלוסייה מפקדי שלושה של נתונים רוכזו זו בתשתית .19901987
הנתונים סטטיסטיים. אזורים של ברמה נוספים קבצים של וכן ו1983), 1972 ,1961
את ואפשרה בהכנתם סייעה אשר לסטטיסטיקה, המרכזית הלשכה מן התקבלו
אזורים של ברמה שונות התפלגויות של "שליפות" מאפשרת התשתית בהם. השימוש
של התקופות לגבי שונים נושאים ניתוח המאפשר דבר שלהם, הקבצות או סטטיסטיים
כמפקדים המצויים האוכלוסייה נתוני כל של עתית סדרה לקבל ניתן אלה. מפקדים
המאפשר דבר יישוב), או תתרובע סטטיסטי; (אזור גיאוגרפית יחידה כל בשביל אלה
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סוציוכלכליים מסבירים למשתנים קשריהם ניתוח תוך שונים בנושאים התמקדות
אלה. בקבצים הם אף המצויים

אוכלוסייה הזדקנות תהליכי על פרויקט זו. תשתית בסיס על נערכו כבר מחקרים מספר
מחקר ישראל.' לחקר ירושלים מכון עלידי ופורסם שהושלם הראשון היה ביישובים
לקרנות הישראלית האגודה עלידי שמומן בסיסית, תשתית אותה על המבוסס אחר
של פריון לרמת בירידה ובמיוחד בישראל, ביישובים פריון ירידת בתהליכי עוסק מחקר,
ב5:תב פורסם כבר זה מחקר של אחד שלב הסוציוכלכליות. והשלכותיה תתתחלופה

עת.2

יותר מקיף תמותה ממחקר חלק הוא זו, בחוברת המובא קשישים תמותת על המחקר
בין תמותה בהבדלי עוסק התמותה מחקר הנ"ל. הנתונים תשתית על הוא אף המבוסס
האקדמיה בניהול למדע הלאומית הקרן עלידי בתחילה ומומן בישראל יישובים
החיים תוחלות של ניתוח נערך זה פרויקט של בתחילתו למדעים. הישראלית הלאומית
אלה של והקשר ,1983 מיפקד סביב שנים 5 של לתקופה בישראל אזורים בכ600
קשישים. בתמותת המחקר התמקד בהמשך ואתניים.3 סוציוכלכליים למשתנים
הפעולה שיתוף נוצר זה בשלב הפרויקט. של מתוצאותיו אחד הוא כאן המובא המחקר
במימון והן קונצפטואלית הן השתתפו אשר ישראל, וג'וינט ברוקדייל ג'וינטמכון עם
בג'וינטמכון 6.5.93 ביום עיון יום התקיים זה פעולה שיתוף במסגרת המחקר. בהמשך
צבי ד"ר עלידי שנערך המחקר וכן האגרגטיבי המחקר תוצאות הוצגו בו ברוקדייל,
האוניברסיטה. של לדמוגרפיה ומהמחלקה לסטטיסטיקה המרכזית מהלשכה אייזנבך

קישור על ומבוסס "מעקב" מחקר הינו האגרגטיבי, למחקר בניגוד אייזנבך, של מחקרו
הפטירות לרישום (2070 של (מהמדגם 1983 של האוכלוסייה מיפקד של פרט רשומות
סעיפי כל את שכלל פרטים של קובץ התקבל זו בצורה .19881983 לתקופה

סוציוכלכליים, "שינויים .1990 ק. פלדמן, י.; סכלקנס, א.; בןמשה, ד.; פרידלנדר, 1

למדיניות השלכות בישראל; ביישובים האוכלוסייה והזדקנות דמוגרפיים תהליכים
.37 מסי ישראל, לחקר ירושלים מכון מחקרי סידרת רווחה".

Friedlander, D.; and Feldman, C. 1993. "The Modern Shift to BelowReplacement 2
Fertility; Has Israel's Population Joined the Process?" Population Studies

.47(2):295306

Friedlander, D.; and Schellekens, J. "Ethniticity, Socioeconomic Status, Loneliness 3
and Proximity to Specialized Medical Services as Determinants of Adult Mortality".
1992 International Unionof the Scientiifc Study of Population. Papers on Premature
Adult Mortality in Developed Countires: From Description to Explanation. IUSSP,

Belgium.
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או הישרדותו לגבי אינפורמציה ובנוסף ,1983 האוכלוסייה מיפקד של האינפורמציה
המוות. וסיבת פטירתם תאריך  הנפטרים ולגבי המיפקד, מאז הפרט של פטירתו
תוך קשישים של תמותה הסתברויות של ניתוחים לערוך היה ניתן זה קובץ באמצעות
במיפקד שהתקבלו ודמוגרפיים סוציוכלכליים מסבירים משתנים של האפקטים אמידת

הנ"ל. האוכלוסייה

של  אחת הרצאה הרצאות: שלוש התקיימו ברוקדייל בג'וינטמכון שנערך העיון ביום
מערכת שהציגה העברית, באוניברסיטה לדמוגרפיה מהמחלקה סכלקנס יונה ד"ר
דב פרופ' של היא השנייה ההרצאה קשישים. תמותת תהליכי לניתוח קונצפטואלית
על שהתבססה העברית, באוניברסיטה לדמוגרפיה מהמחלקה הוא אף פרידלנדר,
אייזנבך צבי ד"ר של היא השלישית ההרצאה לעיל. שתואר האגרגטיבי המחקר
של המורכב בניתוח שעסקה העברית, באוניברסיטה לדמוגרפיה ומהמחלקה מהלמ"ס
מנכ"ל תמיר, יוסי מר הדיון את סיכם הפרט. רישומי באמצעות קשישים תמותת
פרץ אריק פרופ' ברוקדייל. ג'וינטמכון של המנהל לשעבר לאומי, לביטוח המוסד
לשלוש המתדיין היה העברית האוניברסיטה של הציבור לבריאות מביתהספר
מומחים השתתפו בדיון תמיר. יוסי מר בהנחיית דיון התקיים מכן ולאחר ההרצאות
העבודה משרד הבריאות, משרד בהם שונים, ממשלה וממשרדי שונים מתחומים
האינטרפרטציה אודות נסב הדיון עיקר ואחרים. האוצר משרד הפנים, משרד והרווחה,

רווחה. בנושאי והשלכותיהם השונות בהרצאות שהוצגו הממצאים של

הוכנו שההרצאות בעוד העיון. ביום שהתקיימו והדיונים ההרצאות את מציגה זו חוברת
בעקבותיהן שהתקיים שהדיון הרי מפורט, באופן זו בחוברת וסוכמו מתמשכת בעבודה
יותר ספונטניות הן תגובות הדברים מטבע אלה. להרצאות תגובות בעיקרו מהווה

זו. בחוברת המובאים הדיונים בסיכומי ביטוי לידי הבא דבר פחות, וממוקדות

xi



מפותחות במדינות קשישים בתמותת וסיבות גורמים

0כלקנ0 יונה
העברית האוניברסיטה לדמוגרפיה, המחלקה

הקדמה .1
היתה שנים, ממאה יותר לפני שהחלה המפותחות, במדינות החיים בתוחלת עלייה
העיקרית התרומה אולם הצעירות. הגיל בקבוצות תמותה ירידת של תוצאה בעיקר

קשישים. בתמותת ירידה של תוצאה היא בזמננו החיים בתוחלת לעלייה

ל77.5 ב1940 שנים מ66 עלתה בארצותהברית נשים של החיים תוחלת לדוגמה,
הזו לעלייה 30700 רק ומעלה 65 בנות בקרב בתמותה הירידה תרמה 1960 עד ב1980.
נובעת החיים בתוחלת מהעלייה ל^60 קרוב ,1960 לאחר זאת, לעומת החיים. בתוחלת
על מבוסס (החישוב ומעלה 65 בנות הקשישות הנשים אוכלוסיית של בתמותה מירידה

.(Arriaga מ1989 נתונים

נוספות לעליות קשישים בתמותת ירידה של היחסית התרומה שבעתיד, לוודאי קרוב
היא החיים תוחלת כאשר כי היא, לכך הסיבה יותר. רבה אף תהיה החיים בתוחלת
מאוד. נמוכה הינה יחסית הצעירים בגילים התמותה יותר או שנים כ70 של ברמה

ללא אפילו שכן. הנראה ככל בעתיד? החיים בתוחלת משמעותית עלייה תיתכן האם
משום החיים, בתוחלת נוספת עלייה תיתכן הרפואית, בטכנולוגיה נוספת התקדמות
כך, מהממוצע. בהרבה גבוהה חיים תוחלת בעלות שהן תתיאוכלוסיות יש היום שכבר
בקירוב שנים 100 עד 95 של חיים לתוחלות בעתיד להגיע יהיה ניתן כי מעריכים,

.(Manton et al. 1991)

(שנתון שנים ל79 קרובה היתה ב1990 בישראל יהודיות נשים של החיים תוחלת
שנים 82.5 היתה שנה באותה ביפאן נשים של החיים תוחלת .(1992 לישראל סטטיסטי
בתוחלת לפחות שנים וחצי שלוש של נוספת עלייה תיתכן תיאורטית, לכן, בקרוב.
שתי בין משמעותיים גנטיים הבדלים שאין בהנחה בישראל, יהודיות נשים של החיים
חיים תוחלות בעלות אפילו שהן נשים של תתיאוכלוסיות ישנן אלה. אוכלוסיות
(אלה המורמונים באוכלוסיית נשים קבוצת של החיים תוחלת למשל, יותר. גבוהות
(Manton et al. 1991) שנים בכ88 נאמדת השמונים) בשנות ביטוח פוליסות בעלות שהיו
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ספק אין החיים? בתוחלת נוספת לעלייה לתרום העשויים העיקריים הגורמים הם מה
ואולם, ניכרת. תרומה להיות עשויה חדשות רפואיות טכנולוגיות של פיתוחן שלהמשך
לפחות, תיאורטית להגיע, ניתן היום המצויות בטכנולוגיות אפילו שהודגש, כפי
הבדלים צמצום עלידי וזאת הממוצע, מן רבה במידה גבוהות חיים לתוחלות

להלן. שיפורט כפי אוכלוסיות, בין שונים במאפיינים

החיים לתוחלת חברה משתני בין הקשר .2
אוכלוסייה קבוצות בין החיים בתוחלת פערים קיימים המודרניות החברות בכל
השתייכות ,(Black et ai. 1988) סוציוכלכלי סטטוס כגון חברה, משתני עלפי המוגדרות
משפחתי מצב ,(Idler 8c Kasl 1992) דתיות ,(Hempstead <cf Rosenwaike 1989) אתנית
נשים ותעסוקת (Hunter 1975) מקצועי ענף כמו נוספים, ומשתנים (Goldman 8l Hu 1990)

תמותה ולשיעורי החיים לתוחלת קשורים הללו המשתנים כל .(Hibbard <cf Pope 1991)
הבריאות; מצב על המשפיעים התנהגות דפוסי (1) שהם: מתווכים' 'משתנים באמצעות
בריאות לשירותי נגישות (4) חברתייםנפשיים; גורמים (3) פיסיים; חיים תנאי (2)
אחד כל של קצר תיאור להלן גנטיים. וגורמים מוקדמים חיים תנאי (5) וניצולם;

.(1 תרשים (ראה המתווכים מהמשתנים

השפעתם ודפוסי המתווכים המשתנים הגדרת .3
Health Related) הבריאות מצב על המשפיעים התנהגות דפו0י 3.1

:(Behaviour
הרגלי עישון, הן התמותה ועל הבריאות על להשפיע העשויים התנהגות לדפוסי דוגמאות

גופנית. ופעילות תזונה

הבריאותי. המצב על הרסנית השפעה בעל התנהגות לדפוס ידועה דוגמה הוא העישון
כי מעריכים הנשימה. בדרכי ממאירות למחלות מעבר הרבה חורגת העישון השפעת
ממאירות מחלות מאשר דם וכלי לב ממחלות תמותה יותר להרבה גורם העישון
לב מחלות של העיקריים הסיכון מגורמי אחד למעשה הינו העישון .(Ravenhoit 1990)

.(Smil 1989)

ככל עולה לב ממחלות התמותה הבריאות. על להשפיע הם גם עשויים תזונה הרגלי
מורידה, יין של מבוקרת שתייה זאת, לעומת גדלה. החי מן שומן עתיר מזון שצריכת

.(Smil 1989) לב ממחלות התמותה רמת את הנראה, ככל
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השישים. שנות מאז לב ממחלות בתמותה ירידה היתה המפותחות המדינות במרבית
בשנות גברים של החיים בתוחלת העלייה למגמת העיקרית הסיבה היא זו ירידה
הנראה, ככל נבעה, לא לב ממחלות בתמותה הירידה .(BourgeoisPichat 1985) השבעים
יש .(Smil 1989) החי מן שומן של יחסית גדולות כמויות המכיל מזון בצריכת משינוי
Thomas <ef O'Reilly) סיגריות בצריכת מהירידה לפחות חלקית נובעת הירידה כי טענה
בארצות לב ממחלות בתמותה הירידה שעיתוי הינו, זו לטענה מתאים ממצא .(1989

.(Ravenhoit 1990) סיגריות בצריכת הירידה לעיתוי מקביל הזאת במאה הברית

:(Material Living Conditions) פיסיים D"n 1Nin 3.2
העשויים פיסיים חיים לתנאי דוגמאות העם מזוהמת לסביבה וחשיפה קשים דיור תנאי
להשפיע עשויים למשל, ולחות, קור התמותה. רמת על ולכן בריאותי מצב על להשפיע
לתמותה נקשר התעשייה עלידי אוויר זיהום הנשימה. ודרכי לב ממחלות התחלואה על
של לעישון לאמעשנים של החשיפה .(Biane 1985) הנשימה בדרכי ממאירות ממחלות

.(Beagiehole 1992) לב ממחלות התמותה את מגבירה  פסיבי עישון  אחרים

:(Psychosocial Living Factors) חברתייםנפשיים גורמים 3.3
הבריאות רמת על חיובית השפעה תומכות חברתיות שלמסגרות הראו, מחקרים
תומכות חברתיות מסגרות של חיובית השפעה נמצאה אחד במחקר החיים. ותוחלת
וגודל בריאותי מצב בין חיובי קשר גילה זה מחקר לב. חולי של בריאותם מצב על
להשפיע עשויות דתיות חיים מסגרות .(O'Reilly A. Thomas 1989) התומכת הקבוצה

וקהילתית. דתית פעילות דפוס באמצעות החיים תוחלת על חיובית

:(Supply/Use of Health Care) וניצולם בריאות לשירותי הנגישות 3.4
שולית היא החיים בתוחלת לעלייה רפואיות טכנולוגיות של התרומה כי טענה קיימת
השנייה, העולם מלחמת שלפני התקופה לגבי נכונה זו טענה כי ייתכן .(McKeown 1979)

בתוחלת לעלייה רפואיות טכנולוגיות של התרומה השנייה, העולם מלחמת אחרי אולם
באנגליה שנערכו במחקרים .(Poikoiainen £ Eskoia 1986) יחסית גדולה היתה החיים
בתמותה מהירידה המידה באותה נהנו תתיהאוכלוסיות כל לא כי נמצא ובהולנד
הבדלים שקיימים כך על שמעיד מה הרפואית, בטכנולוגיה מההתקדמות הנובעת

.(Mackenbach et ai. 1989) וניצולם הבריאות שירותי בנגישות

:(EarlyLife Conditions) גנסיים וגורמים מוקדמים חיים תנאי 3.5
קיים, מבוגרים. תמותת על גדולה השפעה בילדות חיים שלתנאי לכך רבות עדויות יש
שיעורי כי לכך עדות יש לב. ממחלות ותמותה בילדות תזונתית רמה בין קשר למשל,
באזורים שנולדו אלה בקרב יותר גבוהים הנשימה בדרכי מסוימות ממחלות התמותה

.(Elo 8l Preston 1992) בעבר יחסית גבוהה היתה התינוקות תמותת שבהם



^ במערכת העיקריים המשתנים בין קשרים :1 תרשים

 כנברי מעמד
עשירון ן
עניון

o M  מוות םיבות

£  'nun !nun ] I I hc ^יידם
ם השבית f f .
q 960 קשישים ז ז ו ו ז
* (תיכונית) 1 .
n . 1

/* , , ^ M  מוות fםיבות ^ ca םרםז ^■
g PROX nnu'*J ► I I e a"n mmn
^ מתווכים 65 65 בגיל
3 1 1 1

a ,  m מוות םיבות ^_
o ^ in זיהומיות

I ETAF npn3N , I | '

, m  nnn nn'0
► ot nnnN

rel nivn



5 מפותחות במדינות קשישים לתמותת וסיבות גורמים

של ההשפעה מידת היא אחת דוגמה התמותה. על המשפיעים גנטיים גורמים קיימים
באופן במיוחד גדולה איננה זו השפעה לב. ממחלות התחלואה על הכולסטרול רמת
על הכולסטרול רמת בהשפעת גדולים אינדיבידואליים הבדלים קיימים אולם, כללי.
רמת של ההשפעה שמידת כן, אם ייתכן, .(Smil 1989) לב ממחלות התחלואה

גנטיים. לגורמים קשורה לב ממחלות התחלואה על הכולסטרול

באמצעות החיים תוחלת על החברה משתני השפעת דפוסי .4
המתווכים המשתנים

ומצב דתיות אתנית, השתייכות סוציוכלכלי, סטטוס  החברה משתני כיצד נראה עתה
עשויים האלה מהמשתנים אחד כל קשישים. תמותת על להשפיע עשויים  משפחתי
לעתים .(1 תרשים (ראה אחד מתווך ממשתנה יותר באמצעות תמותה על להשפיע
רמת לבין מסוים חברה משתנה בין המתווך העיקרי המשתנה מהו לקבוע קשה קרובות

התמותה.

ה0וצ'ו>לכלי ה000ו0 השפעת 4.1
בין תמותה, ורמת סוציוכלכלי סטטוס בין מובהק קשר על מצביעים רבים מחקרים
רמת כי נמצא, עלפירוב השכלה. רמת לפי או הכנסה, רמת לפי נמדד סטטוס אם
סוציוכלכלי סטטוס יותר. גבוה סטטוס בעלות שכבות בקרב יחסית נמוכה התמותה
האפשרות קיימת תיאורטית המתווכים. מהמשתנים אחד כל באמצעות להשפיע עשוי
ומצב סוציוכלכלי סטטוס בין הקשר כלומר, בריאותי, מצב לפי סלקטיביות קיום של
מחקרים אולם סוציוכלכלי. סטטוס על בריאותי מצב של מההשפעה נובע בריאותי
לפי תמותה פערי של בהסבר משנית חשיבות בעל הינו זה השפעה כיוון כי הראו

.(Black et al. 1988) סוציוכלכלי סטטוס

הבריאות: מצב על המשפיעים התנהגות ד9ו0י
בארצותהברית סוציוכלכלי. סטטוס קבוצות בין בעישון הבדלים למשל, קיימים,
מחלת היום אולם עשירים". כ"מחלת הריאות סרטן מחלת נחשבה החמישים בשנות
.(Nam et al. 1992) יחסית נמוך סטטוס בעלות שכבות בקרב יותר שכיחה הריאות סרטן

הקשר היום בארצותהברית. החמישים בשנות עשירים מחלת נחשבו הן גם לב מחלות
יותר החזקה בירידה הינו ההסבר מן שחלק ייתכן הפוך. הינו סוציוכלכלי מעמד עם

יחסית. גבוה סטטוס בעלות שכבות בקרב העישון בהיקף
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מחקר גופנית. ופעילות תזונה בהרגלי סוציוכלכלי סטטוס לפי הבדלים גם נמצאו
גופנית פעילות פחות יש יחסית נמוך סטטוס בעלות שכבות שבקרב מצא, באנגליה

.(Marmot 1992) הפנאי בשעות

פיסיים: חיים תנאי
היכולת חוסר למשל, הפיסיים. החיים תנאי על להשפיע עשוי סוציוכלכלי סטטוס
נמוך סטטוס בעלי פועלים לב. ממחלות בתמותה לעלייה לגרום עשוי הבית את להסיק
על להשפיע העשויים ולרעש, לאבק מסוכנים, לכימיקלים יותר חשופים יחסית
כהסבר פיסיים חיים לתנאי בלבד משנית חשיבות מייחס Black Reportn בריאותם.
למחלות המיוחסים המוות מקרי שמספר משום באנגליה, בתמותה סטטוס להבדלי

.(Blane 1985) יחסית קטן הוא פיסיים חיים לתנאי הקשורות

חברת"םנפש"ם: גורסים
חיים תנאי באמצעות התמותה על להשפיע עשוי הסוציוכלכלי הסטטוס בנוסף,
למשל הנמוך, המעמד בקרב יותר שכיחים מתח מצבי כי ייתכן חברתייםנפשיים.
פנאי לשעות עיסוקים פחות גם יש הנמוך מהמעמד לפרטים כלכליות. מבעיות כתוצאה

.(Mackenbach 1992) תומכות מסגרות ופחות ,(Marmot 1992)

וניצולם: בריאות שירות' של נגישות
אמצעים וניצולם. בריאות שירותי של הנגישות על להשפיע עשוי סוציוכלכלי סטטוס
על להשפיע עשויה והשכלה יותר, טובים שירותים קבלת לאפשר עשויים כלכליים

בריאות. שירותי של אופטימלי ניצול ועל המודעות

רופא אצל ביקורים בשכיחות מובהק הבדל נמצא לא בהולנד שנעשה במחקר
בעלות השכבות בקרב כי נמצא אולם שונה. סטטוס בעלות שכבות בין המשפחה
אין כאשר רופא אצל יותר תכופים לביקורים לבוא נטייה קיימת יותר נמוך סטטוס
שכיחות חיוני, היה רפואי ייעוץ כאשר זאת, לעומת ,("overconsumption") בכך צורך
יותר גבוה סטטוס בעלי אצל .("underconsumption") מספיקה בלתי היתה הביקורים
בקרב כי גם נמצא רפואיות. בעיות למנוע עלמנת רופא עם להתייעצות הנטייה בלטה
יותר גבוה למומחה הפניה לקבל הסיכוי יחסית, גבוה סטטוס בעלות שכבות

.(Mackenbach 1992)

של לשיעור נצפה לכן יותר. גבוהה יחסית נמוך סטטוס בעלות שכבות בקרב התחלואה
בתיחולים של בנגישות סטטוס הבדלי אין אם אלה, שכבות בקרב יותר גבוה אשפוז

■ בין האשפוזים בשכיחות מובהק הבדל נמצא לא בנורבגיה שנעשה במחקר ובניצולם.
: בין בתחלואה הבדלים שיש בעובדה מתחשבים כאשר שונה, סטטוס בעלות שכבות
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בתי אין שבנורבגיה לעובדה קשור זה שממצא ייתכן .(Dahl <cf Nord 1989) אלה שכבות
פרטיים. חולים

:(EarlyLife Conditions) מוקדמים חיים תנאי
של פונקציה היתר בין הינו גובה גובה. הינו מוקדמים חיים לתנאי אחד אפשרי מדד
.(Mackenbach 1992) שונה סוציוכלכלי סטטוס של גם ולכן ילדות, ומחלות תזונה
הבדלים אין כאשר גם מבוגרים תמותת מסביר נמוך גובה כי נמצא אחדים במחקרים
סוציוכלכלי שלסטטוס כך על להצביע יכול זה ממצא נוכחי. סוציוכלכלי בסטטוס

.(Marmot 1992) יותר מבוגרים בגילים התמותה על משמעותית השפעה בילדות

אתנית השתייכות 4.2
כאשר גם קשישים, תמותת על ולכן בריאותי, מצב על להשפיע עשויה אתנית השתייכות
משפחתי. ומצב דתיות סוציוכלכלי, סטטוס מבחינת אתניות קבוצות בין הבדלים אין
בארצות קשישים יהודים של הגבוהה התמותה היא בתמותה אתניים להבדלים דוגמה
Rosenwaike) הסטטוס משתנה על פיקוח תחת וזאת הארצי לממוצע יחסית הברית,

.(1990

מכרעת. חשיבות בעל הינו בתמותה אתניים בהבדלים סוציוכלכלי סטטוס על הפיקוח
בארצותהברית. ולבנים שחורים בין בתמותה משמעותיים הבדלים למשל, קיימים,
סוציו סטטוס אותו בעלי ולבנים שחורים משווים כאשר נעלמים אלה הבדלים אולם

.(Rogers 1992) משפחתי ומצב כלכלי

משתנים מספר באמצעות קשישים תמותת על להשפיע יכולה אתנית השתייכות
במיוחד: חשובים מהם שניים מתווכים,

על משפיעה אתנית השתייכות כי ייתכן בריאותי: מצב על המשפיעים התנהגות דפו0'
יחסית אירלנד ילידי בקרב כבד ממחלות הגבוהה התמותה לדוגמה, תזונה. הרגלי
בצריכת אלה אתניות קבוצות בין הבדלים על מעידה בארצותהברית איטליה לילידי

.(Rosenwaike 8l Hempstead 1989) אלכוהול

חיים בתנאי אתניות קבוצות בין הבדלים קיימים כי ייתכן מוקדמים: חיים תנאי
יחסית גבוהה תמותה פינלנד במזרח שנולדו למבוגרים כי למשל, נמצא, מוקדמים.
השפעתם על מצביע זה ממצא נוכחי. מגורים למקום קשר ללא איסכמיות לב ממחלות
ההבדל מהמערב. פינלנד מזרח נבדל במה ברור לא אגב, מוקדמים. חיים תנאי של
או תזונה בהרגלי בילדות, סוציוכלכלי בסטטוס מהבדלים הנראה, ככל נובע, איננו
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על להשפיע עשויה אתנית השתייכות לאלה, בנוסף וזסתס)^). 1987) המים באיכות
גנטיים. גורמים באמצעות התמותה

דתיות 4.3
שלושה באמצעות קשישים תמותת על ולכן בריאותי מצב על להשפיע עשויה דתיות
ההשתייכות הסוציוכלכלי, הסטטוס משתני כאשר אפילו לפחות, מתווכים משתנים

מפוקחים. המשפחתי והמצב האתנית

תזונה. הרגלי על להשפיע עשויה דתיות בריאותי: מצב על המשפיעים התנהגות ד9ו0י
שכיחות אחרות, דתיות ולקבוצות למורמונים כי למשל, הראו, אפידמיולוגיים מחקרים
.(idler £ Kasl 1992) אלכוהול ולצריכת לעישון הקשורות מחלות של יחסית נמוכה

מסגרות של החיובית השפעתן על המצביעים מחקרים יש חברתייםנפשיים: גורמים
דתיות של מובהקת השפעה מצא קשישים של מעקב מחקר בריאותי. מצב על דתיות
idler) התנהגות בדפוסי הבדלים אין כאשר גם בארצותהברית ויהודים נוצרים בקרב

.(A Kasl 1992

להשתמש המסרבות דתיות קבוצות של קטן מספר יש וניצולם: בריאות 'nn'w 1W nnu'l}
מונע. חיסון כמו מסוימות רפואיות בטכנולוגיות

משפחת' מצב 4.4
סוציו בסטטוס הבדלים אין כאשר גם בריאותי מצב על להשפיע עשוי משפחתי מצב
גורמים דרך בעיקר הנראה ככל היא זו ישירה השפעה אתנית. והשתייכות דתיות כלכלי,

חברתייםנפשיים.

החשובה התומכת החברתית המסגרת אולי היא המשפחה נפשיים: חברתיים גורמים
ורווקים גרושים לאלמנים, כי הראו רבים מחקרים (O'Reilly 8l Thomas 1989) ביותר
ניתנת זו תופעה השונות. הגיל בקבוצות לנשואים בהשוואה יותר גבוהים תמותה שיעורי
בריאותי מצב בעלי ונשים גברים של הקושי כמו סלקטיביות, עלידי בלבד חלקי להסבר

.(Hu £ Goldman 1990) בניזוג למצוא לקוי,

נוספים /772/7 'uvun 4.5
ותעסוקת מקצועי ענף הם התמותה על להשפיע העשויים נוספים למשתנים דוגמאות
מסוימות ממחלות מוגברת לתמותה הקשורים פחם, כריית כגון מקצועות, יש נשים.

(Hunter 1975)
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מחוץ ותעסוקה בית עקרת  תפקידים שני של השילוב כי מצא, בארצותהברית מחקר
השפעה לבית מחוץ לתעסוקה כי נמצא, נשים. של הבריאותי במצב פוגע איננו  לבית
בריאותי ומצב השכלה על מפקחים כאשר גם החיים, תוחלת על חיובית אולם חלשה
על משפיעה נשים תעסוקת כי ייתכן .(Hibbard £ Pope 1991) המחקר תקופת בתחילת

חברתייםנפשיים. גורמים באמצעות התמותה

ומסקנות סיכום .5
לא מתווכים. משתנים מספר באמצעות החיים לתוחלת קשורים החברה ממשתני חלק
מסוים חברה משתנה קשור באמצעותו העיקרי המתווך המשתנה מהו ברור תמיד
כי נראה, זאת בכל זה. בעניין חברות בין הבדלים יש כי ייתכן החיים. לתוחלת
לעומת בתמותה. סטטוס להבדלי כהסבר משנית חשיבות פיסיים חיים בתנאי להבדלים
בהסבר יחסית רבה חשיבות יש הבריאותי המצב על המשפיעים התנהגות לדפוסי זאת,
מתווכים משתנים של היחסית חשיבותם מהי ברור לא בתמותה. סטטוס הבדלי של

אחרים.

מצב על המשפיעים התנהגות דפוסי באמצעות לתמותה קשורה אתנית השתייכות האם
מקבוצה משתנה בוודאי התשובה גנטיים? גורמים או מוקדמים חיים תנאי הבריאות,
התנהגות דפוסי באמצעות בעיקר בתמותה קשורה דתיות לשנייה. אחת אתנית
ככל קשור משפחתי מצב חברתייםנפשיים. וגורמים הבריאות מצב על המשפיעים

חברתייםנפשיים. גורמים באמצעות בעיקר בתמותה, הנראה
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ודתיות מוצא רווחה, השכלה,
19831972 בישראל קשישים תמותת ודפוסי

שרשובכהן רפאלה 0כלקנ0 יונה פרידלנדר דב
ירושלים העברית, האוניברסיטה לדמוגרפיה, המחלקה

מבוא1 .1
בקרב חיים ותוחלות מוות סיבות לפי התמותה רמות את מנתח להלן המוצג המחקר
.1972 לשנת השוואה עם 1983 שנת סביב בישראל היהודים הקשישים אוכלוסיית
קיימים הערבית האוכלוסייה לבין שבינה משום היהודית, לאוכלוסייה מוגבל הניתוח
חלוקה לפי הוגדרו הניתוח יחידות ותרבותיים. סוציוכלכליים ניכרים, הבדלים
הבדלים שקיימים כך, על מצביע המחקר סטטיסטיים. אזורים על המבוססת גיאוגרפית
ובעיירות, בערים מדובר אם בין השונים, באזורים הקשישים של התמותה ברמות ניכרים
לנתח היא העבודה של העיקרית המטרה יותר. קטנים ביישובים מדובר אם ובין
הגורמים על ולעמוד האזוריות היחידות בין קשישים בתמותת ההבדלים את ולהסביר

ו1983. 1972 בין קשישים בתמותת השינוי על שהשפיעו העיקריים

למתן מאוד ומסובסדות מקיפות מסגרות כולל נרחבות, רווחה תכניות ישראל למדינת
זאת, למרות לסוגיהם. הבריאות שירותי כל את כמעט המכסות רפואיים, שירותים
שבע לכדי מגיעים אלה הבדלים השונים; היישובים בין החיים בתוחלות הבדלים קיימים
להסביר ניתן כיצד .1983 בשנת הלידה בעת שנים ולעשר ,65 בגיל החיים בתוחלת שנים
לכל? ובריאות רווחה שירותי המספקות הקיימות התכניות לאור זו, מעין שונות
יחידות בין ההבדלים הקיימים, הרווחה שירותי למרות כי היא המרכזית ההשערה
במספר וכן בדתיות, במוצא, החברתי, ו/או הכלכלי הסטטוס ברמת האוכלוסייה,

הישראלית הלאומית האקדמיה בניהול למדע הלאומית לקרן מודים המחברים 1

את מביעים אנו זה. מחקר של יותר המוקדם השלב נערך שבתמיכתה למדעים,
המחקר. של יותר המתקדמים בשלבים תמיכתו על ברוקדייל לג'וינטמכון תודתנו
קשישים תמותת דפוסי להשוות כדי הפרויקט את להרחיב אפשרה זו תמיכה
להביע ברצוננו כמוכן השבעים. שנות שבראשית לאלה השמונים שנות בראשית
לנו שסייעו ויס וחגית קלופשטוק יפעת פלדמן, קרול סיון, לאורלי תודתנו את
זה מאמר של יותר מוקדמת לגרסה תיקונים הציעה אוקון ברברה המחקר. בביצוע
שעזרו ברוקדייל מג'וינטמכון אלה לכל להודות ברצוננו תודה. אסירי ואנו

לוי. לוויויאן ובעיקר זה למאמר ובגרפיקה בהדפסות
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של החיים תוחלת ברמות השינוי את והן ההבדלים את הן מסבירים נוספים, אפיונים
הקשישה. האוכלוסייה

תמותה שיעורי על מסבירים משתנים מספר של השפעתם ניתוח מוצג כמוכן,
המטופלות השאלות אחת הקשישים. בקרב עיקריות מוות סיבות לגבי מתוקננים,
קשורים המסבירים המשתנים לבין החיים תוחלת בין הקשרים האם היא, זה במחקר

מסוימות? מוות לסיבות

קודמים מחקרים .2
חדשה. מחקרית סוגייה אינם סוציוכלכליים משתנים לבין תמותה רמות בין קשרים
סוציוכלכליים משתנים בין אקולוגיים קשרים בלונדון נחקרו ה19 במאה כבר לדוגמה,
ובמדינות אנגליה של נוספים באזורים נערכו דומים מחקרים התמותה. רמת לבין
של באנגליה מחוזות בששמאות החיים תוחלת של ניתוח .(Antonovsky 1967) אחרות
הנוכחית המאה לגבי .(Firedlander et al. 1985) בספרות לאחרונה הופיע ה19 המאה
בתמותה. הבדלים להסביר שמטרתם אקולוגיים ניתוחים מספר בספרות למצוא ניתן
שהתמקדו שיקגו, של האוניברסיטה במסגרת המחקרים סדרת את לציין ראוי ביניהם
שעשו יותר, חדשים מחקרים ל1960. 1930 השנים בין שיקגו באזור האקולוגיים ביחסים
silver) בארצותהברית נערכו תמותה, דפוסי ניתוח לצורך האקולוגיים ביחסים שימוש
ביותר החשוב הממצא .(Sakai 1986) וביפן (McMichael 1985) באוסטרליה ,(1972
לפי הכללית התמותה ברמות הבדלים של קיומם הוא הללו המחקרים לכל המשותף
היסטורית פרספקטיבה בעלי מחקרים כן, על יתר והכלכלי. החברתי הסטטוס משתני
בתוחלת השונות של כמסביר הסוציוכלכלי הסטטוס של שחשיבותו כך, על מצביעים
Preston A van de Walle 1978; Friedlander et al. 1985;) הזמן עם לעלות נוטה החיים,
כדי דיו מפורט היה לא הללו המחקרים מן אחד אף אולם, .(Mosk 8l Johansson 1986

שנעשה כפי רב במספר מסבירים משתנים עם האקולוגיים הקשרים של ניתוחים לאפשר
הנוכחי. במחקר

בישראל הסוציוכלכליים והסבריהן החיים תוחלת רמות על שנעשו המחקרים מספר
בעיקר עסקו וה70, ה60 בשנות נערכו אשר בתמותה, שונות על מחקרים ביותר. מוגבל
.(1973 ואחרים פרץ ;1966 (מיוזם אפשריים כהסברים בישראל והוותק המוצא בהשפעת
ארצות (אירופה, הלידה מקום השפעת את מדד ואחרים פרץ של ביותר מפורט מחקר
בישראל. הוותק משתנה על פיקוח תוך וישראל), אפריקה, צפון באסיה, התיכון המזרח
רמות בין ההתכנסות לדפוסי מתייחס זה מחקר שהעלה ביותר המעניין הממצא
בקרב המקבילות הרמות לבין אלה, שונים ממוצאים חדשים עולים בקרב התמותה
קבוצות בין השוואה נעשתה ,(1983 ואחרים (פרץ מעקב במחקר יותר. ותיקים עולים
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היו 19731969 בשנים כי הראה המחקר מוות. סיבות לפי תמותה לרמות באשר אלה
ממצא המוצא. קבוצות בין שונות מוות מסיבות התמותה ברמות ניכרים הבדלים עדיין
לפי מוות מסיבות תמותה שיעורי של ניתוח נערך בו הנוכחי, למחקר ביותר רלבנטי זה
המחקר של היעדים אחד ו1983. 1972 לשנים הגיאוגרפיים האזורים בסיס על מוצא
ה70 שנות מאז נחלשו משמעותיות אתניות השפעות האם לבדוק הוא הנוכחי
הן מידה באיזו כן ואם השמונים, שנות בתחילת קיימות עדיין הן והאם המוקדמות

סוציוכלכליים. הבדלים באמצעות מוסברות

גילה הוא בישראל. יישוב מקומות ב70 מתוקננים תמותה שיעורי ניתח (1988) Anson
רווחה. משתני לבין בינם גומלין קשרי ומצא ביניהם, ניכרים הבדלים

במרכז הבריאות שירותי לחקר היחידה בידי שהתבצע וארוךטווח, חשוב פרויקט
תינוקות תמותת של שונים בהיבטים עסק תלאביב, אוניברסיטת  שיבא הרפואי
בשיעורי משמעותיים ועדתיים סוציוכלכליים הבדלים התגלו בישראל. שונים ביישובים
בהבדלים התמקד זו יחידה של אחר מחקר .(1988 ואחרים (בראל התינוקות תמותת

.(1992 ואחרים (לוסקי רבתי בתלאביב שונים אזורים בין מבוגרים בתמותת

בתמותת ומגמות 0וציוכלכלי ב00סו0 שונות הגירה, דפוסי .3
קשישים

ועד המוקדמות השבעים שנות מאז בקירוב וחצי בשנתיים גדלה 65 בגיל החיים תוחלת
במעט. אך עלתה היא זו לתקופה הקודמים העשורים שני במשך ואילו ה80, שנות סוף
ו2. 1 בתרשימים לראות שניתן כפי המפותחות מהמדינות לרבות משותפת זו מגמה
שנות מאז ועקבית משמעותית ירידה חלה וצעירים תינוקות בתמותת בעוד כי מתברר
יחסית. חדשה תופעה היא קשישים בתמותת הירידה הרי המוקדמות, החמישים
חיים לתוחלת לצפות ניתן תנאים באלו חשובה. אנאליטית שאלה לכן, מתעוררת,
של הממצאים אחד במיוחד? נמוכה תהיה היא תנאים ובאלו ,65 בגיל במיוחד גבוהה
עיקריים משתנים שלושה הם ודתיות סוציוכלכלי סטטוס מוצא, כי הוא זה מחקר

.65 בגיל החיים תוחלת רמת בהסברת

משתני סוציוכלכלית. והן אתנית הן רבה, הטרוגניות עם הגירה מדינת היא ישראל
השפעתם. ניתוח על המקשה דבר הדוק, באופן ביניהם קשורים הללו והסטטוס המוצא
הן שונים, ודמוגרפיים חברתיים בהיבטים הבדלים של קיומם על הצביעו רבים מחקרים
עסקו אשר ו1983) 1973) ושותפיו פרץ של מחקריהם בארץ. ותק לפי והן מוצא לפי
משתנה שונים בגילים מבוגרים בקרב החיים תוחלת אכן, כי הראו בתמותה בשונות
(ללא ישראל שילידי מראה, זה, ממחקר שהועתק ,1 לוח אלה. גורמים לשני בהתאם
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באים אחריהם כאשר ביותר, הגבוהה החיים מתורולת נהנים הוריהם) למוצא קשר
ניכר. באורח יותר נמוכה אפריקה ילידי של החיים תוחלת ואילו ואירופה; אסיה ילידי
המחברים פרץ. של במחקר הן גם נותחו אלה להבדלים התורמות המוות סיבות
זאת עם יחד בארץ. הוותק שעלה ככל להצטמצם נטו הללו שההבדלים כך על מצביעים
מארצות העולים אוכלוסיית של התמותה שיעורי האחרונות, בשנים שאפילו לציין יש
שקיימת מכיוון אחרות. מוצא קבוצות בקרב השיעורים מאשר יותר גבוהים אפריקה
השאלות שאחת הרי הסוציוכלכלי, המשתנה לפי מוצא קבוצות בין גבוהה שונות
על מפקחים כאשר מתמידים עדיין מוצא לפי בתמותה הבדלים האם היא החשובות
מאז השתנה הנקי המוצאי האפקט של חשיבותו מידה ובאיזו הסוציוכלכלי המשתנה
זו. שאלה על לענות מנסה הנוכחית בעבודה המובא הניתוח השבעים? שנות תחילת

המשתנים והגדרת ה000י00יים המקורות .4
הניתוח יחידות

כדי גיאוגרפיות יחידות של הסטטיסטיים בנתונים שימוש נעשה הנוכחי במחקר
מאזורים מורכבות הבסיסיות היחידות התמותה. ברמות השונות את להסביר
אלה לסטטיסטיקה. המרכזית הלשכה בידי מוגדרים שהם כפי מקובלים, סטטיסטיים
ובנתונים הארצי המיפקד בנתוני להשתמש ניתן שלגביהן ביותר הקטנות היחידות הן
הינן סטטיסטיים אזורים של האוכלוסיות כאשר אולם, מוות. מקרי על סטטיסטיים
שימוש נעשה הכל, בסך אלה. אזורים של הקבצות על מתבסס הניתוח מדי, קטנות

מבוסס מוות סיבות לפי התמותה שיעורי ניתוח החיים. תוחלת בניתוח הקבצות בכ580
אלה בניתוחים היחידות מספר הנתונים. מגבלות עקב זאת יותר, גדולות הקבצות על
שיטות ועל התמותה לוחות בחישוב שננקטו השיטות על נוספים פרטים .65 הוא

א'. בנספח למצוא ניתן ההקבצה

הגילים מבנה
לישראל שהגיעו עולים הם ב1972, ובוודאי 1983 בשנת הבוגרת האוכלוסיה מרבית
במידה זו אוכלוסייה של הגילי המבנה מבוסס כיום, גם .19511948 של העלייה בגלי
אסיה מארצות עולים שבקרב חשש היה לארץ. הגעתם בעת הגילים דיווח על רבה
בעיקר גילים, התפלגויות לגבי ידועה תופעה  גיל על בדיווח הגזמה היתה ואפריקה,
שלוחות היא ההשלכות אחת .(Carrier <ef Fanage 1959 למשל (ראה מסורתיות בחברות
מוטים תמותה שיעורי להניב עלולים כאלה גילים התפלגויות על המתבססים תמותה
שננקטו בדרכים דן ב' נספח החיים. בתוחלת הטיה גם ומכאן הגבוהים, בגילאים
רצינית שהטיה היא המסקנה זה. מסוג אפשריות טעויות לאור החיים תוחלות לבדיקת

סבירה. איננה אלה אוכלוסיות בקרב
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תלויים משתנים
אנו בנוסף .E65 ,65 בגיל החיים תוחלת הוא זה במחקר העיקרי התלוי המשתנה
65 הגיל לקבוצת מתוקננים שיעורים וכן גיל לקבוצות סגוליים תמותה שיעורי מגדירים

מוות. סיבות של עיקריות קטיגוריות בחמש שימוש תוך ומעלה,

מידבקות. ממחלות מתוקננים או סגוליים תמותה שיעורי :M^
דם. וכלי לב ממחלות מתוקננים או סגוליים תמותה שיעורי :Mhcx

סרברווסקולריות. ממחלות מתוקננים או סגוליים תמותה שיעורי :McvajI

ממאירים. גידולים של הסוגים מכל מתוקננים או סגוליים תמותה שיעורי :Mcaj(

האחרות. הסיבות מכל מתוקננים או סגוליים תמותה שיעורי :Mo"

מרובות. ברגרסיות שימוש תוך מנותחים אלה תלויים משתנים

מסבירים משתנים
האפשר, ככל הוגדרו, הקשישים תמותת בניתוחי הפוטנציאליים המסבירים המשתנים
החברתי הסטטוס רמת הכלכלי; הסטטוס רמת הם: ואלה הקשישה, האוכלוסייה לגבי
בהן גדולות לערים גיאוגרפית קירבה דתיות; מוצא; השכלה; רמות של במונחים שנמדד
ניתן ותעסוקה. תעשייה; בדידות; רבה; התמחות עם גדולים רפואיים מרכזים מצויים
התלוי המשתנה כאשר לדוגמה, חלופיים. באופנים הללו המשתנים מן חלק להגדיר
השכלה בעלי אחוז עלידי מיוצג החברתי הסטטוס אזי ,65 בגיל החיים תוחלת הוא
משתנה של זו הגדרה ומעלה. 60 בני אוכלוסיית בקרב לפחות, שנים 9 של פורמלית
שנות 13 לבעלי המתייחסת אלטרנטיבית הגדרה פני על הועדפה החברתי הסטטוס
הקשישה האוכלוסייה בקרב הכלליות ההשכלה שרמות משום זו, גיל בקבוצת לימוד

יחסית. נמוכות הינן

להלן: מוגדרים המסבירים המשתנים
זה משתנה בישראל. השכר התפלגות של העליון העשירון בקבוצת השכירים אחוז :,ec0

הכלכלי. הסטטוס משתנה את מייצג
ומעלה. 60 בני באוכלוסיית לפחות פורמלית השכלה שנות תשע בעלי אחוז :,ed60

החברתי. הסטטוס משתנה את מייצג זה משתנה
האוכלוסייה. מכלל בארץ, שנולדו ילדיהם או אפריקה צפון ארצות ילידי אחוז .ETAF

אפריקה. המוצא משתנה את מייצג זה אחוז
זהו .1984 בשנת שנערכו הכלליות בבחירות דתיות למפלגות המצביעים שיעור :rel

הדתיות. משתנה
גדולים רפואיים מרכזים מצויים בהן הגדולות הערים לשלושת קירבה :Prox
הערים שלוש מבין הקרובה לעיר ועד היחידה מן בכבישים המרחק זהו ומתמחים.

הנגישות. משתנה להלן יכונה זה משתנה בארץ. הגדולות
,7465 גילאי והגדושים, הרווקים מספר בין כיחס מוגדר  ה"בדידות" משתנה :L0N65

לא זה, במשתנה נכללה לא האלמנות קטיגוריית זו. גיל קבוצת גילאי סךכל לבין



21 19831972 בישראל קשישים תמותת ודפו0י ודתיות מוצא רווחה, השכלה,

משוואות צידי בשני התמותה מרכיב של ייצוגו את לבטל כדי זאת במכנה. ולא במונה
הרגרסיה.

החשיפה למידת קירוב לייצג אמור זה אחוז בתעשייה. העוסק העבודה כוח אחוז :IND

לזיהום.
.6455 גילאי מבין העבודה, בכוח המשתתפים הגברים או הנשים שיעור :MLF551 wlf55

רווחה יישובי בין פערים קשישים: בתמותת איהשוויון .5
מצוקה ליישובי

בתוחלת רבה שונות קיימת השבעים שנות בתחילת והן השמונים שנות בתחילת הן
לסוג קשר ללא זאת שונות, גיאוגרפיות ביחידות אוכלוסיות בין 65 ובגיל בלידה החיים
ובין ונפות, יישובים סטטיסטיים, אזורים בין הבדלים קיימים הגיאוגרפית. החלוקה
הבאים בפרקים ואילו הזו, השונות את להדגים ניסיון ייעשה זה בפרק ועיירות. ערים

סטטיסטיים. ניתוחים באמצעות אלה להבדלים הסברים להציע ננסה

ו א1 ובלוחות ו1972 1983 לשנים נבחרים ליישובים חיים תוחלות מציגים ו3 2 לוחות
תוחלת עמדה 1983 בשנת אלה. לתוחלות ברסמך רווחי גם מוצגים א') (בנספח א2
וזאת בהתאמה, ולנשים לגברים שנים 16.1 ועל 14.7 על ,65 בגיל הכללארצית, החיים
65 בגיל החיים תוחלת השונים ביישובים אולם .1972 בשנת ול14.2 ל13.6 בהשוואה
1972 בשנת ואילו .1983 בשנת לנשים שנים ל21 12 ובין לגברים, שנים ל18 12 בין נעה
החיים תוחלת לנשים. והן לגברים הן שנים ל16 כ11 בין נעה 65 בגיל החיים תוחלת
אולם ,1983 בשנת בישראל היהודית האוכלוסייה לכלל שנה 75 היתה הלידה בעת
1972 בשנת הלידה בעת החיים תוחלת שנה. ל80 שנה 70 בין נעה היא השונים ביישובים
ו3 2 מלוחות שנה. לכ76 כ68 בין נעה היא השונים ביישובים אולם שנה כ71.5 היתה
החיים תוחלת הפיתוח, בעיירות ובעיקר נמוכה חיים רמת בעלי ביישובים כי עולה,
שמונה קריית מלאכי, קריית דימונה, הן 1983 לגבי לכך דוגמאות הממוצע. מן נמוכה
ותוחלת שנה, ל75 שנה 69 בין נעה הלידה בעת החיים תוחלת שבהן שמש, בית או
בהם היישובים כל שכמעט גם עולה הלוח מן שנה. ל14 12 בין נעה 65 בגיל החיים
כלכלי סטטוס ברמת מאופיינים והם המדינה קום לפני הוקמו גבוהה החיים תוחלת
הכלכלי הסטטוס רמת בהם רחובות או גבעתיים, גן, רמת כגון בערים לדוגמה, גבוהה.
נעה 65 בגיל החיים ותוחלת שנה ל80 75 בין נעה הלידה בעת החיים תוחלת גבוהה,
נמוכות סטטוס רמות בעלי יישובים בין התמותה ברמות הבדלים שנה. ל21 16 בין
גם מציגים אלה לוחות .1972 שנת של החיים תוחלות לגבי גם למצוא ניתן לגבוהות
אלה תמותה שיעורי דם. וכלי לב ממחלות 7965 לגילאי מתוקננים תמותה שיעורי



1983 נבחרים, יישובים דם, וכלי לב ממחלות מתוקננים תמותה ושיעורי חיים תוחלות :2 לוח

7965 בגיל מתוקננים תמותה שיעורי
דם וכלי לב ממחלות ל1,000 0 בגיל חיים תוחלת 65 בגיל חיים תוחלת
נשים גברים נשים גברים נשים גברים יישוב

נמוכה סוציוכלכלי סטטוס רמת בעלי יישובים
c 31.6 29.9 72.4 69.2 13.1 12.5 דימונה
p 30.5 29.1 72.9 69.8 12.7 12.8 כרמל |טירת 28.8 23.2 72.7 72.2 13.4 13.0 מלאכי קריית
o 22.1 21.2 73.0 69.4 14.4 13.6 שמונה קריית
? 24.8 26.4 75.0 70.8 14.6 13.8 רמלה
■P 19.5 25.7 75.8 70.5 15.0 13.9 יהודה אור
? 27.4 32.7 73.2 70.6 14.2 14.1 שמש בית
 גבוהה סוציוכלכלי סטטוס רמת בעלי יישובים
9 14.5 19.3 77.5 74.8 17.3 15.8 רחובות
£ 12.7 18.1 78.6 75.4 18.1 16.1 גבעתיים
§ 13.8 19.1 78.3 74.7 17.7 16.1 גן רמת
פ 20.6 23.3 76.5 74.7 15.9 16.2 השרון רמת
ם 12.9 16.0 77.3 74.9 16.5 16,4 אונו קריית
£ /£J \J3 808 773 208 £17 רעננה
x.



1972 נבחרים, יישובים דם. וכלי לב ממחלות מתוקננים תמותה ושיעורי חיים תוחלות :3 לוח
7965 בגיל מתוקננים תמותה שיעורי

rz דם וכלי לב ממחלות ל1.000 0 בגיל חיים תוחלת 65 בגיל חיים sתוחלת
י£. נשים גברים נשים גברים נשים גברים יישוב
>= _
c נמוכה סוציוכלכלי סטטוס רמת בעלי יישובים
c 24.9 22.5 69.3 66.1 12.5 10.6 נתיבות
9 31.1 35.7 72.2 67.9 13.9 11.8 שבע באר
'ג 26.8 24.0 72.5 67.0 13.6 11.9 שמונה קריית
£ 30.9 33.4 71.7 68.8 13.6 12.4 עכו
£ 33.5 29.1 71.1 67.9 13.9 12.5 אשקלון
F 24.3 33.9 72.6 69.3 14.1 12.5 יהודה אור
§ 24.6 32.5 72.5 69.6 14.0 12.7 רמלה
c גבוהה סוציוכלכלי סטטוס רמת בעלי יישובים
^ 17.0 34.0 74.5 70.4 15.0 13.9 השרון הוד
^ 22.0 27.3 73.5 69.7 15.5 14.0 נהריה
§ 22.4 25.3 75.6 71.9 16.3 14.2 |הרצליה 18.0 26.5 76.2 72.0 16.4 14.4 גן רמת
n 21.4 25.3 76.1 73.0 16.4 14.6 גבעתיים
^ 22.2 21.0 76.0 72.9 15.1 15.0 השרון רמת
* 19A 24,5 715 \1ך 14,8 15J רחובות
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רמה בעלי לאלה בהשוואה נמוכה, כלכלי סטטוס רמת בעלי ביישובים בהרבה גבוהים
ניתן הללו הראשוניות ההשוואות מן התקופות. בשתי סוציוכלכלי סטטוס של גבוהה
קשר יש כאשר הם, אף גדלו התמותה פערי וכי זו בתקופה עלו החיים תוחלות כי ללמוד

שלהם. החיים ותוחלות יישובים של הסטטוס רמת בין חזק

פערים מראה הסטטיסטיים, באזורים כגון יותר, הקטנות ביחידות החיים תוחלות השוואת
הקטנים האזורים בין ההשוואה הלידה. בעת והן 65 בגיל הן החיים, בתוחלות יותר רחבים
בעוד לדוגמה, הגדולות. בערים שונות שכונות בין גדולים הבדלים אף שקיימים מראה, יותר
הרי החיים, תוחלות התפלגות של העליון בחלק מדורגות בתלאביב שכונות של רב שמספר

זו. התפלגות של התחתון בחלק המדורגות רבות שכונות יש

החיים בתוחלת הפערים את המתארים ול1983 ל1972 פרמטרים מספר מוצגים 4 בלוח
ו1983, 1972 בין עלתה 65 בגיל החיים שתוחלת בעוד כי מראה הלוח יישובים. בין 65 בגיל
היישובים בין התמותה שפערי הרי לצפות, היה שניתן כפי נשים, בקרב והן גברים בקרב הן
הממוצע של בתחומים הן להבחנה ניתנת היישובים בין הזו העלייה עלייה. מגמת מראים
בתחום והן והמקסימום, המינימום שבין בתחום הן ,(/t ± 2.5a) תקן סטיות ו2.5
יחסית הנמוך בתחום כי לראות ניתן כן, על יתר אחרים. אחוזונים בין ובתחומים הבינרבעוני
שבתחום בעוד כלל, עלייה היתה שלא או זעומה היתה העלייה הללו, החיים תוחלות של
בולטת בקיטוב עלייה של זו מגמה למדי. חזקה היתה העלייה החיים תוחלת של העליון
אצל עלה 65 בגיל החיים תוחלת של (Q,) התחתון הרבעון בעוד לדוגמה, במיוחד. נשים אצל
הנשים, אצל בלבד ו13.82 13.86 היו אלה ערכים ב1983, ל13.54 ב1972 מ12.68 גברים
14.20 היה גברים אצל 65 בגיל החיים תוחלת של העליון הרבעון זאת, לעומת בהתאמה.

של המשמעות בהתאמה. ו16.54 15.38 היו אלה ערכים נשים ואצל ב1983, ו15.40 ב1972
בחלק שלפחות משום ו1983, 1972 בין גדלו יישובים בין הפערים כי היא אלה השוואות
1972 בין התוספת אף ב1972, נמוכה היתה 65 בגיל החיים תוחלת בהם יישובים מאותם
דווקא הושגו 65 בגיל החיים לתוחלות משמעותיות תוספות ואילו נמוכה, היתה ו1983

העלייה כן, על יתר ב1972. יחסית גבוהה היתה כבר החיים תוחלת בהם היישובים בקרב
של יותר הנמוכה הרמה הגברים. של מזו יותר חלשה היתה נשים אצל החיים בתוחלת
מלפני עוד שקיימת אחרות, מפותחות לארצות בהשוואה בישראל נשים של החיים תוחלת
בהמשך נידונים לא וגברים נשים בין התמותה הבדלי .19831972 בתקופה גם נמשכה ,1972

עתידי. במאמר מרכזי נושא מהווים הם זה. מאמר



.1972 ,1983 מין לפי (eM) 65 בגיל חיים תוחלות של ואחוזונים תקן סטיות ממוצעים, :4 לוח

נשים גברים סה"כ
§ 1972 1983 1972 1983 1972 1983
n ■ 

c 14.54 15.30 13.44 14.45 13.96 14.83 (/*) ממוצע
= 1.30 1.86 1.11 1.42 1.02 1.44 (ק) תקן סטיית
c 11.29 10.65 10.66 10.90 11.41 11.23 /x  2.5ff

P 17.79 19.95 16.22 18.00 16.51 18.43 n + 2.5"
F 10.66 11.48 10.55 11.50 11.44 11.50 מינימלי ערך
^ 16.85 20.82 16.50 18.04 15.55 19.26 מקסימלי ערך
F 6.19 9.34 5.95 6.54 4.11 7.76 ערכים טווח
P 14.57 15.22 13.62 14.44 14.11 14.79 חציון
§ 13.86 13.82 12.68 13.54 13.20 13.95 (01) תחתון רבעון
£= 15.38 16.54 14.20 15.40 14.73 15.92 (Q3) עליון רבעון
^ 1.52 2.72 1.57 1.86 1.53 1.97 רבעוני בין תחום
?< 12.57 13.18 11.90 12.56 12.56 12.90 (P10) תחתון עשירון
n 16.35 17.70 14.67 16.29 15.28 16.62 (P90) עליון עשירון
\ 3.78 4^52 277 173 2/72 172 P90P10
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לשנים מסבירים משתנים מספר פי על קשישים תמותת על נתונים מוצגים ו6 5 בלוחות
עלידי המאופיינות מקובצות ליחידות נבחרים מאפיינים מציגים הלוחות ו1972. 1983
באזורים .65 בגיל והן הלידה בעת הן החיים, תוחלת של יותר והגבוהים הנמוכים הרבעונים
עד ^ על (EC," (כלומר הגבוהות ההכנסות בעלי ממוצע עמד נמוכה, החיים תוחלת שבהם

129?< בין זה אחוז היה גבוהה, החיים תוחלת בהם באזורים ואילו התקופות, בשתי 170

מאופיינים גבוהה החיים תוחלת שבהם שאזורים בלוחות, לראות ניתן לכך, בדומה ל^13
סטטוס בעלי במקצועות תעסוקה של גבוהים באחוזים גבוהה, השכלה של גבוהים באחוזים
אוכלוסייה של נמוכים ובאחוזים העבודה בכוח נשים השתתפות של גבוהות ברמות גבוה,
איננה החיים תוחלת על והשפעתו מורכב, הוא הדתיות משתנה אפריקה. מארצות שמוצאה
יחד אלה. בלוחות מוצג אינו זה משתנה כן ועל דומשתני מניתוח בבירור להיראות יכולה

ביותר. ניכרת השפעה יש זה שלמשתנה יראה, הרבמשתני הניתוח זאת, עם

נוספים, משתנים וכן המוצא הסוציוכלכלי, הסטטוס רמת בין קשר שיש מכאן להסיק ניתן
מן אחד כל אולם, ה80. בשנות והן ה70 בשנות הן הקשישים בגילים התמותה לבין
מחדש נבחנים הללו הקשרים אחרים. מסבירים משתנים עלידי מפוקח איננו הללו הקשרים

רבמשתניים. ניתוחים באמצעות

התיאור0ית המסגרת .6
שבין בקשר הינו המחקר של המרכזי עניינו .3 בתרשים מוצגת הכללית הניתוח מסגרת
המשתנים  ותרבות חברה משתני לבין  התלוי המשתנה  65 בגיל החיים תוחלת
משפחתי מצב דתיות, מוצא, וכלכלי, חברתי סטטוס רמת כוללים אלה המסבירים.
תמותת על הללו המסבירים המשתנים השפעת כי להניח ניתן נוספים. משתנים ומספר
מזון צריכת בעיקרם. "התנהגותיים" שהם מתווכים, משתנים באמצעות פועלת קשישים
אלה כל  רפואיים בשירותים רציונאלי שימוש התעמלות, העישון, מידת תזונה, והרגלי
היא מתווכים משתנים של נוספת קטיגוריה כנ"ל. מתווכים משתנים של דוגמאות הן

התמותה. רמת לבין מוצא בין למשל, לתווך, יכולים אלה הביולוגיים. הגורמים

יכולה נתונה יחידה של אוכלוסייתה ,3 בתרשים המוצג המכניזם את להדגים כדי
תת בקרב יחסית. גבוהה וכלכלי חברתי סטטוס רמת עלידי לדוגמה, מאופיינת, להיות
הבריאות. על ההתנהגות דפוסי להשפעת מודעות יותר להיות עשויה זו אוכלוסייה
מוחי. משבץ התמותה שיעור לבין אפריקה יוצאי אחוז שבין הקשר היא נוספת דוגמה
,(1983,1973 ואחרים (פרץ מכבר זה שהועלתה השערה פי על גנטי להיות עשוי זה קשר
את יוצרים מתווכים שמשתנים בכך הינו הדוגמאות לשתי המשותף התנהגותי. או

התמותה. משתני ובין הסוציוכלכלייםדמוגרפיים המשתנים בין הקשר

.  4 י י . . ■



לתחומים השייכים היישובים אוכלוסיות לגבי ודמוגרפיים סוציוכלכליים משתנים של ממוצעים ערכים :5 לוח
.1983 החיים, בתוחלת הרבעוניים w1

§ לתחומים השייכים יישובים רבעוניים לתחומים השייכים יישובים
n 65 בגיל החיים תוחלת של רבעוניים 0 בגיל החיים תוחלת של
./"* ■■ ■ 

עליון רבעון תחתון רבעון עליון רבעון תחתון רבעון כל
= (4) 0 (2) (V התחומים סוציוכלכליים משתנים
f~ לעשירון השייכים ביישובים שכר של ממוצע אחוז
£ 13.4 6.3 14.1 5.7 10.4 העליון
x בקבוצת השכלה שנות 13+ בעלי של ממוצע אחוז
=ז 46.6 22.7 48.4 23.8 36.5 ביישובים ,3425 הגיל
£ בקבוצת השכלה שנות 9+ בעלי של ממוצע אחוז
F 52.8 28.3 54.3 28.8 42.4 ביישובים ,6960 הגיל
5 בסטטוס משלחיד בעלי גברים של ממוצע אחוז

32.5 17.6 33.3 17.8 26.2 ביישובים גבוה,
9 ,5564 בגיל העבודה בכוח נשים של ממוצע אחוז 

כ£ 37.2 24.8 38.6 25.5 31.7 ביישובים
^ 60 _ר$\ 5A 14;9 9.3 אפריקה צפון ילידי אוכלוסיית של ממוצע אחוז
§ e0Q,= 73. 3 לגבי (1

,r\ e,Q76.■6 לגבי (2| eMQ, 14.1 n^(3
£ e"Q3 16.6 לגבי (4
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לתחומים השייכים היישוביים אוכלוסיות לגבי ודמוגרפיים סוציוכלכליים משתנים של ממוצעים ערכים :6 לוח
.1972 החיים, בתוחלת הרבעוניים

לתחומים השייכים יישובים רבעוניים לתחומים השייכים יישובים
65 בגיל החיים תוחלת של רבעוניים 0 בגיל החיים תוחלת של

עליון רבעון תחתון רבעון עליון רבעון תחתון רבעון כל
(4) (3) 0 (1) התחומים סוציוכלכליים משתנים

* לעשירון השייכים ביישובים שכר של ממוצע fאחוז 12.2 7.4 12.3 8.6 10.2 העליון
ם בקבוצת השכלה שנות 13+ בעלי של ממוצע אחוז
2 27.0 11.0 27.0 12.3 19.8 ביישובים ,3425 הגיל
ו?
:י בקבוצת השכלה שנות 9+ בעלי של ממוצע אחוז
.£ 37.8 15.7 37.6 17.3 28.9 ביישובים ,6960 הגיל
ר"/

=* בסטטוס משלחיד בעלי גברים של ממוצע fאחוז 23.0 10.9 23.1 11.3 17.2 ביישובים גבוה,
0 ,5564 בגיל העבודה בכוח נשים של ממוצע אחוז
£ 22.1 16.3 21.7 19.0 20.6 ביישובים
C^ 79 300 7;5 3^2 16.0 אפריקה צפון ילידי אוכלוסיית של ממוצע אחוז
נ3 0€>2 ,70.3 לגבי (1

n eaQ3 73.0 לגבי (2

peMQ,  13.4^(3
A e"Qj 14.9 לגבי (4



במערכת העיקריים המשתנים בין קשרים :3 תרשים
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סיבות משתני את וכן והתרבות החברה משתני את המשקפים נתונים בידינו יש אמנם
ההתנהגותיים המתווכים המשתנים על ישיר מידע לנו אין אולם ביותר, החשובות המוות
אינפורמציה כל לנו שאין למרות התיאורטית במסגרת נכללו אלה הביולוגיים. או
(ראה ריאליסטית יותר בפרספקטיבה התמותה דפוסי את לבחון מנת על וזאת עליהם

זו). בחוברת סכלקנס של מאמרו

דפוסי והסברים: השערות  קשישים בתמותת איהשוויון .7
ל1972 והשוואה 1983

קשישים תמותת לבין המסבירים המשתנים בין הקשרים לגבי השערות לבחון כעת ננסה
כללית תמותה מחקרי מתוך ממצאים על מבוססות אלה השערות המתוארת. במערכת
ותוצאות ממצאים לאור גובשו הספציפיות ההשערות ואולם, אחרות. בארצות בעיקר
מצביעים אלה מחקרים בישראל. שנערכו יותר כלליים סוציודמוגרפיים מחקרים של
סטטוס משתני לבין דמוגרפיים תהליכים בין רק לא עקביים קשרים קיום על בעקביות
מוצא כגון תרבות משתני לבין שונים דמוגרפיים תהליכים בין גם אלא סוציוכלכלי,

ודתיות.

דתיות, או מוצא כלכלי, ו/או חברתי סטטוס כגון המסבירים, המשתנים רמות האם
שהמשתנים כללית הנחה מתוך יוצאים אנו המבוגר? בגיל החיים תוחלת על משפיעות
המשתנים באמצעות זאת שונות, מוות מסיבות קשישים תמותת על משפיעים אכן הללו
משוואות באמצעות נעשה הניתוח לעיל. שנזכרו הביולוגיים או ההתנהגותיים המתווכים
מקדמי וכן 03) רגרסיה מקדמי של t ערכי מציגים 107 לוחות מרובה. רגרסיה של
1971 לתקופה וכן 198185 לתקופה בהתאמה ונקבות זכרים לגבי (R:) מרובה מתאם
עבור אחת רגרסיה משוואת של המקדמים את מציגה אלה בלוחות שורה כל .73
תמצית את מיידית מבליט אלה בלוחות חטוף מבט נתונים. מוות וסיבת גיל קבוצת
קשישים, תמותת על מובהקים אפקטים של חזק ריכוז לראות ניתן כולו. הלוח
רמת את כוללים אלה מסבירים. משתנים של יחסית, קטן, למספר המתייחסים
לתמותה חזק באופן קשורים אשר ודתיות מוצא והחברתית, הכלכלית הסטטוס
המסבירים המשתנים כל סרברווסקולריות. ממחלות וכן דם וכלי לב ממחלות
כושר ובעלי קשישים, תמותת שיעורי על בהרבה פחותה השפעה בעלי הינם הנותרים
19851981 לתקופה התמותה בדפוסי נדון מסביר משתנה כל לגבי מועט. הסבר

.(1972 (להלן 19731971 לדפוסי השוואה תוך (1983 להלן (שתכונה

/ . יי



ותוחלות הקשישים אוכלוסיית בקרב עיקריות מוות סיבות לגבי תמותה שיעורי על שונים מסבירים משתנים של רגרסיות של 1 ערכי :7 _^__לוח י 3א19 גברים :65 בגיל החיים
מסבירים משתנים חיים תוחלת תלויים תמותה משתני עלפי מקובצות מוות מוצאוסיבות גיל £קבוצות השתתפות אפריקה מעמד ^מעמד Rf תעשייה בדידות נגישות בכוחעבודה דתיות (אתני) חברתי כלכלי

^ 0588 4.606*** 4.022*** 3.993*** 65 גיל חיים, תוחלת
£ מוחי) לשבץ (פרט הדם ומחזור לב
£ 0 133 2.581*** 2.167*** 6965

0.192 3.915*** 1.631. 7470
0 0138 2.302*** 2.521*** 7975
<\ 0 292 1 730" 3.065"* במודל לא 2.942*** +80* 0 219 4 165*** 2.203*** '"6579
= 0.301 4.720*** 3.776*" "'65+^ מוחי שבץ
 0 083 2.431 .** 6965
י^ 0412 1.550* 3.209*** 1.914" 7470
F 0 332 1.959** 2.649*** 7975
י5 0 376 3.735"* במודל לא 2.281*** 1.656"* 80+
0 0 517 2 064*** 2.039 3.099*** "'6579

0.565 2.412*** 3.210*** 2.332*** '"+65
ג£ ממאירות מחלות
5 0100 2.111*** 1.916** 6965^ 0 109 2.736*** 1.541* 7470^ 0 157 7975
£ 0.162 80+3 0162 2 171*** 2.735"* "'65793 0143 1764** 2.727*** במורל לא ♦יחי"
" _זיהומיות 0.203 במודל לא במודל לא 1.965** *477.ו 1.609* יי'79
י£ ^אחר 0674 1 998"* 4.638*** 2.436"* 7965

j~ ספציפיים. בגילים מתוקננים שיעורים (1)^ מובהקות. רמת 15X  * מובהקות, רמת %10  ** מובהקות, רמת 5*  *** מובהקים: 1 ערכי של מקרא
/>
a>
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1972 גברים. :65 בגיל החיים ותוחלות הקשישים. אוכלוסיית נקרב עיקריות מוות סינות לגבי תמותה שיעורי על שונים מסבירים משתנים של רגרסיות של 1 ערכי :8 nr<
מסבירים משתנים תלויים תמותה aמשתני +vj* > מוות וסיבות חיים תורולת

מוצא גיל קבוצות עלפי מקובצות
השתתפות אפריקה מעמד מעמד

Kf תעשייה בדידות נגישות בכורועבודה דתיות (אתני) חברתי כלכלי
0.658 5.973*** 1 715** 65 ^^^ .o"o rrfnm

מוחי) לשבץ (פרט הדם ומחזור לב
£ 0.113 1.468 2.367*" ^י696 0078 2.213"* במודל לא 7470f 0052 1.801" 7975
C 80*
O 0130 2.621*** 1.843** 2ג6ס7'" 0 156 2.647*** 2.363"* במודל לא '"M*
?1 י מוחי שבץ
יי 0 179 3.578*** 6965.2 0 306 1 672** 3.373"* במודל לא 2.246*** 7470
יי 0046 1.688" 7975
י£ 0117 1 914" במודל לא 2.319*" 80♦
ם 0 322 5.279"* "'7965
= 0!364 5.747** '"6I*5 ממאירות 2מרולות 696.5
5 0 049 במודל לא 1.745" 7470
י£ י 7975
cf 80+
P 0113 *י*2.720 "'7965
3 0 074 "*0י.2.1 "*"<*■
י? זיהומיות
_, 0.1,7, *"אי.2.1 י'"'7
י£ ^אחר 0 421 "*1ו.3.1 1.931" 1..M4**♦ £י6<*7 :  
.^ ספציפיים בגילים מתוקנניס שיעורים (1)

מובהקות. רכזת \S1  * מובהקות, רמת 10*  ** מובהקות, רמת vk  "* מובהקים: 1 ערכי של מקרא



1983 נשים :65 בגיל החיים ותוחלות הקשישים. אוכלוסיית בקרב עיקריות מוות סיבות לגבי תמותה שיעורי על שונים מסגירים משתנים של רגרסיות של ו ערכי :9 לוח
מסבירים משתנים תלויים תמותה .משתני ~~~~~~~ י מקובצות מוות וסיבות חיים תוחלת

55 מוצא גיל קבוצות עלפי
n השתתפות אפריקה מעמד מו\מד
j< ^ תעשייה בדידות נגישות בכוחעבודה דתיות (אתני) חברתי כלכלי
," 0.629 4.078*** 2.232*** 2.596*** 2.511** 65 גיל חיים. תוחלת
C מוחי) לשבץ (פרט הדם ומחזור לב

0.241 1.525* 4.390*" 69659 0.438 2.110"* 1.528* 1.791" 1.828" 7470
י* 0.220 4.275"* 7973

0.248 3.197*" 4.219"* 80+
F 0.418 1.643* 1.932" 3.402"* '"7965
G 0.424 1.468* 2.412"* 2.173"* 2.349*" "'65+
^ מוחי שבץ
_ 0.334 1.791" 1.493* 2.065*" 6965
£ 0.463 2.078*** 5.262*" 74702 0.391 2.278*** 2.075"* 2.936*** במודל לא 7975P 0.385 1.634* 2.650*** 2.373*" +80
, 0.594 1.544* 1.762* 1.693* 3.531*** 2.302*" "'7965
0 0.565 1.516* 2.329*** 3.284*" 2.589*" ^*65י" ממאירות מרולות
p 0.245 3.585*** 1.921 ** 69*65

0.067 2.171*** W48t 0.136 2.029***2.1 H**. 7975
P 0.094 80+
3 '"7965
G 0.301 1.724" l.RRS** 3.5.17*** '"<V+
.■ זיהומיות
~. 0.364 2.13K*♦* L<;S8* 1.561* TiM^ אחר
X 0 642 ■I 512* .2WM*** *"45ו.,2 "*24ו.1 (יד (*
s* ■
00 ספציפיים. בגילים מתוקננים שיעורים (1)^ מובהקות. רמת >£ל15  * מובהקות. רמת ^  ** מובהקות. רמת 5X  *** מובהקים: ו ערכי של מקרא
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1972 נשים :65 בגיל החיים ותוחלות הקשישים. אוכלוסיית בקרב עיקריות מוות סיבות לגבי תמותה שיעורי על שונים מםבירים משתנים של רגרסיות של ו ערכי :10 לוח
מסבירים משתנים תלו"ם תמותה משתני

י מוות וסיבות חיים תוחלת
השתתפות אפריקה מוצא מעמד מץמד גיל קבוצות עלפי מקובצות

Kf תעשייה בדידות נגישות בכוחעבודה דתיות ואתני) חברתי כלכלי
0.573 4.295*** 2.424*** 65 גיל חיים, תוחלת

מוחי) לשבץ (פרט הדם ומחזור לב <

0 354 2.258*" במודל לא 4.229*" במודל לא 69652 0111 במודל לא 2.649*** 7*19
5 0 048 1.679*** 75י79
י? 80♦
" 0 282 2.233*** 3.341 "* "'7965
ם 0.276 2.245*** 3.259*** "'65♦
O מוחי שבץ
י? 0463 1.485* 5.098*** י.696
T 0 434 4.982*" 1.930" 7470
5 0 219 1 790** 2.595*** 7975
n 0 080 2.216*** 80♦
£~ 0 535 ***2י.3.6 2.701*** '"79650 0.581 4.167*** 2.K24*** "'65 ♦
_ ממאירות מחלות
£ 69655 0 054 1.802*** 7470
C 7975
^ 80♦£. "'7965
פ ♦65י"
3 םזיהומיות ()()94 במודל לא ***7או.,2 "י.796 אחר
י£ 0.4.13 נמודל לא "י.2(<.| *"5י4.0 2 21)4♦'. י796

x ספציפיים בגילים מתוקננים ושיעורים 1)
^ מובהקות. רמת 15X  . מובהקות, רמת 10X  ** מובהקות. רמת sx  **. מובהקים' 1 ערכי של N1/VO
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35 19831972 בישראל קשישים תמותת ודפוסי ודתיות מוצא רווחה, השכלה,

עיקריות מוות מ0'םת קשישים תמותת שיעורי על ה0וציו>לכלי ה00טו0 רמת השפעת
65 בגיל החיים תוחלת ועל

אינם שונות כלכליות ו/או חברתיות לשכבות השייכים אנשים כי הראו, רבים מחקרים
הסתברות על להשפיע עשויים בתורם ואלה שונים, באספקטים בהתנהגותם דומים
תמותת על סטטוס הבדלי של בהשפעות נדון זה בסעיף שונות. ממחלות התמותה

קשישים.

שיעורי לבין הסטטוס, משתני בין לתווך עשויים אחרות התנהגות וצורות צריכה דפוסי
את להגביר נוטות גבוהות השכלה רמות לדוגמה, שונות. מוות מסיבות התמותה
הם כך, בכלל. ההתנהגות ולגבי יותר בריאים צריכה דפוסי לגבי האנשים מודעות
מופרזת משתייה ולהימנע עתירכולסטרול, מזון צריכת להגביל מעישון, להימנע עשויים
עשויה גבוהה, סטטוס רמת בעלת באוכלוסייה דומה, באופן אלכוהוליים. משקאות של
תוחלת את להעלות שעשוי דבר גופנית, פעילות של לחשיבות באשר מודעות יותר להיות
פשוט. כה אינו בריאותית התנהגות לבין השכלה רמות בין הקשר זאת, עם יחד החיים.
באופן יותר גבוהה לצריכה פוטנציאל יש גבוה סטטוס בעלות שלאוכלוסיות משום זאת

לבריאות. המזיקה תצרוכת לרבות כללי,

התצרוכת דפוסי הוא הסוציוכלכלי הסטטוס ברמת התלוי נוסף "התנהגותי" משתנה
פרטיים, רפואיים שירותים של במיוחד כזו, שתצרוכת להניח סביר בריאות. שירותי של
הטיפולים במיוחד הבריאות, שירותי עלות התמותה. שיעורי את לצמצם עשויה
וגדלה הלכה הגבוהים, בגילים קרובות לעתים הנצרכים יותר, המתוחכמים הרפואיים
להשתמש יותר נוטות גבוהות סטטוס רמות בעלות אוכלוסיות האחרונים. בעשורים
עם להתמודד מצליחה איננה הציבורית המערכת כאשר בעיקר פרטיים, בשירותים
שכמעט העובדה למרות כך, רבות. רווחה במדינות היום שקורה כפי המוגברת, הדרישה
המגזר סמלי, תשלום תמורת או חינם, ניתנים בישראל הציבורית הרפואה שירותי כל
ואמנם, רפואיים. טיפולים של למדי רחב מגוון ומספק וגדל, הולך הפרטי הרפואי
ניכר גידול על מצביעים נוספות) (ובארצות בישראל לאחרונה שנערכו סקרים מספר
בריאות ששירותי סבירות שקיימת נראה מכאן פרטיים. בריאות שירותי על בהוצאה

יותר. גבוה הכלכלי שמעמדן אוכלוסיות עלידי ייצרכו יותר גבוהה ברמה

הסוצ'וכלכל' ה00סו0 השפעת
קודמים במחקרים נבחנו השכלתי ו/או כלכלי סטטוס לבין כללית תמותה בין קשרים
הכללית ההשערה (Pagnanelli 1991; PowellGriner A Rosenberg 1991 למשל, (ראה,
שלילי בקשר קשורות זה, במחקר שהוגדרו כפי והחברתי, הכלכלי הססטוס שרמות היא
.65 בגיל החיים תוחלת עם חיובי ובאופן עיקריות, מוות מסיבות תמותה שיעורי עם
ואכן, הללו. הסטטוס משתני שני בין ההדדית התלות היא זה בניתוח הבעיות אחת
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הכללתם את הזו ההדדית התלות מונעת הנוכחי במחקר הניתוחים במרבית
ניתוח. באותו הללו המשתנים שני של הסימולטנית

הסטטוס רמת בין ב1983 חזק קשר על מצביע נשים לגבי והן גברים לגבי הן הניתוח
מוות סיבות וכן במוח דם שטפי דם, וכלי לב ממחלות תמותה לבין הסוציוכלכלי
והן הכלכלי הסטטוס למשתני הן ומעלה, ו80 7965 הגיל בקבוצות למשל אחרות.
משבץ וכן דם וכלי לב ממחלות התמותה שיעור על חזקה שלילית השפעה החברתי
במובהקות כי אף מובהקת, שלילית השפעה קיימת כן, על יתר המינים. שני בקרב מוחי
ממאירים מגידולים גברים תמותת שיעורי על הכלכלי הסטטוס משתנה של חלשה,
שונות. "אחרות" מסיבות התמותה שיעורי לגבי קיים דומה דפוס .7470 הגיל בקבוצת
החיים תוחלת על סטטוס של מובהקת חיובית השפעה על מצביע שלנו הניתוח ולבסוף,
באמצעות ובעיקר המוות, סיבות חמש באמצעות זאת ,65 בגיל נשים ושל גברים של
הקשישים. בגילים המוות מקרי ממחצית ללמעלה הסיבה שהן דם, וכלי לב מחלות
עיקרי הסבר מספקים הללו והדפוסים שלנו, ההשערה את תואמות אלה תוצאות
לשיעורי באשר רב דמיון מראה 1972 לדפוסי השוואה הזיקנה. בגילי בתמותה להבדלים
דם וכלי לב מחלות לגבי הן ואולם, נשים. אצל מוחי משבץ המתוקננים התמותה
חשיבות בעלת היתה הסטטוס רמת נשים, אצל מוחי שבץ לגבי והן המינים) שני (בקרב
בעל האתני המשתנה היה יותר המוקדמת בתקופה להלן, שיתואר כפי ב1972. מועטה

יותר. רבה חשיבות

קשישים תמותת על המוצא השפעת
משתנים כאשר אפילו החיים, תוחלת על להשפיע עשוי קהילה של העדתי ההרכב
על להשפיע עשוי המוצא מפוקחים. סוציוכלכלי, סטטוס ובעיקר אחרים, מרכזיים
הקשורים גנטיים גורמים לדוגמה, מתווכים. משתנים מספר באמצעות התמותה שיעורי
להיות יכול המוצא מסוימות. לעדות קשורים להיות עשויים מסוימות למחלות ברגישות
נוספות, והתנהגויות ולפעילויות תזונה לדפוסי הקשורים שונים, תרבות במאפייני קשור
מוות מסיבות תמותה של לסיכון בעקיפין או ישירות קשורים להיות עשויים ואלה
התמותה על המוצא להשפעת מסוימת התייחסות למצוא ניתן בספרות ספציפיות.

(Powles 1989; Keith 4 Smith 1988 למשל, (ראה,

בהיקף נעשו מוצא, הבדלי לגבי המיקרו ברמת תמותה שניתוחי הוזכר, קודם בפרק
הסוציוכלכליים המשתנים על לפקח היה ניתן לא אלה במחקרים אולם, בעבר. נרחב
צפוןאפריקני שלמוצא הראו, הללו הניתוחים .(1983 ואחרים פרץ ;1973 ואחרים (פרץ
הראו אלה מחקרים שני, מצד הגילים. במרבית הישרדות לשיעורי שלילי קשר יש
מידה, ובאיזו האם, השאלה נשאלת הישרדות. על שלילי אפקט אין אסייתי שלמוצא
הסוציוכלכליים. המשתנים על פיקוח תוך קשישים, תמותת על המוצא משתנה משפיע
צפון מארצות מוצא שב1983 כך על חדמשמעית מצביעות 107 בלוחות הרגרסיות
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תמותה שיעורי באמצעות זאת, .65 בגיל החיים תוחלת על שלילית משפיע אפריקה
(בגילים גברים אצל גם אבל נשים אצל בעיקר דם, וכלי לב ממחלות יותר גבוהים
"אחרות". מוות מסיבות וכן סרברווסקולריות ממחלות תמותה שיעורי יותר), הקשישים
בגילים גברים ולגבי הגילים, בכל נשים של ניתוח לגבי מאוד מובהקים שהם t ערכי
תוחלת על שלילית השפעה יש מאפריקה שלמוצא כך על מעידים יותר, המבוגרים
מארצות המוצא הסטטוס, משתני על מפקחים שכאשר לראות ניתן מכך, יתרה החיים.
סרברו ממחלות התמותה שיעורי על ביותר החזק האפקט בעל המשתנה הוא אפריקה
קשישים. תמותת על בלתיתלויה מובהקת השפעה עדיין יש שלמוצא מכאן, וסקולריות.
לוחות קשישים? תמותת על המוצאי באפקט לשינוי הזמן עם הפועלת מגמה יש האם
כי לראות ניתן הניתוחים פי על כזו. מגמה קיימת אכן כי ברור באופן מראים 107

עדיין הוא כי אף הזה, האפקט נחלש ושמאז ב1972 יותר חזק היה המוצאי האפקט
כבר נצפתה העדות בין התמותה הבדלי הקטנת של זו מגמה ב1983. מאד חזק
מספיקים אינם שלנו הנתונים ו1983). 1973 ואחרים (פרץ יותר מוקדמים במחקרים
של זו להשפעה האם לקבוע יכולים אנו אין לדוגמה, הללו. התוצאות של נוסף לניתוח

אחר. או גנטי הסבר יש המוצא

קש'ש'ם תסותת על הדתיות השפעת
כאשר הגבוהים, בגילאים בעיקר ההישרדות, שיעורי על להשפיע צפויה הדתיות האם
בקרב הוכח זו מעין השפעה של קיומה והכלכלי? החברתי הסטטוס משתני על מפקחים
של השכיחות לבין דתיות בין שלילי קשר .(idler 8l Kasl 1992) בארצותהברית יהודים
הישרדות לבין דתיות בין הקשר .(1978 ואחרים (שניידר בישראל נצפה הלב שריר אוטם
בהתנהגות רבה משמעות יש לדתיות לטענתנו, מתווכים. משתנים באמצעות פועל
להניח ניתן כך, וקהילתיות. משפחתיות פעילויות של מגוון בהם שיש חיים ובסגנון
ופעילות שונים, קהילתיים בארגונים פעילות הכנסת, בבית תכופים שביקורים
ואלה הזיקנה, בגילי נפשי חוסן ומקנים הקשישים חיי את מעשירים אחרת התנדבותית
בקרב יותר שכיחות אלה מעין פעילויות בעוד יותר. גבוהה חיים לתוחלת לתרום עשויים
להניח אולי ניתן והמשפחה. הבית במסגרת יותר מרוכזת הנשים פעילות הרי הגברים,
מוגבלת אינה החיים תוחלת על קהילתיות, במיוחד פעילויות, של החיובית ההשפעה כי
באוכלוסייה מאשר יותר רבה במידה אלה בחוגים מצויה אלא הדתית, לאוכלוסייה

החילונית.

ביותר החשובים המשתנים אחד היא הדתיות ,107 בלוחות לראות שניתן כפי
יתר גברים. לגבי בעיקר ,1983 בשנת הקשישים בקרב בתמותה השונות את המסבירים
התמותה שיעור בהסבר ביותר המובהק (השלילי) האפקט בעל המשתנה זהו כן, על
נשים בקרב .7965 בגילאי גברים בקרב ממאירים מגידולים וכן דם, וכלי לב ממחלות
וכלי לב ממחלות תמותה לגבי ושלילית מובהקת כן גם הדתיות השפעת זו, גיל בקבוצת
הלוחות ממאירים. גידולים של ממחלות תמותה לגבי מאוד מובהקת אבל דם,
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סגוליים תמותה שיעורי באמצעות התמותה, על הדתיות בהשפעת עקביות על מצביעים
הדתיות לבסוף, ומעלה. 65 של הגיל בקבוצת מתוקננים שיעורים וכן מוות סיבות לשתי
הדתיות אפקט האם .65 בגיל החיים תוחלת בהסברת ביותר המובהק המשתנה היא
בגילאי גברים אצל מובהקים היו הדתיות משתנה לגבי t ערכי בעבר? גם חזק כה היה
נשים אצל מובהק בלתי היה זה אפקט ואולם, ניכר. שינוי מראים ואינם ב1972 גם 65+
אוכלוסיית של בתמותה השינויים היו מה מאוד. מובהק נעשה ב1983 ואילו ב1972
לאוכלוסייה יחסית ה80, שנות ותחילת ה70 שנות תחילת בין הדתיות הנשים
מתוקננים תמותה שיעורי בהשוואת להבחין ניתן שבו ביותר החשוב השינוי החילונית?
המתוקננים התמותה שיעורי דם. וכלי לב ממחלות בתמותה הוא ל1983 1972 של
אחרות קבוצות בקרב בעוד ואולם, האוכלוסייה. בכל זו בתקופה ירדו אלה ממחלות
דתית אוכלוסייה בעלי באזורים הנשים שבקרב הרי בודדים, באחוזים ירדו השיעורים
של ירידה נפש, ל100,000 ל1411.1 מ1849.6 ביותר ניכר באופן ירדו השיעורים מרובה,
הכללית בתמותה דם וכלי לב ממחלות תמותה של הגבוה המשקל ל^24. קרוב
שנות מאז נשים אצל החיים תוחלת על הדתיות באפקט החזקה העלייה את מסביר
שהוצגו הנתונים בסיס על מכאן, המוקדמות. השמונים לשנות ועד המוקדמות השבעים
שהקשרים וסבורים התמותה, על הדתיות אפקט לגבי ההשערה את מקבלים אנו לעיל,
מחקר של המעניינים הממצאים אחד את מהווים קשישים תמותת לבין זה משתנה בין

זה.

אחרים ומשתנים קש'ש'ם תסותת
זה בפרק עבודה. בכוח והשתתפות תעשייה בדידות,  הבאים המשתנים שלושת נותרו
פחות עקביים קשישים תמותת עם שקשריהם משום הללו, המשתנים שלושת בכל נדון

הקודמות. להשערות הקשורים למשתנים בהשוואה

ואפקט הסלקטיביות אפקט אפקטים; שני התמותה על המשפחתי המצב להשפעת
פחותה ובמידה ורווקות רווקים לגבי בעיקר חשובה הסלקטיביות לבדידות. החשיפה
בעיקר הוא קשישים, תמותת בעיקר תמותה במחקרי העניין וגרושות. גרושים לגבי
השערת בעייתית. האפקטים שני בין ההפרדה ואולם, לבדידות. החשיפה אפקט בהערכת
בספרות קרובות לעתים ונדונה מחקרים, במספר נבדקה התמותה על הבדידות אפקט
עמ' Spiegelman 1968 גם וראה PowellGriner Sl Rosenberg 1991; Hu <ef Goldman 1990)
גרושים רווקים, כלומר נשואים, שאינם אנשים בקרב רבות, פעמים שהוזכר כפי .(9291

בגילים בעיקר לנשואים, בהשוואה יותר גבוהות התמותה הסתברויות אלמנים, או
הרווקים כאחוז (המוגדר lon65 הבדידות שמשתנה היתה, שלנו ההשערה הקשישים.
המוות מסיבות התמותה שיעורי עם חיובית קשור הקשישה) הגיל בקבוצת והגדושים
המשתנים על מפקחים כאשר ,65 בגיל החיים תוחלת עם שלילי בקשר וקשור השונות
ב1972. נשים לגבי בעיקר מאוד, מובהקים זה משתנה של מקדמים מספר האחרים.
שלנו הניתוח כי לקבוע ניתן לכן, לגברים. או לנשים 1983 נתוני עם עקביות אין ואולם,
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לגבי שדווקא לעובדה מודעים אנו זאת עם יחד זו. בהשערה משכנע באופן תמך לא
מבחינת מאוד מוגבל שלנו הנתונים בסיס במיוחד, בעייתית שהיא זו, השערה בדיקת
מאמרו (ראה אחר בפרק המובאים פרט, נתוני ניתוח כי צופים אנו הניתוח. אפשרויות

אפקטיבי. יותר הרבה יהיה זו), בחוברת אייזנבך של

המשתנה לבין מסרטן, בעיקר זיקנה, בגיל תמותה בין לקשר התייחסה נוספת השערה
המשוואות, מן שבחלק עולה, 107 מלוחות חיובי. להיות אמור זה קשר תעשייה.
מלוח מתברר כן כמו בלבד. ל1983 גברים לגבי מובהקים הינם הללו הצפויים הקשרים
80 בגילאי דם וכלי לב ממחלות התמותה שיעור על משפיע התעשייה שמשתנה ,7
תומך שהניתוח למרות לסיכום, שלנו. בהשערה הוא גם התומך דבר ב1983, ומעלה

מוצקה. עדות מהווה אינו הוא זו, בהשערה

הגיל קבוצת בקרב העבודה בכוח ההשתתפות לשיעור מתייחסת האחרונה השערתנו
המבוגרות הגיל קבוצות לגבי זה משתנה להגדיר היה ניתן לא טכניות מסיבות .6455
בכוח ההשתתפות שיעור לבין זה שיעור בין גבוה מיתאם שיהיה הנחנו אולם יותר,
משתנה הקשישים". בגילים הפעילות "השערת זו השערה כינינו המבוגר. בגיל העבודה
חיובית לתרום שעשוי דבר כלכלי, סטטוס על כלומר, ההכנסה, על גם משפיע זה
למשתנה תהיה לעיל, שהוזכרו המגבלות שלמרות מכאן, להניח, ניתן החיים. לתוחלת
לפי התמותה שיעורי על שלילית השפעה להשפיע נטייה העבודה בכוח ההשתתפות
גברים אצל כי מראים, ו8 7 לוחות החיים. תוחלת על חיובית והשפעה מוות, סיבת
סרברווסקולריות, ממחלות התמותה שיעור לבין הזה המשתנה בין שלילי קשר קיים
הינו זה משתנה ב1972 ואילו 7965 הגיל בקבוצת "אחרות" וכן מידבקות מחלות
מצביע אינו זה משתנה ו10), 9 (לוחות נשים אצל בלבד. אחרות סיבות לגבי מובהק
בריאים לאנשים הרי כבר, שהוזכרו להסתייגויות נוסף כי לציין יש עקביים. אפקטים על
להשערה לסיכום, הקשישים. בגילים כלכלית בפעילות להשתתף יותר חזקה נטייה תהיה

שהוצג. בניתוח סימוכין מעט זו

הקירבה הינו זה מחקר של הראשונים בשלבים שנבדקה בהשערה הקשור נוסף משתנה
של הנגישות מידת את לייצג היה אמור זה משתנה בארץ. הגדולות לערים הגיאוגרפית
השאלה רבים. בתחומים התמחות בעלי רפואה לשירותי השונים באזורים האוכלוסייה
מפוקחים. והמוצא הסטטוס משתני כאשר התמותה על משפיעה זו נגישות האם היא
שיכול דבר הרפואית, העזרה לקבלת עד זמן באובדן כרוך להיות עלול המרחק לדוגמה,
נמצאו, לב. במחלות כשמדובר בעיקר ההישרדות, שיעורי לגבי מכריע גורם להוות
חלק לבין הנגישות משתנה בין כלל) בדרך (שליליים מובהקים מיתאמים אמנם,
חשיבות יש כאן אך המתוקננים), השיעורים (או מוות סיבות לפי התמותה משיעורי
שמוצא משום זאת הסוציוכלכליים. המשתנים ו/או המוצא משתני על לפיקוח מכרעת

גיאוגרפי: לאזור קשורים להיות נוטים נמוך, סוציוכלכלי מעמד ו/או מאפריקה
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להיות נוטות בארץ הגדולים העירוניים המרכזים מן הרחק המתגוררות אוכלוסיות
יוצאי של גבוהות פרופורציות עלידי ו/או יחסית יותר נמוך חברתי מעמד עלידי מאופיינות
המרחק והמוצא, הסטטוס משתני על פיקוח היה כאשר כי הראו שלנו הניתוחים אפריקה.
הנגישות של ניכרת להשפעה ציפינו זה, מחקר בתחילת כי להודות יש מובהק. עוד היה לא
בידינו אין לכך, אי זו. ציפיה אישש לא הניתוח דם. וכלי לב ממחלות התמותה שיעורי על

הנגישות. משתנה של המפוקחת השפעתו לגבי חדמשמעית עדות

לשתי הרבמשתניים הניתוחים ו1983, 1972 הקשישים תמותת דפוסי השוואת לסיכום
המוצא אפקט ה80 שנות תחילת ועד השבעים שנות תחילת מאז כי מראים הללו התקופות

בחשיבותם. עלו והדתיות הסטטוס של האפקטים ואילו בחשיבותו ירד

שינוי דפוסי :19831972 החיים בתוחלת העלייה .8
דיפרנציאליים

היתה החיים תוחלת בהם ביישובים כי מתקבל קשישים בתמותת השיוויון אי על מהדיון
בהשוואה מועטה, היתה 19831972 בשנים החיים בתוחלת העלייה ב1972, יחסית נמוכה
בקיטוב החרפה על מצביע זה ממצא גבוהה. היתה ב1972 החיים תוחלת בהם ליישובים
שני לגבי קיימת זו מגמה כי אף ב1972. היו שכבר להבדלים ומעבר מעל החיים בתוחלת

.(4 לוח (ראה נשים אצל במיוחד בולטת היא המינים,

אינה ב1983, לזו ב1972 החיים תוחלת רמת מהשוואת שמשתקפת כפי זו, מגמה ואולם,
קודמים ממחקרים כאן. המוצג הניתוח עם לא ואף רבים, מחקרים עם לכאורה מתיישבת
נמוכה, התחלתית חיים תוחלת בעלות לאוכלוסיות דווקא כי עולה, 11 בלוח מהניתוח וכן
על מפקחים כאשר כי בעליל מראה 11 לוח החיים. בתוחלת לעלייה יותר חזקה נטייה
אכן הוא בה השינוי מידת לבין ההתחלתית החיים תוחלת רמת בין הקשר אחרים משתנים
העלייה מידת את המסבירים האחרים המשתנים נשים. לגבי והן גברים לגבי הן שלילי,
השכלה חיובי, רגרסיה מקדם עם נשים) אצל (בעיקר הדתיות הם 65 בגיל החיים בתוחלת
היישובים בין ואמנם, שלילי. מקדם עם אפריקה  ומוצא חיובי מקדם עם היא אף
מעיירות רבים היו ,19831972 בתקופה החיים בתוחלת מזערית עלייה עלידי שמאופיינים
ההסבר ב1972. שלהם יחסית הנמוכה ההתחלתית החיים תוחלת למרות וזאת הפיתוח
של יחסית הגבוה האחוז וכן אלה ביישובים הנמוכות הסטטוס ברמות הוא לכך
מלאכי, בקריית כמו אלה מיישובים ניכר בחלק מזו, יתרה אפריקה. ממוצא אוכלוסייה
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שלילי, היה התמותה, לוחות עלידי שנאמד כפי השינוי, שמש, ובבית ביהוד הכרמל, בטירת
שלא בוודאי אלה, כמו ביישובים כי לקבוע, ניתן פנים כל על מובהק. באופן לא כי אף
הממוצעת העלייה בה בתקופה היתה זו מגמה החיים. בתוחלת מובהקת עלייה היתה
2.5 מעל היתה העלייה בהם יישובים היו ובה משנה, למעלה היתה 65 בגיל החיים בתוחלת
כפי ולאיהשיוויון 19831972 בתקופה החיים בתוחלת בקיטוב לגידול ההסבר זהו שנים.

.42 בלוחות ביטוי לידי שבא

הפרשים על מסבירים משתנים של מובהקות ורמות רגרסיות של t ערכי :7 לוח
המין לפי 197283 65 בגיל החיים בתוחלות

נשים גברים

רמת רמת
מובהקות t ערכי מובהקות t ערכי מסבירים משתנים

בגיל חיים תוחלת
0.0047 2.958 0.0001 4.261 1972 ,65

0.0016 3.343 0.0103 2.665 דתיות
0.0330 2.190 0.0605 1.919 (אפריקה) מוצא
0.0819 1.776 0.0153 2.508 השכלה

0.3162 0.3247 R*

רקורסיבי מודל באמצעות 65 בגיל החיים תוחלת של ניתוח .9
על מסביר משתנה כל של ההשפעה נבחנה הקודמים, בפרקים ההשערות בדיקת בעת
המשתנים על פיקוח תוך החיים, תוחלת ועל עיקריות מוות סיבות מארבע התמותה שיעורי
של מערכת באמצעות יותר, מורכבים קשרים על לעמוד מנסה הנוכחי הניתוח האחרים.
שכן בלבד, 1983 לגבי יודגם זה ניתוח רקורסיבי. במודל שימוש ותוך מובנות משוואות
המוות סיבת על במידע שימוש עושה אינו הנוכחי שהניתוח מכיוון דומות. ל1972 התוצאות
במקום יותר הקטנות היחידות בששמאות להשתמש ניתן יותר), מוגבלים הנתונים (שלגביו
אחת הקודם. הניתוח מבוסס שעליהן יותר, הגדולות הגיאוגרפיות היחידות וחמש בששים
לפי במערכת המשתנים את לסדר שניתן היא, האלה המודלים ליישום הכלליות ההנחות
ודתיות מוצא כי מניחים, אנו שלנו המערכת לגבי הסיבתיות. עדיפויותיהם של היררכיה
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מוצא על להשפיע יכולים אינם אלה ואולם במערכת, המשתנים שאר על להשפיע עשויים
יכולה אינה זו אולם החיים, תוחלת על להשפיע עשוייה השכלה לכך, בדומה דתיות. ועל
תוחלת אך החיים, תוחלת על להשפיע עשוייה בדידות לבסוף, ודתיות. מוצא על להשפיע
מניחים אנו בנוסף במערכת. אחר משתנה כל על או בדידות על להשפיע יכולה לא החיים
מקדמי את לאמוד מאפשרות אלה הנחות מתואמות. אינן במשוואות השאריות כי
למשל, (ראה, רגילים פחותים ריבועים של שיטות באמצעות המוצע המודל של הרגרסיה
שלהלן המובנות המשוואות .(Wonnacott <ef Wonnacott 1970; Biaiock 1971; Johnston 1987

החיים תוחלת בין שהנחנו הקשרים מערכת את מתארות והן הללו, ההנחות על מתבססות
גברים: בקרב המסבירים, המשתנים לבין 65 בגיל

ED960 = Ad+Bed,,ETAF+Bcd"REL+ecd
E65 = A, +B,,ETAF+BterREL+BttdED+BtloLON70+ec

דתיות, מוצא, של הרגרסיה מקדמי את הקבוע, את מסמלים Ard, Bcd,, BdJceed כאשר
דומה, באופן ed960 השכלה התלוי המשתנה של בהתאמה, הטעות, מן הנובעות והשאריות
דתיות, מוצא, של הרגרסיה מקדמי את הקבוע, את מסמלים efo ,B10 Ae, Be1, Beje, יו<.13

,REL, ETAF ED960, .65 בגיל החיים תוחלת משתנה של בהתאמה, והטעות, בדידות,
הקודמים. הפרקים באחד שהוגדרו כפי המערכת של המסבירים המשתנים הינם LON701

אינטרפרטציה לאפשר כדי זה במודל שימוש נעשה לנ"ל. דומות לנשים המובנות המשוואות
והמסבירים. התלויים המשתנים במערכת הקשרים מבנה של יותר ברורה

ונשים גברים לגבי אלה ניתוחים של העיקריות התוצאות את מציגים ו5 4 תרשימים
ערכי את מייצגים אלה בתרשימים חץ לכל מעל המופיעים המספריים הערכים בהתאמה.
ההשפעות בין להבחין לנו מאפשרים אלה ניתוחים המתאים. הרגרסיה מקדם של ר,!

החיים. תוחלת על המסבירים המשתנים של העקיפות להשפעות הישירות

והן ישירות הן החיים תוחלת על משפיע אפריקה מארצות מוצא כי ניכר הגברים, לגבי
באמצעות פועלת החיים תוחלת על אלה מארצות המוצא של העקיפה ההשפעה בעקיפין.
הסטטוס משתנה על שלילית משפיע אפריקה מארצות מוצא כי לראות ניתן ההשכלה. רמת
שלמוצא הרי החיים, תוחלת על חיובית משפיעה ההשכלה שרמת מכיוון (השכלה). החברתי
יתר הסטטוס. משתנה באמצעות החיים, תוחלת על עקיפה שלילית השפעה יש מאפריקה
השפעת זוהי שלילית. היא גם החיים תוחלת על זה מוצא של הישירה ההשפעה כן, על
ואחרים (פרץ קודם במחקר ששוער כפי גנטית, להיות עשויה ואשר לעיל, שנדונה המוצא
מאפשרות המובנות המשוואות כאחד. שניהם או התנהגותית, או ,(1983 ואחרים פרץ ;1973
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של הבדל לדוגמה, זה. מוצא של והעקיפות הישירות ההשפעות של היחסי חוזקן את לחשב
כעשרה של הבדל פירושו שונים יישובים בין אפריקה מארצות במוצא אחוזים עשרה
ההשפעה מן נובעים מתוכם חודשים וחצי כשמונה .65 בגיל החיים בתוחלת חודשים

הישירה.

שלילית, היא החיים תוחלת על העקיפה השפעתו הגברים, בקרב הדתיות למשתנה באשר
תוחלת על הדתיות של הסוציוכלכלית כהשפעה לזאת להתייחס ניתן למדי. חלשה כי אם
ניתן חיובית. היא החיים תוחלת על דתיות של הישירה ההשפעה אולם, .65 בגיל החיים
חוזקן את לחשב ניתן כאן, גם לעיל. שהוזכר הדתי, החיים" "סגנון בהשפעת זאת להסביר
אחוזים עשרה של הבדל לדוגמה, הדתיות. של והעקיפות הישירות ההשפעות של היחסי
.65 בגיל החיים בתוחלת חודשים וחצי כשניים של הבדל פירושו שונים יישובים בין בדתיות
העקיפה ההשפעה ואילו בקירוב, חודשים לשלושה ומגיעה חיובית היא הישירה ההשפעה

וקטנה. שלילית היא

השפעת כאן, גם נשים. לגבי הרקורסיבית המערכת של הרגרסיה מקדמי את מציג 5 תרשים
לדתיות שני מצד שלילית. היא  הישירה והן הסטטוס רמת באמצעות העקיפה הן  המוצא
חיובית. ישירה והשפעה השכלה, באמצעות החיים תוחלת על שלילית עקיפה השפעה יש
הינן דתיות, של והן מוצא של הן העקיפות, ההשפעות גברים, לגבי שנעשה לניתוח בניגוד
ארצות ביוצאי אחוזים עשרה של הבדל לדוגמה, הישירות. להשפעות בהשוואה יותר חזקות
בגיל החיים בתוחלת חודשים עשר כארבעה של הבדל פירושו שונים יישובים בין אפריקה
של הבדל הסטטוס. רמת של העקיפה ההשפעה מן נובעים חודשים כתשעה מתוכם, .65
החיים בתוחלת בלבד אחד חודש של הבדל פירושו היישובים בין בדתיות אחוזים עשרה
של ישירה חיובית והשפעה חודשיים של עקיפה שלילית מהשפעה נובע זה הבדל .65 בגיל
החיים תוחלת על חזקה עקיפה סוציוכלכלית השפעה יש לדתיות לפיו הממצא, אחד. חודש
החיים מסגנון הגברים מן תועלת פחות מפיקות נשים שלפיה ההשערה את תואם נשים, של

הדתי.

ומסקנות 0'כום .10
תאריך סביב שנים, חמש במשך מוות מקרי רישום של בנתונים שימוש נעשה זה במחקר
את להסביר כדי נוספים, מידע מקורות ובמספר ,1972 ושל 1983 של האוכלוסייה מיפקדי
כל לגבי התקופות. לשתי זה במחקר שהוגדרו האזורים בין קשישים בתמותת השונות
החיים תוחלות מוות. סיבות של עיקריות קבוצות מחמש התמותה שיעורי נאמדו יחידה,
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התמותה רמות נותחו מסכמים. במדדים אלה, אוכלוסייה יחידות לגבי נאמדו 65 בגיל
הניתוח תרבות. ומשתני סוציוכלכליים מסבירים למשתנים באשר הקשישים בגילאים

העבודה. בתחילת הועלו אשר השערות מספר של בחינה איפשר

לשנות עד למעשה, חדש דמוגרפי תהליך היא הקשישים הגילאים אצל בתמותה הירידה
מארצות נתונים במדינה. 65 בגיל החיים בתוחלת עלייה כל כמעט היתה לא השבעים,

דומה. דפוס על מעידים זיקנה בגיל תמותה על אחרות מפותחות

הכלליות התמותה ברמות הן המחקר, יחידות בין ביותר גדולים הבדלים תיעד שלנו הניתוח
תתאוכלוסיות בין הקיימים בתמותה, אלה פערים הקשישים. בגילים התמותה ברמות והן
של יחסית קטנים מספרים בה שיש ביותר, מסובסדים בריאות שירותי המספקת במדינה
בשיעורי השונים היישובים בין השונות את ולהסביר לנסות אותנו הביאו ורעבים, חסריבית

.65 בגיל החיים ובתוחלת מוות סיבות לפי התמותה

כי, מראה ה80 שנות לתחילת השבעים שנות תחילת של קשישים תמותת דפוסי השוואת
בעלי יישובים לגבי בעיקר היתה העלייה ואולם החיים בתוחלת עלייה אמנם היתה כללית,
יחסית נמוכה חיים תוחלת בעלי מהיישובים ברבים ואילו יחסית גבוהה חיים תוחלת
יישובים בין הפער אחרות, במילים בכלל. אם זעומה, היתה העלייה השבעים, שנות בתחילת
בתמותת פערים לגבי בעיקר זו, בתקופה גדל הקשישה האוכלוסייה של החיים בתוחלת
מארצות השונה והדפוס בישראל החיים בתוחלת בעלייה המינים הבדלי נשים.

מיוחד. בפרויקט ינותחו אחרות מתועשות

ניתוח דם, וכלי לב מחלות בגין נגרמת הקשישים בגילים התמותה שכמחצית מכיוון
כי מתברר בתמותה. האלה ההבדלים להבנת במיוחד חשוב הוא הללו הגורמים
שיעורי היו גבוהה, סוציוכלכלית ברמה תושבים של גבוהים אחוזים יש בהם ביישובים
תורמות דתיות של גבוהות רמות כי גם התברר דם. וכלי לב ממחלות נמוכים תמותה
יוצאי תושבים של גבוהים אחוזים שני, מצד אלה. ממחלות נמוכים תמותה לשיעורי
על המוצא השפעת אלה. ממחלות תמותה של גבוהות רמות עם קשורים אפריקה
קיימים לפיה קודמת, בעבודה שהועלתה ההשערה את מאששת אלה מסיבות תמותה
מופיעים שהם כפי התמותה שיעורי ואכן, מאפריקה. ומוצא התמותה רמת בין קשרים
רמות על בעקביות מעידים לסטטיסטיקה המרכזית הלשכה של שונים בפרסומים
זו תופעה. לייחס היה ניתן אבל, אפריקה. יוצאי אוכלוסיות בקרב גבוהות תמותה
התרומות אחת לכן, בלבד. זו עדה בקרב סוציוכלכלי סטטוס של יותר נמוכות לרמות
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הגורמת העיקרית המוות סיבת הגדרת היא זו סוגייה להבהרת הנוכחי המחקר של
נתון הסוציוכלכלי. המשתנה על פיקוח תוך זו, עדה בקרב הגבוהות התמותה לרמות
על אפריקה" "מוצא של תלוי בלתי שלילי אפקט קיים אכן כי לקבוע מאפשר זה
איננה גנטית, או התנהגותית היא המוצא של זו השפעה האם השאלה החיים. תוחלת

הנוכחית. העבודה של המחקר בטווח נכללת

תמותת של השונות להסבר פחותה במידה תורמות ממאירים גידולים של מחלות
כמו חדמשמעי איננו זו מוות לסיבת ההסבר וככלל, אחוז), מ20 (פחות קשישים
זאת, עם יחד נשים. לגבי בניתוח במיוחד חלש ההסבר דם. וכלי לב למחלות ההסבר
המשתנים הם התעשייה, והיקף הדתיות, הסוציוכלכלי, הסטטוס הגברים, לגבי

מסרטן. לתמותה העיקריים המסבירים

"האחרות". הסיבות וקבוצת מידבקות מחלות הן הנותרות הסיבות קבוצות שתי
קבוצת לגבי חשוב. תמותה גורם אינן מידבקות מחלות אחרות, מפותחות כבמדינות
המשתנים הם ונגישות בדידות מוצא, סוציוכלכלי, שסטטוס נמצא האחרות, הסיבות

ביותר. המובהקים

עלידי מפוקח היה הניתוח כאשר מאוד הצטמצמה מסביר כמשתנה הנגישות חשיבות
של הראשונים בשלבים שלנו להשערות בניגוד המוצא. משתני או הסטטוס משתני
ממרכז רב גיאוגרפי במרחק הנמצאות שאוכלוסיות לאשר יכולים אנו אין זו, עבודה
מפוקחים. האחרים המשתנים אם יותר, גבוהים תמותה בשיעורי מאופיינות הארץ
לאשר יכולים אנו שלנו, הממצאים מן העולים הכוללנים בדפוסים נתבונן אם מאידך,
העיקריים המשתנים הם הם ודתיות, מאפריקה מוצא הסוציוכלכלי, שהסטטוס
בברור משתקף הדבר השונים. היישובים בין קשישים בתמותת ההבדלים את המסבירים
לעיל, שהוזכרו העיקריים המשתנים שלושת .65 בגיל חיים תוחלות של בניתוחים
מבין קשישים. בתמותת השונות מן גדול חלק מסבירים הבדידות משתנה בתוספת
בגילים היחסית בחשיבותם עולים הסוציוכלכלי הסטטוס משתני האלה, המשתנים

יותר. המבוגרים

שנות תחילת לגבי לניתוחים המוקדמות השמונים שנות של אלה תוצאות בין השוואה
שחלו הרי התקופות, שתי בין הדימיון למרות הממצאים. את ומחזקת מאשרת השבעים
הסטטוס אפקט ואילו המוצאי האפקט נחלש אלה, תקופות שתי בין חשובים. שינויים
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כן, על יתר התמותה. בדפוסי השונות את כמסבירים בחשיבותם עלו הדתיות ואפקט
השיוויון אי ולהגדלת קוטביות ליתר הביאו אלה באפקטים השינוי דפוסי כי נמצא

ל1983. 1972 בין בתמותה

ההבדלים מנגנון של יותר טובה הבנה מאפשר הרקורסיביים המודלים באמצעות ניתוח
אלה. בניתוחים חשוב תפקיד ממלאים תרבות משתני הקשישים. בגילים בתמותה
היא אפריקה, יוצאת אוכלוסייה של גבוהים אחוזים יש שבהם ביישובים החיים, תוחלת
אפקט יש זו מוצא שלקבוצת משום והן נמוכות סטטוס רמות בגלל הן יחסית, נמוכה
לכך, בניגוד התנהגותיות. או גנטיות מסיבות הנובע החיים, תוחלת על ספציפי שלילי
תוחלת על  חיובי או שלילי  אפקט כל אין אסיה מארצות שלמוצא לציין מעניין

הקשישים. בגילים החיים

יחסית גבוהים אחוזים יש שבהם יישובים הדתיות. משתנה הוא נוסף תרבות משתנה
השלילי הכוח מנוגדים. לכיוונים המושכים כוחות לשני נתונים דתית אוכלוסייה של
בקרב יחסית הנמוך הסוציוכלכלי המעמד מן נובע החיים תוחלת רמת על הפועל

הדתית. האוכלוסייה של החיים לסגנון קשור החיובי הכוח ואילו הדתי, המגזר

הנוגע בכל ונשים גברים בין ניכרים הבדלים קיום על מצביע זו בעבודה נוסף ממצא
דתיות. ושל מאפריקה מוצא של  עקיפה והן ישירה הן  היחסית להשפעה

כבסיס בהם להשתמש ניתן האם אלה? מממצאים מסקנות להסיק ניתן האם
ברור בכלל? האוכלוסייה של החיים תוחלת את להאריך שמטרתה מכוונת למדיניות
תת של או השונות המוצא קבוצות של הסוציוכלכליות ברמות שיוויון ליצור ניתן שלא
שהאוכלוסייה לצפות ניתן לא לכך, בדומה הקצר. בטווח באוכלוסייה אחרות קבוצות
ניסוח החיים. בתוחלת לעלייה אולי, תביא, אשר דתית חיים דרך תאמץ הכללית
המסגרת של למבנה הלב תשומת את למקד ומטרתו מכוון, הוא זה "נאיבי"
אופיים את יבהיר אשר במחקר צורך יש זה. מאמר בתחילת נדונה אשר התיאורטית
והתרבותיים, הסוציוכלכליים המשתנים לבין המתווכים המשתנים בין הקשרים של
שונות, מוות מסיבות קשישים תמותת לבין המתווכים המשתנים שבין אלה ואת מחד,
מוצא, כגון משתנים משפיעים שבה הדרך של יותר טובה להבנה יביא הדבר מאידך.
עיקריות. מוות מסיבות התמותה שיעורי על דתי, חיים וסגנון וחברתי כלכלי מעמד
תוחלת להארכת תביא אשר מדיניות לתכנן יהיה ניתן כזה מניתוח שכתוצאה ייתכן

1
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רדיקליים שינויים ללא הקשישים, של החיים באיכות לשיפור ואולי הכללית, החיים
החברה. במבנה אפשריים בלתי
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ולאזורים ליישובים תמותה לוחות חישוב אי: נ90ח

האוכלוסייה לגבי התמותה לוחות את לחשב עלמנת שננקטו השיטות מתוארות זה בנספח
ו1983. 1972 השנים סביב שנים חמש של לתקופה יותר קטנים ובאזורים ביישובים היהודית
מדובר כאשר באידיוקים ללקות עלולים התמותה בלוחות השונות הפונקציות של אומדנים
האזורים של הקבצות נעשו זו מסיבה סטטיסטיים. אזורים כגון קטנות, באוכלוסיות

קטנים. כאזורים אלה להקבצות נתייחס הסטטיסטיים.

איחציית של באילוץ התחשבות תוך קטנים, לאזורים הוקבצו הסטטיסטיים האזורים
סוציו מאפיינים בעלי אזורים לצירוף העדפה היתה כמוכן תתהרבעים. של הגבולות

היישוב. לסוג ובהתאם נפות בתוך הוקבצו קטנים יישובים דומים. כלכליים

גיל לפי השנה, אמצע אוכלוסיות נאמדו אלה, אוכלוסין מיפקדי של המלאה הרשימה מן
התושבים. מרשם של נתונים מתוך הפקנו ומין גיל לפי המוות מקרי מספר את ומין.

התושבים, ממרשם המוות מקרי ומספר המלא המיפקד מן האוכלוסייה נתוני בסיס על
באמצעות הופקו x+n ועד x בגיל גיל לפי התמותה שיעורי גיל. לפי התמותה שיעורי חושבו

הקשר:
nmx = aDJ nPx . 1000

סביב שנים חמש במשך x+n לגיל * גיל בין הממוצע המוות מקרי מספר הוא nDx כאשר
באמצע האוכלוסייה גודל הוא npx1 קטנים) באזורים שנים שלוש (או האוכלוסייה מיפקד

המיפקד. בתאריך x+n ועד x בגיל השנה

עלינו והיה ידוע, אינו הוא גם 4P, לכן, פורסם. לא (,p0) 1 לגיל מתחת האוכלוסייה גודל
כן: ,p0 את חישבנו ראשית, ,1ח4. את לחשב כדי 4p, של באומדן להשתמש

,Po = 0תז0/1מ[ . 1000

כדלהלן: חושב 10,0ח,, בגיל התמותה שיעור
,^ = 2000 ,q0 / (2000  ,qO)
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זו שסבירות היתה ההנחה הלידה. אחרי אחת שנה תוך למות ההסתברות הוא ,q0 כאשר
התינוקות: תמותת לשיעור שווה

,q0=,Do/B. 1000

שלוש (או המיפקד סביב השנים חמש במשך לידות של הממוצע המספר הוא b כאשר
לפי: חושבה <4p, ,4 עד 1 בגיל האוכלוסייה קטנים). מקומיים באזורים שנים

התמותה לוח פונקציות של המשוקללים שהממוצעים האילוץ הוסף הטיה, למנוע מנת על
האזורים נמצאים שבתחומו כולו היישוב עבור לפונקציות שווים יהיו הקטנים באזורים

הקטנים.

95 של ביטחון ברמת סמך ודיווחי 65 בגיל חיים תוחלות אומדני מציגים וא2 א1 לוחות
של התקן סטיית (לחישוב התקופות לשתי עירוניים יישובים וחמישה שישים עבור אחוז

.(Chiang 1984 ראה החיים, תוחלות אומדני
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ברמת ברסמד רווח ברמת ברסנ>ד רזוח

95* של ביטדווו 9ii של ביטרווו em
אומדן אומדן

תחתוו tjv 1v^ nv e., תחתון ערד עליון עדך ^5

11.20 16.80 14.00 11.20 1630 13.(0 יו\דה א^
1150 17.40 14.40 11.30 17.20 14.20 O'PSV*
11.80 16.10 1390 13.20 16.80 15.00 יהודה אור
13.20 15 40 1430 14.60 1680 15.70 אשדוד
12.80 15.20 14.00 13.70 15.90 14.80 אשקלון
12.70 14.50 13.60 14.60 16.30 15.40 בארשבע
10.90 17.30 14.10 11.00 17.30 14.20 גותשמש
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16.00 17 70 1690 18.50 20.40 19.40 מק בני
13 80 15 20 1450 15.50 16.90 16.20 בתי0
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12.00 18.40 1520 13.40 20.10 16.80 שמואל גבעת
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15.60 19.50 1760 18.60 23.00 20.80 רעננה
7.90 1640 1210 8.30 15.80 12.00 שלומי
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U20 |2_^0 14^0 1050 17.20 13.80 תלמונד
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ברמת ברגזמד רווח ברמת ברסמך רוורו _".

95*. של ביטחון 95* של ביטחון £3g
אומדן אומדן

תחתון ערך עליון ערך ?,, תחתון 771/ עליון ערד י^
9.20 14.80 12.00 10.90 18.20 14.50 יהודה אבן
9.90 15.20 12.50 11.40 16.90 14.10 יהודה אור
10!30 13.80 12.00 12.10 15.90 14.00 אשיור
11.10 13.90 12.50 12.40 15.40 13.90 אשקלון
10.70 12 80 11.80 12.70 15.20 1390 שבע באר
860 14 50 11.50 10.10 10.00 14.60 שמש בית
9.70 16.70 13.20 7.50 13.80 10.70 שאן בית
13.90 15.80 14.90 15.10 17.20 16.10 ברק בני
13.20 15.20 14.20 15.30 17.40 16.30 ים בת
1340 15 70 14.60 15.00 17.70 16.40 גבעתיים
10.30 18.10 14.20 12.10 20.70 16.40 שמואל גבעת
9.60 18.20 13.90 9.20 17.20 13.20 יבנה P
9.10 13.60 11.30 9.30 13.90 11.60 דימונה
12.90 15.50 14.20 14.80 17.70 16.30 moהרצליה 18.00 14.90 11.20 16 60 13.90 זכרוןיעקב
12M 15.20 13.80 13.60 !6.70 15.10 חדרה
/M00 14 90 13.90 14.40 16.20 15.30 חול1!
13.30 14.30 13.80 14.90 15.90 15.40 י'י™
10.40 14.10 12.20 11.00 14.60 12.80 טבריה
1190 16.50 14.20 11.90 16.10 14.00 כרמל טירת
10.20 16.10 13.20 11.30 17.70 14.50 יי™
9.20 19 00 14.10 8.30 15.90 12.10 עילית יקנעם
13.90 15.10 14.50 14.60 15.80 15.20 ירושלים
12.30 15.50 13.90 13.40 16.90 15.10 0בא כפר
1110 14.80 12.90 12.20 15.80 11.00 ייי
1030 16.70 13.50 10.30 17.50 13.90 העמק מגדל
12.30 15.70 14.00 13.80 17.20 15.50 ניריה
10.50 18.20 14.40 10.90 17.90 14.40 אפרים נווה
1200 16.60 14.30 11.50 16.00 13.70 ציונה נס
1170 16.30 14.00 11.70 15.80 13.70 עילית נצרת
11.10 15.50 13.30 12.60 19.00 15.80 נשי
12 20 14.10 13.20 13.70 15.70 1*70 נתניה
1070 14.20 12.40 11.90 15.30 13.60 עכי
10.60 14.80 12.70 11.50 16.20 13.90 עפילה
9.60 15.40 12.50 11.60 18.10 14.90 עתלית
10 80 14.50 12.70 9.50 12.30 10.90 כרכור  חנה פרדס
13 70 15.60 14.60 14.00 15.80 14.90 תקוה פתח
1080 15 30 13.10 11.20 16.50 13.80 צפת
10.40 15.40 12.90 13.10 18.30 15.70 אונו קריית
12 10 15.30 13.70 12.90 16.30 1460 אתא קריית
11.30 15.10 13.20 13.40 17 40 15.40 ביאליק קריית
10.10 14.60 12.30 9.90 14.60 12.30 גת קריית
12 30 1650 14.40 14.20 18.30 16.20 ים קריית
11 60 15 30 13.50 14.70 18.50 16.60 מוצקין קריית
10 00 17.20 13.60 10.90 19.00 14.90 מלאכי קריית
950 1430 11.90 9.70 17.50 13.60 שמונה קריית
10 40 17.20 13.80 10.50 18.20 14.40 העין ראש
1210 14.60 13.30 13.40 15.90 14.70 לציון ראשון
13 60 16 60 15.10 13.40 16.20 14.80 יחיבות
11 00 14.40 12.70 12.30 15.70 1400 רמיה
13.70 15.20 14.40 15.60 17.20 16.40 גן רמת
1240 17.60 15.00 12.80 17.40 1510 השרון רמת
12.10 16.20 14.20 12.40 16.50 1440 יעננה
6 90 13 00 9.90 5.50 13.90 9 70 שלומי
13.70 14.40 14.00 15.00 15.70 15.40 אביביפו תל
10^0 1690 13.60 90£ 16.30 1260 מונד תל
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המדווח הגילי המבנה של הדיוק מידת בי: נספח

רישום הוא מדויק ממבנה לסטייה היחיד הגורם לכן, מלא. לידות רישום יש ישראל במדינת
לארץ. הגעתם בעת חדשים עולים של מוטעה גיל

נוהגים מפותחות הפחות בארצות ואפריקה. אסיה במדינות נולדו ישראל מאזרחי רבים
בקרב התמותה שרמות ייתכן לכן גילם. על בדיווח להגזים קרובות לעתים הקשישים
על בדיווח הגזמה של קיומה על לעמוד ניסינו זה בנספח חסר. באומדן לוקות הקשישים

הגיל.

שרמת מצפים היינו אזי המדווח, הגיל מן פחות הוא כלשהי עוקבה של האמיתי הגיל אם
יהיה שניתן כן, אם להניח, סביר זמן. פני על יחסית נמוכה תהיה זו עוקבה של התמותה
(בנושא הראשוני המוטעה הדיווח מן כתוצאה התמותה על העוקבה של בהשפעה להבחין
Anderson <cf Silver 1989; Preston <ef van de למשל, ראה, האמיתי העוקבה גיל על השפעות

.(Walk 1978

נכונים, גילים על לדווח נוטה באמריקה או באירופה שנולדה שהאוכלוסייה מניחים אנו
שיעורי שבין ביחס השתמשנו זה, בסיס על אסיה. או באפריקה שנולדו לאלה בהשוואה
קבוצת כל לגבי ואמריקה, אירופה יהודי לבין ואסיה אפריקה יהודי בקרב גיל לפי התמותה
התמותה דפוסי ב1, בלוח לראות שניתן כפי בגיל. הגזמות למצוא כדי ,40 גיל מעל גיל
ולאחריהם ואמריקה, אירופה יוצאי של לאלה ביותר קרובים הינם מאסיה גברים בקרב

זה. סדר לפי אפריקה, יוצאות ונשים אפריקה, יוצאי גברים אסיה, יוצאות נשים

אולם הגיל. עם יצטמצמו אלה שיחסים מצפים היינו אזי שכיחה, בגיל ההגזמה היתה אילו
היחס למעשה, צמצום; כל מראים אינם אפריקה יוצאי קשישים ונשים גברים לגבי הערכים
שלא מכאן ב1988. קבוע כמעט והוא ב1983, אפריקה יוצאי גברים בקרב הגיל עם עולה
שהיה סביר לא כלומר, ומאפריקה. מאסיה יהודים בקרב גילית להגזמה עדות שום נמצאה
יוצאי בקרב התמותה שיעורי שבין ביחס העלייה זיקנה. בגיל התמותה של תתאומדן
לגבי זו עבודה ממצאי עם אחד בקנה עולה ואמריקה, אירופה יוצאי של אלה לבין אפריקה

המוצא. השפעת
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לבין ואפריקה אסיה ילידי של לגיל סגוליים תמותה שיעורי בין יחסים ב1: לוח
ואמריקה אירופה ילידי של השיעורים

1988 1983 1978

אסיה+ גיל
אפריקה אסיה אפריקה אסיה אפריקה

גברים א.

0.82 0.73 1.00 0.90 0.77 4440

0.93 0.90 1.00 1.27 0.96 4945

0.93 0.83 1.17 1.19 1.11 5450

1.35 1.10 1.12 1.00 1.19 5955

1.36 1.11 1.28 1.04 1.23 6460

1.34 0.95 1.29 1.07 1.32 6965

1.35 1.02 1.39 1.07 1.11 7470

נש'ם ב.

0.69 0.69 0.83 1.25 0.87 4440

0.58 0.81 1.39 1.11 0.93 4945

1.18 0.76 1.10 1.10 1.11 5450

1.35 1.27 1.28 1.00 1.00 5955

1.45 1.15 1.49 1.01 1.23 6460

1.61 1.13 1.65 1.11 1.36 6965

1.30 1.11 1.33 1.01  7470

הלשכה עלידי שפורסמו מוצא, עלפי בגיל סגוליים תמותה שיעורי מתוך חושב מקור:
ו1990. ,1985 ,1980 בשנים סטטיסטיים בשנתונים לסטטיסטיקה, המרכזית



בישראל, קשישים בתמותת סוציוכלכליים הבדלים
פרס נתוני ניתוח 198388

אייזנבך צבי
בירושלים העברית והאוניבר0י0ה ל00טי00יקה, המרכזית הלשכה

מבוא1 .1
בדת, הנבדלות קבוצות רבות; בחברות נמצאו אוכלוסייה קבוצות בין תמותה הבדלי
בעיקר שנערכו רבים מחקרים החיים. בתוחלת גם נבדלות וכוי מגורים מקום גזע,
ונמצא חברתיותכלכליות קבוצות בין תמותה הבדלי על הצביעו המפותחות, בארצות
יותר החלשות לקבוצות דיפרנציאלי: באופן התמותה לסיכון חשופות שונות קבוצות כי
אחת יותר. החזקות לקבוצות מאשר יותר גבוהה תמותה רמת סוציוכלכלית מבחינה
"שיוכיות", קבוצות בין תמותה הבדלי להסביר ניתן מידה ובאיזו האם הינה, השאלות
כי נמצא שונים במחקרים הסוציוכלכליים. מאפייניהן באמצעות מוצא, או דת כמו
בתנאי וכר רפואי טיפול דיאטה, לעישון, היתר בין הקשורים הבריאות במצב הבדלים
קשישים תמותת להבדלי תורמים (E10 8l Preston 1992 (למשל, צעיר בגיל שונים חיים

הנ"ל. הקבוצות בין

של המוצא קבוצות בין בתמותה ההבדלים על רבים מחקרים נערכו בישראל
תמותה רמת על מצביעים שוטפים גולמיים סטטיסטים נתונים היהודית. האוכלוסייה
קיימים .(1992 (למ"ס אסיה או אירופה ילידי בין מאשר אפריקה ילידי בין יותר גבוהה
Peritz ;1973 (למ"ס המוות סיבות לפי התמותה בשיעורי הקבוצות בין הבדלים גם
Ginsberg) מחקרים במספר נחקרו שונים אזורים בין התמותה ברמת הבדלים .(1986
לא סטטיסטיים, נתונים של מגבלות עקב .(1990 ואחרים פרידלנדר ;1983; Anson 1988
השכלה, הכנסה, כגון: סוציוכלכליים משתנים הכללארציים המחקרים כללו
או הפטירות על השוטפים בנתונים מצויים אינם אשר וכד', חיים רמת משלחיד,
לתכונות התמותה בין בקשר עסקו אחדים מחקרים התושבים. במרשם
עלפי (1993 וכהןשרשוב סכלקנס (פרידלנדר, האוכלוסייה של חברתיותכלכליות

גיאוגרפיות. אוכלוסייה יחידות

של שונים בשלבים שהשתתפו הייט וליעקב צדקה לפנינה ריס, לאילן נתונה תודתי 1

הנתונים. קובץ הכנת
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רשומות קישור בעזרת הפרט: ברמת תמותה נתוני ניתוח על מבוסס כאן המוצג המחקר
קובץ עם ,1988 סוף עד 1983 מאמצע שאירעו פטירות על הודעות של (record linkage)

בשני המצוי הזהות תעודת מספר עלפי ,1983 האוכלוסין מפקד של {2090) מדגם
הכולל 2(20?0 (מדגם המפקד אוכלוסיית את הכולל קובץ התקבל כתוצאה המקורות.
מפורט ניתוח מאפשר כזה קובץ באוכלוסייה. הנפטרים של מוות וסיבות פטירה נתוני

המפקד. אוכלוסיית לגבי שונים תמותה היבטי של

קבוצות בין המוות ובסיבות בתמותה הקיימים הבדלים להציג היא זו עבודה מטרת
.198388 בתקופה בישראל קשישים בקרב מוצא, כגון שיוכיות, וקבוצות סוציוכלכליות
בתכונות הבדלים עשויים מידה באיזו הינה: להשיב מנסה המחקר עליהן השאלות אחת
מוצא קבוצות בין הקיימים התמותה מהבדלי חלק להסביר וכלכליות חברתיות

היהודית. באוכלוסייה

ה000י0ט"ם והנתונים המקורות .2
המפקד בעת ושגילם 1983 במפקד שרואיינו חו"ל, ילידי יהודים הינה המחקר אוכלוסיית
הארץ ילידי זה.נ במחקר נכללות אינן ובקיבוצים במוסדות האוכלוסיות .84 עד 55 היה
נכללו לא ולכן (65+ מבני (כ6ל4 המבוגרת האוכלוסייה בקרב קטנה קבוצה עדיין הינם
שנחקרו יהודים כ100,000 של התמותה אחר למעקב מתייחס הנוכחי המחקר בניתוח.
המדגם התחלקות (ראה שנים וחצי כחמש תוך כ15,600 נפטרו ושמתוכם 1983 במפקד

.(1 בלוח ומין גיל לפי

כל ממנו ונמחקו זיהוי פרטי ללא לסטטיסטיקה המרכזית בלשכה הוכן הנתונים קובץ
198388 הפטירות קובץ בהקבלת כלשהו. אדם המזהה מידע לאפשר שעשויים הפרטים
%95d שונות, סבירות בדיקות לאחר בהצלחה, זווגו 1983 מפקד של המדגם קובץ עם
בקובץ כי בחשבון מביא הזיווג פוטנציאל הפוטנציאליות. הפטירה רשומות מכלל
נרשם לא במפקד מאידך, המפקד. לאחר לאוכלוסייה שנוספו נפטרים יש הפטירות

תכונות על גם שאלות נשאלו ,1983 במפקד שנחקרו ממשקיהבית ב£ל20 2
הנחקרים. של וסוציוכלכליות דמוגרפיות

שבסיכון. האוכלוסייה מן חלק של הארץ מן הירידה בחשבון נלקחה לא זה בשלב 3
השפ1>ה לה אין למדי, נדירה תופעה הינה המבוגרים בגילים מהארץ שירידה מאחר
עלמנת הניתוח מן הוצאה המוסדות אוכלוסיית המתקבלות. התוצאות על חשובה
בקהילה שגרה באוכלוסייה הסוציוכלכליים המשתנים השפעת של בדיקה לאפשר

המפקד. בעת
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(הנאמד כיסוי אי במפקד היה וכן (כ£79), האוכלוסייה מן לחלק זהות תעודת מספר
את להעריך שנועדה בבדיקה הזיווג. בזמן בספק זיהוי של מקרים היו בנוסף ב£2.59).
לא לה האוכלוסייה לבין במפקד זהות תעודת מספר בעלת האוכלוסייה בין ההבדלים
עם במקצת עולה זהות מספר חסרי של חלקם כי נמצא, זהות תעודת מספר נמצא
בין חשובים הבדלים אין הגברים. בקרב מאשר הנשים בקרב יותר וגבוה בגיל, העלייה
הבדלים להציג הינה המחקר שמטרת מאחר ההשכלה. בהרכב זהות מספר וחסרי בעלי
חסרי קבוצת של וקיומה הכיסוי אי כי להניח נוכל תמותה, רמת לאמוד ולא בתמותה
מדידת את שתשנה כזו משמעותית להטייה גורמים אינם במפקד, זהות תעודת מספר

הקבוצות. בין ההבדלים

חו"ל, ילידי יהודים, המעקב במדגם שנים 5.5 תוך נפטרים ומספר מקרים מספר :1 לוח
וקיבוצים מוסדות כולל לא

הנפטרים אחוז נפטרו מהם: במעקב סךהכל

נשים גברים נשים גברים נשים גברים גיל

4.0 6.9 549 772 13,609 11,186 5955

7.1 10.5 850 1,166 11,960 11,133 6460

11.9 16.2 1,162 1,370 9,796 8,464 6965

18.9 25.1 1,744 2,190 9,227 8,734 7470

29.2 36.3 1,522 1,995 5,208 5,494 7975

42.4 48.5 1,088 1,191 2,567 2,456 8480

13.2 18.3 6,915 8,684 52,367 47,467 סךהכל

במשך שרד או נפטר הפרט האם  דיכוטומי משתנה הינו בניתוח התלוי המשתנה
של התמותה שיעורי .(1988 סוף עד 1983 יוני (בין שנים וחצי כחמש המעקב, תקופת
המפקד. בעת נמדדו שאלה כפי תכונותיה עלפי חושבו שנים) כ5.5 (בתוך האוכלוסייה

המוות. סיבות לפי תמותה שיעורי חושבו כן

לבד (גרים המשפחה גודל המשפחתי, המצב בניתוח: (המסבירים) תלו"ם בלתי כושתנ'ם
(בעת ומשלחהיד העבודה לכוח השתייכות לימוד) שנות (מספר ההשכלה היתר) לעומת

המשפחתית. וההכנסה כן) לפני שנים ו5 המפקד

והמין. הגיל קבוצות בתוך בעיקרו נערך הניתוח
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המוות. בסיבות סוציוכלכליות קבוצות בין הבדלים על לעמוד מאפשרים המחקר נתוני
שאתות הבאות: הרחבות לקבוצות המוות סיבות קובצו זה, ראשוני ניתוח למטרות
,(1992 למ"ס המוות, סיבות סיווג של 9 במהדורה 1811 (קבוצות "סרטן"  ממאירות
במוח הדם כלי מחלות ,(31,28,27) אחרות לב מחלות ,(3029) איסכמיות לב מחלות

היתר). (כל אחרות מוות וסיבות (32)

חד מניתוח ממצאים מוצגים תחילה כדלקמן: הוא זו בעבודה התוצאות הצגת סדר
והשפעת המוצא השפעת סוציוכלכלי, סטטוס משתני להשפעת המתייחסים משתני
המוות בסיבות ההבדלים התמותה. רמת על המגורים, וצורת המשפחתי המצב
רבמשתני, ניתוח מוצג מכן לאחר זה. ניתוח במסגרת מופיעים הקבוצות, בין הקיימים
ילידי לעומת אפריקה ילידי בין התמותה פער צמצום על ההשערה גם נבדקת במסגרתו
משתנה "מפוקחים". סוציוכלכליים גורמים מספר כאשר (יחד), ואסיה אירופה
ראשי שהם גברים לקבוצת המתייחס בניתוח מכן, לאחר הוסף המשפחתית ההכנסה
המלווים מרוכזים לוחות הובאו המאמר בגוף בתוצאות. דיון מובא לבסוף משקבית.

מפורטים. יותר לוחות מצויים ובנספח הדיון את

התמותה על 0וציוכלכלי 01000 משתני השפעת .3
באמצעות שונות חברתיותכלכליות קבוצות בין התמותה הבדלי יוצגו ראשון בשלב

חדמשתני. ניתוח

הבריאות מצב לבין הסוציוכלכלי הסטטוס בין שלילי קשר על הצביעו רבים מחקרים
משתנים או אינדיקטורים בעזרת מוצג להיות יכול סוציוכלכלי סטטוס התמותה. ורמת
של ההשפעה ועוד. דיור תנאי משלחיד, תעסוקה, הכנסה, השכלה, רמת שונים:
התנהגות משתני באמצעות אלא ישירה אינה לרוב הסוציוכלכליים המשתנים
מודעות כגון ההתנהגות, לבין הסוציוכלכליים המשתנים בין קשר יש כלומר, מתווכים.
הקשורה להתנהגות וכן גבוהה באיכות בריאות בשירותי ושימוש מונע טיפול למחלה,
לחלק גורמת השונה ההתנהגות וכד'. עבודה סוג דיאטה, עישון, כמו סיכון לגורמי
תוצאות עלפי .(1993 (סכלקנס הסוציוכלכליות הקבוצות בין התמותה מהבדלי
התמותה על נשים של חברתייםכלכליים משתנים "השפעת" כי לצפות ניתן מחקרים,
רבים במקרים נקבעת הנשים ותמותת המשפחה של החיים שרמת מאחר חלשה, תהיה

הגברים. של וההכנסה המקצוע ההשכלה, עלידי

ההשכלה 3.1
מיתאם, כלל בדרך קיים סוציוכלכלי, סטטוס לאפיין נהוג בהם המשתנים בין
לרמה proxyo רבים במקרים משמשת הלימוד) שנות מספר (או וההשכלה
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רמת על או התעסוקה על ישפיע גרוע בריאות מצב כן, על יתר הרוברתיתכלכלית.
בגילים הבריאות ממצב מושפעת אינה ולכן צעיר בגיל מושגת ההשכלה ואילו ההכנסה

המבוגרים.

ככל נמוכה התמותה והתמותה: ההשכלה רמת בין הפוך יחס נמצא שונים במחקרים
העלייה עם יורדים ההשכלה קבוצות בין הקיימים וההבדלים יותר גבוהה שההשכלה
1973; N1H 1988 (למשל; המוות בסיבות ההשכלה קבוצות בין הבדלים נמצאו כן בגיל.
גם נמצא התמותה לרמת ההשכלה בין ההפוך היחס כמצופה, .(Kitagawa and Hauser
84 בני לכלל המתוקננים התמותה שיעורי כי מראים 1 ותרשים 2 לוח הנוכחי. במחקר
שיעור תמותה: לבין השכלה בין שלילי קשר על מצביעים השונות ההשכלה בקבוצות ,55
ב^31 גבוה  לימוד שנות 40  הנמוכה ההשכלה בקבוצת הגברים בקרב התמותה
בעלות בקרב התמותה גבוהה הנשים בקרב ויותר. לימוד שנות 13 בעלי של מזה

הגבוהה. ההשכלה בעלות של מזו ב£419 הנמוכה ההשכלה

בגילים מצטמצמים ,6455 בגילים ההשכלה קבוצות בין הגדולים התמותה הבדלי
המשתנים של בלבד מצומצמת השפעה הלוחות). בנספח א' לוח (ראה יותר מבוגרים
דיון (ראה החברות במרבית נמצאה הגבוהים בגילים התמותה על הסוציוכלכליים

להלן).

כלכליות תכונות 3.2
כלכלית רמה מייצגים ההכנסה, ורמת משלחהיד העבודה, בכוח השתתפות המשתנים:

קבוצות. בין תמותה הבדלי על ומצביעים

ומשלחהיד תעסוקה 3.2.1
מתאים אינו ולכן העבודה, בכוח שנמצאים אלה לגבי רק נחקר משלחהיד משתנה
שנאסף המידע את גם לנצל ניתן זאת, עם הגבוהים. בגילים תמותה הבדלי לניתוח
את זו בדרך ולהגדיל המפקד, לפני שנים חמש אנשים עבדו בו משלחהיד על במפקד
הבדלי על הנתונים עיבוד כך, משלחהיד. על מידע קיים לגביהם המקרים מספר
כאן מובאים הממצאים .1978 לגבי והן ב1983 התעסוקה מצב לגבי הן נעשה התמותה
ביותר. נמוך הגבוהים בגילים העבודה בכוח הנשים של חלקן באשר בלבד, לגברים

העבודה בכוח שאינם אלה קבוצות: לשתי התעסוקה על המידע קובץ הניתוח לצורך
והמועסקים.
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יחסיים ושיעורים ל1,000 שיעורים והגיל: המין ההשכלה, לפי תמותה שיעורי :2 לוח
מתוקננים1 

13+ 129 85 40 סךהכל ומין גיל

ל1,000 שיעורים

163 177 187 214 184 גברים
110 120 143 155 136 נשים

יחסיים שיעורים
89 96 101 116 100 גברים
81 88 105 114 100 נשים

מין. לכל המדגם, כלל של הגילים בהרכב מתוקננים ההשכלה, לקבוצת שיעורים 1

והמין ההשכלה לפי (8455 (בגיל מתוקננים תמותה שעורי :1 תרשים

1 ומיו השכלה לפי ( 5584 (בגיל מתוקכנים תמותה שיעורי
250 ך ו

2001 

04 58 912 +13

^^ גברים ן ן נשים
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משלחייד: של רחבות קבוצות לשלוש חולקו המועסקים
ומנהלים. אחרים חופשיים טכניים, אקדמיים, במקצועות עובדים (1)

פקידות. במקצועות עובדים (2)
וכוי). בתעשייה בחקלאות, (בשירותים, אחרים מועסקים (3)

ניכרת במידה נמוכים העבודה בכוח הנמצאים של התמותה שיעורי גיל קבוצת כל בתוך
של היותם עלידי מוסבר להיות יכול זה הבדל העבודה. לכוח מחוץ הנמצאים אלה משל
לקבוצה יחסית לקוי בריאות מצב בעלת סלקטיבית, קבוצה העבודה לכוח מחוץ הנמצאים
קשורה העבודה לכוח מחוץ אשר הקבוצה של העודפת התמותה כי גם ייתכן אך האחרת,
המתאימה הפעילות למסגרת מחוץ בהימצאות הכרוך ובמתח (בעבודה) הפעילות בחוסר

.(6455 יחסית הצעירים בגילים (בפרט הגיל לקבוצת

הראשונה לקבוצה השייכים מועסקים של התמותה שיעורי אחרות, במדינות גם שנמצא כפי
גבוהה הפקידות עובדי בקבוצת התמותה רמת ביותר. הנמוכים הם "גבוהים") (מקצועות
כחול" ("צווארון השלישית בקבוצה המועסקים של מזו מובהק, באופן לא כי אם במקצת,
"מקצועות בעלי בין או עבדו שלא אלה לבין שעבדו אלה בין בתמותה ההבדלים בקירוב).
ההשכלה ברמת המקצועיות הקבוצות בין הקיימים להבדלים גם קשורים לאחרים, גבוהים"

הלידה." יבשות לפי בהרכבן, או

למצב מתייחסים והם ,7455 בגיל הגברים לגבי הממצאים את מסכמים 3 שבלוח הנתונים
ב1978. והן ב1983 הן הגברים של ומשלחהיד התעסוקה

7455 בגיל גברים וב1978, ב1983 היד ומשלח תעסוקה פי על פטירה שיעורי :3 לוח
1978 1983

7470 6965 6460 5955 7470 6965 6460 5955

251 162 105 69 251 162 105 69 סךהכל
290 214 133 130 277 198 174 154 עבדו לא
207 146 103 63 196 126 87 56 עבדו

195 128 75 49 174 118 72 43 וכוי אקדמיים .1

213 160 105 56 200 149 96 55 פקידות .2

208 147 99 66 203 117 89 61 וכוי מקצועיים .3

שנות 13+ בעלי היו 870 רק המפקד, בעת עבדו שלא ,5955 בני הגברים מבין למשל, 4
"הגבוהים", המקצועות בקבוצת שעבדו אלה בין באוכלוסייה. 209S לעומת לימוד
קבוצת מתוך \9Jc שהם אפריקה, ילידי לימוד. שנות 13+ של השכלה 61בעלי £5 ivi
ה"גבוהים". המקצועות בעלי בין $9< ורק ב1983 עבדו שלא מאלה $29< היוו הגיל
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ההכנסה 3.2.2
יכולה ההכנסה רמת זאת, עם יחד החיים. רמת את יפה המייצג משתנה היא הכנסח
אין בחיים. להישאר הסיכוי על גם כמובן, המשפיע, הבריאות, למצב גם קשורה להיות
כי להניח ניתן אך לעשירים, עניים בין הבריאות במצב הבדלים של טובה מדידה אמנם
בריאות שירותי מצויים ההכנסה, בעזרת להשיג שניתן והשירותים המוצרים יתר בין

יחסית. גבוהה באיכות ורפואה

יותר. גבוהה ההכנסה שרמת ככל נמוכים התמותה שיעורי כי מראים המחקר ממצאי
שיעורי מובאים הבא בלוח שונה. הכנסה בעלי של המוות בסיבות הבדלים גם נמצאו
לראשי משקבית.5 כראשי במפקד שהוגדרו גברים ל1,000 המעקב בתקופת התמותה
ורביעוני משפחתית הכנסה רביעוני חושבו בנפרד, מיןגיל קבוצת בכל משקבית,
בעלי בין התמותה למשל, 6460 בגיל משקבית) (ראשי הגברים בין לנפש. הכנסה
בעלי שבין מזו %73a גבוהה התחתון) הרביעון (קבוצת הנמוכה המשפחתית ההכנסה
נפטרו לנפש, ההכנסה חישוב לפי העליון). הרביעון לקבוצת (השייכים הגבוהה ההכנסה
בעלי מבין מאשר התחתון, לרביעון השייכים מבין יותר 5O£9 המעקב תקופת בתוך

הגבוהה. ההכנסה

בגיל משקבית ראשי גברים, משפחתית: הכנסה רביעוני לפי תמותה שיעורי :4 לוח
7955

גודל רביעי ראשון
מדגם (עליון) שלישי שני (תחתון) סה"כ גיל

7,133 50 54 76 95 69 5955

7,120 85 92 95 139 103 6460

5,968 136 156 169 210 168 6965

6,469 239 289 252 261 260 7470

4,409 327 361 383 409 370 7975

ההכנסה, קבוצות בין בתמותה ההבדלים אחרים, משתנים במספר לממצאים בדומה
בגיל. העלייה עם מצטמצמים

ראשי של ברשומה בקובץ מופיעים (ברוטו) המשפחתית ההכנסה נתוני זה, בשלב 5

משקהבית.
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למות בהסתברות ביניהן נבדלות הסוציוכלכליות הקבוצות כי מתברר הניתוח מן
(ceerbrovascular diseases) במוח הדם כלי ממחלות התמותה שונות: מוות מסיבות
או בהשכלה העלייה עם הסוציוכלכלי, בסטטוס העלייה עם ניכרת במידה יורדת
6965 בגיל לדוגמה, הנשים. בקרב יותר גדולה התמותה על ההשכלה השפעת בהכנסה.
שנות 40) הנמוכה ההשכלה קבוצת של במוח הדם כלי ממחלות התמותה שיעור
אצל שלושה פי גבוה לימוד), שנות 13+) הגבוהה ההשכלה לקבוצת בהשוואה לימוד)
בנספח ב' לוח ראה האחרות, הגיל קבוצות (לגבי נשים אצל ארבעה ופי גברים
מ"יתר התמותה לגבי גם קיים וההכנסה, ההשכלה גורמי עם חזק שלילי קשר הלוחות).
מלבד סרטן, ממחלות התמותה על השכלה השפעת נמצאה לא זאת, לעומת הסיבות".
העלייה עם התמותה שיעורי גדלים המינים בשני בה ,7975 הגבוהה, הגיל בקבוצת

בהשכלה.

בקרב אך הגברים, בקרב הבדלים נמצאו לא איסכמית, לב ממחלת התמותה לגבי
לב ממחלות התמותה לגבי שנה. 70 עד בגילאים ההשכלה עם שלילי קשר קיים הנשים
ואצל הגיל, קבוצות במרבית הנשים בקרב ההשכלה עם שלילי קשר נמצא אחרות,

הלוחות). בנספח ב' בלוח פירוט (ראה הצעירים בגילים רק הגברים

המעקב בתקופת למות הסיכוי ההכנסה: השפעת לגבי קיימים דומים ממצאים
של התמותה שיעורי המשפחתית. בהכנסה העלייה עם יורד שבמוח הדם כלי ממחלות
באופן נמוכים המשפחתית ההכנסה חציון שמעל בקבוצות משקבית) (ראשי גברים
.(5 לוח (ראה לחציון שמתחת משפחתית הכנסה לקבוצות השייכים מאלה מובהק

המשפחתית ההכנסה לחציון מעל במוח הדם כלי ממחלות תמותה שיעור :5 לוח
משקבית ראשי גברים ומתחתיו:

p value לחציון מתחת החציון מעל סךהכל גיל

0.069 7.9 4.5 6.2 5955

0.000 13.3 5.3 9.3 6460

0.013 17.1 9.7 13.4 6965

0.072 23.0 30.2 26.6 7470

0.020 49.5 35.4 42.4 7975



בישראל קשישים ותמותת 0וציוכלכל"ם מאפיינים 68

התמותה על המוצא השפעת 3.3
לשלוש הינה החלוקה חר'ל. ילידי ליהודים כאמור, מתייחסת, המחקר אוכלוסיית
ואוקיאניה). אמריקה ילידי (כולל אירופה וילידי אפריקה ילידי אסיה, ילידי  קבוצות

הנתונים רבים. במחקרים נבדקו בישראל המוצא קבוצות בין התמותה הבדלי
גבוהים אפריקה ילידי יהודים של התמותה שיעורי כי מראים השוטפים הסטטיסטים
קיימים ההבדלים .(149 עמ' ,1992 (למ"ס אירופה או אסיה ילידי של אלה מאשר יותר
המתוקננים התמותה שיעורי למשל, כך, הנשים. בין יותר ניכרים אך המינים בשני
ל18.2 בהשוואה אפריקה ילידות לאלף 23.1 היו 1990 בשנת ומעלה 45 בגיל לנשים
נמצאו הקבוצות בין דומים הבדלים אירופה. ילידות לאלף ו17.2 אסיה ילידות לאלף

החיים. בתוחלת

התמותה שיעור ,198388 המעקב תקופת בזמן דומות: תוצאות על מצביע זה מחקר
הקבוצות לשתי בהשוואה אפריקה יוצאי בקרב המינים בשני גבוה (8455 (בני המתוקנן
בכל אפריקה ילידי בקרב גבוהה היתה המעקב תקופת במשך התמותה האחרות.
אירופה ילידי בין התמותה בהם הגבוהים, בגילים מצטמצמים ההבדלים הגיל. קבוצות

.(6 לוח (ראה אסיה ילידי של מזו במקצת גבוהה

מפקחים כאשר מצטמצמים המוצא, קבוצות בין הקיימים התמותה בשיעורי ההבדלים
נבדלות הקבוצות וכאשר התמותה לרמת קשורים שנמצאו סוציוכלכליים משתנים על
על מפקחים כאשר מצטמצמים המוצא קבוצות בין התמותה הבדלי למשל, ברמתם.
הלוחות), בנספח ג' לוח (ראה הגיל קבוצות במרבית הקיים זה ממצא ההשכלה: רמת
בעוד התמותה. על וההשכלה המוצא בהשפעת אפשרית אינטראקציה על מצביע
יותר, גבוהים אפריקה ילידי של התמותה שיעורי לימוד) שנות 8 (עד נמוכה שבהשכלה
בין התמותה ברמת ההבדלים מצטמצמים לימוד, שנות 9+ של שבהשכלה הרי
בין ובעיקר אפריקה, ילידי הקשישים בקרב כי לציין חשוב זאת, עם יחד הקבוצות.
בניתוח מגבלות יש זה מצב עקב לימוד. שנות 8 שמעל ההשכלה בעלי מעטים הנשים,

הגבוהים. בגילים והשכלה מוצא של האפקטים

בין הקיימים המוות, בסיבות הבדלים על הידועים הממצאים את מאשרת זו עבודה
Peirtz * ;1973 למ"ס ;1983 ואחרים פרץ ;1992 למ"ס (למשל, המוצא קבוצות

במוח הדם כלי ממחלות התמותה שיעורי כי נמצא .(DornerTamir 1977; Peritz 1986
ניכרים וההבדלים ואסיה, אירופה לילידי בהשוואה אפריקה, ילידי בקרב יותר גבוהים
יחסית נמוכים תמותה בשיעורי מתאפיינים אפריקה ילידי כמוכן, הנשים. בקרב יותר
לב ממחלות יחסית גבוהים תמותה ושיעורי איסכמית, לב וממחלת סרטן ממחלות
בנספח). ד' ולוח 2 תרשים ,7 לוח (ראה הסיבות" ומ"שאר איסכמיות) (לא אחרות
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יחסיים ושיעורים ל1,000 שיעורים והגיל: המין הלידה, יבשת לפי תמותה, שיעורי :6 לוח

יחסיים שיעורים ל1,000 שיעורים

אירופה אפריקה אסיה סךהכל אירופה אפריקה אסיה סךהכל
גברים

93 312 98 100 64.2 85.2 67.9 69.0 5955

96 812 92 100 100.5 133.5 95.9 104.7 6460

96 412 94 100 155.9 201.3 151.7 161.9 6965

010 910 96 100 249.7 274.0 239.8 250.7 7470

210 710 87 100 368.6 388.3 317.7 363.1 7975

110 109 91 100 491.6 529.4 439.9 484.9 8480

99 115 93 100 181.9 211.4 170.7 184.2 מתוקנן שיעור

נשים

97 116 99 100 38.9 46.6 39.8 40.3 5955

010 120 84 100 70.8 85.2 59.8 71.1 6460

94 135 95 100 111.9 160.7 113.0 118.6 6965

98 107 107 100 184.5 201.8 202.5 189.0 7470

99 118 92 100 290.4 344.8 269.7 292.2 7975

110 114 88 100 429.3 484.7 372.9 423.8 8480

98 117 95 100 133.6 159.7 129.4 136.0 מתוקנן שיעור

ומין מוצא קבוצת מוות, סיבות לפי מתוקננים תמותה שיעורי :7 לוח
נשים גברים

יחס1 אירופה אירופה סיבות
אסיה אפריקה יחס' אסיה אפריקה מוות

1.21 129 156 1.17 179 210 סךהכל

.70 30 21 .87 38 33 סרטן

.90 31 28 .84 50 42 איסכמיות לב מחלות
1.80 15 27 1.50 18 27 במוח כלידם מחלות
1.53 15 23 1.24 17 21 אחרות לב מחלות
1.50 38 57 1.71 49 84 אחרות סיבות

ואסיה. אירופה לשיעור אפריקה שיעור בין היחס 1
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ומין מוצא לפי (5584 (בגיל מתוקננים תמותה שעורי :2 תרשים

1 רכזיו מוצא לפי ( 5584 (בגיל םתוקנכים תמותה שיעורי
250 ך ן

200

גבריים כע1ים

|§^i אסיה 1 1 np^n mm אירופה

נמוכה סוציוכלכלית ברמה אפריקה ילידי נמצאים זה במחקר שנותחו המשתנים לפי
במוח הדם כלי מחלות עקב אפריקה ילידי בקרב התמותה עודף אירופה. ילידי של מזו
והתמותה סוציוכלכלי מעמד בין השלילי הקשר על הממצאים וכן אחרות", ומ"סיבות
אלה מוות מסיבות בתמותה ההבדלים כי האפשרות את מעלים אלה, מסיבות

סוציוכלכליים. לגורמים קשורים המוצא קבוצות בין הקיימים

בכל קיים שבמוח, הדם כלי ממחלות התמותה ושיעור ההשכלה רמת בין שלילי קשר
קטנים זו מוות מסיבת המוצא קבוצות בין בתמותה ההבדלים לכן, המוצא. קבוצות
במבנה אפריקה ילידי של התמותה שיעורי תיקנון "מפוקחת". ההשכלה כאשר יותר
מההבדלים חלק מצמצם ההשכלה על ה"פיקוח" כי מראה אירופה, ילידי של ההשכלה
השפעת אחרות". מ"סיבות ובתמותה במוח הדם כלי ממחלות כתוצאה בתמותה
בתמותה המקוריים ההבדלים גדולים שבקרבן הנשים, בקרב יותר גדולה זה "פיקוח"
שיעורי את ניכרת במידה התיקנון "מקטין" אסיה, ילידי בקרב גם המוצא. קבוצות בין
כי לציין חשוב אירופה. ילידי שבקרב לזו יותר הקרובה לרמה אותם ומביא התמותה
"הורדת" יותר. או לימוד שנות 9 בעלות הן אפריקה, ילידות הנשים מבין מעטות רק
8 בלוח משמעותית. במידה התוצאות את משנה אינה בשנתיים או בשנה הגבול
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בתוך התמותה בפערי הצמצום את המדגימים ,7465 הגיל לקבוצת נתונים מובאים
רבמשתני). ניתוח  להלן (ראה ההשכלה קבוצת

וההשכלה: הלידה יבשת ולפי נבחרות מוות סיבות לפי התמותה שיעורי :8 לוח
7465 בגיל ונשים גברים

נשים גברים
9+ 80 סךהכל 9+ 80 סךהכל

0ןהכל
106.3 188.3 178.2 194.2 244.9 231.8 אפריקה
126.6 167.5 149.3 191.8 216.1 203.5 ואסיה אירופה
0.84 1.12 1.19 1.01 1.13 1.14 יחס

בסורו הדם כלי מחלות
10.6 31.9 29.3 16.3 36.1 31.0 אפריקה
9.5 21.5 16.1 13.3 24.7 18.8 ואסיה אירופה
1.12 1.48 1.82 1.22 1.46 1.65 יחס

אחרות סיבות
21.3 70.8 64.7 72.6 100.0 92.9 אפריקה
34.0 48.5 42.1 53.1 66.9 59.7 ואסיה אירופה
0.63 1.46 1.54 1.37 1.49 1.56 יחס

התמותה על (בדידות) ומגורים המשפחתי המצב השפעת .4
נשואים שאינם אלה של מזו גבוהה נשואים של החיים תוחלת כי נמצא רבים במחקרים
ממחקרים אפקטים. משני נובעים אלה הבדלים .(N1H 1988; Hu 8l Goldman 1990)

ללוקים מאשר להנשא יותר גבוהה הסתברות יש ל"בריאים" כי התברר רבים
המצב מבחינת סלקטיבית הינה והרווקות הרווקים אוכלוסיית לכן בבריאותם.
לגבי הסלקטיביות אפקט זהו  גיל בכל יותר קטנים הישרדות סיכויי ובעלת הבריאותי
ההישרדות על רווקות מצב של נוסף אפקט משפחתי. מצב לפי התמותה הסתברויות
אפקטים שני של ההפרדה נישואין. חיי עלידי שמוקנה "ההגנה" אפקט העדרות הוא
עלמנת מוצגת יחד הללו האפקטים לשני המתייחסת ההשערה בעייתית. היא אלה
עקביים המעקב מחקר ממצאי משפחתי. למצב הקשורים התמותה הבדלי את להסביר
אחוז היה המעקב תקופת סוף עד כלומר, אחרות, בחברות שנמצאו ממצאים עם
.(3 ותרשים 9 לוח (ראה האחרות הקבוצות לעומת הנשואים של יותר גבוה הישרדות
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ושיעורים ל1,000 שיעורים והגיל: המין המשפחתי, המצב לפי תמותה שיעורי :9 לוח
יחסיים

רווק אלמן גרוש נשוי סךהכל

גברים

ל1,000 שיעורים
108.5 86.1 81.2 67.4 69.0 5955
165.1 139.2 135.0 101.5 104.7 6460
191 8 198.5 231.2 157.2 161.9 6965
311.1 275.6 238.1 246.8 250.7 7470
385.4 374.3 376.5 359.9 363.1 7975
400.0 485.9 500.0 485.4 484.9 8480
221.8 208.6 206.5 169.5 184.2 מתוקנן שיעור

יחסיים שיעורים
157 125 118 98 100 5955
102 133 129 97 100 6460
118 123 143 97 100 6965
124 110 95 98 100 7470
106 103 104 99 100 7975
82 100 103 100 100 8480
120 113 112 92 100 מתוקנן שיעור

נש'ם
ל1,000 שיעורים

84.6 47.6 47.7 37.7 40.3 5955
60.9 87.8 69.0 65.5 71.1 6460
169.8 126.4 144.4 111.2 118.6 6965
251.5 192.4 221.3 181.7 189.0 7470
311 9 293.0 254.9 291.9 292.2 7975
507.9 435.0 413.0 371.8 423.8 8480
172.4 144.3 143.4 131.6 136.0 מתוקנן שיעור

יחסיים שיעורים
210 118 118 94 100 5955
86 123 97 92 100 6460
143 107 122 94 100 6965
133 102 117 96 100 7470
107 100 87 100 100 7975
120 103 97 88 100 8480
127 106 105 97 100 מתוקנן שיעור
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5584 הגיל ומין משפחתי מצב לפי מתוקננים תמותה שעורי :3 תרשים

ומיו משפחתי מצב לפי ( 5584 (בגיל מתוקככים תמותה שיעורי
250 ך ן

200

גברים נשים

^^ נשואים ו ו *לנזנים

בין מאשר גברים בין יותר ניכרים נשואים שאינם לבין נשואים בין בתמותה ההבדלים
נשואים מאלף 101 המעקב תקופת תוך נפטרו ,6460 בגיל הגברים מבין לדוגמה, נשים.
ו84 65 אלה בגילים הפטירה שיעורי היו הנשים בין נשואים. לא לאלף 145 לעומת

בהתאמה. לאלף,

מזו גבוהה נמצאה המינים, ובשני הגיל קבוצות בכל האלמנים, בקרב התמותה
הגברים בקרב יותר גדולים לנשואים אלמנים בין התמותה ופערי הנשואים, שבקבוצת
בין לאלף 170 היה 8455 בני לגברים המתוקנן התמותה שיעור הנשים: בקרב מאשר
בהתאמה. ו144 132 השיעורים היו הנשים בין האלמנים. בין ל209 בהשוואה הנשואים

אלה שמרבית בכך בעיקר הינו המבוגרים בגילים לאחרים נשואים בין חשוב הבדל
גבוהים הפטירה שיעורי אחרות, בחברות לממצאים בדומה לבד. גרים נשואים שאינם
יותר ניכרים ההבדלים אחרים. עם יחד הגרים אלה לעומת לבד הגרים בין כלל בדרך

.(10 לוח (ראה גברים בקרב

ב"תהליך להסביר אין לנשואים, אלמנים בין הקיימים התמותה בשיעורי ההבדלים את
ולמשבר הבודדים של החיים לאורח בעיקר כנראה קשור ההסבר בלבד. סלקציה"
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המתאלמנים מן חלק כי ייתכן זאת, עם בןזוגם. את שכלו כאשר עברו שהמתאלמנים
לקוי. בריאות במצב למשל, היותם, עקב בשנית נישאים אינם

אחרים עם גרים לעומת לבד גרים  ל1,000 תמותה שיעורי :10 לוח
אלמנים סךהכל
עם גרים עם גרים

יחס' אחרים לבד גרים יחס' אחרים לבד גרים
גברים

.58 103 60 1.58* 67 106 5955
,83 151 126 1.48* 102 151 6460
.88 216 190 1.10 161 177 6965
.89 299 265 1.06 249 263 7470
1.04 365 378 1.05 360 379 7975
.88 529 466 .95 490 466 8480

נשים
1.09 46 50 1.31* 39 51 5955
0.93 92 86 1.22* 68 83 6460
.77* 151 117 1.04 117 122 6965
.79* 227 180 .96 192 185 7470
.78* 347 270 .86* 313 268 7975
.86* 435 372 .95 435 412 8480

אחרים. עם יחד לגרים לבד הגרים בין יחס 1

עם יחד הגרים של התמותה שיעור לבין לבד הגרים של התמותה שיעור בין ההבדל *
חדצדדי. למבחן ב0.01 מובהק אחרים,

בזו יותר, גבוהה לתמותה לצפות ניתן והאלמנות האלמנים של הקבוצות משתי באיזו
אחר/ים? עם המתגוררים אלה בין או "בודדים" של במשקיבית הגרים מאלה המורכבת
שיעור ולכן בודדים כה אינם אחר/ים עם במשקיבית הגרים אלה אחת, פרשנות עלפי
שדווקא להיות, יכולה חלופית פרשנות זאת, לעומת יותר. נמוך יהיה שלהם התמותה
התמותה שיעור ולכן תקין פחות בריאות במצב הינם אחרים עם המתגוררים אלה
היא השנייה האפשרות הנוכחי המחקר תוצאות עלפי יותר. גבוה יהיה שלהם
לבד שגרו והאלמנים האלמנות של הפטירה שיעורי לתוצאות: יותר המתאימה
(או משפחה בן עם שגרו ואלמנות אלמנים של מאשר יותר נמוכים המפקד) (בתקופת
בגילים ומובהקים יותר גדולים האלמנות בקרב ההבדלים משקבית. באותו אחר) אדם
לאלף 190 המעקב בתקופת נפטרו לבד, שגרו 6965 בגיל האלמנים מבין כך, ומעלה. 65
זו גיל בקבוצת האלמנות בין משפחה. בן עם שגרו האלמנים מבין לאלף 216 לעומת
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הגיל בקבוצות נמצאו דומים ממצאים בהתאמה. לאלף ו151 117 השיעורים היו
.(10 לוח (ראה האחרות

משקיבית במסגרת בקהילה, הגרה לאוכלוסייה מתייחסות כאן המובאות התוצאות
כולל (בתיאבות, במוסדות השוהה האוכלוסייה זאת, לעומת בודדים). של (כולל
במסגרת פתרון לה שאין אוכלוסייה רבה במידה הינה ובתיחולים) סיעודיים,
מגורים המשך מאפשר אינו בריאותם שמצב אלו ובעיקר בודדים, קשישים המשפחה:
לבד" כ"גרים בקהילה המותיר הסלקציה, מתהליך חלק הוא למוסד המעבר בקהילה.

יותר". "חזקים שהינם ואלמנות אלמנים

65 בנות אלמנות בקרב התמותה שיעורי כי המחקר, נתוני מתוך מתברר לכך, בהתאם
(ראה המתאימים בגילים הנשואות שבקרב לאלה מאוד דומים לבד, שגרות ומעלה

ו10). 9 לוחות

רבמשתני ניתוח .5
משתנים על חלקי פיקוח היה לעיל שהוצגו תמותה הבדלי של מהניתוחים בכמה
השיטות אחת וכולל. שיטתי הפיקוח בו רבמשתני הינו להלן המובא הניתוח נוספים.
ניתוח היא משתנים של יותר גדול מספר על פיקוח עם הישרדות הסתברויות לניתוח
הוא התלוי המשתנה שבו רגרסיה ניתוח למעשה הוא זה ניתוח .Logit Regressionn
הוא p כאשר log(p/ip) כלומר, המעקב. תקופת בתוך למות ההסתברות של logitn
הוא logitn כי מניח logit ניתוח בחיים. להישאר ההסתברות וק1 למות ההסתברות
מאחר הכנסה). או השכלה (כמו רציפים כמותיים משתנים של ליניארית פונקציה
(ראה דיכוטומיים במשתנים אלה משתנים הוחלפו כזה, קשר של קיומו להניח שקשה
בין למשל, המשתנים, בין אינטראקציה של אפשרות למודל הוכנסה לא בניתוח להלן).

למוצא. השכלה בין או להכנסה השכלה

הם: בניתוח שנכללו המסבירים המשתנים
ואירופה (אסיה אחר למוצא ו0 אפריקה ילידי עבור 1 ערך המקבל (afirca) מוצא:

החדמשתני). הניתוח בעקבות אוחדו אשר
גר אדם כאשר 0 וערך אחר/ים, עם גר הוא כאשר 1 ערך המקבל ,(lonely) "בדידות1:

כבודד. בביתו
ו0 9+ הוא הלימוד שנות מספר כאשר 1 ערך שמקבל משתנה (hieduc) השכלה:

שונה. הלימוד שנות מספר כאשר
משפחתית. הכנסה לקבוצת השתייכות מתאר זה משתנה (med) הציונית: הכנסה
מתחת והכנסה 1 ערך מקבלת גיל) קבוצת בתוך (המחושב החציון מעל הכנסה
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ראשי גברים לגבי רק היה בניתוח זה במשתנה השימוש .0 ערך מקבלת לחציון
הנתונים. בקובץ הנוכחיות המגבלות עקב זאת משקבית,

הן: הנבדקות ההשערות
יותר. גבוהים "אפריקה" ילידי של התמותה שיעורי .1

יותר. גבוהים ("בדידות") לבד הגרים של התמותה שיעורי .2
שהינם ההכנסה, ולרמת להשכלה הפוך ביחס קשורות התמותה הסתברויות .3

סוציוכלכלי. סטטוס על המצביעים משתנים

7975 הגיל בקבוצת (מלבד להשכלה מובהקים אפקטים נמצאו הרבמשתני בניתוח
בגילים רק מובהקים אפקטים יש (lonely) הבדידות למשתנה הגברים). בקרב
תהליך כנראה, פועל, יותר המבוגרים בגילים המינים. בשני (6455) יחסית הצעירים
לבד, בביתן לגור נוטות יותר, בריאות שהינן אלמנות לעיל: שהוזכר הסלקציה
אלה שבין בעוד וכד'), סיעודי מוסד אבות, (בית למוסד עוברות פחות והבריאות
בגילים ואמנם, פחות. הבריאים של שיעורם יותר גדול המשפחה, במסגרת הגרים
אם ההשערה, לכיוון בניגוד חיוביים, הם ה"בדידות" משתנה של האפקטים הגבוהים

מובהקים. אינם הם ברובם כי

הגיל בקבוצות נחלש אפריקה, ילידי אצל שנמצא התמותה על המובהק האפקט
הנשים. בקרב (6965 בנות (להוציא הגיל קבוצות ובכל שנה, 70 שמעל

מקבל התלוי המשתנה .logit בעזרת הרבמשתני הניתוח תוצאות מובאות 11 בלוח
על מצביע ה"מקדם" סימן בחיים. נשאר הוא כאשר ו0 נפטר האדם כאשר 1 ערך
רמת את מציין p>jt| התמותה. על תלוי הבלתי המשתנה של ההשפעה כיוון

תלוי. הבלתי המשתנה של האפקט בניתוח המובהקות

הסבר מתוסף משקבית, ראשי שהם גברים לגבי ההכנסה משתנה נוסף בו בניתוח,
התמותה. עם ומובהק שלילי ביחס נמצא ההכנסה משתנה שהתקבלו: לתוצאות
הוא ההכנסה, משתנה את כלל שלא לניתוח בניגוד אך שלילי, אפקט נשאר להשכלה
על מובהק אפקט אין (lonely) הבדידות למשתנה הגיל. מקבוצות בחלק מובהק אינו

.(12 לוח (ראה התמותה רמת



למות הסתברות על תלויים בלתי משתנים של אפקטים של logic ניתוח תוצאות :11 לוח

,_ 8480 7975 7470 6965 6460 5955 גיל

£ p>|t| "מקדם" p>|1| "cnpn" p>|t| "מקדם" P>|t| 'מקדם" p>|1| "מקדם" ן1ן>ק 'מקדם תמותה
^ גברים
ו?
ך ילידי
P 370 124 246 .117 .269 .089 .000 .288 .000 .290 .008 .239 אפריקה
ר'ו

£ .002 .253 .956 .003 .001 .165 .060 .113 .002 .193 .000 286 השכלה
0 .388 .088 .300 .080 .350 075 .303 111 .000 .449 .002 .496 בדידות
§ .698 .04 .000 .50 .000 .96 .000 1.53 .000 1.68 000 2.04 קבוע
^ נש'ם

~/ ילידות
ם .153 .201 .069 .190 .956 .005 .000 .307 .068 .172 .308 .117 אפריקה
ג5 .008 .233 .000 .237 .000 .295 .000 .335 .009 .196 .008 .243 השכלה
.£ .421 .065 .002 .194 .599 .029 .455 .050 .008 .223 .014 .302 בדידות
§§ .000 ;28 ,000 .92 .000 1.37 .000 1.89 .000 2.35 .1X0) 2.83 קכוע
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ילידי

.618 .046 .018 .222 .018 .242 .318 .116 אפריקה
0 .894 .097 .673 031 .232 .098 .026 .221 השכלה
£ .264 .068 .000 291 .001 .268 .000 427 הציונית הכנסה
^ .150 135 .920 .012 .191 .208 .084 333 בדידות
?] .000 92 .000 1.47 .000 1.84 .000 2.01 קבוע
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בקבוצה התמותה משיעור מובהק באופן השונה אפריקה, ילידי של התמותה שיעור
6064 בגילים מובהק אפקט בעל נשאר משקבית6 ראשי אוכלוסיית בקרב גם השנייה

.5955 בגיל לא אך

עם התמותה על הסוציוכלכליים המשתנים השפעת .6
הקשישים בגיל העלייה

גיל קבוצות עלפי נערך סוציוכלכליות, קבוצות בין הקיימים התמותה הבדלי ניתוח
השפעת מצטמצמת הקשישים, בגיל העלייה עם כי מראה שלעיל הניתוח ומין.
במחקרים התקבל זה ממצא ניכרת. במידה התמותה על הסוציוכלכליים המשתנים

אחרים. רבים

המשפחתי המצב ההכנסה, התעסוקה, ההשכלה, השפעת מצטמצמת בגיל העלייה עם
ההבדלים על והמוצא הסטטוס משתני השפעת את גם מצמצמת בגיל העלייה והמוצא.

הרבמשתני. בניתוח גם נמצאה דומה תוצאה המוות. בסיבות

על והמוצא הסטטוס משתני לגבי הסלקציה באפקט הוא זו לתופעה אפשרי הסבר
את "דחתה" יותר, הצעירים בגילים התמותה על המשתנים השפעת התמותה. רמת
יותר. גבוה לגיל בריאותית, מבחינה יותר החזקים האנשים, מן חלק של התמותה
משתני השפעות נחלשות דבר, של בסופו נפטרים, שכולם מאחר כי ספק אין כללית,

יותר. המבוגרים בגילים אחרים משתנים של ואולי המוצא הסטטוס

ודיון סיכום .7
בישראל, קשישים דורות אחר שנערך "מעקב" מתוך ממצאים מובאים זו בעבודה

בתקופה התמותה של המינהליות (record linkage) הרשומות קישור על המבוסס
הבדלים להציג מאפשר הניתוח .(£209 (מדגם 1983 מפקד רשומות קובץ עם 198388
תכונות עלפי באוכלוסייה הפרטים בין המוות ובסיבות התמותה ברמות
זו, בעבודה המוצגים הראשוניים הנתונים המפקד. בעת שהתקבלו כפי סוציוכלכליות,
זו, לעבודה כבסיס ששימש הנתונים בקובץ הטמון הפוטנציאל מן חלק מדגימים

לאלף 81 :5559 בגילאים המוצגות: משקהבית ראשי בקבוצות התמותה הבדלי 6
127 :6064 בגילאים ובהתאמה (031.=ק), אירופה ילידי 61 לעומת אפריקה ילידי
273 :7074 ובגילאים ,(.001) 162 לעומת 202 :6569 בגילאים ,(.002) 98 לעומת

.(.204) 259 לעומת
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תעודת מספר באמצעות רשומות קישור בשיטת הטמונות המיוחדות ובאפשרויות
הזהות.

בעיקר שנערכו דומים מחקרים של ממצאים מאשרים זה, במחקר שהוצגו הממצאים
מצביעות התוצאות התמותה. לבין הסוציוכלכלי המעמד שבין בקשר ושעסקו בחו"ל,
במשך הנפטרים של חלקם לתמותה: הסוציוכלכלית הרמה בין שלילי קשר קיום על
בין יותר נמוך והוא בהכנסתם, או בהשכלתם העלייה עם יורד המעקב תקופת
בין הנפטרים של חלקם העבודה. לכוח שמחוץ אלה של חלקם לעומת המועסקים
וחופשיים אקדמיים (מקצועות ה"גבוהים" המקצועות בעלי בקרב יותר נמוך המועסקים

אחרים. מקצועות בעלי לעומת ומנהלים),

הסוציוכלכלי. הסטטוס של ישירה תוצאה אינם הקבוצות בין התמותה הבדלי
יש אשר, והתמותה הבריאות לרמת הרלוונטית בהתנהגות בעיקרם קשורים ההבדלים
הסיכון לגורמי אחד, מצד קשורה, זו התנהגות הסטטוס. קבוצות בין מבדילות להניח,
שני, ומצד מוקדם, ואבחון למחלות למודעות וכן עישון, תזונה, הרגלי כמו לתמותה
באיכות בריאות שירותי של לנגישות והמוקדמים), (הנוכחיים הפיזיים החיים לתנאי
לרמת קשורים המוזכרים ההתנהגות מדפוסי חלק וכדומה. בהם ולשימוש גבוהה
למשתני קשורים וחלקם ובעבר) (בהווה המשפחה של הצריכה ולדפוסי ההכנסה
נעוץ התמותה, רמת לבין החברתיותכלכליות התכונות בין הקשר הסבר תרבות.

ולתמותה. לבריאות הקשורים בתחומיט הקבוצות של השונה ההתנהגות בהבנת

התמותה הבדלי על בישראל שנערכו קודמים מחקרים ממצאי עם עקביים המחקר נתוני
ילידי לעומת אפריקה ילידי של יחסית הגבוהה התמותה רמת כמו מוצא, קבוצות בין
להשיב זה מחקר בכוונת אין המוות. בסיבות הקבוצות בין וההבדלים ואסיה אירופה
ילידי לעומת אפריקה יוצאי של התמותה ברמת ההבדל אם לשאלה חדמשמעי באופן
בין הקיימים הסוציוכלכליים ההבדלים של תוצאה או גנטי הוא אסיה או אירופה
מהבדלי חלק מסבירים הסוציוכלכליות בתכונות שההבדלים נראה זאת עם הקבוצות.
סוציוכלכלית ברמה מורכב: זה הסבר גם זאת, עם יחד המוצא. קבוצות בין התמותה
של מזו ניכרת במידה גבוהה אפריקה ילדי תמותת נמוכה) הכנסה או (השכלה נמוכה
הסוציוכלכלית ברמה אולם, הממצאים). מניתוח בחלק (שאוחדו ואסיה אירופה ילידי
התמותה על המוצא אפקט לפיכך, הקבוצות. בין ההבדלים מצטמצמים הגבוהה,

במחקר. שנערך הרבמשתני בניתוח נחלש, גם אם נשאר,

המוות, סיבות לבין הסוציוכלכלי הסטטוס בין שנמצאו בקשרים כרוך שההסבר ייתכן
תמותה. "עודף" אפריקה לילידי יש שבהן סיבות
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של רחבות הקבצות עלפי זה במחקר נערך המוות סיבות לפי התמותה הבדלי ניתוח
ילידי כי השוטפים, הסטטיסטים מהנתונים שידוע כפי נמצא, במחקר המוות. סיבות
אחרות לב ממחלות מאשר נשים) (בעיקר במוח הדם כלי ממחלות יותר מתים אפריקה
הסטטוס עם שלילי קשר נמצא אלה בסיבות הסיבות". "משאר או איסכמיות) (לא
ב>ן הקיים החזק השלילי הקשר המוצא. קבוצות בכל הקיים קשר הסוציוכלכלי,
חורג במוח הדם כלי ממחלות התמותה שיעור לבין ההכנסה או ההשכלה משתני
ההבדלים צמצום .(Kitagawa £ Hauser 1973) אחרים ממחקרים מהידוע כנראה
של הגבוהות בקבוצות שהוזכרו המוות סיבות בשל המוצא קבוצות בין בתמותה
המוצא קבוצות בין התמותה מהבדלי חלק להסביר האפשרות על מצביע ההשכלה7
והקשורים לבריאות הנוגעים בתחומים גבוהה, השכלה בקבוצות דומה בהתנהגות

לתמותה.

כי ונמצא, לנשואים בהשוואה אלמנים בין יותר גבוהה תמותה רמת נמצאה במחקר
עם יחד אחרים). ממחקרים גם ידועה זו (תוצאה הגברים בקרב יותר ניכרים ההבדלים
לבד שגרים אלה בין בתמותה המצופים ההבדלים הגבוהים בגילים נמצאו לא זאת,
הגרות אלמנות בקרב התמותה רמת כי התברר כן, על יתר משפחה. בני עם הגרים לבין
אלמנות של התמותה רמת וכי משפחה, במסגרת הגרות אלמנות של מזו נמוכה לבד,
היה שניתן מאחר חשיבות, זה לממצא הנשואות. הנשים של לזו דומה לבד הגרות
לממצא שההסבר סביר, יותר. גבוהה תמותה של בכיוון השפעה יש לבדידות כי לצפות
אינן אשר יחסית, לקוי בריאות במצב אלמנות חשופות לו הסלקציה בתהליך נמצא זה
אבות בית כמו למוסד מעבר  אחרים עם או משפחה בני עם מגורים של פתרון מוצאות
מרמת נמוכה במשקיבית הגרה האוכלוסייה של התמותה רמת סיעודי. מוסד או
בבתי גרה אשר בתוכה חלק מאותו גם במוסדות, שגרה האוכלוסייה של התמותה
במוסדות הגרים בין הקיימים בתמותה ההבדלים את במפורט לבדוק חשוב אבות.
של המוות ובסיבות האוכלוסייה בהרכב ההבדלים את ולבחון בקהילה הגרים לאלה
המחקר לסיכום, זה. מחקר מאפשר המעקב בקובץ הנתונים מכלול הקבוצות. שתי
של חלקי הסבר ועל התמותה, רמת לבין סוציוכלכליים משתנים בין קשרים על הצביע
דרושה הסוציוכלכליים. לגורמים הקשר בעזרת המוצא קבוצות בין בתמותה ההבדל
ופירוט התמותה לרמת הקשורים נוספים סוציוכלכליים גורמים של במחקר העמקה
בין הקשר של יותר הטובה ההבנה הינה מרכזית נקודה המוות. סיבות של נוסף
ובדיקתם, והתמותה הבריאות לרמת הקשורה ההתנהגות הסוציוכלכליים, המשתנים

למעשה. התמותה מול

במוח הדם כלי ממחלות התמותה הבדלי צמצום של הדוגמה לעיל הובאה 7
אחרות". מוות ומ"סיבות
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לוחות נספרו

והגיל המין ההשכלה, לפי תמותה שיעורי א: לוח
ויחסיים מתוקנים' ושיעורים ל1.000 שיעורים

13+ 1^9 8.5 40 סדהכל ומין גיל
גברים

ל1,000 שיעורים
54 63 73 97 69 5955
84 99 109 133 105 6460
136 160 159 198 162 6965
222 240 255 285 251 7470
372 355 357 378 363 7975
413 466 502 526 485 8480
163 177 187 214 184 מתוקנן שיעור

יחסיים שיעורים
78 91 106 140 100 5955
81 95 104 127 100 6460
84 99 98 123 100 6965
88 96 102 114 100 7470
102 98 98 104 100 7975
85 96 104 108 100 8480

*9 96 101 116 100 מתוקנן שיעור
נשים

ל1,000 שיעורים
33 36 40 50 40 5955
49 67 75 80 71 6460
93 97 126 148 119 6965
148 165 199 217 189 7470
246 261 312 316 292 7975
380 382 435 452 424 8480
110 120 143 155 136 מתוקנן שיעור

יחסיים שיעורים
82 88 101 125 100 5955
69 95 105 113 100 6460
79 82 106 124 100 6965
78 87 105 115 100 7470
84 89 107 108 100 7975
90 90 103 107 100 8480
81 88 105 114 100 מתוקנן שיעור

מין. עלפי המדגם כלל של הגילים בהרכב מתוקננים ההשכלה, קבוצת לפי שיעורים 1

ו
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והגיל המין ההשכלה. המוות. סיבת לפי ל1.000 תמותה שיעורי ב: לוח
גברים

שנות 13+ שנות 129 שנות 85 שנות לימוד40 לימוד לימוד לימוד סךהבל גיל

ממאירות שאתות
15.5 16.8 20.5 15.1 17.5 5955
22.9 22.7 27.3 20.8 24.0 6460
38.5 41.3 32.9 40.8 37.9 6965
54.3 49.3 53.4 47.0 51.1 7470
81.9 71.2 59.4 65.5 67.5 7975
57.9 89.3 89.9 67.5 79.0 8480

איסכמיות לב מחלות
15.5 18.7 12.8 15.8 15.7 5955
30.5 31.4 30.8 29.9 30.8 6460
39.9 48.9 45.0 42.3 44.9 6965
76.4 74.4 74.1 68.7 73.5 7470
100.6 102.9 90.7 83.3 94.1 7975
110.5 103.4 124.8 122.4 116.4 8480

במוח הדם כלי מחלות
4.1 4.2 7.4 11.2 6.2 5955
4.6 6.5 10.0 21.4 9.5 6460
7.4 10.1 17.7 22.9 14.3 6965
15.4 19.3 28.3 42.3 26.1 7470
30.4 39.5 43.8 47.6 41.3 7975
52.6 43.9 58.7 86.3 61.1 8480

אחרות לב מחלות
3.2 4.7 5.2 11.2 5.5 5955
6.1 8.1 10.8 14.0 9.5 6460
14.9 15.9 15.9 18.6 16.2 6965
20.1 21.2 7י21 21.7 21.3 7470
40.9 31.1 41.7 50.2 40.4 7975
57.9 59.6 57.4 56.5 57.8 8480

הסיבות" "שאר
15.5 18.4 27.3 43.4 24.1 5955
20.3 30.6 30.0 46.4 30.9 6460
35.1 43.8 47.8 73.8 48.6 6965
55.6 75.5 77.5 105.7 78.7 7470
117.0 110.0 120.4 131.0 119.2 7975
134.2 167.7 171.0 191.5 169.8 8480
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(המשך) ב: לוח
נשים

שנות 13+ שנות 129 שנות 85 שנות 40
לימוד לימוד לימוד לימוד סדהכל ג^ל

ממאירות שאתות
17.3 16.0 13.0 10.4 13.9 5955
19.5 24.5 23.5 16.5 21.6 6460
36.2 33.7 37.4 25.4 33.0 6965
36.2 42.8 42.8 38.1 40.7 7470
53.7 49.9 44.5 42.5 46.3 7975
39.3 63.1 52.2 49.4 52.6 8480

איסכמיות לב מחלות
5.4 5.2 8.6 9.8 7.4 5955
10.1 13.6 20.2 14.9 15.6 6460
16.2 19.5 24.9 34.1 24.6 6965
43.4 43.5 50.4 49.1 47.3 7470
76.1 75.2 84.6 67.2 75.7 7975
104.8 101.9 98.9 90.7 97.0 8480

במוח דם כלי מחלות
3.0 1.4 2.9 6.6 3.3 5955
1.6 4.9 5.9 10.1 6.2 6460
5.7 8.2 14.4 22.6 13.6 6965
10.3 13.9 24.5 32.3 22.1 7470
26.8 29.2 47.0 57.9 43.4 7975
48.0 42.1 59.1 69.6 58.0 8480

אחרות לב מחלות
1.2 3.5 4.0 7.3 4.3 5955
3.9 4.9 8.6 10.1 7.3 6460
9.5 11.6 15.1 14.7 13.3 6965
18.6 19.4 23.1 27.0 22.7 7470
13.4 29.2 45.1 43.7 37.3 7975
39.3 45.3 61.8 72.6 60.0 8480

הסיבות" "שאר
6.0 9.4 12.1 16.1 11.5 5955
14.0 19.6 16.7 27.9 20.2 6460
25.7 24.2 33.5 50.8 34.1 6965
39.3 45.3 58.7 70.8 56.1 7470
76.1 77.1 90.3 104.1 89.5 7975
148.5 129.4 163.5 168.3 155.8 8480
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בתוך לידה יבשת לפי יחסיים שיעורים והמין הגיל הלידה, יבשת ההשכלה, לפי תמותה שיעורי ג: לוח
השכלה חבוצת ן

גברים
ושנות גיל

תמותה אירופהלימוד אפריקה אסיה סדהכל ל000,ן

5955
93 123 99 100 69 הכל סך
90 126 84 100 97 40
97 121 88 100 73 85
102 81 110 100 63 129
98 146 80 100 54 +13

6460
96 128 91 100 105 סךהכל
91 123 86 100 133 40
95 132 87 100 109 85
101 100 98 100 99 129
108 83 56 100 84 +13

6965
96 124 94 100 162 סךהכל
96 117 87 100 198 40
100 116 86 100 159 85
98 118 101 100 160 129
101 115 71 100 136 +13

7470
100 109 96 100 251 הכל סך
101 112 89 100 285 40
101 97 99 100 255 85
102 92 87 100 240 129
102 99 80 100 221 +13

7975
102 107 87 100 363 סךהכל
106 108 84 100 378 40
102 106 88 100 357 85
101 97 91 100 361 +9
100 108 97 100 355 129
102 (72) (73) 100 372 +13
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(המשך) ג: לוח
נשים

ושנות גיל
תמותה לימוד

אירופה אפריסה אסיה סדהכל ל1.000

5955
97 116 99 100 40 הכל סך
95 108 95 100 50 40
108 94 76 100 41 85
100 106 94 100 35 +9

6460
100 120 85 100 71 סךהכל
123 121 75 100 80 4 0
99 117 92 100 75 85
103 62 95 100 63 +9

6965
94 135 95 100 119 הכל סך
104 116 83 100 148 40
99 129 75 100 126 85
100 110 95 100 96 +9

7470
97 107 107 100 189 סךהכל
100 104 97 100 217 40
102 89 88 100 200 8 5

100 66 125 100 162 +9

7975
99 118 92 100 292 סךהכל
110 116 79 100 315 40
99 100 109 100 312 85
99 (103) (127) 100 257 +9
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הלידה יבשת ולפי נבחרות מוות סיבות לפי לאלף. תמותה שיעורי ד: לוח
גברים

8480 7975 7470 6965 6460 5955 סדהכל'
סןהכל

529 388 274 201 133 85 210 אפריקה
480 361 248 155 100 65 179 ואסיה אירופה
.149 .240 .090 .000 .000 .001 p value

0רטן
55 37 43 41 25 20 33 אפריקה
82 70 52 37 24 17 38 ואסיה אירופה

.142 .006 .220 .510 .774 .270 p value

במוח הדם כלי מחלות
88 39 40 24 19 9 27 אפריקה
58 42 25 13 8 6 18 ואסיה אירופה

.066 .798 .005 .001 .000 .065 p value

איסכמיות לב מחלות
109 65 54 40 31 20 42 אפריקה
117 97 76 46 31 15 50 ואסיה אירופה
.715 .026 .017 .331 .890 .089 p value

אחרות לב מחלות
92 63 15 25 13 5 21 אפריקה
54 38 22 15 9 6 17 ואסיה אירופה

.016 .010 .140 .007 .075 .619 p value

nnrw nm"o
185 184 123 71 45 31 84 אפריקה
168 113 74 45 28 22 49 ואסיה אירופה
.514 .000 .000 .000 .000 .018 p value

מתוקננים שיעורים 1
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ןה3>שך) ד; לוח
נשים

8480 7975 7470 6965 6460 5955 סדהכל'
סןהכל

485 349 202 161 85 47 156 אפריקה
418 287 188 112 68 39 129 ואסיה אירופה
.051 .009 .279 .000 .009 .101 p value

0ר0ן
44 37 32 22 14 8 21 אפריקה
54 47 42 35 23 15 30 ואסיה אירופה

.526 .301 .133 .018 .020 .007 p value

במוח הדם כלי מחלות
61 80 32 27 13 8 27 אפריקה
58 40 21 11 5 3 15 ואסיה אירופה

.834 .000 .030 .000 .000 .000 p value

איסכמיות לב מחלות
109 65 54 40 31 20 42 אפריקה
117 97 76 46 31 15 50 ואסיה אירופה
.960 .191 .010 .009 .785 .915 p value

אחרות לב מחלות
100 39 33 18 13 7 23 אפריקה
56 37 22 12 6 4 15 ואסיה אירופה

.007 .854 .024 .088 .002 .046 p value

אחרות ro'0
179 129 74 58 29 17 57 אפריקה
154 85 54 30 19 10 38 ואסיה אירופה
.310 .002 .011 .000 .002 .006 p value

מתוקננים שיעורים 1
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1993 במאי ב6 שנערך העיון מיום ודיונים סיכום

פרץ: פרופ'
שבויים שאנו הוא הלקחים אחד רבות. ללמוד ניתן שמהן עבודות הוצגו זה עיון ביום
המתארים מיושנים דמוגרפיה בספרי מקורם אשר הרגלים  לשנותם שיש מחשבה בהרגלי

תקופתנו. של מזו מאוד שונה מציאות

בני של החיים תוחלת בין הגדול הפער הוא ולהדהים, להפתיע כדי בו שיש הממצאים, אחד
65 בני של החיים תוחלת לבין גבוהה, חיים רמת בעלי "מבוססים" ביישובים החיים 65
נטינו בעבר "חלשות". בשכבות המאוכלסים אחרים וביישובים פיתוח בעיירות החיים
אנו כיום שונות. אוכלוסייה קבוצות בין זיקנה בגיל החיים בתוחלת רב שוני שאין לחשוב
ה בני של החיים בתוחלת ההפרש שלפנינו: החומר כך על ויעיד הדבר הוא כך שלא יודעים
או דימונה מלאכי, כקריית יישובים לבין ורעננה, גן רמת גבעתיים, כגון יישובים בין 65
שהבדלים ספק אין זה. בגיל החיים תוחלת מכלל חיים שנות ארבע בסביבות הוא רמלה,

הציבור. בריאות בתחום חמורה בעיה על מצביעים כזה גודל בסדר

ברמה זו לשאלה מתייחס וחבריו פרידלנדר של מחקרם אלה? לפערים הגורמים מהם
הקשר מידת את מרובות רגרסיות באמצעות לוודא מנסה המחקר אומר, הווה אקולוגית,
אזור המאפיינות תכונות מספר לבין נתון באזור הגרים הקשישים בקרב התמותה רמת בין
המשתייכים השכירים (אחוז הגבוה הכלכלי המעמד ברורה: היא שמסתמנת התמונה זה.
המשכילות, הנשים ואחוז אפריקה יוצאי אחוז הדתיים, אחוז ההכנסה), של העליון לעשירון
רפואיים למרכזים שקירבה העובדה בולטת התמותה. רמת של העיקריים המנבאים הם
העבודה בכוח הקשישים של והשתתפותם במשקהבית) לבדו החי (אדם בדידות גדולים,

המבוגר. בגיל תמותה של חשובים מנבאים אינם

הכלכלי המעמד משתני של האפקט ראשית, בסיסיות: עובדות שתי ללמוד ניתן מכאן
דומה. אינו התמותה על מאידךגיסא, (אפריקה), המוצא ומשתנה מחדגיסא, והחברתי,
כה עד ידענו לא אולם מזמן, ידוע היה צפוןאפריקה ילידי של יותר הגבוה התמותה שיעור
החזקה ההשפעה שנית, אחרים. וחברתיים כלכליים משתנים של תולדה אלא הוא אין אם
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עם יפה מתקשר זה ממצא כה. עד לנו ידועה היתה לא חתמותה צמצום על הדתיות של
התמותה שיעורי בין המשווים הציבור, לבריאות בביתהספר כעת הנעשים מחקרים תוצאות

החילוניים. הקיבוצים של לאלה הדתיים בקיבוצים

בין בקשר דנה עבודתם האזור. היא וחבריו פרידלנדר של בעבודתם הנחקרת היחידה
תלויים" "בלתי משתנים מספר לבין נתונה, גיאוגרפית ביחידה תמותה התלוי", "המשתנה
לכך דוגמאות מלאים בסטטיסטיקה הלימוד ספרי הפרט. לרמת התייחסות ללא
ברמת ה"אמיתיים" מהמיתאמים בהרבה גדולים לצאת עלולים זה מסוג שמיתאמים
אלה שמתאמים העובדה הידועה. ("ecological fallacy";!) הסביבתית הטעות זוהי הפרט.
מאוד שקשה מקום, מכל מלמד, הניסיון פחות. ידועה מדי" "קטנים לצאת גם עלולים
ולמרות כלל, בדרך נותנים אקולוגיים שמיתאמים וכן הפרט, ברמת רבים קשרים לחקור
חשוב זאת, עם יחד האמיתי. המיתאם של הגודל סדר על למדי סבירה תמונה הכל,

הפרט. ברמת שתעסוק נוספת בעבודה הסביבתי המחקר את להשלים

קישור הוא זו בעבודה העיקרי הכלי כזו. לעבודה דוגמה היא אייזנבך צבי של עבודתו
פטירות לבין תושבים, מיפקד בעת שנאספים הפרט על נתונים בין (record linkage) הרשומות
בנוסף אייזנבך, השתמש בה הניתוח שיטת מכן. שלאחר השנים וחצי חמש במשך שאירעו

הלוגיסטית. הרגרסיה היא והדומשתניים, החדמשתניים לניתוחים

זה, ממחקר להפיק יהיה שאפשר הרב מהחומר קטן חלק הם כאן המוצגים הממצאים
משתני השפעת (א) מאוד: חשובות תוצאות שתי על להצביע אפשר עתה כבר אולם
על וההשכלה (אפריקה) האתני המוצא משקבית), ראשי של (בתתקבוצה ההכנסה
במחקר המקבילים הממצאים את הפרט ברמת מאשרת זו תוצאה חזקה. היא התמותה
התמותה רמת על במשקהבית) לבדו החי (אדם הבדידות משתנה השפעת (ב) האקולוגי.
עדויות למצוא קשה אולם הבדידות, גורם על רבות מדובר הרפואית בספרות ברורה. אינה
גם שראינו, כפי הקשישים. בגילים בעיקר ותמותה, בדידות בין קשר על שיצביעו מוצקות
שקשה מפני אולי מועטת, היתה הבדידות גורם שהשפעת נמצא, פרידלנדר של במחקרו

אייזנבך. של לממצא משמעות מוסיף זה דבר האזור. ברמת זה גורם היטב להגדיר

בנושא ההבנה את תרחיב אשר מתמשכת מדעית פעילות מייצגים הללו, המחקרים שני
כאן, המוצגת השלישית העבודה והרווחה. הבריאות מדיניות לקובעי רלוונטי חומר ותספק
ובו העולמית, הספרות של המבט מנקודת כולו בנושא מטפלת סכלקנס, יונה של עבודתו

עצמם. המחקרים להבנת איתנה מושגית מסגרת מספקת בזמן
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דיון
תמיר: יו0י

התמותה בשיעורי ובהבדלים בכלל, הדמוגרפי, בתחום שמצטבר במידע להשתמש אפשר
צורך יש אם ובין קיימים כבר אלה אם בין השירותים, תכנון לצורך בפרט, קשישים, של

הקשישה. לאוכלוסייה המיועדים חדשים שירותים של בפיתוחם

מידה באיזו קשה: לביקורת נתון ההחלטות וקבלת התכנון בתהליך במידע השימוש
הכולל המידע ברמת הן הפרט, ברמת הן הקיימים בנתונים ההחלטות מקבלי משתמשים
ולכן התכנון, לנושא ביותר חשוב מידע הוא בסיסי דמוגרפי מידע המקרו. ברמת והן יותר,

שימוש. בו שייעשה הראוי מן

יש מחדגיסא, כאשר, מצויים, אנו בה בתקופה וגוברת הולכת כזה מידע של חשיבותו
את לבדוק השירותים, תכנון בתחום עדיפויות להסדיר יש ומאידךגיסא, במשאבים, קיצוץ
השירותים כמות את שיגדילו נוספים שירותים ולפתח הקיימים, השירותים של יעילותם
בתוחלת לגידול עתידית, גם כמו עכשווית, תרומה מהווה זה מידע המשק. לרשות העומדים

באוכלוסייה. ההזדקנות לתהליך התורמים הגורמים אחד החיים,

והן החיים בתוחלת מהגידול הן נובע האוכלוסייה של ההזדקנות שתהליך סברו פעם
המובהק הגורם אבל, קשישים. של גבוה שיעור שכללו העלייה מגלי גם  ובישראל מהגירה,
בתוחלת שלגידול מכיוון הפריון. בשיעורי הירידה דווקא היה ההזדקנות בתחום והדומיננטי
ודיפרנציאליות הפרשים על הנתונים ההזדקנות, תהליך על ביותר גדולה משמעות יש החיים

שירותים. של הכולל התכנון לצורך ביותר חשובים קשישים של התמותה בשיעורי

שבאמצעותם המתווכים הגורמים את גם אלא החברתיים המשתנים את רק לא ללמוד יש
קשישים. תמותת בשיעורי ההבדלים של המאפיינים את להבין ניתן

התושבים כל את להפוך איאפשר בקלות. לשינוי ניתנים אינם החברתיים המשתנים
נאות שידוך לכולם למצוא ניתן שלא ובוודאי בתשובה, כולם את להחזיר וקשה לעשירים
שאלה נראה המתווכים, המשתנים על מסתכלים אם אבל המשפחתי, מצבם את לשפר כדי
בדידות, מניעת על למשל, כשמדברים, ביותר. הפשוטים השירותים תכנון על להשפיע יכולים
אלה  בריאות קידום לנושא מודעות החדרת על שונים, לשירותים הנגישות הגברת על
תוחלת הארכת למען להרחיבם שיש וייתכן במדינה, רבים במקומות המתבצעים פרויקטים
לנסות שאפשר הדתי, החיים באורח הקשורים היבטים ישנם החיים. איכות והגברת החיים
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בתשובה, האנשים את להחזיר מבלי שירותים, תכנון של מסוימים בחלקים בהם ולהשתמש
השירותים. את יותר טוב לתכנן כדי

תכנון נושא על והשפעתם השונים, האזורים בין החיים בתוחלת מההבדלים ללמוד יש
באזורים גם החיים תוחלת להגברת לסייע עשויה האזורים מאפייני של בחינה שירותים.

אחרים.

יהיה מכך וכתוצאה לשירותים, ההזדקקות תגבר החיים תוחלת מהארכת כתוצאה אם גם
והשירותים החיים תוחלת רק לא להיות צריכה המוצא נקודת מוגדלים, בתקציבים צורך
תוחלת הארכת של ההפוך הממד בחינת גם אלא מהתארכותה, כתוצאה לתכנן שיש

השירותים. באמצעות החיים

בלבד. אחד נדבך מהווים שונים אזורים בין התמותה בשיעורי וההבדלים התמותה שיעורי
המוגבלות. שיעורי הוא בעתיד אותו לבחון אולי שיש נוסף נדבך

תוחלת הארכת רק אינו היעד אם זהות. תמיד אינן ולמוגבלות לתמותה שהסיבות ברור
ולפי אזורים לפי מוגבלות שיעורי בין להבדלים אזי יותר, טובה חיים איכות גם אלא החיים

חשובה. מאוד תרומה להיות יכולה אחרים מאפיינים

העבודה במשרד לזקן השירות על האחראי פרידמן שמואל אש"ל, מנכ"ל בריק יצחק ד"ר
תחום על האחראי פלץ וחיים הבריאות במשרד והערכה התכנון מענף בןנון גבי והרווחה,
השירותים תכנון לנושא להלן יתייחסו האוצר, במשרד התקציבים באגף והבריאות הרווחה

שירותים. תכנון לצורך הזה בתחום שנצבר במידע והשימוש

בריק: דייר
סוציוכלכליים. ולמאפיינים זקנים לתמותת חיים, לתוחלת הנוגעים מחקרים מספר קיימים

שניים: הם שבהם שהעיקריים ממצאים כמה עולים אלה ממחקרים
האחרונים בעשורים הזקנים. בתמותת ירידה בגלל בעיקר וגדלה הולכת החיים תוחלת (1)
כלומר, שנים, 1715 עוד לחיות עשויים היום 65 בני משמעותי. באופן החיים תוחלת גדלה
טובה לשיבה יגיעו העיון, יום שמשתתפי להניח יש חייהם. בסוף ומעלה שמונים לגיל יגיעו

.10095 היא הצפויה החיים שתוחלת ידוע .9080 גיל עד ויחיו
יגיעו הם סוציוכלכליים. מאפיינים במספר וההווה העבר מזקני שונים יהיו העתיד זקני (2)
כמו ו+80. 75+ בגילאים זקנים של יותר גדולה אוכלוסייה תהיה כלומר, יותר, גבוה לגיל
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יותר, גבוהה השכלה בעלי ויהיו יותר גבוה סוציוכלכלי ממעמד יבואו אלו זקנים כן,
וכד'. רחובות גבעתיים, גן, רמת הארץ: מרכז בערי בעיקר ויתרכזו

ואת אלה ממצאים" של משמעותם את לבדוק בבואנו להנחותנו צריכים עקרונות שני
להבטיח יש (1) בעתיד: לזקנים השירותים ופיתוח תכנון צורכי לגבי האפשריות השלכותיהם
השירותים את להתאים יש (2) ימים". "אריכות לצד הגבוהים בגילים חיים" "איכות

הקשישים. של העתידית לאוכלוסייה

לזקנים שירותים ובפיתוח בתכנון אותנו שינחו העקרונות לגבי מסקנות מספר נובעות מכאן
בעתיד:

שלהם החיים בתוחלת העלייה עם עולה זקנים עלידי השירותים שצריכת מכיוון ראשית,
הגבוהים בגילים יותר גדולה המוסדיים, והן הקהילתיים הן השירותים, שצריכת ומכיוון
ממושך, לאשפוז מוסדות הבאים: והסיעודיים הקהילתיים השירותים את להרחיב יש  יותר
מוכנות ארוחות אישי, (טיפול בית טיפול וכד'), מועדונים יום, (מרכזי קהילתיים שירותים

הבריאות. שירותי ג£ערכת את להרחיב יש כמוכן וכד').

ובעלת יותר גבוה כלכליחברתי ממעמד תהיה בעתיד הצרכנים שאוכלוסיית מכיוון שנית,
יהיו ואיכותם השירותים לרמת באשר הקשישים של תביעותיהם יותר, גבוהה השכלה
יותר גבוהה מודעות בעלי ויהיו יותר, גבוהה באיכות שירותים לקבל יחתרו הם שונות.
לכן, בהם. מהמטפלים מקבלים שהם היחס לגבי יותר ורגישים נבונה", ל"צרכנות באשר

לקשישים. השירותים של הסטנדרטים את להעלות צורך יהיה

החיים: איכות את לשפר במאמצים מלווה להיות חייבת החיים תוחלת הארכת שלישית,
לפתח כלומר החיים, איכות לשיפור בתכניות להשקיע יש טובים". חיים  ארוכים "חיים
יחס על דגש ולשים וכו'); החברה התעסוקה, (בתחום יותר ומעניינים מתוחכמים שירותים

לזקן. הכבוד ועל אנושי

במספרים הקשישים של ריכוזם הוא ימים לאריכות הנלווים המאפיינים אחד רביעית,
שירותים מואץ באופן לפתח יש לכן, והבינוניות. הגדולות ובערים הארץ במרכז יותר גדולים
הפער את לצמצם כדי חלשים לאזורים לסייע הלאומי הרצון למרות זאת, אלו. באזורים
באזורים שחיים אלו של החיים תוחלת את להאריך כיצד תהיה הדילמה החיים. בתוחלת
שבאזורים ייתכן בריאות. שירותי פיתוח על דגש לשים הוא אפשרי פתרון החלשים?
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את לצמצם כדי מחלות ולמניעת הבריאות לקידום בתכניות להשקיע צורך יהיה החלשים
תמותתם. שיעורי את ולהקטין הזקנים של בריאותם מצב את לשפר הפער,

צורך יהיה לכן, לשירותים. זקוקים מהם רבים אך מוגבלים, הזקנים כל לא ואחרון,
כמובן, מחייב, זה דבר הזקנים. למען שירותים ולפיתוח לתכנון יותר גדולים במשאבים

הלאומיים. העדיפויות בסדרי שינוי

תמיר: יוסי
להתייחס כדאי הבריאות, בתחום כשדנים הבריאות. תחום הוא לדיון העומד השני התחום
כמו (בנושאים בריאות ביטוח חוק חקיקת במסגרת שימושי להיות יכול המידע שבה לדרך
ברמה הדמוגרפי המידע של והשלכותיו האוכלוסייה הזדקנות אחרים). או קפיטציה

אלה. שירותים תכנון על השלכה להם להיות יכולה אשר נושאים הם האזורית,

בןנון: גבי
חייבת שקופתהחולים השירותים בסל הסיעוד שירותי כלולים הממלכתי הבריאות בחוק
מה כל כלומר, הקיימת. הרמה את ומנציח המבוטחים, של בתשלומים גם דן החוק לספק.
אם זו, לרמה מעבר יעלו לא הסכומים בעתיד; גם לשלם ימשיך הוא היום משלם שהאזרח

הנחוץ. מכפי גבוהים היום התשלומים שכן שירדו, ייתכן כי

קופות כיום, לקופותהחולים. הקשישים לאשפוז האחריות תעבור החוק החלת לאחר
והיקף תשומתהלב, מידת הטיפול, רמת לכן, הזה. בנושא מאוד מעט עוסקות החולים
כל ללא יהיו והסיעוד הקשישים לנושא בעתיד להקדיש יצטרכו שקופותהחולים החשיבה

היום. הנהוגה למידה יחס

שלו כוחהאדם משאבי ואת מחשבתו את להקדיש יצטרך זאת, לעומת הבריאות, משרד
ולתכנונם. השירותים איכות להבטחת לבקרה,

מקרו השלכות יש החיים תוחלת להתארכות החיים. בתוחלת העלייה לנושא עתה נחזור
בתוחלת העלייה והבריאות. הפרישה גיל התעסוקה, בתחומי ביטוי לידי הבאות כלכליות,
באוכלוסייה הקשישה האוכלוסייה של תלותה בהגדלת הקשורות לבעיות תוביל החיים
בתחום זו תופעה של שהשפעתה ברור המתקדמות. אירופה בארצות בעיקר היצרנית,
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השירותים. את יותר להרחיב נצטרך יותר קשישה שהאוכלוסייה ככל מיידית. היא הבריאות
כמו משתנים גם בחשבון ולהביא הזה הדמוגרפי השינוי עלפי השירותים את לתכנן יש
חיים. בסגנון שינויים משתנים, מיסוד דפוסי הקשישים, באוכלוסיות לגברים נשים בין היחס
אין שבישראל כיוון וגדלות. ההולכות ההוצאות למימון משאבים בהוספת צורך יש לכך, אי
נוסף כתחום הזה הנושא עם להתמודד צורך יהיה ותקציבים, משאבים עודפי ואין נפט

המשאבים. על המתחרה

שהוצגו, הנתונים לפי שונים. באזורים החיים בתוחלת הפערים הוא בו לדון שיש נוסף נושא
החי גילו בן קשיש מאשר יותר שנים שמונה לחיות עשוי ברעננה החי ומעלה 65 בן קשיש
אי מבטא זה שפער נראה לדימונה. רעננה בין פער קיים תינוקות בתמותת גם בדימונה.

רבה. במידה ערכית היא זה לנושא ההתייחסות ולכן אישוויוניות או צדק

זמן כל המדינה, של מעניינה אינם השונים האזורים בין הפערים כי יטענו אשר אנשים יהיו
הפוכה, בגישה ינקטו לעומתם אחרים עולה. ישראל במדינת החיים תוחלת שסךכל
במדינת החיים תוחלת של הממוצעת התוצאה בסךכל מאשר הפער בצמצום יותר ויתעניינו
בין פערים לצמצום מייחסת שחברה החשיבות מידת ערכית. שאלה אכן זוהי ישראל.

השוויוניות. נושא כלפי מסוימת אידיאולוגיתפילוסופית מעמדה נגזרת אזרחיה

החברה, ברמת הבריאות. מערכת וברמת החברה ברמת  רמות בשתי זה בנושא לטפל ניתן
ומשתנים ההשכלה משתנה ההכנסה, משתנה כגון, שונים, משתנים עלפי בנושא לטפל יש
קשה משימה אמנם, זוהי, האזרחים. בין הפערים של להיווצרותם התורמים נוספים רבים

עימו. ולהתמודד לנסות יש  חשוב הנושא אם אולם מאוד,

מנסה הבריאות שמשרד כפי עימו. להתמודד שיש נושא זהו הבריאות מערכת של ברמה גם
הנתונים ולאור מסוים שבשלב הרי תינוקות, בתמותת הפערים צמצום עם להתמודד
בתוחלת הפערים צמצום עם גם להתמודד יצטרך הוא למערכת, שיתוספו ונתונים הקיימים
יכול הוא שבעזרתם כלים למשרד שאין כמובן שונים. באזורים שונות גיל קבוצות של החיים
של השכלתם לשיפור כלים או במצוקה, אזורים תושבי של ההכנסה להעלאת להביא
לעשות ניתן שבעזרתם הבריאות במערכת אחרים רבים כלים ישנם אך אלה, אזורים תושבי

הרבה.

מהפערים חלק מסבירים אשר מתווכים משתנים ישנם כאן, שהוצגו העבודות מן שעולה כפי
לנושא אחרת או זו בצורה לתרום היכולים ההתנהגות דפוסי על להסתכל יש לכן, הקיימים.
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לשימוש הנכון המידע קבלת בתזונה, הבדלים אישיות, דפוסי לדוגמה כמו הבריאות,
בשימוש נכון לא ומידע גדולה, תרופות צרכנית היא הקשישים (אוכלוסיית בתרופות
עליהם שמדברים התחומים כל גופנית. פעילות או גדולים). נזקים לגרום עלול בתרופות
ועשויים הקשישים אוכלוסיית לגבי וכמה כמה אחת על תקפים החברה לכלל בהקשר
זאת, לממן שיש מכיוון אחרת. או זו במידה האוכלוסייה של החיים תוחלת על להשפיע
נוסף אפשרי התערבות תחום הבריאות. מערכת בתוך העדיפויות סדרי של הבעיה שוב עולה
לשירותי נגישות בין הקשר לגבי מידע חסר כאן הנגישות. בנושא הוא פערים לצמצום
ששירותי ההנחה מן נצא אם כללי, באופן אולם חיים, בתוחלת הפערים לבין בריאות
לקשישים רבות לתרום יכול הבריאות משרד לה, מזיקים ואינם לבריאות תורמים הבריאות
ויישוב יישוב בכל בתיחולים בבניית צורך אין עבורם. שירותים ולפתח החלשים באזורים
בעיקר אזורים, באותם לשירותיו הנגישות את לשפר יכול הבריאות משרד אבל דווקא,

הקהילתי. בתחום

תמיר: יו0י
של חשבונו על זה באים בהכרח אינם המתווכים והמשתנים הכלליים החברתיים המשתנים
מאשר יותר מאפשרים שהם הוא, המתווכים המשתנים לגבי לזכור שחשוב מה האחר.
ואותם להשפיע ניתן שבעזרתם אחרים התנהגות למשתני הסבר ומספקים גרידא הסתכלות

לשנות. אפשר

פרידמן: שמואל
יש כך, לשם מידע. בסיסי על אותם להשתית יש שירותים ובפיתוח בתכנון עוסקים כאשר
של ריבוי שיש היא הבעיה אולם, הערכה. במחקרי ואחרכך ראשוניים, במחקרים צורך
להשתמש השדה אנשי על מאוד המקשה דבר לבקרים, חדשות הצצות מחקריות גישות

למעשה. הלכה המחקרי החומר את וליישם

הסוברים פוליטיים, גורמים בהם שונים, גורמים עם היומיומי מהמפגש עולה נוסף קושי
לזלזל אסור הללו, הקשיים למרות ואולם, המציאות. על להתבסס ושיש במחקר טעם שאין
וארוךטווח, מסודר מחקר על בנויים הם אין בחלקם אם גם המידע, בסיסי של בחשיבותם
והתיאוריות השיטות לכל מעבר שכן, בשטח. מהניסיון הנובעים יומיומיים נתונים על אלא
הבריאות, משרדי אנשי  בשטח שהאנשים להתרשם אפשר ובדיקתם, נתונים איסוף לגבי
השאר, וכל והנופש הפנאי בשעות התושבים להפעלת הדואגים האנשים והרווחה, השיכון
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אחרכך שיסייעו רבים ונתונים אינדיקציות המתודולוגית, העבודה ללא גם מביאים,
מסקנות. בהסקת

. מכון של בעבודתו להיעזר יכולים אנו ישראל במדינת האשפוז צורכי על מדברים כשאנחנו
בישראל שנעשו הערכה ממחקרי גדול חלק והמבצע שוטף, באופן אותנו המעדכן ברוקדייל,
שכן מאוד, רבות שאלות מעלים שהוצגו הנתונים זאת, עם יחד פותחו. שכבר שירותים על
או באשפוז השימוש שדפוס היא לכך הסיבות אחת שונה. בשטח המציאות רבות פעמים
ועלפי שונים, מצבים עלפי מלכתחילה מעובד בו, השתמש ברוקדייל שמכון מוסדי, בסידור

שונים. ולאזורים שונות, דמוגרפיות התפתחויות

כ5 לפני עד קיימת היתה שלא פער של בעיה יש רבה. במידה היום מדאיג בדרום המצב
לכולנו ידועה לכך הסיבה השתנה. השימוש ושדפוס בשימוש גידול יש שכיום מסתבר, שנים.
במקום, הדומיננטית הקבוצה שהן מזרחי, ממוצא הצעירות המשפחות של מאפייניהן 

שליחת כך, הקשישים. המשפחה בבני לטיפול גישתן גם כמו הקודם, הדור של מאלה שונים
פעם. שהיה מכפי יותר ומצוי שכיח שימוש דפוס להיות הפכה האבות לבית הזקנים ההורים

רשימות ישנן זאת ועם תתתפוסה יש מהמעונות בחלק כאן, שהוצגו הנתונים עלפי
הממתינים שמספר ייתכן אם גם סיעודיים. ממתינים כ1,100 יש הבריאות במשרד המתנה.
את תולים כיום להדאיג. כדי יש ובכך הממתינים של מספרם רב עדיין במקצת, כיום ירד
ביצוע. לשלב כבר שנכנסה שירותים לפיתוח הלאומית בתכנית הבעיה לפתרון התקוות רוב
נוספות, מיטות 1,700 .1993 סוף עד למערכת מיטות כ1,300 יתוספו זו, תכנית במסגרת

.1996 סוף עד יתוספו לכ3,000, החדשות המיטות מספר את שיעלו

התשובה רבים? ממתינים יש ומאידךגיסא תתתפוסה, יש שמחדגיסא קורה, כיצד כך, אם
הבעיה אך אמנם, קיימת, תתהתפוסה התכנון. לבין המציאות בין פער שקיים היא לכך
בבית, לסבול יישובם, בתוך להישאר יעדיפו צפת או כעכו ביישובים שהקשישים היא
ששמו אשל למעון להתקבל כדי ויותר שנה חצי ולהמתין קהילתיים, בשירותים להשתמש
בו ואשר מגוריהם, מיישוב רחוק הממוקם אחר למעון מיידית לעבור מאשר לפניו, הולך

פנויים. מקומות יש

גורם ששום למשל, להניח, סביר הפיתוח. בתחום גם זו בעיה לפתור המדינה של חובתה
ידוע שם. ולבנות לבוא המדינה על שומה לכן בדימונה. מעונות יבנה לא אחר או פרטי
מיטות מאות היום נבנות שם ברעננה. למשל, הארץ, במרכז לבנות מעדיף הפרטי שהמגזר
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שהמציאות, משום מעניין זה למערכת. פתרונות מוסיף וזה הפרטי, במגזר מוגן דיור של
פתרונות ונותן ומשקיע בונה הפרטי המגזר שכאשר מלמדת מהמחקר, כאמור, השונה,
ויורד הולך הבריאות שירותי על או הרווחה שירותי על הלחץ ומבוססים, אמידים לאנשים
אלא ללכת לאן היה לא לעשירים גם שנים, כמה לפני עד בירושלים, אוטומטי. באופן
היום, הרווחה. שירותי באמצעות בעיקר נעשתה אליהם שההפניה הציבורי, במגזר למעונות
שאינם זקנים לאותם פתרונות לתת ואפשר שונה בצורה מתחלק הלחץ פתרונות, יותר כשיש

השונות. בקופותהחולים חברים

ממחקרים, הנובעים מספריים נתונים על ורק אך להסתמך איאפשר לתכנן, באים כאשר
לכך בולטת דוגמה ולהאבק. ולנסות להמשיך וכוח תמיכה גיבוי, נותנים המחקרים אם גם
נטען סיעוד, ביטוח חוק רעיון את להגות החלו כאשר ,19831980 בשנים הסיעוד. חוק היא
טיפול מקבלים שהיום לאנשים פתרונות ולתת שירותים מערכת להקים יהיה ניתן שלא
במזומנים תשלום קיבלו חלקם אנשים, 5,000 במערכת היו שנים באותן ביתי. וטיפול אישי
השירותים של מהותם לגבי היתה שהתעוררה נוספת בעיה מאומה. קיבלו לא וחלקם
על להעמיס אפשר כמה עד  האידיאולוגית והצדקתם סיעוד חוק באמצעות המסופקים
חוק לחוקק שיש שהאמינו משום התעקשו הרעיון הוגי אך כבדה? כה מעמסה המדינה
ובמכון הלאומי לביטוח במוסד שנעשו מהמחקרים שנלמדו הדברים אחד סיעוד. לביטוח
ביותר. והטוב החזק התמיכה בסיס את מהווה עדיין בישראל שהמשפחה הוא, ברוקדייל
ל41,000. הגענו והנה מקסימום, זכאים 10,000 שיהיו המחקרים סמך על צפוי היה ואולם,

השירות נותני של בעייתם ישראל. במדינת חמות ארוחות הספקת תכנון  נוספת דוגמה
הארוחות שאת כזאת היא המציאות אבל מחשב, ותכניות מודלים להכין שניתן היא
שבאוכלוסיות בעוד אוכלוסייה, של מסוים לסוג ורק אך לספק ניתן והמוקפאות המוכנות

זאת. לבצע סיכוי שום אין אחרים ובאזורים אחרות

מוצלח מפגש ליצור כיצד היא בטיפול, העוסקים האנשים עבור ביותר המסובכת הבעיה
העתיד, דור את בחשבון לקחת גם יש אלה. צרכים לספק האפשרויות לבין הצרכים בין
גבוהה מאיכות לשירות זה דור של ודרישותיו תביעותיו כלכליים. משאבים יותר לו שיהיו
יותר. גבוהה באיכות יהיו שהשירותים לכך להביא הגורמים כל את יחייב וזה יתחזקו יותר
הארץ. במרכז היושבים לעומת הפריפריות תושבי של למעמדם באשר דעות חילוקי ישנם
ייתכן לפריפריה. ולעבור הערים ממרכזי לצאת היום נוטות יותר הצעירות המשפחות
לא האנשים יזדקן זה דור כאשר יותר, הרבה מסובכת בלוגיסטיקה צורך יהיה שבעתיד



101 בישראל קשישים ותמותת 0וציוכלכל"ם מאפיינים

נותני את שיחייב דבר יותר, הרחוקות בפריפריות לחיות וימשיכו הערים למרכזי יחזרו
שונה. להיערכות השירותים

תמיר: יוסי
יש התקציבית. המגבלה עם להתמודדות דבר של בסופו מוביל השירותים שתכנון ספק אין
העובדה לאור במיוחד המצומצמים המשאבים במסגרת להסתדר אפשר כיצד לראות

כלכלי. מחיר יש החיים תוחלת שלהארכת

פלץ: חיים
סדר עדיפויות". "סדר הוא כאלה בדיונים קרובות לעתים המושמעים הביטויים אחד
מסוים מנושא לוקחים כאשר הוא עדיפויות סדר ביותר הפשוטה ברמה מהו? עדיפויות
ודואגים כפילות, יש היכן רואים שניתן, מה את בוחנים מכן לאחר אחר. לנושא ומעבירים

היעילות. את גם בוחנים זמן באותו אותה. לבטל

כך ומתארכת, הולכת החיים שתוחלת הוא, היום כאן שנאמרו החשובים הדברים אחד
במהלך שנבנו שונים מנגנונים על מהפכנית השפעה זה לנתון ומעלה. 90 לגיל יגיעו שאנשים
העתיד, הבטחת מנגנון למשל, חייו. כל במשך האדם של החיים איכות להבטחת השנים
כסף לאדם לשלם לקרנות לאפשר שנועד תחשיב יש הפנסיה מנגנוני בכל הפנסיה. כלומר,
כן, אם ברור, חיים. שנות פי על היתר, בין בנוי, זה תחשיב פרישתו. לאחר שנותיו לכל

הפנסיה. מערכות כל על הדבר ישפיע החיים בתוחלת שינוי יש שכאשר

משתתף:
בתחום בעיקר הן ההקצאות בדימונה הרווחה. לתחום בעיקר מופנות ההקצאות ברעננה
האם סביר. פתרון איננה בדימונה שירותים לפתח עלמנת רעננה אזור הזנחת הבריאות.
שאינם שירותים לפתח כדי שירותים לקבל צריכים הם שגם רעננה תושבי את להזניח יש

בדימונה? נחוצים
היעדים את לראות יכולים אנו העדיפויות. סדרי שאלת כמובן, היא, המרכזית השאלה
משתנים לזקנים שירותים על לדבר באים כאשר מדוע שונים. השקעות כתחומי השונים
בביתחולים שממתין זקן למשל, המדיניות? וקובעי ההחלטות מקבלי של העדיפויות סדרי
הוא מכן לאחר כלום. משלם אינו אך דולר, 100,000 לשלם מתבקש למוסד, לעבור כדי
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מדובר כאשר זאת, לעומת לחודש. שקל 6,000 של עצמית בהשתתפות הסיעודי למוסד עובר
כל את מממנת המדינה לביתהספר, הולך כשילד מדוע שונה. המדיניות לילדים בשירותים
דורשים שמהקשישים בעוד עצמית השתתפות וממשפחתו ממנו דורשים ואין לימודיו

סיעודי? במוסד שירותים למימון חודשית עצמית השתתפות

להשתתף צריך אדם שעלפיה העדיפויות לסדרי באשר אחידה עולם השקפת היתה לו
צורך היה אז או הלאומי, הביטוח ותשלומי הכנסה מס לתשלומי בנוסף השירותים, במימון

הגילים. כל לבני השירותים כל עבור התשלומים כל של שווה בחלוקה

בןנון: גב'
ברגע הצגתם. בעצם היא בפרט, האקדמי, בתחום והנתונים בכלל, הנתונים, של חשיבותם
לקבלת המשאבים על המתחרים הגורמים כל בין הוגנת" "תחרות אין נתונים, שאין
אינך בעיה, של קיומה על יודע אינך אם שכן עדיפויות, סדרי ולקביעת רציונליות החלטות
יותר טוב יותר, רציונלי תהליך יוצרים הנתונים הידע. חוסר בגלל עדיפויות סדרי לקבוע יכול

עדיפויות. סדרי קביעת בתהליך

השירותים, בתכנון הפרטי והמגזר הממשלה של מקומם היא לבדוק שיש נוספת נקודה
של ביותר החשובות הפונקציות אחת היא התכנון פונקציית ובביצועם. באספקתם
השירותים בהספקת לעסוק צריכה אינה הממשלה הבקרה. לפונקציית בדומה הממשלה,
סדרי לקבוע באה הממשלה שכאשר גם לזכור יש כי (אם ובפיקוח. בתכנון אלא ובביצועם,
שלהן. ולאידיאולוגיות השונות המפלגות של הפוליטיים לשיקולים גם תפקיד יש עדיפויות
משאבים להקצות או הרווחה בתחום בעיות לפתרון משאבים הקצאת להעדיף האם למשל:
השני, התמונה. של כוללת ראייה יש לממשלה הראשון, טעמים: משני זאת, להתנחלויות?)
לקבל הפרטי למגזר יתאפשר שאם הוא החשש מרכזי. עניין בעלת תהייה שהממשלה אסור

נוראים. בעיוותים נסתכן מסוימים בתחומים משאבים הקצאת לגבי החלטות

ברור. הוא בעבורם לשלם אנשים של ליכולתם הפרטי במגזר שירותים תכנון בין הקשר
שיכול מי יש השרון שבהוד משום בדימונה ולא השרון בהוד ייפתח פרטי ביתספר למשל,

זה. שירות עבור לשלם

כל האלה. הנתונים על שירותים של תכנון לבסס והיכולת הנתונים, לנושא שוב נחזור
המתכנן צריך כן, אם מה, היא, הנשאלת והשאלה ודאות. בחוסר כרוך תכנון תהליך
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כך, הוודאות. חוסר מידת את שניתן, כמה עד ולהפחית לנסות היא התשובה לעשות? י
הניחו העלייה, מגל כתוצאה גריאטריות במיטות הצורך כשעלה העלייה, בנושא לדוגמה,
יכולה עדיין היא התממשה לא התחזית ואם תכננו זה סמך ועל עלייה של מסוים היקף

הקרובות. בשנהשנתיים להתממש

לעומת עשר, פי כמעט עלו האחרונה, השנה בחצי העולים של הביקוש שדפוסי לזכור צריך
של הצריכה הרגלי את מאמצים שהעולים כך על מצביע הדבר הקודמים. הביקוש שיעורי

בכלל. הישראלית החברה

מתמדת עלייה שיש ידוע היה החיים. בתוחלת הפער הוא היום שהוצג ביותר החשוב הנתון
וזוהי לדימונה, נהריה בין החיים בתוחלת גדול פער שיש ידוע פחות אך החיים, בתוחלת
יהיה מעניין זה? במידע ייעשה מה היא, השאלה המחקר, של חיובית לתרומה דוגמה
לראות גם מעניין יצטמצם? או יגדל הוא האם  זמן של ברצף הזה לפער יקרה מה לראות
אפשר בארץ המצב של סופיים נתונים ועם כאלה נתונים עם אחרות. במדינות קורה מה
הנתונים את בפניהם ולהציג העדיפויות סדרי את הקובעים ההחלטות למקבלי לבוא יהיה

יותר. אינטליגנטית בצורה

משתתף:
מלא מידע לספק שעליהם בכך היא ההחלטות מקבלי כלפי הנתונים מספקי של אחריותם
החיים שתוחלת אומרים שהם בכך רק להסתפק יכולים הם אין למשל, האפשר. ככל
שאדם הזמן פרק האם למשל, כמו, נוספים, היבטים על להצביע גם עליהם אלא השתנתה,
יגרום זה בנושא חלקי מידע החיים. תוחלת התארכות בגלל משתנה מוסדי לטיפול זקוק
פחות שפקידיה מפני לא לתכנן כיצד יודעת אינה הממשלה ההחלטות. למקבלי קשיים
שונה פועלת היא עלפיהם השיקולים שמערכת משום אלא המחקר, מאנשי אינטליגנטיים

לגמרי.

חשבון על לדימונה משאבים יותר להקצות שיש אומרים כאשר  עדיפויות לסדרי באשר
המשאבים את לחלק שיש אלא בדימונה, אבות בתי יותר לבנות שיש אומר זה אין רעננה,
לצורך במשאבים להשתמש ובדימונה בביתספר כיתה לבנות אפשר ברעננה שונה. בצורה

וכר. חמות, ארוחות לספק הסברה,
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תמיר: יו0י
של המטרה את מבטאים העיון יום בסוף שנאמרו הדברים אבל כזה, עיון יום לסכם קשה
את לגרות לנסות ואחרכך שהם כפי הנתונים את להביא כל קודם כלומר, העיון, יום
את ליישם ינסו שאלה כדי המעורבים, אחרים אנשים ושל המדיניות קובעי של הדמיון
לעניין כללית התייחסות יש מיידית. זמינות תהיינה לא שהתשובות ברור האלה. הדברים
פרטים, לפרטי לרדת מבלי כזה, עיון יום מתוך ותובנה מידע לדלות אפשר כיוונים. ויש

כיוונים. ולבנות ספציפיים נתונים על להסתכל

אותו ולהביא המידע את לקבל היא הזה, בנושא האחרון יהיה שלא העיון, יום של מטרתו
האלה. בכיוונים הבאים עיון בימי להמשיך נשתדל המדיניות. קובעי בפני
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Foreword
Dov Friedlander
The Departmentof Demographyof The Hebrew University, Jerusalem

In many developed countries, Israel among them, life expectancy at birth has
reached high levels: over 75 years for men and nearly 80 years for women.
Mortality rates in these countries are low for infants and for those between one
and 64 years old, leaving most of the mortality among the elderly. However,
recent history has witnessed a decline in the mortality of elderly people; this
process has important demographic and socioeconomic implications. In the past,
the decline in mortality was principally among the young, and brought about an
increase in the population at the young ages. In contrast, the present decline in
mortality among the elderly is causing the population to age. This, in turn, is

causing a marked increase in the economic dependence of the elderly population
on the younger population. In countries with a social welfare program, this
economic dependence places a heavy burden on public spending.

The studies presented in this publication discuss mortality among the elderly
population, and focus on differential mortality. They draw on one of two
databases. The first was created during a longitudinal study conducted by
researchers in the Department of Demography of the Hebrew University, while
the second was created during a longitudinal study conducted by researchers at
Israel's Central Bureau of Statistics (CBS). Two different but complementary
analytical approaches were taken in these studies. The study conducted by the
Department of Demography took an aggregative approach, using settlements or
statistical regions as research units, while that conducted by the CBS took an
individual analysis approach.

The aggregative study was one in a series of studies that relied on a statistical
database established by the Jerusalem Institute for the Study of Israel, with the
assistance of the Charles H. Revson Foundation in New York, using data
provided by the CBS between 1987 and 1990. This database contains information
from Israel's population censuses of 1961, 1972 and 1983, as well as additional
information from statistical regions. Breakdowns may be extracted from this
database by a statistical region or its subset; this facilitates analysis of a given
topic by census period. It is also possible to extract a periodic series of all the
population data in these censuses for a given geographical unit (statistical region;



subset; settlement); this makes it possible to focus on one topic, and analyze its
relationship to the socioeconomic explanatory variables also in the database.

Several studies have already been conducted using this database. The first of
these was one on the aging of the population in settlements, conducted and 1

published by the Jerusalem Institute for the Study of Israel.1 Another study,
funded by the Israel Association for Research Foundations, dealt with the decline
in fertility in settlements in Israel, specifically the decline in belowreplacement
fertility and its socioeconomic implications. One stage of this study was recently
published in Population Studies.2

The aggregative study on the mortality of the elderly presented in this monograph
is part of a more comprehensive mortality study, which also used this database.
It deals with differences in mortality by settlement. During the initial stages of
the study, an analysis was conducted of life expectancy in 600 settlements in
Israel over a fiveyear period (straddling the 1983 census) and of the relationship
between life expectancy and socioeconomic and ethnic variables/ During a later
stage of the study, an analysis was made of mortality in the elderly population.
At this point, the cooperation of the JDCBrookdale Institute of Gerontology was
enlisted.4

The individual analysis study presented in this monograph was conducted by Dr.
Zvi Eisenbach of the CBS and the Department of Demography of the Hebrew
University. Unlike the aggregative study, Eisenbach's study followed the

' Firedlander, D.; BenMoshe, A.; Schellekens, J.; and Feldman, C. 1990.
"Socioeconomic Changes, Demographic Processes, and the Aging of the Population in
Settlements in Israel: Implications for Developed Countries". Jerusalem Institute Series No.
30. The Jerusalem Institute, Jerusalem.

2 Friedlander, D.; and Feldman, C. 1993. "The Modern Shift to BelowReplacement
Fertility: Has Israel's Population Joined the Process?" Population Studies 47(2):295306.

ג Friedlander, D.; and Schellekens, J. 1992. "Ethnicity, Socioeconomic Status, Loneliness
and Proximity to Specialized Medical Services as Determinants of Adult Mortality".
International Unionfor the Scientiifc StudyofPopulation Papers on Premature Adult Mortality
in Developed Countries: From Description to Explanation. IUSSP, Belgium.

4 The initial stages of this study were funded by the National Foundation for the Sciences,
administered by The Israel National Academy of Sciences. The latter stages of the study, in
which the JDCBrookdale Institute was involved, were partly funded by JDCIsrael.



relationship between individual records from the 1983 census5 and the death
records for 19831988. He thus created a ifle of individuals containing all the
relevant census data, as well as data on the survival or death of the individual
since the census, and the date and cause of death, where relevant. He then used
this ifle to analyze the probability of mortality of elderly people by various
socioeconomic and demographic explanatory variables.

One outgrowth of cooperation with the JDCBrookdale Institute was a oneday
conference held at the Institute on 6 May 1993. At the conference, the findings
of the aggregative study were presented by Professor Dov Friedlander of the
Department of Demography of the Hebrew University and the ifndings of the
individual analysis study were presented by Dr. Zvi Eisenbach. A third lecture
on the conceptual system behind the analysis of mortality processes among the
elderly was presented by Dr. Jona Schellekensof the Department of Demography
of the Hebrew University. Professor Eric Peretz of the School of Public Health
of the Hebrew University was the discussant for all three lectures, which were
followed by discussions led by Mr. Yossi Tamir, then director of the JDC
Brookdale Institute and currently director of the National Insurance Institute.
Participants in the discussion included experts in various fields from the Ministry
of Health, the Ministry of Labor and Social Affairs, the Ministry of the Interior,
the Ministry of the Treasury and other government offices. In the main, the
discussions surrounded the interpretationof the findings presented in the lectures,
and their implications for welfare issues. Yossi Tamir summarized the
discussions.

This monograph presents these lectures and discussions. While the lectures were
prepared over a long period and specially edited for inclusion in the monograph,
the discussions, naturally more spontaneous and less focused, are presented as
they were at the conference.

5 He used a sample based on 2090 of the population surveyed in the census.
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