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 1998-2002חברתי של היישובים בישראל -פרופיל בריאותי:  חדשפרסום
 

ברעננה תוחלת החיים הגבוהה )  תושבים50,000מעל ( בישראל הגדולות הערים 30 מבין •

 ). שנים75.7(ובנצרת הנמוכה ביותר )  המינים יחדלשני שנים 83.7( ביותר

 ככל –כלכלית של היישוב - בריאותיים שונים לבין הרמה החברתיתמדדים קשר בין םקיי •

תמותה ממחלות , שוב נמוכה יותר כך שיעורי התמותהיכלכלית של הי-החברתיתשהרמה 

 בסרטן והאשפוז הפסיכיאטרי התחלואהאך ,  תינוקות ואשפוז כללי גבוהים יותרתמותת, לב

 .נמוכים יותר

 גבוהים יותר ביישובים יהודיים מאשר , בסרטן ואשפוז פסיכיאטריהתחלוא,  מסרטןתמותה •

, תמותת תינוקות, תמותה ממחלות לב וכלי דם במוח, תמותההשיעורי . ערבייםביישובים 

 גבוהים יותר ביישובים ערביים מאשר ,יילודים עם מומים מולדים ואשפוז כללי,  מתלידות

 .  יהודייםביישובים

 :קודמות בהשוואה לשנים ,1998-2002שיעור הפריון הכולל גדלו בשנים  ביישובים בין הפערים •
 , 1993-1997 יישובים בשנים 9 לעומת , לאישהילדים 2- יישובים שיעור הפריון נמוך מ15-  ב      

.  יישובים בלבד בתקופה הקודמת10לעומת ,  ילדים לאישה4-מ יישובים שיעור הפריון גבוה 20-ב        

  ילדים 7 מעל  הואשיעור הפריון,  עילית ותל שבעביתר, מודיעין עילית, רהט, ישובים אלעדבי       
 .אישה       ל

 
 על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרוב אלו ונוספים מופיעים בפרסום מיוחד שייצא לאור נתונים

, נפות, מחוזות: יאוגרפיות וחברתיים לפי רמות גבריאותיים, הכולל נתונים דמוגרפיים, ומשרד הבריאות

הכנת הנתונים והוצאת . 1998-2002הנתונים מתייחסים לשנים . בישראלמועצות אזוריות ויישובים 

 . הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאותל ידי עהפרסום בוצעו 
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הפרסום החדש הוא מקיף . 1993-1997-ו 1990-1994 במתכונת דומה בעבר התייחסו לשנים פרסומים

שולבו בפרסום נתוני שכר ורווחה , כמו כן. אזוריותיותר וכולל לראשונה נתונים גם ברמה של מועצות 

 –בפרסום כלולים נתוני בריאות רבים יותר ביניהם . הקודמיםונתוני חינוך שלא נכללו בפרסומים 

אומדן לשיעור שיעורים הנותנים ( שיעורים מתוקננים לגיל , תושבים50,000תוחלת חיים ביישובים מעל 

 הגילים באוכלוסייה הייתה זהה לזו של אוכלוסיית תקן וכך ניתן להשוות התפלגותבאוכלוסייה אם 

 באשפוז מאושפזים, אשפוזים באשפוז הכללי, סיבות מוות, של תמותה)  בין אוכלוסיות שונותשיעורים

שבו רווחי סמך כדי  חומהמדדיםלחלק . פסיכיאטרי מקרים חדשים של תחלואת סרטן ותאונות דרכים

 .  היישוביםביןשניתן יהיה להעריך את המובהקות הסטטיסטית של ההבדלים 

 
 .  שונות במדדים השוניםגיאוגרפיות בפרסום מצביעים על הבדלים גדולים בין יחידות הנתונים
 זהמחולבין ) 80.1 –ירושלים (הפער בין המחוז עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר , למשל  חייםבתוחלת

 עם תוחלת החיים היישובאך הפער בין ,  שנים2.8עמד על ) 77.3 -דרום(יותר בעם תוחלת החיים הנמוכה 

לבין היישוב עם תוחלת החיים ) 83.7-רעננה( תושבים 50,000 היישובים בהם מעל 30הגבוהה ביותר מבין 

ין הרמה החברתית עוד נמצא כי קיים קשר חיובי ב. שנים 8.0עמד על ) 75.7-נצרת(הנמוכה ביותר 

כך תוחלת , כלכלי של היישוב גבוה יותר- ככל שהמדד החברתי– החייםהכלכלית של היישוב לבין תוחלת 

- זו נכונה למרבית היישובים להוציא מספר יישובים בהם הרמה החברתיתמגמה. החיים גבוהה יותר

 .ירושלים ובית שמש, י ברק אלה הם יישובים כמו בנ– זאת תוחלת החיים גבוהה ולמרותכלכלית נמוכה 

  
, ) יישובים105( תושבים 10,000 היישובים מעל כל בין תמותה מתוקננים לגיל שיעורי בהשוואה של גם

-רעות מודיעין- עם שיעורי התמותה הנמוכים ביותר הם מכביםהיישובים. נמצאו הבדלים בין היישובים

, קלנסווה, זרקא-סר א' ביותר הם גגבוהיםהוהיישובים עם השיעורים , שוהם ורעננה, גדרה,  עילית

 עם השיעורים הגבוהים נמצאים גם שני יישובים הישוביםבתוך עשרת . כפר קרע וטיבה, מכר-דידה'ג

יישובים בהם התמותה גבוהה יותר הם יישובים ברמה ,  כלליבאופן.  שדרות וקרית מלאכי–יהודיים 

לא כל היישובים הערביים , זאתיחד עם . רביים מהם יישובים ערבים  יותרחברתית נמוכה -כלכלית

 מנדא וריינה שיעורי התמותה כפר, ביישובים כמו כפר קאסם. מאופיינים בשיעורי תמותה גבוהים

 .המתוקננים נמוכים מהממוצע הארצי

 

 
אם כי ,  להבחין בהבדלים גדולים בין היישוביםניתן לגיל מתוקננים  תמותה לפי סיבות מוותבשיעורי גם

בעוד . ניתן לראות הבדלים בין יישובים יהודיים וערביים, זאתעם . בדלים ברובם אינם מובהקיםהה

 מרבית היישובים בהם השיעורים גבוהים הם יישובים – כלי דם במוחלבוממחלותשבתמותה ממחלות 

 כ"סה.  מרבית היישובים בהם השיעורים גבוהים הם יישובים יהודים– מסרטן שבתמותההרי , ערבים

 המדד ביןגם בבחינת הקשר .  מהפטירות במדינת ישראל נגרמות ממחלות לב וכלי דם ומסרטןכמחצית

 ממוקם נמוך שהיישוב בעוד שככל –החברתי כלכלי לבין שתי סיבות המוות המובילות נמצאו הבדלים 

 הרי שלא נמצא קשר בין, יותריותר במדד החברתי כלכלי כך רמת התמותה שלו ממחלות לב גבוהה 

 ).  יישובים יהודיים וערביים בנפרדשלבניתוח (כלכלי של היישוב לבין תמותה מסרטן -המדד החברתי
 ביישובים יהודים תינוקותשיעורי תמותת .  ירדה באופן ניכר בשנים האחרונותבישראל  תינוקותתמותת

אות כי שיעורי עם זאת ניתן לר. סטטיסטיתנמוכים מאד וההבדלים בין היישובים ברובם אינם מובהקים 
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 באופן משמעותי מהשיעורים של מרבית היישובים יותרתמותת התינוקות ביישובים הערביים גבוהים 

שיעורי תמותת , ) ישובים105( תושבים 10,000 בהם מעל היישובים יישובים מבין 23-ב. היהודיים

ד ' מג-עט יישוב ערבי אחד  כולם יישובים יהודיים למ– לידות חי 1,000- לתינוקות 4-התינוקות נמוכים מ

 כולם – לידות חי 1,000- תינוקות ל10-שיעורי תמותת התינוקות גבוהים מ,  יישובים11-ב. כרוםאל 

כלכלית של -החברתיתהנתונים מצביעים על קשר הפוך בין הרמה . יישובים ערביים למעט אור עקיבא

 ערביים תמותת התינוקות בישוביםשהקשר מוסבר ברובו מכך . היישוב לבין שיעורי תמותת תינוקות

 היישובים היהודיים בנפרד מראה שהקשר שלניתוח , יחד עם זאת. גבוהה יותר ומיקומם במדד נמוך

 .נחלש מאד

 
 במשקל לידה יילודים – בלידה הקשורות מוצגים נתונים גם לגבי תופעות בריאותיות אחרות בפרסום

 תופעות אלו הן נדירות יחסית ולמרות שנמצאו הבדלים םג .לידות מת ויילודים עם מומים מולדים, נמוך

אם כי ניתן להבחין בהבדלים בין יישובים ,  מובהקים סטטיסטיתאינםהרי שמרביתם , בין היישובים

 לידות מת ושיעורי יילודים עם מומים מולדים גבוהים יותר ביישובים ערביים שיעורי. יהודיים וערביים

לגבי . ערבייםנמוכים יותר ביישובים )  גרם2,500-מתחת ל(ידה נמוך  אחוז יילודים במשקל לואילו

 הגבוהים הם יישובים השיעוריםנמצא גם כי למרות שמרבית היישובים עם , יילודים עם מומים מולדים

הרי שקיימת קבוצה של יישובים ערביים בהם , )וקלנסווהירכא , דידה מכר'ג, ביניהם אבו סנאן(ערביים 

ביישוב ). נין וטרעאן'סח, כפר כנא, ביניהם כפר מנדא( הארצי מהממוצעם ואף נמוכים השיעורים דומי

 .  נמוך במיוחדשיעורבקעה אל גרביה 
 . של היישובכלכלית שלושת מדדים אלו לא נמצא קשר עם הרמה החברתית לגבי

 
). הלך חייהמספר הילדים הצפוי לאישה במ ( הפריון הכוללשיעור בישראל נבדלים מאד גם בהיישובים

שיעור הפריון הממוצע ) כולם יהודיים( יישובים 15-ב – תושבים 10,000 היישובים בהם מעל 105מבין 

 יישובים השיעור היה נמוך 9- רק ב1997–1993בשנים ( לאישה ילדים 2- היה פחות מ1998-2002לשנים 

 4 יישובים השיעור היה מעל 20-ב. גבעתיים ורמת גן, רעות- יותר הם במכביםהנמוכיםהשיעורים ) . 2-מ

 יישובים 3לעומת  (5 יישובים מעל 8 -ב, )1993-1997 יישובים בלבד בשנים 10לעומת ( לאישה ילדים

ובביתר ,  לאישהילדים 7רהט ומודיעין עילית השיעור היה מעל , אלעד: ביישובים) . בתקופה הקודמת

מעט נמוך יותר מאשר , 2.8 היה שניםאותן שיעור הפריון הארצי ב. 8עילית ותל שבע השיעור היה מעל 

 ).2.9 (1993-1997בשנים  

 
בולטים שיעורים גבוהים של ,  נפותברמת.  בסרטןתחלואה מוצגים שיעורים מתוקננים של בפרסום

ברמת . ושיעורים נמוכים בנפת ירושלים,  גבריםבקרבהן בקרב נשים והן , תחלואה בסרטן בנפת חיפה

 ביישובים ערביים מאשר ביישובים יהודיים וההבדל גדול יותרבסרטן נמוכה רמת התחלואה , יישובים

 עם השיעורים הגבוהים של תחלואה בסרטן הן בקרב גברים והן בקרב היישובים 30כל . יותר בקרב נשים

 ). למעט טמרה בקרב גברים( יהודיים יישוביםנשים הם 
בין , מודיעין וגבעת שמואל, רעות-מכביםהיישובים עם השיעורים הגבוהים ביותר הם ,  גבריםבקרב

קרית , קרית מוצקין, חיפה, נשר, קרית טבעון (חיפה באזור 6עשרת היישובים עם השיעורים הגבוהים 

ביישובים  .  עם השיעורים הנמוכים הם ערביים למעט גדרההיישוביםכל ). אתא והישוב הערבי טמרה
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אם כי היישובים קטנים ולכן השיעורים , במיוחדכפר קאסם ורינה שיעורים נמוכים , כרום- אלמגד

 . חשופים לסטיות אקראיות גדולות
 מבין היישובים עם השיעורים 6 כאן וגם, היישוב עם השיעור הגבוה ביותר הוא שוהם,  הנשיםבקרב

 20כל ). קרית מוצקין וחיפה, קרית ביאליק,  עיליתיקנעם, נשר, קרית טבעון(הגבוהים הם באזור חיפה 

שיעורים נמוכים במיוחד .  הם יישובים ערביים מלבד מודיעין עיליתהנמוכיםשובים עם השיעורים היי

 .רהט וקלנסוה, עראבה, נמצאו במגאר
 בסרטן נמצא קשר הפוך בהשוואה תחלואהכלכלי של היישוב לבין - של הקשר בין המדד החברתיבבחינה

כך , כלכלית של היישוב גבוהה יותר-ברתית החשהרמה כאן נמצא כי ככל –לשאר התופעות הבריאותיות 

 . בקרב נשים חזק יותרהקשר. שיעורי התחלואה בסרטן גבוהים יותר

 
 אשפוזים שיעורים מתוקננים לגיל של -  בריאות מוצגים גם מדדים בתחום של שימוש בשירותי בפרסום

האשפוז הכללי שיעורי בין עשרת היישובים עם . באשפוז הכללי ושיעור מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי 

מרביתם מאזור , וששה יישובים ערביים) רהט ותל שבע( יישובים בדואים שני נמצאים  ביותרהגבוהים

 יהודייםוכן שני ישובים , )רינה ואבו סנאן, נצרת, כרום-מגד אל, זרקא-סר א'ג, דידה מכר'ג, נצרת(הצפון 

 . צפת ונהריה–בצפון 
 שיעורי האשפוז נמצא כי הקשר לביןכלכלי -ים בין המדד החברתי בוחנים את הקשר בכלל היישובכאשר

   . נמוך יותרהאשפוזכך שיעור , יישוב גבוה יותרשהמדד החברתי כלכלי של ה ככל –שלילי 
 באשפוז פסיכיאטרי נמצאו הבדלים גדולים בין נפות ובין מאושפזים בשיעורים מתוקננים של  גם

 בנפות צפת גם. מיוחד והוא גבוה פי שלושה מהשיעור בנפת יזרעאלהשיעור בנפת חדרה גבוה ב. היישובים

שיעורי המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי ,  כלליבאופן.  אביב שיעורים גבוהים-וכנרת ובמחוז תל

רעות -מבין עשרים היישובים עם השיעורים הנמוכים רק שוהם ומכבים.  יותרנמוכיםביישובים ערביים 

,  יהודהאור, צפת, אור עקיבא, כרכור-רים גבוהים נמצאו בישובים פרדס חנהשיעו.  יהודייםיישוביםהם 

כלכלי של -החברתיביישובים יהודיים נמצא קשר חלש ושלילי בין המדד . עכו וחדרה, טירת הכרמל

 .  הפסיכיאטרי נמוכים יותרהאשפוזשיעורי , כך שככל שהמדד גבוה יותר, היישוב והאשפוז הפסיכיאטרי

 
הרכב היישוב לפי :  וחברתייםדמוגרפים, עים נתונים נוספים ביניהם נתונים בריאותיים מופיבפרסום

לידות חי לפי ,  ביישובים לפי גיל ומיןהאוכלוסייההתפלגות , ריבוי טבעי, קבוצת אוכלוסייה ועולים

אשפוז שחרורים מ, שיעורי פטירה לפי גיל, הפסקות היריון,  האםגילשיעורי פריון לפי , שבועות היריון

מבוטחים בקופות , מדדי חינוך, מדדי שכר ורווחה,  באשפוז פסיכיאטרי לפי גילמאושפזים, כללי לפי גיל

 יישוב לכללפרסום ילווה קובץ נתונים שיאפשר ניתוח סטטיסטי על בסיס כלל המדדים .  ועודהחולים

 .וערכים לרווח הסמך לחלק מהנתונים

 

 



שיעורים המבוססים על 5-19 מקרים מופיעים בסוגריים, שיעורים אלו אינם יציבים 
וחשופים לסטיות אקראיות (יישובים בהם פחות מ-5 מקרים הוצאו מהעיבוד)

ממוצע 1998-2002

תוחלת חיים שם יישוב
בלידה

תוחלת חיים שם יישוב
בלידה

77.9קרית גת83.7רעננה
77.9אשקלון81.1גבעתים
77.8באר שבע80.7רמת גן
77.6חדרה80.5הרצליה

77.5קרית אתא80.3פתח תקוה
77.4נצרת עלית80.2בני ברק

76.7לוד80.1ראשון לציון
76.4עכו80.0ירושלים
76.1רמלה79.9רחובות

75.7נצרת79.8כפר סבא

שיעור תמותה מתוקנן לגיל ביישובים מעל 10,000 תושבים, 
ממוצע 1998-2002

ממוצע ארצי: 6.0

שיעור תמותה שם יישוב
מתוקנן ל-1,000

שיעור תמותה שם יישוב
מתוקנן ל-1,000

8.05שדרות1.64מכבים-רעות
8.10קרית מלאכי2.30מודיעין עילית

8.26טמרה3.51גדרה
8.41אם אל-פחם3.91שוהם
8.48באקה אל-גרביה4.23רעננה
8.58טיבה4.32אלעד

8.63כפר קרע4.62גבעת זאב
8.79גדידה-מכר4.67מעלה אדמים
9.16קלנסוה4.71זכרון יעקב
9.94גסר א-זרקא4.75רמת השרון

10 יישובים בהם הערכים הגבוהים ביותר ו-10 יישובים בהם הערכים הנמוכים ביותר 
בכל אחד מהמדדים המפורטים בהודעה

יישובים בהם שיעורי תמותה 
מתוקננים נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעורי תמותה 
מתוקננים גבוהים ביותר

יישובים בהם תוחלת החיים הגבוהה 
ביותר

יישובים בהם תוחלת החיים הנמוכה 
ביותר

ממוצע ארצי: 78.9

תוחלת חיים בלידה ביישובים מעל 50,000 תושבים



שיעורי תמותה מתוקננים לגיל משאתות ממאירות בגיל 40+ ביישובים
מעל 10,000 תושבים, ממוצע 1998-2000

ממוצע ארצי: 414.6

שיעור תמותה שם יישוב
מתוקנן ל-1,000

שיעור תמותה שם יישוב
מתוקנן ל-1,000

500.4אשקלון(166.1)כפר קאסם
(500.5)גסר א-זרקא(178.6)קלנסוה
502.0שדרות(179.8)ירכא

503.5אפקים(187.4)מגד אל-כרום
503.5נס ציונה(222.5)שוהם

512.9קרית שמונה235.3מבשרת ציון
519.9נצרת עלית238.1גדרה

532.2אור יהודה(243.6)כפר מנדא
562.1יפיע(245.2)כפר כנא

628.9כפר יונה(261.7)מגאר

שיעורי תמותה מתוקננים לגיל ממחלות לב בגיל 40+ ביישובים
מעל 10,000 תושבים, ממוצע 1998-2000

ממוצע ארצי: 407.5

שיעור תמותה שם יישוב
מתוקנן ל-1,000

שיעור תמותה שם יישוב
מתוקנן ל-1,000

683.2רינה123.3גדרה
684.9נצרת(186.0)גבעת זאב
688.1טמרה245.2גני תקוה

697.5אם אל-פחם257.6מעלה אדמים
709.7שפרעם296.9אילת
(724.1)אכסאל306.0רעננה
730.1טיבה(309.3)מודיעין

836.5באקה אל-גרביה313.4רמת השרון
843.5גדידה-מכר316.4פרדס חנה-כרכור

(991.4)ערערה-בנגב318.3זכרון יעקב

יישובים בהם שיעורי תמותה  
מתוקננים נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעורי תמותה 
מתוקננים גבוהים ביותר

יישובים בהם שיעורי תמותה 
מתוקננים נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעורי תמותה 
מתוקננים גבוהים ביותר



שיעורי תמותה מתוקננים לגיל ממחלות כלי דם במוח בגיל 40+ ביישובים
מעל 10,000 תושבים, ממוצע 1998-2000

ממוצע ארצי: 122.5

שיעור תמותה שם יישוב
מתוקנן ל-1,000

שיעור תמותה שם יישוב
מתוקנן ל-1,000

217.6מגדל העמק(63.5)בית שמש
218.5אפקים(69.9)אריאל
225.4שדרות70.4רעננה

(229.1)ערערה(74.2)מעלה אדמים
(243.2)טיבה(78.1)קרית טבעון
249.2נתיבות82.7קרית מוצקין
(273.7)טירה85.1קרית אונו

(291.7)כפר קרע(86.8)מבשרת ציון
(314.0)קלנסוה89.5פרדס חנה-כרכו

(407.8)דאלית אל-כרמל(95.3)גדרה

שיעורי תמותת תינוקות ביישובים מעל 10,000 תושבים
ממוצע 1998-2002

ממוצע ארצי: 5.4

שיעור תמותת שם יישוב
תינוקות ל-1,000 

לידות חי

שיעור תמותת שם יישוב
תינוקות ל-1,000 

לידות חי
(10.3 )אעבלין(1.4  )רעננה

10.3 ערערה(2.2  )רמת השרון
10.5 טמרה(2.5  )יקנעם עלית

(11.4 )טרעאן(3.0  )הרצליה
11.8 כפר קאסם3.1  רחובות
12.1 ערערה-בנגב(3.2  )שדרות

12.2 תל שבע3.3  ראשון לציון
12.9 מעלה עירון(3.3  )עכו

13.2 רהט3.3  פתח תקוה
15.2 גסר א-זרקא(3.4  )כרמיאל

יישובים בהם שיעורי תמותת 
תינוקות נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעורי תמותת 
תינוקות גבוהים ביותר

יישובים בהם שיעורי תמותה 
מתוקננים נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעורי תמותה 
מתוקננים גבוהים ביותר



אחוז יילודים במשקל לידה פחות מ-2,500 גרם ביישובים מעל 10,000 תושבים
ממוצע 1998-2002

ממוצע ארצי: 8.3

אחוז יילודים שם יישוב
במשקל פחות מ-
2,500 גרם

אחוז יילודים שם יישוב
במשקל פחות מ-
2,500 גרם

9.9  ערערה-בנגב4.7  ירכא
9.9  גן יבנה5.6  אכסאל

10.0 גדרה5.9  גסר א-זרקא
10.1 קרית ים6.2  מודיעין עילית
10.1 תל שבע6.2  גדידה-מכר

10.3 קרית שמונה6.3  סח'נין
10.3 מבשרת ציון6.4  מגאר

10.8 דימונה6.6  באקה אל-גרביה
10.8 גני תקוה6.6  דאלית אל-כרמל

11.6 ראש העין6.7 ביתר עלית

שיעור לידות מת ביישובים מעל 10,000 תושבים
ממוצע 1999-2002

ממוצע ארצי: 4.2

שיעור לידות מת שם יישוב
ל-1,000 לידות

שיעור לידות מת שם יישוב
ל-1,000 לידות

(6.2  )מעלה עירון(1.5  )נהריה
(6.4  )דימונה(1.8  )סח'נין
(6.4  )כפר מנדא(2.1  )כרמיאל

(6.8  )גסר א-זרקא(2.3  )בית שמש
(7.4  )ערערה-בנגב(2.4  )אלעד

(7.8  )כפר קרע(2.4  )ביתר עלית
7.8  רהט(2.8  )רמת השרון

(8.3  )תל שבע2.9  בת ים
9.8  כפר קאסם(2.9  )צפת
(10.0 )אבו סנאן3.0 נתניה

יישובים בהם אחוזי יילודים במשקל 
נמוך נמוכים ביותר

יישובים בהם אחוזי יילודים במשקל 
נמוך גבוהים ביותר

יישובים בהם שיעורי לידות מת 
נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעורי לידות מת 
גבוהים ביותר



שיעור יילודים עם מומים מולדים ביישובים מעל 10,000 תושבים
ממוצע 1999-2002

ממוצע ארצי: 15.3

שיעור יילודים שם יישוב
עם מומים 

מולדים ל-1,000 
לידות חי

שיעור יילודים שם יישוב
עם מומים 

מולדים ל-1,000 
לידות חי

(23.5 )מכבים-רעות(6.5  )פרדס חנה-כרכור
23.5 טירה(8.0  )אור עקיבא
24.0 עכו(8.2  )זכרון יעקב

24.1 מעלה עירון8.7  אילת
24.6 אעבלין(9.0  )קרית טבעון
24.7 קלנסוה9.1  כפר סבא

25.4 גבעת שמואל9.1  חדרה
25.5 ירכא9.1  נתניה

29.0 גדידה-מכר9.2  באקה אל-גרביה
36.7 אבו סנאן9.5 טבריה

שיעור פריון כולל ביישובים מעל 10,000 תושבים
ממוצע 1998-2002

ממוצע ארצי: 2.8

שיעור פריון כוללשם יישובשיעור פריון כוללשם יישוב

4.7כפר קאסם1.7מכבים-רעות
4.8בית שמש1.7גבעתים
5.2כפר מנדא1.7רמת גן

5.4בני ברק1.8קרית ביאליק
6.9ערערה-בנגב1.8חיפה

7.6אלעד1.8קרית מוצקין
7.8רהט1.8קרית ים

8.2מודיעין עילית1.8תל אביב -יפו
8.4ביתר עלית1.9נצרת עלית

9.0תל שבע1.9הרצליה

יישובים בהם שיעורי ייילודים עם 
מומים מולדים נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעורי ייילודים עם 
מומים מולדים גבוהים ביותר

יישובים בהם שיעורי פריון כולל 
נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעורי פריון כולל 
גבוהים ביותר



שיעור מתוקנן לגיל של מקרים חדשים של סרטן ביישובים 
מעל 10,000 תושבים - גברים, ממוצע 1998-2001

ממוצע ארצי: 365.1

שיעור מתוקנן שם יישוב
של מקרים 

חדשים של סרטן 
ל-100,000

שיעור מתוקנן שם יישוב
של מקרים 

חדשים של סרטן 
ל-100,000

423.6קרית אתא155.2מגד אל-כרום
426.5טמרה(156.0)כפר קאסם

430.3קרית מוצקין(195.2)רינה
436.2חיפה214.4כפר מנדא

447.6נשר(221.2)סח'נין
452.1שדרות(226.7)קלנסוה

456.5קרית טבעון(234.4)דאלית אל-כרמל
467.3גבעת שמואל(242.0)גדרה

(491.3)מודיעין(243.2)כפר כנא
(526.5)מכבים-רעות(244.3)ערערה

שיעור מתוקנן לגיל של מקרים חדשים של סרטן ביישובים 
מעל 10,000 תושבים - נשים, ממוצע 1998-2001

ממוצע ארצי: 352.0

שיעור מתוקנן שם יישוב
של מקרים 

חדשים של סרטן 
ל-100,000

שיעור מתוקנן שם יישוב
של מקרים 

חדשים של סרטן 
ל-100,000

422.1חיפה(128.6)מגאר
(423.2)כפר יונה(132.7)עראבה
435.8קרית מוצקין(141.9)רהט

440.1קרית ביאליק(142.5)קלנסוה
441.5יקנעם עלית(153.8)כפר מנדא

(446.7)גבעת זאב155.5מודיעין עילית
460.4כרמיאל156.7ירכא

475.6נשר(156.8)באקה אל-גרביה
499.8קרית טבעון(163.2)טמרה

(546.1)שוהם(166.5)כפר כנא

יישובים בהם שיעור מקרים חדשים 
של סרטן בגברים  נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעור מקרים חדשים 
של סרטן בגברים  גבוהים ביותר

יישובים בהם שיעור מקרים חדשים 
של סרטן בנשים נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעור מקרים חדשים 
של סרטן בנשים גבוהים ביותר



שיעור מתוקנן לגיל של מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי בני 15+, 
ביישובים מעל 10,000 תושבים, ממוצע 1998-2002

ממוצע ארצי: 186.4

שיעור מתוקנן שם יישוב
של מאושפזים 

באשפוז 
פסיכיאטרי ל-

100,000

שיעור מתוקנן שם יישוב
של מאושפזים 

באשפוז 
פסיכיאטרי ל-

100,000
268.1טבריה42.8שוהם
288.8קרית טבעון49.2סח'נין

295.4חדרה60.4ערערה-בנגב
297.8עכו62.0מעלה עירון

297.9טירת כרמל67.5מגד אל-כרום
309.0אלעד71.1תל שבע
311.2אור יהודה71.1כפר כנא
338.9צפת72.2עראבה
355.8אור עקיבא73.8טמרה

491.1פרדס חנה-כרכור81.6קלנסוה

יישובים בהם שיעורי מאושפזים 
באשפוז פסיכיאטרי נמוכים ביותר

יישובים בהם שיעורי מאושפזים 
באשפוז פסיכיאטרי גבוהים ביותר




