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, מתפרסמים נתונים על לקויי השמיעה בישראל,  במאי27-לרגל יום השמיעה הארצי שיחול ב
הסקר החברתי כולל פרק בנושא בריאות ותפקוד יומיומי ובו שאלות . 2013מתוך הסקר החברתי 
 לך יש האם: שאלה הל עתונים מבוססים על דיווח עצמי של המשיביםהנ. על קשיים בשמיעה

לא שומע . 4; רב קושי יש. 3 ;מועט קושי יש .2 ;קושי אין. 1:  אפשרויות התשובה?לשמוע קושי
  .לקות שמיעה חמורה: 4 או 3אפשרויות . לקות שמיעה כלשהי: 4או , 3 ,2אפשרויות   .בכלל

  

. קויי שמיעה לכלל האוכלוסייה במגוון נושאיםלות בין אנשים נתוני הסקר החברתי מאפשרים להשו

הנמצא באתר האינטרנט , להפקת עיבודים נוספים ניתן להשתמש במחולל הלוחות של הסקר החברתי

    .של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה

   ומעלה20בקרב בני   שמיעהלקות

  

 16%) ומעלה מתקשים בשמיעה במידה כלשהי20 בנימ)  אלף נפש789-כ . 

 אם גם , בכללאינם שומעים ש קושי רב או יש) לף נפש א166-כ (3%-ל קושי מועט ויש)  אלף נפש622-כ (12%-ל
 ).בעלי לקות שמיעה חמורה( הם מרכיבים מכשירי שמיעה

 ומעלה מתקשים בשמיעה במידה 75מבני ) 55%(מחצית יותר מ -  עולה עם הגילשיעור המתקשים בשמיעה 
 .בכללאינם שומעים ש קושי רב בשמיעה או יש 16%- ול, כלשהי

  לקויי שאינם  אנשים  מאשר בקרב יותרדולג ,שמיעההמתקשים באנשים  בקרב מוכהבעלי השכלה נשיעור
 בקרב אנשים 29% לעומת ,38% בקרב לקויי השמיעה הוא חסרי תעודת בגרותשיעור  44-20 בגיל .שמיעה

 .שאינם לקויי שמיעה

 לעומת ,66%וא עור המועסקים בקרב אנשים עם לקות שמיעה חמורה היש, )54-24(  העבודה העיקרייםבגילי 
 . בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה80%

 הגדול פי שלושה מהשיעור  חשים בדידות לעתים קרובות בשיעור 64-45 בגיל אנשים עם לקות שמיעה חמורה
 ). בהתאמה,9% לעומת 26%( אנשים ללא לקות שמיעה בקרב

 בקרב ול פי שניים וחצי מהשיעור  בשיעור הגדאינם מרוצים מחייהם 64-45 בגיל שמיעה חמורה תלקועם  אנשים
 .) בהתאמה,14% לעומת 34% (אנשים ללא לקות שמיעה
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     ומעלה20 בני בקרב היקף לקות השמיעה בישראל

 יש)  אלף נפש622-כ( 12%-ל .בשמיעה במידה כלשהי ומעלה מתקשים 20 מבני)  אלף נפש789-כ (16%

  .)לקות שמיעה חמורה (בכללאינם שומעים ש קושי רב או יש)  אלף נפש166-כ (3%-לקושי מועט ו

שית חמי כ, כלשהימתקשים בשמיעה במידה 44–20 מבני 6% –  עולה עם הגילשיעור המתקשים בשמיעה

 שמיעהמתקשים ב ומעלה 75מבני ) 55%(מחצית יותר מ .74–65מבני ) 36%(שליש כו 64–45מבני ) 19%(

  .בכללאינם שומעים שקושי רב או  יש 16%-ל ו, כלשהיבמידה

    
    2013, כלשהי שמיעה גיל ולקות ,י מיןפל,  ומעלה20 בני -. 1תרשים 
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גברים נשים
  

  1לנתוני תרשים 

  השכלה 

המתקשים אנשים  בקרב יותר דולג, ) תעודת בגרותחסרי(בעלי השכלה נמוכה שיעור , בכל קבוצות הגיל

 בקרב לקויי חסרי תעודת בגרותשיעור  44–20 בגיל . שמיעהשאינם לקוייאנשים בקרב  מאשר ,בשמיעה

   .אינם לקויי שמיעה בקרב אנשים ש29% לעומת ,38%השמיעה הוא 

שיעור בקרב ה פי שניים מבקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה גדול בעלי תעודה אקדמית שיעור 64–45 בגיל

  ).  בהתאמה,14% לעומת 31%( שמיעה לקויי

   
  תעסוקה

בכל קבוצות הגיל , מאשר בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעהיותר   שמיעה נמוךלקויישיעור המועסקים בקרב 

עור המועסקים בקרב אנשים עם לקות י ש)54–25( י העבודה העיקריים בגיל.ד בגילים המבוגריםובמיוח

 בגיללקויי השמיעה קרב  מ27% . בקרב אנשים שאינם לקויי שמיעה80% לעומת 66%שמיעה חמורה הוא 

  .  אנשים שאינם לקויי שמיעהבקרב  16%לעומת , בכוח העבודהמשתתפים  אינם 54–25
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   2013,  שמיעה ומצב תעסוקהרמתלפי , 54–25בני  -. 2תרשים 
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  .ח העבודהובלתי מועסקים או שאינם בכ         * 
  2 תרשים לנתוני

  תחושת בדידות

אנשים עם לקות . שאינם לקויי שמיעה שמיעה חשים בדידות יותר מאשר אנשים לקוייבכל קבוצות הגיל 

אנשים בקרב מאשר הגדול פי שלושה  בשיעור ,חשים בדידות לעתים קרובות 64–45 בגיל שמיעה חמורה

  ).  בהתאמה,9% לעומת 26%(שמיעה יי  לקושאינם

 לעומת ,ות בשעת משבר או מצוקה חשים שאין להם למי לפנ64–45  מבעלי לקות שמיעה חמורה בני29%

 לקות שמיעה חמורה אין קשרים ם ע64–45 מבני 28%-ל.  בקרב אנשים ללא לקות שמיעה החשים כך14%

  . בקרב בני אותה קבוצת גיל שאינם לקויי שמיעה11%לעומת , עם חברים

   
  שביעות רצון מהחיים 

 . לעומת אנשים שאינם לקויי שמיעה,םתידשמיעה פחות מרוצים מחייהם ופחות אופטימיים ביחס לעה לקויי

 בקרב אנשים 27%לעומת , םהד מחייומרוצים מא 64–45 בגילחמורה יעה מאנשים עם לקות שהמ 12%

, אינם מרוצים מחייהםחמורה  שמיעה תלקועם  האנשיםמ 34%, באותה קבוצת גיל .שאינם לקויי שמיעה

  . שמיעהיי לקושאינםבקרב אנשים  14%לעומת 

 
  :נוסףלמידע 

  

  ס"דף הסקר החברתי באתר הלמ

   2013 שאלון הסקר החברתי

   הסקר החברתי–מחולל הלוחות 


