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Well-Being Indicators in the Big Cities, 2017 

 הערים הגדולות 14דירוג 

  מתוך  14לפי בפילוח מדדים זמינים גם  49 הם של, נתוני2017מדדי איכות חיים שפותחו לשנת  70מתוך

באר , נתניה, בני ברק, פתח תקווה, יפו-תל אביב, ראשון לציון, רחובות, רמת גן: גדולותהערים ה 16

.בת יםו אשקלון, ירושלים, אשדוד, חולון, חיפה, שבע
1
 בדירוג ונכלללא  כפר סבאו בית שמשהערים  

 בשל מיעוט נתונים זמינים.

  הכנסה חציונית ברוטו מעבודה למשק בהיא מובילה . דורגה במקום הראשון במדדי איכות חייםרמת גן

בה היא  דיורהצפיפות  .26 שיעור הזכאות לבגרות בקרב בניבתוחלת חיים, בשביעות רצון מעבודה, ב, בית

 הנמוכה ביותר.

  מובילות בתוחלת חיים.היא מהו מהדירהומובילה בשביעות רצון מאזור המגורים רחובות 

 ותהגבוה הן מפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגוריםורצון מהמצב הכלכלי השביעות  ראשון לציוןב 

 .ביותר

 הנמוך  -שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון ביותר ו הגבוההוא  שיעור התעסוקה יפו-בתל אביב

  ביותר.

 אמון בממשלה.המובילות בהיא מ פתח תקווה 

 הערכה עצמית של בריאותבמערכת הבריאות, בגבוה באמון רצון מהחיים, השביעות ב מובילה בני ברק 

בקרב גברים ונשים, באחוז קטן של  )סרטן( , במספר קטן של מקרים חדשים של שאתות ממאירותטובה

  .לכנסת בבחירותגבוה  שיעור הצבעהבו ז -עודף משקל בכיתות א ו

 טובה ומספר נמוך של מקרים חדשים של שאתות  נמצא אחוז גבוה של הערכה עצמית של בריאות נתניהב

 בקרב נשים.)סרטן( ממאירות 

 אשר מ בתפקידי ניהול במגזר הציבוריהמועסקות יותר נשים גרות בה שהיא העיר היחידה  באר שבע

אחוז הולכי רגל הרוגים מתוך סך הולכי רגל שנפגעו ו ,היא הגבוהה ביותרבעיר התינוקות תמותת  .גברים

 הוא הגבוה ביותר. עירוניות תאונות דרכים בדרכיםב

 תיכונית וגבוהה ובשיעור השימוש באינטרנט.-בעלי השכלה על 30מובילה באחוז בני  חיפה 

                                                 
 .תושבים 100,000-יותר מהמונות ערים  - ערים גדולות 1

https://www.cbs.gov.il/


 

2 
 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 גם אחוז  .ממאירות )סרטן( בקרב נשים הוא הגבוה ביותר חדשים של שאתותהמקרים המספר  חולוןב

 .הוא הגבוה ביותר סובלים מרעש חיצוני בדירהה

  חדשים של שאתות ממאירות המקרים המספר  .חים ירוקיםרקים ומשטאמובילה בשביעות הרצון מפאשדוד

 .הוא הגבוה ביותר בעיר )סרטן( בקרב גברים

 מובילה באופטימיות: היא נמצאת במקום הראשון במדד ציפיות ביחס לעתיד. בירושלים גם דואגים  ירושלים

 .מובילה באחוז פסולת ממוחזרתהיא לעתיד: 

 דה.במקום האחרון בשביעות רצון מעבונמצאת ו ,מובילות באמון בממשלההיא מה אשקלון 

 בה היא הנמוכה ביותר חייםהתוחלת הנמוך של תמותת תינוקות, ו שיעורמובילה ב בת ים. 

 נתונים על בית שמש וכפר סבא

 אפשר למצוא נתונים עליהן (,בשל מיעוט נתונים זמינים) בדירוג ולא נכללוכפר סבא בית שמש על אף שהערים 

 ובהמשך ההודעה. של המדדים Excel-בקובץ ה בפירוט לפי ערים

  ובתוחלת חיים. הכנסה חציונית ברוטו מעבודה למשק ביתמובילה בכפר סבא 

 לא נרשמו תאונות דרכים קטלניות ולא היו הולכי שנהרגו בתאונות דרכים. בבית שמש 

 לדף הנושאי באתר הלמ"ס

 7201לפרסום מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 

 לסטטיסטיקל

 2017להודעה לתקשורת תמונת מצב של אוכלוסיית ישראל על סמך מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי, 

 של המדדים  Excelלקובץ

 )נא לבחור "מדדי איכות חיים"( מדדי איכות חיים -למאגר מידע 

 הגדרות והסבריםל
  

https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/מדדי-איכות-חיים-קיימות-וחוסן-לאומי.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/subjects/Pages/מדדי-איכות-חיים-קיימות-וחוסן-לאומי.aspx
https://www.cbs.gov.il/he/publications/Pages/2019/מדדי-איכות-חיים-קיימות-וחוסן-לאומי-2017.aspx
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=994
http://www.cbs.gov.il/reader/?MIval=cw_usr_view_SHTML&ID=994
https://www.cbs.gov.il/he/mediarelease/Pages/2019/תמונת-מצב-של-אוכלוסיית-ישראל-על-סמך-מדדי-איכות-חיים-קיימות-וחוסן-לאומי-2017.aspx
https://internal.cbs.gov.il/he/publications/doclib/2019/indicators17_1733/db.xlsx
https://www.cbs.gov.il/he/Statistics/Pages/מחוללים/מחולל-סדרות.aspx
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 הערים הגדולות  14רוג יד
 המשותפים לכל הערים לפי מדדי איכות חיים

 מיקום עיר

 1 רמת גן

 2 רחובות

 3 ראשון לציון

 4 יפו-תל אביב

 5 פתח תקווה

 6 בני ברק

 7 נתניה

 8 באר שבע

 9 חיפה

 10 חולון

 11 אשדוד

 12 ירושלים

 13 אשקלון

 14 בת ים

לפי  בפילוח זמינים גםם מדדי 49 הם שלנתוני, 2011לשנת  ושפותח מדדי איכות חיים, קיימות וחוסן לאומי 70מתוך 

 : מדדים( 30) הערים הגדולות 14לכל  המשותפיםעל המדדים  רק תבססהרוג יהד ת.גדולוה עריםה

הכנסה חציונית ברוטו מעבודה  ;שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון ;שיעור התעסוקה איכות התעסוקה:

הולכי  ;פצועים קשה בתאונות דרכים ;הרוגים בתאונות דרכיםביטחון אישי:   ;עבודההשביעות רצון מ ;של משקי בית

עודף  ;תוחלת חיים ;תמותת תינוקות בריאות: ;הולכי רגל פצועים קשה בתאונות דרכים ;רגל הרוגים בתאונות דרכים

גברים )סרטן(  מקרים חדשים של שאתות ממאירות ;זעודף משקל בקרב ילדי כיתה  ;משקל בקרב ילדי כיתה א

שביעות רצון מאזור  ;צפיפות דיור דיור ותשתיות: ;הערכה עצמית של בריאות ;אמון במערכת הבריאות ;ונשים

שיעור  ;26בגרות בקרב בני תעודת שיעור הזכאות ל וכישורים:חינוך, השכלה  ;שביעות רצון מהדירה ;המגורים

שיעור הצבעה בבחירות לכנסת  מעורבות אזרחית וממשל: ;30בני  בקרב תיכונית והשכלה גבוהה-בעלי השכלה על

  ;שביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים ;פסולת ממוחזרתסביבה:  ;אמון בממשלה ;2015-ב

שביעות רצון מהמצב  רמת חיים חומרית: ;ציפיות ביחס לעתיד  ;שביעות רצון מהחיים רווחה אישית וחברתית:

שימוש  טכנולוגיות המידע: ;עבודה לתחומי חיים אחריםשביעות רצון מהאיזון בין פנאי, תרבות וקהילה:  ;הכלכלי

 באינטרנט.

 המדדים הזמינים עבורה.לפי  אחת מהערים הגדולותלהלן הפרופיל של כל 
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 גןרמת 

במקום  דורגהבשנה שעברה היא ) הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד הראשוןרמת גן נמצאת במקום 

 השני(.

תוחלת : הכנסה חציונית ברוטו מעבודה למשק בית, שביעות רצון מעבודה, היא נמצאת במקום הראשון במדדים

במקום השני במדדים: שיעור התעסוקה, שיעור המועסקים  ;26 צפיפות דיור, שיעור הזכאות לבגרות בקרב בניחיים, 

, 30בני  בקרב תיכונית וגבוהה-בעלי השכלה עלשיעור במשרה חלקית שלא מרצון, עודף משקל בקרב ילדי כיתה ז, 

לעומת זאת, במדד  .פסולת ממוחזרת, ציפיות ביחס לעתיד, שביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים

   .13-במקום השלה היא נמצאת אמון בממ

מדדים מצבה  29-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 8-, רק בעבור רמת גן זמיניםה םמדדיה 37מתוך 

 טוב יותר מהממוצע הארצי. 

  :בהשוואה לממוצע הארציברמת גן  מאודנמוכים היו  להלןהמדדים 

 , בהתאמה(.18.5%לעומת  21.0%) הארצי גבוה בהשוואה לממוצעברמת גן  עצמי על עישוןהדיווח ה

 ., בהתאמה(39.9%לעומת  32.9%)נמוך בהשוואה לממוצע הארצי  אמון בממשלהה

, 0.69לעומת  0.44)נמוך בהשוואה לממוצע הארצי    יחס בין נשים לגברים בתפקידי ניהול במגזר הציבוריה

 .בהתאמה(

, 33.1%לעומת  37.0%) גבוה בהשוואה לממוצע הארצי דירהרעש חיצוני המפריע בומעלה שדיווחו על  20אחוז בני 

 .בהתאמה(

לעומת  54.9%) נמוך בהשוואה לממוצע הארצי תחושת יכולת להתמודד עם בעיות ומעלה שדיווחו על 20אחוז בני 

 ., בהתאמה(67.8%
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 1לממוצע הארצי השוואהמדדי איכות חיים ברמת גן ב - 1 תרשים

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהמצביע על איכות חיים טובה יותר ב 1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב
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 רחובות

במקום  דורגהבשנה שעברה היא ) הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד שניהקום רחובות נמצאת במ

 (.ראשוןה

המובילות היא מת רחובו. , שביעות רצון מהדירהאזור המגוריםשביעות רצון מ :היא נמצאת במקום הראשון במדדים

 בתוחלת חיים.

 הוא הגבוה ביותר.ברחובות דרכים הקטלניות מתוך סך תאונות הדרכים התאונות אחוז 

מועסקים במשרה חלקית שלא במדד  10-במקום האמון במערכת הבריאות, מדד ב 12-הבמקום רחובות נמצאת 

 עבודה לתחומי חיים אחרים.שביעות רצון מהאיזון בין מדד מרצון וב

 25-מדדים מצבה של רחובות פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 8-, רק בעבור רחובות זמיניםה םמדדיה 33מתוך 

 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי. 

  :בהשוואה לממוצע הארצי ברחובות מאודנמוכים היו להלן המדדים 

 3.45%)בהשוואה לממוצע הארצי  קטלניות מתוך תאונות דרכים בדרכים עירוניותדרכים תאונות ברחובות יותר 

לעומת  5.17%)ממוצע הארצי מה גבוה בתאונות דרכים שנהרגוהולכי רגל  ואחוז ., בהתאמה(1.59%לעומת 

 , בהתאמה(.2.39%

 , בהתאמה(.22.0%לעומת  17.0%)נמוך בהשוואה לממוצע הארצי  ממוחזרת הפסולת אחוז ה

 100,000-ל 327.6) ממוצע הארציגבוה מה בקרב נשים)סרטן(  חדשים של שאתות ממאירותהמקרים ה מספר

 .נפשות, בהתאמה( 100,000-ל 315.1נפשות לעומת 

 (בהתאמה, 76.7%לעומת  71.7%) נמוך בהשוואה לממוצע הארצי אמון במערכת הבריאותה

 , בהתאמה( 59.8%לעומת  54.4%) ממוצע הארצימהנמוכה  רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחריםהשביעות 
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לממוצע הארצי השוואהבמדדי איכות חיים ברחובות  - 2 תרשים
1

 

                                                 
 טובה פחות חיים איכות על מראה 1-ל 0 ביןש יחס, זאת לעומת. הארצי לממוצע השוואהב יותר טובה חיים איכות על צביעמ 1-הגבוה מ יחסבכל מדד  1

  .הארצי לממוצע השוואהב
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 ראשון לציון

)בשנה שעברה היא דורגה  רים הגדולות לפי מדדי איכות חיים.הע 14רוג יבד השלישיקום מבראשון לציון נמצאת 

 (. באותו מקום

מפארקים ומשטחים ירוקים באזור שביעות רצון ים: שביעות רצון מהמצב הכלכלי והיא נמצאת במקום הראשון במדד

 .בקרב גברים וציפיות ביחס לעתיד)סרטן( מקרים חדשים של שאתות ממאירות במדד  12-ובמקום ההמגורים 

 . 0.95 יחס בין נשים לגברים בתפקידי ניהול במגזר הציבורי גבוה בראשון לציון:ה

מדדים מצבה  29-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 15-, בעבור ראשון לציון זמיניםה םמדדיה 44מתוך 

 טוב יותר מהממוצע הארצי. 

  :בהשוואה לממוצע הארציבראשון לציון  מאודנמוכים היו להלן המדדים 

 1.82%)ממוצע הארצי בראשון לציון גבוה מהדרכים קטלניות מתוך תאונות דרכים בדרכים עירוניות התאונות  אחוז

לעומת  3.41%)ממוצע הארצי גבוה מהבתאונות דרכים  שנהרגוהולכי רגל אחוז ו (., בהתאמה1.59%לעומת 

 , בהתאמה(.2.39%

, בהתאמה( הן בכיתה ז 18.3%לעומת  21.9%הן בכיתה א )ממוצע הארצי מהגבוה אחוז הילדים עם עודף משקל 

 ., בהתאמה(29.7%לעומת  34.0%)

 ., בהתאמה(18.5%לעומת  27.5%)ממוצע הארצי מהעצמי על עישון גבוה הדיווח ה

לעומת  365.6) בקרב גבריםגבוה מהממוצע הארצי הן )סרטן(  חדשים של שאתות ממאירותהמקרים שיעור ה

 .נפשות, בהתאמה( 100,000-ל 315.1לעומת  324.6) נשיםהן בקרב  נפשות, בהתאמה( 100,000-ל 329.9

 ., בהתאמה(39.7%לעומת  35.1%)ממוצע הארצי מהנמוכה רצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים השביעות 

  ., בהתאמה(53.7%לעומת  46.6%)ממוצע הארצי מהנמוכות ציפיות ביחס לעתיד ה



 

9 
 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהבמדדי איכות חיים בראשון לציון  - 3 תרשים

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לעומת זאת, יחס שבין  .לממוצע הארצי השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב



 

10 
 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 יפו-תל אביב

 דורגהבשנה שעברה היא ) הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד רביעיהיפו נמצאת במקום -תל אביב

 מקום השביעי(.ב

במקום השני שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון, היא נמצאת במקום הראשון במדד שיעור התעסוקה, 

אמון בממשלה היא  במדד. לעומת זאת, 26 בגרות בקרב בניתעודת ית של בריאות ובשיעור הזכאות למבהערכה עצ

 .12-מקום הבנמצאת 

מדדים מצבה  31-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 16-, ביפו-עבור תל אביב מיניםהז םמדדיה 47מתוך 

 טוב יותר מהממוצע הארצי. 

  :בהשוואה לממוצע הארצייפו -בתל אביב מאודנמוכים היו  להלןהמדדים 

 ., בהתאמה(18.5%לעומת  24.7%)ממוצע הארצי מהעצמי על עישון גבוה הדיווח ה

לעומת  338.9גבוה מהממוצע הארצי הן בקרב גברים ))סרטן(  חדשים של שאתות ממאירותהמקרים ה שיעור

 .נפשות, בהתאמה( 100,000-ל 315.1לעומת  348.3נשים )נפשות, בהתאמה( הן בקרב  100,000-ל 329.9

 ., בהתאמה(39.9%לעומת  34.9%)ממוצע הארצי מהנמוך  ומעלה 20בקרב בני אמון בממשלה ה

, 33.1%לעומת  41.5%)ממוצע הארצי מהגבוה רעש חיצוני המפריע בדירה  ומעלה שדיווחו על 20אחוז בני 

 .בהתאמה(

לעומת  46.7%) ממוצע הארצימהנמוכה  תחושת יכולת להתמודד עם בעיות ומעלה שדיווחו על 20אחוז בני 

 ., בהתאמה(67.8%

 ., בהתאמה(21.0%לעומת  14.0%) ממוצע הארצימה נמוך ילות התנדבותיתעבפומעלה שעסקו  20אחוז בני  עיסוק

., בהתאמה(55.5%לעומת  51.1%)ממוצע הארצי מהנמוכה  ומעלה 20בקרב בני תחושת ביטחון בסביבה מקוונת 



 

11 
 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהב יפו-בתל אביבמדדי איכות חיים  - 4תרשים 

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהאיכות חיים טובה יותר במצביע על  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב



 

12 
 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 פתח תקווה

)בשנה שעברה היא דורגה  הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14בדירוג  החמישיפתח תקווה נמצאת במקום 

 (. באותו מקום

 פסולת ממוחזרת.במדד  12-התמותת תינוקות, אמון בממשלה ובמקום במדד שני היא נמצאת במקום ה

מדדים מצבה של פתח תקווה פחות טוב מהממוצע הארצי,  21-המדדים הזמינים עבור פתח תקווה, ב 44מתוך 

 מדדים מצבה טוב יותר מהממוצע הארצי.  23-וב

  :בהשוואה לממוצע הארציבפתח תקווה  מאודנמוכים היו  להלןהמדדים 

לעומת  334.2)בקרב גברים גבוה מהממוצע הארצי הן )סרטן(  חדשים של שאתות ממאירותהמקרים ה שיעור

 .נפשות, בהתאמה( 100,000-ל 315.1לעומת  343.0) נשיםנפשות, בהתאמה( הן בקרב  100,000-ל 329.9

לעומת  35.5%)ממוצע הארצי גבוה מהאו יותר מסך ההכנסה הכספית נטו  30%משקי בית המוציאים על דיור  אחוז

 ., בהתאמה(30.9%

 ., בהתאמה(0.69לעומת  0.59)ממוצע הארצי מהנמוך הציבורי יחס בין נשים לגברים בתפקידי ניהול במגזר ה

 , בהתאמה(.22.0%לעומת  9.0%)ממוצע הארצי מהנמוך חזרת ממוהפסולת האחוז 

 , בהתאמה(.55.5%לעומת  39.2%) ממוצע הארצימהנמוכה  ומעלה 20בקרב בני  תחושת ביטחון בסביבה מקוונת

.88.4%הגבוהים: משיעור השימוש באינטרנט הוא  יצוין כי
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהב בפתח תקווהמדדי איכות חיים  - 5תרשים 

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהמצביע על איכות חיים טובה יותר ב 1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 בני ברק

במקום  דורגהבשנה שעברה היא ) הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד שישיהבני ברק נמצאת במקום 

 הרביעי(.

 םהולכי רגל הרוגים בתאונות דרכים, עודף משקל בקרב ילדישיעור נמצאת במקום הראשון במדדים:  ברקבני 

ה כבקרב גברים ונשים, אמון במערכת הבריאות, הער )סרטן( ז, מקרים חדשים של שאתות ממאירות-א ו ותכיתב

נמצאת במקום  זאת, היאלעומת עצמית של בריאות, שיעור ההצבעה לבחירות בכנסת, שביעות רצון מהחיים. 

הכנסה חציונית ברוטו מעבודה האחרון במדדים: שיעור התעסוקה, שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון, 

תיכונית והשכלה -בעלי השכלה עלשיעור , 26של משק בית, צפיפות דיור, שיעור הזכאות לתעודת בגרות בקרב בני 

 ושיעור השימוש באינטרנט. 30בני  בקרב גבוהה

מצבה  מדדים 18-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 14-ב עבור בני ברק, זמיניםה םמדדיה 32מתוך 

 טוב יותר מהממוצע הארצי. 

 (.בממוצע הארצי 61.3%לעומת  44.3%) לעומת יתר הערים הגדולות הוא הנמוך ביותרבבני ברק שיעור התעסוקה 

 ש"ח 12,063) לעומת יתר הערים הגדולות הוא הנמוך ביותר ההכנסה החציונית ברוטו מעבודה של משק בית

 .(ש"ח בממוצע הארצי 17,394לעומת 

נמוך )סרטן( מקרים חדשים של שאתות ממאירות שיעור ה, . לדוגמהגבוהים מאודבבני ברק רוב מדדי הבריאות 

 280.3קרב נשים )נפשות, בהתאמה( הן ב 100,000-ל 329.9לעומת  264.1הן בקרב גברים ) ממוצע הארצימה

 נפשות, בהתאמה(. 100,000-ל 315.1לעומת 

 48.8%לעומת  10.1%)לעומת יתר הערים הגדולות הוא הנמוך ביותר  26בקרב בני שיעור הזכאות לתעודת בגרות 

 (.בממוצע הארצי

לעומת  95.6%)לעומת יתר הערים הגדולות היא הגבוהה ביותר ומעלה  20בקרב בני רצון מהחיים השביעות 

 (.בממוצע הארצי 88.6%

לעומת  43.2%)לעומת יתר הערים הגדולות הוא הנמוך ביותר ומעלה  20בקרב בני שיעור השימוש באינטרנט 

(.בממוצע הארצי 81.6%
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהבמדדי איכות חיים בבני ברק  - 6 תרשים

 

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 נתניה

במקום  דורגהבשנה שעברה היא ) הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד השביעינתניה נמצאת במקום 

 האחד עשר(.

 )סרטן( , מקרים חדשים של שאתות ממאירותהערכה עצמית של בריאות ים:היא נמצאת במקום השלישי במדד

 ציפיות ביחס לעתידבמדד  .יזון בין עבודה לתחומי חיים אחריםאשביעות רצון מהו תינוקות, תמותת בקרב נשים

 .13-במקום הנתניה נמצאת 

מדדים מצבה טוב  17-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 26-, בעבור נתניה זמיניםהמדדים ה 43מתוך 

 יותר מהממוצע הארצי. 

 .(בממוצע ארצי 22.9%לעומת  13.4%)הנמוכות מהיא  בנתניה שיעור האבטלה הממושכת

 יצוין כי .(בממוצע הארצי 61.4%לעומת  50.0%הוא הנמוך ביותר )בנתניה מספר המועסקים המרוצים מהכנסתם 

 בממוצע ארצי. ש"ח 17,394לעומת  ש"ח 16,754 עומדת עלההכנסה החציונית ברוטו מעבודה למשק בית 

 3.32%ממוצע הארצי )מה מפי שנייםבנתניה יותר התאונות בדרכים עירוניות  אחוז התאונות הקטלניות מתוך 

 , בהתאמה(.1.59%לעומת 

, בהתאמה(.22.0%לעומת  13.0%ממוצע הארצי )מהאחוז הפסולת הממוחזרת נמוך 
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 

 1לממוצע הארצי השוואהב בנתניהמדדי איכות חיים  - 7 תרשים

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 באר שבע

 דורגהבשנה שעברה היא ) הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד השמיניקום באר שבע נמצאת במ

 במקום השנים עשר(.

הולכי רגל הרוגים  ובשיעורתמותת תינוקות  ובמקום האחרון במדדראשון באמון בממשלה היא נמצאת במקום ה

 בתאונות דרכים.

מדדים מצבה  19-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 25-ב ,זמינים עבור באר שבעה םמדדיה 44מתוך 

 טוב יותר מהממוצע הארצי. 

 2.14%)מהממוצע הארצי  1.3-הוא פיבבאר שבע  קטלניות מתוך תאונות דרכים בדרכים עירוניותהתאונות אחוז ה

 תאונות דרכים בדרכים עירוניותבאחוז הולכי רגל הרוגים מתוך סך הולכי רגל שנפגעו  ., בהתאמה(1.59%לעומת 

 , בהתאמה(.2.39%לעומת  5.97%)מהממוצע הארצי  2.5 הוא פי

 (. בממוצע הארצי 22.0%לעומת  36.0%)בהשוואה ליתר הערים הגדולות הגבוהים מא ואחוז הפסולת הממוחזרת ה

היא העיר היחידה שבה גרות יותר נשים המועסקות בתפקידי ניהול במגזר הציבורי באר שבע היא העיר היחידה 

 לטובת הנשים(. 1.05)יחס של מאשר גברים 

 תבהשוואה ליתר הערים הגדולו הנמוכיםאר שבע שביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים הוא מבב

(.בממוצע הארצי 59.8%, לעומת 49.6%)
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהב בבאר שבעמדדי איכות חיים  - 8 תרשים

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב



 

20 
 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 חיפה

דורגה במקום בשנה שעברה היא ) הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד תשיעיהחיפה נמצאת במקום 

 העשירי(.

ושיעור השימוש  30בקרב בני תיכונית והשכלה גבוהה -בעלי השכלה עלשיעור ים: הראשון במדדהיא נמצאת במקום 

 .ציפיות ביחס לעתיד ובמקום האחרון במדד ,באינטרנט

מצבה טוב  מדדים 23-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 24-, בעבור חיפה זמיניםה םמדדיה 47מתוך 

 יותר מהממוצע הארצי. 

בממוצע  18.5%לעומת  23.6%)ליתר הערים הגדולות הגבוהים בהשוואה מהוא בחיפה עצמי על עישון הדיווח ה

 (.הארצי

 61.1%) לעומת יתר הערים הגדולות היא הגבוהה ביותרבחיפה שביעות רצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים 

 .(בממוצע הארצי 39.7%לעומת 

לעומת  77.2%) לעומת יתר הערים הגדולותביותר גבוה הוא ה 30בני  בבקר תיכונית וגבוהה-בעלי השכלה עלאחוז 

 (. בממוצע הארצי 52.2%

 (.23.3%ירושלים )בו יפו-תל אביבגבוהה מאשר באזרחית בחיפה ההמעורבות 

 (.בממוצע ארצי 53.7%לעומת  43.9%)הציפיות ביחס לעתיד נמוכות לעומת יתר הערים הגדולות בחיפה 
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהבבחיפה מדדי איכות חיים  - 9 תרשים

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-חס הגבוה מבכל מדד י 

 לממוצע הארצי. השוואהב



 

22 
 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 חולון

דורגה במקום בשנה שעברה היא ) הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד עשיריהחולון נמצאת במקום 

 השישי(.

אחרון במדדים: מקרים במקום הו 26בגרות בקרב בני תעודת הרביעי במדד שיעור זכאות להיא נמצאת במקום 

 בקרב נשים, אמון במערכת הבריאות, פסולת ממוחזרת, שביעות רצון מהחיים.)סרטן( חדשים של שאתות ממאירות 

מדדים מצבה טוב  14-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 24-, בעבור חולון זמיניםה םמדדיה 38מתוך 

 ע הארצי. יותר מהממוצ

לעומת  337.5)סרטן( בחולון גבוה מהממוצע הארצי הן בקרב גברים ) חדשים של שאתות ממאירותהמקרים שיעור ה

נפשות, בהתאמה(, גבוה  100,000-ל 315.1לעומת  351.6נפשות, בהתאמה( הן בקרב נשים ) 100,000-ל 329.9

 ביותר בקרב נשים. 

בממוצע  22.0%לעומת  3.0%) בהשוואה ליתר הערים הגדולות ביותרהנמוכים הוא מאחוז הפסולת הממוחזרת 

 (.הארצי

בהשוואה ליתר הערים הגדולות הוא הגבוה ביותר  בחולון הסובלים מרעש חיצוני המפריע בדירהומעלה  20בני אחוז 

 (.בממוצע הארצי 33.1%לעומת  46.7%)

 0.29%ממוצע הארצי )מהבחולון נמוך מאוד  בדרכים עירוניות התאונות הדרכיםאחוז התאונות הקטלניות מתוך 

, בהתאמה(.1.59%לעומת 
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהבמדדי איכות חיים בחולון  - 10 תרשים

 

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב
2
 .5.47תאונות קטלניות:  
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 אשדוד

דורגה  יאבשנה שעברה ה) חייםהערים הגדולות לפי מדדי איכות  14רוג יבד אחד עשרהאשדוד נמצאת במקום 

 (.במקום השמיני

מקרים חדשים של מספר בשני בשביעות רצון מפארקים ומשטחים ירוקים ובמקום האחרון היא נמצאת במקום ה

 בקרב גברים ובשביעות רצון מהאיזון בין עבודה לתחומי חיים אחרים.)סרטן(  שאתות ממאירות

מדדים מצבה טוב  18-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 26-הזמינים עבור אשדוד, ב םמדדיה 44מתוך 

 יותר מהממוצע הארצי. 

בקרב גברים באשדוד הוא הגבוה ביותר בהשוואה ליתר  )סרטן( חדשים של שאתות ממאירותהמקרים שיעור ה

גבוה נפשות, בהתאמה(. בקרב הנשים באשדוד היה שיעור  100,000-ל 329.9לעומת  379.4) הערים הגדולות

 .נפשות, בהתאמה( 100,000-ל 315.1לעומת  327.1רצי )אממוצע המה

 52.7%)בהשוואה ליתר הערים הגדולות הגבוהות מרצון מהתחבורה הציבורית באזור המגורים היא השביעות 

 (.בממוצע הארצי 39.7%לעומת 

בממוצע  22.0%לעומת  9.0%)בהשוואה ליתר הערים הגדולות הנמוכות ביותר מא ואחוז הפסולת הממוחזרת ה

 (.הארצי

 55.1%לעומת  73.6%)בהשוואה ליתר הערים הגדולות  ותהגבוהמא יפארקים ומשטחים ירוקים השביעות הרצון מ

 בממוצע ארצי(.

 2.64%) אחוז התאונות הקטלניות מתוך התאונות הדרכים בדרכים עירוניות באשדוד גבוה מאוד מהממוצע הארצי

תאונות דרכים בדרכים באחוז הולכי רגל הרוגים מתוך סך הולכי רגל שנפגעו  גם .(בממוצע הארצי 1.59%לעומת 

(.בממוצע הארצי 2.39%לעומת  5.81%ביותר בהשוואה ) יםהגבוהמהוא  עירוניות
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהבמדדי איכות חיים באשדוד  - 11 תרשים

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 רושליםי

דורגה בשנה שעברה היא ) הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד שנים עשרהירושלים נמצאת במקום 

 במקום השלושה עשר(.

מרוצים מאזור ה יאחוזבירושלים  ציפיות ביחס לעתיד ופסולת ממוחזרת. יםהיא נמצאת במקום הראשון במדד

בירושלים מידת האמון בממשלה כמו כן, . הם הנמוכים ביותר המגורים ומפארקים ומשטחים ירוקים באזור המגורים

 ביותר. כהא הנמויה

מדדים מצבה טוב  12-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 35-המדדים הזמינים עבור ירושלים, ב 47מתוך 

 יותר מהממוצע הארצי. 

נמוך בהשוואה ליתר הערים הגדולות הן בקרב  בירושלים)סרטן(  של שאתות ממאירותחדשים המקרים שיעור ה

 100,000-ל 315.1לעומת  297.2)נפשות, בהתאמה( הן בקרב נשים  100,000-ל 329.9לעומת  291.3גברים )

 נפשות, בהתאמה(.

לעומת  ש"ח 12,331)בהשוואה ליתר הערים הגדולות  הנמוכות בירושלים היא מההכנסה החציונית ברוטו מעבודה 

בהשוואה ליתר הגבוהים מאו יותר על דיור הוא  30%אחוז משקי בית המוציאים  ;(ש"ח בממוצע הארצי 17,394

 (.בממוצע הארצי 30.9%לעומת  39.9%הערים הגדולות )

בממוצע  22.0%לעומת  39.0%)בהשוואה ליתר הערים הגדולות הגבוהים ביותר מא ואחוז הפסולת הממוחזרת ה

 (.הארצי

לעומת  21.5%בהשוואה ליתר הערים הגדולות )הנמוכים ביותר מהוא  26 בגרות בקרב בניתעודת שיעור הזכאות ל

(.בממוצע הארצי 48.8%
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהבמדדי איכות חיים בירושלים  - 12תרשים 

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 אשקלון

 הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד אחד לפני אחרון(המקום ה)שלושה עשר האשקלון נמצאת במקום 

 דורגה במקום התשיעי(.בשנה שעברה היא )

הערכה עצמית של , שביעות רצון מעבודה ים:מדדאחרון בהוהיא במקום  ,אמון בממשלהמדד המובילות במהיא 

 כיתה ז.ב םבריאות ועודף משקל בקרב ילדי

מדדים מצבה טוב  13-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 25-מדדים הזמינים עבור אשקלון, בה 38מתוך 

 יותר מהממוצע הארצי. 

בהשוואה ליתר  ביותרהנמוכים מהוא באשקלון  דרכים בדרכים עירוניותהקטלניות מתוך תאונות התאונות אחוז ה

 (.בממוצע הארצי1.59%לעומת  0.59%) הערים הגדולות

לעומת  363.9)בקרב גברים גבוה מהממוצע הארצי הן  חדשים של שאתות ממאירותהמקרים שיעור הבאשקלון 

 נפשות, בהתאמה(. 100,000-ל 315.1לעומת  350.7נשים )נפשות, בהתאמה( הן בקרב  100,000-ל 329.9

 , בהתאמה(.39.9%לעומת  46.4%ממוצע הארצי )מהגבוה באשקלון ומעלה  20בקרב בני אמון בממשלה ה

לעומת  78.2%ממוצע הארצי )מה הגבוהבאשקלון  ומעלה 20בקרב בני  יכולת להתמודד עם בעיותהתחושת 

, בהתאמה(.67.8%
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהבמדדי איכות חיים באשקלון  - 13 תרשים

 
 

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 בת ים

בשנה שעברה היא ) הערים הגדולות לפי מדדי איכות חיים 14רוג יבד והאחרון ארבעה עשרהבת ים נמצאת במקום 

 (. באותו מקוםדורגה 

עודף משקל בקרב , תוחלת חיים: מדדיםבבשיעור נמוך של תמותת תינוקות, והיא במקום האחרון בת ים מובילה 

 .(2015הצבעה לכנסת )בשנת הושיעור  שביעות רצון מהמצב הכלכלי, כיתה א, שביעות רצון מהדירהב םילדי

מדדים מצבה טוב  10-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 23-המדדים הזמינים עבור בת ים, ב 33תוך מ

 יותר מהממוצע הארצי. 

התאונות הדרכים בדרכים עירוניות בבת ים נמוך מאוד בהשוואה ליתר הערים אחוז התאונות הקטלניות מתוך 

תאונות באחוז הולכי רגל הרוגים מתוך סך הולכי רגל שנפגעו  בממוצע הארצי(. גם 1.59%לעומת  0.82%הגדולות )

מוצע במ 2.39%לעומת  1.00%הוא מהנמוכים ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות ) דרכים בדרכים עירוניות

 הארצי(.

 , בהתאמה(.87.6%לעומת  79.1%רצי )אממוצע המה כהנמובבת ים  ומעלה 20בקרב בני  רצון מהדירההשביעות 

לעומת  52.3%)ממוצע הארצי באזור מגוריהם גבוה מהמרוצים מהתחבורה הציבורית ה ומעלה 20אחוז בני  בבת ים

 , בהתאמה(.39.7%

ביותר בהשוואה ליתר הערים הגדולות הגבוהים מרעש חיצוני המפריע בדירה הוא ומעלה שדיווחו על  20אחוז בני 

 .(בממוצע הארצי 33.1%לעומת  44.9%)

 65.3%) בהשוואה ליתר הערים הגדולותהנמוכים מהוא ומעלה בבת ים  20בקרב בני שיעור השימוש באינטרנט 

(.בממוצע הארצי 81.6%לעומת 
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהבמדדי איכות חיים בבת ים  - 14ם תרשי

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 בית שמש

 .בשל מיעוט נתונים זמיניםאך היא לא דורגה הגדולות, הערים  עלבית שמש נמנית 

מדדים מצבה  11-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 14-, בבית שמשהמדדים הזמינים עבור  25מתוך 

 טוב יותר מהממוצע הארצי. 

 3.6%)ליתר הערים הגדולות הגבוהים בהשוואה מהוא בבית שמש שיעור המועסקים במשרה חלקית שלא מרצון 

הנמוכות היא מחציונית ברוטו מעבודה של משק בית בבית שמש ה(. ההכנסה בממוצע הארצי 2.3%לעומת 

 (.ש"ח בממוצע הארצי 17,394לעומת  ש"ח 14,928)ליתר הערים הגדולות בהשוואה 

 בתאונות דרכים.הולכי רגל הרוגים ולא תאונות קטלניות  לא נרשמו בית שמשב

בממוצע  0.89נפשות לחדר לעומת  1.24)ליתר הערים הגדולות גבוהות בהשוואה הדיור בבית שמש היא מהצפיפות 

 (.הארצי

בממוצע  48.8%לעומת  22.8%)ליתר הערים הגדולות הנמוכים מהוא  26בגרות בקרב בני תעודת שיעור הזכאות ל

 (.הארצי

(.בממוצע הארצי 22.0%לעומת  4.0%)ליתר הערים הגדולות הנמוכים מא ואחוז הפסולת הממוחזרת ה
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהב בבית שמשמדדי איכות חיים  - 15תרשים 

 

                                                 
1
מראה על איכות חיים פחות טובה  1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-חס הגבוה מבכל מדד י 

 לממוצע הארצי. השוואהב
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12/02/2019 

 כפר סבא

 ..בשל מיעוט נתונים זמיניםהגדולות, אך היא לא דורגה לערים  2017-כפר סבא הצטרפה ב

מדדים מצבה טוב  20-מדדים מצבה פחות טוב מהממוצע הארצי, וב 8-, בכפר סבאהמדדים הזמינים עבור  28מתוך 

 יותר מהממוצע הארצי. 

 (.ש"ח בממוצע הארצי 17,394לעומת  ש"ח 28,436כפר סבא מובילה בהכנסה חציונית ברוטו מעבודה למשק בית )

באחוז המועסקים המרוצים (, בממוצע הארצי 88.9%לעומת  94.9%רצון מעבודה )המובילה בשביעות  כמו כן, היא

 62.7%לעומת  74.2%, בשביעות רצון מהמצב הכלכלי )(בממוצע הארצי 61.4%לעומת  68.0%מהכנסתם )

 (.בממוצע הארצי

 .םתאונות דרכיבהולכי רגל הרוגים ולא קטלניות התאונות  לא נרשמובכפר סבא 

, 83.9%לעומת  96.9%) הגדולות יתר העריםמאשר בשביעות רצון מאזור המגורים הוא הגבוה ביותר מדד 

 בהתאמה(.

יותר רק ברמת גן האחוז גבוה  ,62.5% –הגבוהים ביותר מהוא  26בגרות בקרב בני תעודת שיעור הזכאות ל

 44.6%ממוצע הארצי )מהנמוך  30בקרב בני תיכונית וגבוהה -שיעור בעלי השכלה עללעומת זאת,  .(63.6%)

 , בהתאמה(.52.2% לעומת

הממוצע מפי שניים מא יותר ו( וה48.0%) יתר הערים הגדולותמאשר בא הגבוה ביותר והפסולת הממוחזרת האחוז 

 (.22.0%הארצי )

מאשר ביתר הערים  מפארקים ומשטחים ירוקים הוא הגבוה ביותר ומעלה 20של בני  בכפר סבא שביעות רצון

 בממוצע הארצי(. 55.1% לעומת 84.5%)  הגדולות

 מאשר ביתר הערים הגדולותלהתמודד עם בעיות היא הגבוהה ביותר ומעלה  20של בני יכולת הבכפר סבא תחושת 

 בממוצע הארצי(. 67.8% לעומת 79.2%)

בממוצע  81.6% לעומת 95.5%) הוא הגבוה ביותרומעלה בכפר סבא  20בקרב בני שיעור השימוש באינטרנט 

הארצי(.
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 2017מדדי איכות חיים בערים הגדולות, 

12/02/2019 

 1לממוצע הארצי השוואהב בכפר סבאמדדי איכות חיים  - 16תרשים 

 

 

                                                 
1
ת חיים פחות טובה מראה על איכו 1-ל 0לממוצע הארצי .לעומת זאת, יחס שבין  השוואהבמצביע על איכות חיים טובה יותר  1-בכל מדד יחס הגבוה מ 

 לממוצע הארצי. השוואהב
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 גדרות והסבריםה

 .ומעלה 15-את אחוז המועסקים מכלל בני ה שיעור התעסוקה:

-בלתיהשה חודשים מתוך כלל ימעבר לש עבודהשחיפשו מועסקים -בלתיהחושב כאחוז  שכתושיעור אבטלה ממ

 מועסקים.

 החדרים כל הבית בסך במשק הגרות הנפשות מספר חלוקת באמצעות חושבמ ,נפשות לחדרהמספר צפיפות דיור: 

 משק הבית. בני בשימוש

 בדרכים עירוניות.דרכים אחוז תאונות קטלניות מתוך תאונות אחוז תאונות קטלניות: 

מספר התינוקות שנולדו חיים מתוך כלל לידות החי במשך שנת לוח )שנה קלנדרית(, ונפטרו טרם  תמותת תינוקות:

 הגיעם לגיל שנה.

מספר השנים הממוצע אשר אדם צפוי לחיות, בהנחה ששיעורי התמותה בתקופת ההתייחסות יישארו  תוחלת חיים:

 קבועים לאורך חייו.


