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        תמותת תינוקות בישראלתמותת תינוקות בישראלתמותת תינוקות בישראלתמותת תינוקות בישראל

מתו� כל ,  מספר התינוקות הנפטרי� לפני הגיע� לגיל שנה�שיעור תמותת התינוקות 
   הוא מדד בינלאומי מקובל של מצב הבריאות של האוכלוסייה� לידות חי 1,000

בקרב .  לידות חי1,000 פטירות לכל 6.3יעור תמותת התינוקות בישראל היה ש, 1996בשנת 
 נתוני� 4.9 לעומת 9.7 �שיעור תמותת התינוקות היה כפול מזה שבקרב היהודי� , הערבי�

  אלה עדיי ארעיי� 

   

 בשיעור תמותת 70% �נרשמה בישראל ירידה של כ, במהל� עשרי� השני� האחרונות
   בי שיעורי התמותה אצל יהודי� ואצל ערבי� נשאר יציב אול� היחס�התינוקות 

  הנתוני� המעודכני� ביותר של שיעורי תמותת תינוקות לפי יישוב ה� עבור השני�

בחלוקה ;  לידות חי1,000 פטירות לכל 8.7הממוצע הארצי עמד על , באות שני�. 1990-1994
  6.8 �היהודי� והממוצע בקרב , 13.5הממוצע בקרב הערבי� היה , לפי לאו�

 תושבי� או 10,000הלוח שלהל מציג את שיעורי פטירת התינוקות עבור יישובי� ע� 
כל היישובי� שבה� שיעור תמותת התינוקות הוא מתחת לממוצע . לפי סדר עולה, יותר

 �רק שני יישובי� ערביי� ה� בעלי שיעור נמו� מ הממוצע הארצי ; הארצי ה� יהודיי�
יישובי� שבה� שיעור תמותת התינוקות גבוה מ הממוצע הארצי ה� ה. כפר קרע וריינה

  א� מרבית היישובי� שבתחתית הלוח ה� ערביי� ; יהודיי� וערביי� כאחד

 יותר מפי שניי� מ הממוצע �בשני יישובי� יהודיי� נרשמו שיעורי� גבוהי� במיוחד 
סיבות המוות העיקריות , בשני היישובי�). 13.7(ואור עקיבא ) 12.9(מגדל העמק : הארצי

  לידתיות ומומי� מולדי��ה� סיבות סב

לנישואי , לעתי�, באוכלוסייה הערבית מיוחסי�, יחסית, שיעורי התמותה הגבוהי�
הסיבה הנפוצה ביותר , ואכ. נישואי קרובי� נחשבי� לגור� למומי� מולדי�. קרובי�

ג� , אול�). הפטירות מכלל 31%(לתמותת תינוקות בקרב הערבי� היא מומי� מולדי� 
.  מכלל הפטירות26% �אצל יהודי� מהווי� מומי� מולדי� גור� מרכזי לתמותת תינוקות 

  29%הגור� הראשו במעלה הוא פגות ; זהו הגור� השני בגודלו, למעשה

פרופיל היישובי� אינו משנה צורה כאשר מנכי� את שיעור פטירת תינוקות ממומי� 
שיעור התמותה עדיי , ביישובי� היהודיי�. תמותת תינוקותמולדי� מ השיעור הכללי של 
פירוש הדבר שקיימי� גורמי� נוספי� התורמי� לשיעורי . נמו� מזה שביישובי� הערביי�
לידתיות מלבד מומי� �ביניה� מחלות זיהומיות וסיבות סב, תמותה גבוהי� אצל הערבי�

  מולדי�

יג פרופיל של תמותת התינוקות הדבר עולה בבירור מעיו בתרשי� בעמוד הבא המצ
של תמותת התינוקות ללא הפטירות ) בשחור(ובתוכו ,  תושבי� ויותר10,000ביישובי� ע� 

נית לראות כי ניכוי השיעור של מומי� מולדי� אינו משנה . המיוחסות למומי� מולדי�
  את התמונה הכללית 

למקו� טוב יותר כאשר " קפיצה"ישנ� יישובי� ערביי� שבה� נית לראות , יחד ע� זה
שבו תמותת , המקרה הבולט ביותר הוא כפר מנדא: מנכי� את התמותה ממומי� מולדי�

כפרי� אחרי� בה� התמותה יורדת .  לידות חי1,000 לכל 1.9 � ל11.2 �התינוקות יורדת מ
, )5.9 � ל9.5 �מ(טייבה : בצורה משמעותית כאשר מנכי� את התמותה ממומי� מולדי�

 � ל13.6 �מ(חני 'ס, )6.0 � ל10.1 �מ(עראבה , )5.9 � ל9.5 �מ(טייבה , )5.6 � ל10.5 �מ(יפיע 
  8.5 � ל�14.3ורהט מ ) 7.9 � ל11.6(נצרת , )7.2 � ל13.9 �מ(מכר �דידה'ג, )7.2

ישנ� ג� יישובי� יהודיי� שבה� תמותת התינוקות יורדת באופ משמעותי כאשר מנכי� 
צפת , )6.8 � ל10.3 �מ(טבריה ,  )4.5 � ל8.5 �מ( העי ראש: את התמותה ממומי� מולדי�

   9.4 � ל12.9 �ומגדל העמק מ, )7.0 � ל10.7 �מ (
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   3.25לוח  , 1996שנתו סטטיסטי לישראל , ס" הלמ::::מקורמקורמקורמקור

        ושיעור פטירתושיעור פטירתושיעור פטירתושיעור פטירת, , , , לפי יישובלפי יישובלפי יישובלפי יישוב, , , , שיעור פטירת תינוקותשיעור פטירת תינוקותשיעור פטירת תינוקותשיעור פטירת תינוקות

            1990199019901990����1994199419941994, , , , תינוקות ללא תמותה ממומי� מולדי�תינוקות ללא תמותה ממומי� מולדי�תינוקות ללא תמותה ממומי� מולדי�תינוקות ללא תמותה ממומי� מולדי�

  תמותת ש� היישוב

 תינוקות

  תמותת תינוקות ללא

פטירה ממומי� 
 מולדי�

 3.3 4.2  * * * *הרצליה

 2.8 4.4  * * * *גבעתיי�

 4.8 4.8 **רמת השרו�

 4.8 4.8 **ליקקרית ביא

 4.0 4.9  * * * *רמת ג�

 2.7 5  * * * *אור יהודה

 5.3 5.3 **בית שא�

 4.0 5.3 ראשו� לציו�

 3.6 5.3 באר שבע

 4.3 5.4 פתח תקווה

 3.9 5.4  * * * *כפר סבא

 4.1 5.5  * * * *אילת

 4.1 5.5  * * * *רעננה



 3.8 5.5 רחובות

 4.0 5.8  * * * *קרית אתא

 6.1 6.1 **הוד השרו�

 3.1 6.1  * * * *נס ציונה

 6.2 6.2 **כרמיאל

 5.0 6.2 בת י�

 4.6 6.3 חולו�

 4.3 6.4  * * * *נתיבות

 6.5 6.5 **קרית י�

 6.7 6.7 **בית שמש

 5.2 6.7 נתניה

  6.8יהודי� בממוצע 

  

 7.0 7 **יבנה

 4.9 7.1 בני ברק

 7.2 7.2 **קרית מוצקי�

 7.2 7.2 **נהריה

 6.1 7.3 חיפה

 7.8 7.8 **מבשרת ציו�

 4.9 7.8  * * * *דימונה

 7.9 7.9 **מעלות תרשיחא

 6.2 7.9 תל אביב יפו

 4.3 7.9 רמלה

 8.2 8.2 **קרית מלאכי

 5.8 8.2 אשדוד

 8.3 8.3 **יהוד

   8.5 8.5  **כפר קרע

 4.5 8.5  * * * *ראש העי�

 8.6 8.6 **ריינה

 �פרדס חנה 
 **כרכור

8.7 8.7 

  ממוצע ארצי

8.7 



 6.9 9 אשקלו�

 9.1 9.1 **עפולה

 6.8 9.1 ירושלי�

 9.2 9.2 **נצרת עילית

 9.2 9.2 **קרית אונו

 5.9 9.5 טייבה

 6.4 9.7 לוד

 7.7 9.8  * * * *אופקי�

 7.7 10  * * * *קריית גת

 6.0 10.1  * * * *עראבה

 10.3 10.3 **אריאל

 6.8 10.3 טבריה

 7.7 10.4  * * * *טירה

 5.6 10.5  * * * *יפיע

 7.0 10.7  * * * *צפת

 11.2 11.2 **קלנסווה

 1.9 11.2  * * * *אכפר מנד

 9.8 11.5  * * * *עכו

 8.9 11.5 חדרה

 7.9 11.6 נצרת

 8.9 11.9  * * * *כפר כנא

 9.1 12.5  * * * *כפר קאס�

 9.4 12.9  * * * *מגדל העמק

 9.3 13.3 שפרע�

 9.0 13.4 או� אל פאח�

  ערבי� בממוצע

13.5 

 7.2 13.6 ני�'סח

 9.1 13.7  * * * *אור עקיבא

 7.2 13.9 דידה מכר'ג

 8.5 14.3 רהט



 13.1 16.2  * * * *קה אל גרביהבא

 13.7 17.5 טמרה

 11.4 17.8  * * * *דאלית אל כארמל

 12.3 18.5 מגאר

 15.7 19.4  * * * *ערערה

  לא פורס	 נתו� בגלל מעוט המקרי	 המאפשרי	 זיהוי**לשיעור תמותת תינוקות ממומי	 מולדי	 מהימנות נמוכה * 

        1995199519951995, , , , תמותת התינוקות בארצות נבחרותתמותת התינוקות בארצות נבחרותתמותת התינוקות בארצות נבחרותתמותת התינוקות בארצות נבחרות

בארצות הארגו לשיתו/ פעולה , את שיעור תמותת התינוקות בישראלהלוח שלפנינו מציג 
הלוח מעלה כי שיעור תמותת התינוקות . ופיתוח כלכלי ובארצות השכנות לישראל

ונמו� מזה  בישראל מעט גבוה מזה שברוב ארצות הארגו לשיתו/ פעולה ולפיתוח כלכלי
  בארצות השכנות

 ****שיעור תמותת התינוקותשיעור תמותת התינוקותשיעור תמותת התינוקותשיעור תמותת התינוקות אר0אר0אר0אר0

 ו לשיתו/ פעולה ופיתוח כלכליארצות הארג

 4 יפ

 4 שבדיה

 5 נורווגיה

 5 פינלנד

 6 אוסטרליה

 6 אוסטריה

 6 אנגליה

 6 דנמרק

 6 צרפת

 6 גרמניה

 6 אירלנד

 6 הולנד

 6 קנדה

 7 איטליה



 7 ספרד

 7 פורטוגל

 7 ניו זילנד

 8 בלגיה

 8 יוו

 8 ארצות הברית

 8 ישראל

 ארצות ערב

 11 כווית

 16 הנסיכויות

 21 ערב הסעודית

 28 הגדה המערבית ועזה

 31 ירד

 32 לבנו

 32 סוריה

 45 אירא

 56 מצרי�

 108 עיראק

  .The World Bank ,World Development Indicators 1997 ,pp. 87-88 ::::מקורמקורמקורמקור

  כל המספרי� מעוגלי�* 
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