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על הספר

אודות עורכי הספר

לאה אחדות היא ראש המחלקה לכלכלה וניהול במרכז האקדמי רופין ועמיתת מחקר בכירה
בתוכנית לכלכלה ולחברה במכון ון ליר בירושלים .היא כיהנה כסמנכ"לית למחקר ולתכנון
של המוסד לביטוח לאומי וכחברת הנהלת המוסד ,ושילבה עשייה ומחקר בתחום המדיניות
הכלכלית והחברתית ובסוגיות של שוק העבודה ,הביטוח הסוציאלי עוני וחלוקת הכנסות.
עבודתה המחקרית והציבורית נמשכת גם היום ,ובמסגרת התוכנית לכלכלה וחברה שבמכון ון
ליר היא נוטלת חלק בעריכת כנסים אקדמיים ובכתיבת ניירות עמדה בנושאים שעל סדר היום
הציבורי בתחומים מקרו-כלכליים ,תקציב המדינה ומדיניות חברתית.

הווארד ליטווין הוא פרופסור בבית הספר לעבודה סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול
ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים .בשנים  2003-1999שימש כדיקן בית הספר .יזם
והקים את מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל ,הממוקם באוניברסיטה העברית,
אשר משרת חוקרים אקדמאים ובעלי עניין ברחבי הארץ באמצעות אתר האינטרנט:
 .http://igdc.huji.ac.ilפרופ' ליטווין הוא החוקר הראשי של סקר המעקב - SHAREישראל
ומתאם התחום החברתי בפרויקט  SHAREהאירופי ,המונה כיום כ 20-מדינות .בעבודתו
המחקרית בוחן פרופ' ליטווין בעיקר את הסביבה הבין אישית של האדם המבוגר ואת
השפעותיה השונות על רווחתו האישית .הוא כתב שני ספרים ,ערך ארבעה ספרים וכן שלושה
גיליונות מיוחדים של כתבי עת .כן פרסם כ 140-מאמרים פרי עטו בכתבי עת ובפרקי ספרים.
משנת  2012משמש פרופ' ליטווין עורך שותף של כתב העת האירופי הגרונטולוגי European
.Journal of Ageing
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אודות המחברים

גייל אוסלנדר ,הקתדרה בעבודה סוציאלית ע"ש זינה הרמן ,בית הספר לעבודה סוציאלית
ולרווחה חברתית ,האוניברסיטה העברית .תחומי המחקר  :חיפוש עזרה ושימוש בשירותי
בריאות ורווחה ,איכות חיים של חולים כרוניים ובני משפחותיהם ,תכנון שחרור והמשך
הטיפול ,בני משפחה מטפלים בחולים כרוניים וניידות של חולי דמנציה ואלצהיימר
ורווחת בני משפחותיהם.
ליאת איילון היא מרצה בכירה בחוג לעבודה סוציאלית באוניברסיטת בר אילן ,פסיכולוגית
קלינית וחוקרת בתחום הזקנה .תחומי העניין שלה כוללים את השילוב בין טיפול פורמאלי
לבלתי פורמאלי בזקנים ,שילוב שירותי בריאות הנפש במרפאות קופת חולים ועמדות בנוגע
לזקנה והזדקנות.
גיל בן צבי הוא סטודנט לתואר מוסמך בכלכלה פיננסית באוניברסיטה העברית ובעל תואר
ראשון בכלכלה ובפסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון בנגב .עבד כעוזר מחקר במרכז הידע
לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל שבאוניברסיטה העברית בירושלים .כיום משמש כעוזר
מחקר בחטיבת המחקר של בנק ישראל.
ג'ני ברודסקי היא מנהלת המרכז לחקר הזקנה במאיירס-ג'וינט ,מכון ברוקדייל .במהלך 30
שנות עבודתה במחקר ,ניהלה ברודסקי מחקרים העוסקים במצבם ובצורכיהם של הקשישים
בתחום הבריאות והרווחה ,ברמה הארצית והמקומית; בחינת השינויים במאפיינים הסוציו-
דמוגרפיים בקרב אוכלוסיית הקשישים ובחינת ההשלכות והמשמעויות למערכת השירותים;
מערכת התמיכה הפורמאלית והבלתי פורמאלית .ברודסקי היא בין העורכים של השנתון
הסטטיסטי "קשישים בישראל" .ברודסקי הייתה מעורבת בפיתוח והערכה של תכניות הדגמה
לשיפור מערך השירותים לקשישים בקהילה ובמוסדות .בשנים האחרונות עסקה בחקר הצרכים
המיוחדים של ניצולי שואה .אחד ההדגשים הוא במחקר של מערך השירותים לטיפול ממושך,
ובשנים האחרונות עבדה בשיתוף עם ארגון הבריאות העולמי בפיתוח קווים מנחים לחיזוקם
של שירותי הטיפול הממושך בעולם.
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אודות המחברים
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רביע חלאילה נמנה עם סגל ההקמה של החוג לסיעוד במכללה האקדמית צפת ומכהן כראש
החוג ומרצה בכיר בחוג לסיעוד במכללה .הוא מלמד במקביל גם בבית הספר למקצועות
הבריאות באוניברסיטת תל אביב .ד"ר חליאלה הוא בעל תואר דוקטור ) (PhDמהחוג לעבודה
סוציאלית ורווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה העברית בירושלים ובוגר תואר
שני בבריאות הציבור של הפקולטה לרפואה בהדסה עין כרם .בין תחומי המחקר שלו נכללים
גרונטולוגיה ,סיעוד בטיפול נמרץ וחינוך בסיעוד.
אביעד טור -סיני הוא בעל תואר שלישי בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב .תחומי המחקר
העיקריים שלו הם כלכלת עבודה ,מדיניות רווחה ,כלכלת בריאות וכלכלה יישומית .משמש
כיום כחוקר בכיר באגף המדען הראשי ,הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,כחבר סגל בתוכנית
לניהול ויישוב סכסוכים ,אוניברסיטת בן גוריון בנגב וכעמית מדיניות במרכז טאוב לחקר
המדיניות החברתית בישראל .בעברו השתתף בקבוצות עבודה בנוגע לניתוח מצבה הביטחוני
של מדינת ישראל ואף שימש כעוזר מחקר במכון למחקר כלכלי בישראל ע"ש מוריס פאלק.
ריטה טרויצקי היא מרצה במכללה האקדמאית להנדסה ע"ש סמי שמעון במחלקה לתעשייה
וניהול .היא קיבלה את תואר הדוקטור מאוניברסיטת בן גוריון .האינטרסים המחקריים של ד"ר
ריטה טרויצקי מתמקדים בכלכלת פנסיה ובכלכלת עבודה .במסגרת העבודה המחקרית ,ד"ר
ריטה טרויצקי בוחנת את ההתנהגות התעסוקתית של הפרטים לקראת גיל הפרישה ,את רמת
החיים שלהם ואת ההשפעה של הרפורמות הפנסיוניות השונות על רווחתו של הפרט.
אסתר יקוביץ היא עובדת סוציאלית גרונטולוגית .במשך שנים רבות מילאה ד"ר יקוביץ תפקידי
ניהול בכירים בשירותים לזקנים במגזר הציבורי :בשנים  1985-1979הקימה וניהלה את המדור
לקשיש בקריית אונו וכן הקימה את האגודה למען הקשיש במקום .בשנים  1998-1985הייתה
מנהלת האגף לבתי אבות במשען ותקופה מסוימת שימשה גם מנהלת כללית של הארגון .משנת
 1998היא משמשת כחברת סגל באוניברסיטת בן גוריון בנגב ומשמשת כיום כפרופ' חבר
בתוכנית המוסמך בגרונטולוגיה  -המחלקה לבריאות הציבור .בעבר שימשה כראש תוכנית
המוסמך בגרונטולוגיה .מחקריה וקורסי ההוראה שלה עוסקים בשירותים לזקנים ,בעיקר לאלה
המוגבלים בתפקודם .במקביל לתפקידים אלה הייתה חברה בוועדות מקצועיות וציבוריות
שונות :חברת הוועדה הארצית לחוק סיעוד מיום הקמתה ,חברה בוועדות אשל ,חברה במועצה
למען הזקן בישראל ,חברה בוועדה לבחינת מבחן התלות של המוסד לביטוח לאומי ועוד.
הקימה את שירות "לב זהב" ולימים הייתה בין מייסדי עמותת "לב זהב" ,המספקת שירותי
סיעוד לקשישים בבתיהם .כיום היא מכהנת כיו"ר העמותה.
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עדי מאיר היא חוקרת במרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל אשר באוניברסיטה
העברית בירושלים .מחקריה עוסקים ביכולות הקוגניטיביות של מבוגרים ובדאגותיהם וכן
באוריינות הכלכלית לקראת גיל הפרישה .בעברה חקרה את בריאותן הנפשית והפרעות האכילה
של נשים במסגרת מכון פאלק לחקר בריאות הנפש .עדי מאיר בעלת תואר שני במדעי
הקוגניציה מהאוניברסיטה העברית.
רפי נחמיה הוא בעל תואר שני בסטטיסטיקה מהאוניברסיטה העברית .עבד כעוזר מחקר במרכז
הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל שבאוניברסיטה העברית בירושלים .כיום משמש
כסטטיסטיקאי במשטרת ישראל.
אוברי סוסקולני הוא פרופסור )אמריטוס( בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה
העברית והדסה בירושלים .הוא סיים את לימודיו ברפואת שיניים ב University of -
 Witwatersrandביוהנסבורג ,דרום אפריקה ואת ההתמחות בפריודונטיה ועבודת הדוקטורט
באוניברסיטת לונדון .במהלך שנות עבודתו בפקולטה לרפואת שיניים של האוניברסיטה
העברית והדסה הוא שילב מחקר והוראה יחד עם טיפול קליני ,ובשנים  2007-1980היה מנהל
המחלקה לפריודונטיה .נושאי המחקר שלו התמקדו בהתפתחות מחלות פרידונטאליות
)חניכיים( ודרכים למניעתן ,בקשר בין מחלות פרידונטאליות לבין מחלות לב וסוכרת ,ובשתלים
דנטליים.
ור דה סוסקולני היא פרופסור חבר בבית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש לואיס וגבי וייספלד
באוניברסיטת בר אילן .היא עובדת סוציאלית ובעלת תואר שני ושלישי בבריאות הציבור
מהאוניברסיטה העברית בירושלים .נושאי המחקר שלה מתמקדים בחקר גורמים פסיכו -
סוציאליים והתנהגותיים בבריאות וחולי ופרקטיקה של עבודה סוציאלית במערכת הבריאות.
אלו כוללים אי שוויון בבריאות )באוכלוסייה הכללית בישראל ובקרב קשישים( ,תהליכי
התמודדות והסתגלות של חולים ובני משפחה למחלות כרוניות שונות ,מצב הבריאות הפיזי
והנפשי של בני משפחה המטפלים בבית בקשישים חולים או מוגבלים ,גורמים מסבירים
לשימוש בשירותי בריאות ובשירותי עבודה סוציאלית במערכת הבריאות והערכת תכנון שחרור
מאשפוז.
טל ספלטר היא בעלת תואר דוקטור ) (PhDבסוציולוגיה וגרונטולוגיה מאוניברסיטת תל אביב.
נושא הדוקטורט שלה הוא שינוי והמשכיות בסוגי הון חברתי ורווחה בזקנה .תחומי מחקר

אודות המחברים
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נוספים שהיא עוסקת בהם :שינויים בתפקוד וקרבה למוות ,זוגיות שנייה בזקנה ויחסים בין
דוריים בקרב זקנים ובני משפחותיהם .ד"ר ספלטר היא עמיתת מחקר במכון לחקר הזקנה
באוניברסיטת טורונטו ,קנדה ,שם היא עוסקת בנושאים :הפצת ידע מבוסס מחקר בקרב זקנים
החיים בקהילה והתעללות בזקנים .ד"ר ספלטר עבדה כחוקרת בצוות זקנה במכון ברוקדייל,
שם הייתה שותפה במחקרי הערכה רחבי היקף הנוגעים לזקנה ולזקנים ,אשר להם השפעה על
קובעי מדיניות כמו גם על מומחים באקדמיה ומחוצה לה .ד"ר ספלטר פרסמה דו"חות מחקר,
פרקים בספרים ומספר מאמרים בכתבי עת מובילים בתחום הגרונטולוגיה.
ענת רול היא דוקטורנטית במרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל בבית הספר
לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית באוניברסיטה העברית .מחקרה מתמקד בהעברות בין
דוריות וברשתות חברתיות של האוכלוסייה המבוגרת תוך בחינת הקשר שלהן לבריאותו
הנפשית של האדם המבוגר .היא עושה שימוש בנתוני סקר הבריאות ,הזקנה והפרישה באירופה
) (SHAREוסקר הבריאות והפרישה האמריקני ).(HRS
שרון שיוביץ -עזרא היא מרצה בכירה בבית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית
באוניברסיטה העברית וחוקרת במרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל .במוקד
המחקר של ד"ר שיוביץ-עזרא נמצאת בחינת תופעת הבדידות לעת זקנה .מחקריה בוחנים את
תפקידה של הרשת החברתית בניבוי בדידות ואת ממד הכרוניות של הבדידות .מוקד מחקרי
נוסף בוחן את תופעת הגילנות ) (ageismבישראל .לאחרונה שימשה חוקרת ראשית במחקר
מקיף שבדק ביטויים של גילנות במערכת הבריאות בישראל .המחקר נערך בקרב מדגם של
רופאים ,אחיות ועובדים סוציאליים המועסקים בקופות חולים ,בבתי חולים ובמוסדות לטיפול
ממושך .באופן זה נבדקו הבדלים בגילנות בקרב פרופסיות שונות וזירות טיפול מגוונות.
יצחק שׁנוּר הוא חוקר במרכז לחקר הזקנה במאיירס-ג'וינט ,מכון ברוקדייל .הוא בעל תואר
ראשון ושני בכלכלה מהאוניברסיטה העברית בירושלים וכיום עושה דוקטורט בפקולטה
למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה .מחקריו של מר שנור עוסקים בהיבטים כלכליים
וחברתיים של הזדקנות ,בהשתלבותם של זקנים בשוק העבודה ובהשוואת עלויות של שירותים
לזקנים .כמו כן חקר את הקשר בין הזדקנות ומוגבלות וכיצד משפיעה הנכות על מידת
ההזדקנות בקרב נכי צה"ל .נושא הדוקטורט שלו הוא רווחה נפשית והזדקנות בקרב נכי צה"ל.
עוד עוסק מר שנור בדמוגרפיה של הזדקנות והוא בין העורכים של השנתון הסטטיסטי
"קשישים בישראל".
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עמית שרירא הוא מרצה בכיר בחוג המשולב למדעי החברה באוניברסיטת בר אילן .הוא קיבל
את תואר הדוקטור מאוניברסיטת תל אביב ועשה פוסט דוקטורט במרכז הידע לחקר הזדקנות
האוכלוסייה בישראל שבאוניברסיטה העברית בירושלים .מחקרו של ד"ר שרירא מתמקד
בזקנה ,בטראומה ,ובבריאות נפשית .במסגרת מחקריו הוא בודק בריאות נפשית באוכלוסייה
מבוגרת וזקנה שנחשפה לטראומה מצטברת )הצטברות של אירועים בעלי פוטנציאל טראומטי
לאורך טווח החיים( ,לטראומה מאסיבית )במיוחד ניצולי שואה( ולהשפעות בין דוריות של
טראומה )בעיקר דור שני במחצית השנייה של החיים( .כמו כן ,ד"ר שרירא חוקר היבטים
כלליים יותר של רווחה נפשית והתמודדות מול תהליכי הזדקנות ומוות.

פרק 1
מבוא – הגל השני של סקר -SHAREישראל:
תכנים ומתודולוגיות
הווארד ליטווין
לאה אחדות

הזדקנות האוכלוסייה מהווה אתגר לחברה האנושית בכל העולם ,במגוון רחב של תחומים
וסוגיות .האם יהיו מספיק עובדים בעתיד כדי להמשיך ולקיים את מערכת תשלומי ההעברה
להבטחת הכנסתם ושלומם של ציבור הגמלאים? האם יידרשו עובדים מבוגרים להמשיך
ולהאריך את שנות עבודתם מעבר לגיל הפרישה הנוכחי בכדי לקיים את עצמם ואת משפחתם
והאם יהיו מסוגלים לכך? האם מידת המוגבלות התפקודית אצל המבוגרים ביותר באוכלוסייה
תתרחב ותימשך תקופה ארוכה יותר או שמא תידחה הופעת המוגבלות לראשונה לתקופה
מאוחרת יותר במעגל החיים? מי יטפל בקשישים המוגבלים בעידן של שינוי דמוגרפי וכניסה
מוגברת של נשים ,המטפלות המסורתיות עד כה ,לעולם העבודה בשכר? מהו המתכון לזִקנה
מוצלחת לאור השינויים הצפויים במבנה הגילאי של האוכלוסייה והאם יהיה אפשר בכלל לדבר
על זִ קנה מוצלחת בעידן של הזדקנות מוגברת של האוכלוסייה?
כדי לענות על שאלות אלה ואחרות ולהתכונן כראוי לשינוי הדמוגרפי הצפוי בכל העולם,
כולל בישראל ,יש צורך להתחקות באמצעות מעקב סדיר אחר התהליכים הכלכליים,
הבריאותיים והחברתיים שמלווים את הזדקנותה של האוכלוסייה ואחר קשרי הגומלין ביניהם.
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מכשיר מרכזי והכרחי למעקב אחר השינויים הצפויים כתוצאה מהזדקנות האוכלוסייה הוא
מחקר אורך ,המכונה בלעז מחקר לונגיטודינאלי.
מחקר אורך הוא כלי ייחודי שהשימוש בו לצורכי מחקר ועיצוב מדיניות הולך ומתרחב.
בניגוד לסקרי חתך שפוקדים אנשים שונים בזמנים שונים ,סקר אורך מתחקה אחר אותם
האנשים לאורך זמן ,ולפיכך הוא מאפשר לא רק לאתר את השינויים המתרחשים לאורך זמן
במאפייניהם השונים ובהתנהגותם של האנשים בתחומים שונים ,אלא גם מסייע במידה רבה של
ודאות לזהות קשרים סיבתיים בין שינויים אלה .סקרי אורך גם מספקים תשתית מחקרית טובה
להערכת ההשפעה של שינויים במדיניות על התנהגותם של אנשים.
סקר ) SHAREראשי התיבות של סקר הבריאות ,הזקנה והפרישה באירופה( ,נוסד לפני
כעשור כמחקר אורך על מנת ללמוד על המגמות הדמוגרפיות המשתנות באירופה ,היבשת
שאוכלוסייתה מזדקנת במהירות הרבה ביותר בכל העולם .סקר  SHAREהשלים עד עתה
ארבעה גלים של איסוף נתונים ,כולל גל אחד רטרוספקטיבי שבמסגרתו נאסף מידע מתקופת
ילדותם של המשיבים על פי זיכרונם .איסוף הנתונים בגל החמישי נמצא כעת בעיצומו .במפעל
 SHAREמשתתפות כ  20-מדינות ,ומתראיינים באמצעותו כ 60,000-איש ואישה בגילאים 50
ומעלה ובני/בנות זוגם.
ישראל הצטרפה לסקר  SHAREבשנת  2005והשלימה מאז שני גלי איסוף נתונים .הגל
השלישי של איסוף הנתונים במדגם הישראלי של  ,SHAREשיכונה בהמשך בספר זה
-SHAREישראל ,מתבצע עכשיו במקביל לגל החמישי באירופה .כפי שיפורט בהמשך פרק
מבוא זה- SHARE ,ישראל כולל למעלה מ 2,500-משיבים בני  50ומעלה ובני/בנות זוגם ,מכל
המגזרים.
אסופת המאמרים בספר זה מציגה לראשונה תוצאות מהמעקב אחר האוכלוסייה
שרואיינה בשני הגלים של סקר -SHAREישראל .ניתן ללמוד מהן על אורח חייהם של אנשים
בני  50ומעלה ,על שאיפותיהם ובעיותיהם ,ועל הגורמים הקשורים להכנתם לקראת זקנה טובה.
אסופה זו מצטרפת לאסופת המאמרים שעסקו בניתוח נתוני הגל הראשון ושהתפרסמו במסגרת
גיליון מיוחד של כתב העת "ביטחון סוציאלי" )בעריכת אחדות וליטווין .(2008 ,גם הפעם עלה
בידינו לעניין קבוצה מגוונת של חוקרים מתחומים שונים – כלכלה ,פסיכולוגיה ,גרונטולוגיה,
סוציולוגיה ורווחה – לצלול לתוך מאגר הנתונים העשיר של - SHAREישראל ולבנות עיונים
אמפיריים על נושאים שונים בעלי חשיבות עכשווית מיוחדת .זוהי משימה חשובה ,כיוון
שחיוני להתחקות אחר התהליכים והמגמות שיעצבו את פניה של החברה שלנו כחברה מזדקנת.
פרויקט -SHAREישראל מספק תשתית מדעית ייחודית למטרה זו ,כסקר האורך היחיד בישראל
העוקב אחר מדגם מייצג של כלל האוכלוסייה המבוגרת .הפרקים המופיעים בספר מציגים
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ממצאים ופרשנויות שרבים מאיתנו יגלו בהם עניין – החל בקובעי המדיניות בישראל ועד
לקהל ההולך וגדל של אזרחים שהזדקנות האוכלוסייה נוגעת להם.

רקע
סקר הבריאות ,ההזדקנות והפרישה באירופה ) (SHAREהוא בעל חשיבות רבה להבנת מצבם
של בני ה  50-ומעלה ומהווה מסגרת לפיתוח תשתיות מחקר לשם עיצוב מדיניות ציבורית ביחס
לאוכלוסייה המבוגרת .בגל איסוף הנתונים הראשון במסגרת הפרויקט ,שנערך במהלך שנת
 ,2004נאספו נתונים במגוון תחומים על אודות נסיבות החיים השונות של למעלה מ22,000-
מרואיינים ב  11-מדינות אירופיות ,מסקנדינביה ועד לים התיכון ).(Börsch-Supan et al., 2005
אחד ההיבטים הייחודיים והחדשניים המאפיינים את סקר  SHAREהוא הגישה הבינלאומית,
הבין זמנית )לונגיטודינאלית( והרב תחומית ,המאפשרת ניתוחים בין מדינות במגוון רחב של
נושאים בתקופות שונות ועל פני זמן .המידע שנאסף בפרויקט  SHAREמציע הזדמנות ייחודית
להשוואת מצבם הבריאותי ,מצבם הכלכלי ורווחתם של מבוגרים בארצות שונות באירופה.
ניתוח מעמיק של ממצאי סקר  SHAREעשוי לתרום להעמקת הבנתנו את תופעת הזדקנות
האוכלוסייה ,ובכך הוא עשוי לסייע בהתוויית המדיניות הציבורית בכל הנוגע לתמיכה בקבוצת
בני הגיל המבוגר.
מערך המחקר של סקר  SHAREומבנהו מבוססים על סקר הבריאות והפרישה )(HRS
האמריקני של מבוגרים בני  50ומעלה משנת  .1992לשם התאמתו לצורכי מחקר אורכי ,נערכו
גלי איסוף נתונים אחת לשנתיים ) .(Juster & Suzman, 1995מאז השקת סקר הבריאות
והפרישה האמריקני ,יזמו מדינות נוספות פרויקטים דומים במטרה ללמוד על הזדקנות
אוכלוסייתן .בין המחקרים המבוססים על מחקר  HRSניתן למנות את מחקר הבריאות
וההזדקנות המקסיקני ) ,(Soldo et al., 2002) (MHASמחקר האורך האנגלי על ההזדקנות
) (Netuveli, Wiggins, Hildon, Montgomery, & Blane, 2006) (ELSAוסקר הבריאות ,הזקנה
והפרישה באירופה ) .(SHAREלאחרונה מתנהלים גם מחקר האורך הסיני על בריאות ופרישה
) ,(CHARLSהסקר היפני על הזדקנות ופרישה ) ,(JSTARמחקר האורך הקוריאני על הזדקנות
) (KLOSAומחקר ההזדקנות האורכי בהודו ) .(LASIיוזמות חדשות החלו לאחרונה גם
במדינות נוספות ,כמו ברזיל וארגנטינה.
כאמור ,ישראל הצטרפה כחברה בפרויקט  SHAREבראשית שנת  2005ומאז בוצעו שני
גלי איסוף נתונים .הגל הראשון של איסוף הנתונים במסגרת סקר - SHAREישראל ,שנערך
בשנים  ,2006–2005כלל למעלה מ 2,500-מרואיינים .הגל השני של איסוף הנתונים נערך
בשנים  2010–2009וכלל מספר דומה של מרואיינים ,כאשר למעלה מ  1,800-מהם השתתפו גם
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בגל איסוף הנתונים הראשון ועל כן מהווים מדגם אורכי )לונגיטודינאלי( .בפיתוח פרויקט
-SHAREישראל ובהרצת שני גלי איסוף הנתונים הראשונים ,תמכו המכון הלאומי לזקנה של
מכוני הבריאות הלאומיים של ארצות הברית ) ,(NIHהמשרד לאזרחים ותיקים ,המוסד לביטוח
לאומי ,הקרן הגרמנית -ישראלית למחקר ולפיתוח ) (GIFוהמסגרת השביעית של תוכנית
העבודה של האיחוד האירופי .נתוני המחקר בשני הגלים נאספו על ידי מכון ב.י .ולוסיל כהן
למחקרי דעת קהל באוניברסיטת תל אביב.
כפי שצוין לעיל ,פרויקט  SHAREמאפשר מחקר על פני זמן תוך שימוש במידע אורכי
שנאסף בתקופות שונות .בשונה מקבוצות הגיל האחרות לאורך החיים ,ייחודיותה של קבוצת
בני ה  50-ומעלה מתבטאת בהיתכנותם של שינויים רבים בפרקי זמן קצרים יחסית :מעבר
מתעסוקה לפרישה ,שינויים במבנה משק הבית כתוצאה מעזיבת הילדים ,שינויים במצב
הכלכלי והבריאותי וכיוצא באלה .מכאן ,שחקר שינויים על פני זמן תוך שימוש במחקר אורכי,
חיוני ועשוי לשפוך אור על אופיים הדינאמי של המאפיינים השונים הקשורים לתהליך
ההזדקנות .שימוש במידע אורכי מאפשר גם הסקה טובה יותר על סיבתיות ,אשר כמעט אינה
מתאפשרת באופן מלא בשימוש במדגם רוחבי בלבד.
פיתוח כלי המחקר לסקר - SHAREישראל
סקר - SHAREישראל מבוסס על שאלון מחקר אחיד ,שעליו התבססו כל מדינות אירופה
השותפות בפרויקט  .SHAREהשאלון הישראלי הותאם לתנאים הייחודיים בישראל והועבר
למרואיינים תוך שימוש בשני מנגנונים עיקריים :הראשון ,ריאיון אישי מונחה מחשב ),(CAPI
שנכתב בשפת  ,Blaiseשבאמצעותו רואיינו כל האנשים בני ה 50-ומעלה בכל אחד ממשקי
הבית שבמדגם ,כמו גם בני זוגם )ללא קשר לגילם( .בדומה לנהוג בסקר הבריאות והפרישה
האמריקני ,הוגדר בכל משק בית משיב בנושאים פיננסיים ומשיב בנושאים משפחתיים ,זאת
במטרה לקבל מגוון רחב של נתונים ובו בזמן להקל את עומס הריאיון ולמנוע בכך נשירת
מרואיינים .שאלות ברמת ניתוח אינדיבידואלית הופנו כמובן לכלל המרואיינים .הריאיון האישי
מונחה המחשב נמשך בממוצע כ  90-דקות .הועבר גם שאלון נספח למילוי עצמי למרואיינים
בגל הראשון ולמרואיינים החדשים בגל השני .מלבד שינויים טכניים )כמו תיקון ניסוחים
בשאלות מסוימות או הוספת אפשרויות לתשובה( ,נותרו המבנה והתוכן של השאלון
הממוחשב זהים בשני גלי איסוף הנתונים .טעינה מוקדמת ) (pre loadשל נתונים נבחרים מהגל
הראשון ,תוך אבטחה מרבית של פרטיות המרואייניםִ ,אפשרה בחינת שינויים שחלו אצל
המרואיינים מאז הגל הראשון וקיצור משך הריאיון של הגל השני.
בשל מאפייניה הייחודיים של החברה הישראלית ,נדרשה התאמה מיוחדת של כלי
המחקר של  SHAREקודם ליישומם בישראל .בכדי לייצג את שלוש קבוצות האוכלוסייה
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העיקריות בחברה הישראלית – יהודים ישראלים ותיקים ,ערבים ישראלים ועולים חדשים
מברית המועצות לשעבר )שעלו לישראל אחרי  – (1989היה צורך לתרגם את שני כלי המחקר
)השאלון הממוחשב והשאלון למילוי עצמי( לעברית ,לערבית ולרוסית .בטרם החל איסוף
הנתונים השוטף במסגרת הפרויקט ,נבחנו כלי המחקר המותאמים בכל גל במחקרי פיילוט,
במהלכם נערכו ראיונות בכל אחת מהשפות.
עבודת השדה במסגרת איסוף הנתונים של הגל הראשון בוצעה ,כאמור ,בין אוקטובר
 2005ליולי  .2006במהלך עבודת השדה ,נדגמו משקי בית שבהם לפחות אדם אחד שנולד
בשנת  1955או לפני כן .עבודת השדה במסגרת איסוף הנתונים של הגל השני בוצעה בין
אוגוסט  2009לאוגוסט  ,2010ונדגמו לצורך רענון המדגם משקי בית נוספים שבהם לפחות
אדם אחד שנולד בשנת  1959או לפניה .בהתאם לנוהל שחל בכל מדינות  ,SHAREאוכלוסיית
המטרה של גל איסוף הנתונים הראשון לא כללה אנשים המתגוררים בבתי אבות ,במוסדות
סיעודיים ,במתקני כליאה או בכל מוסד אחר ,אלא רק משפחות )או יחידים( שמקיימים את
עיקר חייהם במשק הבית הפרטי שלהם .לעומת זאת ,בגל איסוף הנתונים השני הגיעו
המראיינים למשיבים מהגל הראשון שעברו מאז לבתי אבות או למסגרות מוסדיות אחרות.
הנתונים שנאספו על ידי המראיינים באמצעות הריאיון הממוחשב הועברו אחת לתקופה
לשרתי חברת  CentERdataשבסיסה בהולנד .חברה זו ניהלה את מאגר המידע של נתוני כל
המדינות השותפות בפרויקט  SHAREוהפיקה על בסיס הנתונים הגולמיים את קבצי הנתונים
בגרסת תוכנות  SPSSו ,STATA-לשימושם של גופי המחקר השונים .חלק מן הנתונים שנכללו
בהעברות אלו היו נתוני ניהול ההתקשרות עם משקי הבית והם שימשו לניטור ביצועי
המראיינים ,לטיפול מיידי בבעיות שהתעוררו במהלך עבודתם ולשיפור טכניקות הגיוס על ידי
סוכנות הסקרים.
הדגימה ב - SHARE-ישראל
חלק זה של הסקירה מבוסס על דיווחו של פרופ' דוד שטיינברג ,יועץ סטטיסטי ל- SHARE-
ישראל ,ועל עבודתו של פרופ' נוח לווין -אפשטיין ,חבר הוועדה המייעצת ל-SHARE-ישראל,
שעמד בראש מכון כהן בתקופת עבודת השדה הראשונה .על פי עצתם ,נבנה סקר - SHARE
ישראל על ידי מדגם אשכולות שכבתי של האוכלוסייה הבוגרת בישראל .בכל אחד מן
האשכולות נדגמו ,בצורה היררכית ,אנשים החיים במשקי בית באזורים הסטטיסטיים שבשכבה.
על פי הלמ"ס ,אזורים סטטיסטיים הם יחידות גיאוגרפיות קטנות והומוגניות ,בעלות מאפיינים
ייחודיים בתוך יישוב .ההסתברות של כל אחד ממשקי הבית להיכלל במדגם מושפעת מגודל
תת-המדגם בכל אחת מתוך תשע שכבות נבחרות ,מגודל האזור הסטטיסטי וממספר משקי
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הבית הזכאים לריאיון .ההסתברות של מרואיין מסוים להיכלל בדגימה מושפעת מכל הגורמים
הללו וממספר הזכאים לריאיון מתוך משק הבית שהוא נכלל בו.
גודל המדגם האפקטיבי המתוכנן במסגרת איסוף הנתונים של הגל הראשון עמד על
 1,500משקי בית במרבית מדינות  SHAREועל  1,700משקי בית במדגם של -SHAREישראל.
לשם השגת יעד זה ,נערכה דגימה הסתברותית של אזורים סטטיסטיים ודגימה מתוך רשימת
טלפונים שהורכבה עבור כל אחד מהאזורים הסטטיסטיים בנפרד .יש לציין כי קרוב ל95%-
ממשקי הבית בישראל באותה התקופה היו מנויים על קו טלפון של בזק ,כאשר שיעור המנויים
בקרב האוכלוסייה המבוגרת היה אף גבוה מכך.
במסגרת גל איסוף הנתונים השני ,הוצבו שתי מטרות עיקריות .1 :איסוף נתוני מעקב
אורכיים שיעדכנו את נתוני המדגם המקורי ,תוך שמירה על שיעור היענות של  .2 ;85%תוספת
של כ 350-מרואיינים חדשים ,עולים מברית המועצות לשעבר )לאחר  ,(1989במטרה לשפר את
הייצוג ההסתברותי של אוכלוסיית בני ה 50-ומעלה ולהבטיח שהמדגם הכולל יהיה גדול דיו
לשם ביצוע השוואות.
שיעור ההיענות ומשקולות המדגם
המדגם הגולמי ההתחלתי של גל איסוף הנתונים הראשון כלל  3,276משקי בית ,לאחר סינון
טלפוני ראשוני .בדיקה נוספת שבוצעה על ידי המראיינים העלתה כי מתוך המדגם ההתחלתי,
 690משקי בית נוספים לא עמדו באחד מהתנאים הנדרשים להשתתפות בסקר ועל כן משקי בית
אלה סוננו אף הם .גודל המדגם הגולמי הסופי של משקי בית שהיו זכאים לריאיון במסגרת גל
איסוף הנתונים הראשון עמד ,אפוא ,על  .2,586מתוך מדגם גולמי זה ,רואיינו בפועל 1,771
משקי בית .שיעור ההיענות הסופי ) (68.6%היה גבוה במקצת משיעור ההיענות שהושג ביתר
מדינות  SHAREוכן משיעורי היענות שמדווחים בסקרים אירופיים חברתיים אחרים )Börsch-
 .(Supan & Jürges, 2005בסך הכול ,התקיימו  2,598ראיונות אינדיבידואליים במסגרת גל
איסוף הנתונים הראשון 2,492 :ראיונות התקיימו עם נבדקים שגילם  50או יותר ,והשאר – עם
בני/בנות זוג מתחת לגיל  .50השוואת פיזור הגילאים והיחס בין שיעורי הגברים והנשים
שרואיינו מעלה כי שיעור בני ה 59–50-ושיעור הגברים במדגם הישראלי גבוהים במקצת
בהשוואה לשיעורים המקבילים במדינות האחרות.
השוואת החלוקה לפי קבוצות אוכלוסייה במדגם הגל הראשון של סקר - SHAREישראל
אל מול נתונים מקבילים של הלמ"ס )ראה נתונים ללא משקולות ,לוח  (1.1מעלה כי היה ייצוג
חסר לקבוצת דוברי הרוסית שעלו לאחר  1989בהשוואה לייצוג היהודים או הערבים ישראלים
במדגם .כפי שצוין לעיל ,בעיית הייצוג של אוכלוסיית העולים מברית המועצות לשעבר תוקנה
על ידי הגדלת מדגם העולים )אחרי  (1989בגל איסוף הנתונים השני.

מבוא 23

לוח  1.1מדגם - SHAREישראל בחלוקה למגזרים ,לפני ואחרי הפעלת משקולות – גל ראשון
גודל האוכלוסייה -
נתוני הלמ"ס*

גודל המדגם -
ללא משקולות

גודל המדגם  -לאחר
הפעלת משקולות

%

N

%

%

72.2

1,974

75.9

72.2

8.7

331

12.7

8.7

עולים מבריה"מ לשעבר
)אחרי (1989
לא הוגדרו

19.0

187

7.1

19.0

106

4.0

סה"כ

100

2,598

100

יהודים ותיקים
ערבים ישראלים

100

בלוח  1.2מוצגת חלוקת מדגם הגל השני לפי קבוצות האוכלוסייה השונות .כפי שניתן לראות
בעמודת הנתונים ללא משקולות ,הגדלת מדגם העולים אכן משקפת בצורה הולמת יותר את
שיעור מגזר זה באוכלוסייה ,בהתבסס על נתונים מקבילים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
)הלמ"ס( .בנוסף ,ניתן לראות שהפעלת המשקולות הביאה לצמצום פערים ניכר בין נתוני
המדגם לנתוני הלמ"ס ,באשר לשיעורי המגזרים באוכלוסייה.
המדגם הסופי של גל איסוף הנתונים השני במסגרת סקר - SHAREישראל כלל 2,464
משיבים ,מתוכם  1,834משיבים ) (74%היוו את המדגם האורכי 420 ,משיבים ) (17%הוספו
כמשקי בית חדשים ו  210-משיבים ) (9%היו בני/בנות זוג ממשק בית מהמדגם האורכי ,שלא
השיבו לסקר בגל הראשון .בחלוקה לפי מגדר ,כלל מדגם הגל השני  1,400נשים ) (56.8%ו -
 1,064גברים ) .(43.2%מתוך כלל המשיבים מהגל הראשון 184 ,נפטרו במהלך התקופה שבין
שני הגלים .על כן ,נאספו פרטים חיוניים עליהם ועל תנאי פטירתם מאדם קרוב שהכיר אותם
היטב .ראיונות אלה כונו ראיון יציאה .סך כל מדגם הגל השני ,כולל משיבי ראיונות היציאה,
כלל  2,648משיבים.
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לוח  1.2מדגם - SHAREישראל בחלוקה למגזרים ,לפני ואחרי הפעלת משקולות – גל שני
גודל המדגם -
ללא משקולות

גודל האוכלוסייה -
נתוני הלמ"ס*

גודל המדגם  -לאחר
הפעלת משקולות

%

N

%

%

יהודים ותיקים

72.6

1,638

66.5

71.1

ערבים ישראלים

9.9

311

12.6

10.0

עולים מבריה"מ
לשעבר )אחרי (1989
לא הוגדרו

17.5

500

20.3

18.3

15

0.6

0.5

סה"כ

100

2,464

100

100

*נכון לשנה שנערך בה הגל השני

תרשימים  1.2 ,1.1ו  1.3-מציגים את התפלגות משיבי המדגם האורכי )אלה שהשתתפו בשני
גלי איסוף הנתונים הראשונים של סקר - SHAREישראל( לפי מגדר ושכבות גיל .תרשים 1.1
מציג תמונה כללית באשר להתפלגות המגדר בכל שכבת גיל שנדגמה בסקר .ניתן לראות כי
מלבד קבוצת בני ה ) 74–70-שהיה בה ייצוג זהה לשני המינים( ,בשאר קבוצות הגיל היה ייצוג
גדול יותר לנשים מאשר לגברים.
תרשים  1.1התפלגות משיבי המדגם האורכי לפי מגדר ושכבות גיל
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תרשים  1.2מציג את התפלגות משיבי המדגם האורכי בתוך שכבות הגיל השונות עבור כל מין
בנפרד )כפי שנמדד בסקר ,לפני הפעלת משקולות כלשהן( ,בהשוואה לנתונים המקבילים מסקר
הלמ"ס .אף כי ברוב שכבות הגיל ניכרת התאמה טובה בין נתוני סקר -SHAREישראל והלמ"ס,
הרי יש הבדלים בין שני הסקרים בקרב קבוצות גיל מסוימות .למשל ,ניתן לראות ייצוג רב יותר
לבני  69– 65בסקר -SHAREישראל לעומת סקר הלמ"ס ,עבור שני המינים .תמונה דומה
משתקפת עבור בני  ,59–55אם כי במקרה זה הפער קיים בעיקר בקרב הנשים .לעומת זאת,
בקרב בני  85ומעלה ,ייצוג המשיבים במסגרת סקר -SHAREישראל נמוך יותר מאשר בסקר
הלמ"ס ,עבור שני המינים.
בהתאם לנוהל המקובל בסקרים מסוג זה ,נבנו משקולות מיוחדות לצורך התאמת שיעורי
המשיבים מקבוצות גיל ומגדר שונות לשיעורים המוכרים באוכלוסייה .תרשים  1.3מראה כי
הוספת המשקולות תרמה לצמצום הפערים בקבוצות גיל מסוימות )בעיקר בקרב הנשים( ,אם כי
בחלק מהקבוצות תרומתה הייתה פחותה .בימים אלה מתבצעת המלאכה של חישוב המשקולות
של מדגם הפאנל )האוכלוסייה שרואיינה בשני הגלים(.
המשתנים בסקר
כפי שצוין קודם ,פרויקט  SHAREשואף לייצר מסגרת רב תחומית למחקר ) & Börsch-Supan
 .(Jürges, 2005לשם השגת מטרה זו ,נוצרו בשני גלי איסוף הנתונים הראשונים פרקים
) (modulesשל שאלות הסקר ,המייצגות קבוצות נתונים שונות :משתני דמוגרפיה ,בריאות
פיזית ונפשית ,תפקוד קוגניטיבי ,סיכונים התנהגותיים )כמו עישון ושתיית אלכוהול( ,נתונים
על אודות טיפולים רפואיים ,מצב תעסוקתי ,הכנסות ופנסיה ,גודל משק הבית והרכבו,
פעילויות חברתיות ותמיכה ,נתוני דיור ,צריכה ,נכסים פיננסיים וריאליים ,ציפיות לעתיד ועוד.
בנוסף ליחידות שפורטו לעיל ,כלל סקר  SHAREשתי מדידות של תפקודם הפיזי של
המרואיינים .בראשונה נמדדה עוצמת אחיזת כף היד של המרואיינים ,תוך שימוש בדינמומטר
לאחיזת יד ,ובשנייה נמדדה מהירות ההליכה של מרואיינים בני  75ומעלה או של אלה שדיווחו
על קשיים בהליכה ,ללא קשר לגילם .הריאיון שהועבר בגל איסוף הנתונים השני כלל שתי
מדידות תפקוד נוספות וראיון יציאה לאחר פטירה ,שלא נכללו בגל איסוף הנתונים הראשון.
המבחן הראשון מדד את יכולת המרואיין לעבור ממצב של ישיבה למצב עמידה .המבחן השני
בחן את יכולת הנשיפה ואת קיבולת הריאות של המרואיין .ראיון היציאה נועד לאסוף מידע על
אודות משתתפי הגל הראשון שנפטרו בתקופה שבין שני הגלים .לריאיון זה השיב אדם קרוב
לנפטר ,והוא נשאל בו על היבטים שונים של שנת החיים האחרונה של הנפטר.
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תרשים  1.2התפלגות משיבי המדגם האורכי לפי מגדר ושכבות גיל – לפני הפעלת משקולות
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לבסוף ,יצוין כי בגרסה הישראלית של הסקר נכללו שני גופי שאלות ייחודיים בגל הראשון
)ולמרואיינים החדשים בגל השני( בשאלון למילוי עצמי ,שלא נכללו בשאלוני SHARE
במדינות האחרות .גופים אלו כללו התמודדות עם טראומה במהלך החיים ועמדות ביחס
להעלאת גיל הפרישה במסגרת הרפורמה הפנסיונית שהושקה בשנת .2004

המחקרים הכלולים באסופה זו
הספר מורכב משלושה חלקים עיקריים .הפרקים בחלק הראשון דנים בהיבטים כלכליים ,החלק
השני בוחן נושאים נבחרים בתחום הבריאות והחלק השלישי מציג עבודות מתחום הרווחה.
כלכלה
החלק הכלכלי נפתח בשני מחקרים שבוצעו על ידי לאה אחדות ,אביעד טור -סיני וריטה
טרויצקי .הראשון מביניהם מוצג בפרק  2ומביא תמונה רב ממדית של הרווחה הכלכלית של
בני  50ומעלה ומשפחותיהם בשנים  2005ו ,2010-וזאת באמצעות מדדים מצרפיים של עוני
וחלוקת הכנסות ומדדי רווחה סובייקטיביים .התמונה המצטיירת מהממצאים היא שממדי העוני
ואי השוויון נותרו יציבים למדי ב  2010-בהתאם לרוב המדדים ,ולפי מדדים אחדים אף חל
שיפור מסוים .בשתי השנים חיו כרבע מכלל בני ה 50-ומעלה במשפחות עניות ,מדדי אי
השוויון להכנסה הכוללת את זקיפת שירותי דיור בבעלות ומדדי אי השוויון לעושר הנקי נותרו
יציבים ,אולם מדד ג'יני לאי שוויון התחלקות ההכנסה הפנויה ירד בכ  ,4%-והחמישון הראשון
נהנה מנתח גדול יותר של ההכנסה על חשבון שכבות הביניים של אוכלוסיית המבוגרים.
ישראל ממוקמת גבוה בסולם המדרג את מדינות -SHAREאירופה לפי רמת אי השוויון ,אך
בדומה למדינות מערביות רבות ,גם בישראל בולטת התופעה של פערים עמוקים יותר
בהתחלקות העושר הנקי לעומת התחלקות ההכנסה השוטפת .המדדים הסובייקטיביים לרמת
החיים מלמדים על שיפור שחל בתפיסת ההלימות הכלכלית בקרב בני  50ומעלה ,אך רק בקרב
הלא-עניים .לעומת זאת ,בהשוואה ל ,2005-שיעור גבוה יותר מקרב העניים דיווחו ב  2010-על
קושי להסתדר כלכלית או על הרעה במצב הפיננסי .הממצאים המתייחסים לסיכונים להיקלע
לעוני עם חלוף פרק זמן של ארבע שנים או לחיות בעוני מתמשך מצביעים על פגיעותם הגדולה
יותר של הצעירים יותר מקרב בני ה 50-ומעלה ,של הערבים ,של הסובלים מתחלואה רבה יותר,
של המשכילים פחות ,של מחוסרי התעסוקה בשני הגלים או בגל השני ושל מי שאיבד את בן
זוגו.
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פרק  3בוחן את השינויים בדפוסי ההשתתפות בכוח העבודה של ישראלים מבוגרים בני
 69–50בתקופה שבין  2005ל ,2010-ועוקב אחר המעברים בין מצבי תעסוקה שונים בזיקה
למגוון רחב של מאפיינים סוציו-דמוגרפיים וכלכליים .על רקע ההעלאה ההדרגתית של גיל
הפרישה לנשים ולגברים במהלך התקופה שבין שני גלי הסקר ,מצביעים הממצאים על עלייה
בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של המבוגרים אף בגילים צעירים יחסית מגיל הפרישה .הם
גם מעידים שהתפנית בשיעור ההשתתפות לפי גיל ב  2010-אכן מתרחשת בגיל הפרישה החדש
–  67לגברים ו  62-לנשים – או בסמוך לו .רק בקרב  20%מכלל בני ה 69– 50-בגל הראשון חל
שינוי במצב השתתפותם בכוח העבודה בין שני גלי החקירה ,ואילו מצבם של השאר נשאר ללא
שינוי ,בין שנותרו במעגל המשתתפים בכוח העבודה ) (42%ובין שמחוצה לו ) .(38%גיל,
מגדר ובריאות ,ובייחוד הרעה במצב הבריאות ,ממלאים תפקיד מכריע בהחלטת האדם המבוגר
להישאר בכוח העבודה ,לצאת ממנו או להיכנס אליו .כצפוי ,למשתנים אלה השפעה שלילית
על ההשתתפות בכוח העבודה .המשאבים הכלכליים העומדים לרשות האנשים לעת פרישתם,
כמו רמת העושר ,בעלות על דירה ,זכאות לפנסיה ועבודת בן הזוג ,נמצאו אף הם כגורמים
המעודדים יציאה ממעגל המשתתפים בכוח העבודה או המונעים כניסה אליו ,וכגורמים
המעודדים פרישה חלקית מעבודה .גם תפיסת העובד את איכות העבודה שלו ממלאת תפקיד
בהחלטתו לפרוש חלקית או לחלוטין ,כאשר עמדות חיוביות של העובד כלפי עבודתו בהיבט
של המאמץ הפיזי הנדרש או בהיבט של חופש החלטה או ההזדמנות להתפתח מפחיתות את
הנטייה לעזוב את המשרה המלאה.
המחקר המדווח בפרק  4שנכתב על ידי גיל בן צבי והווארד ליטווין בוחן את הגורמים
הקשורים לאורך זמן לתפיסה הסובייקטיבית שההכנסה אינה מספקת .החוקרים בדקו משתנים
אחדים ביחס לתפיסתם הסובייקטיבית של המשיבים לגבי הקושי "לגמור את החודש" ,או כפי
שכינו זאת" ,הלימות כלכלית נתפסת" .החוקרים מצאו כי חלק ניכר מהקושי הכלכלי הנתפס
בגל השני של הסקר הוסבר על ידי קושי שכזה בגל הראשון ,דבר המעיד על הקושי להיחלץ
ממצב כלכלי ירוד בגיל המבוגר )אם כי המבוגרים ביותר ,בני  80ומעלה ,נטו פחות להרגיש
קושי כלכלי( .ירידה בהכנסה מהגל הראשון לשני הייתה קשורה באופן בלתי תלוי לקושי לגמור
את החודש ,כמו גם ההשתייכות לקבוצות האוכלוסייה )ערבים ועולים מברית המועצות לשעבר
לאחר  ,(1989תדירות תפילות ובריאות לא טובה .לעומת זאת ,השכלה ותקוות לעתיד מיתנו
קושי כלכלי סובייקטיבי.
ענת רול חקרה את הגורמים המנבאים העברות כספיות מהורים לילדיהם הבוגרים לאורך
זמן .תוצאות המחקר שלה מוצגות בפרק  .5רול מצאה כי בקרב אוכלוסיית היהודים הנתינה
היא התנהגות מתמשכת ,יותר מאשר אירוע חד פעמי ,ושהנתינה קשורה באופן חיובי לרמת
ההכנסה .מאפיינים אחרים ,כמו מספר הילדים וקושי כלכלי נתפס )הנושא שנחקר בפרק
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הקודם( ,הפחיתו את הסיכוי שההורה היהודי המבוגר ייתן כסף לילדיו .אצל המשיבים הערבים
רק רמת ההכנסה ניבאה העברות כלכליות לילדים הבוגרים.
בריאות
טל ספלטר ,ג'ני ברודסקי ויצחק שנור פותחים בפרק  6את החלק המוקדש למחקרים בנושאי
בריאות במחקרם על השיפור וההידרדרות ברמת התפקוד בעת זִקנה .לשם כך התמקדו
במשיבים בני  60ומעלה .הם מצאו כי אמנם דווח על הידרדרות תפקודית אצל חלק מהמשיבים,
אך גם על שיפור אצל אחרים .ההידרדרות הייתה קשורה לגיל מבוגר ,למעמד חברתי כלכלי
נמוך ,להשתייכות לקבוצות מיעוט ולמספר המחלות ומידת החרפת התחלואה .נראה כי ניתן
לבלום לפחות חלק מההידרדרות התפקודית בגיל המבוגר על ידי צמצום אי השוויון בחברה
הישראלית.
הפרק הבא ,פרק  ,7מאת ורדה סוסקולני ,גייל אוסלנדר ואוברי סוסקולני ,דן במשתנים
המסבירים את השימוש בשירותי בריאות השן לאורך זמן אצל בני  65ומעלה .החוקרים מצאו
כי מידת השימוש בשירותים אלה נמוכה יחסית ויורדת עם הזמן .מצב כלכלי טוב על פי תפיסת
המשיב קידם את השימוש בשירותי בריאות השן .לעומת זאת ,גיל וקבוצת אוכלוסייה )ערבים
ועולים מברית המועצות לשעבר לאחר  (1989ניבאו שימוש מופחת .אם כן ,גם בהיבט זה של
טיפול רפואי מתבטאות השלכותיו של אי השוויון בבריאות בחברה הישראלית.
רביע חלאילה בחן את תפיסת הבריאות העצמית של בני  50ומעלה .מניתוחיו
הסטטיסטיים ,המוצגים בפרק  ,8עולה כי תפיסת בריאות לאורך זמן קשורה להתנהגויות
בריאותיות .עישון והשמנת יתר הרעו את תפיסת הבריאות אך פעילות גופנית שיפרה אותה,
וזאת לאחר שנלקחה בחשבון תפיסת הבריאות של המשיב מהגל הראשון .ממצא מעניין ויוצא
דופן התגלה בהקשר של קבוצת אוכלוסייה ,כאשר אצל הערבים בלטה תפיסת בריאות
סובייקטיבית חיובית יותר מאשר אצל היהודים למרות היותם חולים יותר .ייתכן כי התמיכה
המשפחתית הענפה בקרב אוכלוסייה זו גורמת להרגשה הטובה על אף המצב הבריאותי הירוד.
פרק  9עוסק בבריאות הנפשית .ליאת איילון ועדי מאיר בחנו את הגורמים הקשורים
לירידה בתפקוד הקוגניטיבי אצל כלל משיבי סקר - SHAREישראל .החוקרות מצאו כי נצפתה
ירידה בחמישה מתוך שישה מדדי תפקוד קוגניטיבי שונים .כמו כן מצאו כי הירידה הייתה
קשורה לעלייה בגיל ,בעוד השכלה ופעילות גופנית שימשו כגורמים מגנים .ממצא מעניין נוסף
הוא שהעולים מברית המועצות לשעבר היו בסיכון מסוים לירידה הקוגניטיבית ,וזאת על אף
היותם משכילים יותר ,בדרך כלל ,מה שמעיד על אפקט אפשרי של הגירה בגיל מבוגר.
אסתר יקוביץ הקדישה את העיון שעשתה לתחום השירותים הניתנים לקשישים בביתם
על מנת לאפשר להם לנהל חיים עצמאיים ככל האפשר :טיפול אישי ,עזרה ביתית וקבלת
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ארוחות מוכנות .תוצאות עבודה זו מובאות בפרק  .10המחקר ,על משיבים בני  60ומעלה,
הראה שגורמי צורך בריאותיים הם שניבאו את מידת השימוש בשירותי טיפול ביתי .מאידך,
ככל שמשק הבית כלל יותר אנשים ,ירד הסיכוי לשימוש בשירותים אלה .כמו כן נצפה קיזוז
חלקי בין השימוש בשירותים השונים בתוך הבית ,אך לא בשירותים אחרים הניתנים מחוץ
לבית.
רווחה
עמית שרירא מציג בפרק  11את תוצאות מחקרו על האפקט המצטבר בגיל מבוגר של אירועי
חיים קשים .מהמחקר עולה כי טראומה אישית ,בפרט בתחום הבריאות ,הייתה קשורה לתפקוד
טוב פחות ולרווחה אישית מופחתת .ההשפעה של טראומה מצטברת גדלה עם קושי נפשי.
הווה אומר ,הסובלים מתסמינים דיכאוניים נתונים בסיכון גדול יותר לפגיעה ברווחתם כתוצאה
מהצטברות של אירועי חיים קשים.
בפרק הבא ,פרק  ,12מבחינים שרון שיוביץ-עזרא ורפי נחמיה בין סוגי בדידות בקרב
המבוגרים :בדידות זמנית לעומת בדידות כרונית .הממצא שעלה במחקרם ,לפיו ארבעה מתוך
כל עשרה משיבים במדגם המחקר חוו בדידות כלשהי ,צריך להדליק נורה אדומה .עם זאת,
הבדידות הכרונית ,שהיא המדאיגה ביותר ,נצפתה פחות .הגורם שהסביר ביותר את הבדידות
על שני סוגיה היה היעדר בן או בת זוג .ממצאים אלה ואחרים בפרק מצביעים על סיכון חברתי
הדורש מענה ממערכות הרווחה.
בפרק  ,13פרק הסיום של חלק זה ושל אסופת המאמרים בכלל ,מציגה ליאת איילון
ממצאים ראשוניים מהראיונות שבוצעו עם הקרובים של משיבים שנפטרו בין שני גלי הסקר.
מטרת המחקר שלה הייתה ללמוד על תנאי החיים של הנפטרים בשנתם האחרונה .במחקר
נתגלו שני ממצאים בולטים .ראשית ,עיקר הטיפול שקיבלו אותם האנשים בשנת חייהם
האחרונה ניתן על ידי בני משפחה ומקורבים אחרים ולא על ידי מטפלים בתשלום .שנית ,רוב
הנפטרים מתו בבתי חולים או בבתי אבות ,דבר ההופך את חוויית המוות אצל המבוגרים
בישראל לעניין ציבורי למדי.
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תמורות במחצית השנייה של החיים
בבואנו לסכם את התמורות העיקריות שנתגלו באמצעות נתוני המעקב הראשיים של סקר
-SHAREישראל ,יש להבהיר כי פעולת איתורן של התמורות נותנת אמנם תמונה חשובה ,אך
תמיד יש יוצאים מן הכלל .למעשה ,במחצית השנייה של החיים רב השוני על הדומה .בעברם
את השלבים השונים של מהלך החיים ,צוברים אנשים חוויות ייחודיות ,אירועים משמעותיים
שונים ,משאבים מתגמלים במידות שונות ו/או הפסדים כואבים כאלה ואחרים .צירוף ייחודי זה
של מה שמכונה "אירועי חיים" ,כפי שתועד למשל בפרק שכתב עמית שרירא ,יוצר שוני בין
אדם לרעהו .שוני זה מגיע לשיא בגיל המבוגר מאוד ,כאשר האדם צובר את מספר אירועי
החיים הרב ביותר ,יחסית לצעירים ממנו .על כן ,מפאת ההצטברות של אירועי חיים אלה ושל
משאבים שונים ,המבוגרים ביותר בכל חברה הם גם האנשים השונים ביותר זה מזה .לכן,
בזיהוי תמורות כלשהן בחקר מדעי החברה בכלל ובחקר הגרונטולוגיה בפרט ,יש להיזהר
מקביעת תיוגים מקובעים או מהתעלמות ממצבים יוצאי דופן .יחד עם זאת ,זיהוי התמורות
ההולכות ומתרבות חיוני להבנה טובה יותר של מה שמתרחש אצל האוכלוסייה המבוגרת
ביותר .אם נשכיל לאתר את התמורות הרווחות אצל אוכלוסייה זו ,נוכל להגיב בהתאם כחברה,
אם באמצעות קביעת מדיניות שמחזקת את התמורות הנתפסות כחיוביות ואם באמצעות הכנת
ַמענים מסודרים לאתגרים המסתמנים כתוצאה מאותן תמורות הנתפסות כחיוביות פחות.
התמורות העיקריות שנמצאו עד כה מתוך נתוני - SHAREישראל ואשר תועדו במחקרים
המוצגים בספר זה ,מראות כי עם התקדמותם בגיל של משתתפי הסקר התגלו ירידות בתחומים
שונים ,בעיקר בתחומי הבריאות והתפקוד .עם זאת ,חשוב להדגיש כי נצפו גם שיפורים .ממצא
בולט נוסף הוא שמצבים אחדים בגל השני הושפעו ,ככל הנראה ,ממצב קודם .הווה אומר,
קיומו של מצב מסוים בגל הראשון הסביר באופן ניכר את קיומו של אותו מצב גם בגל השני.
ממצא זה נצפה ביחס להלימות כלכלית נתפסת ,לבריאות נתפסת ולעוני .יחד עם זאת ,נצפתה
גם ניידות לא מבוטלת במצב הכלכלי של אנשים :רבים מצליחים לשפר את מצבם ,אך מנגד
רבים גם נקלעים למצבי מצוקה מתמשכים .ממצא חשוב נוסף נוגע לעלייה בשיעורי
ההשתתפות של בני  50ומעלה בשוק העבודה ,בין היתר כתגובה לדחיית גיל הפרישה שיושמה
בפרק הזמן שבין שני הגלים ולחיזוק הזיקה גם של הצעירים יחסית לשוק העבודה .התצפית
העיקרית הרביעית העולה מאסופת מחקרים זו היא שחלק לא מבוטל מהקושי בגיל מתקדם,
כפי שהשתקף בתמורות שחלו במעבר בין שני הגלים ,נעוץ בתנאי אי השוויון השוררים בחברה
הישראלית .הכרחי אפוא להשתמש בממצאי סקר -SHAREישראל כמנוף לשינוי חברתי ,אם
ברצוננו לשפר את מצבם של האזרחים הוותיקים ביותר.
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תודות
בראש ובראשונה נתונות תודותינו העמוקות לאותם המשיבים ,למעלה מ  2,500-איש ואישה,
שנתנו מזמנם כדי לספק את מסד הנתונים הנחוץ לקיומו של מפעל כמו -SHAREישראל.
המחקרים המעניינים והחדשניים המוצגים באסופה זו לא היו ניתנים לביצוע ללא שיתוף
הפעולה של אותם המשיבים ,סבלנותם ונכונותם לתרום לקידום המדע הגרונטולוגי.
עבודת השדה של סקר -SHAREישראל הצליחה גם בזכות עבודתם המקצועית והמסורה
של צוות העובדים במכון ב.י .ולוסיל כהן לחקר דעת הקהל באוניברסיטת תל אביב .ברצוננו
לציין את עזרתו הרבה והליווי הידידותי של פרופסור נח לוין אפשטיין שעמד בראש המכון
בעת יציאת הפרויקט לדרך ,ומאז באופנים שונים .כמו כן תודותינו לפרופסור יוסי שביט
שמילא תפקיד זה במשך הגל השני לשביעות רצוננו המלאה .תודה מיוחדת והוקרה רבה נתונות
לשלוש חברות צוות המכון שבלעדיהן לא היה ניתן להשלים את הפרויקט עד כה בהצלחה כה
רבה :ד"ר ענת אורן ,המנהלת המדעית של המכון ,ד"ר אירית אדלר שהייתה אחראית על עבודת
השדה ומזל דודו -הלוי אחראית מחקרי פא"פ ,מנהלת אדמיניסטרטיבית .כמו כן ,לא היה ניתן
להשלים את העבודה ללא מאמציהם הרבים של צוות המראיינים ועובדים רבים נוספים מצוות
המכון.
כל פרויקט מחקר מתבצע בזכות תמיכה כספית מגורם כלשהו .מפעל - SHAREישראל
זכה לחבירת כמה גורמים מהארץ ומחו"ל שהבטיחו את התשתית הפיננסית הדרושה לקיום
הסקר על שני גליו .נתחיל עם התומכים מבית לפי סדר כרונולוגי .הראשונים לתמוך בסקר היו
אנשי המוסד לביטוח לאומי .הערכתנו הרבה נתונה למנכ"לים יגאל בן שלום ואסתר דומיניסיני
ולחברי ועדת המחקר של המוסד והיו"ר שלה חזקי ישראל .הפרויקט נתמך מאוד גם על ידי
פרופסור לאה אחדות ,אחת משני העורכים של אסופה זו ,שעמדה בראש אגף המחקר והתכנון
של המוסד בעת תחילת פרויקט - SHAREישראל ,כמו גם על ידי סמנכ"ל המחקר והתכנון
הנוכחי ,ד"ר דניאל גוטליב.
אנו מודים מאוד לאנשי שני המשרדים הממשלתיים שבלעדיהם לא היה ניתן לקיים את
פרויקט - SHAREישראל .ראשית ,נתונות תודותינו למשרד המדע והטכנולוגיה ,שתמיכתו
בהקמת מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל באוניברסיטה העברית סיפקה את
התשתית הארגונית הנחוצה לניהול הפרויקט בישראל .בהקשר זה ברצוננו לציין גם את
העבודה הפורייה מול אבי ענתי ,סמנכ"ל משרד המדע והטכנולוגיה.
פרויקט -SHAREישראל נתמך במיוחד על ידי המשרד לענייני גמלאים שהפך ברבות
הימים למשרד לאזרחים ותיקים .צוות המשרד הבין את חשיבותה של יצירת תשתית מחקרית
לשיפור הבנת הצרכים של האוכלוסייה המבוגרת ,ופעל רבות כדי לבסס את הסקר כמפעל
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חיוני .אנו מודים לשני המנכ"לים שעבדנו איתם ,ד"ר אבי ביצור ועו"ד אהרון אזולאי ,שתמכו,
עודדו ותיווכו במשך השנים למען קידומו של -SHAREישראל .כמו כן ברצוננו לציין את
עזרתם של מתאמת תחום הבריאות והרווחה במשרד ,זהרה כהן ,והיועץ המשפטי עו"ד סורל
הר-לב .כן יש לציין את עזרתם ותמיכתם של גורמים רבים אחרים במשרד שתקצר היריעה
מלציין את כל שמותיהם .תודה מיוחדת נתונה לסגנית השר ד"ר לאה נס שייצגה את סקר
-SHAREישראל מול הממשלה וקידמה את הכרת הממשלה בצורך להמשיך מפעל חיוני זה.
פרויקט - SHAREישראל נהנה גם מתמיכה נדיבה של גורמים אחדים מחו"ל .בראש
ובראשונה ברצוננו לציין את התמיכה הרבה שהתקבלה מהמכון הלאומי לזקנה של מכוני
הבריאות הלאומיים של ארצות הברית .אנו מודים לד"ר ריצ'ארד זוסמן ,לד"ר ג'ון פיליפס
וליתר חברי הסגל של המדור למחקר במדעי ההתנהגות במכון הלאומי לזקנה .חשוב לציין גם
את התמיכה החשובה שהתקבלה מהאיחוד האירופי באמצעות השתייכותנו לפרויקט .SHARE
אנו מודים מקרב לב לפרופסור אקסל ברש-סופן ,ראש פרויקט - SHAREאירופה ,על פועלו
הרב למען המשכיותו של - SHAREישראל במסגרת המפעל האירופי .לבסוף ,נזכיר את
התמיכה החשובה שהתקבלה מהקרן הגרמנית-ישראלית למחקר ופיתוח בגל הראשון של
פרויקט - SHAREישראל.
אין פרויקט בסדר גודל של -SHAREישראל יכול להתפתח ללא הנחייתם של מומחים
נבונים ומנוסים .הסקר בורך מתחילתו בסיוע ,בליווי ובתמיכה של מספר רב של אנשי אקדמיה
שתרמו מזמנם וממרצם לקדם את הסקר בישראל .בין המומחים הרבים בישראל שסייעו לנו
במסגרת ועדות ההיגוי נזכיר לפי סדר האלף-בית את הפרופסורים יצחק בריק ,יעקב גינדין,
עמיאלה גלוברזון ,מירי כהן ,אורלי מנור ,דב שמוטקין ,איתן ששינסקי ויוסי תמיר .אנו
מבקשים גם להודות למומחים מחו"ל ובמיוחד לפרופסור לינדה וייט מאוניברסיטת שיקגו
ולפרופסורים רוברט ויליס ודיוויד ויר מאוניברסיטת מישיגן ,על עזרתם הרבה במשך השנים.
נזכיר גם את השתתפותם הנקודתית של הפרופסורים דניאל כהנמן ,צ'רלס מנסקי ,עמיר
שמואלי ,יורם וייס ואריק גולד.
יש להכיר תודה לאנשי הרשות למחקר ופיתוח באוניברסיטה העברית ,שטיפלו בהיבטים
המורכבים הרבים של תקצוב הסקר :שרה צחייק ,אלינור סלייטר ,טובי אטלס ,ג'ין טרנר ,רות
פיש ,בועז נעים וד"ר ערן ורדי .כמו כן ,יש לציין את תרומתם של הצוות האקדמי והמנהלי של
בית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית ע"ש פאול ברוואלד באוניברסיטה ,על דאגתם
לפרטים הדרושים לניהול הפרויקט .ראשי בית הספר במשך השנים – הפרופסורים הלל שמיד,
גייל אוסלנדר וג'וני גל ,דיקני המשנה – שולה ולר ודרורה ברדיצ'ב ,חשבת בית הספר עדנה
בורוט ועוזרת החשבת רלי פרסי.
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כמו כן אנו מודים לעמיתינו במסגרות האקדמיות שאנו פועלים בהן על כך שעודדו אותנו
להעמיק בעבודתנו המדעית באמצעות -SHAREישראל :צוות מכון ון ליר בירושלים והסגל של
המרכז האקדמי רופין עבור לאה אחדות ,ואנשי האוניברסיטה העברית בירושלים עבור הווארד
ליטווין .יצוין כי חלק מהממצאים המוצגים באסופת המאמרים הוצגו לראשונה בכנס שהתקיים
במכון ון ליר באוקטובר  ,2012ובו השתתפו בנוסף למחברי המחקרים גם נציגי המוסדות
התומכים.
יש להזכיר גם את חלקם המרכזי של שני הגופים המפעילים את פרויקט – SHARE
המכון לחקר הכלכלה של הזקנה במינכן ) (MEAהאחראי לניהול הפרויקט כולו וCentERdata-
מאוניברסיטת טילבורג בהולנד ,הארגון האחראי על ניהול הנתונים של הסקר .כמו כן נציין את
עזרתם החשובה של האנשים הרבים הפועלים בתוך שני הארגונים הללו שקצרה היריעה
מלהכיל את שמותיהם.
ללא כל ספק ,פרויקט -SHAREישראל חב את הצלחתו למאמציהם המרובים לאורך
השנים של אנשי צוות הפרויקט בישראל .נזכיר ונודה במיוחד לד"ר אלי ספיר ,יארוסלב יוסים
ומרינה מוצינוק ,שלושת האחראים לתפעול הפרויקט על גליו השונים בישראל .בזכות
שלושתם הגיעו הנתונים שנאספו לשימושם של חוקרים רבים .כמו כן אנו אסירי תודה לדניאלה
פסקל ,מנהלת המשרד של מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל ,שתיאמה וריכזה
אינספור פעולות חיוניות שבלעדיהן לא היה מתקיים - SHAREישראל כלל .דניאלה גם עמדה
בראש הצוות שהפיק את הספר .אנו מודים בהקשר זה לשולמית דוידוביץ שערכה את
הטקסטים ועיצבה את הדפוס ,למירב יצחקי על הגרפיקה ולגיל בן צבי על עזרתו הרבה
בכתיבת פרק המבוא בספר זה.
לבסוף אנו מודים לכל החוקרים באשר הם – אלה שנטלו חלק ביצירת הידע המופץ
בספר זה )תיאור אוטוביוגרפי על כל אחד מהם מוצג בתחילת הקובץ( ,החוקרים הנוספים
הנוטלים חלק בניתוח הנתונים מ SHARE-ואלה שעוד יבואו .ניתן להוריד את הנתונים
לשימוש מדעי ללא תשלום לאחר פעולת הרשמה פשוטה מהאתר של www.share- :SHARE
 .project.comכמו כן ניתן להיעזר בצוות מרכז הידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בקבלת מידע
והדרכה על הנתונים ,באמצעות אתר המרכז ,http://igdc.huji.ac.il :או בפנייה טלפונית למספר
 .02-5880001אנו מאחלים לכל הקוראים של אסופת המאמרים קריאה מהנה ,ולכל העוסקים
בפרויקט -SHAREישראל – המשך עבודה פורייה.
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.II

כלכלה

פרק 2
רמת חיים ,עוני ואי שוויון בקרב בני  50ומעלה
בראייה רב ממדית
לאה אחדות
ריטה טרויצקי
אביעד טור-סיני

מבוא
מצבה הכלכלי של האוכלוסייה המבוגרת ותנאי חייה עומדים במוקד העניין של החברה וקובעי
המדיניות החברתית כלכלית במדינות המפותחות .אף שמדינות רבות רשמו בעשורים
האחרונים הישגים בשיפור הרווחה הכלכלית של האוכלוסייה הקשישה ,עדיין נותרו
באוכלוסייה זו כיסים משמעותיים של עוני ,ובעיקר בקרב הנשים המבוגרות ) Brady & Kall,
 .(2007; Proctor & Dalaker, 2002; Smeeding et al., 2008הזדקנות האוכלוסייה ,הצפויה
להימשך גם בעתיד הנראה לעין ,הגבירה את הדאגה לרווחתה של האוכלוסייה המבוגרת ואת
הצורך להבטיח לה רמת חיים נאותה ,ובד בבד הובילה מדינות רבות להנהיג רפורמות מבניות
במערכות הציבוריות כדי למתן את הגידול הצפוי בהוצאה הציבורית על שירותים חברתיים
לקשישים ו/או כדי להגדיל את המקורות למימון שירותים אלה .התפתחויות אלה לא פסחו על
39
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ישראל .ישראל היא אמנם אחת המדינות הצעירות בקרב מדינות הOECD – Organisation for -

 ,Economic Co-operation and Developmentאך בשני העשורים  2030–2010היא צפויה
להזדקן בקצב מהיר ומספר הקשישים צפוי כמעט להכפיל את עצמו )פלטיאל ,ספוקלר
1
וקונילקו .(2011 ,הנתונים המתפרסמים על ידי פרויקט מחקר ההכנסה של לוקסמבורג )(LIS
מלמדים שרמת חייהם של הקשישים בישראל נמוכה יחסית לזו שמאפיינת מדינות מערביות
רבות ושפערי ההכנסה בקרבם רחבים למדי .ההשוואה הבינלאומית מצביעה גם על כך
שישראל נמנית עם המדינות המובילות בממדי העוני לא רק בכלל האוכלוסייה ,אלא גם
בהתייחס לאוכלוסייה הקשישה .ממצאים דומים עלו מהמחקר שהתבסס על נתוני הגל הראשון
של ) SHAREאחדות וביטון ;2008 ,אנדבלד וכהן .(2008 ,אמנם מדיניות הממשלה בשנים
 2010–2005היטיבה במעט עם הקשישים והגדילה את הקצבאות המשתלמות להם ,ובעיקר
למעוטי היכולת שבהם ולבני  80ומעלה ,אך עדיין כחמישית ממשפחות הקשישים מצויות
במעגל העוני )סקירה שנתית.(2011 ,
עבודה זו מתמקדת בניתוח השינויים שהתרחשו ברווחה הכלכלית של אוכלוסיית בני 50
ומעלה בישראל בתקופה שבין  2004ל 2010-על בסיס נתוני שני הגלים הראשונים של סקר
המעקב -SHAREישראל .מטבע הדברים ,השינויים במצבה של האוכלוסייה המבוגרת בתקופת
המעקב אינם רק פועל יוצא של מאפייניהם של המבוגרים ומשפחותיהם והשינויים שהתרחשו
בהם ,אלא גם של ההתפתחויות המקרו-כלכליות והמדיניות החברתית כלכלית שאפיינו את
התקופה .השנים  2008–2004היו שנים של צמיחה כלכלית נאה ,שלוּותה הן בעלייה בשיעורי
ההשתתפות בכוח העבודה והן בצמצום ממדי האבטלה )שהתרחבו עקב המיתון של השנים
 .(2003–2001יחד עם זאת ,השיפור בשוק העבודה הוביל לעלייה מתונה בלבד בשכר הריאלי
במשק .תהליך הצמיחה נבלם עם פרוץ המשבר הפיננסי העולמי – אם כי השפעתו על כלכלת
ישראל הייתה מתונה יחסית ,וכבר באמצע  2009הורגשה ההתאוששות של שוקי העבודה
ושוקי ההון .השנים  2010–2007היו שנים של עלייה ביוקר המחיה ושל פריחת שוק הדירות
ומחיריהן ,אך גם של שחיקה מסוימת בשכר הריאלי שרמתו חזרה פחות או יותר לזו שנרשמה
ב .2005-מבחינת המדיניות החברתית כלכלית הנוגעת לאוכלוסייה הקשישה ,חשוב לציין
בנוסף לשיפור ברמת קצבאות הזקנה את העלאת גיל הפרישה באופן הדרגתי בשנים –2004
 .2010מדיניות זו הובילה לעלייה מרשימה בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של בני 50
ומעלה.
המעקב אחר הרווחה הכלכלית של בני  50ומעלה בעבודה זו נערך בשני מישורים:
הראשון כלל מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים לרמת החיים והשינויים בה לאורך זמן,
1

הנתונים מופיעים באתר האינטרנט של פרויקט  LISבמסגרת ה key-figures-בנושא עוני ואי שוויון.
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כאשר במוקד הניתוח עמדו ממדי העוני ואי השוויון בהתחלקות ההכנסה והעושר .המדדים
חושבו הן עבור כלל האוכלוסייה המבוגרת בכל אחד משני הגלים והן עבור אוכלוסיית המעקב
שרואיינה בשני הגלים .במישור השני נערך ניתוח רגרסיה לניתוח של מוביליות כלכלית
המתמקד בגורמים המסבירים עוני מתמשך ,כניסה למעגל העוני או יציאה ממנו.
מבנה העבודה הוא כדלקמן :החלק הראשון מוקדש לסקירת ספרות ,ואילו החלק השני
מציג את בסיס הנתונים ,את הגדרות המשתנים והמדדים ואת שיטת המחקר לניתוח המעברים
בין מצבי עוני .ניתוח תוצאות המעקב מובא בחלק השלישי ולאחריו הדיון שחותם את העבודה.

סקירת ספרות
בדומה למחקרים רבים ,גם במחקר זה אומצה הגישה של הצגת תמונה רב ממדית של הרווחה
הכלכלית של הפרט או המשפחה באמצעות מספר מדדים אובייקטיביים וסובייקטיביים  .2שני
המדדים המקובלים ביותר לרמת הרווחה הכלכלית והשינויים בה הם ההכנסה הפנויה השוטפת
והתצרוכת המתוקנים לגודל המשפחה .כשמדובר בתצרוכת ,המדידה של רמת החיים יכולה
להתבסס על סך כל התצרוכת או על סעיפי הוצאה מסוימים כמו מוצרים בסיסיים .שיעור
ההוצאה על מוצרים בסיסיים בסך כל ההכנסה הוצע אף הוא בספרות כמדד רווחה ,כאשר
ההנחה היא שעלייה בשיעור ההוצאה על מוצרים בסיסיים מכלל ההכנסה מעידה על ירידה
ברמת החיים .מדדים נוספים לרווחה כלכלית הם ההכנסה הכוללת )הכנסה שוטפת בתוספת
זקיפת שווי השימוש בדירה בבעלות וברכב( והרכוש הנקי )שווי הנכסים הריאליים והפיננסיים
הנקיים מהתחייבויות( .הכנסה ותצרוכת הם אינדיקטורים לרווחה הנוכחית ,ואילו נכסים
חשובים לרווחה בעתיד ,שכן הם משמשים מגן בפני סיכונים כמו הרעה במצב הבריאות.
השימוש בהכנסה השוטפת הוא השכיח ביותר ברוב המדינות המפותחות ,וזאת בעיקר בשל
זמינות הנתונים מסקרים מדגמיים גדולים הנערכים באופן שוטף על ידי הגופים האמונים על
הסטטיסטיקה הלאומית או ממאגרי נתונים אדמיניסטרטיביים של גופים ציבוריים .הטיעון
המרכזי לתצרוכת כמדד לרווחה כלכלית הוא שלרשותה של המשפחה עומדים מעבר להכנסה
השוטפת מקורות נוספים לצריכה כמו רכוש .התצרוכת היא קירוב להכנסה פרמננטית והיא
 2סקירה מקיפה על מדידת רווחה כלכלית בממדים שונים ראה אצל אחדות לאה )" ,(2007על המוחלט
והיחסי בהגדרת קו העוני" .נייר לדיון במסגרת מחלוקות בכלכלה .התוכנית לכלכלה וחברה – מכון ון
ליר .כמו כן ,הגישה של הרחבת התשתית העובדתית על ממדי העוני תוך שימוש בכמה מדדים אומצה
גם על ידי הצוות הבין משרדי ל"פיתוח מדדי עוני נוספים" שמונה בשלהי  2006על ידי ראש הממשלה
אהוד אולמרט .הצוות הגיש את הדו"ח בראשית .2008
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יציבה יותר ,ולפיכך משקפת טוב יותר את רמת החיים על פני זמן ) .(Johnson, 2004טיעון זה
מקבל משנה תוקף כשמדובר באוכלוסייה המבוגרת ,הנשענת לאחר הפרישה על החיסכון
שצברה בתקופת העבודה .בהתאם לתיאוריית מחזור החיים ) ,(Modigliani, 1957פרטים
מחליקים את התצרוכת שלהם על פני תקופת חייהם והירידה בהכנסתם לאחר הפרישה אינה
אמורה להיות מלווה בירידה של ממש בתצרוכת.
מדידת העוני על בסיס הכנסה ותצרוכת אינה מצביעה בהכרח על סדרי גודל זהים.
במחקרים רבים נמצא כי עוני או אי שוויון הנמדדים על בסיס התצרוכת נמוכים יותר מאלה
הנמדדים לפי ההכנסה השוטפת ,וכי לא מתקיימת חפיפה מלאה בין מי שהכנסתו נמוכה לבין
מי שתצרוכתו נמוכה ) Fisher, Johnson, & Smeeding, 2012; Johnson, 2004; Johnson,
 .(Smeeding, & Torrey, 2005ממצאים אלה בולטים בהתייחס לאוכלוסייה המבוגרת .כך
למשל ,על בסיס נתוני סקר הבריאות והפרישה האמריקני ) (HRSנמצא כי רק כרבע מהעניים
לפי הכנסתם בארצות הברית היו עניים גם לפי רמת התצרוכת שלהם ,וכמחצית ממי שהיו עניים
לפי תצרוכת היו עניים גם לפי ההכנסה הפנויה .ההסתברות להיות עני הן לפי הכנסה והן לפי
תצרוכת הייתה נמוכה יותר בקרב מי שבבעלותם בית או רכוש פיננסי ) Hurd & Rohwedder,
 .(2006כמו כן ,ההכנסה והתצרוכת כמדדי רווחה אינם מצביעים בהכרח על אותם כיווני שינוי
על ציר הזמן ,גם אם ההכנסה והתצרוכת נלקחים מאותו בסיס נתונים .כך למשל ,נמצא כי
בשנים  2000–1990ירד העוני היחסי לפי הכנסה בקרב הפנסיונרים באנגליה ,אך לא העוני
היחסי לפי תצרוכת ) .(Brewer, Goodman, & Leicester, 2006גם דירוג מדינות על פי ממדי
עוני או אי שוויון בחלוקת המשאבים תלוי במדד הרווחה שעל בסיסו נערכת ההשוואה,
ושימוש במדדי רווחה אלטרנטיביים אינו מניב בהכרח תוצאות אחידות .בדרך כלל ההבדלים
שנמצאו בין מדינות ,למשל ברמת העוני של קשישים ,היו משמעותיים יותר כאשר המדידה
התבצעה לפי הכנסה או רכוש פיננסי מאשר לפי תצרוכת .התייחסות לשווי שירותי הדיור
בבעלות )וזקיפתו להכנסה( או לרכוש הכולל גם את ערך הדירה ממתנת אף היא את ממדי העוני
או את אי השוויון הכלכלי .ממצא זה משותף למדינות רבות ,אם כי ההשפעה של זקיפת הדיור
משמעותית יותר במדינות שבהן שיעור הבעלות על דירות גבוה )אחדות וביטוןBanks, ;2008 ,
Karlsen, & Oldfield, 2003; Banks, & Leicester, 2010; Bonsang, Perelman, & van den
;Bosch, 2005; Capéau & Pacolet, 2009; Cavapozzi, Paccagnella, & Weber, 2008
Christelis, Jappelli, Paccagnella, & Weber, 2009; Gorle & van den Bosch, 2008; Muriel

.(& Oldfiels, 2010; Paccagnella & Weber, 2005
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המדדים הסובייקטיביים לרווחה כלכלית כמו תפיסת הקושי להסתדר כלכלית משלימים
את המדדים האובייקטיביים  ,3ואחד ההדגשים במחקר מושם על החפיפה שבין הערכת הפרט
את השיפור או ההרעה במצבו הכלכלי לבין מצבו האובייקטיבי .כצפוי ,נמצא ששיעור האנשים
שחווים קושי להסתדר כלכלית גבוה יותר בקרב העניים מאשר בקרב הלא עניים ) Angelini,
 .(Brugiavini, & Weber, 2008בדומה לכך ,שיעור גבוה יותר של משפחות השקועות בחובות
)כמדד לפגיעות פיננסית( מעריכות שהן מתמודדות עם קשיים גדולים להסתדר כלכלית
) .(Christelis et al., 2009מתאם גבוה בין הערכה סובייקטיבית להערכה אובייקטיבית של
הרווחה נמצא גם בין הערכת הפרט את מיקומו בסולם המעמד הכלכלי חברתי לעוני לפי
תצרוכת ,בין הערכת הפרט את איכות חייו לעוני לפי תצרוכת ) (Banks & Leicester, 2010ובין
הערכת הפרט את מצבו הפיננסי בפועל לעוני לפי הכנסה ) Banks, Karlsen, & Oldfield,
.(2003
פרישה כרוכה בדרך כלל בירידה ברמת ההכנסה השוטפת .לפיכך ,בהשוואה לאלה
שנותרו מועסקים ,שיעור גבוה יותר מהפורשים מעריכים שמצבם הפיננסי הורע ושיעור גבוה
יותר מדווחים שקשה להם להסתדר כלכלית ) .(Angeliniet al., 2008בהתייחס לתצרוכת,
הממצאים מנתוני המעקב של הסקר האנגלי על זקנה )Demakakos, McMunn, & ) (ELSA
 (Steptoe, 2010מלמדים שהשינוי בשיעור ההוצאה על מוצרים בסיסיים בתקופת המעקב
מוסבר בעיקר על ידי שינויים במצב המשפחתי ובהרכב המשפחה :מעבר מזוג ליחיד מקטין את
ההוצאה ,מעבר מיחיד לזוג מגדיל את ההוצאה ועלייה )או ירידה( במספר הילדים מגדילה )או
מקטינה( את ההוצאה .במחקר מעקב זה נמצא גם שהפרישה לא השפיעה על שיעור ההוצאה,
ותוצאה זו עולה בקנה אחד עם ההשערה של החלקת התצרוכת לפי מודל מחזור החיים )בהנחה
שאין שינויים בהעדפות עם הפרישה(  .4היעדר השפעה מובהקת של הפרישה על רמת התצרוכת
של מזון נמצא גם במחקר על מדינות - SHAREאירופה ,למעט מדינות הדרום שבהן הפורשים
חוו נפילה בתצרוכת המזון ).(Angelini et al., 2008
המחקר שתיעד את השינויים באופייה של התפלגות ההכנסה ,הרכוש או התצרוכת של
האוכלוסייה המבוגרת בעשור האחרון באמצעות סקרי האורך  HRS ,SHAREו ELSA-הדגיש
את סוגיית המוביליות הכלכלית החברתית ואת התופעה של עוני מתמשך בקרב האוכלוסייה
 3ראו בהקשר זה גם פרק  4באסופת המאמרים.
 4מחקרים אחרים ,כמו המחקר האנגלי של באנקס ואחרים )(Banks, Blundell, & Tanner, 1998
והמחקר האמריקני של ברנהיים ואחרים ) ,(Bernheim, Skinner, & Weinberg, 2001תיעדו נפילה
בתצרוכת לאחר הפרישה בניגוד לתיאוריית מחזור החיים )פזל הפרישה( .הם מדגישים שנפילה
בצריכה אינה בהכרח נפילה בתועלת .למשל ,פורשים מצמצמים נסיעות לעבודה והוצאות על ביגוד,
היתרון של ייצור בבית )גינון ,בישול כביסה ועוד( עולה והעלייה בפנאי מאפשרת צריכה יעילה יותר
)לטיעון האחרון המתייחס לצריכת מזון ראה גם ).(Aguiar & Hurst, 2005, 2008
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המבוגרת .נתוני מדגם הפאנל של - SHAREאירופה משני הגלים הראשונים ) 2004ו(2007-
מלמדים על ניידות לא מבוטלת בין מצבי עוני ועל שיעור נמוך יחסית של הסובלים מעוני
מתמיד )) 25% :(Gorle & van den Bosch, 2008שבדיה( עד ) 46%שווייץ( מבני  50ומעלה
חוו עוני בגל הראשון או השני ,כאשר שיעור העניים בשני הגלים מכלל מדגם הפאנל נע מ-
 .10%– 5%ניתוח דו משתני הראה שברוב מדינות -SHAREאירופה תופעת העוני המתמשך
בלטה יותר בקבוצת הגיל  64–50מאשר בגילאי  65ומעלה וכן בקרב אלה שדיווחו על הרעה
במצב בריאותם .כמו כן ,המחקר גילה ניידות רבה לא רק בין מצבי עוני ,אלא גם במיקומם
היחסי של המשפחה או של הפרט בסולם ההכנסות :אנשים רבים נעו מהחמישונים הנמוכים
לחמישונים העליונים ולהפך.5
ניתוח רב משתני של גורמי הסיכון לעוני מתמשך או לכניסה למעגל העוני )של אלה שלא
היו עניים בראשית תקופת המעקב( מעלה כי המנבאים החזקים הם שינוי במצב המשפחתי
מנשוי ללא נשוי )בעיקר התאלמנות( ושינוי בהרכב המשפחה )מספר ילדים( ,פרישה מעבודה
ובמידה פחותה יותר )אם בכלל( מצב הבריאות ,גיל והשכלה .ממצאים אלה התגלו ,למשל,
במעקב אחר רמת העוני )הנמדדת לפי אחוז ההוצאה על מוצרים בסיסיים מתוך ההכנסה( בקרב
בני  50ומעלה על בסיס נתוני הגל השני ) (2005–2004והגל הרביעי ) (2009– 2008של סקר
האורך האנגלי ) .(Muriel & Oldfield, 2010) (ELSAחשיבותם של היסטוריית העוני ,השינוי
במצב המשפחתי ,השינוי במצב התעסוקה ומצב הבריאות כמנבאים של עוני ושל עוני מתמשך
בחיי הזקנה עולה גם מממצאיהם של מחקרי מעקב שהתמקד ו בנשים מבוגרות .כך למשל,
6
מחקר שהתבסס על סקר האורך הלאומי של נשים מבוגרות בארצות הברית )Lee) (NLS-MW
 (& Shaw, 2008הראה כי השינוי במצב המשפחתי מנשואה ללא נשואה היה מובהק בהשפעתו
החיובית על הסיכוי של האישה להיות ענייה בגיל הפרישה – וזאת בשתי קבוצות הגזע ,לבנות
ואפרו -אמריקניות .היסטוריית העוני נמצאה כמנבא חזק של עוני בגיל הפרישה בכל קבוצות
האוכלוסייה לפי גזע ומצב משפחתי התחלתי ,ואילו הפרישה מעבודה נמצאה כגורם סיכון רק
אצל לבנות נשואות ואפרו -אמריקניות לא נשואות .השכלה נמוכה היוותה גורם סיכון אצל
הלבנות בלבד ,ואילו הרעה במצב הבריאות נמצאה מובהקת באופן גבולי אצל אפרו-
אמריקניות לא נשואות .מחקרים שהתבססו על סקר האורך האמריקני  HRSהסבירו את הכניסה
 5כך למשל ,מטריצת המעברים בין החמישונים של האוכלוסייה הקשישה שפרשה מעבודה מלמדת ש-
 40%מהפורשים שהיו בגל הראשון בחמישון הראשון נותרו בו גם בגל השני ,ומצבם של שאר
הפרטים הוטב והם התפזרו באופן שווה למדי בין שאר החמישונים .תמונה דומה עולה מניתוח
הניידות של החמישון העליון )(Gorle & van den Bosch, 2008
 6המחקר עקב אחר נשים בארצות הברית בשנים ) 2001–1967מאמצע תקופת החיים ,גיל  ,34–30ועד
לגיל הפרישה .(68–64 ,הממצאים מתייחסים למעקב בשנים  2001–1992ומתבססים על מודלים
לוגיסטיים לכל אחת מארבע קבוצות האוכלוסייה לפי מצב משפחתי ב) 1992-נשואה לעומת לא
נשואה( ולפי גזע )לבנות לעומת לא לבנות(.
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למעגל העוני אצל אלמנות )בהשוואה לנשים אחרות( בגורמים נוספים כמו גיל ההתאלמנות
).(Angel, Jimenez, & Angel, 2007; Gillen & Kim, 2009; Sevak, Weir, & Willis, 2003
מחקרים אלה שיערו שנשים שהתאלמנו בגיל צעיר יותר חשופות יותר לעוני בתקופת האלמנות,
ושהירידה ברמת התמיכה הכספית מהביטוח הסוציאלי בעקבות פטירת בן הזוג מילאה תפקיד
מכריע בהגדלת הסיכוי של האלמנה להיכנס למעגל העוני.

בסיס הנתונים ,הגדרות המשתנים ושיטת המחקר
עבודה זו מתבססת על נתוני שני הגלים הראשונים של - SHAREישראל ומתמקדת במעקב אחר
הרווחה הכלכלית של אוכלוסיית הפאנל )שרואיינה בשני הגלים( .אוכלוסיית הפאנל מונה
 1,819פרטים ו 1,294-משפחות .הראיונות של הגל הראשון נערכו בין ספטמבר  2005לאוגוסט
 ,2006והמרואיינים נתבקשו לדווח על הכנסתם ברוטו )לפני תשלומי מסים ישירים והפרשות
אחרות( במהלך שנת  .2004הראיונות בגל השני נערכו בין אוגוסט  2009לאוגוסט  ,2010כאשר
הפרטים נתבקשו לדווח על הכנסתם הפנויה )לאחר מסים ישירים והפרשות( במהלך 12
החודשים האחרונים .פרק הזמן שחלף בין הריאיון של הגל הראשון לריאיון של הגל השני נע
בין  37ל 57-חודשים .בהיעדר משקלות של אוכלוסיית המעקב ,נעשה שימוש בחישוב מדדי
הרווחה במשקלים של משקי הבית מהגל הראשון ,אך הניתוח הרב משתני בוצע ללא שקלול.
ניתוח הנתונים לאוכלוסייה של כל אחד מהגלים בנפרד התבסס על המשקלים המתאימים לכל
גל.
הגדרת מדדי הרווחה
הרווחה הכלכלית של המשפחה נמדדה באמצעות שלושה מדדים אובייקטיביים :הכנסה כספית
פנויה ,הכנסה כוללת ורכוש; ובאמצעות שני מדדים סובייקטיביים :הלימות כלכלית נתפסת
והערכת השינוי במצב הפיננסי .בשל מגבלות זמניות אין באפשרותנו להתייחס להוצאה על
מזון כמדד של רווחה .7להלן הגדרות מדדי הרווחה:
הכנסה כספית פנויה – ההכנסה של כל בני משק הבית מכל המקורות הכספיים )עבודה,
קצבאות ופנסיות ,הכנסה מהון והכנסות אחרות( בניכוי מסים ישירים והפרשות .כדי לאפשר
השוואה של רמת ההכנסה בין שתי תקופות הסקר חושבה ההכנסה הפנויה עבור כל משפחה
 7בשני הגלים דיווחו המשפחות על ההוצאה שלהן על מזון )בגל הראשון גם על סך כל ההוצאה
לתצרוכת( ,אך בדיקת הדיווח בגל השני במרכז של -SHAREאירופה טרם הסתיימה.
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שרואיינה בגל הראשון ,כאשר המסים הישירים )מס הכנסה ,דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח
בריאות( נזקפו באמצעות הדמיה של פונקציות המסים הישירים שהיו בתוקף ב  ,2004-ועל
בסיס ההכנסה ברוטו שדווחה על ידי הפרטים ומאפייני הפרט הרלוונטיים לחישוב המסים )כמו
מצב משפחתי ,מגדר ומספר ילדים( .חישוב המס בוצע עבור כל מקור הכנסה בנפרד ובהתאם
לשיעורי המס החלים על כל מקור הכנסה .ההכנסה הפנויה של משק הבית הוגבלה בגבול
תחתון ברמה השווה לאחוז אחד מההכנסה החציונית ובגבול עליון ברמה השווה לעשר פעמים
ההכנסה החציונית ,וזאת כדי לצמצם את השפעתם של ערכים חריגים מאוד .8
הכנסה כוללת – הכנסה כספית פנויה בתוספת הכנסה זקופה מבעלות על דירה )4%
משווי הדירה(.
הכנסה )כספית או כוללת( לנפש סטנדרטית )תקנית( – הכנסה המתוקנת לגודל המשפחה,
בהתאם לשני סולמות שקילות חלופיים :סולם השקילות של המוסד לביטוח לאומי )שבו
עושים שימוש גם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגופים מחקריים אחרים( ,וסולם השקילות
של ה .9 OECD-
רכוש נקי – שווי הנכסים הפיננסיים והריאליים )בעיקר דירה ושווי עסק( בניכוי
ההתחייבויות )הלוואות( של המשפחה.
הלימות כלכלית נתפסת – הערכת הקושי להסתדר כלכלית על בסיס תשובת המרואיינים
לשאלה הבאה" :כאשר את/ה חושב/ת על סך כל ההכנסה החודשית של משק הבית שלך ,האם
היית אומר/ת שמשק הבית שלך מצליח להסתדר כלכלית?" כאשר סקאלת התשובות נעה על
סולם בן ארבע קטגוריות בין "בקושי רב" עד "בקלות".
הערכת השינוי במצב הפיננסי בשנה האחרונה – על בסיס השאלה "כאשר את/ה חושב/ת
על מצבך לפני שנה ,האם היית אומר/ת שמצבו הכספי של משק הבית שלך כיום השתפר מאוד
או השתפר במידת מה או נשאר כפי שהיה או הי דרדר במידת מה?"

 8שיטה זו נהוגה בפרויקט מחקר ההכנסות של לוקסמבורג .בפועל רק לכ 120-משפחות במדגם הפאנל
הייתה הכנסה הנמוכה מאחוז אחד של ההכנסה החציונית או הכנסה הגבוהה מפי עשרה של ההכנסה
החציונית.
 9להלן סולם השקילות של הביטוח הלאומי )ראה למשל ,סקירה שנתית:(2011 ,
נפש נוספת
8
7
6
5
4
3
2
1
מספר נפשות
נפשות
מספר
0.40
5.2 4.75 4.25 3.75 3.2 2.65 2.0
1.25
תקניות
בסולם השקילות של ה ,OECD-מספר המבוגרים הסטנדרטיים שווה לשורש של מספר הנפשות במשק
הבית .סולם זה אומץ גם על ידי פרויקט מחקר ההכנסות של לוקסמבורג ).(LIS
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מדידת עוני ואי שוויון
מדידת העוני לפי ההכנסה מתבססת על הגישה היחסית ,שלפיה משפחה נחשבת לענייה אם
הכנסתה לנפש סטנדרטית נמוכה מקו העוני .קו העוני נקבע בשתי רמות אלטרנטיביות 50% :ו-
 60%מחציון ההכנסה הפנויה לנפש סטנדרטית בקרב האוכלוסייה המבוגרת  ,10כאשר קו העוני
של  60%מהחציון מזהה את האוכלוסייה בסיכון לעוני .מדד תחולת העוני מוגדר כאחוז של
הנפשות )משפחות( העניות מכלל הנפשות )משפחות(.
במסגרת הניתוח של דפוסי התחלקות ההכנסה או הרכוש חושבו ארבעה מדדים :שני
המדדים הראשונים מקובלים במחקר האמפירי על אי שוויון :מדד ג'יני ומדד אטקינסון )לפי
 .11(ε =0.5הערך של מדד ג'יני ושל מדד אטקינסון נע בין ) 0שוויון מוחלט שבו החלק היחסי
של המשפחה בהכנסה שווה לחלק היחסי שלה באוכלוסייה( ל ) 1-אי שוויון מוחלט שבו
ההכנסה מרוכזת בידי משפחה אחת ( .12המדד השלישי הוא מדד לקיטוב )פולריזציה( בהכנסות
של פוסטר וולפסון ,13המעיד על המידה שבה ההכנסות של המשפחות המצויות בחצי התחתון
 10יש לשים לב שקו העוני אינו מוגדר על בסיס ההכנסה הפנויה של כלל האוכלוסייה ,אלא רק על בסיס
ההכנסה של האוכלוסייה המבוגרת .לפיכך ,במדידה זו קבוצת ההתייחסות של העניים הקשישים היא
האוכלוסייה הקשישה ולא כלל האוכלוסייה.
 11להלן הניסוח המתמטי של המדדים ,כאשר  yמסמן את ההכנסה y ,את ההכנסה הממוצעת ו n-גודל
האוכלוסייה.
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מדד ג'יני רגיש יחסית יותר להעברות הכנסה המתרחשות במרכז ההתפלגות מאשר בקצוות של
ההתפלגות .רגישותו של מדד אטקינסון תלויה בערך של  εהמשקף את "שנאת אי השוויון" ,כך
שהמדד רגיש יותר לשינויים בחלק התחתון של התפלגות ההכנסה מאשר לשינויים בחלק העליון של
ההתפלגות ככל ש  ε-גדל בערכו ולהפך.
 12עבור ערכים לא שליליים של ההכנסה.
 13מדד הקיטוב שבנו פוסטר ו-וולפסון מבוסס למעשה על חלוקת האוכלוסייה לשתי קבוצות של
משפחות :אחת שבה הכנסות המשפחה מעל החציון והאחרת שבה הכנסות המשפחה מתחתיו ,ועל
המרחקים של הכנסות שתי קבוצות אלה מהחציון .מדד פוסטר-וולפסון מוצג בנוסחה הבאה:
μ

m

)= (2T − G

FW

P

כאשר  μמייצגת את ההכנסה הממוצעת m ,מייצגת את ההכנסה החציונית ו T-שווה להפרש בין
הממוצעים של הקבוצה שמעל חציון והקבוצה שמתחת לחציון ,חלקי הממוצע הכללי ) ,(μו  G-הוא
מדד ג'יני להתחלקות ההכנסה .מדד פוסטר-וולפסון נמצא )עבור הכנסות לא שליליות( בתחום שבין 0
)כשאין קיטוב בכלל( ל ) 0.25-כאשר הקיטוב מרבי( .אולם מחברי המדד הציעו לכפול את התוצאה ב-
 4כדי לנרמל את התוצאה לתחום שבין  0ל 1-כפי שהדבר נעשה במדד ג'יני.
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של התפלגות ההכנסות רחוקות מההכנסות של המשפחות המצויות בחצי העליון של
ההתפלגות .גם מדד זה נמצא בתחום שבין אפס )כשאין קיטוב בכלל( ל) 1-כאשר הקיטוב
מרבי( .ולבסוף ,חושב גם היחס בין הכנסת האחוזון ה 90-להכנסת האחוזון ה .10-חישוב
ארבעת מדדים אלה התבסס על מיון משקי הבית לפי ההכנסה לנפש תקנית ,כאשר המשקל
שיוחס לכל משק בית שווה למספר הנפשות החיות בו .כמו כן ,כדי לבחון מוביליות בהכנסות
מוינה האוכלוסייה לחמישונים ,כאשר כל חמישון מונה  20%מכלל הנפשות.
מודלים לניתוח ההסתברות למעברים בין מצבי עוני
על בסיס נתוני המעקב אחר האוכלוסייה שרואיינה בשני הגלים נאמדו שני מודלים להסתברות
למעבר בין מצבי עוני .המודל הראשון הוא מודל לוגיסטי שאמד את ההסתברות של פרט להיות
עני )לחיות במשפחה ענייה( בגל השני באמצעות המשתנים המסבירים המוצגים בלוח .2.1
המשתנים המסבירים הם :מצב העוני בגל הראשון ,משתנים דמוגרפיים בגל הראשון )גיל לפי
ארבע קבוצות ,מגדר ,שנות השכלה ולאום לפי שתי קבוצות – יהודים )ותיקים ועולים( לעומת
ערבים ישראלים( ,שינוי במצב המשפחתי בין הגלים )נבדקים שאיבדו את בן/ת הזוג בגל השני
בהשוואה לנבדקים שנותרו עם בן/ת הזוג שלהם ולפרטים שהיו ללא בן זוג בשני הגלים( ,שינוי
במספר הנפשות במשק הבית בין שני הגלים ,מספר המחלות הכרוניות בגל הראשון ,השינוי
במספר המחלות הכרוניות בין שני הגלים ,משתנים המצביעים על השינוי בין הגלים במצב
התעסוקה של הפרט לפי שלושה מצבים :לא עבד בשני הגלים ,עבד בגל הראשון אך לא בשני,
עבד בגל השני )כלומר ,רק בגל השני או בשני הגלים(.
המודל השני הוא מודל מולטינומיאלי האומד את ההסתברות למעבר בין מצבי עוני .הוא
מתייחס לארבעה מעברי עוני בו זמנית וכולל אותה סדרת משתנים מסבירים ,למעט המשתנה
המציין אם הפרט היה עני בגל הראשון .המשתנה התלוי בנוי מהקטגוריות הבאות :היה עני בגל
הראשון ונותר עני בגל השני )עוני מתמשך(; היה עני בגל הראשון ונחלץ מעוני בגל השני; היה
מחוץ למעגל העוני הן בגל הראשון והן בגל השני; היה מחוץ למעגל העוני בגל הראשון אך
נקלע לעוני בגל השני .עבור כל אחד מהמעברים הוגדר משתנה דיכוטומי שקיבל את הערך 1
אם התרחש המעבר ו 0-אחרת.
פרק הזמן שחלף בין מועד הריאיון של הגל הראשון לבין מועד הריאיון של הגל השני
אינו אחיד עבור כל הפרטים ,אלא נע מ  37-עד  57חודשים ,ולפיכך שני המודלים כוללים
משתנה המצביע על מספר החודשים שחלפו בין שני הראיונות.
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לוח  2.1אפיונים דמוגרפיים וסוציו -כלכליים של אוכלוסיית הפאנל
שם המשתנה

גיל בגל הראשון

מגדר
לאום
מצב משפחתי
שינוי במספר הנפשות
במשק בית בין הגלים

קטגוריות
מתחת ל55-
59-55
64-60
+65
נשים
גברים
יהודים
ערבים
לא איבד בן זוג בגל השני
איבד בן זוג בגל השני
מספר נפשות עלה בין הגלים
מספר נפשות ירד או נותר ללא שינוי בשני הגלים

שנות ההשכלה )ממוצע(
מספר מחלות כרוניות בגל
הראשון )ממוצע(
שינוי במצב הבריאות
מצב התעסוקה

מצב העוני
מספר החודשים שעברו בין
הראיונות )ממוצע(

פרופורציה/
1
ממוצע
17.9
22.4
15.5
44.2
58.0
42.0
84.5
15.5
96.4
3.6
6.9
93.1
11.29
1.75

עלייה במספר המחלות הכרוניות בין הגלים
ירידה או אי שינוי במספר המחלות הכרוניות בין הגלים
לא עבד בשני הגלים
עבד בגל ראשון ולא עבד בגל שני
עבד בגל שני )בשני הגלים או רק בשני(
עני בגל ראשון ,אך לא עני בגל שני
לא עני בגל ראשון ,אך עני בגל שני
עני בשני הגלים
לא עני בשני הגלים

45.3
54.7
57.8
10.7
31.5
15.2
12.9
10.6
61.4
47.41

 1סטיות תקן של משתנים רציפים :שנות השכלה –  ,5.15מספר מחלות כרוניות בגל הראשון – ,1.64
מספר חודשים שעברו בין הראיונות – .3.62
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ממצאים עיקריים
השינויים באי השוויון ובניידות הכלכלית
לוח  2.2מציג את מדדי אי השוויון והקיטוב בהכנסה הכספית הפנויה ,בהכנסה הכוללת
ובעושר שחושבו עבור כלל האוכלוסייה ואוכלוסיית הפאנל בשני הגלים – וזאת בהתבסס על
סולם השקילות של הביטוח הלאומי ,14ואילו בלוחות  2.3ו 2.4-מופיעים נתוני התחלקות
ההכנסה לפי חמישונים של אוכלוסיית הפאנל ונתוני הניידות במיקום היחסי של המשפחה,
בהתאמה .מהשוואת הממצאים בין הגלים עולות המסקנות הבאות :ראשית ,כל המדדים
מעידים שרמת אי השוויון ורמת הקיטוב נותרו פחות או יותר יציבות בגל השני .השינויים
שהסתמנו במדדי אי השוויון )ירידות קלות באוכלוסיית הפאנל ועליות קלות בכלל
האוכלוסייה( אינם מובהקים סטטיסטית ,זאת למעט מדד ג'יני להכנסה הכספית הפנויה
באוכלוסיית הפאנל שירד מ  0.485-בגל הראשון ל  0.461-בגל השני .כמו כן ,הממצאים מראים
שהכנסת האחוזון ה 90-גבוהה פי שלושה מהכנסת האחוזון ה) 50-חציון( בשתי התקופות.
שנית ,לא נמצאו הבדלים מובהקים בין מדדי אי השוויון להתחלקות ההכנסה הכספית הפנויה
לבין מדדי אי השוויון להתחלקות ההכנסה הכוללת ,כאשר המדדים האחרונים נמוכים במעט
מהראשונים .לעומת זאת ,אי השוויון בהתחלקות העושר גבוה משמעותית מאי השוויון
בהכנסה הכספית או הכוללת .מדד ג'יני להתחלקות העושר בקרב אוכלוסיית הפאנל עמד על כ-
 0.640בגל הראשון ועל  0.604בגל השני ,אך ירידה זו אינה מובהקת .גם העלייה הקלה
שנרשמה במדד הקיטוב של העושר אינה מובהקת .על אף שההבדלים בין הגלים אינם
מובהקים ,מעניין לציין שאי השוויון בהתחלקות העושר ירד קלות ,אך הקיטוב בעושר עלה.
הסתכלות מפורטת יותר על התפלגות ההכנסה הפנויה לפי חמישונים )לוח  (2.3מלמדת על
שיפור במצבו היחסי של החמישון התחתון ושל החמישון העליון על חשבון חמישוני הביניים:
חלקו של החמישון התחתון בסך ההכנסה הכספית עלה מ 3.0%-ב 2006–2005-ל  6.6%-ב -
 ,2010–2009ואילו חלקו של החמישון העליון עלה מ  41.3%-ל ,44.0%-בהתאמה.15
ולבסוף ,היציבות היחסית שהסתמנה ברמת אי השוויון בגל השני מסתירה למעשה
תופעה של ניידות כלכלית בקרב המבוגרים ,כיוון שיחסית רבים מהם שינו את מיקומם היחסי
בכיוון מעלה או מטה על התפלגות ההכנסות .מטריצת המעברים בין חמישוני אוכלוסיית
הפאנל מלמדת כי רק כ 34%-מאלה שנמנו עם החמישון הראשון בגל הראשון נותרו בחמישון
הראשון גם בגל השני ,ואילו  66%האחרים עלו בסולם ההכנסה הפנויה .גם כ 50%-מאלה
 14הלוח המקביל לנתונים המחושבים בהתאם לסולם השקילות של ה  OECD-מופיע בנספח.
 15גם כשמדובר באוכלוסייה בכל אחד מהגלים ,השיפור במצבו היחסי של העשירון התחתון לווה
בשיפור במצבו היחסי של החמישון העליון ,וזאת על חשבון שכבות הביניים.
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שנמנו עם החמישון העליון בגל הראשון שינו את מקומם ונעו מטה בסולם ההכנסה אל
חמישונים נמוכים יותר ,אם כי בעיקר לחמישון הרביעי.
לוח  2.2מדדי אי שוויון וקיטוב )לפי סולם השקילות של הביטוח לאומי( ,שני הגלים הראשונים של
1
סקר - SHAREישראל 2006–2005 ,ו 2010–2009-
אוכלוסיית הפאנל
סוג המדד
ג'יני
אטקינסון
P90/P50

וולפסון
1

כלל אוכלוסיית המדגם

שנים
2006-2005

הכנסה
כספית
0.485

הכנסה
כוללת
0.481

עושר
פיננסי נקי
0.640

הכנסה
כספית
0.470

הכנסה
כוללת
0.462

עושר
פיננסי נקי
0.647

2010-2009

0.461

0.461

0.604

0.479

0.468

0.613

2006-2005

0.211

0.205

0.389

0.187

0.152

0.345

2010-2009

0.178

0.176

0.315

0.204

0.178

0.320

2006-2005

3.054

3.051

3.126

2.910

2.596

3.866

2010-2009

2.929

2.891

4.248

2.930

3.033

4.542

2006-2005

0.244

0.239

0.258

0.264

0.248

0.301

2010-2009

0.220

0.218

0.317

0.263

0.251

0.339

ההפרשים בין המדדים בשתי התקופות אינם מובהקים ,למעט ההפרש במדד ג'יני של ההכנסה
הכספית באוכלוסיית הפאנל שמובהק עם .p<0.01

לוח  2.3החלק היחסי של החמישונים השונים בסך כל ההכנסה הכספית והכוללת2006–2005 ,
ו  ,2010–2009-אוכלוסיית הפאנל )אחוזים(
חמישון
1
2
3
4
5
סה"כ

הכנסה כוללת
2006-2005
3.3
11.7
18.6
25.0
41.4
100.0

הכנסה כספית
2006-2005
3.0
11.4
19.0
25.3
41.3
100.0

הכנסה כוללת
2010-2009
6.7
11.0
17.3
21.2
43.7
100.0

הכנסה כספית
2010-2009
6.6
10.8
17.6
21.1
44.0
100.0
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לוח  2.4מוביליות בהכנסה הכספית – מטריצת המעברים לפי חמישונים )אחוזים(
חמישון בשנים 2010-2009

חמישון בשנים
2006-2005

1

2

3

4

5

1

34.6

24.8

19.1

13.0

7.5

2

29.6

29.5

18.5

11.1

9.3

3

20.1

22.3

27.4

17.6

9.6

4

7.9

15.7

18.6

31.3

22.5

5

6.7

5.7

13.5

23.0

46.1

השינויים ברמת העוני
לוח  2.5מציג את שיעורי העוני בקרב בני  50ומעלה עבור כלל האוכלוסייה בכל אחד משני
הגלים וכן עבור אוכלוסיית הפאנל .שיעורי העוני מוצגים עבור שני קווי עוני ולפי סולם
השקילות של הביטוח הלאומי .הממצאים מלמדים שרמת העוני לפי ההכנסה הכספית הפנויה
נותרה יציבה ברמתה הגבוהה הן בהתייחס לכלל האוכלוסייה המבוגרת והן בהתייחס
לאוכלוסיית הפאנל .כך למשל ,בשתי התקופות כרבע מכלל האוכלוסייה המבוגרת של הפאנל
היו עניים וקרוב לשליש היו מצויים בסיכון לעוני .מן הראוי לציין שגם נתוני סקרי הכנסות
המשפחה לשנים  2004ו 2010-שנערכו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על
יציבות ברמת העוני של האוכלוסייה המבוגרת .16
לוח  2.5שיעורי העוני בקרב כלל אוכלוסיית המדגם ובקרב אוכלוסיית הפאנל,
1
 2006–2005ו 2010–2009-
קו העוני כאחוז מחציון
ההכנסה הפנויה
50%
60%

אוכלוסיית הפאנל
כלל האוכלוסייה
2010-2009 2006-2005 2010-2009 2006-2005
24
25
25
24
31
30
30
31

 1ההבדלים בין שיעורי העוני בשני הגלים אינם מובהקים.

 16שיעורי העוני בשנת  2004בקרב בני  55ומעלה היו  19%לפי קו עוני השווה ל 50%-מההכנסה
החציונית ,ו 25%-לפי קו העוני השווה ל 60%-מההכנסה החציונית .בשנת  2010שיעורי העוני הם:
 18%ו ,25%-בהתאמה לשני קווי העוני.
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לוח 2.6א' מציג את התפלגות המשפחות לפי תפיסת ההלימות הכלכלית של ההכנסה העומדת
לרשותן ואת החפיפה שנצפתה בין תפיסת ההלימות הכלכלית לבין עוני לפי ההגדרה
האובייקטיבית )קו עוני של  – (50%וזאת עבור אוכלוסיית הפאנל בכל אחת משתי תקופות
הסקר .ממצא בולט הוא השיפור שחל בתפיסת ההלימות הכלכלית בקרב בני  50ומעלה :בשנים
 2010–2009דיווחו  50%שהם מסתדרים כלכלית בקלות או די בקלות ,בהשוואה ל41%-
בשנים  .2006–2005אולם ,שיפור זה בא לידי ביטוי רק בתפיסת ההלימות הכלכלית של הלא
עניים .התמונה בקרב העניים שונה ,שכן הם תפסו את מצבם הכלכלי כחמור יותר :בגל
הראשון ,קצת מעל שני שלישים ) (69%מהעניים דיווחו על קושי רב או קושי מסוים להסתדר
כלכלית ושיעור זה עלה ל 78%-בגל השני .בקרב הלא עניים השיעור ירד מ  57%-ל ,42%-
בהתאמה .הבדלים בתפיסת ההלימות הכלכלית נמצאו גם ביחס לשינוי במצב התעסוקתי של
בני המשפחה .הממצאים מראים שתפיסה חיובית של ההלימות הכלכלית )מסתדרים בקלות או
די בקלות( בגל השני הייתה שכיחה ביותר בקרב משקי בית שבהם כל בני משק הבית היו
מועסקים בשני הגלים ) ,(68%ושכיחה במידה הפחותה ביותר בקרב משקי בית שבהם לפחות
אחד מבני משק הבית נכנס לשוק העבודה רק בגל השני ) (36%ובקרב משקי בית שבהם לפחות
אחד מבני משק הבית היה מחוץ לשוק העבודה בשני הגלים גם יחד )) (45%תרשים .(2.1
לוח 2.6א' תפיסת הלימות כלכלית )יכולת לסגור את החודש( בקרב משקי בית עניים 1לעומת לא עניים
2010-2009

2006-2005
יכולת לסגור את החודש

עניים

לא עניים

סה"כ

עניים

לא עניים

סה"כ

בקושי רב
במידה מסוימת של קושי
די בקלות
בקלות
סה"כ

36
32
19
13
100

19
38
27
16
100

23
36
25
16
100

48
30
15
7
100

14
28
32
26
100

22
28
28
22
100

χ2

****32.301

 1קו עוני לפי  50%מחציון ההכנסה הכספית הפנויה.
****הקשר בין שני המשתנים מובהק לפי מבחן  χ2מובהק עבור .p<0.001

****156.65
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תרשים  2.1היכולת לסגור את החודש בגל השני לפי מצב תעסוקה של בני משק הבית
בקלות

19%
31%

25%

19%
17%

26%
32%

די בקלות

37%
43%

29%
23%

במידה
מסוימת של
קושי
בקושי רב

25%
26%

21%

21%

7%

לפחות אחד
לפחות אחד
לפחות אחד
כל בני משק
מבני משק הבית הבית מועסקים מבני משק הבית מבני משק הבית
התחיל להיות
הפסיק להיות
לא מועסק בשני בשני הגלים
הגלים
מועסק בגל
מועסק בגל
השני
השני

***p<0.01, χ2=59.8

לוח 2.6ב' מתייחס להערכת השיפור במצב הפיננסי על ידי המשפחות העניות והלא עניות
באוכלוסיית הפאנל .בכלל האוכלוסייה לא נמצאו הבדלים של ממש בין שני הגלים :בכל אחד
מהגלים השיבו כ 27%-בלבד שמצבם הפיננסי הורע .לעומת זאת ,שיעור המדווחים מקרב
העניים שמצבם הפיננסי הורע עלה מ 34%-בגל הראשון ל 45%-בגל השני .גם לפי מדד
סובייקטיבי זה ,מצבם של משקי הבית שבהם כל בני משק הבית עבדו בשני הגלים הוא הטוב
ביותר :רק  11%דיווחו שמצבם הורע ו  22%-דיווחו שמצבם השתפר ,בהשוואה ל  25%-ו,7%-
בהתאמה ,במשקי בית שבהם לפחות אחד מבני משק הבית לא היה מועסק באחד משני הגלים
)תרשים  .(2.2בהתייחס למשקי בית שבהם לפחות אחד מבני משק הבית הפסיק לעבוד בגל
השני )פורשים חדשים( ,נמצא כי מצבם של  25%הורע ומצבם של  15%השתפר.
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לוח 2.6ב' הלימות כלכלית )שינוים במצב הפיננסי של משק( בקרב משקי בית עניים 1לעומת לא עניים
2006-2005
שינוי במצב הפיננסי
השתפר מאוד
השתפר במידת מה
נשאר כפי שהיה
הידרדר במידה מה
הידרדר מאוד
סה"כ

עניים
1
9
56
25
9
100

χ2

לא עניים
1
8
65
21
5
100

2010-2009
לא עניים

סה"כ

עניים

1
8
63
22
6
100

0
9
46
27
18
100

**9.37

2
10
66
16
6
100

סה"כ
2
10
61
18
9
100

****59.8

 1קו עוני לפי  50%מחציון ההכנסה הכספית הפנויה.
**הקשר בין שני המשתנים מובהק לפי מבחן  χ2מובהק עבור .p<0.05
****הקשר בין שני המשתנים מובהק לפי מבחן  χ2מובהק עבור .p<0.001
תרשים  2.2הערכת השינוי במצב הפיננסי של משק הבית בהשוואה לשנה הקודמת – גל השני ,לפי מצב
התעסוקה של בני משק הבית
11%
25%

32%

25%

התדרדר
67%

נשאר כפי
שהיה
השתפר

59%

61%

22%
7%

15%

63%

12%

לפחות אחד מבני כל בני משק הבית לפחות אחד מבני לפחות אחד מבני
מועסקים בשני משק הבית הפסיק משק הבית התחיל
משק הבית לא
להיות מועסק בגל להיות מועסק בגל
הגלים
מועסק בשני
השני
השני
הגלים

*** p<0.01, χ2=58.8
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עוני בגל השני ועוני מתמשך :ניתוח רב משתני
לוח  2.7מציג את תוצאות המודל הלוגיסטי להסתברות להיות עני בגל השני .התוצאות כוללות
את האומדים למקדמי הרגרסיה ,יחס הסיכויים ) (ORוההשפעות השוליות הנגזרות מהאומדים
למקדמי הרגרסיה ) .17 (marginal effectsבתיאור הממצאים נתייחס בעיקר להשפעות השוליות.
הממצאים מראים שהסיכון לעוני פוחת עם עליית הגיל :הסבירות לעוני בגל השני של פרטים
מתחת לגיל  55הייתה גבוהה ב 10-נקודות האחוז מזו של בני  65ומעלה ,ואילו הסבירות לעוני
של בני  59– 55הייתה גבוהה ב  8.7-נקודות האחוז מזו של בני  65ומעלה .לא נמצא הבדל
מובהק בסיכוי לעוני בגל השני בין בני  64–60לבני  65ומעלה .המגדר אינו משפיע באופן
מובהק על הסיכון להיקלע לעוני בגל השני ,אך ללאום השפעה חזקה :הסיכון של יהודים )כולל
עולים( להיות עניים בגל השני נמוך מאוד )בכ 31-נקודות האחוז( מזה של ערבים .השינוי
במצב המשפחתי והשינוי בגודל המשפחה נמצאו כמשפיעים על הסיכון להיות עני :המעבר
מחיים עם בן זוג לחיים ללא בן זוג מסיבות של פטירת בן הזוג או מסיבות אחרות מגדיל את
ההסתברות לעוני בגל השני ,וכך גם עלייה במספר הנפשות במשק הבית.
הסיכון לעוני יורד עם עליית רמת ההשכלה ,ועולה עם מספר המחלות הכרוניות שהפרט
דיווח עליהן בגל הראשון .אולם ,ההידרדרות במצב הבריאות בין שני הגלים ,כפי שנמדדת על
ידי העלייה במספר המחלות ,אינה משפיעה על ההסתברות להיות עני בגל השני.
כצפוי ,תעסוקה מצמצמת את הסבירות לעוני גם בגיל המבוגר .ההסתברות להיות עני בגל
השני של מי שלא עבד בשני הגלים או יצא משוק העבודה בגל השני גבוהה בכ 17-נקודות
האחוז מזו של מי שעבד בגל השני .ולבסוף ,עוני בגל הראשון הוא מנבא חזק לעוני בגל השני.
ההסתברות של מי שהיה עני בגל הראשון להיות עני גם בגל השני גבוהה בכ 15-נקודות האחוז
מזו של מי שלא היה עני בגל הראשון.
בצד היציבות בממדי העוני במהלך תקופת החקירה )כ 25%-מהנפשות( ,נצפתה ניידות
של משפחות בין מצבי עוני שונים .הממצאים על המעברים בין מצבי העוני )לפי קו עוני של
 50%מההכנסה החציונית( מלמדים ש 83%-ממי שהיו מחוץ למעגל העוני בשנים 2006–2005
נותרו מחוצה לו גם בשנים  ,2010–2009אך  17%מהם נקלעו לעוני בשנים  .2010– 2009כמו
כן 59% ,מהעניים בשנים  2006–2005נותרו עניים גם בשנים  2010– 2009ו 41%-מהם הצליחו
להיחלץ מעוני .את הניידות בין מצבי עוני ניתן להראות גם באמצעות חישוב השכיחויות של
ארבע קבוצות אלה מתוך סך כל האוכלוסייה 66% :מבני  50ומעלה לא היו עניים באף אחת
17ההשפעה השולית של משתנה מסביר כלשהו שווה לשינוי בהסתברות למעבר בין שני מצבי עוני
כאשר המשתנה המסביר משתנה ביחידה אחת .ההשפעה השולית עבור משתנה מסביר רציף חושבה
בנקודת הממוצעים ,ואילו עבור משתנה קטגוריאלי היא חושבה עבור המעבר מקטגוריית הבסיס
לאחת מהקטגוריות האחרות של המשתנה.
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מהתקופות 7% ,היו עניים בשתי התקופות )עוני מתמשך( 14% ,היו עניים רק בתקופה
הראשונה ו 13%-היו עניים רק בתקופה השנייה.
1

לוח  2.7אומדני רגרסיה לוגיסטית עבור הסיכוי להיות עני בגל השני
שם המשתנה
גיל בגל הראשון
מגדר
לאום
מצב משפחתי
שינוי במספר הנפשות
במשק בית בין הגלים
השכלה
מספר מחלות כרוניות
של הפרט בגל הראשון
שינוי במצב הבריאות
מצב התעסוקה
מצב העוני בגל
הראשון
מספר החודשים
שעברו בין הראיונות
קבוע
N
Log- likelihood

R2

Pseudo

קטגוריות

OR

Marginal
effects

B

מתחת ל55-
59-55
64-60
נשים
יהודים
איבד בן זוג בגל השני

***2.284
***2.006
1.375
0.913
***0.320
*1.649

***0.100
****0.087
0.029
-0.122
***-0.311
*0.114

0.826
0.696
0.319
- 0.091
- 1.139
0.500

מספר נפשות עלה

***3.150

***0.248

1.147

-

***0.915

***0.121

- 0.088

-

***1.141

***0.023

0.132

1.006

0.009

0.006

***2.917

***0.176

1.071

***2.506

***0.167

0.919

***2.141

***0.149

0.761

1.019

0.002

0.019

עלייה במספר המחלות
הכרוניות בין הגלים
לא עבד בשני הגלים
עבד בגל ראשון ולא עבד
בגל שני
משק בית עני
-

- 1.868
1,810
-821.06
0.19
*p<0. 1 ***p<0.01

1קטגוריות ההתייחסות :גיל בגל הראשון ) ,(+65=0מגדר )=0גברים( ,לאום )=0ערבים( ,מצב משפחתי
)=0פרט לא איבד בן זוג בגל השני( ,שינוי במספר הנפשות בין הגלים )=0מספר נפשות ירד או נשאר
ללא שינוי( ,שינוי במצב הבריאותי )=0מספר מחלות כרוניות ירד או נשאר ללא שינוי( ,מצב בתעסוקה
)=0פרט עבד בגל השני( ,מצב העוני בגל הראשון )=0משק בית לא עני(.
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לוח  2.8מציג את המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים והכלכליים של כל אחת מארבע הקבוצות
שהוגדרו לפי המעברים בין מצבי העוני .הניתוח הדו משתני אכן מראה על קשרים מובהקים בין
כל אחד ממאפיינים אלה לבין ההשתייכות לאחת מקבוצות מצבי העוני ,אך עיקר ענייננו הוא
בניתוח הרב משתני.
1

לוח  2.8אפיונים דמוגרפיים וסוציו -כלכליים על פני מצבי העוני השונים
לא עני
עני בגל
בגל
ראשון
ראשון,
אך לא
קטגוריות
שם המשתנה
אך עני
עני בגל
בגל שני
שני
10.5
21.9
מתחת ל55-
10.0
17.9
59-55
גיל בגל
הראשון
12.1
16.7
64-60
15.6
10.7
+65
13.4
16.8
נשים
מגדר
12.2
13.1
גברים
11.8
14.2
יהודים
לאום
18.4
20.9
ערבים
12.4
15.2
לא איבד בן זוג בל השני
מצב משפחתי
25.8
16.7
איבד בן זוג בגל השני
33.3
10.3
מספר נפשות עלה
שינוי במספר
במשק
הנפשות
מספר נפשות ירד או נשאר
11.3
15.6
בית בין הגלים ללא שינוי
עלייה במספר המחלות
13.2
16.5
הכרוניות בין הגלים
במצב
ירידה או אי שינוי במספר
הבריאות
המחלות הכרוניות בין
12.6
14.2
הגלים
16.7
13.4
לא עבד בשני הגלים
עבד בגל ראשון ולא עבד
14.8
15.8
מצב התעסוקה בגל שני
עבד בגל שני )בשני הגלים
5.2
18.4
או רק בגל השני(

 1כל הקשרים הדו משתניים מובהקים לפי מבחן  χ2מובהק עבור .p<0.05

עני
בשני
הגלים

לא עני
בשני
הגלים

14.2
13.0
9.6
8.2
11.1
9.8
5.3
39.0
10.6
9.1
9.5

53.5
59.1
61.7
65.6
58.8
64.9
68.6
21.6
61.8
48.5
46.8

10.6

62.4

13.0

57.3

8.5

64.7

13.9

56.0

6.1

63.3

5.9

70.5

2

χ

47.7

7.6
356.9
10.9
51.0

15.5

83.0
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לוח  2.9מציג את אומדני המקדמים של הרגרסיה הלוגיסטית המולטינומיאלית לניתוח
המעברים בין מצבי העוני ואת יחס הסיכונים היחסיים ) ,18(Relative Risk Ratio – RRRואילו
ההשפעות השוליות של המשתנים המסבירים שחושבו על בסיס האומדים למקדמי הרגרסיה
מופיעים בלוח נ  2.3-של הנספח.
תחילה נתייחס לקבוצה שנותרה בעוני בשני הגלים )טור הממצאים השלישי ,בצד שמאל
של הלוח( ,בהשוואה לקבוצת הבסיס – זו שנותרה מחוץ למעגל העוני בשני הגלים.
ראשית ,בהשוואה לקבוצה המבוגרת ביותר ) 65ומעלה( ,קיימת הסתברות גבוהה יותר כי
פרטים בכל קבוצות הגיל עד  65יהיו עניים בשני הגלים מאשר שיישארו מחוץ למעגל העוני
בשני הגלים .יחד עם זאת ,הסתברות זו הולכת ופוחתת עם הגיל .כלומר ,הסיכון להיות עני
בשני הגלים יורד עם עליית הגיל .לעומת זאת ,השינויים בהרכב משק הבית )אובדן בן הזוג
ועלייה במספר הנפשות במשק הבית( והמגדר אינם מובהקים בהשפעתם על ההסתבר ות לעוני
מתמשך בהשוואה למצב שבו הפרט אינו שייך למעגל העוני בשני הגלים.
ללאום השפעה מובהקת על הישארות במעגל העוני .הסבירות שיהודים יהיו במעגל
העוני בשני הגלים ולא מחוצה לו בשני הגלים קטנה באופן משמעותי ביותר לעומת ערבים.
לגורמי ההון האנושי השכלה ובריאות השפעה מובהקת על עוני מתמשך .השכלה מורידה
את ההסתברות לעוני מתמשך לעומת ההסתברות להישאר מחוץ למעגל העוני בשתי התקופות.
מספר המחלות הכרוניות מגדיל את ההסתברות להיות עני בשני הגלים לעומת ההסתברות
להישאר מחוץ למעגל העוני בשני הגלים :מבוגרים הסובלים ממספר רב יותר של מחלות
כרוניות נוטים יותר להישאר במעגל העוני ,אך החמרה במצב הבריאות אינה משפיעה באופן
מובהק על ההסתברות לעוני מתמשך .לבסוף ,בהשוואה למי שעבד בגל השני ,ההסתברות של
פרטים שהיו מחוץ לשוק העבודה בשני הגלים לסבול מעוני מתמשך גדולה יותר מהסתברות
להיות מחוץ למעגל העוני בשני הגלים.

18יחס הסיכונים היחסיים  RRRעבור כל קטגוריה של משתנה מסביר מוגדר כיחס בין שני סיכונים
יחסיים .כדי להמחיש זאת נתייחס למשתנה של לאום ולקבוצה של עניים בשני הגלים במודל שלנו.
הסיכון היחסי הראשון הוא ההסתברות של פרט להיות עני בשני הגלים בתנאי שהפרט יהודי מחולק
בהסתברות של פרט להיות לא עני בשני הגלים )קבוצת הבסיס( בתנאי שהוא יהודי .הסיכון היחסי
השני הוא ההסתברות של פרט להיות עני בשני הגלים בתנאי שהפרט אינו יהודי מחולק בהסתברות
של פרט להיות לא עני בשני הגלים )קבוצת הבסיס( בתנאי שהוא אינו יהודי.
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1,810

קטגוריות
מתחת ל 55-
59-55
64-60
נשים
יהודים
איבד בן זוג בגל השני
מספר נפשות עלה
עלייה במספר המחלות הכרוניות
בין הגלים
לא עבד בשני הגלים
עבד בגל ראשון ולא עבד בגל שני
-

RRR

***3.081
***2.348
***1.944
**1.352
***0.267
1.501
1.142
***0.941
0.990

B

RRR

עני בשני הגלים
RRR

B

1.132
0.856
0.663
0.301
-1.309
0.412
0.128
-0.061
-0.010
*0.242 1.278
0.038 1.041
0.071 1.073
-0.023 0.978
277

***2.611
***1.913
*1.545
1.023
***0.307
**2.332
***3.941
***0.920
***1.153

0.962
0.653
0.444
0.010
-1.176
0.852
1.370
-0.091
0.136
0.021 1.019
***1.267 3.556
***1.254 3.501
0.023 1.020
234

***6.173
***5.031
***2.190
0.982
***0.091
1.026
1.533
***0.862
*1.123

1.823
1.608
0.792
-0.023
-2.401
0.034
0.423
-0.147
0.118
0.244 1.274
***0.853 2.332
0.339 1.401
-0.012 0.992
192

B

לוח  2.9אומדני רגרסיה לוגיסטית מולטינומיאלית עבור מעברים בין מצבי עוני בשנים 2010-2009 ,2006-2005
לא עני בגל ראשון,
עני בגל ראשון ,לא
עני בשני
עני בשני

שם המשתנה

גיל בגל הראשון

מגדר
לאום
מצב משפחתי
שינוי במספר הנפשות במשק הבית בין הגלים
השכלה
מספר מחלות כרוניות בגל הראשון

שינוי במצב הבריאות

מצב התעסוקה

מספר החודשים אשר עברו בין הראיונות

N
Log- likelihood

Pseudo R2

-1,689.41
0.14
***p<0.01

**p<0.05

*p<0.1

 1קטגוריות ההתייחסות :גיל בגל הראשון )  ,(+65=0מגדר )=0גברים( ,לאום )=0ערבים( ,מצב משפחתי )=0פרט לא איבד בן זוג בגל השני( ,שינוי במספר
הנפשות בין הגלים )=0מספר נפשות ירד או נשאר ללא שינוי( ,שינוי במצב הבריאותי )=0מספר מחלות כרוניות ירד או נשאר ללא שינוי( ,מצב בתעסוקה
)=0פרט עבד בגל השני(.
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השוואה בין המצב שבו הפרט נקלע לעוני רק בגל השני לבין הימצאות מחוץ למעגל העוני
בשני הגלים מוצגת בטור הממצאים האמצעי שבלוח  .2.9הממצאים מראים שההשפעה של כל
המשתנים )למעט מגדר ועלייה בגודל המשפחה( על ההסתברות של פרט להיקלע לעוני היא
בכיוון הצפוי ומובהקת .מסקנות דומות עלו מתוצאות המודל הלוגיסטי.
הממצאים על הגורמים המשפיעים על היחלצות מעוני בגל השני בהשוואה להסתברות
להיות מחוץ למעגל העוני בשני הגלים מופיעים בטור הממצאים הראשון בלוח  .2.9כפי שניתן
לראות ,הסבירות להיחלץ מעוני הולכת ויורדת עם הגיל .כלומר ,בהינתן שהפרט היה עני בגל
הראשון ,ככל שהוא מבוגר כך יקשה עליו להיחלץ מעוני .כמו כן ,סביר יותר שנשים ייחלצו
מעוני בגל השני מאשר גברים ,אך סביר פחות שיהודים ייחלצו ממעגל העוני מאשר ערבים.
כלומר ,בהשוואה לערבים ,הסבירות שיהודי ייחלץ מעוני נמוכה מהסבירות להיות מחוץ
למעגל העוני בשני הגלים .השכלה קשורה באופן שלילי לסבירות להיחלץ מעוני ביחס
לסבירות להיות לא עני בשני הגלים ,אך ההרעה במצב הבריאות קשורה באופן חיובי לסבירות
להיחלץ מעוני בהשוואה לסבירות להיות מחוץ למעגל העוני בשני הגלים .מצבי התעסוקה לא
נמצא מובהקים כגורמים המסבירים היחלצות מעוני בגל השני.

דיון
מחקר זה בחן את השינויים ברמת הרווחה הכלכלית של האוכלוסייה המבוגרת בישראל בין
השנים  2006–2005לשנים  2010–2009על בסיס נתוני המעקב של סקר - SHAREישראל .הוא
מציג תמונה רב ממדית של הרווחה הכלכלית בכל אחת מתקופות החקירה באמצעות מדדים
מצרפיים של עוני וחלוקת הכנסות ובאמצעות קשרים בין מדדי רווחה אובייקטיביים למדדי
רווחה סובייקטיביים בכל אחת מתקופות החקירה וביניהן.
התמונה המצטיירת מהממצאים היא שממדי העוני ואי השוויון נותרו ברמה גבוהה אך
יציבה למדי בהתאם לרוב המדדים .בשתי תקופות החקירה חיו כרבע מכלל בני  50ומעלה
במשפחות עניות ,מדד ג'יני לאי שוויון התחלקות ההכנסה הפנויה ירד בכ ,4%-והחמישון
הראשון נהנה מנתח גדול יותר של ההכנסה הפנויה של כלל הקשישים על חשבון חמישוני
הביניים .לעומת זאת ,מדדי אי השוויון להכנסה הכוללת את זקיפת שירותי דיור בבעלות
ולעושר הנקי נותרו יציבים .היציבות שהסתמנה בממדי העוני והשיפור הקל בהתחלקות
ההכנסה הפנויה עולה בקנה אחד עם נתוני המוסד לביטוח לאומי המצביעים על שיפור מסוים
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שחל בשיעור העוני בקרב קשישים בשנים האחרונות )סקירה שנתית (2011 ,כתוצאה מהעלאת
הקצבאות.
בדומה למדינות מערביות רבות ,גם בישראל בולטת התופעה של פערים עמוקים יותר
בהתחלקות העושר הנקי מאשר בהתחלקות ההכנסה השוטפת או הכוללת ,אם כי ישראל
ממוקמת גבוה בסולם המדרג את מדינות - SHAREאירופה לפי רמת אי השוויון בהתחלקות
העושר הנקי .כך למשל ,במדינות כמו גרמניה ,בלגיה ,איטליה וצרפת מדד ג'יני להתחלקות
העושר הנקי אינו עולה על  .0.550לעומת זאת ,בישראל המדד עומד על  ,0.640בדומה למדד
ג'יני להתחלקות העושר הנקי בפולין.
המדדים הסובייקטיביים לרמת החיים מלמדים על שיפור שחל בתפיסת ההלימות
הכלכלית בקרב בני  50ומעלה ,אך רק בקרב הלא עניים .לעומת זאת ,שיעור גבוה יותר מקרב
העניים דיווחו בגל השני על קושי להסתדר כלכלית .במקביל ,שיעור גבוה יותר מקרב העניים
העריכו שמצבם הפיננסי הורע בין שני הגלים.
היציבות היחסית שהסתמנה בין שתי תקופות החקירה בממדי אי השוויון והעוני בקרב
בני  50ומעלה מסתירה למעשה ניידות כלכלית משמעותית .מצבם הכלכלי של לא מעט מבני
 50ומעלה שופר או הורע במהלך התקופה הנחקרת .רבים שינו את מקומם היחסי בכיוון מעלה
או מטה על התפלגות ההכנסות ורבים יחסית נחלצו מעוני או נקלעו לעוני בתקופת הגל השני.
כ  35%-בלבד מאלה שנמנו עם העשירון התחתון בשנים  2006–2005נותרו בעשירון זה גם
בשנים  ,2010–2009וממצא זה עולה בקנה אחד עם הממצא שמצביע כי רק  7%מכלל בני 50
ומעלה היו עניים בשתי התקופות.
במחקר הוקדש מקום נרחב לניידות הכלכלית במישור של עוני .הניתוח הרב משתני של
ההסתברות להיקלע לעוני עם חלוף פרק זמן של ארבע שנים מצביע על פגיעותם הגדולה יותר
של הצעירים יותר מקרב בני  50ומעלה ,של הערבים ,של הסובלים מתחלואה רבה יותר ,של
המשכילים פחות ושל מחוסרי התעסוקה בשני הגלים או בגל השני .בקבוצות הסיכון להיקלע
לעוני בגל השני נמצאים גם מי שאיבד את בן הזוג שלו או שמספר הנפשות במשק ביתו עלה
וכן מי שחווה עוני בגל הראשון.
הניתוח הרב משתני לבחינת ההסתברות לעבור בין מצבי עוני מרחיב את היריעה .במיוחד
מעניינת הקבוצה הסובלת מעוני מתמשך בהשוואה לקבוצה שלא השתייכה למעגל העוני אף
לא באחד משני הגלים .הסבירות לעוני מתמשך יורדת עם הגיל והיא נמוכה יותר בקרב יהודים
מאשר בקרב ערבים .לגורמי ההון האנושי השכלה ובריאות השפעה מובהקת על עוני מתמשך,
ובכיוונים הצפויים :השכלה מורידה את ההסתברות לעוני מתמשך ,ואילו תחלואה פועלת
בכיוון ההפוך .השינויים במצב התעסוקה נמצאו אף הם כמנבאים של עוני מתמשך :בהשוואה
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למי שעבד בגל השני ,ההסתברות של פרטים שהיו מחוץ לשוק העבודה בשני הגלים לסבול
מעוני מתמשך גדולה יותר מההסתברות שלהם להיות מחוץ למעגל העוני בשני הגלים.
הניתוח מתייחס לתקופה שהתרחשו בה לא רק שינויים חדים בכלכלה בשל המשבר
הפיננסי ,אלא גם שינויים במדיניות כלפי האוכלוסייה המבוגרת ,ובעיקר העלאת הקצבאות
לקשישים ודחיית גיל הפרישה .הן ההתאוששות המהירה של שוקי העבודה ושוקי ההון שנה
לאחר פרוץ המשבר והן המדיניות החברתית שהונהגה באותה עת מנעו התרחבות בממדי העוני
ובפערים הכלכליים .הממצא שבני  65ומעלה נמצאים בסיכון נמוך יותר לעוני מתמשך מאשר
בני  65–50מעיד על התפקיד שממלאת הקצבה בצמצום עוני ובהבטחת מינימום לקיום
לקשישים מעוטי יכולת .מבחינה זו חשוב שקובעי המדיניות יתמידו בשמירה על רמת
הקצבאות גם בעיתות של צמצום ההוצאה הציבורית .הממצאים מלמדים גם על התפקיד
שממלאת התעסוקה בהפחתת הסיכון להיקלע לעוני או לחיות בעוני מתמשך ,ולפיכך על
הצורך לעודד את המשך השתתפותם של המבוגרים בכוח העבודה .העלאת גיל הפרישה
הגדילה עוד יותר את הנחיצות במדיניות אקטיבית של הממשלה לשילובם מחדש בשוק
העבודה של מבוגרים שעזבו או פוטרו ממקום עבודתם.
המגבלה של המחקר נעוצה בעיקר במספר הקטן יחסית של הקבוצות המוגדרות לפי
מצבי עוני בשל ההתבססות על נתוני גל אחד של מעקב .למחקרים מסוג זה נחוצים כמה גלי
מעקב .נתוני הגל השלישי שיתפרסמו בעתיד יאפשרו לשפר את הניתוח .בנוסף לכך ,מחקר זה
מתבסס בעיקרו על ההכנסה הכספית שדווחה על ידי המשפחות ,וחוסר האחידות בהכנסה
המדווחת בשני הגלים )ברוטו בגל הראשון ונטו בגל השני( גורם להטיה מסוימת בממצאים.
אמנם ההדמיה של ההכנסה הפנויה בגל הראשון אפשרה השוואה סבירה של רמת החיים בין
הגלים ,אך עדיין אין הדבר דומה להשוואה של דיווח בפועל בשני הגלים .גם השימוש בעתיד
במשקלים המתאימים לפאנל יאפשר לשפר את ההשוואה לאורך זמן.
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נספח
לוח נ  2.1-מדדי אי שוויון וקיטוב לפי סולם שקילות של ה OECD-

אוכלוסיית הפאנל
סוג המדד
ג'יני
אטקינסון
P90/P50

וולפסון

כלל אוכלוסיית המדגם

שנים

הכנסה
כספית

הכנסה
כוללת

הכנסה
כספית

הכנסה
כוללת

2006-2005

0.474

0.469

0.468

0.451

2010-2009

0.456

0.454

0.471

0.459

2006-2005

0.202

0.196

0.185

0.178

2010-2009

0.174

0.172

0.201

0.186

2006-2005

2.923

2.868

2.377

2.513

2010-2009

2.854

2.832

2.823

3.004

2006-2005

0.236

0.224

0.161

0.158

2010-2009

0.213

0.212

0.219

0.195

* ההפרש בין המדדים השונים לא מובהק.
לוח נ  2.2-החלק היחסי של כל חמישון בסך ההכנסה הפנויה ,כלל האוכלוסייה
חמישון

הכנסה כוללת
2006-2005

הכנסה כספית
2006-2005

הכנסה כוללת
2010-2009

הכנסה כספית
2010-2009

1
2
3
4

4.1
9.6
14.6
22.9

2.7
9.3
15.3
23.5

4.3
8.5
13.7
21.9

3.8
8.2
14.0
22.1

5

48.8

49.2

51.6

51.9

סה"כ

100

100

100

100

* החישוב נעשה לפי סולם השקילות של הביטוח הלאומי עבור כלל אוכלוסיית המדגם.
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לוח נ  2.3-ההשפעות השוליות עבור מעברים בין מצבי עוני בשנים ,2006–2005
 2010–2009המחושבות מאומדני מקדמי הרגרסיה לוגיסטית מולטינומיאלית

שם המשתנה
גיל בגל הראשון
מגדר
לאום
מצב משפחתי
שינוי במספר הנפשות
במשק הבית בין הגלים
השכלה
מספר מחלות כרוניות
בגל הראשון

קטגוריות

עני בגל
ראשון ,לא
עני בשני

מתחת ל55-
59-55
64-60
נשים
יהודים
איבד בן זוג בגל השני

***0.110
***0.082
**0.078
**0.040
***-0.106
0.035

*0.133*** 0.054
0.119*** 0.030
*0.044
0.024
-0.005
-0.004
**-0.208*** -0.057
-0.118
**0.103

-0.029

0.007

מספר נפשות עלה
-

מצב התעסוקה
מספר החודשים אשר
עברו בין הראיונות

-

N

Log- likelihood

***0.204

**-0.008*** -0.007*** -0.005

עלייה במספר המחלות
הכרוניות בין הגלים
לא עבד בשני הגלים
עבד בגל ראשון ולא
עבד בגל שני

שינוי במצב הבריאות

לא עני בגל
ראשון ,עני
בשני

עני בשני
הגלים

1,810

-0.006

***0.014

*0.006

0.030

-0.005

0.013

-0.027

***0.119

***0.041

-0.029

***0.179

0.005

-0.030

0.003

-0.001

234

192

277
-1,689.41
***p<0.01

**p<0.05

*p<0.1

 .1קטגוריות ההתייחסות :גיל בגל הראשון ) ,(+65=0מגדר )=0גברים( ,לאום )=0ערבים( ,מצב
משפחתי )=0פרט לא איבד בן זוג בגל השני( ,שינוי במספר הנפשות בין הגלים )=0מספר
נפשות ירד או נשאר ללא שינוי( ,שינוי במצב הבריאותי )=0מספר מחלות כרוניות ירד או נשאר
ללא שינוי( ,מצב בתעסוקה )=0פרט עבד בגל השני(.

פרק 3
מעברים בין מצבי השתתפות בכוח עבודה ודפוסי
פרישה :התפקיד של דמוגרפיה ,בריאות ,עושר ותפיסת
איכות העבודה
לאה אחדות
אביעד טור-סיני
ריטה טרויצקי

מבוא
בתחילת שנות ה 90-של המאה הקודמת חלה תפנית במגמת הירידה בשיעורי ההשתתפות בכוח
העבודה במדינות ה.OECD – Organisation for Economic Co-operation and Development-
במשך יותר משני עשורים לוותה הזדקנות האוכלוסייה בעולם המערבי בירידה חדה בשיעורי
ההשתתפות של גברים בכוח העבודה ,במיוחד בגילאים המבוגרים ,ובהקדמת הפרישה מעבודה
של גברים ונשים כאחד .מגמה זו נבלמה ,ובמהלך שני העשורים האחרונים היינו עדים אף
לשיפור בהשתתפותם של גברים בכוח העבודה ולירידה בגיל הפרישה האפקטיבי .1בד בבד
 1שיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של גברים אמריקנים בגיל  69–65ירד מ 43%-ב 1965-ל 25%-ב-
 ,1985ולאחר מכן עלה ל  33%-ב ,2004-כאשר מחצית מהעלייה התרחשה בשנים .2004–1999
69
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נמשכה העלייה בשיעור ההשתתפות של נשים בכוח העבודה ,לא רק בשל הצטרפותן לכוח זה,
אלא גם בשל הירידה בפרישה מוקדמת .הספרות הציעה מגוון של הסברים לירידה
בהשתתפותם של הגברים ככלל בכוח העבודה ולפרישה המוקדמת של המבוגרים יחסית:
צמצום הביקוש לעובדים מבוגרים בעלי כישורים נמוכים בעידן של שינויים טכנולוגיים,
שהוביל לא רק לעלייה בשיעורי האבטלה בקרבם אלא גם לשחיקה בשכרם היחסי; הביקוש
הגובר לפנאי בשל העלייה ברמת החיים; התרחבות הכיסוי של מערכות הביטוח הסוציאלי
והגידול בנדיבותן של הפנסיות פעלו אף הם להיחלשותם של התמריצים לעבודה; וגורמים
מוסדיים אחרים בשוק העבודה ,כמו חוקי מגן ,שעודדו פרישה מוקדמת במקום פיטורין.
לעומת זאת ,ההסבר העיקרי שהספרות הציעה להיעצרותה של מגמת הירידה בהשתתפותם של
גברים מבוגרים בכוח העבודה מתייחס לשינויים שהונהגו במערכות הפנסיה .למשל ,המעבר
מתוכניות הפנסיה המסורתיות מסוג מגדירות זכויות ) (DB – defined benefitsלתוכניות
מגדירות הפרשות ) ,(DC – defined contributionהעלאת גיל הפרישה והגבלת הפרישה
המוקדמת .גורמים נוספים הם השינויים באופיין הפיזי של העבודות והשיפור בבריאות
ובתוחלת החיים .הספרות האמריקנית מדגישה גם את השינוי בדפוסי הפרישה :הפרישה אינה
יותר רק צעד חד פעמי של עזיבת כוח העבודה ,אלא תהליך הדרגתי שבו אנשים לוקחים
"משרות גשר" ) (bridge jobsהמגשרות בין משרת הקריירה לפני הפרישה לבין פרישה
מוחלטת .דוגמאות לכך הן פרישה חלקית ,מעבר מעבודה כשכירים לעבודה כעצמאים וחזרה
לשוק העבודה לאחר הפרישה.
התפתחויות אלה לא פסחו על ישראל ,ואף היו בולטות יותר .במהלך שלושת העשורים
 2000–1970ירדו שיעורי ההשתתפות במעגל העבודה של הגברים המבוגרים בישראל בכ20-
נקודות האחוז )למשל ,מכ  85%-לכ  65%-מכוח העבודה בקבוצת הגיל  ,(64–55ומאז הסתמנה
עלייה מרשימה בשיעורי ההשתתפות ,שנבעה בעיקר מההעלאה ההדרגתית של גיל הפרישה
בשנים  .2010–2004המחקר הישראלי הדגיש שהירידה בהשתתפותם של הגברים נעוצה בעיקר
בהתרופפות החריפה של הזיקה של בעלי השכלה נמוכה לשוק העבודה ,הן בשל חשיפת היבוא
של מוצרים עתירי עבודה לתחרות וכניסתם של עובדים זרים והן בשל המהפכה הטכנולוגית,
וייחס השפעה נמוכה יחסית אם בכלל למערכות הפנסיה הממלכתית והתעסוקתית או למערכת
הבטחת הכנסה )אמיר וקלינוב ;2003 ,דהן .(2004 ,העלאת גיל הפרישה בשנתיים לגברים
ולנשים החל באוגוסט ) 2004עד ינואר  (2010נתנה את אותותיה גם בשיעורי ההשתתפות של
קבוצות הגיל הצעירות יותר .כך למשל ,בעוד בשנים  2003– 1997הסתמנה יציבות יחסית
בשיעורי ההשתתפות של גברים מבוגרים בגילאי  64–55ברמה של  ,66%– 65%מאז 2004
שיעורי ההשתתפות של נשים בגיל  64–60היו  33%בשנים  1965ו  1985-ועלו ל  45%-ב2004-
).(Cahill, Giandrea, & Quinn, 2005
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נרשמה עלייה ,עד לרמה של  73%ב .2010-העלייה בשיעורי ההשתתפות של גברים בגילאי
 69–65התרחשה אף קודם להעלאת גיל הפרישה והתגברה לאחריה :מכ 27%-ב 2000-ל41%-
ב) 2010-ראה גם קלינוב .(2007 ,שיעורי ההשתתפות של נשים היו במגמת עלייה מתמדת:
בקבוצת הגיל  64–55הם עמדו על כ  30%-ב  44% ,1990-ב  2003-ו 54%-ב.2010-
פרק זה עוסק בשינויים בדפוסי ההשתתפות בכוח העבודה של ישראלים מבוגרים
בתקופה שבין אמצע  2005לאמצע  2010על בסיס נתוני שני הגלים של סקר האורך - SHARE
ישראל .נתונים אלה מאפשרים לעקוב אחר המעברים בין מצבי תעסוקה שונים בזיקה למגוון
של מאפיינים אישיים של המבוגרים ולהעדפותיהם .המעקב אחר המעברים בין מצבי התעסוקה
מנותח גם על רקע תנאי הכלכלה וגורמים מוסדיים הקשורים לשוק העבודה ולמערכות הביטוח
הסוציאלי ,אם כי גורמים אלה אינם נחקרים באופן ישיר במודלים המוצגים .ניתן ,כמובן,
לצפות שהשינויים בדפוסי התעסוקה והפרישה משקפים לא רק את השפעת דחיית גיל הפרישה
שהתרחש בפועל במהלך התקופה שבין שני גלי הסקר .בעידן שלאחר הנהגת הרפורמות
במערכת הפנסיה בעשור האחרון ,גוברת המודעות בקרב עובדים כי מוטלת עליהם אחריות
גדולה יותר מאשר בעבר להבטיח את הכנסתם לאחר הפרישה ,וזאת כיוון שבמדיניות
"הפרטת" הפנסיה העבירה הממשלה לחוסך חלק גדול מהסיכונים הטמונים בחיסכון פנסיוני.
הווה אומר ,התארכות תוחלת החיים ואי הוודאות בתשואה לחיסכון )אחדות וספיבק.(2010 ,
בהיבט המקרו-כלכלי ,שנות המעקב )התקופה שבין שני גלי הסקר( לא היו אחידות
באופיין .השנים  2008–2004היו שנים של צמיחה כלכלית נאה ,שלוותה בעליית שיעורי
ההשתתפות בכוח העבודה ,בצמצום ממדי האבטלה )שהיו גבוהים עקב המיתון של בועת ההיי
טק והאינתיפאדה השנייה בשנים  (2003– 2001ובעלייה מתונה בשכר הריאלי .תהליך הצמיחה
נבלם עם פרוץ המשבר הפיננסי העולמי ,אם כי השפעתו על כלכלת ישראל הייתה מתונה
יחסית ,וכבר באמצע  2009הורגשה התאוששות של שוקי העבודה ושוקי ההון .התאוששות זו
הורגשה עוד יותר במהלך  ,2010אם כי השיפור בתעסוקה לווה דווקא בשחיקה מסוימת בשכר
הריאלי שחזר פחות או יותר לרמתו ב .2005-בנוסף לכך 2010–2007 ,היו שנים של עלייה
ביוקר המחיה ושל פריחה בשוק הדירות ובמחיריהן ,התפתחות שהשפיעה ללא ספק על
ה"עושר" הריאלי שבידי המשפחות .מבחינת המדיניות החברתית כלכלית הנוגעת לאוכלוסייה
המבוגרת ,חשוב לציין כי הגל הראשון של הסקר נערך מיד לאחר הקיצוץ בתשלומי ההעברה
במסגרת המדיניות הפיסקאלית שהונהגה במיתון של  ,2003–2002אם כי הפגיעה באוכלוסייה
המבוגרת הייתה מתונה יחסית בהשוואה לאוכלוסייה בגיל העבודה העיקרי )עד  .(55לעומת
זאת ,מדיניות הממשלה בשנים  2010–2005היטיבה במעט עם הקשישים והגדילה את
הקצבאות המשתלמות להם ,ובעיקר למעוטי היכולת שבהם ולבני  80ומעלה.
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המחקר המובא בפרק זה מציג ,אם כן ,מודלים הסתברותיים המסבירים באמצעות
המאפיינים האישיים את המעברים בכוח העבודה ואת דפוסי הפרישה במהלך תקופת המעקב
שבין שני הגלים של סקר האורך - SHAREישראל ,כאשר הניתוח מתייחס בעיקרו לאוכלוסיית
המעקב שרואיינה בשני הגלים .להלן מבנה העבודה :בחלק הראשון מופיעה סקירת ספרות
המצביעה על המשתנים העשויים להסביר את התנהגות המבוגרים בכוח העבודה והמלמדת גם
על ניסיונן של מדינות אחרות .החלק השני מתאר בקצרה את בסיס הנתונים ,הגדרת המשתנים
ושיטת המחקר ,ואילו הסטטיסטיקה התיאורית המתייחסת למעברים בין מצבים שונים בכוח
העבודה והממצאים העיקריים מאמידת המודלים ההסתברותיים מוצגים בחלק השלישי .את
העבודה חותם דיון במסקנות העיקריות העולות מהממצאים.

סקירת ספרות
בשני העשורים האחרונים התרחב המחקר העוסק בהשפעת המאפיינים האישיים של
האוכלוסייה המבוגרת על דפוסי השתתפותה בכוח העבודה ועל דפוסי הפרישה שלה בשני
כיוונים .לצד ניתוח הגורמים המשפיעים על ההשתתפות בכוח העבודה בנקודת זמן מסוימת על
בסיס נתוני חתך ,התפתח המחקר להיבטים הדינאמיים בהחלטות של מבוגרים לעבור ממצבים
של השתתפות בכוח העבודה למצבים של אי השתתפות בכוח העבודה ולהפך – וזאת על בסיס
נתוני אורך שזמינותם הלכה וגדלה .מעברים אלה כוללים ,למשל ,פרישה משוק העבודה או
כניסה אליו ממצב של אי השתתפות או אבטלה .בנוסף לכך ,התרחב המחקר גם לניתוח
הגורמים המשפיעים על צורות פרישה לא מסורתיות ,זאת בהשוואה לפרישה המסורתית
המסמנת הפסקה חד פעמית ופרמננטית של חיי עבודה.
נתיב פרישה אינו בהכרח יציאה מוחלטת משוק העבודה .אמנם ,מרבית העובדים
המחליטים לפרוש עוברים ישירות ממצב של תעסוקה מלאה במשרה ארוכת טווח אל מצב של
פרישה ,אך לעיתים מדובר בירידה הדרגתית במספר שעות העבודה ,במעבר למשרה חלקית
ו/או זמנית במקום עבודה אחר או בהפיכה לעצמאי .תופעות אלה מוכרות בשם "משרות גשר"
) ,(bridge jobsמשום שהן מגשרות בין מצב של עבודה מלאה לפרישה מוחלטת .התופעה של
משרות גשר אינה חדשה ,אך המחקר האמריקני המתבסס על נתוני האורך של סקר הבריאות
והפרישה האמריקני ) (HRSמצביע על התרחבותה :כרבע עד שליש מהפורשים הועסקו
במשרות גשר לפני שפרשו לחלוטין .אנשים מחליטים להיות מועסקים ב"משרות גשר" בשל
מגוון סיבות .עבור חלקם ,משרות אלה הן דרך להיות פעילים בעבודה או לנסות לעשות דבר
חדש שטרם התנסו בו ,או שהם גילו כי הפרישה אינה לרוחם כפי שחשבו .עבור אחרים,
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"משרות גשר" הן הכרח פיננסי ,אם משום שגילו כי החסכונות שצברו אינם מספיקים להבטיח
ביטחון ורווחה כלכלית ,ואם משום שסבלו מזעזוע כלכלי ,או שעמדו בפני הוצאות בריאות
חריגות ) .(Munnell, 2007ואולם ,ההחלטה על פרישה חלקית עשויה להיות מורכבת.
המעסיקים לא בהכרח יסכימו להציע "משרות גישור" עם מספר מופחת של שעות עבודה,
וייתכן גם שמשרות אלה לא יהיו אטרקטיביות מספיק לעובדים ) ;Kim & DeVaney, 2005
 .(Maestas, 2010כמו כן ,הוצאות קבועות בגין תעסוקה והכשרה של עובדים במשרה חלקית
עשויות לתמרץ את המעסיקים לחייב את העובדים במספר שעות עבודה מינימלי
) .(Hamermesh, 1993תופעה נוספת שהספרות מתייחסת אליה מכונה "כניסה מחדש" לשוק
העבודה ) re-enteringאו  .(unretirementכלומר ,אנשים שפרשו מעבודה )לא מדובר
במובטלים( חוזרים בהם מהחלטתם ושבים לעבוד לאחר פרק זמן מסוים .קאהיל ,גיאנדראה
וקואין ) (Cahill, Giandrea, & Quinn, 2011שחקרו את האוכלוסייה המבוגרת בארצות הברית
מדווחים ש 15%-מהעובדים שפרשו ממשרתם שבו לכוח העבודה לאחר פרק זמן מסוים.
ההחלטה של העובד לפרוש נובעת בעיקרה ממניעים וולונטריים ובהתאם לתוכנית ארוכת
טווח ,כאשר שיעור נמוך יחסית מקרב הפורשים נאלץ לפרוש בשל דרישת המעסיק ) Hatcher,
 .(2003הספרות הציעה שורה ארוכה של מאפיינים אישיים ,לרבות של בן/בת הזוג ,העשויים
להסביר את ההתנהגות בכוח העבודה .ביניהם אפשר למנות תכונות סוציו-דמוגרפיות ,מצב
בריאות ותפקוד ,מאפייני תעסוקה ,משאבים כלכליים לעת פרישה ועמדות והעדפות כלפי
עבודה ופרישה.
הממצאים המתייחסים להשפעותיהן של התכונות הסוציו -דמוגרפיות המרכזיות מראים
כי חלקם נוטים להיות אוניברסאליים למדי ,ואילו אחרים אינם מצביעים בהכרח על מסקנות
אחידות .השפעת הגיל צפויה ,אם כי אינה בהכרח ליניארית .ההשתתפות בכוח העבודה יורדת
עם הגיל ,וירידה זו מתחזקת כבר בגילים הסמוכים לגיל הפרישה או לגיל הפרישה המזכה
בפנסיה מוקדמת )אחדות וגרא .(Gordo, 2011; Kalwij & Vermeulen, 2005 ;2008 ,ניתוח
אורך מראה שהנטייה של גברים ונשים לפרוש באופן מוחלט עולה עם הגיל ) Brugiavini,
 .(2008כמו כן ,ההסתברות לקחת משרות גשר ,לפרוש באופן חלקי או לחזור לשוק העבודה
לאחר פרישה כשכיר או כעצמאי יורדת עם העלייה בגיל שבו המבוגרים עזבו את משרת
הקריירה שלהם .לעומת זאת ,הנטייה להישאר במשרה מלאה פוחתת עם העלייה בגיל ) Cahill
;et al., 2005; Maestas, 2010; Thomson, 2007; Zissimopoulos & Karoly, 2007

.(Zissimopoulos & Karoly, 2009
כללית ,ההסתברות של גברים להשתתף בכוח העבודה גבוהה מזו של נשים .המחקר על
נתוני שני הגלים הראשונים של -SHAREאירופה לא מצא הבדלים במגדר בהסתברות לעבור
ממצב של תעסוקה למצב של אי תעסוקה ) .(Brugiavini, 2008אולם ,מחקרים אחרים מצאו
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שההסתברות לעבור מעבודה במשרה מלאה למשרה חלקית או לפרישה מוחלטת נמוכה יותר
בקרב גברים ) .(Carr & Kail, 2013; Kim & DeVaney, 2005; Thomson, 2007גם הממצאים
המתייחסים למעבר מפרישה לעבודה אינם אחידים :בעוד זיסימופולוס וקרולי
) (Zissimopoulos & Karoly, 2007מצאו כי ההסתברות של גברים לעבור מפרישה מוחלטת
לעבודה כעצמאים גדולה יותר מזו של נשים ,לא מצאה מאסטס ) (Maestas, 2010הבדלים
במגדר בהסתברות לחזור לשוק העבודה לאחר פרק זמן של פרישה.
רוב הממצאים לגבי השפעת המצב המשפחתי מראים כי גברים נשואים נוטים יותר
להשתתף בכוח העבודה ,ואילו נשים נשואות נוטות פחות להשתתף בכוח העבודה )אחדות
וגרא ;2008 ,קלינוב .(Kalwij & Vermeulen, 2005 ;2001 ,מחקרים שעסקו במעברים בין
מצבי השתתפות בכוח העבודה הראו שנישואין לא השפיעו על ההסתברות לעבור מעבודה
במשרה מלאה למשרה חלקית או לעבור לפרישה מוחלטת ) (Kim & DeVaney, 2005או
לחזור לשוק העבודה לאחר פרק זמן של פרישה ) .(Maestas, 2010לעומת זאת ,זיסימופולוס
וקרולי ) (Zissimopoulos & Karoly, 2007מצאו שההסתברות של נשים )אך לא של גברים(
לעבור ממשרה מלאה לעבודה עצמאית או לפרוש באופן מוחלט הייתה גבוהה יותר אצל נשים
לא נשואות מאשר אצל הנשואות .כמו כן הן מצאו שההסתברות של נשואים לעבור ממצב של
אבטלה או נכות לעבודה כעצמאים גבוהה יותר מאשר זו של לא נשואים ) & Zissimopoulos
.(Karoly, 2009
גודל המשפחה ו/או מספר הילדים במשק הבית משפיעים באופן חיובי על ההשתתפות
בכוח העבודה של גברים ונשים מבוגרים ).(Cahill, Giandrea, & Quinn, 2012; Gordo, 2011
לעומת זאת ,בישראל נמצאה השפעה שלילית של מספר הילדים על ההשתתפות בכוח עבודה,
ובעיקר אצל גברים במשפחות גדולות )אחדות וגרא .(2008 ,נוכחותם של ילדים תלויים )או
מספרם( מגדילה את ההסתברות למעבר ממשרה מלאה למשרות גשר או להישארות במשרה
המלאה בהשוואה לפרישה מוחלטת ).(Cahill et al., 2005; Thomson, 2007
השתתפות נמוכה יותר בכוח העבודה מאפיינת קבוצות מיעוט )אחדות וגרא;2008 ,
 .(Gordo, 2011ההסתברות לפרוש מעבודה כשכירים )בהשוואה למצב של המשך העבודה(
גבוהה יותר אצל מבוגרים לא לבנים ) .(Zissimopoulos & Karoly, 2007לעומת זאת ,מאסטס
) (Maestas, 2010מצאה שקבוצות המיעוט בארצות הברית נטו יותר לפרוש באופן מוחלט
מאשר לעבור למשרות חלקיות או לחזור לשוק העבודה לאחר שפרשו.
רוב הממצאים בספרות הכלכלית מעידים שלהשכלה השפעה חיובית על שיעור
ההשתתפות בכוח העבודה ) ,(Borland, 2006; Gordo, 2011אם כי השפעה זו אינה ליניארית
בהכרח על פני כל קבוצות ההשכלה .לדברי ריאן וסינינג ) ,(Ryan & Sinning, 2010קבוצת
המשכילים ביותר ,כמו גם קבוצת בעלי ההשכלה הנמוכה ביותר ,נוטות להמשיך ולעבוד
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בגילאים המאוחרים יותר לעומת קבוצות ההשכלה האמצעיות .אחדות וגרא ) (2008מצאו
הבדל מובהק בשיעור ההשתתפות של נשים מבוגרות בין כל קבוצות ההשכלה ,אך אצל
הגברים נמצא הבדל רק בין בעלי השכלה אקדמית לתיכונית.
טומסון ) (Thomson, 2007מצאה כי השכלה מורידה הן את ההסתברות של נשים
לפרישה מוחלטת והן את ההסתברות לפרישה חלקית .אצל הגברים נמצאה תמונת ראי הפוכה.
גיאנדראה ,קאהיל וקואין ) (Giandrea, Cahill, & Quinn, 2009לא מצאו השפעת השכלה על
ההסתברות לפרוש באופן מוחלט ממצב של עבודה מלאה או על ההסתברות לעבור ממשרה
מלאה לחלקית .לעומת זאת ,יש קשר חיובי בין ההסתברות לעבור ממשרה מלאה במעמד שכיר
לעבודה כעצמאי לאחר הפרישה לרמת ההשכלה ,ובייחוד אצל גברים ) & Zissimopoulos
.(Karoly, 2007; Zissimopoulos & Karoly, 2009
מצב הבריאות מהווה על פי הספרות גורם מרכזי בהחלטת האדם להשתתף בכוח
העבודה ,והמחקר האמפירי הסיק על קשר חיובי בין שני משתנים אלה .יחד עם זאת ,מנקודת
מבט תיאורטית הקשר בין בריאות להשתתפות של מבוגרים בכוח העבודה אינו ברור מאליו.
המודלים התיאורטיים מצביעים על ערוצים מסוימים שדרכם בריאות לקויה עשויה להוביל
לצמצום היצע העבודה ,ועל ערוצים אחרים שבהם בריאות לקויה עשויה דווקא להגדיל את
היצע העבודה ) .(Benjamin, Brandt, & Fan, 2003; Currie & Madrian, 1999כך למשל ,הזמן
המוקדש למחלה עשוי לצמצם את הזמן המוקדש לעבודה .מנגד ,התשומות המופנות לבריאות
מקטינות את ההכנסה הפנויה ולפיכך נצפה שבריאות לקויה תוביל דווקא להגדלת היצע
העבודה בשל הצורך להגדיל את ההכנסה .בנוסף לכך ,מצב בריאות רע יכול להוביל להצעות
עבודה אטרקטיביות פחות מבחינת השכר בשל הירידה בפריון העבודה של העובד .השכר
הנמוך עשוי לגרום לעובד להקטין את היצע העבודה שלו ולצרוך יותר פנאי )השפעת
תחלופה( ,אולם אפשר שהעובד יגדיל את היצע העבודה שלו כדי לפצות על הירידה בשכר
)השפעת הכנסה( .התוצאה הסופית של התנהגות האדם אינה מובנת מאליה אלא תלויה בגודלן
של השפעת התחלופה והשפעת ההכנסה ,שמנוגדות זו לזו .הקשר בין בריאות והשתתפות בכוח
העבודה הוא אנדוגני ,ואנדוגניות זו נובעת בעיקרה מהקשר הסיבתי הכפול שקיים בין משתנים
אלה :החלטת האדם לעבוד בגילים המבוגרים מושפעת מבריאותו ,אך בה בעת עבודה עשויה
להשפיע חיובית או שלילית על הבריאות – וזאת לא רק דרך ההכנסה מעבודה והזמן המוקדש
לה ,אלא גם באמצעות תנאי עבודה או שביעות רצון ממנה.2

2

מחקרי אורך ומידע על עיתוי האירועים הבריאותיים מאפשרים לטפל בקשר האנדוגני שבין שני
המשתנים ,למשל באמצעות משתני עזר.
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ההשפעה החיובית של הבריאות על ההשתתפות בכוח העבודה נמצאה לא רק במחקרי
חתך )אחדות וגרא ,(Kalwij & Vermeulen, 2005 ;2008 ,אלא גם במחקרי האורך שהדגישו
את מצב הבריאות והשינויים בו כגורמים בהחלטה/ביכולת של האדם לשנות את מצבו
התעסוקתי .בנקס וקזנובה ) (Banks & Casanova, 2003מצאו על בסיס סקר המעקב האנגלי
 ELSAכי ההסתברות הגבוהה ביותר לצאת ממעגל העבודה היא אצל אנשים המדווחים על
מצב בריאות לא טוב ,אלא אם מצב בריאותם משתפר לאורך זמן .אצל אנשים אלה קיימת גם
ההסתברות הנמוכה ביותר לשוב אל מעגל העבודה ,בהנחה שמצב בריאותם אינו משתפר.
ממצאים דומים עלו ממחקרי אורך המבוססים על  HRSהאמריקני :בהשוואה למבוגרים
שבריאותם טובה או מצוינת ,אנשים הסובלים מבריאות לקויה נוטים פחות להישאר במשרתם
המלאה ויותר לפרוש באופן מוחלט .הם גם נוטים פחות לפרוש פרישה חלקית או לחזור
לעבודה פרק זמן מסוים לאחר הפרישה ) Kim & DeVaney, 2005; Maestas, 2010; Thomson,
 .(2007הנטייה של מבוגרים שבריאותם אינה טובה לפרוש באופן מוחלט ולא לקחת משרות
גשר מאפיינת גברים ונשים כאחד ) .(Cahill et al., 2005המחקרים שהתמקדו במעבר לעבודה
כעצמאים מצאו שמגבלות בריאות בעבודה משפיעות חיובית על ההסתברות הן של נשים והן
של גברים לעבור מתעסוקה כשכירים לעבודה כעצמאים ).(Zissimopoulos & Karoly, 2007
לעומת זאת ,אותם מחברים לא מצאו קשר מובהק בין מגבלות בריאות בעבודה לבין מעבר
מאבטלה ונכות לעבודה כעצמאים ,או בין מעבר מפרישה מוחלטת לעבודה כעצמאים
) .(Zissimopoulos & Karoly, 2009במחקרי אורך שבחנו את ההשפעה של "זעזוע" במצב
הבריאות על מעברי תעסוקה נמצא כי ההידרדרות בבריאות היא מנבא מובהק לנטייה לפרוש
באופן חלקי או לעזוב את שוק העבודה באופן מוחלט ולא לחזור אליו לאחר פרק זמן מסוים
).(Brugiavini, 2008; Jimenez-Martin, Labeaga, & Vilaplana, 2005; Maestas, 2010
קבוצת משתנים נוספת שלה השפעה על מצב התעסוקה ועל המעברים בין מצבים היא
המשאבים הכלכליים שעומדים או שיעמדו לרשות האדם בתקופה הפרישה כדי להבטיח את
מימון התצרוכת שלו .המשתנים שהופיעו בספרות הם ההכנסה לפני הפרישה ,זכאות לפנסיה
תעסוקתית ,סוג הפנסיה ) – DBמגדירת זכויות ,או  – DCמגדירת הפרשות( ,העושר הפיננסי
ובעלות על נכסים של המשפחה .הספרות התייחסה גם לשינויים במשתנים אלה לאורך זמן.
אנשים שבבעלותם נכסים רבים יותר ייטו בדרך כלל להקדים את יציאתם מכוח העבודה באופן
מלא או חלקי מבלי להסתכן בפגיעה ברמת הרווחה שלהם .עושר גם מאפשר לקיחת סיכונים
עסקיים ונגישות להון כדי לפתוח עסק או לעבור למשרות גשר.
קאהיל ואחרים ) (Cahill et al., 2012מצאו שהנטייה להשתתף בכוח העבודה יורדת עם
רמת העושר הפיננסי ,אך אינה מושפעת מבעלות על נכסים ריאליים שנזילותם נמוכה יחסית.
במחקר קודם הראו אותם המחברים כי בעלות על דירה אינה משפיעה על הנטייה של האדם
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לקחת משרות גשר )לעבור למשרה חלקית( ,אך היא משפיעה חיובית על הנטייה שלו לעזוב את
כוח העבודה ממצב של משרה מלאה ) .(Giandrea et al., 2009הם גם הראו שבעלות על דירה
מקטינה את ההסתברות של גברים לשוב לכוח העבודה לאחר פרק זמן מסוים בפרישה ,אך
אינה משפיעה כלל על חזרתן של נשים לכוח העבודה ) .(Cahill et al., 2011השפעת העושר
הכולל )הפיננסי והריאלי( על המעבר מעבודה כשכירים לעבודה כעצמאים כערוץ פרישה ,או
על פרישה ישירה מעבודה כשכירים ,נמצאה אף היא מובהקת ) Zissimopoulos & Karoly,
 .(2007; Zissimopoulos & Karoly, 2009לעומת זאת ,מאסטס ) (Maestas, 2010לא מצאה
השפעה מובהקת של השינוי לאורך זמן ברמת העושר הפיננסי על ההסתברות לקחת משרות
גשר )פרישה חלקית או חזרה לשוק העבודה( בהשוואה להסתברות לפרוש לחלוטין.
מטבע הדברים ,רמת העושר קשורה גם למחזורי העסקים שהשפעתם על דפוסי
ההשתתפות של האוכלוסייה המבוגרת בכוח העבודה נידונה בעיקר בהתייחס לתקופות מיתון.
הארד ורוודר ) (Hurd & Rohwedder, 2010מצאו כי הפסדים בערכי המניות והנכסים האחרים
בעיתות של מיתון מובילים את בני משק הבית להמשיך ולקחת חלק בכוח העבודה כדי למנוע
ירידה ברמת חייהם העתידית .גודה ,שובן וסלבוב ) (Goda, Shoven, & Slavov, 2011בוחנים
באמצעות נתוני סקר  HRSאת השפעת המיתון הכלכלי העולמי של שנת  2008על היצע
העבודה של מבוגרים ,ומראים כי ההסתברות הממוצעת לעבוד בגיל  62בעת המיתון של 2008
הייתה גבוהה מההסתברות לעשות זאת בשנת  ,2006שהתאפיינה בשגשוג כלכלי.
הזכאות לפנסיה וסוג תוכנית הפנסיה הם משאב כלכלי נוסף .המעבר של נשים ממשרה
מלאה למשרות גשר מתואמת שלילית עם ביטוח פנסיוני בכל סוג תוכנית ) DBאו  ,(DCואילו
המעבר של גברים ממשרה מלאה למשרות גשר מתואמת שלילית רק עם ביטוח בתוכנית מסוג
 .DBזכאות לפנסיה מהמעסיק משפיעה שלילית על ההסתברות לקחת משרות גשר בהשוואה
לפרישה מלאה ) .(Maestas, 2010הזכאים לפנסיה מסוג  DBנוטים פחות להישאר במשרה
מלאה וגם נוטים פחות לקחת משרות גשר ) ,(Cahill et al., 2005ואצל גברים הזכאים לפנסיה
מסוג  DCיש סבירות גבוהה יותר לשוב לעבודה לאחר פרישה מאשר אצל אלה שאינם זכאים
לפנסיה או זכאים לפנסיה מסוג .(Cahill et al., 2011) DB
הממצאים המתייחסים להשפעת רמת השכר כמשאב פרישה על הנטייה של העובד
לפרוש פרישה מלאה או חלקית אינם אחידים .טומסון ) (Thomson, 2007מצא שבעלי שכר
גבוה נוטים פחות לפרוש באופן חלקי ועוד יותר פחות לפרוש באופן מלא .לעומת זאת,
מחקרים אחרים ) (Cahill, Giandrea, & Quinn, 2006; Kim & DeVaney, 2005לא מצאו
השפעה מובהקת אצל הנשים והגברים כאחד.
מעמד בעבודה נמצא כמשפיע אף הוא על נטיית העובד לפרוש .עובדים עצמאים עשויים
להיות גמישים יותר בשעות העבודה שלהם ובשכרם ,דבר המאפשר להם מעבר הדרגתי יותר
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אל הפרישה ) & Blau & Shvydko, 2011; Dorn & Souza-Poza, 2004; Pang, Warshawsky,

 .(Weitzer, 2008; Parker & Rougier, 2007ההשפעה של משלח היד נמצאה מובהקת ,ועובדי
צווארון כחול נוטים יותר לפרוש באופן מוחלט ופחות לקחת משרות גשר )פרישה חלקית(
).(Cahill et al., 2005; Giandrea et al., 2009
איכות העבודה ,התפקיד ותנאי ההעסקה מהווים נדבך נוסף בשיקולי האדם האם להמשיך
להשתתף בשוק העבודה או שמא לפרוש .מחקרים מראים כי קיים מתאם שלילי בין איכות
העבודה להסתברות העובד לפרוש מכוח העבודה ) Fischer & Sousa-Poza, 2006; Siegrist,
 .(Wahrendorf, von dem Knesebeck, Jürges, & Börsch-Supan, 2007עוד נטען כי קיים
קשר הדוק בין איכות תפקוד נמוכה לבין מצב בריאות לא טוב ,ושני משתני איכות אלה קשורים
קשר חיובי עם ההחלטה לפרוש מכוח העבודה ) & Siegrist, von dem Knesebeck,
 .(Wahrendorf, 2005עבודות שחוזרות על עצמן ,שדורשות מאמץ פיזי ומאפשרות אוטונומיה
קטנה לעובד – מגדילות את ההסתברות של העובדים בהן לפרוש מוקדם .לעומת זאת ,אצל
עובדים המעורבים במרבית תהליכי העבודה קיימת סבירות נמוכה יותר לפרוש מכוח העבודה
).(Blekesaune & Solem, 2005
לבסוף ,התלות בהחלטות התעסוקה/פרישה של בני זוג עשויה להוות גם היא גורם
דומיננטי בשאלת ההשתתפות בכוח העבודה .אוונס וקלי ) (Evans & Kelly, 2002גורסים כי
השתתפות בשוק העבודה של אנשים בוגרים מושפעת מהשתתפותו של בן הזוג ,כאשר לנשים
עם בן זוג עובד יש סיכוי הנמוך ב 4%-לפרוש )בהשוואה לאלה שאין להן בן זוג( ,בהינתן שכל
יתר התנאים זהים .כמו כן ,ככל ששכר בן הזוג גבוה יותר ,כך עולה הסבירות שהאדם יפסיק
לעבוד ) .(Quinn, Burkhauser, Cahill, & Weathers, 1998עם זאת ,רוב מחקרי האורך לא
מצאו השפעה של מצב הבריאות של בן הזוג על ההחלטה להישאר במשרת הקריירה ,לפרוש
או לחזור לעבודה לאחר הפרישה ).(Cahill et al., 2011; Giandrea et al., 2009

בסיס הנתונים ,הגדרות המשתנים ושיטת המחקר
פרק זה מתבסס על נתוני שני הגלים הראשונים של - SHAREישראל ,ומתמקד במעקב אחר
ההשתתפות בכוח העבודה של בני  69–50מקרב האוכלוסייה שרואיינה בשני הגלים גם יחד
)להלן "אוכלוסיית המעקב"( .אוכלוסיית המעקב מונה  1,816משיבים ,מתוכם  1,347משיבים
בני  ,69–50ובין משיבי המעקב נמצאות  1,294משפחות שמתוכן ב 974-יש לפחות בן משק
בית אחד בגיל  .69–50הראיונות של הגל הראשון נערכו בתקופה שבין ספטמבר 2005
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לאוגוסט  ,2006והמרואיינים נתבקשו ,בין היתר ,להגדיר את מצבם בכוח העבודה ,לענות על
מגוון של שאלות הקשורות להיסטוריה תעסוקתית ולמאפייני עבודה בעבר או בהווה ולדווח
על המשאבים הכלכליים העומדים לרשותם .הראיונות בגל השני נערכו בתקופה שבין אוגוסט
 2009לאוגוסט  ,2010ופרק הזמן שחלף בין הריאיון של הגל הראשון לריאיון של הגל השני נע
בין  37חודשים ל 57-חודשים .ניתוח הנתונים לכלל האוכלוסייה בנפרד לכל אחד מהגלים
התבסס על המשקלים המתאימים לכל גל ,אך מאחר שהמשקלים עבור אוכלוסיית המעקב אינם
זמינים בשלב זה ,הסטטיסטיקה התיאורית של המעברים בין מצבי ההשתתפות בכוח העבודה
נשענת על המשקלים של משקי הבית מהגל הראשון .הניתוח הרב משתני בוצע ללא שקלול.
הדיווח העצמי על ההשתתפות בכוח העבודה כלל את המצבים הבאים :גמלאי )פורש(;
עובד; מובטל )בין שמובטל מחפש עבודה ובין שלא ,מאחר שבגל השני המרואיינים נתבקשו
לציין אם הם מובטלים ללא הבחנה בין מובטלים שמחפשים עבודה לכאלה שלא(; חולה או
נכה )בגל השני ללא הבחנה בין מצב זמני לצמיתות(; עקר/ת בית; ואחר .גם אלה שהשיבו כי
אינם עובדים נשאלו שאלות הנוגעות לעבודה בתשלום בחודש האחרון או למידע על חוסר
תעסוקה ,או על היעדרות זמנית .כדי להשלים את המידע על הזיקה לשוק העבודה ,נשאלו כל
הנבדקים שלא עובדים או לא עבדו לאחרונה האם אי פעם עבדו בתשלום .על בסיס מידע כולל
זה הוגדרו במחקר הנוכחי מצבי ההשתתפות בכוח העבודה או בהיקף התעסוקה בהתאם
להגדרות המקובלות של הסטטיסטיקה הבינלאומית של כלכלת עבודה .משתתף בכוח העבודה
הוא מי שדיווח כי הוא עובד או מובטל )כולל מי שהגדיר עצמו כגמלאי או כנכה או כעקר/ת
בית בעת הריאיון ,אך דיווח שהוא עובד בתשלום( .לא משתתף בכוח העבודה הוא כל מי שאינו
עובד בתשלום או שאינו מובטל )שוב ,ללא קשר להגדרה העצמית( .עובד במשרה מלאה הוא
מי שעובד לפחות  35שעות בשבוע ,ועובד במשרה חלקית הוא מי שעובד פחות מ 35-שעות
בשבוע .הגדרות אלה שימשו אותנו בניסוח המשתנים התלויים בשלושה סוגים של מודלים
שנאמדו במחקר .בהתאם למשתנים אלה הוגדרו שני סוגי מעברים בין מצבי השתתפות בכוח
העבודה .הראשון מתייחס לכלל אוכלוסיית המחקר וכולל את המעברים הבאים :משתתף בכוח
העבודה בשני הגלים; משתתף בכוח העבודה בגל הראשון אך לא משתתף בגל השני; לא
משתתף בכוח העבודה בגל הראשון אך משתתף בכוח העבודה בגל השני; לא משתתף בכוח
העבודה בשני הגלים .הסוג השני מתמקד בעובדים במשרה מלאה בגל הראשון ,וכולל את
המעברים הבאים :נותר במשרה מלאה בגל השני; עבר למשרה חלקית בגל השני )"משרת
גשר"(; פרש לחלוטין בגל השני.

 80לאה אחדות ,אביעד טור -סיני וריטה טרויצקי

המשתנים המסבירים
בדומה למחקרים אחרים ,נעשתה הבחנה בין מספר קבוצות של משתני חקירה המרוכזים בלוח
 .3.1הקבוצה הראשונה כוללת מאפיינים אישיים :תכונות סוציו-דמוגרפיות כמו גיל ,מגדר,
מצב משפחתי ,הרכב המשפחה ,לאום והשכלה .משתנה הגיל הוגדר בקבוצות בהפרש של
שנתיים או חמש שנים ,או כמשתנה רציף .השימוש במשתנה דמה לגיל במקום משתנה גיל
רציף ִאפשר לזהות את הגילאים שבהם מתרחש שינוי בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה .שאר
המשתנים בקבוצה זו הוגדרו באופן הבא :מגדר )משתנה דמה ,כשנשים הן קבוצת הבסיס(;
אינטראקציה בין מגדר לבין גיל; ילדים "תלויים" ,המציין אם יש ילדים המתגוררים במשק
הבית )משתנה דיכוטומי שקבוצת הבסיס היא שאין ילדים "תלויים"(; ילדים במשפחה ,המציין
את מספר הילדים הכולל שנולדו לנבדק; קבוצת לאום )משתנה דמה ,כשקבוצת הבסיס היא
ערבים(; והשכלה כמשתנה רציף או כמשתנה קטגוריאלי לשלוש רמות השכלה :יסודית,
תיכונית )קבוצת הבסיס( ואקדמית.
עם הקבוצה השנייה של המשתנים המסבירים נמנים משתני בריאות ותפקוד של המרואיין
ובן/בת זוגו .1 :מצב בריאות :הערכה סובייקטיבית של האדם את מצב בריאותו ,בטווח של
 :5– 1מצוין ,טוב מאוד ,טוב ,בינוני וגרוע;  .2הרעה בהערכת מצב בריאות :המשתנה מציין
האם חלה החמרה בהערכה הסובייקטיבית של האדם את מצב בריאותו )קבוצת הבסיס היא
שלא חל כל שינוי בהערכת הבריאות או שחלה הטבה(;  .3מחלות כרוניות :המשתתפים נשאלו
האם חוו אי פעם התקף לב ,כולל אוטם שריר הלב ,לחץ דם גבוה או יתר לחץ דם ,רמת
כולסטרול גבוהה ,שבץ ,סוכרת ,מחלות כרוניות של הריאות ,אסתמה ,דלקת פרקים ,הידלדלות
העצם ,סרטן או גידול ממאיר ,כיב קיבה ,מחלת פרקינסון ,קטרקט או שבר בעצם הירך.
המשתנה מציג את המספר הכולל של המחלות שהמשיב ציין;  .4שינוי במספר המחלות
הכרוניות :השינוי במספר המחלות הכרוניות שעליהן דיווח המרואיין בין הגל השני לגל
הראשון;  .5מוגבלות בתפקודי היומיום ) :(ADLמשתנה דיכוטומי שמציין קושי בביצוע אחת
הפעולות היומיומיות לפחות – הלבשה ,רחצה ,הליכה בתוך הבית ,אכילה ,הליכה לשירותים
לרבות ישיבה וקימה .קבוצת הבסיס מציינת אי מוגבלות;  .6מוגבלות בפעילות :משתנה
דיכוטומי שמציין אם המשיב דיווח שהיה מוגבל בשל בעיית בריאות בפעילויות שאנשים
נוהגים לעשות;  .7הרעה במוגבלות בפעילות :האם חלה החמרה בהערכת המוגבלות בפעילות
של המשיב ,כאשר קבוצת הבסיס היא שלא חל כל שינוי או שחלה הטבה בהערכה.
קבוצת המשתנים השלישית מאגדת מידע על משאבי הפרישה של האדם או המשפחה.
בקבוצה זו יש ארבעה סוגי משתני חקירה .המשתנה הראשון כולל שלוש קטגוריות המצביעות
על האינטראקציה בין מגורים עם בן זוג )נשוי או חי בשותפות עם בן זוג( לבין השתתפות בן
הזוג בכוח העבודה בגל הראשון ,כאשר עבור כל אחת מהן הוגדר משתנה דמה :בן זוג משתתף

מעברים בין מצבי השתתפות בכוח עבודה ודפוסי פרישה

81

בכוח העבודה ,בן זוג לא משתתף בכוח העבודה ,מגורים ללא בן זוג )קבוצת הבסיס( .המשתנה
השני ,עושר נקי ,מציין את סך ערך הנכסים הריאליים והפיננסיים .המשתנה הוגדר לפי ארבע
רמות של עושר ,באמצעות חלוקה לרבעונים )קבוצת הבסיס היא הרבעון הראשון( .המשתנה
השלישי ,זכאות לפנסיה ,מבוסס על תשובות המרואיינים לשתי שאלות המתייחסות לזכויות
פנסיה עתידיות במערכת התעסוקתית .זהו משתנה דיכוטומי ,כאשר קבוצת הבסיס מציינת
שהאדם אינו זכאי לפנסיה תעסוקתית בעתיד .המשתנה הרביעי ,בעלות על דירה ,מציין האם
המרואיין הוא בעל דירה ,בתי נופש ,נכסי דלא ניידי או קרקעות.
קבוצת המשתנים האחרונה כוללת עמדות סובייקטיביות של הנחקר ביחס למקום עבודתו
הנוכחי :מידת המאמץ הגופני הנדרש לביצוע העבודה; מידת החופש שהאדם מרגיש שעומד
לרשותו כדי לבצע את עבודתו )חופש להחלטה בעבודה(; והערכת ההזדמנויות העומדות
לרשות האדם כדי לפתח מיומנויות חדשות במקום עבודתו )הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות(.
שלושת המשתנים נמדדים בטווח הערכים ) 4–1ראה לוח  3.1למדרג הערכים עבור כל אחד
ממשתנים אלה(.

לוח  3.1הגדרת המשתנים המסבירים

1

תכונות מדידה

משתנה
א .מאפיינים אישיים של האדם
גיל )רציף או לפי קבוצות ,בהפרש של שנתיים או חמש שנים .קבוצת
גיל
הבסיס היא  55-54או  ,54-50בהתאמה להגדרת קבוצות המשתנה(
 =1אם גבר
מגדר
 =1אם יהודי
לאום
 =1אם ישנם ילדים המתגוררים במשק הבית
ילדים "תלויים"
מספר הילדים הכולל שיש לאדם
ילדים במשפחה
מספר שנות לימוד )רציף(
השכלה
 =1אם בעל עד )כולל(  9שנות לימוד
השכלה יסודית
 =1אם בעל  12-10שנות לימוד )קבוצת הבסיס(
השכלה תיכונית
 =1אם בעל  13שנות לימוד ויותר
השכלה אקדמית
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לוח ) 3.1המשך(
משתנה

תכונות מדידה

ב .משתני בריאות ותפקוד של האדם ובן זוגו
הערכה סובייקטיבית של האדם את מצב בריאותו =1 :מצוין = 2 ,טוב
מצב בריאות
מאוד =3 ,טוב = 4 ,בינוני = 5 ,גרוע
הרעה בהערכת מצב בריאות  =1אם התרחשה ירידה בהערכת מצב בריאות הנחקר בין שני גלי
החקירה
מספר מחלות כרוניות
מחלות כרוניות
השינוי בין מספר המחלות הכרוניות בגל השני ומספר המחלות
שינוי במספר המחלות
הכרוניות בגל הראשון
הכרוניות
 =1אם האדם סבל מאחד או יותר מהקשיים הבאים :הלבשה ,רחצה,
מוגבלות בADL-
הליכה בתוך הבית ,אכילה ,הליכה לשירותים לרבות ישיבה וקימה
 =1אם האדם היה מוגבל בשל בעיית בריאות בפעילויות שאנשים
מוגבלות בפעילות
נוהגים לעשות
 =1אם אדם שהגדיר עצמו בגל הראשון כמי שאינו מוגבל בפעילות,
הרעה במוגבלות בפעילות
הגדיר עצמו בגל השני כמוגבל בפעילות
ג .משאבי פרישה של האדם או המשפחה
השתתפות בכוח העבודה
 =1אם האדם השתתף בכוח העבודה
בגל הראשון
בן זוג משתתף בכוח
 =1אם בן הזוג השתתף בכוח העבודה
העבודה
בן זוג אינו משתתף בכוח
 =1אם בן הזוג לא השתתף בכוח העבודה
העבודה
 =1אין בן זוג )קבוצת בסיס(
מגורים ללא בן זוג
סך ערך הנכסים הריאליים והנכסים הפיננסיים )באירו ,לפי רבעונים(
עושר נקי
)קבוצת הבסיס – רבעון ראשון(
 =1האדם יהיה זכאי לפנסיה תעסוקתית בעתיד
זכאות לפנסיה
 =1אם האדם בעל דירת המגורים בה מתגורר ,בתי נופש ,נכסי דלא
בעלות על דירה
ניידי או קרקעות
ד .עמדות סובייקטיביות ביחס למקום העבודה הנוכחי
 =1העבודה דורשת מאמץ גופני רב;  = 4העבודה כלל אינה דורשת
מאמץ גופני בעבודה
מאמץ גופני )טווח (4-1
 =1האדם מרגיש חופש מועט להחליט כיצד לבצע את עבודתו; = 4
חופש להחלטה בעבודה
האדם מרגיש חופש רב להחליט כיצד לבצע את עבודתו )טווח (4-1
 =1האדם מרגיש כי יש לו הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות; = 4
הזדמנות לפתח מיומנויות
האדם מרגיש כי אין לו הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות )טווח (4-1
חדשות
זמן שחלף בין תקופות
מספר החודשים שחלפו בין שתי תקופות החקירה
החקירה
) (1כל המשתנים מתייחסים למתרחש בתקופת הגל הראשון ,אלא אם מצוין שינוי בין הגלים.
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שיטת הניתוח והגדרת המודלים
הניתוחים הסטטיסטיים במחקר זה כוללים ניתוח קשרים דו משתניים נבחרים וניתוח רב משתני
באמצעות רגרסיה לוגיסטית רגילה או מולטינומיאלית .המודלים שנאמדו הם:
א .מודל לוגיסטי לאמידת ההסתברות להשתתף בכוח העבודה בגל השני ,שנאמד בנפרד
לנשים ולגברים .המשתנה התלוי הוא משתנה דיכוטומי המצביע על השתתפות או אי
השתתפות בכוח העבודה.
ב .מודל לוגיסטי מולטינומיאלי להסתברות למעברים בין מצבי ההשתתפות בכוח
העבודה .המשתנה התלוי מוגדר לפי ארבע קטגוריות :האדם השתתף בגל הראשון אך לא
בשני; האדם השתתף בגל הראשון וגם בשני; האדם לא השתתף בגל הראשון אך השתתף בגל
השני; והאדם לא השתתף בגל הראשון וגם לא בגל השני .קבוצת הבסיס היא המשתתפים בכוח
העבודה בשני הגלים גם יחד.
ג .מודל לוגיסטי מולטינומיאלי להסתברות של משיבים שעבדו משרה מלאה בגל
הראשון להישאר במשרה מלאה בגל השני ,לעבור למשרה חלקית בגל השני או לפרוש
לחלוטין בגל השני .קבוצת הבסיס היא הנותרים במשרה מלאה.
סדרת המשתנים המסבירים אינה זהה לחלוטין בכל אחד מהמודלים ,אם כי כל אחת
משלוש הקבוצות מיוצגת בכל אחד מהמודלים .המשתנים על עמדות כלפי מקום העבודה
הנוכחי רלוונטיים רק למודל השלישי העוסק באוכלוסייה העובדת בלבד .עבור כל אחד
מהמודלים מוצגים בגוף הפרק האומדים למקדמי הרגרסיה ,ההשפעות השוליות הממוצעות
) (average marginal effectויחס הסיכויים ) (odds ratio – ORבמודל הלוגיסטי .ההשפעה
השולית של משתנה מסביר כלשהו מצביעה על השינוי בהסתברות להתרחשות האירוע המגדיר
את המשתנה התלוי )ההסתברות להשתתף בכוח העבודה בגל השני במודל הראשון
וההסתברות למעבר כלשהו בין שני מצבי השתתפות בכוח העבודה במודלים האחרים( כאשר
המשתנה המסביר הרלוונטי משתנה ביחידה אחת ושאר המשתנים מוחזקים קבוע .כאשר
מכפילים את ההשפעה השולית ב ,100-ניתן לפרשה כשינוי בנקודות אחוז בהסתברות
להתרחשות האירוע .עבור משתנה מסביר רציף חושבה ההשפעה השולית הממוצעת על פני כל
הערכים של המשתנה המסביר ,ואילו ההשפעה השולית של משתנה דיכוטומי חושבה עבור
השינוי מהערך  0לערך  .1מלבד העובדה שהמחקר הכלכלי מדגיש באופן מסורתי את
ההשפעות השוליות של משתנים מסבירים על ההתנהגות הנחקרת ,היתרון שלהן הוא בכך
שניתן להשוות את גודלן המוחלט עבור אותם משתנים בין שני המודלים הלוגיסטיים )לנשים
ולגברים( או בין מצבי התעסוקה במודלים המולטינומיאליים.
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לפיכך ,בתיאור הממצאים נתייחס להשפעות השוליות ,שעל פי מובהקותן הסטטיסטית
נגדיר גם האם למשתנה כלשהו השפעה מובהקת על ההשתתפות בכוח העבודה .3

ממצאים עיקריים :סטטיסטיקה תיאורית ותוצאות אמידת המודלים
סטטיסטיקה תיאורית על ההשתתפות בכוח העבודה
תרשים  3.1מציג את שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקרב גברים ונשים בני  50ומעלה בכל
אחד משני גלי החקירה ,בהתאם להגדרה העצמית של המשיב .נתוני הסקר מצביעים ,כצפוי ,על
ירידה בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה עם העלייה בגיל ,אולם בהשוואה בין שתי תקופות
החקירה נמצא כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה עלה בקרב הגברים ובקרב הנשים ,כאשר
העלייה אצל הגברים בולטת בקבוצת הגיל  67–60ואצל הנשים אף מוקדם יותר ,החל בגיל .57
לוח  3.2מציג את התפלגות בני  69– 50בכל אחד משני גלי החקירה ,בהתאם להגדרה
העצמית של מצב ההשתתפות בכוח העבודה .ההשוואה בין נתוני חתך אלה מלמדת כי שיעור
העובדים בגל השני עמד על  ,53%בהשוואה ל  47.6%-בגל הראשון .במקביל חלה ירידה
בשיעור המובטלים מ 5.8%-בגל הראשון ל 3.2%-בגל השני .כמו כן נמצא כי שיעור המגדירים
את עצמם כגמלאים ירד מ 25.7%-בגל הראשון ל 22.6%-בגל השני .בהתייחסות להגדרה
המקובלת בסטטיסטיקה ,נמצא כי שיעור ההשתתפות בכוח העבודה )עובדים בתשלום
ומובטלים( עלה מ 54.3%-ל .60.5%-
לוח  3.3מציג את מטריצת המעברים בין מצבי ההשתתפות בכוח העבודה של אוכלוסיית
הפאנל ,בקרב בני  69–50בגל הראשון .מרבית הגמלאים בגל הראשון המשיכו להגדיר את
עצמם גמלאים ) 12.4% ,(74.2%שינו הגדרתם לעובדים ,והשאר עברו למצבי ההשתתפות
האחרים 71% .מאלה שהגדירו את עצמם כעובדים נותרו בהגדרה זו ,ואילו רק  15.2%מאלה
שהגדירו עצמם כמובטלים נותרו לאורך זמן בהגדרה זו ,כאשר  40.5%מהמובטלים בתקופה
הראשונה חזרו לשוק העבודה .מרבית עקרי/ות הבית בגל הראשון נותרו בהגדרה זו ו 14.1%-
הגדירו עצמם כעובדים בגל השני .החזרה לעבודה מקרב אלה שהגדירו את עצמם
כחולים/מוגבלים בגל הראשון הייתה בגדר תופעה שולית.
3

יש לציין שייתכנו מצבים שבהם האומד למקדם הרגרסיה הלוגיסטית יהיה מובהק סטטיסטית ,אך
ההשפעה השולית המחושבת על בסיסו תהיה מובהקת ברמת מובהקות גדולה או קטנה יותר או לא
מובהקת כלל ,ולהפך .כמו כן ,ייתכן מצב חריג שמקדם הרגרסיה וההשפעה השולית יהיו בסימנים
הפוכים .מצבים אלה נובעים מהעובדה שמקדם הרגרסיה הלוגיסטית מעיד על רמה ,ואילו ההשפעה
השולית על קצב השינוי הממוצע על פני כל ערכי המשתנה.

מעברים בין מצבי השתתפות בכוח עבודה ודפוסי פרישה

85

ניתוח המעברים בין מצבי ההשתתפות בכוח העבודה לפי ההגדרה הסטטיסטית מלמד כי
 42.2%מכלל בני  69–50אשר השתתפו בכוח העבודה בגל הראשון המשיכו לעשות כן בגל
השני 13.5% ,השתתפו בגל הראשון אך לא בגל השני 6% ,לא השתתפו בגל הראשון אך
הצטרפו לכוח העבודה בגל השני ,ו 38.2%-לא השתתפו בכוח העבודה בשני גלי החקירה.
ניתוח המעברים לפי היקף התעסוקה של בני  69–50שהיו מועסקים במשרה מלאה בגל
הראשון מלמד כי  67.3%מהם המשיכו להיות מועסקים במשרה מלאה 13.4% ,עברו למשרה
חלקית ו 19.4%-פרשו לחלוטין.
תרשים  3.1שיעור השתתפות בכוח העבודה ,גל ראשון ) (2005/2006וגל שני )) (2009/2010אחוזים(
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לוח  3.2הגדרה עצמית והגדרה סטטיסטית של מצב ההשתתפות בכוח העבודה ,גל ראשון וגל שני ,בני
2 ,1
 50עד  69בכלל האוכלוסייה בכל גל )אחוזים(
הגדרה סטטיסטית
הגדרה עצמית

משתתף
בכוח
העבודה

גל ראשון
לא
משתתף
בכוח
העבודה
23.8

משתתף
בכוח
העבודה

25.7

4.3

גל שני
לא
משתתף
בכוח
העבודה
18.3

22.6

47.6

53.0

0.0

53.0

3.2

0.0

3.2

7.5

7.8
13.4

סך הכל

סך הכל

גמלאי

1.9

עובד

47.6

0.0

מובטל

5.8

0.0

5.8

חולה/מוגבל

0.3

7.2

7.5

0.3

עקר/ת בית  /אחר
מספרים מוחלטים
)(1
)אלפים(
מספר תצפיות במדגם

0.4

13.0

13.4

0.2

13.2

594.4

468.6

1,063.0

585.2

374.0

959.2

1,025

853

1,878

809

615

1,424

) (1השקלול הוא לפי המשקלות של כל גל חקירה.
לוח  3.3מטריצת מעברים בין מצבי השתתפות בכוח העבודה לפי הגדרה עצמית של בני  50עד ) 69גל
1
ראשון( ,אוכלוסיית הפאנל )אחוזים(
גל שני

גל
ראשון

גמלאי

עובד

מובטל

חולה/מוגבל

עקרת
בית/אחר

סה"כ

גמלאי

74.2

12.4

2.2

5.2

6.0

100

עובד

19.4

71.0

2.7

1.8

5.2

100

מובטל

20.1

40.5

15.2

12.6

11.7

100

חולה/מוגבל

21.8

3.9

2.0

56.9

15.4

100

עקר/ת בית  /אחר

11.0

14.1

0.0

6.5

68.4

100

) (1השקלול הוא לפי המשקלות של הגל הראשון.
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תוצאות המודל הלוגיסטי לאמידת ההסתברות להשתתף בכוח העבודה בגל השני
לוח  3.4מציג את הממצאים המתייחסים לניתוח הדו משתני בין ההשתתפות בכוח העבודה בגל
השני לבין המשתנים הסוציו-דמוגרפיים ומשתני הבריאות ,עבור גברים ונשים בנפרד .תוצאות
המבחנים מעידות על קשרים מובהקים בין ההשתתפות בכוח העבודה של גברים ושל נשים
לבין כל המשתנים המסבירים ,למעט ההרעה במצב הבריאות בין שני הגלים ורמת העושר.
אולם ,עיקר ענייננו הוא בניתוח הרב משתני המופיע בלוח  .3.5הלוח מציג את תוצאות
אמידת המודל הלוגיסטי להסתברות להשתתף בכוח העבודה בגל השני לגברים ולנשים בנפרד,
ומופיעים בו האומדים למקדמי הרגרסיה ,יחס הסיכויים  ,4ההשפעות השוליות הממוצעות
והמובהקות הסטטיסטית של אומדים אלה )עד  .(10%כאמור ,בתיאור הממצאים נתייחס
להשפעות השוליות .עבור משתנה מסביר רציף ,למשל השכלה ,ההשפעה השולית היא השינוי
)בנקודות אחוז( בהסתברות להשתתף בכוח העבודה כתוצאה משינוי בשנת השכלה אחת ,ואילו
עבור משתנה דיכוטומי ההשפעה השולית היא השינוי בהסתברות להשתתף בכוח העבודה
כתוצאה מהמעבר מהערך  0לערך של המשתנה הדיכוטומי.
תחילה נתייחס לתוצאות המודל שנאמד עבור גברים בני  .69–50תוצאות אלה מורות
שההשתתפות בכוח העבודה בגל הראשון היא מנבא חזק של ההשתתפות בכוח העבודה בגל
השני .ההסתברות להשתתף בכוח העבודה בגל השני של מי שהשתתף בכוח עבודה בגל
הראשון גבוהה ב 65-נקודות האחוז מההסתברות של מי שלא השתתף בגל הראשון.
ההסתברות להשתתף בכוח העבודה בגל השני יורדת עם הגיל ,כאשר הירידה המובהקת
מתרחשת לראשונה בגיל  .63–62ההסתברות של בני  63–62ושל בני  64–63להשתתף בכוח
העבודה בגל השני נמוכה בכ  32-נקודות האחוז מההסתברות של בני  55–54להשתתף בכוח
העבודה .מאחר שמשתנה הגיל ברגרסיה מוגדר לפי נתוני הגל הראשון ,הרי ניתן להסיק
שהתפנית בשיעור ההשתתפות בכוח העבודה בגל השני מתרחשת בגיל הפרישה שנקבע
בחקיקה שהתקבלה ב) 2004-גיל  (67או בסמוך לו .ההשתתפות בכוח העבודה בגל השני
קשורה באופן שלילי ומובהק הן למשתני הבריאות בגל הראשון )הערכת מצב הבריאות ומספר
המחלות הכרוניות שבהן לוקה הנבדק( והן לשינוי שחל במשתנים אלה בין שני הגלים .כך
למשל ,שינוי של ציון אחד בהערכת מצב הבריאות )הנעה בטווח  (5–1מוריד את ההסתברות
להשתתף בגל השני ב 8-נקודות האחוז ,ואילו עצם ההרעה במצב הבריאות בין שני הגלים,
כאשר שאר הדברים קבועים ,מפחיתה את ההסתברות להשתתף בכוח העבודה בכ 14-נקודות
האחוז .גם ההשפעה השלילית של החמרת מצב הבריאות כתוצאה מתוספת של מחלה כרונית
אחת בתקופה שבין שני הגלים על ההשתתפות בכוח העבודה כפולה מההשפעה של הימצאות
 4יחס הסיכויים משקף את היחס בין ההסתברות להתרחשות האירוע לבין ההסתברות לאי התרחשותו
בקבוצה אחת מול יחס הסתברות התרחשות האירוע בקבוצה האחרת.

 88לאה אחדות ,אביעד טור -סיני וריטה טרויצקי

מחלה אחת בגל הראשון 5.4 :לעומת  11.5נקודות האחוז ,בהתאמה .ללאום השפעה חזקה:
סיכוייהם של יהודים )כולל עולים( להשתתף בכוח העבודה בגל השני גבוהים ב 28-נקודות
האחוז משל ערבים .ההשכלה ,נוכחותם של ילדים תלויים ,המשתנים הקשורים להשתתפות בן
הזוג בכוח העבודה ורמת העושר לא נמצאו כמשפיעים על ההשתתפות בכוח העבודה בגל
השני.
מתוצאות המודל שנאמד עבור הנשים עולה תמונה דומה .ראויות לציון הנקודות הבאות:
ראשית ,נקודת התפנית הראשונה המורה על ירידה בהשתתפות בכוח העבודה עם הגיל
מתרחשת בגילים  59–58בגל הראשון ,או לחלופין בגיל  63–62בגל השני .כלומר ,ההשתתפות
בכוח העבודה יורדת באופן מובהק בגיל הזכאות לפנסיה שנקבע בחקיקה כשלב ראשון בדחיית
גיל הפרישה לנשים ) (62או בסמוך לו .שנית ,ההשוואה של ההשפעות השוליות של נשים
וגברים מלמדת שהשפעת משתני הבריאות על ההשתתפות הכוח העבודה בגל השני חזקה יותר
אצל הגברים ,ואילו השפעת הלאום חזקה יותר אצל הנשים .שלישית ,בניגוד לגברים ,השפעת
העושר אצל הנשים היא שלילית ומובהקת ברבעון השלישי ובשוליים גם ברבעון הרביעי.
כלומר ,בהשוואה לנשים הנמצאות ברבעון הראשון של העושר ,הנשים העשירות נוטות יותר
שלא להשתתף בכוח העבודה.
תוצאות המודל המולטינומיאלי למעברים בין מצבי השתתפות בכוח העבודה
לוח  3.6מציג את המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים ,הבריאותיים והכלכליים של כל אחת מארבע
הקבוצות שהוגדרו לפי המעברים בין מצבי ההשתתפות בכוח העבודה .הניתוח הדו משתני אכן
מראה על קשרים מובהקים בין כל המאפיינים של האדם ,למעט מספר הילדים במשפחה ,לבין
ההשתייכות לאחת מקבוצות מצבי ההשתתפות בכוח העבודה.
לוח  3.7מציג את אומדני המקדמים של הרגרסיה הלוגיסטית המולטינומיאלית לניתוח
המעברים בין מצבי ההשתתפות בכוח העבודה ואת ההשפעות השוליות ,כאשר קבוצת הבסיס
היא המשתתפים בכוח העבודה בשני הגלים גם יחד .גם בתיאור תוצאות מודל זה נתמקד
בהשפעות השוליות ,שיתרונן טמון בכך שניתן להשוות את גודלן המוחלט עבור אותם משתנים
בין מצבי התעסוקה השונים במודל המולטינומיאלי .תחילה נתייחס לשתי הקבוצות היוצאות
מנקודת מוצא חלשה ,במובן שבגל הראשון הן לא השתתפו בכוח העבודה ,כאשר אחת מהן
נותרה מחוץ למעגל העבודה גם בגל השני )ולפיכך היא ה"חלשה" ביותר( ,ואילו האחרת
הצטרפה אליו בגל השני .לאחר מכן נדון בממצאים הנוגעים לקבוצה שהשתתפה בכוח העבודה
בגל הראשון אך יצאה ממנו בגל השני.

לוח  3.4התפלגות המשתנים המסבירים את ההסתברות להשתתף בכוח העבודה בגל השני באוכלוסיית הפאנל ,בני  50עד  69בגל הראשון ,לפי מגדר )אחוזים(

2 ,1

נשים
גברים
קטגוריות
שם המשתנה
2
2
ערך התפלגות
ערך התפלגות
t/ χ
t/χ
71.65
80.55
משתתף בכוח העבודה בגל הראשון
השתתפות בכוח
***295.71
***200.21
העבודה בגל הראשון
14.82
18.63
לא משתתף בכוח העבודה בגל הראשון
***8.69
(5.3) 58.8
***10.24
(5.5) 59.1
גיל )ממוצע(
***5.78
(1.2) 2.8
***6.57
(1.2) 2.8
מצב בריאות )ממוצע(
50.08
72.39
הרעה בהערכת מצב בריאות בין שני הגלים
מצב
בהערכת
הרעה
0.04
0.00
בריאות
47.58
64.90
אי הרעה/הטבה בהערכת מצב בריאות בין שני הגלים
***6.60
(1.6) 1.7
***4.74
(1.4) 1.4
מחלות כרוניות )ממוצע(
***2.65
(1.6) 0.5
***4.14
(1.5) 0.6
שינוי במספר המחלות הכרוניות )ממוצע(
53.12
66.92
אין בן זוג
בן זוג משתתף בכוח
78.95
89.37
בן זוג משתתף בכוח העבודה בגל הראשון
***96.99
***58.68
העבודה
11.69
38.09
בן זוג לא משתתף בכוח העבודה בגל הראשון
58.38
72.52
יש ילדים "תלויים" במשק הבית
***12.67
*2.67
ילדים "תלויים"
43.05
65.91
אין ילדים "תלויים" במשק הבית
22.77
57.32
השכלה יסודית
***64.00
52.31
***25.36
67.58
השכלה תיכונית
השכלה
58.52
74.26
השכלה אקדמית
53.97
70.09
יהודים
***72.65
***15.51
לאום
3.29
58.80
ערבים
0.92
94,718
**2.11
100,749
עושר נקי )ממוצע(
* *** ,** ,מובהק ברמת מובהקות של  ,1% ,5% ,10%בהתאמה (1) .השקלול הוא לפי המשקלות של הגל הראשון (2) .הערך בסוגריים מציין את סטיית התקן.
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יחס הסיכויים

גברים
השפעה שולית

***22.102
*2.485
1.343
0.628
0.434
**0.265
*0.303
0.595
0.545
**0.722
*0.573
*0.798
***0.622
0.684
1.125
1.060
1.060
1.477

השפעה שולית

יחס הסיכויים
***10.229
0.860
0.812
*0.541
0.748
0.963
0.533
0.503
0.826
**0.772
*0.660
*0.841
0.961
0.863
0.890
1.280
0.974
1.018

נשים

לוח  3.5תוצאות המודל הלוגיסטי להסתברות להשתתף בכוח העבודה בגל השני באוכלוסיית הפאנל ,בני  50עד  69בגל הראשון ,לפי מגדר
)המשתנה התלוי= 1עבור משתתף בכוח העבודה בגל השני(

השתתפות בכוח העבודה בגל הראשון
גיל 53-50
גיל 57-56
גיל 59-58
גיל 61-60
גיל 63-62
גיל 65-64
גיל 67-66
גיל 69-68
מצב בריאות
הרעה בהערכת מצב בריאות
מחלות כרוניות
שינוי במספר המחלות הכרוניות
בן זוג משתתף בכוח העבודה
בן זוג לא משתתף בכוח העבודה
ילדים "תלויים"
השכלה יסודית
השכלה אקדמית

אומדן מקדם
הרגרסיה
***3.096
*0.910
0.295
-0.465
-0.834
**-1.329
*- 1.193
-0.519
- 0.607
**-0.325
*-0.556
*- 0.225
***-0.474
- 0.380
0.117
0.058
0.058
0.390
***0.649
*0.203
0.069
-0.115
-0.205
**-0.318
**-0.288
-0.127
-0.150
**-0.079
*- 0.135
*0.054
***-0.115
- 0.092
0.028
0.014
0.014
0.094

אומדן מקדם
הרגרסיה
***2.325
-0.151
-0.208
*-0.614
-0.290
-0.038
-0.629
-0.687
-0.191
**-0.258
*-0.415
*-0.173
-0.040
-0.147
-0.117
0.247
-0.026
0.018
***0.479
-0.032
-0.044
*-0.122
-0.060
-0.008
0.122
-0.136
-0.040
**-0.056
*-0.089
*-0.038
-0.009
-0.032
-0.025
0.055
-0.006
0.004

לוח ) 3.5המשך(

לאום
עושר נקי – רבעון שני
עושר נקי – רבעון שלישי
עושר נקי – רבעון רביעי
חותך
מספר תצפיות

Log-likelihood

אומדן מקדם
הרגרסיה
***1.163
0.279
- 0.235
0.389
- 0.650

גברים

503
-196.1

***3.198
1.322
0.790
1.475

יחס הסיכויים

* *** ,** ,מובהק ברמת מובהקות של  ,1% ,5% ,10%בהתאמה.

השפעה שולית
***0.283
0.066
-0.057
0.092

אומדן מקדם
הרגרסיה
***1.984
-0.294
*-0.530
*-0.532
**-1.657

יחס הסיכויים
***7.269
0.745
*0.588
*0.587

נשים
השפעה שולית
***0.309
-0.062
**-0.110
*-0.110
692
-306.2
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2 ,1

6.0
61.8
4.1
3.3
9.2
13.5
5.8
7.6
(1.2) 1.5
(1.6) 0.4
10.6
4.9
5.9

13.6
58.2
13.7
15.0
18.8
6.3
13.4
13.8
(1.3) 1.4
(1.9) 0.9
9.8
15.5
25.3
10.8

משתתף בגל
הראשון,
משתתף בגל
השני
42.2
56.6
64.4
54.8
30.2
15.4
55.3
34.8
(1.2) 1.2
(1.3) 0.3
24.9
53.9
35.4
46.2

לא משתתף בגל
הראשון ,לא משתתף
בגל השני
38.2
61.6
17.8
26.9
41.8
64.8
25.5
43.8
(1.8) 2.1
(1.7) 0.7
54.7
25.7
33.4

7.0

לא משתתף בגל
משתתף בגל הראשון ,הראשון ,משתתף בגל
לא משתתף בגל השני השני

לוח  3.6מעברים בין מצבי השתתפות בכוח העבודה ,בני  50עד  69בגל הראשון )אחוזים(

שם
המשתנה

קטגוריות

סה"כ אוכלוסייה
גיל )ממוצע(
54-50
59-55
גיל
64-60
69-65
גבר
מגדר
אישה
מחלות כרוניות )ממוצע(

שינוי במספר המחלות הכרוניות )ממוצע(
מוגבלות בפעילות
מוגבלות
בפעילות
אי מוגבלות בפעילות
הרעה במוגבלות בין שני
הרעה
הגלים
במוגבלות
אי הרעה/הטבה במצב
בפעילות
המוגבלות בין שני הגלים
36.0

2

F/χ

***98.33

***244.94

**39.05
***29.29
***8.00
***130.45

***20.06

43.9
66.4

2

13.1
18.2

15.9
(2.1) 2.3
(3.9) 13.5
47.2
22.4
100,324

F/χ

6.2
1.7

7.9
(2.1) 2.1
(4.2) 12.6
14.1
10.1
97,771

(3.9) 47.6

לא משתתף בגל
הראשון ,לא משתתף
בגל השני
36.8
13.7
13.7
(2.0) 1.7
(4.0) 13.4
7.1
4.8
127,727

(3.3) 48.1

***352.6
62.5
(2.6) 2.3
(4.7) 10.5
31.6
62.7
88,719

(3.5) 47.5

***112.98

1.38
***61.28

**2.94
(3.7) 47.5

לא משתתף בגל
משתתף בגל הראשון ,הראשון ,משתתף בגל
לא משתתף בגל השני השני

2 ,1
לוח ) 3.6המשך( מעברים בין מצבי השתתפות בכוח העבודה ,בני  50עד  69בגל הראשון )אחוזים(
שם
משתתף בגל
המשתנה
הראשון,
קטגוריות
משתתף בגל
השני

אין בן זוג
בן זוג
בן זוג משתתף בכוח
משתתף
העבודה בגל הראשון
בכוח
בן זוג לא משתתף בכוח
העבודה
העבודה בגל הראשון
ילדים במשפחה )ממוצע(
השכלה )ממוצע(
יהודים
לאום
ערבים
עושר נקי )ממוצע(
זמן שחלף בין תקופות החקירה )ממוצע(

*2.59
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אי השתתפות בכוח העבודה בשני הגלים לעומת השתתפות בשני הגלים :תוצאות האמידה של
ההשפעות השוליות )הטור האחרון בצד שמאל של לוח  (3.7מעידות ,כצפוי ,שההסתברות
להיות מחוץ לכוח העבודה בשני הגלים עולה עם הגיל .הקשר בין ההשתתפות בכוח העבודה
לבין הגיל חזק יותר אצל הגברים ,שכן ההשפעה השולית של משתנה האינטראקציה בין גיל
למגדר היא חיובית ומובהקת  .5כל שנת גיל מעלה את ההסתברות של גברים להישאר מחוץ
לכוח העבודה )בהשוואה למצב של השתתפות בשני הגלים( ב  4.1-נקודות האחוז – זאת
לעומת  2.5נקודות האחוז אצל נשים .כמו כן ,גברים נוטים הרבה פחות מנשים )בכ 77-נקודות
האחוז( להישאר מחוץ לכוח העבודה גם בגל השני .שלושה מתוך ארבעת משתני הבריאות
נמצאו מובהקים בהשפעתם ,וההסתברות שלא השתתף בכוח העבודה בשני הגלים עלתה ככל
שמצב הבריאות היה טוב פחות בגל הראשון וככל שהוא הורע בין הגלים.
ההסתברות להישאר מחוץ לכוח העבודה קטנה עם עליית מספר הילדים במשפחה )ברמת
מובהקות של  10%בלבד( ,והיא גם מתואמת שלילית עם ההשכלה )כל שנת השכלה מורידה
את ההסתברות ב 2-נקודות האחוז( ועם הלאום )ההסתברות של יהודים נמוכה ב 34-נקודות
האחוז( .בהתייחס למשתנים המצביעים על האינטראקציה בין מגורים עם בן זוג לבין
ההשתתפות בכוח העבודה של המשיב ,נמצא שמי שבן זוגו שייך לכוח העבודה נטה פחות
)בכ 10-נקודות האחוז( להישאר מחוץ לכוח העבודה בשני הגלים )כלומר ,נטה יותר להשתתף
בכוח העבודה בשני הגלים( – וזאת בהשוואה למי שאין לו בן זוג .לעומת זאת ,מי שבן זוגו לא
השתתף בכוח העבודה נטה יותר להמשיך ולהישאר אף הוא מחוץ לכוח העבודה )בכ 27-
נקודות האחוז( – וזאת גם בהשוואה למי שאין לו בן זוג .ממצאים אלה אינם תומכים בהשערה
שעבודת בן הזוג משמשת כמשאב כלכלי המאפשר פרישה ,אלא ככל הנראה אפשר להסבירם
בתיאוריה המניחה תלות בהחלטות בני הזוג על עבודה ועיתוי הפרישה .השפעת משתנה
העושר )שגם הוא מצביע על משאב כלכלי לעת פרישה( על ההישארות מחוץ לכוח העבודה לא
נמצאה מובהקת.
לא משתתפים בכוח העבודה בגל הראשון שהצטרפו אליו בגל השני בהשוואה
למשתתפים בשני הגלים :ההשפעות השוליות של המשתנים המסבירים את ההצטרפות לכוח
העבודה בגל השני מוצגות בטור הרביעי מימין של לוח  .3.7השפעת הגיל על ההסתברות
להיכנס לכוח העבודה בגל השני מקרב אלה שלא השתתפו בו בגל הראשון קטנה מאוד בערכה
החיובי ומובהקת ב  10%-בלבד ,והשפעת המגדר או האינטראקציה בין מגדר לגיל אינן
מובהקות כלל )הניתוח הדו משתני שבלוח  3.6מראה ששיעור המצטרפים לכוח העבודה מתוך
 5במודל שבו הגיל הוגדר בקבוצות של חמש שנים נמצא שההסתברות לא להשתתף בכוח העבודה בשני
הגלים עולה ברציפות עם הגיל ,כאשר האינטראקציה בין גיל למגדר מובהקת רק עבור קבוצת הגיל
.69–65
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אלה שלא משתתפים גבוה יותר בקבוצות הגיל המבוגרות יותר  .(6נמצא קשר שלילי בין מידת
המוגבלות בפעילות להצטרפות לכוח העבודה :ההסתברות לכך בקרב המוגבלים הייתה נמוכה
בכ 3-נקודות האחוז מזו של אלה שלא סבלו ממוגבלות בפעילותם .גם ההחמרה במצב
הבריאות בין הגלים לפי מספר המחלות הכרוניות מורידה את ההסתברות להצטרף למעגל
המשתתפים בכוח העבודה ,אם כי השפעה זו היא מובהקת באופן שולי.
מספר הילדים החיים במשק הבית או מחוצה לו מקטינים את ההסתברות להצטרף לכוח
העבודה בגל השני ,ככל הנראה בשל הצורך או הרצון להקדיש זמן רב יותר לילדים
ולמשפחותיהם .השפעתה של ההשכלה אינה מובהקת כלל ,והשפעת הלאום חיובית )יהודים
נוטים יותר להצטרף לכוח העבודה( ,אך היא קטנה בגודלה ומובהקת סטטיסטית באופן שולי
בלבד .אלה המתגוררים עם בן זוג שאינו משתתף בכוח העבודה נוטים יותר להצטרף לכוח
העבודה )השפעה שולית של  5.2נקודות האחוז( ,אך אלה המתגוררים עם בן הזוג המשתתף
בכוח העבודה נוטים פחות להצטרף לכוח העבודה ) 4.2נקודות האחוז( .ממצאים אלה מלמדים
שמגורים עם בן זוג מניעים אנשים להגדיל הכנסה באמצעות עבודה כדי לתת מענה לצרכים
השונים של המשפחה ,אך עבודת בן הזוג המבטיחה ממילא הכנסה אינה מעודדת עבודה .רמת
העושר אינה ממלאת תפקיד משמעותי בהשפעתה על ההצטרפות לכוח העבודה בגל השני ,שכן
נמצא הבדל מובהק )בשוליים בלבד( רק בין שני הרבעונים הראשונים בכיוון שאינו צפוי.
משתתפים בכוח העבודה בגל הראשון שיצאו ממנו בגל השני לעומת משתתפים בשני
הגלים :התבוננות בגודלן של ההשפעות השוליות של המשתנים המסבירים )הטור השני מצד
ימין של לוח  (3.7מלמדת שבניגוד לצפוי ההשפעה השולית של הגיל אינה מובהקת כלל.7
לעומת זאת ,למגדר השפעה מובהקת :גברים שהשתתפו בכוח העבודה נטו פחות מנשים לצאת
ממנו .להחמרה במצב הבריאות בין שני הגלים הייתה השפעה שולית חזקה יותר )כמעט
כפולה( מאשר למצב הבריאות בגל הראשון .כך למשל ,מי שמידת המוגבלות בפעילותו
הוחמרה בין הגלים נטה יותר מאחרים )ב 10-נקודות האחוז( לפרוש מכוח העבודה מאשר
להישאר בו .כמו כן ,בעוד תוספת של מחלה כרונית אחת בגל הראשון הגדילה את ההסתברות
של המשיב לפרוש בנקודת אחוז אחת ,תחלואה במחלה כרונית נוספת שהתרחשה בתקופה
שבין שני הגלים הגדילה את ההסתברות לפרוש בכ 2-נקודות האחוז.
 6במודל שבו הגיל הוגדר בקבוצות של חמש שנים וכלל גם אינטראקציה של הגיל עם מגדר נמצאה
השפעה שולית חיובית ומובהקת אצל נשים בגיל ) 64–60נטו להצטרף לכוח העבודה יותר מאשר
בנות  ,(54–50אך השפעה שלילית ומובהקת אצל גברים בני ) 64–60נטו פחות להצטרף למשתתפים
הכוח העבודה מאשר בני .(54–50
 7במודל שבו הגיל הוגדר בקבוצות של חמש שנים נמצאה חוסר עקביות של השפעת הגיל על
ההסתברות של מי שהיה בכוח העבודה לצאת ממנו :בהשוואה לבני  ,54–50בני  69–65נטו פחות
לצאת מכוח העבודה.
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השכלה קשורה שלילית עם היציאה מכוח העבודה ,אם כי ההשפעה מובהקות בשוליים
בלבד .בהתייחס למשתני הרכב המשפחה נמצא כי מספר הילדים מתואם חיובית עם ההסתברות
של המשתתפים בכוח העבודה לצאת ממנו .כמו כן ,בהשוואה למי שאין להם בן זוג ,אלה
המתגוררים עם בן זוג המשתתף בכוח העבודה נוטים יותר לצאת מכוח העבודה מאשר להישאר
בו ,אך ההשפעה השולית של מגורים עם בן זוג שאינו משתתף בכוח העבודה אינה מובהקת.
הסבר אפשרי לשני הממצאים האחרונים הוא שרצונם של אנשים להקדיש חלק גדול יותר
מזמנם לבן/בת הזוג ולילדים שיצאו מהבית או שנותרו בו מניע אותם לפרוש .נטייה זו מתחזקת
כאשר בן הזוג של המשיב משתתף בכוח העבודה ,והשתכרות ו מבטיחה משאבים כלכליים
למשפחה ומעודדת בכך את פרישתו של המשיב מכוח העבודה .גם המשתנה הכלכלי השני,
עושר נקי ,מעיד שמשאבים כלכליים מעודדים פרישה :בהשוואה למי שנמצא ברבעון הראשון
של רמת העושר ,הנטייה של מי שנמצא ברבעון השני ובעיקר ברבעון השלישי לצאת מכוח
העבודה גבוהה יותר בכ  5-ו  9-נקודות האחוז ,בהתאמה .לעומת זאת ,ההשפעה השולית של
הימצאות ברבעון העשיר ביותר אינה שונה באופן מובהק מזו של הרבעון העני ביותר.
תוצאות המודל המולטינומיאלי למעברים בין מצבי תעסוקה בקרב אלה שעבדו במשרה מלאה
לוח  3.8מציג את המאפיינים הסוציו -דמוגרפיים ,הבריאותיים והכלכליים של המשיבים ,וכן
את עמדותיהם הסובייקטיביות ביחס למקום עבודתם בגל הראשון עבור כל אחת משלוש
הקבוצות שהוגדרו לפי המעברים בין מצבי תעסוקה של אלה שעבדו במשרה מלאה בגל
הראשון .הניתוח הדו משתני אכן מראה על קשרים מובהקים בין רוב המאפיינים לבין
ההשתייכות לאחת מקבוצות מצבי התעסוקה :נותרו במשרה מלאה ,עברו למשרה חלקית
ופרשו לחלוטין .הקשרים שלא נמצאו מובהקים הם לאום ,מספר מחלות כרוניות ובעלות על
דירה.
לוח  3.9מציג את התוצאות של שתי משוואות הרגרסיה הלוגיסטית המולטינומיאלית
לניבוי ההסתברות לעבור למשרה חלקית ולניבוי ההסתברות לפרוש לחלוטין ,כאשר בשתי
המשוואות ההשוואה היא ביחס לאלה שנותרו במשרה מלאה בשני הגלים .התוצאות מתייחסות
לאומדים של מקדמי הרגרסיה ולהשפעות השוליות של המשתנים המסבירים.
הניתוח מלמד כי הסיכויים לעבור למשרה חלקית בהשוואה להישארות במשרה מלאה
עולה עם הגיל ,אם כי השפעת הגיל מובהקת בשוליים :כל שנת גיל מעלה את ההסתברות
לעבור למשרה חלקית ב  0.7-נקודת אחוז .גברים נוטים פחות מנשים לעבור ממשרה מלאה
למשרה חלקית )באותו מקום עבודה או במקום עבודה אחר( ונוטים יותר להישאר במשרתם
המלאה .השפעתם של שניים משלושת משתני הבריאות )מוגבלות ב  ADL-ומספר מחלות
כרוניות( על המעבר למשרה חלקית מובהקים ,אך רק באופן שולי.

משתתף בגל הראשון,
לא משתתף בגל השני
אומדן מקדם
השפעה שולית
הרגרסיה
-0.003
*0.046
*-0.122
**-4.987
0.004
**0.073
*0.011
***0.223
**0.020
***0.283
-0.047
0.339
***0.100
***0.663
**0.078
0.293
-0.045
0.502
*0.009
0.018
*-0.001
*-0.041
**0.068
-0.414
*0.051
*0.452
***0.093
***0.646
0.022
0.302
**0.007
0.030
***-5.299
175

לא משתתף בגל הראשון,
משתתף בגל השני
אומדן מקדם
השפעה שולית
הרגרסיה
*0.003
***0.111
-0.021
- 4.034
0.000
0.050
-0.009
0.011
*-0.001
*0.173
**- 0.034
***1.287
0.003
0.222
*- 0.042
**-0.878
**0.052
***1.607
***-0.009
***-0.185
0.000
-0.046
0.009
*-0.730
*0.034
*0.667
-0.011
- 0.038
0.022
0.523
-0.001
-0.024
*-6.299
74
1266
-1080.6

493

לא משתתף בגל הראשון,
לא משתתף בגל השני
אומדן מקדם
השפעה שולית
הרגרסיה
***0.025
***0.130
***-0.767
***-7.289
**0.016
***0.095
***0.060
***0.321
***0.046
***0.291
***0.228
***1.206
-0.040
0.054
**-0.101
*-0.439
***0.269
***1.476
*-0.015
**-0.076
***- 0.021
***-0.105
***- 0.344
***-1.639
-0.018
0.125
-0.021
0.099
0.023
0.236
**-0.012
*-0.045
*-3.579

לוח  3.7תוצאות המודל הלוגיסטי מולטינומיאלי למעברים בין מצבי השתתפות בכוח העבודה ,בני  50עד  69בגל הראשון )קבוצת הבסיס :משתתף
בשני גלי החקירה(

גיל
מגדר
גיל * מגדר
מחלות כרוניות
שינוי במספר המחלות הכרוניות
מוגבלות בפעילות
הרעה במוגבלות בפעילות
בן זוג משתתף בכוח העבודה
בן זוג לא משתתף בכוח העבודה
ילדים במשפחה
השכלה
לאום
עושר נקי  -רבעון שני
עושר נקי  -רבעון שלישי
עושר נקי  -רבעון רביעי
זמן שחלף בין תקופות החקירה
חותך
מספר תצפיות בקטגוריה
מספר תצפיות

Log-likelihood

* *** ,** ,מובהק ברמת מובהקות של  ,1% ,5% ,10%בהתאמה.
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לוח  3.8מעברים מתעסוקה מלאה אל פרישה חלקית/פרישה מוחלטת ,בני  50עד  69בגל הראשון
2 ,1
)אחוזים(
עבר
נותר
פרש
2
למשרה
במשרה
קטגוריות
שם המשתנה
F/χ
לחלוטין
חלקית
מלאה
19.4
13.4
67.2
סה"כ אוכלוסייה
***5.59
(4.9) 57.8 (4.8) 59.5 (3.8) 56.1
גיל )ממוצע(
21.1
18.9
60.0
אין בן זוג
בן זוג משתתף בכוח
16.5
15.6
67.9
בן זוג משתתף העבודה בגל הראשון
**10.21
בכוח העבודה בן זוג לא משתתף
30.7
5.9
63.4
בכוח העבודה בגל
הראשון
***6.73
(4.9) 11.6 (3.5) 13.4 (4.0) 13.5
השכלה )ממוצע(
18.9
15.0
66.1
יהודים
1.44
לאום
25.8
9.2
65.0
ערבים
17.7
13.7
68.6
גבר
***8.99
מגדר
22.2
16.5
61.3
אישה
26.8
22.2
51.0
מוגבלות בADL-
מוגבלות ב-
**6.51
ADL
19.1
14.5
66.4
אי מוגבלות ב ADL-
0.77
(1.4) 1.3
(1.2) 1.1
(1.1) 1.1
מחלות כרוניות )ממוצע(
***9.71
(2.1) 1.2
(1.7) 0.7
שינוי במספר המחלות הכרוניות )ממוצע( (1.2) 0.3
***5.30
(0.9) 2.2
(0.7) 2.5
(0.8) 2.7
מאמץ גופני בעבודה )ממוצע(
***6.12
(0.8) 2.6
(0.8) 2.7
(0.8) 3.0
חופש להחלטה בעבודה )ממוצע(
הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות
***10.23
(0.9) 2.6
(0.7) 2.7
(0.8) 2.1
)ממוצע(
12.5
6.6
זכאי לפנסיה תעסוקתית 80.9
***23.62
זכאות לפנסיה לא זכאי לפנסיה
26.3
23.1
50.6
תעסוקתית
20.7
13.6
65.7
בעל דירת מגורים
בעלות על
2.46
דירה
17.0
22.2
60.8
לא בעל דירת מגורים
0.95
(2.9) 48.0 (3.3) 47.0 (4.2) 47.6
זמן שחלף בין תקופות החקירה )ממוצע(
* *** ,** ,מובהק ברמת מובהקות של  ,1% ,5% ,10%בהתאמה.
) (1השקלול הוא לפי המשקלות של הגל הראשון.
) (2הערך בסוגריים מציין את סטיית התקן.
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כך למשל ,ההסתברות של המוגבלים בתפקוד היומיומי לעבור למשרה חלקית גבוהה בכ18-
נקודות האחוז מאלה שאינם מוגבלים בתפקודם .מבין עמדותיו של האדם ביחס לעבודתו בגל
הראשון ,לשתיים יש השפעה מובהקת על ההסתברות לעבור למשרה חלקית ,ובכיוון הצפוי:
הסיכויים פוחתים עם הירידה במידת המאמץ הגופני הנדרשת לביצוע העבודה )ירידה של ציון
אחד במידת המאמץ מפחיתה את ההסתברות לעבור למשרה חלקית ב 1.6-נקודות האחוז( .כמו
כן ,הסיכויים לעבור למשרה חלקית )בהשוואה להישארות במשרה מלאה( עולים עם התחזקות
תחושת האדם שאין לו הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות במקום עבודתו .למשתנה האחרון
השפעה הגדולה פי ארבעה מזו של המאמץ הפיזי הנדרש לביצוע העבודה :שינוי של ציון אחד
בהזדמנות לפתח מיומנויות מוביל לשינוי של  6נקודות האחוז בהסתברות לעבור למשרה
חלקית .לבסוף ,הזכאות לפנסיה בעתיד כמשאב כלכלי לעת הפרישה משפיעה חיובית על
המעבר למשרה חלקית :בהשוואה לאלה שבעתיד לא יהיו זכאים לפנסיה ,ההסתברות לעבור
למשרה חלקית של אלה שיהיו זכאים לפנסיה גבוהה בכ 8.5-נקודות האחוז .שאר המשתנים לא
נמצאו מובהקים כלל.
תוצאות המודל המתייחסות לנטייה של העובדים במשרה מלאה בגל הראשון לפרוש
לחלוטין מעבודה בגל השני בהשוואה להישארות במשרה מלאה ,מראות כי ההסתברות
לפרישה מוחלטת עולה עם הגיל וכי השפעת הגיל חזקה יותר מאשר במעבר למשרה חלקית:
כל שנת גיל נוספת מעלה את ההסתברות לפרוש באופן מוחלט ב 1.2-נקודות האחוז .גברים
נוטים פחות לפרוש מנשים בפער הסתברויות של כ 11-נקודות האחוז ,ושלא כצפוי ,נמצא
שיהודים נוטים יותר לפרוש מאשר לעבור למשרה חלקית בהשוואה לערבים .ההסתברות
לפרוש פרישה מוחלטת עולה עם מספר המחלות הכרוניות בגל הראשון )השפעה שולית של
 5.5נקודות האחוז( ועם ההחמרה במצב הבריאות )מחלה כרונית חדשה שהתווספה בין הגלים
העלתה את ההסתברות לפרוש ב 5.1-נקודות האחוז( .הערכת האדם את חופש ההחלטה הנתון
לו במקום עבודתו קשורה שלילית לפרישה מוחלטת ,ועלייה בציון אחד בתחושת החופש
מורידה את ההסתברות לפרישה בכ 7-נקודות האחוז .גם ההשפעות של שני המשתנים הנוספים
הקשורים לתפיסת האדם את איכות עבודתו בגל השני נמצאו מובהקות ,אם כי ברמת מובהקות
של  :10%הסיכויים לפרוש לחלוטין )בהשוואה להישארות במשרה מלאה( פוחתים עם הירידה
במידת המאמץ הגופני הנדרשת לביצוע העבודה ועם התחזקות תחושת האדם שיש לו הזדמנות
לפתח מיומנויות חדשות במקום עבודתו .כמשוער ,הזכאות לפנסיה בעתיד ובעלות על דירה
כמשתנים המצביעים על משאבים כלכליים לעת הפרישה מעלות את ההסתברות לפרישה
מוחלטת בכ 5-וכ 10-נקודות האחוז ,בהתאמה .השפעותיהם של שאר המשתנים כמו מגורים
עם בן זוג והשכלה לא נמצאו מובהקות.
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לוח  3.9תוצאות המודל הלוגיסטי מולטינומיאלי של היקף תעסוקה ,בני  50עד  69בגל הראשון
)קבוצת הבסיס :נותר במשרה מלאה(
פרש לחלוטין
עבר למשרה חלקית
אומדן מקדם
הרגרסיה
גיל
בן זוג משתתף בכוח העבודה
בן זוג לא משתתף בכוח העבודה
השכלה
לאום
מגדר
מוגבלות ב ADL-

אומדן מקדם
הרגרסיה

השפעה
שולית

השפעה
שולית

**0.081
-0.142
-0.292
0.004

*0.007
-0.008
- 0.029
0.001

***0.095
-0.290
-0.044
-0.028

**0.011
-0.045
-0.051
-0.005

0.782
***- 1.128

- 0.006
**-0.112

0.876
**-0.787

**0.108
*-0.073

*1.008
*0.092

*0.178
*0.001

0.979
***0.424

0.116
***0.055

שינוי במספר המחלות הכרוניות
מאמץ גופני בעבודה
חופש להחלטה בעבודה
הזדמנות לפתח מיומנויות חדשות

0.096
**-0.137
0.125
*0.638

0.002
**-0.016
0.023
***0.059

***0.389
*-0.074
**-0.465
***0.389

***0.051
*-0.012
**-0.074
*0.040

זכאות לפנסיה
בעלות על דירה
זמן שחלף בין תקופות החקירה
חותך

**0.867
0.019
- 0.019

**0.083
0.016
-0.003

**0.415
*0.747
0.058

*0.052
**0.103
0.009

מחלות כרוניות

מספר תצפיות בקטגוריה
מספר תצפיות

***- 9.230

- 5.871
44

Log-likelihood

* *** ,** ,מובהק ברמת מובהקות של  ,1% ,5% ,10%בהתאמה.

67
317
-235.2
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דיון
מחקר זה בחן את השינויים בדפוסי ההשתתפות בכוח העבודה של ישראלים מבוגרים בני –50
 69בתקופה שבין  2005ל  ,2010-ועקב אחר המעברים שלהם בין מצבי תעסוקה שונים בזיקה
למגוון רחב של מאפיינים סוציו־דמוגרפיים וכלכליים ברמת הפרט .במהלך תקופה זו הועלה
באופן הדרגתי גיל הפרישה לנשים ולגברים .מדיניות זו הושלמה בראשית  ,2010והממצאים
המתבססים על נתוני שני הגלים הראשונים של סקר האורך -SHAREישראל מצביעים על
עלייה בשיעורי ההשתתפות בכוח העבודה של המבוגרים אף בגילים צעירים יחסית מגיל
הפרישה .הממצאים גם מעידים שהתפנית בשיעור ההשתתפות לפי גיל ב 2010-אכן מתרחשת
בגיל הפרישה החדש 67 ,לגברים ו 62-לנשים ,או בסמוך לו .לעומת זאת ,ניתוח נתוני הגל
הראשון מראה שהתפנית בשיעור ההשתתפות ב  2005-התרחשה אף לפני גיל הפרישה – בגיל
 58לנשים ובגיל  62לגברים )אחדות וגרא.(2008 ,
שלושת המודלים הרב משתניים של הגורמים המשפיעים על המעברים בין מצבי
השתתפות בכוח העבודה שהוצגו במחקר מדגישים את התפקיד שממלאים הגיל והבריאות
בהחלטות האדם על השתתפותו בכוח העבודה .אלה הם גורמים "הדוחפים" אותו אל מחוץ
לכוח העבודה .הנטייה לצאת מכוח העבודה או להמשיך להישאר מחוץ לו עולה עם הגיל והיא
חזקה יותר אצל נשים מאשר אצל גברים .מצב בריאות לקוי בגל הראשון על פי הערכה
סובייקטיבית של המשיב או על פי מדדים אובייקטיביים מוריד את ההסתברות להשתתף בכוח
העבודה בגל השני ,והשפעה זו חזקה יותר אצל גברים מאשר אצל נשים .ברוב המקרים ,להרעה
במצב הבריאות לאורך זמן השפעה כפולה מזו של מצב הבריאות בנקודת המוצא .כמו כן,
לבריאות לקויה ו/או להחמרה במצב הבריאות לאורך זמן השפעה חיובית על המשך
ההישארות מחוץ לכוח העבודה או על היציאה ממנו ,והשפעה שלילית ,אם כי יחסית חלשה,
על הכניסה אליו .ממצאים אלה מחזקים את החשיבות של ההשקעה בבריאות בגיל המבוגר ,לא
רק מנקודת המבט של איכות החיים של המבוגרים ,אלא גם כדי לאפשר חיי עבודה ארוכים
יותר.
לעומת זאת ,ברוב המקרים ההשכלה לא נמצאה כמנבא מובהק של ההשתתפות בכוח
העבודה .היא השפיעה באופן מובהק על ההסתברות להמשיך ולהישאר מחוץ לכוח העבודה
בשני הגלים ,ובשוליים על ההסתברות לצאת מכוח העבודה :ככל שההשכלה עלתה כך פחתה
הנטייה להישאר מחוץ לכוח העבודה או הנטייה לצאת ממנו .יהודים נטו הרבה יותר להשתתף
בכוח העבודה בגל השני או להיכנס אליו בגל השני ,אך נטו פחות להמשיך ולהישאר מחוצה
לו .ההשפעה של מספר הילדים הכולל לא הייתה אחידה במעברים השונים .הנטייה להמשיך
ולהישאר מחוץ לכוח העבודה קטנה עם עלייה במספר הילדים .ניתן להסביר ממצא זה בצורך
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במקורות פרנסה הגדל עם מספר הילדים .לעומת זאת ,הנטייה להצטרף לכוח העבודה בגל
השני של מי ששהה מחוצה לו בגל הראשון פחתה עם העלייה במספר הילדים ,ואילו הנטייה
לצאת מכוח העבודה בגל השני גדלה עם עליית מספר הילדים .ייתכן כי ההסבר לשני הממצאים
האחרונים נעוץ ברצונם של המשיבים להקדיש יותר מזמנם לילדים ולמשפחותיהם לאחר
הפרישה ,וגם בתקווה שהילדים יסייעו.
רמת העושר כמשאב כלכלי לעת הפרישה הופיעה בשניים מהמודלים .היא השפיעה
באופן שלילי על ההשתתפות בכוח העבודה במודל שאמד את הסיכויים להשתתף בגל השני,
אך בקרב נשים בלבד .לגביהן נמצא הבדל בין הרבעון השלישי לראשון בלבד .רמת העושר
השפיעה באופן לא ליניארי גם על היציאה מכוח עבודה של מי שהשתתף בו :בהשוואה לרבעון
הראשון ,אנשים המצויים ברבעון השני ,ובעיקר ברבעון השלישי ,נטו יותר לפרוש מכוח
העבודה .משאב כלכלי נוסף שנחקר הוא ההשתתפות בכוח העבודה של בן הזוג – זאת בהנחה
שעבודת בן הזוג מעודדת עזיבה של כוח העבודה .הממצאים שהנטייה להצטרף לכוח העבודה
)במודל המעברים( קטנה יותר אצל מי שבן זוגו משתתף בכוח העבודה )וגדולה יותר אצל מי
שבן זוגו אינו משתתף מאשר אצל האחרים( תומכים בהשערה זו .גם הממצא שהנטייה לצאת
מכוח העבודה גדולה יותר עבור מי שבן זוגו עובד תומכת בהשערה זו .לעומת זאת ,נמצא כי מי
שבן זוגם עובד נוטים פחות מהאחרים להיות מחוץ למעגל העבודה בשני הגלים גם יחד ,ואילו
אלה שבן זוגם אינו עובד נוטים יותר מהאחרים להיות מחוץ למעגל העבודה בשני הגלים.
הסבר אפשרי לממצא האחרון נעוץ בתיאוריה הטוענת שקיימת תלות בין בני הזוג ביחס
לפרישה ולעיתויה .וההסבר שהועלה ביחס למספר הילדים יכול להיות נכון גם פה :האדם
מעדיף להקצות זמן רב יותר למשפחה ומצפה לסיוע ממשפחתו.
על רקע התרחבות התופעה של השתלבות במשרות גשר המגשרות בין עבודה במשרה
מלאה לבין פרישה מוחלטת ,בחן המחקר גם את הגורמים הקובעים את מעבר העובדים
ממשרה מלאה למשרה חלקית )כמייצגת את הערוץ של משרת גשר( או לפרישה מלאה.
הממצאים מדגישים את החשיבות של השפעת איכות העבודה והמשאבים הכלכליים העומדים
לרשות האדם לעת פרישתו על החלטותיו ,זאת בנוסף לגיל ולמצב בריאות .עמדות חיוביות של
האדם כלפי איכות עבודתו בהיבט של המאמץ הפי זי או בהיבט של חופש החלטה או ההזדמנות
להתפתח מפחיתות את הנטייה לעזוב את המשרה המלאה ולעבור למשרה חלקית או לפרוש
לחלוטין .קובעי המדיניות והמעסיקים יכולים לעודד הישארות במשרה מלאה או פרישה
הדרגתית באמצעים המשפרים את איכות העבודה מבחינת עניין ,אתגרים וחופש פעולה ,כמו
קידום מקצועי והכשרות שיש בהן כדי להרחיב את יריעת העיסוקים של העובד .הממצאים
המעידים כי המשאבים הכלכליים שעומדים לרשות המשפחה הם בבחינת תמריצים חיוביים
לפרישה מלאה או חלקית ,עולים בקנה אחד עם ההשערות התיאורטיות .כמובן ,הרפורמות
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שהונהגו במערכות הפנסיה בעולם ובישראל צמצמו את מידת הנדיבות של הפנסיה והעלו את
גיל הפרישה כדי לעודד את דחיית הפרישה המלאה ,אך מומלץ גם להרחיב את האפשרויות
לפרישה חלקית לאחר גיל הזכאות המותנה )בישראל –  62לנשים ו 67-לגברים( מבלי לפגוע
בקצבת הזקנה .כמובן ,המדיניות הממשלתית מעודדת חיסכון פרטי או צבירת נכסים ריאליים
גם אם הם מהווים תמריץ חיובי לפרישה ,וזאת במטרה לחזק את העצמאות הכלכלית לאחר
הפרישה מעבודה ,ובייחוד בעידן שבו התוכניות הצוברות מסוג מגדירות הפרשות )(DC
תופסות את מקומן של התוכניות מגדירות זכויות ) (DBובעת שבה ממשלות מקטינות את
מעורבותן במערכות הפנסיה הציבוריות.
המגבלה של המחקר הנוכחי נעוצה בעיקר במספר הקטן יחסית של תצפיות בקבוצות
המוגדרות לפי מצבי ההשתתפות בכוח העבודה בשל ההתבססות על נתוני גל אחד של מעקב.
במיוחד הדברים אמורים לגבי המודל האחרון העוסק בעובדים במשרה מלאה .למחקרים מסוג
זה נחוצים מספר גלי מעקב .נתוני הגל השלישי שיתפרסמו בעתיד יאפשרו לשפר את הניתוח
ולהרחיב את יריעת המחקר על אודות ההשפעה של העלאת גיל הפרישה על דפוסי התעסוקה
של מבוגרים ועל שכיחותם של משרות גשר ודפוסי פרישה גמישים יותר.
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פרק 4
הלימות כלכלית נתפסת בקרב מבוגרים והגורמים
המשפיעים עליה על פני זמן
גיל בן צבי
הווארד ליטווין

הלימות כלכלית נתפסת ) (perceived income adequacyמהווה מדד חיוני להבנת מצבו הכלכלי
הסובייקטיבי של הפרט ,מעבר לנתונים האובייקטיביים על אודות הרכב הכנסותיו והוצאותיו.
במדינות רבות ,רמת רווחה גבוהה נתפסת כמדד להזדקנות מוצלחת ,והשגתה מותנית בין
השאר בהשגת ביטחון כלכלי ) .(Pinquart & Sorensen, 2000למרות חשיבותם הרבה של
המדדים הסובייקטיביים בשיקוף מצב הרווחה של הפרטים ובתכנון מדיניות הסיוע
הממשלתית ,הרי שמוסדות ממשלתיים ולשכות סטטיסטיקה שונות מספקים לרוב נתונים
אובייקטיביים וגולמיים על מצב הרווחה והכלכלה של האוכלוסייה המבוגרת ונוטים להזניח
במידת מה את המדידות הסובייקטיביות )כלומר ,האופן שהאדם חווה בו את מצבו הכלכלי,
האם הוא מצליח לחיות בצורה נאותה בהתחשב בהכנסותיו ובהוצאותיו השונות( .החשיבות
הרבה של בדיקת ההלימות הכלכלית הנתפסת ,בשונה מבדיקת ההכנסה בלבד ,נובעת מהצורך
לבחון את ההתאמה בין ההכנסה להוצאה ,בין המקורות לשימושים .במדינות רבות מקובל כיום
להסתכל על רמת ההכנסה לנפש או על היקף תשלומי ההעברה כמדדים לרמת איכות החיים.
למשל ,מהשוואה בינלאומית על בסיס נתונים מה  ,(LIS) Luxemburg Income Study-עולה כי
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רמת תשלומי ההעברה לקשישים בישראל נמוכה ביחס לשאר המדינות המשתייכות אל ה-
 ,OECD – Organisation for Economic Co-operation and Developmentורמת העוני שלהם
גבוהה יותר )אנדבלד וכהן .(2008 ,אם נתייחס לנתונים אלה כמדדים ברי תוקף לאיכות החיים
של האוכלוסייה המבוגרת ,הרי שישראל נמצאת בתחתית סולם הרווחה .אולם ,ממצאים אלה
עשויים לצייר תמונה מוטעית שכן אין הם משקללים באופן מלא את ההוצאות ,עלויות המחיה
והצרכים המיוחדים שבני הגיל השלישי מתמודדים איתם .קיים ,אם כן ,צורך להציג תמונה
מדויקת יותר של האופן שהפרטים תופסים בו את מצבם הכלכלי ,כזו שתשקף את רמת הרווחה
הסובייקטיבית שלהם.
ייחודיותו של מדד ההלימות הכלכלית הנתפסת אינה מסתכמת במתן מידע על אודות
התאמת ההכנסות וההוצאות בלבד .מדד זה עשוי לשקף גם גורמים רבים ומגוונים המשתתפים
בעיצובו ,כמו היבטים פסיכולוגיים )רגשיים וקוגניטיביים( ,ציפיות ותקוות לעתיד וכיוצא
באלה .עבור חוקרי כלכלה התנהגותית ,המדדים הסובייקטיביים חשובים ביותר שכן הם
משקפים את העדפות הפרט ,את המשקל שניתן לכל גורם בקביעת רמת התועלת ואת הכיוון
שהוא משפיע בו ).(Douthitt, MacDonald, & Mullis, 1992
בשאלת תקפותו של מדד ההלימות הכלכלית הנתפסת בניבוי מצבו הכלכלי האובייקטיבי
של האדם ,הדעות עדיין חלוקות .בעוד מחקרים רבים מצאו קשר שלילי בין תחושת קושי
כלכלי לרמת ההכנסה ) ,(Milanovic & Jovanovic, 1999הרי במחקרים אחרים נמצא שאין
מתאם בין שני המדדים ,כך שקושי כלכלי הורגש אף על פי שההכנסה של משק הבית הייתה
גבוהה מסף ההכנסה המוגדר כנדרש לסיוע ) ,(Hallerod, 1995או להפך – ההכנסה הייתה
נמוכה אך דווחה תחושת סיפוק מהמצב הכלכלי ,עבור קבוצות הגיל המבוגרות ביותר ) Litwin
 .(& Sapir, 2009מסיבה זו ,יהיה זה הכרחי לאתר את הגורמים השונים המשפיעים על
ההלימות הכלכלית הנתפסת ולבחון את יחסי הגומלין שהם מקיימים בינם לבין עצמם.
משתנים כלכליים כמו הכנסה מעבודה ,ביטחונות ונכסים ,הם "החשודים המיידיים"
בקביעת ההלימות הכלכלית הנתפסת של הפרט .אכן ,משתנים אלה נמצאו באופן עקבי
כמנבאים של מדד זה ולרוב השפעתם אף חזקה יותר מאשר זו של משתנים סוציו -דמוגרפיים
אחרים ) Danigelis & McIntosh, 2001; Hagenaars & Vos, 1988; Hazelrigg & Hardy,
 .(1997; Hsieh, 2003באופן דומה ,גם מצבו התעסוקתי של הפרט נמצא כבעל השפעה על
חוויית ההלימות הכלכלית ) ,(Litwin & Sapir, 2009כך שאדם העובד במקום עבודה מסודר
זוכה להכנסה גבוהה ויציבה יותר מאשר אדם מחוסר עבודה .גובה ההכנסה משפיע אם כך על
ההלימות הכלכלית הנתפסת באופן ישיר ואילו יציבות ההכנסה עשויה לתרום למדד מן ההיבט
של ביטחון פיננסי )ציפיות להכנסה עתידית( ותעסוקתי .אף שממצאים אלה עשויים להיתפס
כדבר טריוויאלי ,יש לזכור כי הלימות כלכלית נתפסת אינה מתואמת באופן מלא עם רמת
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ההכנסה האובייקטיבית ,ועל כן יש לבחון את גודל השפעת ההכנסה על המדד ואת
האינטראקציה שלה עם גורמים אחרים.
אחד המשתנים שדווח בספרות באופן עקבי כמשפיע על הלימות כלכלית נתפסת הוא
משתנה הגיל .מחקרים אחדים מצאו כי בקרב בני  50ומעלה ,עלייה בגיל מלווה לרוב בירידה
בתחושת הקושי הכלכלי המדווחת ,גם כאשר מפקחים על משתנים כלכליים שונים כמו רמות
הכנסה ונכסים ) Hazelrigg & Hardy, 1997; Herzog & Rodgers, 1981; Litwin & Sapir,
 .(2009; Palmore, Fillenbaum, & George, 1984; Stanovnik, 1992למעשה ,אנשים מבוגרים
נוטים לדווח על תחושת סיפוק גבוהה ממצבם הכלכלי ,אפילו במקרים שבהם הכנסתם לא
מספיקה לכאורה לקיום צורכיהם .במבט ראשון ,ממצא זה לא מתיישב עם ההיגיון שכן רמת
ההכנסה של הפרטים יורדת עם הגיל כתוצאה מפרישה )בעוד תשלומי הפנסיה לא מפצים
באופן מלא על הירידה( .בצירוף העלייה הצפויה בהוצאות על שירותי בריאות שונים ,הרי
אמורה לכאורה להתרחש ירידה בהלימות הכלכלית הנתפסת .לממצא זה ניתנו מספר הסברים
אפשריים :ראשית ,ייתכן שהסיבה לירידה בתחושת הקושי הכלכלי נובעת מצמצום בהוצאות
משק הבית בגיל המבוגר ,דבר המאפשר מחיה עם הכנסה נמוכה יותר .הסבר אחר הוא שצבירת
עושר במהלך החיים )נכסים פיננסיים וריאליים( עשויה לקזז את הירידה בהכנסה מעבודה ובכך
לאפשר קיום באמצעות מקורות הכנסה חלופיים ) George, 1992; Smeeding 1990; Tacchino
 .(& Saltzman, 1999הסבר נוסף הוא שחוסר ההתאמה בין ההכנסה הנמוכה וההוצאות
הגבוהות עשוי להוביל לשינוי בתפיסה הקוגניטיבית של תחושת הסיפוק מהמצב הכלכלי ,זאת
על מנת לגשר על הפער התפיסתי ) .(Litwin & Sapir, 2009במילים אחרות ,אדם בעל מקורות
הכנסה מוגבלים עשוי לבצע הערכה מחודשת באשר לרמת ההכנסה הנדרשת לשם מחיה נטולת
קשיים ,דבר שיתבטא בעלייה בתחושת הסיפוק מהמצב הכלכלי.
המגזר שהפרט משתייך אליו עשוי גם כן להשפיע על ההלימות הכלכלית הנתפסת,
בהקשר של הון אנושי .תופעה כלכלית זו זכתה לכינוי "אפקט קוזנץ" :ההון האנושי של אדם
המהגר למדינה זרה יורד באופן משמעותי כתוצאה מהבדלי שפה ,הבדלי תרבות והבדלים
1
בשיטות עבודה מקובלות ,ונדרשות לו כעשרים שנים לסגור את הפער ולשוב לרמתו המקורית
) .(Kuznets, 1955מחקר באמריקה מצא שמוצאו של האדם )המדינה שהיגר ממנה( היה מנבא
עיקרי לתחושת קושי כלכלי בקרב מבוגרים ,גם כאשר משתנים אחרים כמו הכנסה ,מצב
בריא ותי וגיל נלקחו בחשבון ) .(Stoller & Stoller, 2003באשר לישראל ,אחד ממאפייניה
הייחודיים הוא אוכלוסייתה ההטרוגנית ביותר ,כתוצאה ממאפיינים היסטוריים וממדיניות
ההגירה שהונהגה בה .הדבר מתבטא בקיומם של מגזרים שונים בעלי דפוסי חיים מגוונים:
 1ההון האנושי נמדד על ידי השוואת שכר המהגר לשכר עובד מקומי בעל מספר שנות לימוד זהה.
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בחלוקה על פי ארץ מוצא ודת ,הקבוצות העיקריות הן יהודים ותיקים )נולדו בארץ או עלו
אליה עד שנת  ,(1989ערבים ישראלים ועולים מברית המועצות לשעבר )שעלו לאחר שנת
 .(1989בחלוקה לפי מידת הזיקה לדת ,הקבוצות העיקריות הן חילונים ,דתיים מסורתיים
ודתיים אורתודוכסים )בכל דת שהיא( .מחקרים על הכנסות הקשישים בישראל המתבססים על
נתוני סקר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על פערים גדולים בין המגזרים השונים ,כך
שההכנסה המשפחתית של יהודים ותיקים כפולה מזו של עולים חדשים או של ערבים ישראלים
)גרא ,מורגנשטיין ושמלצר .(2001 ,זאת ועוד ,מבדיקת שיעור משפחות הקשישים שמקבלות
הכנסה ממקורות שונים ,עולה כי אחוז זעום בלבד ממשפחות העולים והערבים ישראלים מקבל
הכנסה מפנסיה ביחס למשפחות היהודים הוותיקים )אנדבלד וכהן .(2008 ,באשר לזיקה לדת,
נתונים מישראל מראים כי שיעור הילודה בקרב משפחות מסורתיות דתיות ,דתיות וחרדיות
גבוה יותר מאשר בקרב המשפחות החילוניות )בן משה ,(2011 ,ושככל שמספר הילדים
במשפחה רב יותר ,כך שיעור התעסוקה של בני המשפחה נמוך יותר )פרידמן .(2011 ,דבר זה
עשוי להשפיע ישירות על חוויית קושי כלכלי בקרב קבוצות אלה .באשר לחרדים – ניתוח
שערך ִמנהל המחקר והכלכלה של משרד התעשייה ,המסחר והתעסוקה לשנת ) 2010ניתוח
מאפייני תעסוקה של האוכלוסייה החרדית (2010 ,מראה שהכנסת משק הבית הממוצעת של
אוכלוסייה זו נמוכה במחצית מהכנסתה של אוכלוסייה לא חרדית ,ואילו שיעור התעסוקה בה
עומד על  43.2%בלבד .כתוצאה מכך 56% ,מהחרדים נמצאים מתחת לקו העוני ,זאת בהשוואה
ל  24%-בקרב כלל האוכלוסייה בישראל .כפי שמצטייר מהנתונים ,השוני בין המגזרים השונים
מתבטא בהיקף ובמגוון ההכנסות ובכך יכול להשפיע גם על ההלימות הכלכלית הנתפסת של
כל פרט במגזר .בנוסף ,שוני זה יכול להשפיע על ההלימות הכלכלית הנתפסת גם באופן ישיר
ולא רק בתיווך משתנה ההכנסה ,כתוצאה מתפיסת עולם ומאורח חיים שונים )כדוגמת שיעורי
ילודה גבוהים( ,שבאים לידי ביטוי בתפיסת המצב הכלכלי באופן שונה בכל מגזר.
רמת ההשכלה עשויה לשמש גם היא כמנבא להלימות כלכלית נתפסת .נתונים מישראל
ומהעולם מראים שככל שרמת ההשכלה של הפרט גבוהה יותר כך עולה גם הכנסתו מעבודה,
ועל כן ההלימות הכלכלית הנתפסת שלו צפויה לעלות גם כן .מכיוון שמשפחות בעלות הכנסה
נמוכה מקבלות לרוב סיוע גדול יותר מהמדינה ,שיעור מקבלי ההכנסה מקצבאות ביטוח לאומי
הולך ויורד ככל שרמת ההשכלה עולה )זוהי למעשה תמונת ראי של ההכנסה מעבודה( ,אולם
בסופו של דבר – ההכנסה הכוללת מתואמת חיובית עם רמת ההשכלה )אנדבלד וכהן.(2008 ,
אף על פי שהשכלה יכולה להשפיע על הלימות כלכלית נתפסת בתיווך משתני ההכנסה והמצב
התעסוקתי ,הרי מחקרי עבר הראו כי רמת ההשכלה ממשיכה להשפיע על ההלימות הכלכלית
גם כאשר משתנים אלה מפוקחים ) .(Litwin & Sapir, 2009הסבר אפשרי לכך הוא שאנשים
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בעלי השכלה גבוהה הם בעלי מחויבות עצמית גבוהה ויכולת גבוהה יותר לעמידה בלחצים ועל
כן מתמודדים ביתר קלות עם הניהול הפיננסי של משק הבית.
משתנה המגדר לא הציג תוצאות עקביות בכל הקשור להלימות כלכלית נתפסת .נתונים
מישראל מראים כי מגדר מתואם עם הכנסה מעבודה ומפנסיה כך שהכנסתם הממוצעת של
הגברים גבוהה מזו של הנשים .ממצאים אלה מיוחסים לרוב לשיעור ההשתתפות הנמוך של
נשים בכוח העבודה )ביחס לשיעור הגברים( ולשעות העבודה המעטות יחסית שלהן .כמו כן,
עובדה קיימת היא ששכרן הממוצע של נשים נמוך יותר משל גברים )אנדבלד וכהן.(2008 ,
אולם ,נתונים אלה מצביעים על הקשר בין מגדר להכנסה ,וכאמור הקשר בין רמת ההכנסה
להלימות כלכלית נתפסת אינו מוחלט .למעשה ,מחקרים אחדים הראו שגברים נוטים לדווח על
הלימות כלכלית נתפסת נמוכה יותר מאשר נשים ) ;Chan, Ofstedal, & Hermalin, 2002
 ,(Litwin & Sapir, 2009והיו שהראו כי הקשר תלוי במדדים שונים עבור כל מגדר ) Danigelis
 (& McIntosh, 2001וכי השפעת המגדר מתמתנת ואף מתבטלת כאשר מפקחים על משתנים
אחרים ,כמו הכנסה ).(Hazelrigg & Hardy, 1997; Hsieh, 2003
גורם נוסף שעשוי להשפיע על ההלימות הכלכלית הנתפסת הוא מצבו הבריאותי של
האדם .מחקרים הראו כי ירידה במצב הבריאות הפיזית או קיומן של מוגבלויות גופניות מלווה
לרוב בעלייה בתחושת הקושי הכלכלי ) & Angel, Frisco, Angel, & Chiriboga, 2003; Litwin
 .(Sapir, 2009קשר זה עשוי להיות מוסבר בעיקר על ידי משתנה המצב התעסוקתי ,כך שאדם
בעל מוגבלות פיזית יתקשה לקיים שגרת עבודה יציבה ועל כן הכנסתו מעבודה צפויה להיות
נמוכה יותר )ובמקרים של מוגבלות חמורה ,אף תהיה אפסית כתוצאה מאי כשירות תעסוקתית(.
נתונים מישראל מראים כי בקרב מבוגרים עובדים ,ההכנסה של אלה שהגדירו את בריאותם
כגרועה הייתה נמוכה ב  40%-מההכנסה הממוצעת עבור אותה שכבת גיל .בקרב מבוגרים
שאינם עובדים ,חלה ירידה מתמשכת בהכנסה עם הירידה בבריאות הפיזית )אנדבלד וכהן,
 ,(2008ממצא שעשוי לבטא שינוי בקושי הכלכלי על פני זמן.
הלימות כלכלית נתפסת עשויה להיות מושפעת גם מקיומן של תקוות לעתיד ומציפיות
הפרט לשיפור ברמת החיים בעתיד ).(Das & Donkers, 1999; Dominitz & Manski, 1997
מחקרי עבר הראו כי דיכאון ,שמלווה בתחושת חוסר תקווה ,גורם לתחושת קושי כלכלי
) ,(Keith, 1993; Krause, 1997אם כי ההשפעה במקרה זה עשויה להיות דו כיוונית – תחושת
חוסר תקווה עשויה להוביל לקושי בהתנהלות היומיומית ולתחושת קושי כלכלי .מצד שני,
קושי כלכלי מתמשך יגרום לאדם לבצע הערכה מחודשת באשר להכנסותיו העתידיות על סמך
ניסיון העבר ,מה שיוביל בתורו לאובדן התקווה לשיפור במצב הכלכלי ובמקרים מסוימים אף
לדיכאון ) .(Hraba, Lorenz, Ma, & Pechacova, 2001באשר לציפיות לשיפור ברמת החיים
בעתיד ,מחקר הראה שאנשים שחוו ירידה בהכנסה פיתחו ציפיות פסימיות באשר להכנסתם
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העתידית ואילו אנשים שחוו עלייה בהכנסה נטו להיות אופטימיים יותר באשר למצבם הכלכלי
העתידי ) .(Das & van Soest, 1999ממצא מעניין נוסף שעלה מאותו מחקר הוא שבקרב אנשים
שחוו ירידה בהכנסתם ,נמצאה הערכת חסר של הצמיחה בהכנסה בעתיד ,כלומר הם היו
פסימיים יתר על המידה.
אם כן ,מסתמן שמשתנים רבים משפיעים על מדד ההלימות הכלכלית הנתפסת ,באופן
ישיר או עקיף ,ובכך תורמים לגיבושו .אולם ,האם בכוחם של משתנים אלה לגרום לשינוי
במדד זה גם על פני זמן? מספר מחקרים הראו קשרים דינאמיים כאלה עבור משתני בסיס כמו
הכנסה ) .(Chan et al., 2002אולם ,מעטים המחקרים שבחנו את השפעתם המצרפית של כל
המשתנים שצוינו גם יחד .מחקר אורך שכזה מגלם שלושה יתרונות עיקריים .ראשית ,ניתן
לבחון בעזרתו את השפעת העלייה בגיל על ההלימות הכלכלית הנתפסת ,קל וחומר כאשר
מדובר באוכלוסיית בני הגיל המבוגר ,שחלים אצלם שינויים תעסוקתיים ובריאותיים בפרק זמן
קצר יחסית .שנית ,ניתן לבחון את השפעתם של אירועים היסטוריים שהתרחשו בין שתי
התקופות – רפורמות ממשלתיות ,משברים כלכליים וכיוצא באלה – על רמת ההלימות
הכלכלית של הפרטים במשק .שלישית ,בעזרת שימוש בנתונים מתקופות שונות ,ניתן להקיש
על סיבתיות ולא רק על מתאם בין המשתנים .המחקר המתואר בפרק זה בוחן היבטים אלה ,תוך
שימוש בנתוני הגל הראשון והגל השני של סקר -SHAREישראל ,הכוללים מגוון רחב של
משתנים אובייקטיביים וסובייקטיביים אשר בכוחם להסביר את השתנות מדד ההלימות
הכלכלית הנתפסת בקרב האוכלוסייה המבוגרת .בהתבסס על ממצאי העבר ,בחן המחקר
הנוכחי את השפעתם של המשתנים השונים תוך שימוש במודל רב ממדי ודו תקופתי .המודל
מכיל ארבעה מרכיבים עיקריים :מאפייני רקע סוציו-דמוגרפיים ,מדידות אובייקטיביות של
הכנסות ממקורות שונים ,מצב בריאותי כמשקף צרכים מיוחדים ומוגבלויות ,וציפיות לגבי
שינוי המצב הכלכלי בעתיד .בעזרת ניתוח הנתונים ,תובהר תרומתו הייחודית של כל גורם
בקביעת מידת ההלימות הכלכלית הנתפסת על פני זמן.

מתודולוגיה
המחקר מתבסס על נתוני סקר -SHAREישראל ,תוך שימוש בנתונים משני גלי הסקר
הראשונים .המדגם האורכי של הסקר )כלומר ,המדגם הכולל את המשיבים שהשתתפו בשני גלי
המחקר( כולל  1,826נבדקים .מתוך מטרה לבחון את השינויים במשתנים השונים עבור אותם
הפרטים על פני זמן ,נכללו בניתוח רק המשיבים שענו על כל משתני המחקר בשני הגלים גם
יחד .מכיוון שהמשתנה התלוי במחקר התבסס על שאלה שהשיב עליה רק אדם אחד בכל משק
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בית )שהוגדר כמשיב הפיננסי של משק הבית( ,הרי שערכים רבים תחת משתנה זה חסרים.
מדגם המחקר הסופי מכיל ,אפוא 1,050 ,נבדקים ) 57.5%מהמדגם האורכי המקורי( .איסוף
הנתונים התבצע על ידי ריאיון שנערך פנים אל פנים עם המשיב בביתו ועל ידי שאלון למילוי
עצמי .במחקר זה ,לא נעשה שימוש במשקלות.
משתנים
המשתנה התלוי נלקח מנתוני הגל השני של הסקר והוא נגזר מהשאלה "כאשר את/ה חושב/ת
על סך כל ההכנסה החודשית של משק הבית שלך ,האם היית אומר/ת שמשק הבית שלך מצליח
להסתדר כלכלית?" סקאלת התשובות נעה בין "בקושי רב" לבין "בקלות" .משתנה זה קודד
למשתנה דיכוטומי המקבל את הערך  1עבור נבדקים שדיווחו על קושי או קושי רב ,ואת הערך
 0עבור נבדקים שדיווחו כי הם מצליחים להסתדר כלכלית די בקלות או בקלות .המשתנה
"קושי לגמור את החודש" מהגל הראשון חושב באופן זהה לחישוב המשתנה התלוי והוא
מהווה את רמת הקושי הכלכלי ההתחלתית של הפרט )משתנה בקרה(.
המשתנים המסבירים האחרים במודל מתחלקים לארבע קבוצות עיקריות .קבוצת
המשתנים הסוציו-דמוגרפיים כוללת שישה משתנים :גיל )בגל הראשון( ,מגדר ,רמת השכלה,
מגזר ,מצב תעסוקתי ותדירות תפילות .רמת השכלה נמדדה על פי הקריטריונים הבינלאומיים –
 (International Standard Classification of Education) ISCEDוחולקה לשלוש קבוצות.
משתנה המגזר כולל את אוכלוסיית היהודים הוותיקים ,אוכלוסיית הערבים ישראלים
ואוכלוסיית העולים מברית המועצות לשעבר )לאחר  .(1989משתנה המצב התעסוקתי כולל את
הקטגוריות שכיר/ה או עצמאי/ת ,גמלאי/ת ,מובטל/ת ,חולה או מוגבל/ת פיזית ועקר/ת בית.
תדירות התפילות נמדדה לפי מספר התפילות ביום ,כאשר המשתנה קודד לשתי קטגוריות –
באם המשיב מתפלל פחות מפעם ביום או שהוא מתפלל פעם אחת ביום או יותר.
קבוצת המדדים הכלכליים כוללת שני משתנים :השינוי בהכנסה השנתית הגולמית
והשינוי בערך הנכסים הפיננסיים והריאליים בין שני גלי הסקר .ההכנסה השנתית הגולמית
כוללת הכנסות מעבודה ,מפנסיה ,מתשלומי העברה וממקורות אחרים ) Brugiavini, Croda,
 .(Paccagnella, Rainato, & Weber, 2005משתנה ערך הנכסים הפיננסיים והריאליים כולל
בעלות על דירות ,חשבונות בנק ,מניות וניירות ערך שונים ) Christelis, Jappelli, & Padula,
 .(2005שני המשתנים התבססו על דיווח עצמי ,ועבור משיבים שלא סיפקו מידע באשר
להכנסתם או לערך נכסיהם ,בוצע הליך זקיפת ערכים .לשם קבלת המדדים הפיננסיים עבור
"נפש מתוקננת" ,בוצעה סטנדרטיזציה על ידי חלוקת הערכים הפיננסיים של כל משק הבית
בשורש הריבועי של מספר הנפשות הכלולות בו .לבסוף ,כל משתנה כלכלי בכל גל חולק
לחמישונים וחושבו עבורו המעברים בין החמישונים בין שני הגלים .מעבר מחמישון גבוה
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)בגל הראשון( לחמישון נמוך )בגל השני( הוגדר כירידה ברמת המשתנה הכלכלי ,ומעבר
מחמישון נמוך )בגל הראשון( לחמישון גבוה )בגל השני( הוגדר כעלייה ברמת המשתנה
הכלכלי .רמת המשתנה הכלכלי הוגדרה ללא שינוי כאשר לא חלה ירידה או עלייה בין
החמישונים ,ללא תלות בגובה חמישון הבסיס.
קבוצת משתני הבריאות כוללת שני משתנים :בריאות פיזית ומוגבלויות בביצוע פעולות
פיזיות .משתנה הבריאות הפיזית התבסס על דיווח עצמי סובייקטיבי וקודד לשתי קטגוריות –
בריאות טובה/מצוינת או בריאות לא טובה .משתנה המוגבלויות הפיזיות התייחס לפעולות כמו
משיכת חפץ ,רכינה או הרמת חפץ ,כאשר דיווח על קושי בביצוע פעולה אחת או יותר קודד
כ"מוגבל".
קבוצת המשתנים האחרונה כוללת שני משתנים :ציפייה לשיפור ברמת החיים ותקוות
לעתיד .משתנה הציפייה לשיפור ברמת החיים התבסס על הערכה סובייקטיבית של הסיכוי
)באחוזים( לשיפור ברמת החיים בעוד חמש שנים מיום הריאיון ,כאשר דיווח של  50%או יותר
קודד כ"ציפיות גבוהות" ודיווח של פחות מ 50%-קודד כ"ציפיות נמוכות" .משתנה התקוות
לעתיד נלקח מתוך סולם ה ) EURO-D-שמהווה אינדיקטור לדיכאון בקרב בני הגיל המבוגר(.
המשתנה חולק לשתי קטגוריות – האם צוינו תקוות כלשהן לעתיד או שלא צוינה אף תקווה
שהיא.
כל המשתנים המסבירים שצוינו לעיל התבססו על נתוני הגל הראשון של הסקר ,זאת על
מנת שיהיה אפשר לבחון את השפעות המשתנים על פני זמן ולהקיש על סיבתיות .הכנסת
השינויים במדדים הכלכליים למודל נועדה לבחון את השפעת השינוי במדדים )ולא רמתם
ההתחלתית( על השינוי בקושי הכלכלי .מכיוון שרמת הקושי הכלכלי של הפרט בגל הראשון
הוכנסה גם היא למודל ,כל השפעה של משתנה מסביר אחר משקפת את השינוי בתחושת
הקושי הכלכלי מעבר לרמת הקושי ההתחלתית ועל כן מבטאת את השינוי בתחושת הקושי
הכלכלי על פני זמן.
ניתוח
ניתוח הנתונים התבצע בשלושה שלבים .ראשית ,נעשה הניתוח החד משתני של המשתנים
במודל .שנית ,נבחנו הקשרים הדו משתניים בין כל משתנה מסביר לבין המדד לתחושת קושי
כלכלי ,תוך שימוש במבחן חי בריבוע לבדיקת טיב ההתאמה .שלישית ,נבחנו הקשרים הרב
משתניים של המשתנים המסבירים עם המשתנה התלוי תוך שימוש בשלושה מודלים של
רגרסיה לוגיסטית ,על מנת לבחון את הקשר של כל משתנה מנבא עם משתנה התוצאה כאשר
שאר המשתנים מפוקחים .המודל הראשון בחן את השפעתו של משתנה הקושי לגמור את
החודש בגל הראשון כמשתנה יחיד על המשתנה התלוי .המודל השני בחן את השפעותיהם של
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המשתנים הסוציו-דמוגרפיים ושל השינויים במשתנים הכלכליים על המשתנה התלוי ,כאשר
משתנה הקושי לגמור את החודש בגל הראשון נכלל גם הוא במודל לשם בקרה .לבסוף ,המודל
השלישי בחן את השפעותיהם של משתני המצב הבריאותי ,הציפיות והתקוות לעתיד )בנוסף
לכל המשתנים שנכללו במודל השני( על המשתנה התלוי ועל סך כוח הניבוי של המודל.
בניתוח הרב משתני ,יחס הסיכויים ) (ORמהווה את המדד העיקרי לשם הפרשנות של
השפעות המשתנים המנבאים .מדד זה משקף את הסבירות היחסית לכך שאדם בעל אפיון
מסוים יחווה קושי כלכלי ואף הידרדרות במצב הכלכלי הנתפס בין שני גלי הסקר .ערך OR
גדול מ 1-מבטא סבירות גבוהה יותר לחוות קושי כלכלי בקטגוריה הספציפית )ביחס לקבוצת
ההשוואה( ,וערך  ORנמוך מ  1-מבטא סבירות נמוכה יותר .מדד ה Nagelkerke R Square-
מספק אומדן ליכולת ההסברה של כל המודל בכללותו ,בהתאם למשתנים השונים הכלולים בו.

תוצאות
באופן כללי 50% ,ממשתתפי המדגם האורכי חוו קושי מסוים בניהול הפיננסי של משק הבית
בתקופת הגל השני של הסקר לעומת  61%שחוו קושי כזה בגל הראשון .לוח  4.1מציג את
התפלגות ערכי המשתנים במחקר הנוכחי לפי קבוצותיהם השונות .מהניתוח המוצג בלוח ,ניתן
לראות שהמדגם האורכי מכיל מעט יותר נשים מאשר גברים ,ואילו רק כחמישית ממנו הם
עולים חדשים מברית המועצות לשעבר )לאחר  (1989או ערבים ישראלים .קבוצות הגילאים
 69–50מהוות כ 70%-מן המדגם האורכי ואילו שליש ממנו משתתף בכוח העבודה .המדגם
מתפלג באופן אחיד יחסית בין רמות ההשכלה השונות .קצת יותר מרבע מן המדגם מציינים כי
הם מתפללים פעם ביום או יותר לעומת  72%המציינים כי הם מתפללים פחות מכך או בכלל
לא .ניתן לראות שיותר ממחצית מן המשיבים במדגם מגדירים עצמם כבעלי בריאות טובה או
טובה מאוד ואחוז דומה מדווח כי אינו סובל ממוגבלויות בפעילות הפיזית .כ 80%-ממשתתפי
המדגם הזכירו תקוות כלשהן לעתיד אולם רק  20%מהמדגם צופים שיפור מסוים ברמת החיים
בעוד חמש שנים .קצת יותר משליש מן המדגם לא חוו שינוי משמעותי ברמת ההכנסה והנכסים
ואילו שאר המדגם התפלג באופן אחיד יחסית בין שתי קבוצות השינוי האחרות )כלומר ,ירידה
ועלייה(.
הקשרים הדו משתניים בין משתנה הקושי לגמור את החודש בגל השני ובין שאר
המשתנים מוצגים גם הם בלוח  .4.1כפי שניתן לראות ,כל משתני המודל מלבד המשתנים מגדר
וגיל ,נמצאו מתואמים באופן מובהק עם משתנה המטרה .ניכר שעבור אנשים שחוו קושי לגמור
את החודש בגל הראשון הייתה סבירות גבוהה יותר לחוות קושי זה גם בגל השני .תחושת
הקושי בקרב קבוצות העולים החדשים מברית המועצות לשעבר )לאחר  (1989והערבים
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הישראלים הייתה גדולה באופן משמעותי מזו של היהודים הוותיקים .המצב דומה גם עבור
אלה שציינו כי הם מתפללים פעם ביום או יותר .יותר מ 50%-מהנסקרים שחוו ירידה בהכנסתם
ובערך נכסיהם חוו קושי כלכלי בגל השני .קושי זה נחווה גם בקרב שאר קבוצות השינוי
במדדים הכלכליים ,אם כי באחוזים נמוכים יותר .נצפתה ירידה מדורגת בשיעור החווים קושי
כלכלי עם העלייה ברמת ההשכלה .מבחינת מצב תעסוקתי ,שכירים ,עצמאים וגמלאים חוו
קושי כלכלי מועט יותר מאשר מובטלים ,חולים או עקרות בית .כמו כן ,עבור משיבים שדיווחו
על בריאות לא טובה או על קיומן של מוגבלויות פיזיות הייתה סבירות גבוהה יותר לחוות קושי
כלכלי .תקוות וציפיות לשיפור ברמת החיים נמצאו מתואמות באופן שלילי עם תחושת קושי
כלכלי ,כך שאנשים בעלי השקפת חיים חיובית צפויים לחוות קושי כלכלי בצורה מתונה יותר.
לשם אישוש התוצאות ,בוצע ניתוח נוסף )אשר תוצאותיו לא מוצגות( ,שנבחנו בו הקשרים הדו
משתניים של משתני המודל עם משתנה שבחן את תחושת ההידרדרות במצב הכלכלי בין שני
הגלים .תוצאות ניתוח זה היו זהות בעוצמתן ובמגמתן לאלו של משתנה המטרה במחקר .ניתוח
נוסף אשר תוצאותיו לא מוצגות ,בחן את הקשר הדו משתני בין רמות הצריכה והוצאות משק
הבית של המשיבים לבין תחושת קושי כלכלי ,וכן את הקשר הדו משתני בין דיכאון לבין
משתנה זה .תוצאות הניתוח הצביעו על היעדר קשרים שכאלה ועל כן הם לא נכללו בניתוחים
הבאים.

אחוזים

הקושי לגמור את החודש
 %מכל קטגוריה

**137.17

**102.45

**126.41

3.48

1.79

**186.02

χ2

לוח  4.1תיאור המשתנים המסבירים במחקר והקשרים שלהם עם משתנה הקושי לגמור את החודש בגל השני )התפלגויות וטבלאות הצלבה(

משתנה
קושי לגמור את
החודש )גל ראשון(

מגדר

גיל

מגזר

תדירות תפילות

רמת השכלה

קטגוריה
כן
לא
גבר
אישה
59-50
69-60
79-70
+80
יהודים ותיקים
עולים מבריה"מ לשעבר )אחרי ('89
ערבים
פעם ביום או יותר
פחות מפעם ביום
נמוכה
בינונית
גבוהה
61.3
38.7
46.3
53.7
36.4
32.1
22.1
9.1
79.0
5.7
15.3
28.3
71.7
35.1
32.0
32.9

70.2
21.5
52.5
48.3
50.3
53.3
48.5
43.2
41.5
71.7
87.6
74.2
40.0
74.1
42.7
32.1
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לוח ) 4.1המשך(

קטגוריה
משתנה
שכיר/ה או עצמאי/ת
גמלאי/ת
מובטל/ת
מצב תעסוקתי
חולה או מוגבל/ת פיזית
עקר/ת בית
ירידה בהכנסה
רמת הכנסה בין שני הגלים )שקלים( ללא שינוי
עלייה בהכנסה
ירידה בערך הנכסים
רמת נכסים בין שני הגלים )שקלים( ללא שינוי
עלייה בערך הנכסים
לא טובה
בריאות פיזית
טובה או טובה מאוד
אין מוגבלויות
מוגבלויות
מוגבלות בפעולה אחת או יותר
הוזכרו תקוות לעתיד
תקוות לעתיד
לא הוזכרו תקוות לעתיד
מעל ל 50%-
ציפייה לשיפור ברמת החיים
מתחת ל 50%-

הקושי לגמור את החודש
 %מתוך כל קטגוריה
אחוזים
41.4
34.2
46.5
43.1
69.4
4.7
79.7
6.7
67.8
11.1
56.7
33.3
43.4
35.0
50.3
31.7
54.7
31.8
50.6
38.2
44.9
30.0
60.5
44.6
41.8
55.4
42.4
61.3
62.4
38.7
47.1
80.5
62.7
19.5
37.4
20.7
51.7
79.3
**p<0.001

χ2

**59.84

**13.11

*6.11
**36.35
**39.96
**17.07
**17.95
*p<0.05
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לוח  4.2מסכם את תוצאות הניתוח הרב משתני ,בהתאם לשלושת המודלים הנמדדים .מניתוח
המודל הראשון ,עולה כי הסיכוי לחוות קושי כלכלי בגל השני גדול פי  8.6עבור אלה שחוו
קושי שכזה בגל הראשון לעומת אלה שלא חוו קושי כלכלי .נתון חשוב נוסף הוא שמשתנה זה
בלבד מסביר  22.6%משונות המשתנה התלוי.
מהסתכלות על תוצאות המודל השני ,ניתן במבט ראשון לראות שהכנסת המשתנים
הנוספים הגדילה את כוח הניבוי של המודל באופן משמעותי )לכדי  .(43.5%גם במודל הנוכחי,
הסיכוי לחוות קושי כלכלי בגל השני גבוה יותר עבור אלה שחוו קושי זה גם בגל הראשון
לעומת משיבים שלא חוו קושי ,אם כי הוא נמוך יותר בהשוואה למודל הראשון שנמדד .עבור
בעלי השכלה בינונית וגבוהה הייתה סבירות נמוכה יותר לחוות קושי כלכלי מאשר בעלי
השכלה נמוכה .משתנה השינוי ברמת ההכנסה היווה גם הוא מנבא לתחושת קושי כלכלי בגל
השני ,כאשר שאר המשתנים כלולים גם כן ,כך שעבור נסקרים שחוו ירידה בהכנסתם הייתה
סבירות גבוהה יותר לחוות קושי כלכלי לעומת אלה שלא חוו שינוי בהכנסה בין שני הגלים.
מניתוח השפעת ההשתייכות למגזר על תחושת הקושי הכלכלי בגל השני ,עולה כי עבור עולים
מברית המועצות לשעבר הייתה סבירות גדולה פי שישה לחוות קושי כלכלי מאשר ליהודים
הוותיקים ,כאשר המשתנים הכלכליים כלולים גם הם בניתוח .מגמה דומה הוצגה גם בקרב
הערבים ,אם כי בהשוואה לעולים מברית המועצות ,סיכוייהם של הערבים לחוות קושי כלכלי
מעט נמוכים יותר .עבור משיבים שנוהגים להתפלל פעם ביום או יותר הייתה סבירות גבוהה פי
שניים לחוות קושי כלכלי מאשר אלה שמתפללים פחות מכך או שאינם מתפללים כלל.
המשתנים מגדר ,גיל ,מצב תעסוקתי והשינוי ברמת הנכסים ,על קבוצותיהם השונות ,לא נמצאו
בעלי כושר ניבוי לתחושת קושי כלכלי.
מניתוח המודל השלישי ,ניתן לראות שבאופן כללי ,השפעותיהם של המשתנים מגזר,
השכלה ,שינוי ברמת ההכנסה ,תדירות תפילות וקושי לגמור את החודש )בגל הראשון( נותרו
כפי שהיו במודל השני )אם כי בחלקם ,יחס הסיכויים פחת מעט( .מבחינת מצבם הבריאותי של
הנסקרים ,המגמה מצביעה על כך שקיים סיכוי גדול יותר לחוות קושי כלכלי כאשר הבריאות
הפיזית לא טובה ,גם כאשר שאר המשתנים מובאים בחשבון .באשר לתקוות לעתיד ,עבור
משיבים אשר ציינו כי יש להם תקוות כלשהן הייתה סבירות נמוכה יותר לחוות קושי כלכלי
מאשר משיבים שלא ציינו תקוות כלל .בהשוואה למודל השני ,השפעת ההשתייכות לקבוצת
בני ה  80-ומעלה על תחושת הקושי הכלכלי נעשתה מובהקת ,הווה אומר שהסבירות של בני ה-
 80ומעלה לחוות קושי כלכלי נמוכה יותר מאשר בקרב בני ה  .59–50-המשתנים מגדר ,מצב
תעסוקתי ,השינוי ברמת הנכסים ,מוגבלויות גופניות וציפייה לשיפור ברמת החיים לא נמצאו
בעלי כושר ניבוי לתחושת קושי כלכלי .בסיכומו של דבר ,סך כל המשתנים שהוכנסו למודל
מסבירים  45.1%משונות משתנה הקושי לגמור את החודש.
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לוח  4.2הסבירות לדיווח על קושי לגמור את החודש בגל השני )רגרסיה לוגיסטית(
OR

**8.60

מודל I
)CI (95%

6.19,11.96

תדירות תפילות

רמת הכנסה בין שני
הגלים )שקלים(

מודל II
OR

**5.57

נקבה
69-60
79-70
+80
עולים מבריה"מ לשעבר )אחרי ('89
ערבים
פעם ביום או יותר

בינונית
גבוהה
גמלאי/ת
מובטל/ת
חולה או מוגבל/ת פיזית
עקר/ת בית
ירידה בהכנסה
עלייה בהכנסה

מודל III
)CI (95%

3.85,8.07
0.99
0.88
0.78
0.59
**6.37
**4.32
**2.61
**0.45
**0.22
0.99
1.62
1.94
1.24
*1.54
1.38

גיל

מגזר

רמת השכלה

מצב תעסוקתי

כן

קטגוריה

OR

**5.10
0.70,1.38
0.60,1.31
0.48,1.26
0.31,1.11
3.20,12.65
2.39,7.81
1.78,3.83
0.31,0.66
0.15,0.34
0.66,1.48
0.76,3.47
0.93,4.04
0.69,2.24
1.07,2.23
0.94,2.04

1

)CI (95%

3.49,7.44
1.01
0.82
0.70
*0.49
**4.42
**4.92
**2.75
**0.46
**0.23
0.88
1.55
1.33
1.01
*1.48
1.34

משתנה
קושי לגמור את החודש
)גל ראשון(
מגדר

0.72,1.43
0.55,1.22
0.42,1.14
0.26,0.94
2.17,9.04
2.71,8.92
1.86,4.06
0.31,0.68
0.15,0.36
0.58,1.33
0.72,3.38
0.61,2.90
0.55,1.85
1.02,2.15
0.91,1.99

לוח ) 4.2המשך(
מודל I

משתנה

מודל II

קטגוריה

רמת נכסים בין שני הגלים
)שקלים(

מודל III
OR

1.20
0.76

1

)CI (95%

0.83,1.75
0.52,1.11

ירידה בערך הנכסים
עלייה בערך הנכסים
לא טובה
מוגבלות בפעולה אחת או יותר
הוזכרו תקוות לעתיד

OR

OR

1.16
0.75
*1.46
1.21
*0.62

)CI (95%

)CI (95%

0.79,1.7
0.51,1.1
1.02,2.11
0.84,1.76
0.41,0.92

מעל ל 50%-

בריאות פיזית
מוגבלויות
תקוות לעתיד
ציפייה לשיפור ברמת
החיים

0.81
0.226

0.435

0.451

0.53,1.23

Nagelkerke R Square

1

*p<0.05 **p<0.001

קבוצות השוואה :קושי לגמור את החודש בגל ראשון )לא( ,מגדר )זכר( ,גיל ) ,(59–50מגזר )יהודים ותיקים( ,השכלה )נמוכה( ,מצב תעסוקתי
)שכיר/ה או עצמאי/ת( ,רמת הכנסה בין שני הגלים )ללא שינוי( ,רמת נכסים בין שני הגלים )ללא שינוי( ,תדירות תפילות )פחות מפעם ביום(,
בריאות פיזית )טובה או טובה מאוד( ,מוגבלויות )אין מוגבלויות( ,תקוות לעתיד )לא הוזכרו תקוות לעתיד( ,ציפייה לשיפור ברמת החיים )מתחת ל-
.(50%

גודל המדגם.1,050 :
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דיון
המחקר שהוצג בפרק זה בחן את השפעותיהם של משתנים שונים – משתני רקע סוציו -
דמוגרפי ,שינויים במדדים כלכליים אובייקטיביים ,משתני בריאות ומשתני ציפיות ותקוות
לעתיד – על השינוי בתחושת הקושי הכלכלי על פני זמן ,בין שני גלי סקר -SHAREישראל.
בניתוח ,נבחנו הקשרים בין המשתנה התלוי לבין כל משתנה בנפרד וכן נבחן הקשר עם כל
משתנה מנבא כאשר שאר המשתנים נלקחים גם הם בחשבון.
תוצאות המודל הראשון של הניתוח הרב משתני חשפו קשר חזק בין משתנה הקושי
לגמור את החודש משני הגלים .תוצאות המודלים השני והשלישי חשפו כי המנבא החזק ביותר
להמשך חוויית הקושי או להחרפתו הוא השכלה נמוכה .משתנים נוספים שנמצאו מנבאים
קושי כלכלי הם השתייכות למגזר הערבי או למגזר העולים מברית המועצות לשעבר ,ירידה
בהכנסה בין שני הגלים ,תדירות תפילות של פעם ביום או יותר ,חוסר תקוות לעתיד ובריאות
פיזית לא טובה .השתייכות לקבוצת בני ה 80-ומעלה ניבאה ירידה בקושי הכלכלי הנתפס בין
שני הגלים במודל השלישי ,ובכך חשפה את ההשפעה של משתנה הגיל ,שלא נמצא מתואם עם
המשתנה התלוי בשלבים המוקדמים של המחקר .ממצא מעניין נוסף שעלה מן הניתוח הוא
שלכל המשתנים שצוינו לעיל ניכרת השפעה מעבר להשפעת המדדים הכלכליים
האובייקטיביים.
בניתוח המודל הראשון ,ניכרת השפעתו החזקה של הקושי לגמור את החודש ב –2005-
 2006כמשתנה בלעדי על הקושי לגמור את החודש ב .2010–2009-כלומר ,אדם שחווה קושי
כלכלי בגל הראשון צפוי לחוות קושי זה בסבירות גבוהה גם בגל השני .מכאן ,שמדד הקושי
הכלכלי הוא יציב על פני זמן בקרב בני האוכלוסייה המבוגרת .הסבר אפשרי ליציבות המדד
הוא שבגילאים מבוגרים ,מדדי ההכנסה וההוצאות נוטים להיות יציבים על פני תקופה קצובה.
מבחינת ההכנסות ,תשלומי הפנסיה והביטוחים השונים של גמלאים הם קבועים במידה רבה,
וכך גם המצב עבור אדם עובד עם ביטחון תעסוקתי .מבחינת ההוצאות ,יש יסוד סביר להניח
שבגילאים מבוגרים קיימת שגרת צריכה שהתגבשה עם השנים ועל כן גם כאן לא צפויים
שינויים מהותיים על פני התקופה הנבדקת.
מחקרי עבר אמנם הראו כי קיים קשר בין משתני המחקר השונים לבין תחושת הקושי
הכלכלי ,אולם עד כה לא הוצגו ממצאים באשר להשפעתם של משתנים אלה על השינוי
בחוויית קושי על פני זמן ,ועל כן חשיבותם הרבה של הממצאים .ניתוח המודל השני וניתוח
המודל השלישי מראים כי השינוי בהכנסה משפיע על השינוי בקושי לגמור את החודש ,כך
שנסקרים שחוו ירידה בהכנסתם צפויים לחוות קושי כלכלי בסבירות גבוהה יותר מאלה שלא
חוו שינוי .בנוסף ,ניתן לראות כי השפעה זו היא חד כיוונית ,כלומר ,עלייה ברמת ההכנסה לא
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בהכרח מביאה לירידה בחוויית הקושי הכלכלי .למעשה ,השינוי בהכנסה לא משפיע רק על
חוויית הקושי הכלכלי בנקודת זמן מסוימת אלא גם על קושי זה על פני זמן .ההשלכות של
סוגיה זו הן שאנשים מבוגרים שהכנסתם יורדת ,עלולים להיעשות "עניים" יותר גם מבחינת
חוויית קושי כלכלי סובייקטיבי .בניגוד אליהם ,אלה שחווים עלייה בהכנסה לא בהכרח יחוו
ירידה בתחושת הקושי הסובייקטיבית .במילים אחרות ,נראה שאי הסימטריה בהשפעת השינוי
במדדים האובייקטיביים עלולה לגרום לכך ש"אי השוויון" בחוויית קושי כלכלי בקרב
המבוגרים יגדל עם הזמן ,גם לאורך תקופה של ארבע שנים בלבד.
רמת השכלה נמוכה מגדילה את הסבירות לקושי לגמור את החודש בין הגל הראשון לגל
השני ,בהשוואה לרמות השכלה גבוהות יותר .הסבר אפשרי לממצא זה הוא שבעלי השכלה
גבוהה משיגים לרוב משרות עם תנאי פרישה משופרים וביטחון תעסוקתי גבוה יותר מאשר
בעלי השכלה נמוכה .מכאן ,כאשר חל גל קיצוצים או פיטורים ,הרי הוא עשוי לפסוח עליהם
ומצבם הכלכלי ישתמר .מבחינת יציאה לגמלאות ,תנאי הפנסיה הטובים יקזזו באופן מספק את
ירידת ההכנסה הצפויה כתוצאה מפרישה מעבודה .הסבר אחר הוא שבעלי השכלה נמוכה
עשויים להיות מיומנים פחות בניהול הנכסים הכלכליים )חסכונות( של משק הבית ,ועל כן
התנהלותם בעת שינוי פתאומי בהכנסות עשויה לגרום לעליית הקושי הכלכלי הנחווה.
השפעת ההשתייכות למגזר הערבי ולמגזר העולים מברית המועצות לשעבר על העלייה
בקושי לגמור את החודש בין שני הגלים ,עשויה להיות מוסברת גם היא על ידי תנאים
תעסוקתיים ירודים .כפי שצוין לעיל ,גורמים אלה עשויים להוביל לעלייה בקושי הכלכלי על
פני זמן עקב פגיעה בתנאי ההעסקה או אף פיטורים .בעוד בקרב העולים מברית המועצות
לשעבר הסיבה לכך יכולה להיות אפקט ההגירה ) ,(Kuznets, 1955הרי במגזר הערבי תנאי
התעסוקה הירודים עשויים להיות תוצר של נגישות מוגבלת למקומות תעסוקה או אפליה מצד
מעסיקיהם.
באשר להשפעת הגיל על השינוי בקושי לגמור את החודש על פני זמן ,התוצאות
הראשוניות מראות שחלה ירידה בשיעור המדווחים על קושי זה בין שני הגלים )61%
מהמשיבים דיווחו על קושי לגמור את החודש בגל הראשון ,לעומת  50%בלבד שחוו זאת בגל
השני( .ממצא זה עשוי להתפרש כירידה בתחושת הקושי הכלכלי עם העלייה בגיל .עם זאת,
המסקנות העולות מהניתוח הרב משתני באשר לסוגיה זו אינן חד משמעיות .מצד אחד ,על פי
המודל השני ,אין הבדל מובהק בין קבוצת בני ה  59–50-לבין שאר קבוצות הגיל ביחס
להלימות כלכלית .מצד שני ,על פי המודל השלישי שמכיל משתנים נוספים ,נמצא שהשתייכות
לקבוצת בני ה 80-ומעלה מקטינה את הסבירות לחוות עלייה בקושי לגמור את החודש בין שני
הגלים .בהתייחס למודל השלישי כמודל האופטימאלי ,בצירוף תוצאות הניתוחים הראשוניים,
ניתן להסיק שקיימת מגמה מתונה של ירידה בקושי הכלכלי על פני זמן כתלות בגיל.

 124גיל בן צבי והווארד ליטווין

הניתוח מראה גם כי אנשים המתפללים באופן תדיר צפויים לחוות עלייה משמעותית
בקושי לגמור את החודש ביחס לאחרים .מתוך ההנחה שתדירות תפילות גבוהה אכן מבטאת
זיקה רבה יותר לדת ,ניתן להסביר ממצאים אלה בין השאר על ידי הקשר בין רמת הדתיות לבין
שיעור הילודה והשפעתו על שיעור התעסוקה ועל היקף הוצאות המשפחה .על פי נתונים
עדכניים מישראל ,ניכר ששיעור הילודה בקרב משפחות מסורתיות דתיות ,דתיות וחרדיות גבוה
יותר מאשר בקרב המשפחות החילוניות )בן משה .(2011 ,נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה מראים כי ככל שמספר הילדים במשפחה רב יותר ,כך שיעור התעסוקה של בני
המשפחה נמוך יותר )פרידמן .(2011 ,בנוסף ,סביר להניח שהיקף ההוצאות של משפחה מרובת
ילדים גדול יותר לאורך זמן רב יותר במשך החיים .מכאן ,ראשי משפחות בעלי זיקה רבה לדת
מועדים בסבירות גבוהה לחוסר ביטחון כלכלי .כפי שצוין לעיל ,הדבר עשוי לגרום להידרדרות
כלכלית על פני זמן.
משתנה התקוות לעתיד נמצא כגורם ממתן לעלייה בקושי לגמור את החודש בין שני
הגלים .ממצא זה נתמך על ידי מחקר קודם ,שהצביע על קשר בין אופטימיות לבין שיפור במצב
הכלכלי ) .(Das & van Soest, 1999מסקנה נוספת שעולה מן המחקר עוסקת בקשר הסיבתי בין
שני המשתנים ,שלא היה יכול להתפרש באופן ודאי במחקרי העבר הרוחביים .חוקרים שונים
אמנם הראו שקיים קשר בין אופטימיות לבין חוויית המצב הכלכלי ,אולם הצביעו גם על
הבעייתיות שבפירוש כיווניות קשר זה – כשם שאופטימיות יכולה לפתח תחושת ביטחון ובכך
להוביל לשיפור במצב הכלכלי ,הרי שעלייה בהכנסה עשויה לפתח ציפיות לשיפור במצב
הכלכלי בעתיד ובכך לפתח אופטימיות .מכיוון שהמחקר הנוכחי הוא אורכי ומשתנה התקוות
לעתיד נמדד במהלך הגל הראשון ,ניתן להקיש כי הוא זה שתרם לשינוי בקושי לגמור את
החודש בגל השני ולא להפך .לעומת זאת ,משתנה הציפיות לשיפור ברמת החיים לא ניבא שינוי
בקושי לגמור את החודש בין שני הגלים .ייתכן שקיימת חפיפה מסוימת בין משתנה זה לבין
משתנה התקוות לעתיד בכך שהם מבטאים היבטים דומים ,ועל כן תרומתו השולית למודל
זניחה.
על פי המודל השלישי ,בעלי בריאות פיזית לא טובה צפויים לחוות עלייה בקושי לגמור
את החודש בין שני הגלים .מאידך ,קיומן של מוגבלויות פיזיות לא השפיע על הקושי הכלכלי
בין שני הגלים .סיבה אפשרית לכך היא שמצבו הבריאותי של האדם מגלם ברמה ניכרת את
המוגבלויות הפיזיות ועל כן הן משפיעות על הקושי הכלכלי באופן עקיף בלבד .גם המצב
התעסוקתי לא ניבא החמרה בקושי לגמור את החודש בין שני הגלים ,דבר שעשוי להיות מוסבר
על ידי תיווך משתנה ההכנסה .אם השוני בין מצבי התעסוקה השונים מתבטא ברמות הכנסה
שונות בלבד )ולא בתכונות אחרות שעשויות להשפיע על תחושת הקושי הכלכלי( ,הרי
שתרומתו של משתנה זה מעבר למשתנה ההכנסה זניחה.
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נקודה מעניינת נוספת היא שבתקופה שבין שני הגלים התרחש המשבר הכלכלי העולמי,
אשר השפעתו העיקרית הורגשה בשנים  .2009–2008אף על פי שישראל נפגעה מהמשבר
בצורה מתונה יחסית למדינות אירופה וארצות הברית ,הרי השפעתו עדיין ניכרה בשווקים
ובסקטורים מסוימים .השפעות המשבר העולמי על המשק הישראלי היו בעיקרן ירידות חדות
בשוק המניות תוך עליית הסיכון בהשקעות וצמצום היקף הייצוא ,שגרם לצמצום הביקושים
ולעלייה בשיעור האבטלה בארץ .ירידות בשוק המניות היו עשויות להשפיע באופן ישיר על
קרנות הפנסיה ואילו עלייה בשיעור האבטלה הייתה יכולה לסכן את תעסוקתם של בני
האוכלוסייה המבוגרת .אולם ,המשק הישראלי הצליח להתאושש במהרה מן המשבר ,והחל
בשנת  2009חלה התייצבות הדרגתית בשווקים השונים תוך צמצום שיעור האבטלה במשק.
ייתכן שהתאוששות זו היא שעומדת מאחורי הממצאים באשר ליציבות המשתנה התלוי על פני
זמן ,כאשר כל שאר המשתנים נכללים גם כן .זאת ועוד ,נמדדה ירידה בין שני הגלים בשיעור
המדווחים כי הם חווים קושי כלכלי ,נתון שעשוי לחזק אף יותר את העובדה כי השפעתו של
המשבר הכלכלי העולמי על בני הגיל המבוגר בישראל הייתה זניחה.
מגבלה עיקרית של המחקר הנוכחי מתבטאת באי התלות של הקושי לגמור את החודש
בהיקף צריכת משק הבית ,שנמצאה בניתוחים הראשוניים .אם נשקול לרגע את שלל הגורמים
שעשויים להשפיע על חוויית קושי כלכלי ,הרי שבראש ובראשונה היינו מצפים שמדד זה
יושפע מטיב ההתאמה בין ההכנסות וההוצאות ) .(Cook & Settersten, 1995כשם שעלייה
ברמת ההכנסה גורמת לירידה בקושי לגמור את החודש )כתוצאה מעלייה במקורות הכלכליים
של משק הבית( ,היינו מצפים שהיקף ההוצאות ישפיע בכיוון ההפוך )כתוצאה מעליית
הצרכים( ,דבר שכאמור לא השתקף במחקר .מכיוון שסוגיה זו טרם נפתרה ,נדרש מחקר נוסף
שיבחן את מבנה ההוצאות הכולל של משק הבית על רבדיו השונים )הוצאות על מזון ,בריאות,
העברות לצאצאים וכיוצא באלה( ואת השפעתו על חוויית הקושי הכלכלי הנתפס על פני זמן.
לסיכום ,עולה כי מרבית המשתנים שנמצאו במחקרים קודמים כמנבאים קושי כלכלי
)אובייקטיבי או סובייקטיבי( בנקודת זמן סטאטית ,יכולים לשמש גם כמנבאים של קושי זה על
פני זמן .השינוי ברמת ההכנסה ,רמת ההשכלה ,השתייכות למגזר מסוים ,תדירות תפילות,
קיומן של תקוות לעתיד ואף המצב הבריאותי ,עשויים להיות בעלי השפעה ארוכת טווח על
האופן שהאדם חווה בו את מצבו הכלכלי .זאת ועוד ,מכיוון שמדובר בבני האוכלוסייה
המבוגרת ,הרי ששינויים דינאמיים אלה עשויים אף להיות קריטיים יותר בשל הקושי בהתאמת
דפוס החיים למציאות המשתנה .אדם מבוגר שאיבד את כושר העבודה בשל בעיות בריאותיות
או שפוטר ממקום עבודתו ,צפוי להיתקל בקשיים רבים יותר במציאת מקור פרנסה חלופי
מאשר אדם צעיר ואף עשוי להישאר ללא מקור הכנסה עד היציאה לגמלאות .ממצאים אלה,
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בצירוף הנתונים על אודות מצבם הכלכלי הירוד של הקשישים בישראל ביחס למדינות אחרות
. דורשים את התייחסותם של המוסדות הממשלתיים המתאימים,בעולם
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פרק 5
המאפיינים ההוריים המנבאים העברות כספיות לילדים
ענת רול

סקירת ספרות
היחסים החברתיים בין אנשים בכלל ובין בני משפחה בפרט הם בעלי חשיבות מכרעת עבור
רווחתם ובריאותם של המבוגרים ) .(Antonucci, Jackson, & Biggs, 2007מתוך כלל מערכות
היחסים ,יחסי הורים ילדים נתפסים כקשרים החזקים ביותר בקרב בני האדם )(Walker, 2002
והם המשמעותיים ביותר עבור האדם המבוגר ) .(Ward, 2008יחסי הורים ילדים נותרים
מרכזיים בחיי האדם גם בעידן הנוכחי ,למרות השיח על היחלשות המשפחה בעולם המערבי
ודעיכת המשפחה הגרעינית המסורתית בתקופה זו ).(Swartz, 2009עם הזדקנות האוכלוסייה
והעלייה בתוחלת החיים יחסים אלה נמשכים על פני תקופות ארוכות ,גם כאשר שני הצדדים
בוגרים ).(Davey, Janke, & Savla, 2004
היחסים בין הורים לילדים כוללים מרכיב של חליפין סוציו -אמוציונליים ,אשר מורכבים
מארבעה דפוסי העברות עיקריים :העברות של זמן ,של כסף ,של תמיכה רגשית ושל מידע.
העברות של זמן מתייחסות למתן סיוע ושירותים לא פורמאליים כגון שמירה על הנכדים ועזרה
במטלות הבית ) .(Litwin, 2004העברות כלכליות כרוכות בהענקת כסף ,באופן ישיר או באופן
עקיף באמצעות מתנות וקניית רכוש ,תשלום עבור שירותים ,כיסוי חובות ,החזר הלוואות
וכדומה ) .(Litwin, 2004; Schwarz & Trommsdorff, 2005הסוג השלישי של העברות ,תמיכה
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רגשית ,כולל חיזוקים אמוציונליים חיוביים כמו הבעת חיבה או הרגעה ) & Schwarz

 .(Trommsdorff, 2005הדפוס האחרון הוא העברות מידע ,המתבטא במתן עצות ,מתן מידע
ושיתוף באינפורמציה ) .(Davey et al., 2004יש לציין כי חוקרים מסוימים כוללים בין סוגי
ההעברות השונים בין בני המשפחה גם מגורים משותפים ,הנחשבים כסוג של תמיכה בהורה או
בילד הבוגר ) .(Descartes, 2006כמו כן ,חשוב להבהיר כי כל אחת מההעברות הללו יכולה
לנוע הן כלפי מעלה ,מהילדים להוריהם ,והן כלפי מטה – מההורים לילדיהם או לנכדיהם.
המחקר המתואר בפרק זה מתמקד בתחום ההעברות הכלכליות .הספרות מראה שהעברות
כלכליות נעות לרוב כלפי מטה ,מהורים לילדיהם ) & Ploeg, Campbell, Denton, Joshi,
Davies, 2004; Schroder-Butterfill, 2004; Fritzell & Lennartsson, 2005; Künemund,
 .(Motel-Klingebiel, & Kohli, 2005אטיאס-דנפי ואחרים ) Attias-Donfut, Ogg, & Wolff,

 (2005a, 2005bבחנו את דפוסי החליפין הכלכליים הבין דוריים בעשר מדינות ומצאו גם הם כי
ההעברות הכלכליות בכל המדינות נעו באופן גורף בעיקר כלפי מטה .מגמה זו קיימת גם בקרב
קבוצות אוכלוסייה שונות באותה החברה .לי ואייטק ) (Lee & Aytac, 1998בחנו את דפוסי
ההעברות הכלכליות בקרב לבנים ,לטינים ואפרו-אמריקנים בארצות הברית ומצאו כי בכל
המגזרים האלה הנתינה הכלכלית הייתה בעיקר כלפי מטה ,מהורים לילדיהם .רק ילדים מעטים
נותנים כסף להורים ) .(Shapiro & Remle, 2011למשל ,במחקרם של אלברטיני ואחרים
) (Albertini, Kohli, & Vogel, 2007נמצא כי כחמישית מהמשיבים מאחת עשרה מדינות
באירופה נתנו כסף לילדיהם ,אך רק  3%קיבלו מהם העברה כספית .האחוז הקטן של ילדים
שמסייעים כלכלית להוריהם בולט במיוחד במחקרה של גרונדי ) (Grundy, 2005על הדדיות
ההעברות הכלכליות בין הורים לילדיהם באנגליה .למעשה ,היא בחרה להפסיק לחקור את כיוון
הנתינה כלפי מעלה לאחר שמספר הנבדקים אשר קיבלו סיוע מילדיהם היה זניח סטטיסטית
ולא ִאפשר הסקת מסקנות כלשהן.
להעברות הבין דוריות חשיבות בהיבט החברתי כלכלי ,וזאת מעבר לרמה המשפחתית
האישית .כפי שעולה ממחקרם של דיינדל ובראנדט ) ,(Deindl & Brandt, 2011ככל שהתמיכה
הציבורית באדם המבוגר רבה יותר ,כך גם הסיכוי שההורה יעזור כלכלית לילדיו גדול יותר.
אולם ,המגמה הדומיננטית בימינו היא צמצום מדינת הרווחה .עם הזדקנות האוכלוסייה
והירידה בילודה ,פחות אנשים נמצאים בשוק העבודה בזמן נתון ועל כן מכניסים פחות כסף
לקופה הציבורית לביטחון הסוציאלי .במקביל נדרשת מדינת הרווחה לממן תמיכה ושירותים
למספר הולך וגדל של מזדקנים חדשים .כתוצאה מכך ,נוצר ניגוד בין צורך עולה בתמיכה מחד
ומשאבים הולכים ומידלדלים מאידך ) Attias-Donfut et al., 2005a; Litwin, Vogel,
 .(Künemund, & Kohli, 2008הנטל ההולך וגובר על מדינת הרווחה גורר פגיעה בסיוע
הציבורי שניתן לאוכלוסייה המבוגרת .יתר על כן ,לאור מחקרם של דיינדל ובראנדט ) Deindl
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 ,(& Brandt, 2011נראה שהנטל על מדינת הרווחה פוגע גם בדור הצעיר ,שמקבל פחות סיוע
מההורים.
בספרות מתוארות תכונות ההורים הנוטים לתת כסף לילדיהם .המאפיין העיקרי העקבי
במחקרים השונים הוא מצבו הכלכלי של ההורה .הורים בעלי הכנסה גבוהה יותר ,ייטו יותר
לסייע כלכלית לילדיהם ) & Goldscheider, Thornton, & Yang, 2001; Henretta, Grundy,
;Harris, 2002; MacDonald & Koh, 2003; Fritzell & Lennartsson, 2005; Grundy, 2005

 .(Hochguertel & Ohlsson, 2009; Deindl & Brandt, 2011מחקרים מעטים יותר בחנו את
הקשר בין מספר הילדים לנתינת כסף ,אך בכולם נמצא קשר שלילי בין השניים .הווה אומר,
ככל שמספר הילדים גבוה יותר ,סיכויי הנתינה נמוכים יותר ) ;Goldscheider et al., 2001
 .(Wolff, Spilerman, & Attias-Donfut, 2007; Deindl & Brandt, 2011קשר שלילי נמצא גם
בין גיל ההורה לסיכויי נתינת כסף לילדים ,כאשר עם העלי יה בגיל הסיכוי פוחת )Attias-
 .(Donfut et al., 2005a, 2005b; Fritzell & Lennartsson, 2005; Wolff et al., 2007מעניין כי
לא נמצא הבדל במחקרים השונים בין גברים לנשים ביחס לאחוזי הנתינה לילדים ) & Fritzell
.(Lennartsson, 2005; Deindl & Brandt, 2011
שאר מאפייני ההורים הנותנים כסף לילדיהם לא היו אחידים ועקביים במחקרים השונים.
למשל ,במחקרים מסוימים נמצא קשר שלילי בין מצב בריאות לבין העברות כלכליות לילדים –
בעלי בריאות גרועה נטו פחות לתת ) Henretta et al., 2002; Attias-Donfut et al., 2005a,
 .(2005b; Berry, 2006; Deindl & Brandt, 2011; Shapiro & Remle, 2011יחד עם זאת,
במחקרים אחרים לא נמצא קשר ביניהם ) MacDonald & Koh, 2003; Fritzell & Lennartsson,
 .(2005גם ביחס למצבו המשפחתי של ההורה מתקבלת תמונה לא עקבית .יש מחקרים שמצאו
קשר חיובי בין מצב משפחתי להעברות כלכליות ,כאשר הורים נשואים נטו יותר לתת לילדים
) .(Grundy, 2005אולם ,מחקרים אחרים דיווחו על היעדר קשר בין השניים ) & Fritzell
.(Lennartsson, 2005
גם הקשר בין השכלה להעברות אינו עקבי בספרות המחקרית .בניתוח שנערך באירופה
נמצא קשר חיובי בין רמת השכלה להעברות ) ,(Deindl & Brandt, 2011אך במחקרם של וולף
ואחרים בצרפת ) (Wolff et al., 2007נמצא כי קשר זה לא קיים אצל כלל ההורים .כך ,השכלה
הייתה קשורה להעברות כלכליות בקרב מהגרים לא מוסלמים ,אך לא הייתה אחד המאפיינים
של הורים אשר נתנו כסף לילדיהם בקרב מהגרים מוסלמים .גם ברי ) (Berry, 2006מצא
הבדלים במאפייני הורים הקשורים למתן כסף לילדים בקרב קבוצות אוכלוסייה שונות .מחקרו
כלל ניתוח משני של נתוני  17,996נבדקים מסקר הבריאות והפרישה האמריק ני ) HRS – Health
 ,(and Retirement Studyתוך השוואה בין שלוש קבוצות אוכלוסייה .המאפיין הדומיננטי
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ביותר הקשור להעברות כלכליות בין דוריות בקרב האפרו -אמריקנים היה מצבם הכלכלי,
ובקרב הלטינים הכנסתם והשכלתם.
לאור חשיבות ההעברות הבין דוריות עבור האוכלוסייה המבוגרת כפי שהיא משתקפת
בספרות המחקרית העולמית ,מטרת המחקר המדווח בפרק זה לבחון אם ניתן לנבא מי הם
ההורים בישראל אשר ייטו להעברות כספיות .בהתאם למאפיינים שזוהו בספרות .השערות
המחקר הן כי רמות הכנסה והשכלה גבוהות יותר ינבאו סיכוי גבוה יותר למתן סיוע כספי
לילדים; כמו כן יימצא גם קשר בין נישואין לבין נתינה ,כאשר אדם נשוי ייטה יותר לתת.
לעומת זאת ,גיל מבוגר יותר ,מספר ילדים רב יותר ומצב בריאותי ירוד יותר ינבאו סיכויים
פחותים לנתינת כסף לילדים.

מתודולוגיה
המדגם
המחקר הנוכחי בוצע על ידי ניתוח משני של נתוני הגל הראשון והשני של סקר - SHARE
ישראל .כאמור בפרק המבוא לספר זה ,בסקר יש ייצוג לשלוש קבוצות האוכלוסייה העיקריות
בישראל :יהודים ישראלים ותיקים ,ערבים ישראלים ועולים חדשים מברית המועצות אשר עלו
לאחר  .1989עם זאת ,אוכלוסיית המדגם במחקר הנוכחי לא מונה את כלל מרואייני סקר
-SHAREישראל ,כפי שיוסבר בהמשך.
ראשית ,המחקר בוחן רק הורים ,בני  50ומעלה ,אשר התראיינו בשני הגלים של הסקר.
ההתמקדות בהורים נובעת ממטרת המחקר .מכיוון שהניתוח עוסק בהעברות של כספים
לילדים ,הורות לילד אחד לפחות היא קריטריון הכרחי .מכלל אוכלוסיית המדגם ,כ 80%-
מהנבדקים היו מקבוצת היהודים הישראלים הוותיקים 15% ,מקבוצת הערבים הישראלים ורק
כ  (N=81) 5%-יוצאי ברית המועצות לשעבר .המספר הקטן של משיבים עולי ברית המועצות
לא ִאפשר ניתוח מנבאי ההעברות באוכלוסייה זו ,והם לא נכללו באוכלוסיית המדגם של
המחקר הנוכחי.
באשר לשתי קבוצות האוכלוסייה האחרות ,דפוסי ההעברות הכלכליות בקרב
האוכלוסייה היהודית הישראלית הוותיקה ובקרב אוכלוסיית הערבים הישראלים שונים באופן
מהותי .בעוד שבקרב היהודים הישראלים הוותיקים קיימת נטייה רבה יותר לתת סכומי כסף
בתדירות כלשהי ,הערבים הישראלים נוטים יותר ,באופן משמעותי ,לתת סכום כסף גדול חד
פעמי )ליטווין .(2008 ,בשל הבדלים ניכרים אלו והתמקדות המחקר הנוכחי בהעברות שאינן
חד פעמיות ,נבחנו מנבאי העברות הכספים בנפרד אצל שתי קבוצות אוכלוסייה אלה .מדגם

המאפיינים ההוריים המנבאים העברות כספיות לילדים

133

היהודים הישראלים הוותיקים מנה בסך הכול  1,326מרואיינים שענו על הקריטריונים שפורטו
לעיל .בקרב קבוצת הערבים הישראלים 258 ,נבדקים עמדו בקריטריונים השונים.
משתנים
המשתנים במחקר זה כללו את מאפייני המרואיינים בגל הראשון כמשתנים מנבאים ומשתנה
העברות כספיות לילדים בגל השני כמשתנה התוצאה .הבחינה בשני גלים ִאפשרה פיקוח על
סדר הזמנים ,כלומר – מאפייני האדם הם שקדמו להעברות .יחד עם זאת ,חשוב לציין כי חלק
ממאפיינים אלו הם קבועים ולא משתנים לאורך זמן .מאפייני המרואיינים שנלקחו בחשבון היו
גיל ,מגדר ,מצב משפחתי ,מספר ילדים ,השכלה ,הכנסה ,תפיסה עצמית של קושי כלכלי ,מספר
סימפטומים רפואיים ומספר סימפטומים של דיכאון שהמרואיינים מתמודדים איתם ועיסוק
בפעילות התנדבותית .אף שהספרות המחקרית לא בחנה את הקשר בין התנדבות להעברות
כלכליות ,משתנה זה הוכנס למחקר מתוך הנחה כי אדם אשר עוזר לזולת ייטה יותר לסייע גם
לילדו .משתנה נוסף שנבחן הוא העברות כספים לילדים בגל הראשון .גיל המרואיין הוגבל לבני
 50ומעלה )כלומר ,סוננו בני זוג שהיו צעירים מ  .(50-מגדר המרואיין קודד כמשתנה דמה שבו
=1אישה=0 ,גבר .משתנה הנישואין נבנה על סמך השאלה "מהו מצבך המשפחתי?" המשתנה
קודד לצורך מחקר זה על סולם בן שתי אפשרויות :לא נשוי ) (0או נשוי ) .(1משתנה ההשכלה
חושב על סמך קטגוריות ההשכלה של הסיווג הבינלאומי של רמת השכלה ) – ISCED
 (International Standard Classification of Educationוקודד לסולם בן שלושה ערכים:
השכלה נמוכה ) ,(1בינונית ) (2וגבוהה ) .(3השאלה "במשך ששת החודשים האחרונים לפחות,
האם הטרידה אותך בעיה בריאותית מאלה המפורטות בכרטיס?" שימשה לחישוב מספר
הסימפטומים הרפואיים שהמרואיין סובל מהם .סימפטומים אלה כוללים כאבי גב וכאבי
מפרקים ,קשיי נשימה ,שליטה על סוגרים ועוד .מספר הסימפטומים הדיכאוניים חושב על ידי
סכום הסימפטומים שחווה המשיב מתוך שנים עשר הסימפטומים המפורטים בכלי הEURO--
 .Dסימפטומים אלה כוללים רצון למות ,תחושות אשמה ,ירידה בריכוז ועוד.
משתנה ההכנסה מתייחס להכנסה השנתית של משק הבית אשר חושבה על ידי חיבור
התשובות לשאלות בדבר סכומי ההכנסות שמקבלים הנבדקים ובני זוגם משכר עבודה,
מעבודתם כעצמאים ,מפנסיה ,מהעברות כספים ומתשלומים פרטיים ,מביטוח סיעודי ,מנכסים
ומדמי שכירות .משתנה זה קודד לסולם בן שלושה ערכים – הכנסה גבוהה ,הכנסה בינונית
והכנסה נמוכה .קושי להסתדר מבחינה כלכלית נמדד על סמך התשובות לשאלה" :כאשר את/ה
חושב/ת על סך כל ההכנסה החודשית של משק הבית שלך ,האם היית אומר/ת שמשק הבית
שלך מצליח להסתדר כלכלית?" הסולם המקורי של המשתנה כלל ארבעה ערכים – בקושי רב,
בקושי מסוים ,בקלות יחסית ובקלות .למחקר הנוכחי קובצו הערכים בקושי רב ובקושי מסוים
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וקיבלו את הערך  ,1והערכים בקלות או בקלות יחסית –  .0נוצר משתנה דמה שערכיו הם:
=1קיים קושי להסתדר כלכלית=0 ,מסתדר כלכלית בקלות יחסית .המרואיין הוגדר כעוסק
בפעילות התנדבותית )=1התנדבות( אם ענה כן על אחד או יותר מהפריטים הבאים" :האם
עבדת עבודה בהתנדבות או עסקת בפעילות צדקה?"; "האם דאגת למבוגר חולה או נכה?" וכן
"האם הגשת עזרה לקרוב משפחה ,לידידים או לשכנים?" אם נבדק לא ענה בחיוב על אף אחת
מהאפשרויות הללו ניתן לו הערך  0במשתנה ההתנדבות .כן נבחנה הנטייה לתת כסף לילדים
על ידי בחינת העברות לילדים גם בגל הראשון .שני משתני ההעברות הכלכליות לילדים ,בגל
הראשון כמשתנה מנבא ובגל השני כמשתנה התוצאה ,נוצרו על ידי השאלות "בסך הכול,
בשנים עשר החודשים האחרונים ,בלא לקחת בחשבון דיור משותף או מזון משותף ,האם נתתם
את/ה או בעלך/אשתך/בן זוגך/בת זוגך מתנה כספית או חומרית או תמיכה כלשהי לאדם
כלשהו בתוך משק בית זה או מחוצה לו ,המסתכמת ב 1,500-שקלים או יותר?" וכן "למי
סיפקתם את/ה או בעלך/אשתך/בן זוגך/בת זוגך עזרה כספית או מתנה כזאת במהלך שנים
עשר החודשים האחרונים?" שאלות אלה מתייחסות להעברות כספים שביצעו שני בני הזוג אך
נשאל עליהן רק בן הזוג שנקבע בתחילת הריאיון כי ישיב על כלל השאלות בעלות האופי
הכלכלי עבור שני בני הזוג .על כן ,ראשית היה צורך להעתיק את התשובות לשני בני הזוג,
ולאחר מכן לחברן לכדי מדד אחד ,האם ניתן כסף לילדים .מרואיינים אשר אמרו כי נתנו כסף
וכן שהמקבלים היו הילדים ,קיבלו ערך  1במשתנה ההעברות הכלכליות הנבחן במחקר הנוכחי.
ניתוח הנתונים
ניתוח הנתונים התבצע בשלושה שלבים עבור כל קבוצת אוכלוסייה ,היהודים הישראלים
הוותיקים והערבים הישראלים .בשלב הראשון בוצע ניתוח חד משתני של משתני המחקר על
מנת להציג את התפלגות כלל המשתנים באוכלוסיית המדגם .בשלב השני בוצע ניתוח דו
משתני שבאמצעותו נבחן הקשר בין כל משתנה מהגל הראשון למשתנה ההעברות הכלכליות
בגל השני .קשרים אלה נבחנו באמצעות מבחן חי בריבוע ) (χ2ומבחן  ,tבהתאם לרמת המדידה
של כל משתנה .בשלב הניתוח השלישי והאחרון נחקר הקשר הסגולי של כל משתנה למשתנה
ההעברות בגל השני ,באמצעות רגרסיה לוגיסטית רב שלבית .במודל הראשון נבחן הקשר בין
משתני הרקע של המרואיינים למשתנה התוצאה .במודל השני נוספו משתני הבריאות ,מספר
סימפטומים רפואיים ומספר סימפטומים של דיכאון .למודל השלישי הוכנסו משתני רמת
ההכנסה והקושי להסתדר מבחינה כלכלית וכן משתנה העברות כלכליות לילדים בגל הראשון.
לא נעשה שימוש במשקולות ברמות הניתוח השונות.
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ממצאים
כאמור ,מחקר זה נערך על שני מדגמים נפרדים ,יהודים ישראלים ותיקים וערבים ישראלים.
ראשית יתוארו הממצאים שעלו מניתוח תשובות היהודים הישראלים הוותיקים ,הקבוצה
הגדולה מבין השתיים .אוכלוסיית המדגם מנתה  1,326נבדקים .טווח הגילאים היה נרחב והגיע
עד  ,94אך הגיל הממוצע עמד על  .64מעל חצי מהמדגם היה נשים ורק חמישית מהנבדקים חיו
בגפם .לנבדקים היו שלושה ילדים בממוצע .רמת ההשכלה הממוצעת הייתה בינונית .הכנסת
משק הבית החציונית החודשית ,המורכבת מכלל הכנסות בני הבית ,עמדה על  11,575שקלים
חדשים לערך ,ומעט יותר ממחצית הנבדקים חוו מידה מסוימת או רבה של קושי להסתדר
מבחינה כלכלית .כמו כן ,המשיבים חוו בממוצע אחד עד שני סימפטומים רפואיים ושניים עד
שלושה סימפטומים של דיכאון .קצת מעל שליש מהמרואיינים התנדבו או עזרו לזולת וכחצי
נתנו מתנות כספיות לילדיהם בכל אחד מהגלים .התפלגות כלל המשתנים במדגם היהודים
הישראלים הוותיקים מוצגת בלוח  5.1ובלוח .5.2
לוח  5.1התפלגות המשתנים הרציפים ,מדגם היהודים הישראלים הותיקים
N

ממוצע

סטיית תקן

טווח

גיל

1,326

64.49

9.66

94 -50

מספר ילדים

1,326

3.31

1.72

16 -1

מספר סימפטומים
רפואיים

1,326

1.65

1.92

12 -0

מספר סימפטומים
דיכאוניים

1,290

2.71

2.47

12 -0

משתנים
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לוח  5.2התפלגות המשתנים הקטגוריאליים ,מדגם היהודים הישראלים הוותיקים
משתנים
נשים
נשואים
רמת השכלה
נמוכה
בינונית
גבוהה

N

%

760
1,053

57.3
79.5

384
509
419

29.3
38.8
31.9

רמת הכנסה
נמוכה
בינונית
גבוהה
קושי להסתדר כלכלית
התנדבות
העברת כספים לילדים )גל (1
העברת כספים לילדים )גל (2

442
442
442
677
489
643
624

33.3
33.3
33.3
53.2
37.0
48.5
47.1

הניתוחים הדו משתניים שהתבצעו בקרב מדגם היהודים הישראלים הוותיקים מוצגים בלוח 5.3
ובלוח  .5.4כפי שניתן לראות ,מרבית הקשרים נמצאו מובהקים .נשים נטו פחות מגברים לסייע
לילדיהן .משתנה הנישואין בגל הראשון היה קשור להעברות כלכליות לילדים בגל השני ,כאשר
כ  50%-מהנשואים בגל הראשון נתנו כסף לילדיהם בגל השני .זאת לעומת מעט יותר משליש
מאלה שלא היו נשואים .באשר לרמות ההשכלה ,כשליש מבעלי ההשכלה הנמוכה סייעו
כלכלית לילדיהם בגל השני ,ואילו מעל מחצית מבעלי ההשכלה הגבוהה נתנו כסף לילדיהם
בגל זה .נבדקים בגילאים מבוגרים יותר נטו פחות לסייע לילדיהם וכך גם אלה עם מספר ילדים
גדול יותר .גם מצבם הכלכלי של המרואיינים נמצא קשור להעברות 60% .מהמרואיינים בעלי
ההכנסה הגבוהה נתנו כסף לילדיהם לעומת קצת יותר משליש מבעלי ההכנסה הנמוכה .בנוסף,
אנשים אשר חוו את מצבם הכלכלי כגרוע יותר בגל הראשון ,כפי שבא לידי ביטוי בתחושת
קושי להסתדר מבחינה כלכלית ,נטו פחות להעברות בגל השני .קשר שלילי נמצא גם בין מצב
הבריאות לנתינת כסף לילדים .משיבים שחוו פחות סימפטומים רפואיים וסימפטומים של
דיכאון בגל הראשון נטו יותר לסייע כלכלית לילדיהם בגל השני .באשר לעקביות הנתינה,
הורים שנתנו כסף לילדיהם בגל הראשון נטו יותר לתת גם בגל השני .לעומת כל הקשרים הללו,
הקשר בין מעורבות בפעילות התנדבותית בגל הראשון לנתינת כסף לילדים בגל השני היה
גבולי בלבד ).(p<.10
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לוח  5.3קשרים דו משתניים ,מבחן חי בריבוע ,מדגם היהודים הישראלים הוותיקים
)(N

משתני גל ראשון

 %נתן כסף

χ2

לילדיו בגל השני

**12.90

נישואין
נשוי
לא נשוי

)(1,053
)(271

49.5
37.3
*4.78

מגדר
אישה
גבר
קשיים כלכליים )קושי
לגמור את החודש(

)(760
)(566

44.5
50.5
**39.71

יש
אין

)(677
)(595

39.3
57.0
**39.67

רמת השכלה
נמוכה
בינונית
גבוהה

)(384
)(509
)(419

34.6
48.9
56.6
**51.16

רמת הכנסה
נמוכה
בינונית
גבוהה

)(442
)(442
)(442

36.2
45.0
60.0
3.08+

התנדבות/עזרה לאחר
כן
לא
נתן כסף לילדיו )גל
ראשון(

)(489
)(832

50.3
45.3
**76.43

נתן
לא נתן

)(643
)(683

59.4
35.4
**p <0.01

*p <0.05

+p<0.10
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לוח  5.4קשרים דו משתניים ,מבחן  ,tמדגם היהודים הישראלים הוותיקים
משתני גל ראשון

נתן כסף לילד
ממוצע

ס"ת

לא נתן כסף לילד
ממוצע

ס"ת

t

df

מספר ילדים

3.01

1.20

3.59

2.04

**6.37

1,153.56

גיל

63.18

9.05

65.65

10.04

**4.71

1,323.74

1.30

1.61

1.96

2.12

**6.42

1,293.60

2.31

2.23

3.06

2.61

**5.59

1,284.58

מספר סימפטומים
רפואיים
מספר סימפטומים
דיכאוניים

**p<0.01

הערה N=1,326 :מלבד עבור

מספר סימפטומים דיכאוניים ,עבורם .N=1,290

המשתנים מהגל הראשון אשר היו קשורים להעברות כספים לילדים בגל השני ,כפי שעלה
בניתוחים הדו משתניים ,הוכנסו לרגרסיה לוגיסטית על מנת לבדוק האם ביכולתם לנבא את
ההעברות בגל השני כאשר לוקחים בחשבון את כל המשתנים הללו .רגרסיה זו מוצגת בלוח
 .5.5במודל הראשון נבחן הקשר הסגולי בין המשתנים מספר הילדים ,גיל ,מצב משפחתי ,מגדר
ורמת השכלה לבין משתנה התוצאה – העברות כספים לילדים בגל השני .בשלב השני הוכנסו
משתני הבריאות הפיזית והנפשית ,ולמודל השלישי הוכנסו משתני רמת ההכנסה ,תפיסה
עצמית של המצב הכלכלי והעברות בגל הראשון.

OR

**.83
**.98
*1.40
.80+
**1.88
**1.50

מודל 1
Lower

.77
.97
1.03
.63
1.37
1.12

CI
Upper

.90
.99
1.90
1.02
2.56
2.02

1,615.92
.08

**.84
*.98
1.33+
.84
**1.61
*1.36
*.92
.95+

OR

Lower

.78
.97
.98
.66
1.16
1.00
.85
.90

מודל 2
Upper

.91
1.00
1.82
1.08
2.23
1.84
1.00
1.01

CI

לוח  5.5מנבאי העברות כספים לילדים בקרב היהודים הישראלים הוותיקים ,רגרסיה לוגיסטית רב שלבית

משתני גל ראשון

מספר ילדים
גיל
נישואין
מגדר )אישה(
השכלה גבוהה*
השכלה בינונית*
סימפטומים רפואיים
סימפטומים דיכאוניים
הכנסה גבוהה*
הכנסה בינונית*
קושי לגמור את החודש*
העברת כסף לילדים גל
*1

F
Pseudo R2
Δ Pseudo R2

1,602.52
.10
.02

OR

**.84
*.98
1.11
.85
1.20
1.18
.94
.98
*1.49
1.10
**.70
**2.12

מודל 3
Lower

.78
.97
.80
.66
.85
.86
.86
.92
1.08
.81
.54
1.66
1,538.57
.16
.06

Upper

.92
1.00
1.54
1.10
1.70
1.61
1.02
1.04
2.07
1.49
.92
2.71

CI

*p<0.05 **p<0.01

+p<0.10

*קטגוריות ההתייחסות :גבר ,השכלה נמוכה ,הכנסה נמוכה ,היעדר קושי לגמור את החודש ,אי מתן כספים לילדים בגל .1
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מרבית המשתנים במודל הראשון נותרו מובהקים ,גם תוך פיקוח על יתר המשתנים .אנשים
מבוגרים יותר היו צפויים לתת כסף לילדיהם בסבירות נמוכה יותר .גם מספר רב יותר של ילדים
ניבא סבירות פחותה לתת כסף לילדים .משיבים בעלי השכלה בינונית וגבוהה היו צפויים לסייע
כלכלית לילדיהם בסבירות רבה יותר מבעלי השכלה נמוכה .השפעת מגדר המשיב על
ההעברות הייתה גבולית בלבד .הווה אומר ,לא היה הבדל משמעותי בין גברים לנשים בנטייה
לתת כסף לילדים .מודל זה הסביר  8%מהשונות במשתנה ההעברות בגל השני.
בשלב שני הוכנסו לרגרסיה גם משתני הבריאות הפיזית והנפשית ,מספר הסימפטומים
הרפואיים ומספר הסימפטומים הדיכאוניים .נבחנה יכולתם של משתנים אלה לנבא את
ההעברות בגל השני תוך פיקוח על המשתנים שהוכנסו בשלב הראשון .שלב זה ִאפשר גם
ללמוד אילו ממשתני השלב הראשון מוסכו למעשה על ידי מצב הבריאות הפיזי או הנפשי.
מממצאי מודל זה עלה כי כאשר מפקחים על שאר המשתנים ,מספר רב יותר של סימפטומים
רפואיים מקטין את הסבירות לתת כסף לילדים .לעומת זאת ,מספר הסימפטומים הדיכאוניים
בגל הראשון לא הוסיף הסבר להעברות בגל השני .הכנסת משתנים אלה לא שינתה את הקשרים
בין מרבית מאפייני המרואיין ,כפי שהוכנסו בשלב הראשון ,לבין ההעברות בגל השני .הוספת
המצב הבריאותי למודל מיתנה אמנם את הקשר בין רמות ההשכלה להעברות ,אך לא מיסכה
אותו לחלוטין ,וכיוונו נשאר כשהיה .אולם ,עם הפיקוח על משתני הבריאות ,הקשר בין משתנה
הנישואין לבין ההעברות נעשה גבולי .כלומר ,אין הבדל משמעותי בין נשואים ללא נשואים
בסבירות לתת כסף לילדים .הוספת משתני הבריאות הגדילה ב 2%-את השונות המוסברת
במשתנה התוצאה.
בשלב השלישי והאחרון הוספו לרגרסיה משתני רמת ההכנסה ,הקושי להסתדר כלכלית
והעברות כספים לילדים בגל הראשון כמנבאים אפשריים של העברות כלכליות לילדים בגל
השני .שלושת משתנים אלה אכן נמצאו קשורים להעברות .נבדקים בעלי הכנסה גבוהה היו
צפויים בסבירות רבה יותר לסייע לילדיהם לעומת נבדקים בעלי הכנסה נמוכה .יחד עם זאת ,לא
נמצא הבדל בין נבדקים בעלי הכנסה בינונית לבעלי הכנסה נמוכה בנטייה לסייע כלכלית
לילדים .אולם ,נמצא כי קיים קשר שלילי בין קושי כלכלי סובייקטיבי להעברות .אדם שחש
קושי להסתדר כלכלית בגל הראשון ,היה צפוי בסבירות פחותה לסייע כלכלית לילדיו בגל
השני ,לא רק בכפוף לגובה ההכנסה אלא גם תוך פיקוח על ההכנסה .גם הקשר בין העברות בגל
הראשון להעברות בגל השני היה מובהק ובכיוון חיובי .כלומר ,העברות כספים לילדים בגל
הראשון ניבאו העברות גם בגל השני .למעשה ,קשר זה היה החזק ביותר מבין כלל המשתנים
שנבחנו .יתרה מזאת ,הכנסת שלושת משתנים אלה שינתה את התמונה שהתקבלה עבור חלק
מהמשתנים אשר הוכנסו בשלבים הקודמים .גיל ומספר ילדים נותרו מנבאים את ההעברות,
כאשר אנשים מבוגרים יותר ובעלי מספר ילדים רב י ותר צפויים בסבירות נמוכה יותר לסייע
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כלכלית לילדיהם .אך נמצא כי הקשרים של רמת ההשכלה ומספר הסימפטומים הרפואיים
מוסכו על ידי המשתנים שהוכנסו במודל השלישי .כאשר מפקחים על רמת ההכנסה ,על קושי
כלכלי ועל ההעברות בגל הראשון ,רמת ההשכלה ומספר הסימפטומים הרפואיים אינם מנבאים
עוד העברות בגל השני .הכנסת המשתנים הכלכליים בשלב השלישי הוסיפה  6%לשונות
המוסברת של משתנה התוצאה.
בניתוח נוסף שלא מוצג כאן הוכנסו לחוד משתני המצב הכלכלי ומשתנה ההעברות בגל
ראשון על מנת לבחון איזה מהם שינה את הקשרים בין רמת ההשכלה והמצב הרפואי
להעברות .נמצא כי הכנסת המשתנים הכלכליים היא שמיסכה את הקשר בין רמת ההשכלה
להעברות בגל השני .כאשר משתנה ההעברות בגל הראשון הוכנס ראשון ,משתנה רמת
ההשכלה נותר מובהק .באשר למשתנה מספר הסימפטומים הרפואיים ,הן משתני המצב
הכלכלי והן משתנה ההעברות החלישו את הקשר בין המצב הבריאותי להעברות בגל השני
לכדי קשר גבולי .אולם ,שילובם של משתני ההכנסה וההעברות יחדיו מיסך את הקשר
לחלוטין.
ניתוחים מקבילים לאלה שהוצגו לעיל )עבור המדגם של היהודים הישראלים הוותיקים(
נערכו גם על מדגם הערבים הישראלים .כאמור ,אוכלוסייה זו מנתה  258נבדקים ,וגם בה היה
טווח הגילאים נרחב ונע עד  ,94כאשר הגיל הממוצע עמד על  .62כמחצית המדגם היה נשים
ורק  4%חיו בגפם .מספר הילדים הממוצע היה  6.6ורמת ההשכלה הממוצעת הייתה נמוכה.
הכנסת משק הבית החציונית החודשית הייתה  5,597שקלים חדשים לערך ומרבית הנבדקים
) (86%חשו קושי להסתדר מבחינה כלכלית .הם חוו בממוצע בין אחד לשני סימפטומים
רפואיים ובין שניים לשלושה סימפטומים של דיכאון .מעט פחות מ 10%-התנדבו או עזרו
לזולת ,וכ 12%-נתנו כסף לילדיהם בגל הראשון ו 22%-בגל השני .התפלגות כלל המשתנים
במדגם הערבים הישראלים מוצגת בלוח  5.6ובלוח .5.7
לוח  5.6התפלגות המשתנים הרציפים ,מדגם הערבים הישראלים
N

ממוצע

סטיית תקן

טווח

גיל

258

62.11

8.04

94 -50

מספר ילדים

258

6.61

2.77

16 -1

מספר סימפטומים רפואיים

258

1.53

1.65

11 -0

מספר סימפטומים דיכאוניים

250

2.65

2.67

11 -0

משתנים
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לוח  5.7התפלגות משתני גל ראשון ומשתנה התוצאה הקטגוריאליים ,מדגם הערבים הישראלים
משתנים

N

%

נשים
נשואים
רמת השכלה

123
247

47.7
95.7

203
45
10

78.7
17.4
3.9

נמוכה
בינונית
גבוהה
רמת השכלה
נמוכה
בינונית
גבוהה
קושי להסתדר כלכלית
התנדבות
העברת כספים לילדים )גל (1
העברת כספים לילדים )גל (2

89
83
86
219
24
32
58

34.5
32.2
33.3
86.2
9.4
12.4
22.5

הניתוחים הדו משתניים בקרב מדגם הערבים הישראלים מוצגים בלוח  5.8ובלוח .5.9
מניתוחים אלו עלה כי בעלי השכלה גבוהה יותר והכנסה רבה יותר נטו יותר לתת כסף
לילדיהם .מנגד ,תחושת קושי כלכלי הייתה קשורה לנטייה פחותה לסייע לילדים .נמצא גם כי
התנדבות או סיוע לזולת קשורים להעברות כלכליות לילדים ,כאשר אלו שהתנדבו גם נטו יותר
לסייע לילדים .גם עזרה כלכלית לילדים בגל הראשון הייתה קשורה לנתינה בגל השני ,כאשר
הורים שנתנו כסף בגל הראשון נטו יותר לתת אף בגל השני .מספר הסימפטומים הרפואיים
ומספר הסימפטומים הדיכאוניים נמצאו קשורים גם כן להעברות ,כאשר אנשים שחוו יותר
סימפטומים ,הן רפואיים והן דיכאוניים ,נטו פחות להעניק כסף לילדיהם.
עם הכנסת המשתנים השונים לרגרסיה הלוגיסטית בת שלושת השלבים ,רבים מקשרים
אלו לא נותרו מובהקים ,לכן אין טבלה של ניתוח הרגרסיה כמו שנעשה בניתוח מדגם היהודים
ישראלים הוותיקים .הממצאים של ניתוח זה מוצגים רק בטקסט ללא טבלה .נמצא קשר חיובי
בין רמת השכלה גבוהה להעברות תוך פיקוח על משתני הרקע ,הן בשלב הראשון של המודל
והן בשני ,שהוכנסו בו משתני מספר הסימפטומים הדיכאוניים והרפואיים .אולם ,עם הכנסת
משתני רמת ההכנסה בשלב השלישי ,קשר זה מוסך ונעשה גבולי .במודל אחרון זה ,שבוצע בו
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פיקוח על כלל המשתנים ,הקשרים המובהקים היחידים היו עבור רמות ההכנסה .נבדקים בעלי
רמת הכנסה בינונית וגבוהה ,לעומת נמוכה ,היו צפויים בסבירות רבה יותר לתת כסף לילדים
בגל השני .יתר המשתנים לא נמצאו מובהקים לכל אורך שלבי הרגרסיה.
לוח  5.8קשרים דו משתניים ,מבחן חי בריבוע ,מדגם הערבים הישראלים
)(N

משתני גל ראשון

 %נתן כסף
לילדיו בגל השני

נישואין

3.33+
נשוי
לא נשוי

)(247
)(11

23.5
0.0

מגדר

1.19
אישה
גבר

קשיים כלכליים )קושי
לגמור את החודש(

)(123
)(135

19.5
25.2
*4.72

יש
אין

)(219
)(35

20.5
37.1

רמת השכלה

**11.65
נמוכה
בינונית
גבוהה

)(203
)(45
)(10

18.7
31.1
60.0

רמת הכנסה

**15.73
נמוכה
בינונית
גבוהה

)(89
)(83
)(86

11.2
20.5
36.0

התנדבות/עזרה לאחר

*5.46
כן
לא

נתן כסף לילדיו )גל
ראשון(

χ2

)(24
)(232

41.7
20.7
*4.73

נתן
לא נתן

)(32
)(226

37.5
20.4
**p<0.01

*p<0.05

+p<0.10
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לוח  5.9קשרים דו משתניים ,מבחן  ,tמדגם הערבים הישראלים
משתני גל ראשון

נתן כסף לילד

לא נתן כסף לילד

ממוצע

ס "ת

ממוצע

ס"ת

t

df

מספר ילדים

6.05

2.56

6.77

2.81

1.75+

256.00

גיל

60.59

7.20

62.56

8.23

1.65

256.00

מספר סימפטומים
רפואיים
מספר סימפטומים
דיכאוניים

1.12

1.31

1.65

1.72

*2.51

119.32

1.87

2.16

2.87

2.76

**2.82

108.68

*p<0.05

+p<0.10

**p<0.01

הערה N=1,326 :מלבד עבור מספר סימפטומים

דיכאוניים ,עבורם .N=1,290

דיון
המחקר בחן את השפעת מאפייני ההורים ,מצבם הבריאותי הפיזי והנפשי ומצבם הכלכלי על
הענקתם כספים לילדיהם .באמצעות ניתוח משני של סקר - SHAREישראל על שני גליו ,ענה
המחקר על השאלה האם ניתן לנבא העברות כלכליות מהורים לילדיהם לאורך זמן וכיצד.
בחינה זו התאפשרה הודות לאיסוף הנתונים האורכי שנעשה בסקר ,בזכותו ניתן להסיק מסקנות
לגבי טווחי זמן שונים ולא להישאר בניתוח רוחבי בלבד .מכיוון שנמצא כי בקרב אוכלוסיות
שונות דפוס ההעברות הכלכליות שונה ) ,(Berry, 2006נבחנה שאלת המחקר על שתי קבוצות
אוכלוסייה נפרדות ,היהודים הישראלים הוותיקים והערבים הישראלים .בוצעו שתי רמות של
ניתוחים סטטיסטיים עבור כל מדגם :ניתוח דו משתני ורגרסיה לוגיסטית רב שלבית.
מהניתוחים הדו משתניים עלה כי מרבית מאפייני ההורים היהודים הישראלים הוותיקים ורבים
ממאפייני הערבים הישראלים שנבחנו במחקר זה היו קשורים לביצוע העברות בגל השני.
אולם ,מהניתוח הרב משתני עלתה תמונה שונה בכל אחת מקבוצות האוכלוסייה .בעוד בקרב
הערבים הישראלים רק משתני רמת ההכנסה נמצאו מנבאים העברות כלכליות ,בקרב היהודים
הישראלים הוותיקים הממצאים היו מורכבים יותר.
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שני משתנים נמצאו מובהקים ובעלי קשר שלילי לאורך כל שלבי הרגרסיה במדגם
היהודים הישראלים הוותיקים :גיל ומספר ילדים .עם העלייה בגיל פוחתת הסבירות למתן סיוע
כלכלי לילדים .ממצא זה עקבי עם הספרות .עיקר ההעברות הכלכליות מהורים לילדיהם
מתרחשות עד גיל  70של ההורים ) .(Fritzell & Lennartsson, 2005סיבה אפשרית להתמקדות
ההעברות בגילאים אלה היא מצבו הכלכלי של ההורה .בתקופה זו ההורה כבר מבוסס בעבודתו
ובעל הכנסה קבועה .בנוסף ,לרוב בשנים אלו האדם נמצא בטרם פרישה או מיד לאחריה ועל
כן זכאי למענק פרישה .אולם ,אם זו הייתה הסיבה היחידה ,הקשר בין גיל להעברות היה
מתבטל עם הכנסת משתני ההכנסה .אך הקשר השלילי בין גיל להעברות נשמר לאורך שלושת
המודלים .ניתן להניח שסיבה מרכזית נוספת היא גיל הילדים .עם העלייה בגיל ההורים ,הילדים
מתבגרים אף הם ועל כן נזקקים פחות לעזרה כלכלית .גם הממצא על הקשר השלילי בין מספר
הילדים להעברות עולה בקנה אחד עם הספרות .על פי ממצא זה ,ככל שיש לאדם יותר ילדים,
קטן .ניתן להניח שהסיבה לכך נעוצה במתחים ובכעסים
הסיכוי שיעזור ולו לאחד מילדיו ֵ
במשפחה הנלווים להעברות ,בשל ריבים של האחים עליהן ) .(Chang & Weisman, 2005ככל
שמספר הילדים רב יותר ,קטנה היכולת לסייע לכולם ובמידה שווה .זאת בייחוד בקרב
אוכלוסיות במעמד סוציו-אקונומי נמוך שבהן לרוב מספר הילדים רב יותר .ייתכן כי הורה
יעדיף לא לתת כסף לאף אחד מילדיו על פני נתינה רק לחלקם ,על מנת למנוע את הכעסים
והמחלוקות.
התמונה שהתקבלה במודל הראשון ביחס ליתר המשתנים השתנתה לאורך המודלים.
המנבא החזק ביותר במודל הראשון אצל היהודים והמנבא היחיד בקרב הערבים היה רמת
ההשכלה .אצל נבדקים בעלי רמת השכלה גבוהה בשתי קבוצות האוכלוסייה הייתה סבירות
רבה יותר להעברות כלכליות ,לעומת נבדקים בעלי רמת השכלה נמוכה .במדגם היהודי נמצא
כי גם רמת השכלה בינונית ניבאה סבירות רבה יותר להעברות .כך נמצא גם במודל השני ,אם כי
בעוד שבמודל השני השכלה בינונית עדיין ניבאה סבירות רבה יותר ,היא הייתה פחותה
מהסבירות לכך במודל הראשון .אולם ,עם הכנסת המשתנים הכלכליים במודל השלישי ,התמתן
קשר זה לחלוטין .כלומר ,הנטייה לתת כסף לילדים אינה נחלתם של המשכילים יותר .השכלה
גבוהה יותר מלמדת על הכנסה רבה יותר ועל כן לא נותרה משמעותית עם הכנסת המשתנים
הכלכליים .מעניין במיוחד הקשר בין המצב המשפחתי בקרב היהודים הישראלים הוותיקים
להעברות לאורך המודלים .קשר זה משתנה מחיובי חזק במודל הראשון )השני בעוצמתו לאחר
רמת ההשכלה( ,להיעדר קשר במודל השלישי .ייתכן שכאשר יש שני בני זוג ,כל אחד מהם חש
ביטחון כלכלי ויכולת כלכלית רבים יותר ועל כן סיכוייו לתת כסף לילדים גבוהים יותר .אולם,
אותן תחושות ביטחון כלכלי ויכולת כלכלית של הנשואים משליכות גם על מצבם הבריאותי –
הפיזי והנפשי ) .(Walker & Luszcz, 2009כתוצאה מכך ,הכנסת משתני מספר הסימפטומים
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הרפואיים והסימפטומים הדיכאוניים במודל השני מיתנה את הקשר בין נישואין להעברות,
שנעשה גבולי .במודל השלישי ניתן חיזוק לכך שהקשר החיובי בין נישואין להעברות נבע
מתחושות הביטחון הכלכלי והיכולת הכלכלית הנלווים לנישואין .הוספת משתני ההכנסה
מיתנה לחלוטין את הקשר בין המצב המשפחתי להעברות .ככל הנראה ,הכנסת משק בית
שנמצאים בו שני בני זוג היא לרוב גבוהה יותר מהכנסת משק בית המורכב מאדם אחד .על כן,
אדם במשק בית מהסוג הראשון יהיה בעל יכולת רבה יותר לסייע לילדיו.
ממצא מפתיע הוא שלא נמצא קשר בקרב שתי קבוצות האוכלוסייה בין המצב הבריאותי
בגל הראשון להעברות בגל השני לאחר פיקוח על המשתנים האחרים .היה ניתן לשער כי אדם
שמצבו הבריאותי מידרדר ,ייטה פחות לסייע לילדיו .אמנם לא בכל המחקרים נמצא קשר בין
מצב הבריאות להעברות בנקודת זמן סטטית ,אך ההנחה הייתה כי לאורך שנים תהיה השפעה
מסוימת .במודל השני אצל מדגם היהודים הישראלים הוותיקים אכן נמצא קשר זה ,אך עם
הכנסת המשתנה הכלכלי מוסך הקשר לחלוטין .כלומר ,המצב הכלכלי השליך על הקשר בין
מצב הבריאות הפיזית להעברות בגל השני ואין למעשה קשר ישיר בין השניים .ניתן להסיק
מכך שמצבו הבריאותי של האדם מושפע ממצבו הכלכלי האובייקטיבי והסובייקטיבי ומשפיע
עליו .בניגוד למצב הבריאות הפיזית ,בקרב האוכלוסייה היהודית נמצא שהמצב הנפשי קשור
באופן גבולי בלבד להעברות ,עוד בטרם הוכנסו המשתנים הכלכליים .עם הכנסתם מוסך הקשר
לחלוטין .בקרב הערבים הישראלים קשר זה לא היה קיים כלל .בספרות טרם נחקר הקשר בין
מאפיין זה של ההורה להעברות כספיות לילדים .אולם ,לאור ממצאי המחקר הנוכחי ,ניתן
להסיק שהבריאות הנפשית אינה מנבאת העברות ,לא באופן ישיר ולא באופן עקיף דרך המצב
הכלכלי ,כפי שנמצא בקשר בין הבריאות הפיזית להעברות.
משתנה ההכנסה אשר הוכנס במודל השלישי ,ובאופן ספציפי רמת הכנסה גבוהה אצל
היהודים ושתי רמות ההכנסה אצל הערבים ,נמצא מנבא חזק של העברות .ממצא זה אינו
מפתיע .על מנת להעביר כסף לילדים יש צורך בהכנסה ,ועל כן אנשים בעלי רמת הכנסה גבוהה
יותר צפויים בסבירות רבה יותר לתת כסף לילדיהם .בניגוד למשתנה ההכנסה שהקשר בינו לבין
ההעברות מובן מאליו ,ראוי לציון הממצא בדבר תפיסה עצמית של קושי כלכלי שחווים
המרואיינים היהודים .נבדקים שחשו קושי להסתדר מבחינה כלכלית היו צפויים בסבירות
פחותה לסייע לילדיהם גם כאשר היה פיקוח על רמת ההכנסה האובייקטיבית .כלומר ,לא די
במצב הכלכלי האובייקטיבי אלא יש חשיבות רבה לאופן שבו אדם תופס את מצבו הכלכלי.
הסבר אפשרי לממצא זה טמון בפער בין צרכים למענים .הכנסת משק הבית היא מדד
אובייקטיבי אשר אינו לוקח בחשבון את הוצאות האדם .הקושי להסתדר כלכלית מתבסס על
הכנסת משק הבית אך גם על אורח החיים ועל ההוצאות השונות של האנשים .אף שהכנסתו של
אדם גבוהה ,הוא עשוי לחוות קושי לסיים את החודש במידה שהוצאותיו עולות על הכנסותיו.
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במצב זה הוא עשוי לחוש כי אינו יכול "להרשות לעצמו" להעביר כסף לילדיו .מנגד ,אדם בעל
רמת הכנסה נמוכה עשוי לחוש כי הכנסתו מספקת ועל כן לא יחווה קושי להסתדר כלכלית
וייטה לתת כסף לילדיו.
הקשר החזק ביותר בקרב המדגם היהודי הוא נתינת כספים לילדים בגל הראשון כמנבאת
נתינה גם בגל השני – משתנה שהוכנס אף הוא במודל השלישי .ממצא זה חשוב כיוון שהוא
מלמד כי ההעברות אינן עניין כלכלי בעיקרו אלא ככל הנראה נטייה של ההורה .נבדק אשר נתן
כסף לילדו יוסיף וייתן ללא קשר לרמת הכנסתו .יש לכך שני הסברים אפשריים .האחד גורס כי
נתינה מונעת מתחושת חובה של ההורה לעזור כלכלית לילדו או מנורמות של מחויבות
משפחתית ) .(Ganong & Coleman, 2006נתינה ממניעים אלה אינה קשורה למצב הכלכלי.
סיבה אפשרית נוספת נעוצה במשמעות הנתינה עבור ההורה .במחקר אחר על בסיס נתוני
-SHAREישראל מהגל הראשון ,נמצא כי אדם אשר מסייע כלכלית לילדיו חווה בריאות נפשית
טובה יותר ) .(Roll & Litwin, 2010על כן ,ייתכן שאדם אשר העביר כסף לילדיו וחווה את
הבריאות הנפשית הטובה יותר הנלווית לכך ירצה להמשיך ולתת.
יש לציין מספר מגבלות שעשויות לסייג את התוצאות במחקר הנוכחי .מגבלות המחקר
העיקריות נובעות מבחינת מנבאי ההעברות רק באמצעות מאפייני ההורים המסייעים כלכלית
לילדיהם ,זאת ללא התייחסות למאפייני הילדים או לקשר עם הילדים כמנבאים אפשריים של
העברות אליהם .על פי הספרות המחקרית ,מאפייני הילדים הקשורים להעברות ההורים אליהם
כוללים מצב משפחתי של הילדים ,מצבם הכלכלי ,המגדר ועוד ) Hochguertel & Olsson,
 .(2009; Künemund et al., 2005כמו כן ,ייתכן כי תדירות המגע עם הילד ומרחק המגורים שלו
מההורה משפיעים אף הם על העברת כסף .סקר -SHAREישראל שואל על הילדים ,אך לא ניתן
לקשור בין פרטי הילדים ותדירות המגע איתם לבין העברות כלכליות אליהם .כתוצאה מכך לא
היה ניתן לבחון האם מאפיינים כאלה או אחרים של הילד ושל הקשר שלו להורה הגדילו או
הקטינו את הסבירות שההורה יעביר אליו כספים .בגלים מתקדמים יותר של סקר  SHAREניתן
יהיה לבצע הצלבה זו בין הפרטים וכך לבחון מאפיינים רבים יותר הן של ההורה והן של ילדיו.
בנוסף ,התמקד המחקר הנוכחי בהיבט אחד של העברות כלכליות – נתינה בתדירויות
שונות של סכומים שונים .דפוס זה של העברות נפוץ בעיקר בקרב האוכלוסייה היהודית
הישראלית הוותיקה .לעומת זאת ,אצל קבוצת האוכלוסייה של הערבים הישראלים נפוץ דפוס
נתינה אחר – נתינה חד פעמית בסכומים גבוהים )ליטווין .(2008 ,במחקר הנוכחי היה ניתן
לראות כי רק ההיבט הכלכלי משמעותי להעברות כספים בתדירויות שונות בקרב הערבים
הישראלים .אולם ,ייתכן שבחינת המנבאים של דפוס ההעברות החד פעמי האופייני
לאוכלוסייה זו ,תגלה תמונה מורכבת יותר ומאפיינים אישיים רבים יותר המנבאים את
ההעברות ,כפי שעלה במחקר הנוכחי אצל האוכלוסייה היהודית.
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לסיכום ,המחקר הנוכחי בחן האם ניתן לנבא העברות כספים מהורים לילדיהם לאורך זמן
ועל פי אילו מאפיינים .בעוד שבקרב האוכלוסייה הערבית נמצא כי רק רמת ההכנסה מנבאת
העברות אלו ,במדגם היהודים הישראלים הוותיקים נמצא כי גיל ההורה ,מספר הילדים ,רמת
ההכנסה ותחושת קושי להסתדר מבחינה כלכלית מנבאים סבירות רבה יותר או פחותה לסייע
לילדים .כן נמצא כי הנתינה לילדים היא נטייה הנמשכת לאורך זמן ולא מעשה חד פעמי .עיקר
הספרות העוסקת במאפייני ההורים המסייעים כלכלית לילדיהם מתמקדת בנקודת זמן אחת ועל
כן לא נחקרה נתינת כספים לילדים כמנבאת המשך נתינה .יחד עם זאת ,בספרות נחקרו יתר
המאפיינים .נמצא כי מאפייני ההורים אשר ניבאו העברות לאורך זמן במחקר הנוכחי ,זוהו
כמנבאי העברות בנקודת זמן אחת באופן עקבי בספרות המחקרית .אך מנבאי ההעברות אינם
רק ברמת הפרט אלא גם ברמת החברה .במחקרים קודמים נמצא כי גם התמיכה הציבורית
מנבאת העברות .כאשר ההעברה הציבורית לאדם המבוגר רבה יותר ,ההורה ייטה יותר לסייע
לילדו .ייתכן שהסיבה לכך היא שההעברה מגדילה את הכנסתו של האדם ,אשר משמעותית
מאוד להעברות כלכליות.
העברות כלכליות בין דוריות הן בעלות היבטים חיוביים לשני הצדדים .ההורה הנותן כסף
לילדו חווה בריאות נפשית טובה יותר והילד זוכה לסיוע כלכלי .אך כפי שהיה ניתן לראות
במחקר זה ,לא כל האנשים נותנים כסף לילדיהם .אמנם ההכנסה מהווה שיקול מרכזי בהעברות
אך היא אינה המשתנה היחיד .תפיסה עצמית של קושי כלכלי ,גיל ההורה ומספר הילדים
מהווים חסמים נוספים להעברות .מכיוון שההעברות תורמות לשני הדורות ,יש לבדוק האם
אפשר לסייע בידיהם של המבוגרים לתת כסף לילדיהם למרות היבטים אלו וכך לעזור גם להם.
יתרה מזאת ,נמצא כי אדם שנוטל חלק בהעברות פעם אחת ,סביר להניח כי יוסיף וייתן
בהמשך ,ללא קשר למצבו הכלכלי ולשאר ההיבטים שנבחנו במחקר זה .על כן ,יש לשים את
הדגש על סיוע לאותם אנשים שלא עזרו כלכלית לילדיהם כלל.

מקורות
ליטווין ,ה' ) .(2008העברות בין דוריות פרטיות בקרב בני  50ומעלה :חילופי זמן ,כסף ומגורים
משותפים .ביטחון סוציאלי.268–247 ,76 ,
Albertini, M., Kohli, M., & Vogel, C. (2007). Intergenerational transfers of time and
money in European families: Common patterns – different regimes? Journal of
European Social Policy, 17(4), 319–334.

149

המאפיינים ההוריים המנבאים העברות כספיות לילדים

Antonucci, T. C., Jackson, J. S., & Biggs, S. (2007). Intergenerational relations: Theory,
research, and policy. Journal of Social Issues, 63(4), 679–693.
Attias-Donfut, C., Ogg, J., & Wolff, F. C. (2005a). European patterns of
intergenerational financial and time transfers. European Journal of Ageing, 2(3),
161–173.
Attias-Donfut, C., Ogg, J., & Wolff, F. C. (2005b). Financial transfers. In A. BorschSupan, A. Brugiavini, H. Jurges, J. Mackenbach, J. Siegrist, & G. Weber (Eds.),
Health, Ageing and Retirement in Europe (pp. 179-185). Mannheim: Mannheim
Research Institute for the Economics of Aging.
Berry, B. (2006). What accounts for race and ethnic differences in parental financial
transfers to adult children in the United States? Journal of Family Issues, 27(11),
1583–1604.
Chang, Y. M., & Weisman, D. L. (2005). Sibling rivalry and strategic parental transfers.
Southern Economic Journal, 71(4), 821–836.
Davey, A., Janke, M., & Savla, J. (2004). Antecedents of intergenerational support:
Families in context and families as context. In M. Silverstein (Ed.),
Intergenerational relations across time and place (Vol. 24, pp. 29–54). New
York, NY: Springer.
Deindl, C., & Brandt, M. (2011). Financial support and practical help between older
parents and their middle-aged children in Europe. Ageing & Society, 31(4), 645–
662.
Descartes, L. (2006). "Put your money where your love is": Parental aid to adult
children. Journal of Adult Development, 13(3-4), 137–147.
Fritzell, J., & Lennartsson, C. (2005). Financial transfers between generations in
Sweden. Ageing and Society, 25(6), 397–414.
Ganong, L., & Coleman, M. (2006). Patterns of exchange and intergenerational
responsibilities after divorce and remarriage. Journal of Aging Studies, 20(3),
265–278.
Goldscheider, F. K., Thornton, A., & Yang, L. S. (2001). Helping out the kids:
Expectations about parental support in young adulthood. Journal of Marriage and
the Family, 63(3), 727–740.

 ענת רול150

Grundy, E. (2005). Reciprocity in relationships: Socio-economic and health influences
on intergenerational exchanges between third age parents and their adult children
in Great Britain. British Journal of Sociology, 56(2), 233–255.
Henretta, J. C., Grundy, E., & Harris, S. (2002). The influence of socio-economic and
health differences on parents' provision of help to adult children: A British-United
States comparison. Ageing and Society, 22(4), 441–458.
Hochguertel, S., & Ohlsson, H. (2009). Compensatory inter vivos gifts. Journal of
Applied Econometrics, 24(6), 993–1023.
Künemund, H., Motel-Klingebiel, A., & Kohli, M. (2005). Do intergenerational
transfers from elderly parents increase social inequality among their middle-aged
children? Evidence from the German Aging Survey. Journals of Gerontology
Series B-Psychological Sciences and Social Sciences, 60(1), S30–S36.
Lee, Y. J., & Aytac, I. A. (1998). Intergenerational financial support among Whites,
African Americans, and Latinos. Journal of Marriage and the Family, 60(2), 426–
441.
Litwin, H., (2004). Intergenerational exchange patterns and their correlates in an aging
Israeli cohort. Research on Aging, 26(2), 202–223.
Litwin, H., Vogel, C., Künemund, H., & Kohli, M. (2008). The balance of
intergenerational exchange: Correlates of net transfers in Germany and Israel.
European Journal of Ageing, 5(2), 91–102.
MacDonald, M, & Koh, S. K. (2003). Consistent motives for inter-family transfers:
Simple altruism. Journal of Family and Economic Issues, 24(1), 73–97.
Ploeg, J., Campbell, L., Denton, M. A., Joshi, A., & Davies, S. (2004). Helping to build
and rebuild secure lives and futures: Financial transfers from parents to adult
children and grandchildren. Canadian Journal on Aging-Revue Canadienne Du
Vieillissement, 23, S131–S143.
Roll, A., & Litwin, H. (2010). Intergenerational financial transfers and mental health:
An analysis using SHARE-Israel data. Aging & Mental Health, 14(2), 203–210.
Schroder-Butterfill, E. (2004). Inter-generational family support provided by older
people in Indonesia. Ageing and Society, 24(4), 497–530.
Schwarz, B., & Trommsdorff, G. (2005). The relation between attachment and
intergenerational support. European Journal of Ageing, 2(3), 192–199.

151

המאפיינים ההוריים המנבאים העברות כספיות לילדים

Shapiro, A., & Remle, R. C. (2011). Generational jeopardy? Parents' marital transitions
and the provision of financial transfers to adult children. Journals of Gerontology
Series B-Psychological Sciences and Social Sciences, 66(1), 99–108.
Swartz, T. T. (2009). Intergenerational family relations in adulthood: Patterns,
variations, and implications in the contemporary United States. Annual Review of
Sociology, 35, 191–212.
Walker, A. (2002). The politics of intergenerational relations. Zeitschrift Fur
Gerontologie Und Geriatrie, 35(4), 297–303.
Walker, R. B., & Luszcz, M. A. (2009). The health and relationship dynamics of latelife couples: A systematic review of the literature. Ageing & Society, 29, 455–480.
Ward, R. A. (2008). Multiple parent-adult child relations and well-being in middle and
later life. Journals of Gerontology Series B-Psychological Sciences and Social
Sciences, 63(4), S239–S247.
Wolff, F. C., Spilerman, S., & Attias-Donfut, C. (2007). Transfers from migrants to
their children: Evidence that altruism and cultural factors matter. Review of
Income and Wealth, 53(4), 619–644.

.III

בריאות

פרק 6
שיפור והידרדרות בתפקוד בקרב ישראלים בני  60ומעלה
טל ספלטר
ג'ני ברודסקי
יצחק שנור

רקע תיאורטי והשערות המחקר
אוכלוסיית העולם ובכללה אוכלוסיית ישראל מזדקנת ,ותוחלת החיים מתארכת )ברודסקי,
שנור ובאר .(Guralnik & Ferrucci, 2003 ;2010 ,לכן ,הסוגיה של איכות החיים בתקופת
הזקנה מעסיקה חוקרים רבים בגריאטריה ובגרונטולוגיה ) .(Freedman et al., 2004אחת מאבני
הבוחן המרכזיות לבחינת איכות חיים ורווחה בזקנה נוגעת ליכולתם של זקנים לתפקד בחיי
היומיום ,או להמשיך לתפקד עם הפיכתם לבעלי מוגבלות ).(Guralnik & Ferrucci, 2003
ברמת הפרט ,מוגבלות תפקודית ונכות פוגעות בעצמאותם של זקנים וביכולתם לנהל חיים
חברתיים פעילים .הן גם פוגעות ביכולתם לעבוד ,לבלות במחיצת חברים ושכנים ,לטייל,
להתנדב ,לעסוק בתחביבים ואף לגור בקהילה ) ;Avlund, Lund, Holstein, & Due, 2004
& Nikolova, Demers, Beland, & Giroux, 2011; Phelan, Williams, Penninx, LoGerfo,

 .(Leveille, 2004במקביל ,ברמה המקרו-חברתית ,הזדקנות האוכלוסייה עשויה להוביל
לשיעורי מוגבלות גבוהים בקרב זקנים ,זאת מאחר שקיים קשר חזק בין גיל מתקדם לבין
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הסיכון לחלות במחלות כרוניות ,ומכאן בין גיל ובין מוגבלות תפקודית .לשיעורים גבוהים של
מוגבלות באוכלוסייה השלכות שונות ,וביניהן הוצאות ציבוריות גבוהות על בריאות ועל טיפול
לטווח ארוך ונטל טיפול הולך וגובר על המערכת הבלתי פורמאלית המסייעת לזקנים בחיי
היומיום ) Chernew, Goldman, Pan, & Shang, 2005; Freedman et al., 2004; Martin,
 .(Schoeni, & Andreski, 2010במחקר המתואר בפרק זה נעמוד על השינויים החלים בתפקוד
ובמוגבלות בקרב ישראלים בני  60ומעלה לאורך שתי נקודות זמן ונבחן מה משפיע על שינויים
אלה.
בדו"ח משנת  2011מטעם ארגון הבריאות העולמי ) (WHOנכתב כי מוגבלות היא חלק
מהחיים וכי כל אדם יסבול בשלב כלשהו בחייו מליקוי או ממוגבלות ברמה כלשהי .זאת ועוד,
המומחים בדו"ח סוברים כי אלה שישרדו עד לגיל זקנה צפויים לסבול מכך יותר מאחרים .על
פי הסיווג הבינלאומי לתפקוד ,מוגבלות ובריאות ) ,(ICFמוגבלות ) (disabilityהיא מונח על
לליקויים ,לבעיות בתפקוד ולהגבלות בהשתתפות )חברתית ,כלכלית וכד'( .מוגבלות מתארת
את המימד השלילי בקשר שבין אנשים במצבים רפואיים שונים ובין גורמים סביבתיים ואישיים
).(WHO, 2011
מהספרות המחקרית עולה כי למוגבלות ולנכות הגדרות שונות המותאמות להקשר שהן
נבחנות בו .כך למשל ,במקרים מסוימים מתייחסים ליכולתו של אדם לבצע פעולות או משימות
מסוימות ללא עזרה טכנולוגית או סיוע אנושי )מוגבלות אינטרינסית –  ,(intrinsicובמקרים
אחרים עשויה להיבחן יכולתו של אדם להסתדר הלכה למעשה בחיי היומיום תוך שימוש
בעזרה מסוגים שונים )מוגבלות בפועל –  .(Freedman et al., 2004) (actualכך ,מוגבלות
תפקודית אינטרינסית לא משקפת את יכולתו של האדם להסתדר הלכה למעשה בעולמו
האמיתי ,בחייו ובסביבתו .קיימת גם הגדרה סובייקטיבית למוגבלות ,קרי ,האם אדם תופס את
עצמו כמוגבל בביצוע פעולות .הגדרה אחרת ,מבוססת חוק ומנהל ,מסווגת מוגבלויות שונות
על מנת לסכם את שיעוריהן ולסייע בקצבאות מתאימות ).(Gronvik, 2009
מודל תהליכי להגדרת מוגבלות תפקודית ונכות ) (disablement process modelפותח על
ידי נאגי ) .(Nagi, 1976המודל מגדיר "מוגבלות תפקודית" )  (functional limitationכמוגבלות
בתפקוד ברמת האדם כשלם ,ומנגד" ,נכות" ) (disabilityמוגדרת כמוגבלות פיזית ,קוגניטיבית
ו/או פסיכולוגית הפוגעת בביצוע תפקידים ומשימות בתוך הקשר של סביבה פיזית וחברתית
תרבותית ) .(Guralnik & Ferrucci, 2003ביחס לזקנה חשוב לציין ,כי נכות נגזרת מהשילוב של
יכולת גופנית ,קוגניטיבית ונפשית עם אופי המשימות ועם האתגרים הסביבתיים המונחים
לפתחם של זקנים ,אשר מושפעים בין השאר מקדמה ומפיתוחים טכנולוגיים ,מהמבנה החברתי
ומחלוקת המשאבים בחברה ).(Martin et al., 2010
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על פי המודל התהליכי ,הנקרא גם "ממחלה לנכות" ),(from disease to disability
עשויים להתרחש כמה שלבים בעת מחלה )בין שהיא מולדת ובין שלא( עד שתיגרם נכות
ותלות יומיומית באדם אחר )אם בכלל( ,בשל חוסר יכולת לתפקד .שלבים אלה מוגדרים
כפתולוגיה ,ליקוי ,מוגבלות תפקודית ,ולבסוף – נכות )ההגדרות האופרציונליות פותחו על ידי
 .(Verbrugge & Jette, 1994פתולוגיה ) (pathologyבאה לידי ביטוי בפציעה ,במחלה מולדת
או במחלה מצבית ,ועשויה להוביל לליקוי ) ,(impairmentשמתבטא בתפקוד לקוי –
אבנורמליות מבנית במערכות גוף מסוימות )כגון המערכת השרירית או המערכת הלבבית(.
ליקוי עשוי להוביל למוגבלות תפקודית ) ,(functional limitationהבאה לידי ביטוי בהגבלת
היכולת לבצע פעולות פיזיות ומנטליות בסיסיות ,כדוגמת להרים דבר מה ,ללכת ,לקום או
לדבר .מוגבלות תפקודית עשויה להוביל לנכות ) – (disabilityקושי בביצוע מטלות יומיומיות
כגון טיפול אישי ,ניהול משק בית ,עבודה או עיסוק בתחביבים .ממצאים ממחקרים אמפיריים
תומכים בתוקפו של המודל התהליכי שהוצג לעיל .שימוש במודל זה מאפשר יישומן של
התערבויות ,פעולות מניעה וטיפול ,כגון זיהוי גורמי סיכון ,אפיון הידרדרות ורמות תלות או
נכות ,ועמידה על הזדמנויות ותזמון נכון להתערבויות בעלות השפעה על בריאותם של הזקנים
).(Guralnik & Ferrucci, 2003
תהליך המעבר ממחלה לנכות עשוי להשתנות .בעוד התפיסה הרווחת היא כי בזקנה חלה
רק או בעיקר הידרדרות תפקודית ,מחקרים מהעשורים האחרונים מלמדים כי קיימות גם מגמות
הפוכות ,קרי ,שיפור בתפקוד או דחיית שלב ההידרדרות .כך ,אמנם עשויה לחול הידרדרות
בתהליך המעבר בשל גורמי סיכון שונים ,אך עשויים גם לחול האטה ואף שיפור ,באמצעות
סיוע ,מניעה והתערבות ) .(Nikolova et al., 2011; Phelan et al., 2004מאז שנות השמונים ,יש
עיסוק מחקרי רב במגמות השינוי וההמשכיות בשיעורי המוגבלות של זקנים במדינות שונות,
למשל קנדה ) ,(Nikolova et al., 2011ספרד )Sagardui-Villamor, Guallar-Castillon, Garcia-
 ,(Ferruelo, Banegas, & Rodriguez-Artalejo 2005בריטניה )(Donald, Foy, & Jagger, 2010
ובעיקר בארצות הברית ) Manton, Corder, & Stallard, 1997; Manton & Gu, 2001; Manton,
Gu, & Lamb, 2006; Schoeni, Freedman, & Martin, 2008; Wolf, de Leon, & Glass,

.(2007
הממצאים העולים מהספרות סותרים לעיתים ) Fuller-Thomson, Yu, Nuru-Jeter,
 ,(Guralnik, & Minkler, 2009; Seeman, Merkin, Crimmins, & Karlamangla, 2010הן
בתוך מדינות והן בין מדינות .כך למשל ,מדו"ח ה OECD-המתייחס לשיעורי מוגבלות חמורה
באחת או יותר מפעולות היומיום הבסיסיות ) (ADLבשתים עשרה מדינות ,עולה כי בחמש
מדינות )איטליה ,ארצות הברית ,דנמרק ,פינלנד והולנד( יש עדויות לירידת שיעורי מוגבלות
במהלך העשור שקדם למחקר ,ואילו שלוש מדינות )בלגיה ,יפן ושבדיה( מדווחות דווקא על
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עלייה בשיעורי מוגבלות ,שתי מדינות )אוסטרליה וקנדה( מדווחות על יציבות ובשתי מדינות
)בריטניה וצרפת( הנתונים סותרים ולא ניתן לקבוע קביעה חד משמעית ביחס לשיעורי
המוגבלות בהן ).(OECD, 2007
בהתבסס על המודל התהליכי של נאגי ) (Nagi, 1976ולאור ההגדרות השונות למוגבלות
ולנכות בזקנה ,בחנו במחקר המתואר בפרק זה את השינוי שחל בארבעה משתנים תלויים.
שניים מהם מתייחסים למוגבלות תפקודית – קשיי ניידות וקשיים בתנועה ,והשניים האחרים
מודדים נכות בביצוע פעולות יומיומיות – בסיסיות ) (ADLואינסטרומנטליות ) .(IADLהשערת
המחקר הראשונה היא כי לצד דפוסי הידרדרות בתפקודים אלה ,יימצאו גם דפוסי שיפור.
הגורמים המתוארים בספרות כבעלי השפעה על תפקוד ועל השינוי בו במהלך הזקנה הם
רבים .הם כוללים מאפיינים בריאותיים והשינויים החלים בהם במהלך החיים המאוחרים
)מחלות ,דיכאון( ,גורמי תמיכה וסיוע שהזקן זוכה להם באופן פורמאלי ובלתי פורמאלי,
והיותו של הזקן פעיל .גורמים משפיעים נוספים הם מאפיינים סוציו-דמוגרפיים המעידים על
שיוך קבוצתי )מוצא ,מגדר( או על שיוך על פי חלוקת המשאבים בחברה והמבנה החברתי
)סטטוס ,מעמד(.
ממצאים מהשנים האחרונות מלמדים כי קיים הבדל בין נשים לגברים ביחס למוגבלות,
וכי נשים פגיעות יותר מגברים – זאת בשל נטיית שני המינים לחלות במחלות מסוגים שונים
אשר להן השפעות שונות על תפקוד )שבץ ומחלות לב לגברים ,ואוסטיאופורוזיס ,שברים
וארתריטיס לנשים( .ההבדלים נובעים גם מכך שנשים מאריכות חיים בממוצע יותר מגברים
ולכן עשויות לסבול ממוגבלות לאורך זמן ארוך יותר במהלך זקנתן ) Arbeev, Butov, Manton,
 .(Sannikov, & Yashin, 2004; Espelt et al., 2010עוד נמצא ,כי עם העלייה בגיל עולה גם
הסיכוי להידרדרות תפקודית הן בקרב זקנים ללא מוגבלות והן בקרב זקנים בעלי מוגבלויות
) .(Nikolova et al., 2011; Yeom, Fleury, & Keller, 2008מיעוטים נמצאו כבעלי סיכון גבוה
יותר להידרדרות תפקודית בזקנה ) Arbeev et al., 2004; Freedman, Martin, & Schoeni,
 ,(2002וכך גם בעלי הכנסות נמוכות ומעט נכסים ) ;Nilsson, Avlund, & Lund, 2010b
& Tabassum, Verropoulou, Tsimbos, Gjonca, & Breeze, 2009; van Groenou, Deeg,
 (Penninx, 2003ואנשים בעלי השכלה נמוכה ) Freedman, Martin, Schoeni, & Cornman,

 .(2008האחרונים אף נוטים לשמר פחות התנהגות של בריאות ראויה ,להסתייע פחות בשירותי
בריאות לאורך החיים ,ולהיעזר פחות בטכנולוגיה מסייעת בעת מוגבלות בזקנה ) Arbeev et al.,
 .(2004; Chou & Leung, 2008לפיכך ,השערת המחקר השנייה היא כי נשים ,גיל מבוגר,
מיעוטים )ערבים( ובעלי הכנסה והשכלה נמוכות יהיו בסיכון גבוה יותר להידרדרות תפקודית
בזקנה.
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כמו כן ,נמצא כי למחלות ,ובמיוחד לשילובן וצבירתן יחד במהלך הזקנה ) & Chou
 ,(Leung, 2008השפעה מדרדרת על תפקוד ומוגבלות בשלב זה בחיים ) Freedman, Schoeni,

 .(Martin, & Cornman, 2007; Nikolova et al., 2011; Yeom et al., 2008עוד נמצא ,כי מצב
קוגניטיבי ירוד קשור עם תפקוד לקוי ומוגבלות )(Arbeev et al., 2004; Nikolova et al., 2011
וכך גם מצב נפשי ירוד וסימפטומים של דיכאון ) Nikolova et al., 2011; Penninx, Leveille,
 .(Ferrucci, van Eijk, & Guralnik, 1999על כן ,השערת המחקר השלישית היא כי מספר
מחלות גבוה ועלייה במספר המחלות ,כמו גם מצב נפשי וקוגניטיבי ירוד ,יובילו להידרדרות
תפקודית בזקנה.
מרבית המחקרים הבודקים את הקשר שבין רשתות חברתיות ותמיכה לבין מוגבלות
בזקנה מראים כי רשתות חברתיות גדולות ומגוונות )הכוללות גם קשרים מחוץ למשפחה
הגרעינית( ,רמה גבוהה של השתתפות חברתית ופעילות חברתית )למשל במועדונים( ותמיכה
חברתית הניתנת ומתקבלת על ידי הזקנים ,מגנים מפני הידרדרות תפקודית בזקנה ) Avlund,
& Lund, Holstein, & Due, 2004; Avlund, Lund, Holstein, Due, Sakari-Rantala,
Heikkinen, 2004; de Leon, Gold, Glass, Kaplan, & George, 2001; Giles, Metcalf,
Glonek, Luszcz, & Andrews, 2004; Lund, Nilsson, & Avlund, 2010; Nilsson et al.,

 .(2010b; Yeom et al., 2008לעומת זאת ,הסדרי מגורים שבהם הזקן חי לבד וקבלת תמיכה
אינסטרומנטלית מגבירים הידרדרות תפקודית ) ;de Leon et al., 2001; Lund et al., 2010
 .(Nilsson et al., 2010a,bכך ,נראה כי בעוד שסיוע ותמיכה עוזרים למניעת הידרדרות
תפקודית ,חוסר סיוע או סיוע שאינו מותאם ואף מחליף את הפעולות שעל הזקן לבצע בעצמו,
עשויים להגביר את מידת ההידרדרות .בהתאם לכך ,השערת המחקר הרביעית היא כי מגורים
לבד ,רמה נמוכה של פעילות חברתית והיעדר סיוע בלתי פורמאלי יובילו להידרדרות תפקודית
בזקנה .לגבי סיוע ותמיכה פורמאליים ,כגון סיוע בעבודות בית או בטיפול אישי ,נצפה כי
תרומתם לשינוי בתפקודם של זקנים תהיה שלילית משום שסיוע כזה עשוי לגרום לזקן להיות
עצמאי פחות במטלות היומיום ) .(Nilsson et al., 2010aכמו כן ,ייתכן כי זקן שמקבל סיוע
מסוג זה יצדיקוֹ בכך שידווח על יכולת תפקוד נמוכה ומידרדרת.

מתודולוגיה
משתתפים והליך
מתוך המדגם המלא של סקר -SHAREישראל בגל הראשון ) (2006– 2005נבחרו רק
המשתתפים ובני זוגם בני  60ומעלה אשר בגל השני ) (2010–2009גילם  65ומעלה ).(N=982
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הריאיון בוצע פנים אל פנים והיה מונחה מחשב .פרטים נוספים על הדגימה ועל איסוף הנתונים
בסקר  SHAREמובאים בראשיתו של ספר זה .הגיל הממוצע של המשתתפים בגל הראשון היה
) 69.8ס"ת= 53% ,(7.1היו נשים 79.3% ,יהודים ילידי הארץ או עולים ותיקים 5.7% ,ילידי
ברית המועצות לשעבר שעלו מאז  ,1990ו 15%-ערבים אזרחי ישראל .רמת ההשכלה
הממוצעת הייתה  10.5שנות לימוד )ס"ת=.(5.4
מדדים
המחקר בוחן ארבעה משתני תוצאה .1 .שינוי בקשיי ניידות חושב על ידי הפחתת מידת הקושי
בניידות בגל השני ממידת הקושי בגל הראשון .בשני הגלים המדד לקושי בניידות מורכב
מסכמת חמישה פריטים )ללכת  100מטרים ,לשבת שעתיים ,לקום מכיסא ,לטפס מספר קומות
ללא מנוחה ,לטפס קומה אחת ללא מנוחה( .בגל הראשון 3.7% ,מהנבדקים ) (N=36היו בעלי
המספר הגבוה ביותר של קשיי ניידות לעומת  (N=501) 51.5%שהיו בעלי אפס קשיי ניידות .1
 .2שינוי בקשיים תנועתיים חושב על ידי הפחתת מידת הקושי התנועתי בגל השני ממידת
הקושי בגל הראשון .בשני הגלים המדד לקושי תנועתי מורכב מסכמת חמישה פריטים )יכולת
להתכופף ולכרוע ,להרים ידיים מעל לכתפיים ,למשוך ולדחוף חפצים גדולים ,לשאת  5ק"ג,
להרים מהשולחן מטבע קטן( .בגל הראשון 1.2% ,מהנבדקים ) (N=12היו בעלי המספר הגבוה
ביותר של קשיי תנועה לעומת  (N=533) 54.8%שהיו בעלי אפס קשיי תנועה;  .3שינוי בתפקוד
אישי יומיומי ) (ADLחושב על ידי הפחתת מידת הקושי התפקודי בגל השני ממידת הקושי בגל
הראשון .בשני הגלים מדד ה ADL-מורכב מסכמת שישה פריטים )להתלבש ,לחצות חדר,
להתרחץ ,לאכול ,להיכנס ולצאת מן המיטה ,להשתמש בשירותים( .בגל הראשון1.4% ,
מהנבדקים ) (N=14היו בעלי המספר הגבוה ביותר של קשיים ב ADL-לעומת (N=841) 84%
שהיו בעלי אפס קשיים ב .4 ;ADL-שינוי בתפקוד אינסטרומנטלי יומיומי ) (IADLחושב על
ידי הפחתת מידת הקושי התפקודי בגל השני ממידת הקושי בגל הראשון .בשני הגלים מדד
 IADLמורכב מסכמת חמישה פריטים )הכנת ארוחה חמה ,קניית מצרכים ,שימוש בטלפון,
לקיחת תרופות ,ניהול כספים( .בגל הראשון 0.6% ,מהנבדקים ) (N=6היו בעלי המספר הגבוה
ביותר של קשיים ב IADL-לעומת  (N=789) 80.3%שהיו בעלי אפס קשיים ב.IADL-
המשתנים הבלתי תלויים במחקר לקוחים מן הגל הראשון .המשתנים הסוציו-דמוגרפיים
הם מגדר )נשים= ,0קבוצת ההשוואה( ,השכלה )שנות לימוד( ,הכנסה )לשנה למשק בית
בשקלים חדשים( וקבוצות אוכלוסייה )יהודים ועולים ותיקים ,עולים מברית המועצות לשעבר
 1המחקר הנוכחי בוחן שינוי והמשכיות ביכולת תפקודית ולא שיפור או הרעה בלבד .לפיכך נבחנו
אוכלוסיות שבנקודת המוצא אינן מוגבלות בתפקודן ועשויות להידרדר בלבד ,כמו גם כאלה
שמוגבלות ועשויות להשתפר או להידרדר.
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)מאז  (1990וערבים ,המהווים את קבוצת ההשוואה( .משתני הבריאות כוללים את המצב
התפקודי בגל הראשון כנקודת ייחוס ) – (Feinglass et al., 2009סכמת קשיים בתפקוד בגל
הראשון ביחס לניידות )חמישה קשיים ,ממוצע  1.12וסטיית תקן  ,(1.46לתנועתיות )חמישה
קשיים ,ממוצע  0.98וסטיית תקן  ,(1.33ל) ADL-שישה קשיים ,ממוצע  0.35וסטיית תקן (1.09
וב) IADL-חמישה קשיים ,ממוצע  0.34וסטיית תקן  .(0.84כמו כן ,כוללים משתני הבריאות
את מספר המחלות )מספר המחלות שאובחנו על ידי רופא – התקף לב ,לחץ דם ,כולסטרול,
שבץ מוחי ,סוכרת ,מחלת ריאות כרונית ,אסתמה ,ארתריטיס ,אוסטיאופורוזיס ,סרטן ,כיב
כיבה ,פרקינסון ,קטרקט ,שבר בירך( ,שינוי במספר המחלות בין הגלים )הפחתת מספר מחלות
בגל ראשון ממספרן בגל שני ,כך שככל שהערך המספרי גבוה יותר כך נוספו למרואיין יותר
מחלות בחלוף הזמן( ,מדד לבריאות נפשית )סכמת שנים עשר פריטים המתארים סימפטומים
דיכאוניים בגל הראשון לפי מדד הPrince et al., ) (Euro-D) European Depression Scale-
 – (1999ככל שהציון גבוה יותר ,כך נמצאו יותר קשיים נפשיים( ומדד למצב קוגניטיבי )מורכב
מסכמה ,לאחר תקנון ,של שלושה מדדים – שטף דיבור )מספר החיות שנחקר שולף מזיכרונו
במהלך דקה אחת( ,זיכרון מילולי )רשימת מילים מתוך עשר שאדם זוכר חמש דקות לאחר
הקראתן( ויכולת מתמטית )פתרון ארבע בעיות מתמטיות( – ציון גבוה יותר על המדד מלמד על
מצב קוגניטיבי טוב יותר( ) .(Kavé et al., 2012משתני השתתפות חברתית ,הסדרי מגורים
ותמיכה כוללים מדד פעילות חברתית ופנאי )סכמת חמש פעילויות פנאי :השתתפות בלימודים,
התנדבות ,השתתפות במועדון חברתי ,פעילות דתית ,פעילות פוליטית( ,הסדרי מגורים )נבנה
באמצעות המשתנים גודל משק הבית ומצב משפחתי ,ומחולק לארבע קבוצות :גר לבד )קבוצת
ההשוואה( ,גר עם בן/בת זוג ,גר עם בן/בת זוג ואחרים ,גר עם אחרים( ,קבלת עזרה פורמאלית
בעבודות בית ובטיפול אישי ,וקבלת עזרה בלתי פורמאלית ממשפחה ,מחברים ,משכנים
וכדומה הגרים מחוץ למשק הבית של המרואיין )בשלושת המדדים האחרונים =1כן=0 ,לא(.
שיטת ניתוח הנתונים
טרם ביצוע הניתוחים נבדקה השונות בשיפור ובהידרדרות בארבעת משתני התפקוד בין הגלים.
כלומר ,נבדקה הן שכיחות התופעה )ארבעת מדדי הקושי בתפקוד( בכל אחד מהגלים והן
השינוי שחל או לא חל בקרב הנדגמים ביחס לתופעה .לאחר מכן ,בוצע ניתוח דו משתני שכלל
את המשתנים הבאים :גיל ,מגדר ,השכלה ,הכנסה ,קבוצות אוכלוסייה ,מצב תפקודי בגל
הראשון ,מספר מחלות ,שינוי במספר מחלות ,בריאות נפשית ,מצב קוגניטיבי ,מדד פעילות
ופנאי ,הסדרי מגורים ,עזרה פורמאלית בבית ובטיפול אישי ותמיכה בלתי פורמאלית מחוץ
למשק הבית .לבסוף ,בוצעה רגרסיה ליניארית בארבעה צעדים ,על פי השערות המחקר ,על
מנת לאמוד את השינוי שחל בכל אחד מסוגי התפקוד בין הגלים :שינוי בקשיי ניידות ,שינוי
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בתפקוד תנועתי ,שינוי בתפקוד אישי יומיומי ושינוי בתפקוד אינסטרומנטלי יומיומי.
המשוואות המנבאות את השינויים בתפקוד כוללות את משתני התפקוד בגל הראשון כנקודת
ייחוס בצעד הראשון ,משתנים סוציו-דמוגרפיים בצעד השני ,משתני בריאות בצעד השלישי
ומשתנים המבטאים קבלת תמיכה בצעד הרביעי והאחרון .הצעדים השונים מלמדים על
התוספת של קבוצות המשתנים לשונות המוסברת של המשתנים התלויים מעבר למשתנים
שכבר קיימים במודל .מפאת קוצר היריעה ,לוח  6.3מציג את המודל המקונן האחרון )הכולל
את ארבעת הצעדים( בלבד .מקדמי  βמתוקננים מוצגים על מנת לאמוד את השפעתם היחסית
של המשתנים במשוואות.

תוצאות
לוח  6.1מתאר את המשתנים התלויים במחקר  .2שתי העמודות הראשונות בלוח מתארות את
שכיחות התופעה בשני הגלים בכלל המדגם )כך לדוגמה ,ניתן לראות כי בגל הראשון ל14.3%-
מהמדגם יש קושי ללכת  100מטרים ואילו בגל השני שכיחות הקושי שבהליכה למרחק זה
עולה ל 21.9%-מכלל המדגם( .ארבע העמודות הבאות מציגות את השינוי )שיפור לעומת
הידרדרות( וההמשכיות בין הגלים במשתני התפקוד ובמדדים הסוכמים אותם ברמת הפרט.
למשל ,נראה כי עבור  5.6%מהנדגמים חל שיפור ביכולת ההליכה ל 100-מטרים בין שתי
נקודות הזמן ,לעומת  13.6%מהנדגמים שחוו הידרדרות 70.3% ,שחוו המשכיות במצב טוב
)כלומר לא חוו קושי מסוג זה באף אחד מהגלים( ו 10.5%-שחוו המשכיות במצב רע )חוו קושי
זה באופן עקבי בשני הגלים(.
מהלוח עולה כי בכל סוגי התפקוד חל שיפור מסוים כמו גם הידרדרות רבה בין הגלים וכי
שינויים אלה מובהקים במרבית המקרים .כמו כן ,נראה כי בערכי המדדים הסוכמים את
הקשיים חלו שינויים כך שבעוד שבמדד לקשיי ניידות ובמדד לקשיים תנועתיים אחוזי השיפור
) 21.7%ו 21.6%-בהתאמה( וההידרדרות ) 33%ו  32.3%-בהתאמה( גבוהים למדי ,במדד
תפקוד אישי יומיומי ) (ADLובמדד תפקוד אינסטרומנטלי יומיומי ) (IADLאחוזי השיפור
נמוכים יותר ) 6.3%ו  7.8%-בהתאמה( ואחוזי ההידרדרות גבוהים יותר ב(29.4%) IADL-
מאשר ב.(15%) ADL-
 2כאן המקום לציין כי בבדיקה מוקדמת של מהימנות התשובות בין ארבעת ממדי התפקוד נמצאה
מהימנות גבוהה ביניהם .כך ,רק עבור כ 3%-מהמדגם חל שיפור בחלק מהמדדים והידרדרות באחרים
בעוד שבמרבית המקרים הייתה התאמה בתשובות לארבעת ממדי הקושי בתפקוד.
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לוח  6.1משתנים תלויים – מגבלות ניידות ,מגבלות תנועתיות ,N=982 ,IADL ,ADL ,אחוזים
תיאור המגבלה
מגבלות ניידות
ללכת  100מטרים**
לשבת במשך שעתיים
לקום מכיסא*
לטפס מספר קומות ללא
מנוחה**
לטפס קומה אחת ללא
מנוחה**
שינוי במדד**
מגבלות תנועתיות
להתכופף ,לכרוע
הרמת שתי זרועות מעל
לכתפיים
משיכה או דחיפה של
חפץ גדול **
הרמת ונשיאת משקל של
 5ק"ג ומעלה **
הרמת מטבע קטן
מהשולחן**
שינוי במדד**

שכיחות התופעה
גל 2
גל 1

1

שכיחות השינויים בין הגלים
שיפור ללא שינוי ללא שינוי הידרדרות
2
מצב טוב 2מצב רע

14.3
12.9
23.3
42.1

21.9
12.0
26.8
47.2

5.6
9.5
10.8
13.8

70.3
77.6
58.0
25.4

10.5
4.1
16.5
41.8

13.6
8.8
14.7
19.0

19.8

29.4

6.9

59.5

16.6

17.0

45.3

21.7

33.0

27.6
9.6

29.8
9.5

12.0
7.1

52.2
82.9

21.2
2.8

14.6
7.2

28.2

35.1

9.8

48.4

25.1

16.7

30.0

41.3

9.0

41

29.6

20.4

2.6

5.5

1.7

92.6

0.9

4.8

46.1

21.6

32.3

ADL

להתלבש ,כולל לנעול
נעליים וגרביים**
לחצות חדר**
להתרחץ באמבטיה או
מקלחת**
לאכול ,לחתוך מזון**
להיכנס ולצאת
מהמיטה**
להשתמש בשירותים**
שינוי במדד**

10.1

17.3

3.4

78.2

7.6

10.8

4.0
7.9

8.2
14.8

2.1
2.6

89.6
81.8

2.0
5.8

6.3
9.8

3.5
5.3

5.5
10.1

1.8
2.9

92.6
86.7

1.7
2.4

3.9
8.0

4.5

8.3

2.3
6.3

89.1

2.4
78.7

6.2
15.0
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לוח ) 6.1המשך(
תיאור המגבלה

שכיחות התופעה
גל 2
גל 1

1

שכיחות השינויים בין הגלים
שיפור ללא שינוי ללא שינוי הידרדרות
2
מצב טוב 2מצב רע

IADL

הכנת ארוחה חמה**
קניית מצרכים**
ביצוע שיחות טלפון**
נטילת תרופות**
ניהול כספים**
שינוי במדד**

9.1
11.6
2.3
2.5
8.4

21.2
27.0
7.4
8.3
18.3

2.7
3.5
1.5
1.2
4.0
7.8

74.9
67.3
91.0
90.4
76.9

7.6
9.8
0.8
1.2
5.3
62.8

14.8
19.4
6.7
7.2
13.8
29.4
*p<0.05 **p<0.01

1השינוי בין הגלים מובהק לפי מבחן  tלמדגמים מזווגים.
 2במצב טוב/רע הכוונה ללא/עם קושי במשתנה הרלוונטי שנותר באותו מצב בין שני הגלים.

לוח  6.2מציג ניתוח דו משתני של הקשר בין השינוי בארבעת מדדי הקושי בין הגלים ובין
משתני המחקר הבלתי תלויים בגל הראשון )כולל שינוי בין הגלים במספר המחלות( .ערכי חי
בריבוע ) (χ2מלמדים האם קיים קשר בין המשתנים ומתאמי פירסון מלמדים גם על מידת החוזק
ועל כיוון הקשר .קשר חיובי מנבא סיכוי לשיפור בתפקוד ואילו קשר שלילי מנבא סיכוי
להידרדרות תפקודית בין שתי נקודות הזמן.
מהלוח עולה כי לגיל ולשינוי לרעה במספר המחלות יש קשר שלילי עם כל משתני
השינוי בתפקוד ,קרי ,עלייה בגיל ועלייה במספר המחלות הן גורמים מנבאים לסיכוי
להידרדרות תפקודית בקרב זקנים בישראל .לעומת זאת ,להשכלה ,להכנסה )מובהק רק ביחס
לשינוי ב (IADL-ולמצב תפקודי בגל הראשון יש קשר חיובי עם השינוי בתפקוד ,קרי ,השכלה
והכנסה גבוהות ומצב תפקודי רע בגל הראשון מנבאים סיכוי לשיפור בתפקוד בין שתי נקודות
הזמן .מספר המחלות בגל הראשון מנבא ,באופן מפתיע ,סיכוי לשיפור בתנועה ,אך מאידך,
מנבא גם סיכוי להידרדרות ב .IADL-ממצא מפתיע אף יותר העולה מן הניתוח הדו משתני,
הוא כי בריאות נפשית לקויה בגל הראשון מנבאה סיכוי לשיפור בניידות ובתנועה ,אך לעומת
זאת היא מנבאה גם הידרדרות במטלות היומיום בגל השני .מצב קוגניטיבי תקין מנבא סיכוי
לשיפור ב ADL-וב IADL-בלבד ולא מנבא את השינוי בניידות ובתנועה .עוד נראה כי מדד
הפעילות והפנאי מנבא סיכוי לשיפור ב  ,IADL-וכי אין הבדל בין המינים ביחס לכל מדדי
השינוי בתפקוד.

2

60-93
0-1
0-25
0-99,477

ממוצעים
)סטיית תקן( /אחוזים
(7.1) 69.8
53.0%
(5.4) 10.5
(6,693.84) 5,557.6

(1.69) 2.0
(1.79) 0.5
(2.62) 3.0
(2.22) 0.0
(0.88) 0.7

N=982 ,χ

שינוי בקשיי
ניידות
**-0.10
8.67
*0.08
0.01
0-1
0-1
0-1
0-5/6
0-9
-6 - 7
0-12
)5.85 -(- 7.14
0-5

23.3%
57.3%
11.4%
7.9%
7.9%
3.7%
26.5%

טווח

שינוי בקשיי
תנועה
**-0.11
16.80
**0.09
0.01
37.00++
35.18++
30.91++
**0.43
0.06
**-0.30
**0.10
0.02
0.04

0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1

שינוי

שינוי
בADL-
**-0.12
9.42
**0.15
0.06
57.80++
41.47++
54.55++
**0.41
*0.07
**-0.24
**0.09
0.03
0.01

9.79
33.36++
22.96+
24.98++
24.11++
80.24++
38.46++

בIADL-

**- 0.21
11.15
**0.19
**0.09
26.01+
5.34
37.50++
**0.25
-0.02
**-0.19
*-0.07
**0.15
0.04
11.46
31.09++
13.88
23.65++
35.68++
20.55+
41.83++

79.3%
5.7%
15.0%

64.09++
25.39++
42.76++
**0.16
**- 0.10
**- 0.16
**- 0.11
**0.21
*0.07
18.13
43.03++
25.40+
47.68++
115.61++
68.43++
60.86++

לוח  6.2הקשר בין המשתנים הבלתי תלויים לבין השינוי בין הגלים במדדי התפקוד ,מתאמי פירסון/

משתני המחקר

 .1גיל
 .2מגדר  -נשים
 .3שנות לימוד
 .4הכנסה
 .5קבוצות מוצא:
יהודים ועולים ותיקים
עולי מבריה"מ לשעבר
ערבים
 .6מצב תפקודי בגל הראשון
 .7מספר מחלות
 .8שינוי במספר מחלות
 .9בריאות נפשית
 .10מצב קוגניטיבי
 .11מדד פעילות ופנאי
 .12הסדרי מגורים:
גר לבד
גר רק עם בן/בת זוג
גר עם בן/בת זוג ואחרים
גר רק עם אחרים
 .13עזרה בעבודות בית
 .14עזרה בטיפול אישי
 .15עזרה בלתי -פורמאלית
13.50
31.28++
10.33
27.29++
43.47++
35.29++
50.17++

++p<0.01

R Pearson: *p<0.05 **p<0.01 ; χ2: + p<0.05
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נתגלו הבדלים גם בין קבוצות אוכלוסייה כך שליהודים ולעולים ותיקים יש יתרון ביחס לשיפור
בתפקוד על פני שתי הקבוצות האחרות .כן נמצאו הבדלים בין קטגוריות הסדרי המגורים כך
שלגרים עם בן/בת זוג בלבד יתרון על פני שאר הקבוצות .לבסוף ,נמצא קשר בין סיוע פורמאלי
ובלתי פורמאלי לבין השינוי במדדי התפקוד בזקנה .כך ,אלה המקבלים עזרה משפרים יותר את
מצבם לעומת אלה שאינם מקבלים עזרה.
מה מנבא שינויים בתפקוד בזקנה?
לוח  6.3מציג ממצאי רגרסיות ליניאריות ביחס לארבעת משתני השינוי בתפקוד בין הגלים.
המצב התפקודי בגל הראשון )צעד ראשון( נאמד לצורך פיקוח בכל המשוואות וסימנו חיובי.
המשמעות היא שככל שהמצב התפקודי בגל הראשון גרוע יותר )יש יותר קשיי תפקוד( ,כך
הסיכוי לשיפור בין הגלים גבוה יותר ,ולהפך .מדד זה ,המלמד על נקודת ייחוס או נקודת בסיס
ומשמעותו סטטיסטית יותר מאשר תוכנית ,משאיר מקום להסברים נוספים כפי שעולה מערכי
הפערים ביכולת ההסבר בצעדי הרגרסיה הבאים.
ראשית ,מהלוח עולה כי למשתנים הסוציו-דמוגרפיים יש תוספת ניכרת לשונות
המוסברת במודלים – בין  7%ל .15%-שנית ,מהלוח עולה כי גיל גבוה יותר מנבא הידרדרות
בכל סוגי התפקוד ,פרט ל ;ADL-כי אין הבדל לפי מגדר ביחס לשינוי בתפקוד בזקנה; וכי
להשכלה ולהכנסה לא נותר כוח מסביר ביחס לשינוי בתפקוד בזקנה מעבר למשתנים האחרים
במודל המקונן .כמו כן ,השתייכות לקבוצת האוכלוסייה "יהודים ועולים ותיקים" מנבאה
שיפור בתפקוד לעומת השתייכות לקבוצת "ערבים" בכל המשוואות ,פרט לשינויים בקשיי
ניידות ,והשתייכות לקבוצת האוכלוסייה של "עולי ברית המועצות לשעבר" מנבאה שינוי חיובי
ב) ADL-ביצוע מטלות אישיות יומיומיות( לעומת השתייכות לקבוצת "ערבים".
עוד עולה מהלוח כי אף למשתני הבריאות יש תוספת ניכרת לשונות המוסברת
במשוואות ,בין  9%ל .12%-מספר מחלות גבוה בנקודת הזמן הראשונה ותוספת מחלות
במהלך הזמן מנבאים שינוי לרעה במצב התפקודי של זקנים בכל ארבע המשוואות .מצב
בריאות נפשית ירוד מנבא שינוי לרעה בקשיי תנועה ,ב  ADL-וב ,IADL-אך אינו מנבא שינוי
כזה בקשיי ניידות .מצב קוגניטיבי מיטבי מנבא שינוי לטובה בשני מצבים תפקודיים בלבד:
 ADLו.IADL-
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לוח  6.3רגרסיות ליניאריות לניבוי שינויים בתפקוד :ניידות ,תנועתיותN=982 ,IADL ,ADL ,

צעד ראשון )(R2
מצב תפקודי בגל ראשון
סוציו-דמוגרפים
**0.08
צעד שני )(ΔR2
*-0.08
גיל
-0.00
מין
0.05
שנות לימוד
0.01
הכנסה
קבוצות אוכלוסייה
0.07
יהודים ותיקים
0.04
עולים מבריה"מ
בריאות
2
**0.13
צעד שלישי ) (ΔR
**-0.27
מספר מחלות
**-0.33
שינוי במספר מחלות בין הגלים
- 0.03
מדד לבריאות נפשית
0.07
מצב קוגניטיבי
השתתפות חברתית ,הסדרי מגורים ותמיכה
**0.05
צעד רביעי )(ΔR2
0.04
מדד פעילות ופנאי
הסדרי מגורים:
0.03
גר עם ב"ז
- 0.05
גר עם ב"ז ואחרים

שינוי בקשיים
תנועתיים
**0.16
**0.75

שינוי ב-

שינוי ב-

שינוי בקשיי
ניידות
**0.18
**0.72

**0.09
**0.56

**0.02
**0.54

**0.07
**-0.10
-0.00
0.03
0.02

**0.09
-0.06
-0.02
-0.00
0.05

**0.15
**-0.15
0.03
0.07
0.06

**0.11
0.01

**0.13
*0.07

*0.10
0.00

**0.11
**-0.27
**-0.26
*-0.10
0.06

**0.09
**-0.15
**-0.23
*-0.08
**0.11

**0.11
**-0.21
**-0.23
**-0.12
**0.15

**0.05
0.04

**0.08
0.02

**0.06
0.02

-0.01
-0.08

-0.07
-0.04

-0.07
-0.02

- 0.04

**-0.10

**-0.16

**-0.16

**-0.10
0.00
**-0.18
**0.44

*-0.09
-0.01
**-0.16
**0.39

**-0.19
-0.01
**-0.16
**0.36

**-0.17
-0.02
**-0.13
**0.38

שם המשתנה

גר עם אחרים
תמיכה פורמאלית:
עזרה בבית
עזרה אישית
תמיכה בלתי פורמאלית
R2

ADL

IADL

*p<0.05 **p<0.01

הערות :הלוח מציג מקדמי  βמתוקננים .מין :נשים קבוצת ההשוואה ,הסדרי מגורים :גר לבד קבוצת
ההשוואה ,קבוצות אוכלוסייה :ערבים קבוצת ההשוואה.
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המשתנים החברתיים מוסיפים גם הם לשונות המוסברת במשוואות – בין  5%ל .8%-אך,
מהלוח עולה כי למידת הפנאי וההשתתפות החברתית אין השפעה על השינויים בתפקוד מעבר
למשתנים האחרים במודל המקונן .ביחס להסדרי מגורים ,נמצא כי מגורים ללא בן/בת זוג ועם
אחרים מנבא הידרדר ות בתפקוד לעומת מגורים לבד – פרט לשינוי בקשיי ניידות .בנוסף ,קבלת
עזרה פורמאלית )בבית בלבד ולא בטיפול אישי( וקבלת עזרה בלתי פורמאלית ,מנבאות
הידרדרות בכל משתני התפקוד בין הגלים.

דיון
ליקויים ,מוגבלות ונכות תפקודית הם אבני בוחן מרכזיות לבחינת איכות חייהם של זקנים.
שינוי בהם – אם שיפור ואם הידרדרות – משנה את יכולתם של זקנים להיוותר עצמאיים ולנהל
אורח חיים פיזי ,נפשי וחברתי מספק .המחקר הנוכחי בחן את דפוסי ההמשכיות והשינוי
בתפקוד בקרב בני  60ומעלה בישראל ומה משפיע על השינויים החלים בהם בשתי נקודות זמן.
בהתבסס על המודל התהליכי להגדרת מוגבלות תפקודית ונכות המבחין בין ליקויים למוגבלות
תפקודית ולנכות ,נבחנו ארבעה מדדים למוגבלות ולנכות :קשיי ניידות ,קשיי תנועה ,יכולת
ביצוע מטלות אישיות יומיומיות ) (ADLויכולת לבצע מטלות אינסטרומנטליות יומיומיות
).(IADL
השערת המחקר הראשונה אוששה .כך ,נמצא כי במקביל להידרדרות בתפקוד בזקנה,
קיימים גם דפוסי שיפור ביחס לארבעת המדדים ,ובחלקם אף שיפור באחוזים ניכרים .מגמות
אלה מרמזות כי בישראל ,כמו במדינות מפותחות אחרות ,אין דפוס יחיד בעל כיוון שלילי
בלבד של הידרדרות תפקודית בזקנה אלא גם דפוסים של שיפור לאורך זמן.
השערת המחקר השנייה אוששה חלקית .בהתאם לספרות ,לגיל השפעה שלילית על
השינוי בהיבטי התפקוד השונים ,כך שגיל גבוה יותר מנבא הידרדרות תפקודית ) Nikolova et
 .(al., 2011ברם ,בעוד בספרות יש עדויות לפגיעותן של נשים בהתייחס לתפקוד בזקנה ) Espelt
 ,(et al., 2010; Yeom et al., 2008במחקר הנוכחי לא נמצאו הבדלים בין המינים בהתייחס
לשינוי בכל סוגי התפקוד .בהתאם לספרות ) (Tabassum et al., 2009נמצא במודלים הראשונים
כי למיקום חברתי כלכלי )סטטוס סוציו -אקונומי( נמוך ,הבא לידי ביטוי במשתני השכלה
והכנסה ,יש השפעה שלילית על השינוי בסוגים שונים של תפקוד ,אך זו נעלמת כאשר מוכנסים
למודל המקונן משתני הבריאות שלהם כוח הסבר חזק יותר .בנוסף ,נמצא כי שייכות לקבוצת
מיעוט מנבאת הידרדרות בתפקוד בזקנה בהתאם למתואר בספרות ).(Freedman et al., 2008
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לסיכום ,נראה כי בהתאם להשערת המחקר ,מעמד חברתי כלכלי נמוך ,גיל מבוגר והשתייכות
לקבוצות מיעוט מנבאים סיכוי לירידה תפקודית עם הזמן .המסקנה הנובעת מממצאים אלה היא
כי למבנה החברתי ,ובעיקר לאי השוויון הנגזר ממנו ביחס לחלוקת המשאבים בחברה ,יש
השפעה על דפוסי שינוי בתפקוד בקרב אוכלוסיית הזקנים ההולכת וגדלה .על פי המודל
התהליכי ,נכות מוגדרת כמוגבלות גופנית המתקיימת בהקשר סביבתי שאם אינו נגיש ואינו
מסייע יוצר תלות באחרים והידרדרות על פני זמן .ממצאי המחקר הנוכחי מלמדים כי
השתייכות לקבוצות גיל ואוכלוסייה מוחלשות )זקנים ,מיעוטים( משפיעה לרעה על שינוי
בתפקוד .ייתכן כי השינוי נובע מסיבות שאינן נגזרות ישירות של השתייכות זו ,אלא קשורות
להיעדר כוח ומעמד בחברה .לפיכך ,שינוי במעמדן של קבוצות אלה ושינוי בתפיסות חברתיות
ביחס אליהן עשויים לסייע בבלימת השינוי לרעה בתפקודן.
השערת המחקר השלישית אוששה ברובה .נמצא כי בהתאם לספרות ,מספר מחלות גבוה
בנקודת הזמן הראשונה ועלייה במספר המחלות מנבאים שינוי לרעה בכל ארבעת מדדי
התפקוד ,וכי מצב נפשי וקוגניטיבי ירודים מנבאים ,בהתאם לספרות ,שינוי לרעה ברוב מדדי
התפקוד בזקנה ) ;Arbeev et al., 2004; Freedman, Schoeni, Martin, & Cornman, 2007
 .(Nikolova et al., 2011הממצא המעניין כאן מראה כי לא רק מספר המחלות בנקודת הזמן
הראשונה משפיע לרעה על תפקוד ,מעבר למשתנים אחרים במשוואות ,אלא גם עלייה במספרן
נמצאה כמנבא חזק להידרדרות תפקודית עם הזמן .כך ,נראה כי שינוי לרעה במספר המחלות
ושילובן יחד ) (comorbidityמהווים גורם סיכון חד משמעי להידרדרות ,על פי המודל
התהליכי ,לעבר מוגבלות תפקודית ונכות.
השערת המחקר הרביעית אוששה באופן חלקי .נמצא כי למידת הפעילות והפנאי השפעה
מיטיבה במודלים הראשונים על שינוי בחלק ממדדי התפקוד בזקנה ,אך לא מעבר למשתנים
האחרים כאשר השפעה זו נאמדת במודל המקונן .עוד נמצא ,כי מגורים עם אחרים אך ללא
בן/בת זוג )כנראה מטפלים או משפחה מורחבת( מנבאים הידרדרות בתפקוד לעומת מגורים
לבד ,וכי גם קבלת עזרה פורמאלית בעבודות הבית וקבלת עזרה בלתי פורמאלית מאדם מחוץ
למשק הבית הן גורמים מנבאים חזקים להידרדרות בכל מדדי התפקוד .ממצאים אלה מלמדים
כי אצל זקנים הפעילים במגוון פעילויות חברתיות עשוי לחול שיפור בתפקוד .אולם ,בקרב
אלה המקבלים סיוע פורמאלי או בלתי פורמאלי מאנשים שגרים מחוץ למשק הבית ,הרי שסיוע
זה )שהוא קרוב לוודאי סיוע אינסטרומנטלי( ,עשוי לפגוע ביכולתם להשתפר מבחינה
תפקודית .זאת בניגוד לזקנים החיים בגפם ,אשר "נגזר" עליהם להמשיך ולתפקד וכך הם
משמרים יכולות תפקודיות.
ממצא זה אינו מוביל למסקנה כי אין צורך לסייע לזקנים החיים בגפם .אולם ,הספרות
מתארת בהרחבה כיצד סיוע אינסטרומנטלי עשוי לפגוע בשיקום ולגרום להידרדרות תפקודית
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) Avlund, Lund, Holstein, & Due, 2004; Avlund, Lund, Holstein, Due, Sakari-Rantala,

 .(& Heikkinen, 2004; Nilsson et al., 2010aפגיעה זו נגרמת כתוצאה משחיקה ומהתנוונות
של יכולות תפקודיות שקיימות אצל הזקן ,גם אם באופן מוגבל .במקום לשקמן ולשחזר אותן
כפי מידת יכולתו של הזקן ובסיוע הגורמים הפורמאליים או הבלתי פורמאליים ,הללו מבצעים
פעולות יומיומיות במקומו או "חוסכים עבורו את הטרחה" הגלומה בפעולות אלה .בכך ,מבלי
להתכוון ,הם פוגעים בזקן ,יוצרים אצלו חוסר ביטחון ביחס ליכולותיו ומונעים ממנו תהליך
שיקום אפשרי והכרחי.
בהתבסס על ממצא זה ,נראה כי תכנון הכשרות מבוססות ידע שיקומי ומיומנויות ,כמו גם
הקניית ידע על יכולת תפקוד בזקנה – הם צו השעה .הכשרות אלה יותאמו לכוח אדם שיוסמך
לטיפול באופן פורמאלי וגם עבור מטפלים בלתי פורמאליים שיזכו להכרה ולהכשרה כמטפלים
בזקנים .טיפול יומיומי שיקומי ראוי ,גם אם לא במסגרת המקצועות השיקומיים ,יוביל לשימור
יכולות ואף למניעת הידרדרות תפקודית מהירה בזקנה .לאור תוחלת החיים המתארכת ,ניתן
להפוך את חייהם של הזקנים לאיכותיים יותר על ידי סיוע שיקומי שכזה.
אמנם הנושא לא נחקר כאן ,אך השלכה עקיפה של שיקום יכולות תפקודיות היא
האפשרות להוריד את שיעורי המוגבלות בקרב הזקנים בישראל .בהתאם לכך ,יתאפשר חיסכון
בהוצאות המרובות על בריאות ברמה המקרו-חברתית .צמצום בהוצאות ציבוריות על בריאות
וטיפול לטווח ארוך ,צמצום בהוצאות על תרופות ,על ביטוחי בריאות פרטיים ועל ביטוחי
בריאות ציבוריים ,שימור כוח עבודה מיומן ובעל ניסיון לתקופות ארוכות יותר ,שינוי בתפיסות
חברתיות ביחס לזקנה ויכולת לתת מענה גם לצרכים לא גופניים של זקנים – כל אלה הם
השלכות הירידה בשיעורי מוגבלות בעולם ) Donald, Foy, & Jagger, 2010; Freedman et al.,
.(2002; Manton et al., 1997; Manton & Gu, 2001; Manton, Lamb, & Gu, 2007
לסיום ,יצוין כי המחקר הנוכחי מוגבל לשתי נקודות זמן .לכן ,לא ניתן להסיק בשלב זה
לגבי מגמות של שיפור או ירידה במוגבלות ובתפקוד .ברם ,לאור ממצאי המחקר ,בהחלט ניתן
לראות כי דפוסים כאלה קיימים .לפיכך ,ראוי ואף רצוי לתכנן התערבויות ומדיניות המוכוונת
לשיקום יכולות תפקודיות בזקנה – לשיפור איכות חייהם של הזקנים ושל האוכלוסייה כולה.
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פרק 7
משתנים מסבירים לשימוש בשירותי בריאות השן לאורך
זמן בקרב קשישים בישראל
ורדה סוסקולני
גייל אוסלנדר
אוברי סוסקולני

מבוא
קשישים עלולים להיות פגיעים ביותר להשלכות של בריאות שיניים ירודה .מעקב וטיפולי
שיניים קבועים חשובים למניעה של מחלות דנטליות )כגון עששת ומחלות חניכיים המהוות את
הגורמים העיקריים לאובדן שיניים( ,ולטיפול בנזקים הנגרמים על ידי מחלות אלה .מחלות
דנטליות משפיעות על היכולת לאכול ,לנגוס וללעוס ,לדבר ,וכן על המראה החיצוני .גורמים
אלה קריטיים לשמירה על תזונה הולמת ,תורמים לדימוי העצמי ,להשתתפות בפעילויות
חברתיות ולמצב נפשי ,והם חשובים לאיכות חיים של הקשישים ).(Zini & Sgan-Cohen, 2008
בנוסף ,יש עדויות על חשיבות בריאות השן לא רק לשמירה על השיניים אלא גם לבריאות
כללית ) .(Kandelman, Petersen, & Ueda, 2008למרות זאת ,שיעורי השימוש בשירותי
בריאות השן בקרב קשישים נמוכים בארצות רבות ,כולל בישראל.
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חסמים כלכליים נמצאו כסיבה מרכזית להימנעות משימוש בשירותי בריאות השן
) .(Holm-Pedersen, Vigild, Nitschke, & Berkey, 2005בישראל ,רפואת השן אינה כלולה
בסל השירותים על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי .שירותי בריאות השן מסופקים באופן כמעט
בלעדי על ידי מרפאות שיניים פרטיות ותאגידים תמורת תשלום ישיר עבור הטיפול )חורב ומן,
 .(2007מכיוון שהמאפיין של בריאות השן הוא של "צורך" ולא של "מותרות" ,שירותי בריאות
השן בישראל הם רגרסיבים ,ההוצאות לטיפולי שיניים של בעלי הכנסות נמוכות ובעלי הכנסות
גבוהות נמצאות ברמה דומה )נבון וצ'רניחובסקי .(2010 ,אי השוויון בשימוש בשירותי בריאות
השן סותר את העקרונות שעליהם מושתת חוק ביטוח בריאות ממלכתי .עם זאת ,הגורמים
המסבירים את השימוש ,מעבר לחסמים כלכליים ,אינם ברורים דיים .לפיכך ,המחקר המתואר
בפרק זה בא להעריך את שיעורי השימוש בשירותי בריאות השן בקרב קשישים ולהבהיר מהם
המשתנים שמסבירים שימוש זה.
רקע מדעי
מחקרים קליניים ואפידמיולוגיים הצביעו על הקשר בין מחלות חניכיים לבין כמה מחלות
סיסטמיות ,כגון סוכרת ) (Soskolne & Klinger, 2001ומחלות לב ),(Gotsman et al., 2007
ששכיחותן עולה בזקנה .הצטברו גם עדויות ,אם כי חלשות ,שטיפול במחלות חניכיים עשוי
לתרום לשיפור במדדים שונים של מחלות אלה ) D'Aiuto & Tonetti, 2005; Janket,
 .(Wightman, Baird, van Dyke, & Jones, 2005שיעורי השימוש בשירותי בריאות השן אמנם
עלו בעשורים האחרונים ) ,(Vargas, Kramarow, & Yellowitz, 2001אך הם נותרו נמוכים
משיעורי השימוש בשירותים רפואיים אחרים בקהילה ,ובפרט בקרב הקשישים ) Heinrich et
.(al., 2008
שיעורי שימוש בשירותי בריאות השן בעולם ובישראל
קיימת שונות רבה בשיעורי השימוש בשירותי בריאות השן בקרב הקשישים בארצות שונות.
שיעורי השימוש )בשנה הקודמת ,בדומה לשאלה במחקר הנוכחי( היו כ  50%-בארצות הברית
) ,(Dolan, Atchison, & Huynh, 2005ובהונג קונג ) 80% ,(Lo & Schwarz, 1994בדנמרק
ובשבדיה ) (Holm-Pedersen et al., 2005ו 75%-בבריטניה ) .(Baker, 2009באוסטרליה היו
שיעורים נמוכים יותר –  .(Marino, Browning, & Kendig, 2007) 33.7%בסקר ,SHARE
שנכללו בו בני  50ומעלה ,נמצאו שיעורים נמוכים יחסית של פנייה לרופא שיניים בספרד
) ,(26%בפולין ) ,(24%באיטליה ) (37%ובאירלנד ) ,(42%זאת לעומת שיעורים גבוהים בהרבה
בגרמניה ) (73%ובשבדיה ).(Listl, Moran, Maurer, & Faggion, 2012) (81%
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ייתכן שנתונים אלו קשורים לא רק להבדלים הנובעים ממדיניות בריאות השן בארצות
שונות ,אלא לשינויים דמוגרפיים ובריאותיים בין הקוהורטים ,שאינם מתגלים במחקרי חתך
) .(Kiyak & Reichmuch, 2005כך ,מחקר אורך מדנמרק שעקב אחרי קשישים בני  75הראה על
עלייה בפנייה לרפואת שיניים לאחר חמש שנים ) Avlund, Holm-Pedersen, & Schroll,
.(2001
בישראל ,סקרים מצביעים על שיעורים נמוכים של שימוש בשירותי בריאות השן .למשל,
נמצא כי שיעורי הפנייה למרפאות שיניים בקרב בני  65ומעלה היו נמוכים ) (17%מאשר
בקבוצות הגיל האחרות )ברג ,חורב וזוסמן .(2001 ,בסקר בריאות בקרב בני  60ומעלה נמצא כי
רק  32%פנו לרופא שיניים במהלך השנה האחרונה ,וזאת אף כי  30%דיווחו על קשיים
בלעיסה ו  12%-דיווחו על בעיות כרוניות בשיניים ובחניכיים )לשכה מרכזית לסטטיסטיקה
]למ"ס[.(2004 ,
פערים בשימוש בשירותי בריאות השן
מצב חברתי כלכלי נמצא כגורם עיקרי לפערים בשימוש בשירותי בריאות השן .סקרים באירופה
) (Holm-Pedersen et al., 2005ובארצות הברית ) (Vargas et al., 2001גילו שיעורי שימוש
נמוכים יותר בקרב קשישים בעלי רמות הכנסה או רמות השכלה נמוכות ,וכן אצל קשישים
שדיווחו על בעיות כלכליות .גם בסקרי  SHAREבאירופה נמצא ברוב הארצות כי עלייה ברמת
ההכנסה הביאה לעלייה בשיעורי הפנייה לשירותים ) .(Listl et al., 2012בדומה ,נתונים
מישראל הראו ששיעורי השימוש בשירותי בריאות השן היו נמוכים יותר בחמישון ההכנסה
התחתון בהשוואה לחמישון העליון )חורב ומן .(2007 ,נבון וצ'רניחובסקי ) (2010הראו כי
ההוצאה החודשית לטיפולים לשיקום הפה )טיפולים שכיחים יותר אצל קשישים( גבוהה פי 13
בחמישון העליון מאשר בחמישון התחתון .בנוסף ,רק כ 7%-ממשקי הבית בישראל מחזיקים
בביטוחי שיניים ,כאשר בחמישון התחתון )שבו נמצאים מרבית הקשישים בישראל( שיעור זה
עומד על אחוז אחד בלבד לעומת  12%בחמישון העליון.
במחקרים שקשישים הזקוקים לטיפולי שיניים נשאלו בהם ישירות לסיבות לאי שימוש
בשירותי בריאות השן ,נמצא כי חסמים כלכליים היו הסיבה השכיחה ביותר .עלות טיפול
הוזכרה כסיבה העיקרית לאי קבלת הטיפול על ידי  72%מהקשישים בארצות הברית ) Dolan et
 ,(al., 2005ועל ידי כשליש מהקשישים בארץ )חורב ומן .(2007 ,אולם ,קיימים פערים בשימוש
בשירותים אלה בקרב קשישים גם כאשר יש ביטוח שיניים ונגישות לתוכניות טיפול זולות
) .(Kiyak & Reichmuch, 2005לפיכך ,גורמים נוספים מעורבים בפנייה לשירותי בריאות השן,
אך מחקרים מעטים בדקו גורמים הנובעים ממודל תיאורטי ).(Atchison & Andersen, 2000
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המודל ההתנהגותי של שימוש בשירותי בריאות
המודל המושגי של המחקר המוצג בפרק זה מתבסס על המודל ההתנהגותי של שימוש בשירותי
בריאות של אנדרסן ) .(Andersen, 1995מודל זה הנחה מחקרים בקרב אוכלוסיות שונות ולגבי
שירותי בריאות שונים ) Fernandez-Mayoralas, Rodriguez, & Rojo, 2000; Litwin & Sapir,
 ,(2009בין השאר בקרב קשישים בישראל )Auslander, 1990; Auslander, Soskolne, & Ben-
 .(Shachar, 2005; Soskolne, Auslander, & Ben-Shachar, 2006גם מחקרים על שימוש
בשירותי בריאות השן בקרב קשישים התבססו על מודל זה ) Arcury et al., 2012; Kiyak,
 ,(1987ומרכיביו תרמו להסבר חלק ניכר מהשונות בשימוש בשירותי בריאות השן.
על פי המודל ,פנייה לשירותי בריאות היא פונקציה של שלוש קבוצות משתנים :גורמים
מקדימים ,גורמים מאפשרים וגורמי צורך .להלן סקירת משתנים מקבוצות גורמים אלה שנמצאו
קשורים לשימוש בשירותי בריאות השן ,בעיקר בקרב קשישים.
גורמים מקדימים :גורמים אלה כוללים משתני רקע דמוגרפיים ,אמונות הקשורות
לבריאות ,ומעמד חברתי כפי שבא לידי ביטוי ברמת השכלה ,ברמת הכנסה ובמצב תעסוקה.
אחדים מהם נמצאו קשורים ישירות לשימוש בשירותים דנטליים ,או קשורים באופן עקיף דרך
גורמים מאפשרים ) .(Baker, 2009נמצא כי נשים ) & Kosteniuk & D'Arcy, 2006; Matos
 ,(Lima-Costa, 2007צעירים ) Muirhead, Quinonez, Figueiredo, & Locker, 2009; Ohi et
 ,(al., 2009בעלי השכלה גבוהה ) (Holm-Pedersen et al., 2005ומהגרים ותיקים ) Akresh,
 ,(2009פנו יותר לשירותי בריאות השן .השימוש בשירותי בריאות השן גבוה יותר בקרב לבנים
בארצות הברית ) .(Skaar & Hardie, 2006בארץ ,שיעורי השימוש גבוהים יותר באוכלוסייה
היהודית לעומת האוכלוסייה הערבית )למ"ס.(2010 ,
גורמים מאפשרים :גורמים אלה כוללים משאבים אישיים ואחרים המקדמים נגישות
ופנייה לשירותים )כגון רמת הכנסה ,ביטוח רפואי וידע( ,משאבים בין אישיים )פורמאליים
ובלתי פורמאליים( וגורמים קהילתיים )נגישות השירות וזמינותו( .כאמור ,רמת הכנסה גבוהה
יותר קשורה לשימוש רב יותר בשירותי בריאות השן )נבון וצ'רניחובסקיWu, ;2010 ,
 ,(Plassman, Liang, & Wei, 2007כמו גם ביטוח דנטלי )חורב ומן Finlayson, ;2007
 ,(Gansky, Shain, & Weintraub, 2010; Matos & Lima-Costa, 2007וכן משאבים בין
אישיים )הרשת החברתית ותמיכה חברתית( ) (Brothwell, Jay, & Schonwetter, 2008וקשר
קבוע עם רופא ) .(Kiyak, 1987מגורים באזורים מרכזיים/עירוניים תורמים לשימוש רב יותר
בשירותי בריאות השן לעומת מגורים באזורים פריפריאליים/כפריים ) Matos & Lima-Costa,
 ,(Kiyak & Reichmuch, 2005; 2007כפי שנמצא גם בארץ ) Adut, Mann, & Sgan-Cohen,
.(2004
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גורמי צורך :גורמים אלה כוללים הן הערכה סובייקטיבית )תפיסה עצמית של צורך( והן
הערכה אובייקטיבית )אבחנה( של מצב הבריאות .על פי רוב ,תפיסה עצמית של צורך היא גורם
חשוב יותר לשימוש בשירותי בריאות מאשר הערכה מקצועית ) .(Anderson, 1995סימפטומים
כגון כאב ,דימום וקשיים בלעיסה ) ,(Atchison & Andersen, 2000; Wu et al., 2007או
הערכה עצמית ירודה יותר של בריאות השיניים ) ,(Holm-Pedersen et al., 2005הם הגורמים
הסובייקטיביים הקשורים לשימוש בשירותי בריאות השן .מדדים של הערכה אובייקטיבית של
הצורך ,כגון שיניים חסרות ) ,(Ohi et al., 2009עששת לא מטופלת שאובחנה על ידי רופא
שיניים או דימום בעת החדרת פּרוֹב ) ,(Finlayson et al., 2010קשורים אף הם לפנייה לרופא
שיניים.
משתנים של מצב בריאות כללי ,כגון הערכה עצמית של הבריאות כגרועה ) Wu et al.,
 ,(2007מצב תפקודי פיזי ירוד ) ,(Zini & Sgan-Cohen, 2008מחלות סיסטמיות ) Ohi et al.,
 (2009או מצב נפשי ירוד ) (Ohi et al., 2009קשורים אף הם לשימוש בשירותי בריאות השן.
אולם ,מקומם במודל ההתנהגותי של אנדרסן אינו חד משמעי .במחקר הנוכחי נכללו משתנים
להערכת מצב הבריאות הפיזית והנפשית כמשתנים מאפשרים ולא כמשתני צורך ,זאת משום
שמחלה כרונית עשויה לקדם שימוש בשירותי בריאות שן )למשל ,בשל מודעות רבה יותר
לקשר בין מחלות לב או סוכרת לבין מחלות חניכיים( או עלולה לעכב את השימוש בהם )כי
הקשיש עסוק בטיפול במחלתו הכרונית ואין לו זמן לטיפול אצל רופא שיניים( .בדומה ,כיוון
שתפקוד פיזי ירוד הוא גורם המעכב פנייה לשירותי בריאות השן ) ;Brothwell et al., 2008
 ,(Dolan et al., 2005מצב תפקוד פיזי ומצב קוגניטיבי נכללו גם הם כמשתנים מאפשרים.
אנדרסן ) (Andersen, 1995מבדיל בין שירותים שאינם ניתנים לשיקול דעת הפרט ,כלומר
שירותים שלפרט יש שליטה מעטה עליהם ,כגון רפואה דחופה ,לבין שירותים שהשימוש בהם
נתון לשיקול דעתו של הפרט ,ביניהם שירותי בריאות השן .לדבריו ,משתני הצורך הם בעלי
העוצמה הרבה ביותר להסבר שימוש בשירותים שאינם ניתנים לשיקול דעתו של הפרט ,בעוד
שילוב של גורמים מקדימים ומאפשרים מסביר יותר שימוש בשירותי בריאות הנתונים לשיקול
דעת .לפיכך ,ניתן לצפות כי גורמים מקדימים ומאפשרים יהיו גורמים מסבירים מובהקים
לשימוש בשירותי בריאות השן ,ולא רק גורמי צורך.
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מטרות והשערות המחקר
 .1לבדוק את שיעורי השימוש בשירותי בריאות השן בישראל ואת הסיבות העיקריות לאי
שימוש בשתי תקופות זמן .השערת המחקר הייתה כי השינויים בשיעורי השימוש ובסיבות לאי
שימוש בין שתי התקופות יהיו קטנים.
 .2לבדוק גורמים המסבירים את שיעורי השימוש בשירותי בריאות השן בכל אחד משני הגלים
של -SHAREישראל .השערת המחקר הייתה כי עוצמת הקשרים בין גורמים מקדימים
ומאפשרים לבין שימוש בשירותי בריאות השן תהיה גבוהה יותר מאשר עוצמת הקשרים בין
משתני הצורך לבין השימוש בשירותים אלה .כמו כן ,שיעורי השימוש בשירותי בריאות השן
יהיו גבוהים יותר בקרב נשים ,נשואים ,יהודים ותיקים בארץ ,נבדקים המתגוררים בעיר גדולה,
בעלי רמת הכנסה גבוהה וביטוח שיניים ,נבדקים ללא בעיות בתפקוד פיזי ,ועם קשיים
בלעיסה/נגיסה.
 .3לבדוק האם גורמים מסבירים בגל הראשון מהווים גורמים מנבאים לשיעורי השימוש בגל
השני .השערת המחקר הייתה כי נתוני הבסיס ,בעיקר הכנסה ותפקוד פיזי ,וכן גורמי הצורך,
יהיו הגורמים המנבאים העיקריים לשימוש בשירותי בריאות השן בגל השני.

מתודולוגיה
המחקר הנוכחי הוא מחקר פאנל :מחקר חתכי בשתי נקודות זמן ומחקר אורך על נתוני
-SHAREישראל .מתוך המשתתפים בסקר נכללו רק בני  65ומעלה שהשתתפו במחקר הפאנל,
כלומר הם או בני משפחתם רואיינו בשני הגלים .סך הכול נכללו בפאנל  777משתתפים.
משתני המחקר
המשתנה התלוי ,שימוש בשירותי בריאות השן ,נבדק על פי שאלה על ביקור אצל רופא שיניים
ו/או אצל שיננית בשנים עשר החודשים האחרונים )=0לא=1 ,כן( .אלה שפנו לטיפול השיניים
נשאלו שאלות נלוות תיאוריות באשר למטרת הטיפול )מניעה או טיפול( והאם התשלום
לטיפול היה פרטי .בנוסף ,נלקח משתנה לתיאור חסמים לשימוש בשירותי בריאות השן אשר
נגזר משתי שאלות שבדקו ויתור על טיפול אצל רופא שיניים בגלל העלות ,או ויתור על טיפול
בגלל בעיות נגישות/זמינות.
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מבין המשתנים הבלתי תלויים ,הגורמים המקדימים כללו נתוני רקע :שנת לידה; מגדר;
מצב משפחתי; קבוצת אוכלוסייה )על פי שפת השאלון ,בחלוקה לעברית ,ערבית ורוסית(;
השכלה )ללא השכלה ,השכלה יסודית ,השכלה תיכונית ללא בגרות והשכלה תיכונית עם
בגרות( .הגורמים המאפשרים כללו :מצב כלכלי )נבדק על ידי השאלה האם המשיב מסתדר
מבחינה כלכלית ,התשובות חולקו לארבע קטגוריות :מ"בקושי רב" עד "ללא קשיים"(; ביטוח
שיניים )האם יש ביטוח משלים או פרטי(; קשר עם רופא )מספר פניות בשנה האחרונה לרופא
משפחה(; בריאות כללית )הערכה עצמית של מצב הבריאות באמצעות שאלה אחת ,התשובות
חולקו לחמש קטגוריות :מ"מצוין" עד "גרוע"(; הערכה אובייקטיבית של מצב הבריאות )האם
קיימת מחלה כרונית המגבילה בחיי היומיום.התשובות חולקו לשתי קטגוריות :כן/לא(; מצב
נפשי )הערכת דיכאון על פי מדד בן שנים עשר פריטים הבודק הימצאות תסמינים דיכאוניים
שונים .התשובות חולקו לשתי קטגוריות :כן/לא ,כאשר הציון הסופי הוא סכום התשובות
החיוביות(; תפקוד פיזי )שתי שאלות על ביצוע פעילויות היומיום שקודדו למשתנה דיכוטומי:
אין מוגבלות פיזית/יש מוגבלות פיזית(; תפקוד קוגניטיבי )סדרת שאלות על זיכרון – יום,
חודש ושנה – שקובצו יחד למשתנה "אוריינטציה ליום ,חודש ושנה" ,וקודדו למשתנה
דיכוטומי :אוריינטציה טובה/לא טובה(.
יצוין כי בסקר לא היו שאלות שבדקו הערכה סובייקטיבית של בריאות הפה והשיניים.
לכן ,גורמי צורך שנלקחו בחשבון שיקפו הערכה אובייקטיבית ונבדקו על ידי שתי שאלות:
האם יש שיניים תותבות ,והאם יש יכולת ללעוס אוכל קשה ולנגוס בו )הן לגבי נבדקים עם
שיניים תותבות והן לגבי נבדקים ללא שיניים תותבות( .בהתאם ,נלקח המשתנה יכולת נגיסה
ולעיסה )כן/לא(.
עיבודים סטטיסטיים
ראשית ,נבדקו התפלגויות .לגבי שני משתנים מרכזיים עם נתונים חסרים אך בשיעור נמוך מ-
) 15%מספר ביקורים אצל רופא משפחה; דיכאון( נערכו הניתוחים לאחר תהליך זקיפת ערכים
חסרים שבוצע לצורך הניתוח הנוכחי בתוכנת  .SPSS- 20בשלב הבא נבדקו קשרים דו
משתניים .בשלב האחרון נערך ניתוח רב משתנים באמצעות מודלים של רגרסיה לוגיסטית
בשלבים ,לבדיקת התרומה של הגורמים המקדימים ,הגורמים המאפשרים וגורמי הצורך להסבר
השימוש בשירותי בריאות השן בגל הראשון ובגל השני .הניתוחים בוצעו תוך פיקוח על גיל
ומגדר בשיטת  enterבכל צעד ,בשימוש בנתונים של המודלים המקובצים ) (pooledלאחר
תהליכי הזקיפה .יש לציין כי בסקר המקורי רואיינו כל בני  50ומעלה באותו משק בית .לפיכך,
סביר כי בחלק ממשקי הבית רואיינו שני בני זוג קשישים .אולם ,מכיוון שהם היו על פי רוב
ממגדר שונה ,הרי שפיקוח על מגדר מטפל גם בפיקוח על היותם מאותו משק בית.

 182ורדה סוסקולני ,גייל אוסלנדר ואוברי סוסקולני

ממצאים
תיאור המשתנים המסבירים
הנתונים מהגל הראשון מוצגים בלוח  .7.1נתוני הגורמים המקדימים מראים כי הגיל הממוצע
של המשתתפים במחקר הוא כ  73-שנים ,מביניהם רק מעט יותר היו נשים .מרבית המשתתפים
נשואים ) ,(70.6%ודוברי עברית ) .(81%יש לציין במיוחד את תת הייצוג של העולים מברית
המועצות לשעבר ,שהיוו רק  6%במדגם הנוכחי.
נתוני הגורמים המאפשרים מראים כי המצב הכלכלי של הקשישים ירוד – מעל למחצית
מהמשתתפים ) (58.3%דיווחו על קושי רב או קושי מסוים להסתדר מבחינה כלכלית .קושי זה
בא לידי ביטוי גם בשיעור הנמוך מאוד ) (<5%של משתתפים שדיווחו כי רכשו ביטוח שיניים
משלים או פרטי .בשנה שקדמה לסקר ,המשתתפים ביקרו בממוצע מעל תשע פעמים אצל רופא
משפחה .בגורם הערכה אובייקטיבית של בריאות ,קרוב לרבע מהמשתתפים דיווחו שהם
סובלים מארבע או יותר מחלות כרוניות .בדומה ,בגורם הערכה עצמית של בריאות ,כ18%-
דירגו את בריאותם כגרועה .שיעור ניכר מהמשתתפים )כמחצית( דיווחו על מוגבלות פיזית,
וכ 27%-סבלו מבעיות בתפקוד הקוגניטיבי .גם הדיווח העצמי על המצב הנפשי )מספר
תסמינים דיכאוניים( ,מצביע על רמה בינונית )מעל שלושה תסמינים בממוצע מתוך עשרה(.
לגבי צורך ,נמצא כי קרוב לשליש מהמשתתפים התקשו לנגוס במזונות קשים וללעוס אותם,
ולרבים ) (61.3%היו שיניים תותבות.
לוח  7.1גורמים מקדימים ,גורמים מאפשרים וגורמי הצורך בגל הראשון )(N=777
ממוצע )ס"ת(

טווח

מספר

אחוז

גורמים מקדימים
גיל
מגדר
מצב משפחתי
שפת השאלון

(6.34) 73.1
גבר
אישה
נשוי
לא נשוי
עברית
ערבית
רוסית

94-65
369
408
548
228
629
101
47

47.5
52.5
70.6
29.4
81.0
13.0
6.0
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לוח ) 7.1המשך(
ממוצע )ס"ת(
השכלה

יסודית או פחות
תיכונית ללא בגרות
תיכונית עם בגרות

גורמים מאפשרים
פניות לרופא משפחה בשנה האחרונה
דיכאון
בקושי רב
בקושי מסוים
מסתדרים מבחינה
כלכלית?
בקלות יחסית
בקלות
אין
ביטוח שיניים משלים
או פרטי
יש
ללא מחלות כרוניות
 3-1מחלות כרוניות
הערכה אובייקטיבית
של הבריאות
 6-4מחלות כרוניות
 10-7מחלות כרוניות
מצוינת
טובה מאוד
הערכה עצמית של
טובה
הבריאות
סבירה
רעה
לא מוגבל
תפקוד פיזי
מוגבל
טוב
תפקוד קוגניטיבי
לא טוב
צורך
כן
יכולת לנגוס וללעוס
מזונות קשים
לא
האם יש שיניים
תותבות

טווח

כן
לא

(11.36) 9.23
(2.70) 3.01

מספר

אחוז

234
238
304

30.1
30.7
39.2

98-0
12-0
118
199
128
98
678
34
113
476
170
16
71
129
231
206
137
400
375
559
206

21.7
36.6
23.6
18.0
95.2
4.8
14.6
61.4
21.9
2.1
9.1
16.7
29.8
26.6
17.7
51.6
48.4
73.4
26.6

527
247
476

68.1
31.9
61.3

299

38.5
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שימוש בשירותי בריאות השן
לוח  7.2מציג את הנתונים לגבי שני גלי המחקר .בהתאם למשוער ,רק קרוב ל 40%-
מהמשתתפים ביקרו אצל רופא שיניים או שיננית בשנה שקדמה לריאיון שנערך בגל הראשון,
ושיעור זה ירד בגל השני .מרבית המשתתפים בשני גלי המחקר פנו לטיפולי שיניים כאשר
התעורר צורך מיידי .קרוב למחצית מהמשתתפים פנו לקבלת טיפול בלבד ,כרבע פנו לטיפול
ולמניעה ורק כרבע לבדיקה שגרתית ולמניעה .נתון נוסף הוא קבלת הטיפול באופן פרטי ,אך
יש להתייחס אליו בזהירות רבה בשל ניסוח השאלה .כל המשתתפים נשאלו שאלה מקדימה
האם הם נדרשו לשלם באופן פרטי עבור שירות רפואי כלשהו "כי אחרת היו צריכים להמתין
זמן ארוך מדי או שלא יכלו לקבל את הטיפול בקופת החולים בהיקף הדרוש" .מכלל 777
המשתתפים (30%) 230 ,ענו בחיוב על שאלה כללית זו .מביניהם ,רק  37%) 86מתוך (230
ציינו את טיפול השיניים כאחד השירותים שאליהם פנו באופן פרטי בשל הסיבה שלעיל .השאר
ענו בשלילה ,אך עוד כרבע מאלה שפנו לטיפולי שיניים ) 72מתוך  (302לא ענו כלל על
השאלה .מכאן קשה להסיק כי גם אלו שהשיבו בשלילה או לא ענו אכן לא פנו לטיפול באופן
פרטי.
למרבה הצער ,לא היה אפשר לעמוד על הסיבות לאי שימוש בשירותי בריאות השן .בגל
הראשון ,נתונים אלה באו לאחר שאלה מקדימה :האם המשיבים ויתרו על טיפול רפואי כלשהו
ומאילו סיבות .לנוכח העובדה ששיעור גבוה מאוד של המשתתפים בסקר לא ענה כלל על
השאלה ועל טיפול שיניים בפרט ,ומכיוון שהשאלה לא חזרה בגל השני ,לא ניתן להעריך את
החסמים המונעים פנייה לטיפול.
לוח  7.2שיעורי השימוש ברפואת שיניים ומאפייני הפנייה )בשנה האחרונה( ,בשני הגלים

פנייה לטיפולי שיניים
מטרת הביקור

2

קבלת טיפול שיניים
2
באופן פרטי

כן
לא
שגרתית+מניעה
טיפול בלבד
שגרתית/מניעה וטיפול
כן
לא

 1מספר המשיבים שונה מנתון לנתון.
 2בסה"כ  230ענו על שאלה זו.

נתוני גל 1
אחוז
מספר
39.1
302
60.9
471
27.5
83
46.5
140
26.0
79
37.4
86
62.6
144

1

נתוני גל 2
אחוז
מספר
34.2
263
65.8
505
25.1
66
49.8
131
25.1
66
31.5
76
68.5
165
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הקשרים בין הגורמים המסבירים לשימוש בשירותי בריאות השן בגל הראשון
בהכנה לניתוחים הרב משתניים ,נבדקו הקשרים הדו משתניים בין המשתנים הבלתי תלויים
)המשתנים המסבירים – הגורמים המקדימים ,הגורמים המאפשרים וגורמי הצורך( לבין
המשתנה התלוי – שימוש בשירותי בריאות השן )הממצאים אינם מוצגים בלוח( .מבין הגורמים
המקדימים ,נמצאו קשרים בין גיל ,מוצא )שפת הריאיון( והשכלה לשימוש בשירותי בריאות
השן .משתתפים שפנו לרופא שיניים היו צעירים יותר ) (M=72.2מאלה שלא פנו )(M=73.5
) .(T(696)=2.88, p=0.04יהודים ותיקים פנו למעלה מפי שניים לטיפולי שיניים )(53.5%
לעומת ערבים ) (20.6%ועולים מברית המועצות לשעבר ).(χ 2(2)=25.8, p<0.001) (22.9%
שיעורי הפנייה היו גבוהים יותר ) (42.7%בקרב בעלי השכלה תיכונית עם בגרות ויותר ,לעומת
משתתפים עם השכלה תיכונית ללא בגרות ) (34.8%או השכלה יסודית ומטה )(22.8%
) .(χ2(2)=23.0, p<0.001לא נמצאו קשרים בין מגדר או מצב משפחתי לבין פנייה לטיפולי
שיניים.
ביחס לגורמים המאפשרים ,נמצא כי משתתפים שדיווחו כי לא היו להם בעיות כלכליות
פנו למעלה מפי שניים יותר לטיפולי שיניים ) (53.5%לעומת משיבים שהסתדרו בקושי רב
מבחינה כלכלית ) .(χ2(3)=39.8, p<0.001) (25.7%נמצאו גם קשרים בין מדדי הבריאות לפנייה
לטיפולי שיניים .שיעורי הפנייה היו גבוהים יותר בקרב משתתפים שהעריכו את בריאותם
כטובה מאוד ) (45.7%או טובה ) ,(43%לעומת משיבים שהעריכו את בריאותם כסבירה
) (36.9%או גרועה ) .(29.4%אך דווקא בקרב משתתפים שהעריכו את בריאותם כמצוינת היה
שיעור הפנייה בינוני ) .(χ2(4)=9.7, p=0.046) (38%משתתפים שלא סבלו ממוגבלות פיזית
) (49.2%פנו יותר מאשר משתתפים שסבלו ממוגבלות ).(χ2(1)=22.9, p<0.001) (32.1%
בדומה ,גם שיעורי הפנייה של משתתפים במצב קוגניטיבי טוב ) (42.3%היו גבוהים יותר
מאשר של משתתפים במצב קוגניטיבי לא טוב ) .(χ2(1)=9.1, p=0.003) (30.2%רמת הדיכאון
בקרב משתתפים שפנו לטיפולי שיניים הייתה נמוכה יותר ) (M=2.49מאשר בקרב משתתפים
שלא פנו ) .(T(700)=4.63, p<0.001) (M=3.38עם זאת ,לא נמצאו קשרים בין מספר פניות
לרופא משפחה או מספר המחלות הכרוניות לבין פנייה לטיפולי שיניים.
הממצאים לגבי משתנה הצורך הראו כי משיבים שיכלו לנגוס באוכל קשה וללעוס אותו
פנו יותר לטיפולי שיניים ) (43.5%לעומת משיבים שלא יכלו לעשות זאת )(29.3%
) .(χ2(1)=14.3, p<.001בנוסף ,יש לציין כי בניתוח המחקר החתכי עבור המשתנים שנמדדו בגל
השני נמצאו בדיוק אותם הקשרים בין המשתנים המסבירים )המקדימים ,המאפשרים ומשתני
הצורך( לבין השימוש בשירותי בריאות השן בגל השני .מפאת חוסר מקום ,איננו מפרטים
ממצאים אלה.
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מודל רב משתני
לוח  7.3מציג את הגורמים הקשורים לשימוש בשירותי בריאות השן לאחר פיקוח על יתר
המשתנים .מבין הגורמים המקדימים ,לנבדקים צעירים יותר ודוברי עברית )לעומת דוברי
ערבית ורוסית( היו סיכויים גבוהים יותר להשתמש בשירותי בריאות השן .מבין הגורמים
המאפשרים ,רק תפיסה עצמית של המצב הכלכלי הייתה קשור לשימוש בשירותי בריאות השן,
כך שמשתתפים שתפסו את מצבם הכלכלי כטוב יותר השתמשו יותר בשירותים אלה .הקשר עם
משתנה הצורך )יכולת לנגוס וללעוס( הגיע למובהקות סטטיסטית גבולית בלבד ובכיוון ההפוך
מזה ששוער ,כך שאנשים שיכלו לנגוס וללעוס השתמשו יותר בשירותי בריאות השן .לפיכך,
השערת המחקר אוששה באופן חלקי – נמצא קשר חזק יותר בין הגורמים המקדימים
והמאפשרים לשימוש ברפואת שיניים לעומת גורמי הצורך ,אולם רק בין חלק מהמשתנים לבין
השימוש.
לוח  7.3משתנים הקשורים בשימוש ברפואת שיניים בגל  ,1רגרסיה לוגיסטית )(N=777
B

גורמים מקדימים
גיל
מין )נשים(
1
שפת השאלון )ערבית(
1
שפת השאלון )רוסית(
1
השכלה )תיכונית ללא בגרות(
1
השכלה )תיכונית עם בגרות(
משתנים מאפשרים
תפיסה עצמית של מצב כלכלי
הערכה עצמית של הבריאות
מספר מחלות כרוניות
דיכאון
1
תפקוד פיזי
1
תפקוד קוגניטיבי
משתנה צורך
יכולת לנגוס וללעוס
קבוע
Goodness of fit
Nagelkerke R2

SE

CI 95%

OR

***-.048
.174
***-1.054
***-1.128
.141
.296

.013
.160
.307
.421
.227
.230

.953
1.190
.349
.324
1.152
1.344

.929
.869
.191
.142
.738
.856

-

.979
1.630
.637
.738
1.797
2.112

**.259
.035
.029
- .059
- .284
.067

.090
.092
.052
.040
.193
.201

1.296
1.035
1.030
.943
.753
1.070

-1.085
- .864
- .929
- .872
- .515
- .721

1.546
1.240
1.141
1.020
1.100
1.587

.349+
1.970

1.089

1.417

2.038 - .986
2

χ (13) =92.65

.153
***p < .001

+p < .10 **p < .01

 1קטגוריות ההשוואה :גברים ,השכלה יסודית או פחות ,תפקוד פיזי מוגבל ,תפקוד קוגניטיבי ירוד.
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הגורמים המסבירים בגל הראשון כמנבאים שימוש בשירותי בריאות השן בגל השני
ראשית ,יצוין כי הניתוחים הדו משתניים לניבוי השימוש בשירותי בריאות השן בגל השני על
ידי המשתנים שנבדקו בגל הראשון הראו שכל הקשרים היו זהים לקשרים שנמצאו בניתוח
החתכי בגל הראשון ,ובאותו כיוון )הנתונים אינם מוצגים בלוח( .קרי ,הגורמים המקדימים
)גיל ,קבוצת אוכלוסייה והשכלה( ,הגורמים המאפשרים )מצב כלכלי ,הערכה עצמית של
הבריאות ,תפקוד פיזי וקוגניטיבי ,דיכאון( ,ומשתנה הצורך )יכולת לנגוס וללעוס( ניבאו פנייה
לטיפולי שיניים .כפי שפורט לעיל ,שיעורי השימוש בגל השני היו נמוכים יותר מאשר בגל
הראשון.
לוח  7.4משתנים מגל  1כמנבאים שימוש ברפואת שיניים בגל  ,2רגרסיה לוגיסטית )(N=777
B

גורמים מקדימים
גיל
1
מין
1
שפת השאלון )ערבית(
1
שפת השאלון )רוסית(
1
השכלה )תיכונית ללא בגרות(
1
השכלה )תיכונית עם בגרות(
גורמים מאפשרים
תפיסה עצמית של מצב כלכלי
הערכה עצמית של הבריאות
מספר מחלות כרוניות
דיכאון
1
תפקוד פיזי
1
תפקוד קוגניטיבי
צורך
יכולת לנגוס וללעוס
קבוע
Goodness of fit
Nagelkerke R2

OR

SE

CI 95%

***- .063
-.010
***-1.711
*-.999
-.057
.347

.014
.167
.366
.408
.238
.239

.938
.990
.181
.368
.945
1.415

.912
.714
.088
.165
.592
.886

-

.965
1.373
.370
.820
1.507
2.260

.173+
-.118
*.107
.004
-.246
.058

.094
.094
.054
.041
.201
.212

1.189
.888
1.113
1.004
.782
1.060

- .989
- .738
-1.001
- .927
- .527
- .669

1.428
1.069
1.237
1.087
1.159
1.606

***.584
3.423

.197

1.793

2.638 -1.219
2

χ (13) =102.13

.171
***p < .001

+p < .10 *p < .05

 1קטגוריות ההשוואה :גברים ,השכלה יסודית או פחות ,תפקוד פיזי מוגבל ,תפקוד קוגניטיבי ירוד.

באשר למודל הרב משתני ,כזכור שוּער כי משתנים מהגל הראשון )בעיקר הכנסה ותפקוד פיזי(
ומשתנה הצורך יהיו הגורמים המנבאים העיקריים לשימוש בשירותי בריאות השן בגל השני.
לפי הנתונים בלוח  ,7.4השערה זאת אוששה באופן חלקי .מבין הגורמים המקדימים ,אנשים
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צעירים יותר ודוברי עברית השתמשו בשירותי רפואת שיניים בשיעורים גבוהים לעומת
מבוגרים יותר או דוברי ערבית ורוסית .לגבי הגורמים המאפשרים ,משיבים עם מחלות כרוניות
רבות יותר השתמשו בשירותי רפואת שיניים בשיעור גבוה ,כמו גם אנשים בעלי תפיסה עצמית
של מצבם הכלכלי כטוב )מובהקות גבולית( .כפי ששוער ,משתנה הצורך – היכולת לנגוס
וללעוס – היה המנבא החזק ביותר ,אם כי בכיוון הפוך .לקשישים בעלי יכולת לנגוס אוכל קשה
וללעוס אותו היה פי  1.7סיכוי להשתמש בשירותי רפואת שיניים בגל השני לעומת אלה שלא
יכלו לנגוס וללעוס.

דיון
מתוך שני גלי סקר - SHAREישראל ,העריך המחקר הנוכחי את היקף השימוש בשירותי בריאות
השן בקרב קוהורט של קשישים ואת הגורמים המסבירים ומנבאים את השימוש לאורך זמן.
שיעורי השימוש היו נמוכים יותר מאשר בקרב קשישים בגילאי  65ומעלה במערב ובצפון
אירופה ) (Heinrich et al., 2008ובארצות הברית ) .(Wall, Vujicic, & Nasseh, 2012שיעור
השימוש בגל הראשון ) (39%מצביע על עלייה מסוימת לעומת שיעור השימוש בארץ כשבע
שנים לפני כן ) ,(32%כפי שדווח במחקר אחר )למ"ס .(2004 ,מאידך ,מעניין לראות כי היקף
השימוש בגל הראשון זהה לזה שנמצא במחקר שנערך באותן שנים ובו נשאלו המשתתפים על
פנייה לרופא שיניים רק לגבי חצי השנה האחרונה )משרד הבריאות .(2010 ,לפיכך ,בעתיד
חשוב להיות עקביים ולשאול על השימוש בשנה האחרונה ,כפי שמקובל במרבית המחקרים.
לגבי מדד הצורך במחקר הנוכחי ,היכולת לנגוס וללעוס ,נמצאו שיעורים גבוהים יותר של
בעיות לעומת סקר משרד הבריאות ) .(2010הבדל זה נובע ,כנראה ,גם מניסוח שונה של
השאלה.
הנתונים מהגל הראשון על מאפייני הפנייה לשירותי בריאות השן הראו כי כמחצית
מהביקורים היו למטרת טיפול ועוד כרבע למטרת טיפול ומעקב שגרתי .ביקורים לצורך בדיקה
שגרתית/מניעה נתונים יותר לשיקול דעת של הפרט ו"קל" יותר לוותר עליהם .יש בכך ביטוי
נוסף לקשיים הכרוכים בפנייה לטיפול ובעיקר לעלויות הכספיות של שירותי בריאות השן
בארץ .הפגיעות של הקשישים באה לידי ביטוי גם בשיעור הקשישים שהחזיקו ביטוחי שיניים,
 4.8%לעומת  6.7%בכלל האוכלוסייה )נבון וצ'רניחובסקי .(2010 ,כאמור ,יש להתייחס ביתר
זהירות לתשובות לגבי תשלום פרטי עבור הטיפול הדנטלי .מעטים ענו על כך ,ייתכן מכיוון
שהשאלה הופיעה כחלק מסדרת שאלות על תשלומים פרטיים גם לשירותים רפואיים אחרים.

משתנים מסבירים לשימוש בשירותי בריאות השן 189

הרי ידוע שכמעט כל השירותים לבריאות הפה ניתנים באופן פרטי בארץ ,גם אלה המסופקים
על ידי מרפאות של תאגידים ,כגון המרפאות השייכות לקופות חולים או לעמותות.
הממצאים מהניתוחים הרב משתניים של השימוש בשירותי בריאות השן בגל הראשון
נתנו תמונה מקיפה על הגורמים המסבירים את השימוש .מצב כלכלי היה הגורם בעל העוצמה
הרבה ביותר להסבר השימוש בגל הראשון ,והיחיד מבין הגורמים המאפשרים .נתון זה מאשש
את הידוע ממחקרים אחרים )חורב ומן .(Listl et al., 2012; Wall et al., 2012 ;2007 ,על מנת
לענות לשאלה האם הדבר נובע רק מבעיית התשלום הפרטי עבור הביקורים או מסיבות אחרות
נדרשת בדיקה מעמיקה יותר של גורמים המסבירים פערים חברתיים כלכליים בבריאות ,כגון
גורמים פסיכו-סוציאליים שונים ) .(Marmot & Wilkinson, 2001אחד הגורמים האפשריים
לפערים הוא חרדה דנטלית ,ששכיחותה גבוהה יותר בקרב אנשים במצב חברתי כלכלי ירוד
) ,(Doerr, Lang, Nyquist, & Ronis, 1998והיא קשורה לשיעורי שימוש נמוכים יותר ברפואת
שיניים בקרב קשישים ).(Arcury et al., 2012
בנוסף לתפיסה עצמית של מצב כלכלי ,תרמו שני משתנים מבין הגורמים המקדימים )גיל
וקבוצת אוכלוסייה( תרומה ייחודית להסבר השימוש בשירותי בריאות השן בגל הראשון.
הממצא כי שיעורי השימוש פוחתים עם הגיל תומך בממצאים שעלו מסקירה של מחקרים
) ,(Kiyak & Reichmuch, 2005אך יש מחקרים שהקשר בהם אינו מובהק ) Arcury et al.,
 .(2012קשר זה אינו מוסבר על ידי מצב כלכלי ,שנכלל בניתוחים הרב משתניים ,וסביר
שחסמים אחרים תורמים לירידה בשימוש עם הגיל .הקשר המובהק בין קבוצת אוכלוסייה
לשיעורי השימוש אישש את הידוע על שיעורי שימוש נמוכים יותר בקרב הערבים בהשוואה
ליהודים ותיקים )למ"ס .(2010 ,גם קשר זה לא מוסבר על ידי הפערים הידועים במצב הכלכלי
בין שתי האוכלוסיות .לפיכך ,יש להעמיק בחקר הפערים בין הערבים ליהודים הוותיקים על ידי
הכללת גורמים נוספים הייחודיים לשימוש ברפואת שיניים ,כגון אמונות בקשר לטיפולי
שיניים ,התנהגות בריאותית ונגישות וזמינות של השירותים במגזר הערבי ,אשר מתגורר ברובו
באזורים פריפריאליים .אמנם גם שיעורי השימוש בקרב עולים דוברי רוסית היו נמוכים יותר,
אך בשל מספר המשיבים הקטן לא ניתן להסיק שאין מדובר בקשרים מקריים.
הממצאים של המעקב הפרוספקטיבי ,לאחר כחמש שנים ,חשובים ביותר .הירידה
בשיעורי השימוש בגל השני מרמזת כי הקשישים בארץ ממשיכים להיות נתונים בקשיים .מגמה
זו הפוכה למתרחש בדנמרק ,שם נצפתה עלייה בפניות לרפואת שיניים לאחר חמש שנים באותו
מדגם של קשישים ) .(Avlund et al., 2001ייתכן שההבדלים בין הארצות נובעים ממדיניות
אספקת שירותי בריאות השן ,שמסובסדים עד כמחצית על ידי ת וכניות ממשלתיות או מקומיות
בדנמרק ).(Holm-Pedersen et al., 2005
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ממצאי המודל הרב משתני לניבוי שימוש בשירותי בריאות השן מראים כי הגורמים
המנבאים את השימוש בגל השני דומים רק בחלקם לאלה שעלו במערך החתכי להסבר
השימוש בגל הראשון .רק גיל וקבוצת אוכלוסייה ניבאו את השימוש בשירותי בריאות השן
באופן מובהק ובכיוון זהה לגל הראשון .מנגד ,עוצמת הקשר בין תפיסה עצמית של המצב
הכלכלי לבין השימוש בגל השני הייתה רק ברמת מובהקות גבולית ,כך שייתכן שהמצב
הכלכלי בגל השני משמעותי יותר מזה אשר נבדק בריאיון הראשון .אולם ,הן משתנה מאפשר
אחר )מספר מחלות כרוניות( והן משתנה הצורך )היכולת לנגוס וללעוס( היו גורמים מנבאים
מובהקים של השימוש בשירותי בריאות השן בגל השני .קשישים שדיווחו על מחלות כרוניות
רבות יותר ואלה שהיו בעלי יכולת לנגוס וללעוס פנו יותר לטיפולי שיניים.
אפשר להסביר את הקשר בין מחלות כרוניות לשימוש בשירותי בריאות השן על ידי
המודעות הגוברת בעשור האחרון ,הן בקרב חולים במחלות כרוניות והן בקרב הרופאים ,באשר
לקשר בין מחלות כרוניות סיסטמיות לבריאות הפה .ייתכן שהחולים פונים בעצמם או מופנים
לטיפולי שיניים יותר מאלה שאינם חולים.
ההסבר לכיוון ההפוך מהמצופה שנמצא בין היכולת לנגוס וללעוס לבין פנייה לטיפולי
שיניים הוא מורכב .גם במחקר אחר נמצא ששיעורי השימוש בשירותי בריאות השן היו גבוהים
יותר בקרב קשישים שמצב בריאות השן שלהם היה טוב יותר ) .(Arcury et al., 2012במחקר
קודם נמצא מענה מסוים לסתירה זו .בעיה אקוטית או כאב היו קשורים לשימוש בשירותים;
לעומת זאת ,מרבית המדדים של מצב בריאות הפה שאותרו בבדיקה קלינית וכן היכולת לנגוס
וללעוס ,היו קשורים בכיוון ההפוך לשימוש ברפואת שיניים ,מה שכונה על ידי החוקרים
כ"פרדוקס של הצורך הדנטלי" ) .(Gilbert, Shelton, Chavers, & Bradford, 2003לדברי
החוקרים ,דיווח עצמי על סימפטומים של מחלות בפה וכאב שיניים קשור לפנייה לרפואת
שיניים ,וזה הכיוון הצפוי והעיקרי .אולם מדדים קליניים של בעיות בפה )ללא כאבים או
סימפטומים מציקים אחרים( וקשיים ביכולת לנגוס וללעוס ,קשורים לשימוש נמוך יותר מפני
שהפרט אינו חש עדיין בצורך לקבל טיפול .ניתן גם להניח כי הקשיים ביכולת לנגוס וללעוס
משקפים מצב של הזנחה מתמשכת במשך שנים ,שהיא חלק ממכלול של התנהגויות בריאותיות
ירודות ובאה לידי ביטוי גם בהימנעות מפנייה לרופא שיניים.
לממצאי מחקר זה חשיבות תיאורטית ומעשית .השאיפה הייתה לערוך בדיקה מחקרית
מקיפה ,המבוססת על מסגרת תיאורטית ,על מנת לחשוף את הקשרים המורכבים המובילים
לשימוש או אי שימוש בשירות .הממצאים אכן איששו את המודל התיאורטי של אנדרסן ,והראו
כי שילוב גורמים מקדימים ומאפשרים ומשתני צורך הם המסבירים שימוש בשירותי בריאות
השן כשירות הנתון לשיקול הפרט ,כפי שנמצא גם במחקרים אחרים שהסתמכו על המודל
) .(Arcury et al., 2012; Finlayson et al., 2010המחקר שמוצג כאן התבצע על מדגם גדול
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שאפשר גם מעקב לאורך זמן ,בניגוד למרבית המחקרים האחרים בארץ שנערכו רק בנקודת זמן
ִ
אחת .בכך התאפשרה ההפרדה בין השפעות של גיל לעומת השפעת קוהורט ) & Kiyak
 .(Reichmuch, 2005הממצאים הצביעו כי גורמים נוספים ,מעבר לגורמים כלכליים ,קשורים
לשימוש בשירותי בריאות השן ,וגם מנבאים שימוש במהלך השנים .גורמים אלה מאפשרים
זיהוי של קשישים הנתונים בסיכון רב יותר להימנעות מפנייה לשירותי בריאות השן וצריכים
להיות המוקד לתוכניות התערבות מתאימות.
עם זאת ,למחקר מספר מגבלות הנובעות ,בעיקרן ,מהיותו ניתוח משני של נתוני סקר
שפותח למטרות אחרות .מספר המשתנים המצומצם מתוך משתני הסקר שהתאים למסגרת
התיאורטית ,במיוחד גורמי הצורך ,והוצאת משתנים נוספים בגלל נתונים חסרים ,לא אפשרו
בדיקה מקיפה הכוללת משתנים חשובים במודל ההתנהגותי .מגבלות אלה הן מקור להטיות
אפשריות של הממצאים ועלולות להוביל למסקנות חלקיות בלבד על הגורמים העיקריים.
לפיכך ,חשוב לחזור ולבדוק את המודל בתוספת משתנים ממוקדים ומרכזיים ,לדוגמה ,מצב
בריאות הפה והימצאות שיניים ,חרדה מטיפול שיניים ומחסומים ספציפיים .כמו כן ,הייצוג
החסר של קשישים עולים מחבר העמים בגל הראשון ,אף שתוקן בגל השני על ידי הוספת
מרואיינים רבים ,הגביל את הסקת המסקנות לגבי קבוצה זו בגלל מערך המחקר )פאנל( .לבסוף,
מוצע לחזור ולבדוק במדגמים גדולים ומייצגים יותר האם כיוון הקשר שנמצא בין היכולת
לנגוס וללעוס לבין שימוש בשירותי בריאות השן הוא אמיתי ,והאם אכן ניתן להסבירו על ידי
הפרדוקס של הצורך הדנטלי ,או שהוא תוצאה של בעיות מתודולוגיות ,כגון קשר עם בריאות
כללית ,ולכן עשוי להיות גורם מאפשר ולא גורם צורך.
השלכות המחקר
על אף המגבלות ,יש למחקר השלכות חשובות על המדיניות הציבורית .כפי שראינו ,רמת
השימוש בשירותי בריאות השן בקרב קשישים בישראל נמוכה באופן מדאיג ,יחסית לקשישים
ברוב מדינות המערב ,וקשורה קשר הדוק למצב הכלכלי .אי השוויון ברפואת שיניים הוא
הבולט ביותר מבין ביטויי אי השוויון בבריאות בישראל ,מכיוון שכמעט כל ההוצאה לרפואת
שיניים משולמת במימון פרטי .מעבר למצב האסתטי והכאב הכרוך בבעיות שיניים ,קיים סיכון
להחמרת מחלות שונות בגלל הקשר המדווח עם מחלות סיסטמיות ,מה שעלול להוביל
לשימוש רב יותר בשירותי בריאות ולאשפוז או אף לתמותה .מצבים אלה מכבידים על מערכות
הבריאות והרווחה ועל המשפחות המטפלות בקשישים.
המודעות הציבורית בישראל לפערים בבריאות השן התמקדה עד כה בילדים ,בעיקר לאור
היוזמה )המבורכת לכשעצמה( להכללת טיפולי שיניים לילדים בסל הבריאות .אולם עם הקצב
המואץ של הזדקנות האוכלוסייה בישראל ,יש חשיבות רבה להבנת הגורמים לשימוש )ובעיקר
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לאי השימוש( בשירותי בריאות השן באוכלוסייה זו .רק מעט קשישים רכשו ביטוח בריאות
שיניים ,ולרוב הם מתקשים לשלם את הוצאות רפואת השיניים .יש לפעול ,אפוא ,להפחתת אי
השוויון הכלכלי באמצעות הכללת בריאות השן בסל השירותים ,על פי חוק ביטוח בריאות
ממלכתי.
השלכות נוספות של המחקר נוגעות לאספקת שירותי בריאות השן ולפרקטיקה .אמנם
ההיבט הכלכלי מרכזי בהסבר הפערים בקרב הקשישים ,אך גורמים נוספים קשורים לאי שימוש
בשירותי רפואת שיניים .במחקר זה נמצא שמעבר למצב הכלכלי ,קשישים מהמגזר הערבי
השתמשו פחות בשירותי רפואת שיניים .יש מקום להעמיק בהבנת הסיבות לכך ,אך סביר
להניח שניתן להתגבר עליהן ,לפחות על בעיות נגישות וזמינות שירותים ,באמצעות מרפאה
ניידת.
ייתכן שחלק מהקשיים בפנייה לטיפולי שיניים בקרב קשישים נובעים לא רק מחסמים
כלכליים ,פיזיים או מבעיות נגישות וזמינות ,אלא גם מהיעדר רופאי שיניים שהוכשרו לטפל
בבעיות הייחודיות לקשישים ,או מכיוון שרופאי שיניים נמנעים מטיפול בקשישים בשל
המורכבות של מצבים רפואיים אחרים ) .(Dolan et al., 2005יש לבדוק זאת ,ובהתאם להרחיב
את ההכשרה לטיפול הדנטלי בקשישים באוניברסיטאות ובהשתלמויות ,על היבטיו הרפואיים
והפסיכו-סוציאליים.
כפי שתואר לעיל ,הצורך )יכולת לנגוס וללעוס( היה קשור לשימוש בשירותי בריאות
השן באופן הפוך מהמצופה ,כך שקשישים עם בעיות אלה השתמשו פחות בשירותים .נראה
שיש מקום להסברה בקרב קשישים על חשיבות טיפולי שיניים על מנת לעודד אותם לפנות
לטיפול ,עם או בלי כיסוי ביטוחי .ייתכן שקיימת תפיסה כי בעיות שיניים הן בלתי נמנעות בגלל
הגיל ו"אין מה לעשות" .תפיסה שניתנת לשינוי ,למשל ,באמצעות התערבות אצל רופאי
המשפחה ואחיות להגברת הסברה על חשיבות טיפולי שיניים ומעקבים שגרתיים .ניתן למנוע
את מידת ההזנחה או את היקף דחיית הטיפול ,אשר עלולים לגרום להידרדרות נוספת בבריאות
השן ולפגיעה בבריאות הכללית ובאיכות החיים .ככלל ,כדאי לעודד טיפול שיניים בכל
הגילאים ,כך שבהגיעו לגיל הזקנה ,האדם כבר רוכש הרגלים בריאים.
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פרק 8
תפיסת בריאות עצמית בקרב בני  50ומעלה
רביע חלאילה

סקירת ספרות
ארגון הבריאות העולמי ) (WHO – World Health Organizationמגדיר בריאות כמצב של
רווחה פיזית ,נפשית וחברתית של הפרט ,ולא רק כהיעדר מחלה או חולי .אולם ,תפיסת בריאות
עצמית כמעט אינה נוכחת במודלים הרפואיים ,אשר מגדירים בריאות על דרך השלילה –
כהיעדר מחלה פיזית .הספרות מבחינה בין שני מרכיבים מרכזיים בהערכת בריאות .מרכיב אחד
מתייחס לבריאות פיזית "חיצונית" ,שמבוססת על הערכה רפואית של מחלות ,סימפטומים
ומצב תפקודי ,והמרכיב האחר מתייחס להגדרה עצמית של בריאות "פנימית" ,שמבוססת על
תפיסתו הסובייקטיבית של האדם באשר לבריאותו ולרווחתו הנפשית ,הכלכלית והחברתית
) .(Phillips, Hammock, & Blanton, 2005מחד ,יש הטוענים שקיימת הלימה בין שני מרכיבים
אלו ) .(Lim, Ma, Heng, Bhalla, & Chew, 2007; Phillips et al., 2005כך למשל ,נמצא
שתפיסת בריאות עצמית נמוכה קשורה לנוכחות של מחלות כרוניות ,כאב בינוני עד חזק
ומוגבלות פיזית ) Cott, Gignac, & Badley, 1999; Komar, Nagymajtenyi, Nyari, & Paulik,
 .(2006; Park, Jang, Lee, & Chiriboga, 2012מאידך ,יש הטוענים שתפיסה עצמית של
בריאות לא תמיד עולה בקנה אחד עם ההערכה הבריאותית הרפואית ) & Daniel, Segall,
.(Chipperfield, 2003; Sen, 2002
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בספרות קיימים מדדים רבים למדידת מצב בריאות אצל אנשים בריאים וחולים גם יחד.
מהספרות עולה כי תפיסת בריאות עצמית נחשבת למדד מקובל ותקף למדידה ולניטור של מצב
הבריאות בקבוצות גיל שונות ) .(Phillips et al., 2005כמו כן ,זהו מדד יציב במחקרי אורך
) .(Miilunpalo, Vuori, Oja, Pasanen, & Urponen, 1997בנוסף ,למדד זה יש יכולת ניבוי
חזקה לתמותה ולמצבי בריאות בעתיד ) Cesari et al., 2008; Ford, Spallek, & Dobson,
 .(2008כך למשל ,ניתוח מטה-אנליטי שכלל  27מחקרים שבהם תפיסת בריאות עצמית נמדדה
כמשתנה בלתי תלוי ,הראה ב 24-מחקרים שזהו מדד מהימן לניבוי הישרדות ,תוחלת חיים,
תמותה ואיכות חיים באוכלוסייה הכללית ) .(Idler & Benyamini, 1997המחקר המתואר בפרק
זה מתמקד בתפיסת בריאות עצמית כמדד תוצאה ,ובוחן את הגורמים המנבאים תוצאה זו
במחקר אורך בקרב בני  50ומעלה בישראל.
מהספרות עולה גם שהתנהגות בריאותית קובעת בריאות "חיצונית" ו"פנימית" של אדם
בהווה ובעתיד ) .(Cardi et al., 2009; Ford et al., 2008בהקשר זה מתייחסת הספרות לשני
רבדים של התנהגויות בריאותיות המשלימות זו את זו .רובד אחד מתייחס להתנהגות מקדמת
בריאות טובה שכוללת תזונה נכונה ופעילות גופנית; והרובד האחר מתייחס להתנהגות מסכנת
בריאות כגון עישון ,שימוש בסמים ושתיית אלכוהול .במקרים רבים ,הימנעות מהתנהגות
מקדמת בריאות מובילה להתנהגות מסכנת בריאות ,כמו הימנעות מפעילות גופנית המובילה
להשמנת יתר ) .(Matheson, King, & Everett, 2012; Reeves & Rafferty, 2005ההתנהגויות
הבריאותיות שבהן דן פרק זה כוללות פעילות גופנית וחברתית ,השמנה ועישון.
הספרות מלמדת כי פעילות גופנית גם בתדירות נמוכה עד בינונית מסייעת להפחית גורמי
סיכון בריאותיים .כך למשל ,מחקרים הראו שכשירות גופנית טובה מפחיתה את הסיכון ללקות
במחלות לב אצל אנשים הסובלים מבעיות בריאותיות אחרות ,כמו יתר לחץ דם וריכוז גבוה של
שומנים בדם ) .(Reddigan, Arden, Riddell, & Kuk, 2011מנגד ,נמצא שהימנעות מפעילות
גופנית מגבירה את הסיכון לתחלואה ולתמותה ) (Hurley & Reuter, 2011ומגבירה את הסיכון
למוגבלות פיזית ) .(Gretebeck, Ferraro, Black, Holland, & Gretebeck, 2012בנוסף,
הספרות מצביעה על כך שפעילות גופנית עשויה לשפר את תפיסת הבריאות העצמית בקרב
זקנים ) Cott et al., 1999; Eurenius, Brodin, Lindblad, Opava, & PARA study group,
 .(2007; Komar et al., 2006יחד עם זאת ,הספרות מבחינה בין פעילות גופנית בזמן עבודה
לפעילות גופנית בזמן פנאי .נמצא שמאמץ גופני מוגבר במקום העבודה קשור דווקא לתפיסת
בריאות עצמית נמוכה ,ואילו פעילות גופנית המתקיימת בזמן הפנאי מובילה לתפיסת בריאות
עצמית טובה ) .(Kull, Matsi, & Raudsepp, 2010כמו כן ,נמצא שהימנעות מפעילות גופנית
קשורה לתפיסת בריאות עצמית נמוכה ) Daoud, Soskolne, & Manor, 2009; Molarius et al.,
.(2007; Phillips et al., 2005
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הקשר בין השמנה לבריאות פיזית נחקר בהרחבה בספרות .נמצא שהשמנת יתר גורמת
למוגבלות תפקודית ולירידה בכושר התנועה בעת זקנה עקב הפגיעה במערכת שריר שלד
) .(Chen & Guo, 2008; Imai et al., 2008כמו כן ,השמנת יתר גורמת לתמותה גבוהה
ולמחלות רבות ,כגון יתר לחץ דם ,סוכרת ,היפרליפידמיה ,שבץ מוחי ,מחלת לב כלילית ,אי
ספיקת כליות כרונית ,אי ספיקת לב ומחלות סרטן ) ;Matheson et al., 2012; Na et al., 2011
 .(Teucher, Rohrmann, & Kaaks, 2010קשר עקבי נמצא גם בין השמנת יתר לתפיסת בריאות
עצמית נמוכה ) Komar et al., 2006; Lim et al., 2007; Molarius et al., 2007; Okosun, Choi,
.(Matamoros, & Dever, 2001; Phillips et al., 2005
עישון הוא התנהגות בריאותית נוספת שקיבלה תשומת לב רחבה בהקשר של בריאות
פיזית .מהספרות עולה שעישון קשור לתמותה גבוהה ולמחלות רבות כגון מחלות נשימה
כרוניות ,מחלות לב ,מחלות סרטן ויתר לחץ דם ) .(Freedman et al., 2006הספרות מציגה קשר
גם בין עישון לתפיסת בריאות עצמית ,ומראה כי עישון קשור לתפיסת בריאות עצמית נמוכה
).(Cott et al., 1999; Komar et al., 2006; Lim et al., 2007
מאפייני מוגבלות פיזית הם גורמים נוספים שמשפיעים על תפיסת בריאות עצמית ) Gama
et al., 2000; Herman, Solomonss, Mendoza, & Qureshi, 2001; Reddy, Reddy, & Rao,

 .(2004; Sun et al., 2007נמצא שרמת כושר תנועה טובה ותפקוד יומיומי טוב בקרב מבוגרים
מאוד מביאים לתפיסת בריאות עצמית טובה .גם קשרים בין המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים
לתפיסה עצמית של בריאות נידונו בהרחבה בספרות )Daoud et al., 2009; Kaleta, Makowiec-
Dabrowska, & Jecier, 2008; Komar et al., 2006; Luo, Qu, Rockett, & Zhang, 2010; Lim

 .(et al., 2007; Molarius et al., 2007; Park et al., 2012; Phillips et al., 2005מאפיינים אלה
כוללים מין ,גיל ,השכלה ,מצב משפחתי ,מצב תעסוקתי והשתייכות אתנית.
אולם באופן מפתיע ,נראה שהקשר בין התנהגות בריאותית לבין תפיסת בריאות עצמית
בגיל מבוגר כמעט לא נבדק במחקר אורך .על כן ,למחקר הנוכחי יש שתי מטרות מרכזיות.1 :
לבחון את הקשר בין התנהגויות בריאותיות מהגל הראשון לתפיסת בריאוּת עצמית בגל השני;
ו .2-לבחון אם הקשר בין התנהגויות בריאותיות לתפיסת בריאות מתוּוך על ידי מדדי בריאות
פיזית )מחלות וסימפטומים( ,מוגבלות בביצוע פעילויות כלליות ומוגבלות בתנועה .כאמור,
המחקר מתבסס על ניתוח נתוני סקר הבריאות ,הזקנה והפרישה של - SHAREישראל ,בגל
הראשון והשני.
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מתודולוגיה
המשתתפים והליך המחקר
כאמור בפרק המבוא בספר זה ,סקר הבריאות ,הזקנה והפרישה - SHAREישראל נערך בשני
גלים ,בשנים  2006–2005ובשנים  .2010–2009המדגם שמשמש לניתוח המדווח בפרק זה כלל
 1,649משתתפים בני  50ומעלה שהשתתפו בסקר הן בגל הראשון והן בגל השני )63.3%
ממשתתפי הגל הראשון( .שיטת איסוף הנתונים בגל הראשון והשני התבססה בעיקר על ראיונות
אישיים מונחי מחשב .מידע מפורט על שיטת הסקר ,הדגימה והליך איסוף הנתונים ניתן למצוא
במאמרם של ליטווין וספיר ).(2008
מהניתוח הנוכחי של נתוני הסקר עולה כי מרבית המרואיינים שהשתתפו הן בגל הראשון
והן בגל השני היו יהודים ,קצת יותר ממחציתם נשים ,מרביתם נמצאו בזוגיות )נשואים או חיים
עם בן/בת זוג( וכשני שליש מהם לא עבדו )פנסיונרים ,מובטלים ועקרות בית( .הגיל הממוצע
של המשתתפים היה  ,68עם טווח גילאים  .98–50מספר שנות לימוד של המשתתפים הגיע ל-
 11.5בממוצע ,כאשר רבע מהם ) (26.4%דיווחו על שמונה שנות לימוד ומטה ,מתוכם כ5%-
ללא שנות לימוד בכלל )ראה לוח .(8.1
לוח  8.1מאפיינים תיאוריים של משתנים דמוגרפיים )גל ראשון(
משתנה
קבוצת אוכלוסייה
מגדר
מצב משפחתי
תעסוקה

ערכי מדידה

אחוז

ערבי
יהודי
אישה
גבר
לא בזוגיות
בזוגיות
לא עובד
עובד

13.5
86.5
55.0
45.0
24.1
75.9
66.5
33.5

ממוצע

סטיית תקן

טווח

גיל )בשנים(

68.0

9.8

98–50

השכלה )בשנים(

11.6

4.8

25–0

מדדים
משתנה תלוי :תפיסת בריאות עצמית – הערכה סובייקטיבית של מצב הבריאות על סולם
אורדינלי בן חמש דרגות שנע מ) 1-גרוע מאוד( ועד ) 5מצוין( .ציון גבוה במדד זה מעיד על
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תפיסת בריאות עצמית טובה .משתנה זה נמדד כמשתנה תוצאה בגל השני וכמשתנה בקרה בגל
הראשון.
משתנים בלתי תלויים .1 :מאפייני הרקע – מאפייני הרקע של המשתתפים מתבססים על
הנתונים מהגל הראשון והם כוללים קבוצת אוכלוסייה ,גיל ,השכלה ,מצב משפחתי ,תעסוקה
ומגדר .קבוצת אוכלוסייה נמדדה על סולם שמי שכלל שתי קטגוריות :קבוצת היהודים
הוותיקים ) (1או קבוצת הערבים ) .(0לא נכללו בניתוח זה משיבים מקבוצת העולים מברית
המועצות לשעבר לאחר  1989עקב מספרם המועט וקושי מסוים במשתנה התוצאה אצל
משיבים אלה .גיל והשכלה נמדדו ונותחו כמשתנים רציפים ,כאשר כל משתתף התבקש לציין
את גילו בשנים ואת מספר שנות הלימוד שלו .מגדר נמדד כמשתנה דיכוטומי :זכר ) (1או נקבה
) .(0גם מצב משפחתי הוגדר כמשתנה דיכוטומי :נמצאים בזוגיות )נשואים או חיים עם בן/בת
זוג( ) (1או לא נמצאים בזוגיות )רווקים ,גרושים ואלמנים( ) .(0המצב התעסוקתי קובץ אף הוא
לשתי קטגוריות :עובדים )משרה חלקית ,מלאה או עצמאים( ) (1או לא עובדים )פנסיונרים או
עקרות בית( ) .2 ;(0התנהגויות בריאותיות – אלה כללו שלוש התנהגויות שנמדדו בגל
הראשון :עישון ,עודף משקל ופעילות גופנית .עישון נמדד כמשתנה דיכוטומי עם הערכים של
לא מעשן ) (0או מעשן בעבר ו/או בהווה ) .(1עודף משקל נמדד באמצעות מדד מסת הגוף
) .(BMI – Body Mass Indexמדד זה מתקבל על ידי חלוקת המשקל בק"ג בריבוע הגובה
במטרים .מדד ה BMI-חולק לשתי קטגוריות :לא בעודף משקל עם ציון פחות מ(0) BMI 30-
או כן בעודף משקל עם ציון של יותר מ .(1) BMI 30-פעילות גופנית הוגדרה גם היא בשתי
רמות :לא עושה פעילות גופנית בכלל ) (0או עושה פעילות גופנית קלה עד מאומצת ).3 ;(1
מאפייני בריאות פיזית )מחלות וסימפטומים( – כפי שהובא בסקירת הספרות ,מאפייני בריאות
פיזית הם תוצאות ארוכות טווח של התנהגויות בריאותיות ,ולכן הם נלקחו מהגל השני .אלה
כללו מספר מחלות כרוניות ,מספר סימפטומים ,הימצאות בעיות בריאות ארוכות טווח ושלוש
מחלות .כל משיב התבקש לציין אם אי פעם אובחנה אצלו מחלה כרונית מתוך רשימה של
ארבע עשרה מחלות .מדד זה חולק לשתי קטגוריות :פחות משתי מחלות כרוניות ) (0או שתי
מחלות כרוניות ויותר ) .(1בנוסף ,כל משתתף התבקש לציין אם הוא סבל בששת החודשים
האחרונים מאחד או יותר מבין אחד עשר סימפטומים ,שכללו למשל כאבי פרקים ,סחרחורת
ועוד .גם מדד זה חולק לשתי קטגוריות :פחות משני סימפטומים ) (0או שני סימפטומים ויותר
) .(1כמו כן ,כל משיב התבקש לציין אם הוא סובל מבעיות בריאות ארוכות טווח ) (1או לא ).(0
בנוסף למשתנים אלה ,ציין כל משתתף אם אובחנו אצלו המחלות הבאות :התקף לב ,סוכרת
וסרטן .התשובה לכל מחלה קודדה כן ) (1או לא ) .4 ;(0מאפייני מוגבלות פיזית – כפי שעלה
בסקירת הספרות ,מוגבלות פיזית היא תוצאה אפשרית בטווח הארוך של התנהגויות
בריאותיות .לכן במחקר הנוכחי נלקחו מדדי מוגבלות פיזית מהנתונים של הגל השני .רמת
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המוגבלות הפיזית נמדדה בשני תחומים :מוגבלות בתנועה ומוגבלות בביצוע פעילויות כלליות
) .(GALI – General Activities Limitationמדד המוגבלות בתנועה :מתייחס לרמת הקושי של
הזקן לבצע עשר פעילויות הקשורות לתנועה ,לתפקוד ידיים ולמוטוריקה עדינה .כל משתתף
התבקש לדווח אם הוא מוגבל ) (1או לא מוגבל ) ,(0בביצוע פעולות כמו הליכה של  100מטר,
ישיבה במשך שעתיים ,קימה מכיסא לאחר ישיבה ממושכת ,עלייה במדרגות ללא מנוחה וכו'.
הציון הכולל במדד זה נע מ 0-ועד  .10במחקר הנוכחי חולק המדד לשתי קטגוריות :אין
מוגבלות בכלל ) (0או מוגבל לפחות באחת מהתנועות ) .(1מוגבלות בביצוע פעילויות כלליות:
מתייחס למידת המוגבלות של המשיב בששת החודשים שקדמו לריאיון בביצוע פעילויות
כלליות רגילות .התשובות חולקו לשניים :מוגבל במידה קלה עד חמורה ) (1או לא מוגבל
בכלל ).(0
עיבוד הנתונים
מטרות המחקר נבדקו באמצעות עיבודים סטטיסטיים בשלוש רמות :חד משתנית ,דו משתנית
ורב משתנית .ניתוחים דו משתניים כגון מבחני ספירמן ) (rhoומבחני  tלמדגמים בלתי תלויים
בדקו את הקשרים בין המשתנים הבלתי תלוים לבין משתנה התוצאה – תפיסת בריאות עצמית.
בניתוח הרב משתני נעשה שימוש ברגרסיה לינארית היררכית .בפרוצדורה זו הוכנסו כל
המשתנים הבלתי תלויים .סדר הכנסת המשתנים המסבירים נקבע לפי מטרות המחקר .הניתוח
הרב משתני יועד לבדוק את תרומתן של ההתנהגויות הבריאותיות מהגל הראשון בניבוי תפיסת
בריאות עצמית בגל השני ,מעבר לתרומתם של משתני הרקע ומשתנה הבקרה )תפיסת בריאות
מהגל הראשון( ,וכן את יכולת התיווך של מאפייני בריאות פיזית ומאפייני מוגבלות פיזית
בקשר הנבדק .לבסוף ,נעשה ניתוח שונות למדידות חוזרות בכדי לבחון את השינוי בתפיסת
הבריאות העצמית בין שני הגלים .נעשה שימוש במשקל אינדיבידואלי של הגל הראשון
בביצוע הניתוחים הסטטיסטיים בכל הרמות.

ממצאים
לוח  8.2מציג את הסטטיסטיקה התיאורית של ההתנהגויות הבריאותיות בגל הראשון; מאפייני
בריאות פיזית בגל השני; מאפייני מוגבלות פיזית בגל השני; ותפיסת בריאות עצמית של
המשתתפים בגל הראשון והשני .מהלוח עולה כי מרבית המשתתפים נוקטים התנהגות
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בריאותית טובה .כך למשל ,נמצא שמרבית המשתתפים בסקר ) (82%מבצעים פעילות גופנית
קלה ומעלה ,ומיעוטם סובל מהשמנת יתר ) (21%או מעשנים ).(39%
לוח  8.2מציג גם את הסטטיסטיקה התיאורית של מאפייני הבריאות הפיזית ומאפייני
המוגבלות הפיזית של המשתתפים בגל השני .מהלוח עולה שהמשתתפים בסקר ציינו שהם
סובלים משתי מחלות כרוניות מאובחנות בממוצע ,כאשר  61%מהם סובלים משתי מחלות
כרוניות ויותר .בנוסף ,דיווחו המשיבים שהם סבלו בששת החודשים האחרונים משני
סימפטומים בממוצע ,כאשר כמחציתם ) (49%סבלו משני סימפטומים ויותר .כרבע
מהמשתתפים סובלים ממחלת הסוכרת ,כ 18%-עברו התקף לב ,ואחוז קטן מאוד ) (4%סבל
ממחלת סרטן כלשהי .בנוסף לכך ,מציג הלוח את מאפייני המו גבלות הפיזית של המשתתפים
בגל השני .מהממצאים עולה כי המשיבים דיווחו בממוצע על מוגבלות בשתי פעילויות
הקשורות לתנועה ,עם שונות בינונית ,כאשר כמחציתם דיווחו על מוגבלות בפעילות אחת
לפחות .כמו כן ,הלוח מראה כי  42%מהמשתתפים הגדירו את עצמם כמוגבלים באופן קל עד
חמור בביצוע פעילויות כלליות.
לבסוף ,נמצא שתפיסה בריאות עצמית הייתה טובה יותר בגל הראשון ) Mean=2.97,
 (SD=1.2מאשר בגל השני ) .(Mean=2.64, SD=1.1ירידה זו נמצאה מובהקת בניתוח שונות
למדידות חוזרות ).(F(1,875920)= 6325830.26, P<0.001
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לוח  8.2מאפיינים תיאוריים של התנהגויות בריאותיות ,מאפייני בריאות פיזית ,ומאפייני מוגבלות פיזית
ומשתנה התוצאה
טווח

חציון

ממוצע

סטיית תקן

משתנה
פעילות גופנית
עישון
השמנה

1-0

1

0.80

0.40

1-0
1-0

0
0

0.39
0.14

0.48
0.35

מחלות כרוניות
סימפטומים

10-0
11-0

2
1

2.33
2.13

1.81
2.21

בעיות בריאות
ארוכות טווח
התקף לב
מחלת סוכרת

1-0

1

0.60

0.49

1-0
1-0

0
0

0.18
0.27

0.38
0.44

מחלת סרטן

1-0

0

0.04

0.20

מאפייני מוגבלות
פיזית גל שני

מוגבלות בתנועה
מוגבלות בפעולות
כלליות

10-0

1

1.96

2.63

1-0

0

0.42

0.49

תוצאה

תפיסת בריאות
גל ראשון
תפיסת בריאות גל שני

5-1

3

2.97

1.20

5-1

3

2.64

1.13

התנהגויות בריאות
גל ראשון

מאפייני
בריאות פיזית
גל שני

תפיסת בריאות עצמית :ציון גבוה ) (5-1מעיד על תפיסת בריאות טובה יותר.

הקשרים בין המשתנים הבלתי תלויים ותפיסת בריאות עצמית
לוח  8.3מציג ממוצעים וסטיות תקן של תפיסת בריאות עצמית על פי מאפייני הרקע של
המחקר וכן תוצאות מבחני מובהקות לבדיקת הקשרים הדו משתניים שבין כל אחד ממשתנים
אלה לבין משתנה התוצאה .על פי הלוח נמצא שלמבוגרים הערבים יש תפיסת בריאות עצמית
טובה יותר מאשר אצל המבוגרים היהודים .כמו כן ,נמצא שנשים מגדירות את בריאותן כטובה
יותר לעומת גברים .בנוסף ,נמצא שלמבוגרים הנמצאים בזוגיות כלשהי יש תפיסת בריאות
טובה יותר לעומת אלה שלא נמצאים בזוגיות ,ולמבוגרים שעובדים יש תפיסת בריאות טובה
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יותר מאשר מבוגרים שלא עובדים .עוד עולה מהלוח ,שתפיסת בריאות עצמית יורדת עם הגיל.
לעומת זאת ,תפיסת בריאות עצמית עולה עם העלייה ברמת ההשכלה.
לוח  8.3מציג גם את הקשרים בין התנהגויות בריאותיות לבין תפיסת בריאות .נמצא כי
תפיסת בריאות טובה קשורה בהתנהגויות מקדמות בריאות כמו ביצוע פעילות גופנית קלה
ומעלה .לעומת זאת ,נמצא שהתנהגויות מסכנות בריאות כמו עישון והשמנת יתר מורידות
מתפיסת בריאות טובה .מהלוח עולה גם שקיים קשר שלילי בין בעיות בריאות פיזיות לתפיסת
בריאות .הווה אומר שמספר גבוה יותר של מחלות כרוניות ,סימפטומים ,הימצאות בעיות
בריאות ארוכות טווח ,מחלות כמו התקף לב ,סוכרת או סרטן – מורידים מתפיסת הבריאות
העצמית הטובה .יתרה מזאת ,הלוח מצביע על קשרים שליליים בין מאפייני מוגבלות פיזית
לתפיסת בריאות .נמצא שמוגבלות בביצוע פעילויות כלליות ומוגבלות בביצוע פעולות
הקשורות בתנועה מורידות מתפיסת בריאות טובה .כמו כן ,נמצא קשר חיובי בין תפיסת
בריאות עצמית בגל הראשון לבין תפיסת בריאות עצמית בגל השני.
לוח  8.3סטטיסטיקה תיאורית של תפיסת בריאות על פי מאפייני רקע ,התנהגויות בריאות ,בריאות
פיזית ,מוגבלות פיזית ,ותוצאות מבחני מובהקות לבדיקת קשרים או הבדלי ממוצעים בין
משתני אלו לבין תפיסת בריאות עצמית
משתנה
קבוצת אוכלוסייה
מגדר
מאפייני
רקע

מצב משפחתי
תעסוקה
גיל
השכלה
פעילות גופנית

התנהגויות
בריאותיות

עישון
השמנה BMI>30

ערבי
יהודי
אישה
גבר
לא בזוגיות
בזוגיות
לא עובד
עובד

ממוצע
2.86
2.61
2.68
2.61
2.37
2.72
2.36
3.20

סטיית תקן
1.13
1.13
1.13
1.14
1.07
1.14
1.10
1.01

מבחן
***t=71.39
***t= 28.85
***t=- 130.83
***t=- 350.02
***rho=- 0.28
***rho=0.25

כן
לא
כן
לא
כן
לא

2.80
2.01
2.52
2.66
2.35
2.74

1.11
0.98
1.12
1.11
1.09
1.13

***t=- 293.98
***t= -65.63
***t=134.82
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לוח ) 8.3המשך(
משתנה
מחלות כרוניות
סימפטומים
מאפייני
בריאות
פיזית

בעיות בריאות
ארוכות טווח
התקף לב
מחלת סוכרת
מחלת סרטן
מוגבלות בביצוע
פעילויות כלליות

מאפייני
מוגבלות
פיזית

מוגבלות בתנועה

משתנה
בקרה

תפיסת בריאות
גל ראשון

)(>2
)(<2
)(>2
)(<2
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא
כן
לא

ממוצע
2.24
3.28
2.06
3.18
2.18
3.32
1.82
2.82
2.05
2.86
1.87
2.68
1.95
3.14
2.12
3.20

סטיית תקן
0.97
1.08
0.96
1.01
1.01
0.97
0.83
1.11
0.91
1.13
0.86
1.13
0.93
1.01
1.01
0.97

מבחן
***t=451.95
***t=526.82
***t=522.01
***t=332.93
***t=343.18
***t=172.56
***t=567.98
***t=508.62
***rho=0.59
***p<0.001

תפיסת בריאות עצמית :ציון גבוה ) (5-1מעיד על תפיסת בריאות טובה יותר.

ניתוח רב משתני לניבוי תפיסת בריאות עצמית בגל השני
לוח  8.4מציג את תוצאות הרגרסיה ההיררכית לניבוי תפיסת בריאות עצמית בגל השני .ניתוח
הרגרסיה העלה כי המשתנים יחד מסבירים כ 56%-מהשונות במשתנה התוצאה .הניתוח הראה
כי תפיסת בריאות עצמית מהגל הראשון ,שהוכנסה בצעד הראשון כמשתנה בקרה ,מסבירה
 32%מהשונות במשתנה התלוי – תפיסת בריאות עצמית בגל השני .בנוסף ,נמצא שהתרומה
של משתנה זה נשארה מובהקת לניבוי השונות במשתנה התוצאה בעוצמה גבוהה בכל אחד מן
המודלים .מכאן החשיבות שבנטרול משתנה זה בצעד הראשון.
לכל מאפייני הרקע שהוכנסו בצעד השני נמצאה תרומה מובהקת והם מסבירים כ6%-
נוספים מהשונות בתפיסת הבריאות .משתני הרקע שנמצאו כבעלי תרומה הם קבוצת
אוכלוסייה ,מגדר ,מצב משפחתי ,תעסוקה ,גיל והשכלה .נמצאו קשרים שליליים בין קבוצת
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אוכלוסייה ,מגדר ,מצב תעסוקתי וגיל לבין תפיסת בריאות .הווה אומר שלערבים יש תפיסת
בריאות טובה יותר לעומת יהודים ,לנשים יש תפיסת בריאות טובה יותר מאשר לגברים,
למבוגרים שעובדים יש תפיסת בריאות טובה יותר לעומת מבוגרים שלא עובדים ,ועם העלייה
בגיל יש ירידה בתפיסת בריאות טובה .לעומת זאת ,התגלה קשר חיובי בין מצב משפחתי
והשכלה לבין תפיסת בריאות .נמצא שמבוגרים שנמצאים בזוגיות כלשהי תופסים את בריאותם
כטובה יותר מאשר מבוגרים שלא נמצאים בזוגיות .בנוסף ,נמצא שהשכלה גבוהה קשורה
לתפיסת בריאות עצמית טובה.
בצעד השלישי הוכנסו ההתנהגויות הבריאותיות מהגל הראשון .נמצא שלהתנהגויות
הבריאותיות )פעילות גופנית ,עישון והשמנה( יש תרומה בניבוי תפיסת בריאות בגל השני,
כאשר משתנים אלה מסבירים עוד כ 3%-מהשונות המוסברת במשתנה התוצאה .ערך בטא
החיובי של פעילות גופנית ) (.05מראה כי לביצוע פעילות גופנית יש תרומה חיובית קלה לניבוי
תפיסת בריאות עצמית טובה .לעומת זאת ,ערכי בטא השליליים של עישון ) (-.34ושל השמנה
) (-.26מראים כי להתנהגויות אלה תרומה שלילית מרכזית בניבוי תפיסת בריאות עצמית .הווה
אומר שעישון והשמנה מורידים מתפיסת בריאות טובה .התבוננות במקדמי הרגרסיה הייחודיים
בצעד זה מעלה כי מאפייני הרקע שמרו על תרומתם המובהקת מהצעד הקודם.
בצעד הרביעי והאחרון הוכנסו מאפייני הבריאות הפיזית ומאפייני המוגבלות הפיזית
מהגל השני .נמצא שלמאפייני בריאות פיזית ומוגבלות פיזית יש תרומה משמעותית בניבוי
תפיסת בריאות והם מסבירים כ  15%-נוספים מהשונות במשתנה התוצאה .התברר שלמאפייני
בריאות פיזית תרומה שלילית בניבוי תפיסת בריאות טובה .הווה אומר שעלייה במספר מחלות
כרוניות ,מספר סימפטומים ,הימצאות בעיות בריאות ארוכות טווח ומחלות כמו התקף לב,
סוכרת ,או סרטן – מורידים מתפיסת בריאות טובה .מבין מאפיינים אלה נמצא שלמחלות
כרוניות מאובחנות יש את התרומה המרכזית ביותר .כמו כן ,נמצא גם שלמאפייני מוגבלות
פיזית נצפית תרומה שלילית בעוצמות גבוהות .ערכי הבטא השליליים של מוגבלות בביצוע
פעילויות כלליות ) (-.43ומוגבלות בתנועה ) (-.19מראים כי ככל שרמת המוגבלות בביצוע
פעילויות כלליות ובביצוע פעילויות הקשורות בתנועה עולות ,כך יורדת הבריאות העצמית
הטובה של בני  50ומעלה.
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לוח  8.4מקדמי רגרסיה היררכית לניבוי תפיסת בריאות עצמית – גל II

מודל 1
Beta

B

Beta

מודל 2
B

Beta

מודל 3

מודל 4

קבוצת אוכלוסייה )=1יהודים(

מגדר )=1זכר(

מצב משפחתי )=1בזוגיות(

תעסוקה )=1עובד(

גיל )בשנים(

השכלה

B

.48
-.02
-.07
.02
.21
-.03
.07

Beta

***.45
***.09
***- .16
***.06
***.49
***- .01
***.02

פעילות גופנית )=1עושה(

עישון )=1כן(

השמנה= )=1) = (BMI>30כן(

B

.46
-.04
-.08
.04
.21
-.08
.05
.02
-.15
-.09

תפיסת בריאות גל I

***.44
***- .16
***- .20
***.09
***.50
***- .01
***.01
***.05
***- .34
***.26

.57

.25
-.16
-.07
.04
.09
.01
.03
.01
-.16
-.08

***.53

***.23
***-.60
***-.16
***.10
***.20
- .00
***.01
**.01
***-.36
***-.24

לוח ) 8.4המשך(
Beta

מודל 1
B

מודל 2
Beta

B

מודל 3
Beta

B

מודל 4

מחלות כרוניות מאובחנות ) (>2

סימפטומים ) (>2

בעיות בריאות ארוכות טווח )=1כן(

התקף לב )=1כן(

Beta

-.14
-.11
-.13
-.05

B

***-.34
***-.24
***-.30
***-.14
-.02
-.03

מחלת סרטן )=1כן(

מחלת סוכרת )=1כן(

***-.05
***-.14
-.18

.41

.38
***5,393.93

.32
***175,942.60

-.09

.56

***5,742.45

***-.19

***-.43

מוגבלות בביצוע פעילויות כלליות
) =1מוגבל(

מוגבלות בתנועה )=1מוגבל(

Adjusted R2

F for change in R2

***12,339.79
***p< .001

**p<.01

תפיסת בריאות עצמית :ציון גבוה ) (5-1מעיד על תפיסת בריאות טובה יותר.
קבוצות השוואה :קבוצת אוכלוסייה )=0ערבים( ,מגדר )=0נקבה( ,מצב משפחתי )=0לא בזוגיות( ,תעסוקה )=0לא עובד( ,פעילות גופנית ) 0לא
עושה( ,עישון )=0לא מעשן( ,השמנה )=0לא( ,מספר מחלות כרוניות מאובחנות ) ,(<2מספר סימפטומים ) ,(<2התקף לב )=0לא( ,מחלת סוכרת
)=0לא( ,מחלת סרטן )=0לא( ,מוגבלות בביצוע פעילויות כלליות )=0לא מוגבל( ,מוגבלות בתנועה )=0לא מוגבל(.
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התבוננות במקדמי הרגרסיה הייחודיים בצעד הרביעי מעלה כי לאחר שהוכנסו למודל מאפייני
בריאות פיזית ומוגבלות פיזית ,ירדה תרומתן של פעילות גופנית והשמנה ,ולעומתן עלתה
תרומתו של משתנה העישון מהצעד הקודם .כאמור ,שלוש ההתנהגויות שמרו על מובהקותן.
ממצאים אלה מלמדים כי מאפייני בריאות פיזית ומוגבלות פיזית מתווכים חלקית או ממתנים
את הקשר בין פעילות גופנית ,עישון והשמנה מצד אחד לבין תפיסת בריאות מצד שני .נוסף
לכך ,ניתן לגלות שתרומתו של גיל איבדה את מובהקותה בצעד זה .ממצא זה מלמד כי מאפייני
בריאות פיזית ומוגבלות פיזית מתווכים באופן מלא את הקשר בין גיל לתפיסת בריאות.

דיון
מממצאי המחקר עולה כי תפיסת בריאות עצמית טובה ירדה בין הגל הראשון לגל השני .ייתכן
שהשינוי בתפיסת הבריאות מושפע מהשינוי בבריאות הפיזית וברמת התפקוד הפיזי בין שני
הגלים .סברה זו מתבססת על ניתוחים סטטיסטיים נוספים שלא הוצגו בפרק הממצאים ,שהראו
לדוגמה כי מספר המחלות הכרוניות עלה באופן משמעותי מממוצע  (SD=0.01) M=1.91בגל
הראשון לממוצע  (SD=0.01) M=2.33בגל השני ) ;(F(1,869373)=1542012.1, P<0.001ורמת
המוגבלות בביצוע פעילויות כלליות ) (GALIעלתה באופן משמעותי ממוצע M=0.37
) (SD=0.01בגל הראשון לממוצע  (SD=0.01) M=0.42בגל השני ) F(1,874564)=808688.20,
 .(P<0.001כאמור ,ממצאי המחקר הנוכחי הציגו את ההשפעה השלילית של משתנים אלו על
תפיסת בריאות טובה.
למחקר הנוכחי היו שתי מטרות מרכזיות הקשורות בתפיסת בריאות עצמית .המטרה
הראשונה הייתה לבדוק אם התנהגויות בריאותיות מנבאות תפיסת בריאות עצמית לאורך זמן.
מממצאי המחקר עולה כי התנהגויות בריאותיות אכן מנבאות תפיסת בריאות עצמית לאורך
זמן ,וזאת לאחר נטרול ההשפעה של משתנה הבקרה )תפיסת בריאות מהגל הראשון( ומשתני
הרקע .מהניתוח הרב משתני מתברר כי למשתנה הבקרה הייתה תרומה משמעותית בניבוי
המשתנה התלוי – תפיסת בריאות עצמית בגל השני .לכן היה חשוב לנטרל משתנה זה בשלב
הניתוח הרב משתני .ממצא זה מלמד עוד ששיפור בתפיסת הבריאות העצמית עשוי לשפר את
תפיסת הבריאות העצמית לאורך זמן בגיל מבוגר ,ובכך אולי להביא לשיפור באיכות החיים
ולהורדת הסיכון לתחלואה ולתמותה ) & Cesari et al., 2008; Ford et al., 2008; Idler
.(Benyamini, 1997
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המחקר הראה גם כי לפעילות גופנית תרומה חיובית בניבוי תפיסת בריאות עצמית טובה,
אך בעוצמה נמוכה יותר .לעומת זאת ,נמצא שלעישון ולהשמנת יתר תרומה שלילית מרכזית
בניבוי תפיסת בריאות טובה .ממצאים אלה מחזקים אפוא ממצאים של מחקרים קודמים
שהצביעו על קשרים דומים בין תפיסת בריאות עצמית לבין פעילות גופנית ) Daoud et al.,
 ,(2009; Eurenius et al., 2007; Phillips, et.al., 2005השמנת יתר ) ;Lim et al., 2007
; (Molarius et al., 2007; Okosun et al., 2001ועישון ) Komar et al., 2006; Lim et al.,
 .(2007הממצאים מצביעים על מרכזיותן של התנהגויות בריאותיות אלה בקביעת תפיסת
הבריאות העצמית לאורך זמן .כאמור ,מחקר זה מציע לקחת התנהגויות אלו בחשבון בכל
התערבות עתידית לשיפור תפיסת בריאות עצמית אצל בני  50ומעלה.
המטרה הש נייה של המחקר הייתה לבדוק אם מאפייני בריאות פיזית ומאפייני מוגבלות
פיזית מתווכים בקשר בין התנהגויות בריאותיות לבין תפיסת בריאות .התוצאות הראו כי
תרומתן של התנהגויות בריאותיות בניבוי תפיסת בריאות טובה השתנתה לאחר הכנסתם של
מאפייני בריאות פיזית ומדדי המוגבלות הפיזית .נמצא שתרומתן של פעילות גופנית והשמנה
ירדה .לעומת זאת ,תרומתו של מדד העישון עלתה .כאמור ,שלוש ההתנהגויות שמרו על
תרומתן המובהקת .תוצאות אלה מלמדות שמאפייני בריאות פיזית ומדדי המוגבלות הפיזית
מתווכים באופן חלקי בקשר בין פעילות גופנית והשמנה לבין משתנה התוצאה )תפיסת בריאות
עצמית( ,וממתנים את הקשר בין עישון לבין אותה תוצאה .ייתכן שהשפעת הפעילות הגופנית
והשפעת ההשמנה מאבדות מעוצמתן בגלל מדדי המוגבלות הפיזית שהם חזקים יותר בכוח
הניבוי.
מעבר לתרומתם של מאפייני הבריאות הפיזית והמוגבלות התפקודית בתיווך הקשר
הנבדק ,נמצא שלמאפיינים אלה יש תרומה משמעותית בניבוי תפיסת בריאות .נמצא שמספר
המחלות הכרוניות ,מספר הסימפטומים ,הימצאות של בעיות בריאות ארוכות טווח ,מחלות
כמו התקף לב ,סוכרת ומחלת סרטן ,מוגבלות בביצוע פעילויות כלליות ומוגבלות בתנועה –
מפחיתים את תפיסת הבריאות הטובה אצל מבוגרים .ממצא זה מחזק אפוא את ממצאיהם של
מחקרים קודמים שהצביעו על הלימה בין בריאות פיזית ותפקודית לבין תפיסת בריאות עצמית
) Komar et al., 2006; Lim et al., 2007; Park et al., 2012; Reddy et al., 2004; Sun et al.,
 ,(2007וסותר את טענותיהם של חוקרים אחרים שדיברו על חוסר הלימה בין תפיסת בריאות
עצמית לבין בריאות פיזית ) .(Daniel et al., 2003; Sen, 2002ממצא זה מלמד שהבריאות
הסובייקטיבית "הפנימית" מושפעת מהבריאות הפיזית "החיצונית".
מעבר למאפייני הבריאות הפיזית והמוגבלות הפיזית שהוזכרו קודם ,הצביעו הממצאים
על חמישה גורמי רקע מרכזיים המנבאים תפיסה עצמית של בריאות .אלה כוללים :קבוצת
אוכלוסייה ,מגדר ,מצב משפחתי ,תעסוקה והשכלה .ממצאי המחקר חשפו שהשייכות האתנית
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של המשתתפים במחקר נמצאה כמנבא המרכזי לתפיסת בריאות עצמית – המבוגרים הערבים
תופסים את בריאותם כטובה יותר מאשר המבוגרים היהודים .מצד אחד ,ממצא זה תומך
בממצאי הניתוח של הגל הראשון שהראו כי קבוצת הערבים דיווחה על בריאות טובה יותר
בהשוואה לקבוצת היהודים הוותיקים )שמואלי .(2008 ,מאידך ,ממצא בלתי צפוי זה שובר את
כל המוסכמות לגבי אי השיוויוניות בבריאות בין ערבים ליהודים .על פי ממצאי מחקרים
קודמים ,הערבים בישראל סובלים יותר מיהודים ממחלות כרוניות ,מסימפטומים ,מבעיות
בריאות ארוכות טווח וממוגבלות פיזית ,ותוחלת החיים שלהם קצרה מזו של היהודים
) .(Na'amnih, Muhsen, Tarabeia, Saabneh, & Green, 2010יתרה מזאת ,הספרות מגלה
שקבוצות מיעוט אתניות נוטות בדרך כלל לדווח על תפיסת בריאות עצמית טובה פחות מאשר
קבוצות רוב אתני ).(Park et al., 2012
ההבדל בין ערבים ליהודים בתפיסת הבריאות נמצא לאחר שנלקחו בחשבון גורמים כגון
מאפייני בריאות פיזית ומוגבלות פיזית .על כן ,אין להסביר ממצא זה באמצעות משתנים אלה
במחקר הנוכחי .ייתכן שההבדלים בין ערבים ליהודים בתפיסת הבריאות נובעים מגורמים
נוספים כגון מאפיינים תרבותיים ,דתיים או חברתיים שלא נלקחו בחשבון .ייתכן גם שההבדל
נובע מרצייה חברתית ומתפיסות עולם שונות בכל מה שקשור לתפיסת בריאות .הסברים אלו
מחזקים את ההגדרה של בריאות שמורכבת הן מרווחה פיזית ,נפשית וחברתית ,והן מהיעדר
מחלה ) .(WHOעל פי הגדרה זו ,ייתכן כי אדם שסובל מירידה בבריאותו הפיזית אך נהנה
מרשת משפחתית רחבה שדואגת לרווחתו הפיזית ,הנפשית והחברתית כמו אצל הערבים ,תופס
את בריאותו כטובה .במילים אחרות ,ייתכן שהערבים מייחסים חשיבות גדולה יותר לרווחה
הפיזית ,הנפשית והחברתית בקביעת תפיסת בריאות ,לעומת היהודים .כמובן ,יש לבדוק
הסברים אלה במחקרים אמפיריים עתידיים.
מגדר הוא משתנה רקע נוסף שהתגלה כמנבא תפיסת בריאות .נמצא שנשים תופסות את
בריאותן כטובה יותר מאשר הגברים .ממצא זה תומך בממצאי מחקרים מסוימים ) Cott et al.,
 ,(1999אך סותר ממצאי מחקרים אחדים שהצביעו על קשר הפוך ) Lim et al., 2007; Phillips
 .(et al., 2005אפשר כי הסבר לממצא זה קשור לגורמים נוספים שמשותפים לשני המינים ,כגון
בעיות בריאות פיזית .מניתוח משני שלא הוצג בפרק הממצאים מתברר שגברים במחקר הנוכחי
סובלים מבעיות בריאות כגון התקף לב ,סוכרת וסרטן יותר מאשר נשים .כאמור ,ממצאי
המחקר הנוכחי הראו שבעיות בריאות אלו מורידות מהתפיסה של בריאות טובה.
נוסף לכך ,מממצאי המחקר הנוכחי עולה כי מבוגרים שהיו במערכת זוגית בגל הראשון
מדווחים על תפיסת בריאות טובה יותר בגל השני לעומת מבוגרים שלא היו במערכת זוגית.
ממצא זה תומך בממצאי מחקרים קודמים שהצביעו על קשר דומה בין מצב משפחתי ותפיסת
בריאות ) .(Kull et al., 2010כמו כן ,בדומה לנמצא בספרות ,הממצאים הנוכחיים הראו
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שמבוגרים שעבדו בגל הראשון דיווחו על תפיסת בריאות טובה יותר בגל השני לעומת
מבוגרים שלא עבדו ) .(Cott et al., 1999; Kaleta et al., 2008; Luo et al., 2010התגלה גם
שאנשים משכילים תופסים את בריאותם כטובה יותר .ממצא זה תואם את ממצאיהם של
מחקרים קודמים שהצביעו באופן עקבי על קשר דומה ) Daoud et al., 2009; Molarius et al.,
 .(2007לבסוף ,ובניגוד לממצאי מחקרים קודמים ) ,(Lim et al., 2007לא נמצא במחקר הנוכחי
קשר בין גיל ותפיסת בריאות במודל הסופי .התרומה השלילית של גיל בניבוי תפיסת בריאות
טובה שהייתה במודלים הקודמים איבדה את מובהקותה לאחר הכנסתם של מאפייני בריאות
פיזית ומוגבלות פיזית .נראה שההשפעה של גיל על תפיסת הבריאות נבלמה על ידי מדדי
בריאות פיזית ומוגבלות פיזית שהם חזקים יותר בכוח הניבוי .ממצא זה מלמד שלגיל אין
השפעה ייחודית על תפיסת בריאות ושתפיסה זו תלויה במידה רבה בבריאות הפיזית
ובמוגבלות הפיזית.
ניתן להצביע על מספר מגבלות במחקר הנוכחי .ראשית ,על אף שהמחקר הוא אורכי,
היכולת לנבא קשר סיבתי בין המשתנים אינה מלאה .הווה אומר ,לא ניתן לקבוע בוודאות אם
תפיסת בריאות היא תוצאה בלעדית של התנהגויות בריאותיות או של גורמים נוספים ,וזאת
משום שבמחקר מסוג זה לא מתקיימים כל התנאים הנדרשים לאשר קשר סיבתי )דהיינו חלוקה
אקראית לשתי קבוצות והפעלת התערבות אצל קבוצת הניסוי( .מגבלה נוספת קשורה לגודל
המדגם ,וזאת בשל נשירת משתתפים מסוימים מהמחקר בין הגל הראשון לשני וכן בשל מספרם
הנמוך יחסית של המשתתפים הערבים במחקר .עם זאת ,השימוש במשקולות במחקר הנוכחי
עשוי לצמצם הטיה זו .למרות מגבלות אלה ,ניתן לציין שזהו מחקר ראשון מסוגו בישראל,
הבודק את ההשפעות הבריאותיות ארוכות הטווח של התנהגויות בריאותיות אצל אנשים
מבוגרים .עוד יתרון הוא שמערך מחקר מסוג זה מאפשר איסוף מידע אמין יחסית ללא הטיות
זיכרון.
לסיכום ,המחקר שתואר כאן מראה שלהתנהגויות בריאותיות יש השפעות ארוכות טווח
על תפיסת בריאות טובה .נמצא שפעילות גופנית קלה עד מאומצת משפרת את תפיסת הבריאות
אצל המבוגרים בישראל .יחד עם זאת ,נמצא שעישון והשמנת יתר מורידים מתפיסת בריאות
טובה אצלם .ממצאים אלה מצביעים על מרכזיותן של התנהגויות בריאותיות בקביעת תפיסת
בריאות ובריאות פיזית לאורך זמן .ממצאי המחקר אף מצביעים על יכולת התיווך והניבוי של
מאפייני בריאות פיזית ומוגבלות פיזית בקשר בין התנהגויות בריאותיות ותפיסת בריאות .נוסף
לכך ,תוצאות המחקר מאשרות את ההלימה בין בריאות פיזית ומוגבלות פיזית לבין תפיסת
בריאות .ממצאים אלה מלמדים כי חשוב לקחת התנהגויות בריאותיות אלה בחשבון בכל
תוכנית התערבות לשיפור בריאות פיזית ותפיסת בריאות לטווח ארוך אצל מבוגרים .כאמור,
תוכנית התערבות עתידית צריכה לעודד אנשים מבוגרים לאמץ התנהגויות מקדמות בריאות
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כגון פעילות גופנית ולשכנע אותם להימנע מהתנהגויות מסכנות בריאות כגון עישון והשמנת
 המחקר הנוכחי מצביע על תפיסת בריאות עצמית טובה, לבסוף.יתר כבר בגיל צעיר יותר
. וזאת למרות אי השוויוניות הידועה בבריאותם הפיזית לעומת היהודים,יחסית אצל ערבים
ממצא זה דורש בחינה חוזרת של ההבדלים בתפיסת הבריאות בין ערבים ליהודים במחקר
. תרבותיים ודתיים נוספים, תוך התחשבות בגורמים חברתיים,עתידי
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פרק 9
מנבאים של ירידה קוגניטיבית בקרב ילידי הארץ ,עולים
מברית המועצות לשעבר וערבים ישראלים בני  50ומעלה
ליאת איילון
עדי מאיר

סקירת ספרות
חקר התפקוד הקוגניטיבי בקרב האוכלוסייה המבוגרת מעורר עניין רב ,זאת ממספר סיבות.
ראשית ,יש כיום כמה טיפולים תרופתיים העשויים להאט או למנוע הידרדרות קוגניטיבית
בזקנה במידה שהדבר מתגלה בשלב מוקדם ) .(Carrière et al., 2009שנית ,כשל חמור בתפקוד
הקוגניטיבי מצריך היערכות מיוחדת לטיפול ולהשגחה ,ולפיכך מחייב זיהוי מוקדם והתארגנות
נכונה ) .(Robinson, Dickinson, Bamford, Exley, & Hughes, 2011לבסוף ,נמצא כי תפקוד
קוגניטיבי קשור באופן ישיר לתפקודים אחרים בחיי היומיום ואף מנבא מובהק של מוות
).(Deeg, Hofman, & van Zonneveld, 1990
יש לציין כי תפקוד קוגניטיבי אינו מקשה אחת ,אלא בנוי ממספר רב של תת תפקודים
) .(Treitz, Heder, & Daum, 2007לדוגמה ,תפקוד קוגניטיבי יכול להיות מורכב מהיבט מילולי
או ויזואלי ,מתהליכי למידה או היזכרות ועוד .אף תחומים אלו יכולים להיפרט לתת תחומים,
כגון למידה מילולית או למידה ויזואלית ,זיכרון מילולי לטווח קצר או זיכרון חזותי לטווח
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ארוך ועוד .כיוון שקיימת שונות רבה בין התחומים ומאפייניהם ,יש לסייג מסקנות לגבי תפקוד
קוגניטיבי ולהגדירן לתפקוד הספציפי שנבדק ).(Park, 2000
מחקרים מצאו שגיל הוא גורם הסיכון המרכזי לירידה בתפקוד הקוגניטיבי ) Wilson et
 .(al,. 2002עם זאת ,מרבית המחקרים הראשוניים בתחום בחנו את הקשר בין גיל לתפקוד
קוגניטיבי במחקרי חתך .מחקרים אלו מצאו כי תפקוד קוגניטיבי של צעירים טוב משל
מבוגרים ) .(Horn, 1968בעשורים האחרונים ,נטייתם של צעירים לתפקוד קוגניטיבי טוב יותר
הוסברה כירידה בתפקוד הקוגניטיבי של מבוגרים אף במחקרי אורך .מחקרים אלו מצאו שאכן,
גיל מהווה גורם סיכון משמעותי לירידה בתפקוד הקוגניטיבי ) .(Wilson et al., 2002תפקודים
ספציפיים אשר צפויים להיפגע עם הגיל הם מהירות עיבוד ) ,(Fisk & Warr, 1996זמן תגובה
) ,(Georgiou-Karistianis et al., 2006שטף מילולי ,זיכרון מילולי ותפקוד ביצועי ) executive
 .(van Hooren et al., 2007) (functionsלעומת זאת ,יכולות אחרות כגון זיהוי חזותי לטווח
קצר וזיכרון סדר טמפורלי לטווח קצר שומרות על יציבות גם בגיל מתקדם ) Sekuler,
 ,(McLaughlin, Kahana, Wingfield, & Yotsumoto, 2006ויכולות מסוימות כגון שליטה
באוצר מילים אף משתפרות בגיל הזקנה ) .(Long & Shaw, 2000לפיכך ,חשוב לציין כי לצד
תהליכים פתולוגיים המתרחשים בזקנה ,כגון דמנציה או פגיעה קלה בתפקוד הקוגניטיבי ) Ferri
 ,(et al., 2006יש גם תהליכים נורמליים המאופיינים בירידה קוגניטיבית במרבית התחומים ,אך
לא בכולם.
גם מידת השכלה קיבלה התייחסות רבה כגורם המגן בפני הירידה הקוגניטיבית
המתרחשת עם הגיל ) .(van Hooren et al., 2007אצל אנשים בעלי השכלה גבוהה שיעור
הירידה הקוגניטיבית נמוך יותר ,זאת משום שהם מתחילים מרף גבוה יותר ,כך שהירידה ,כפי
שהיא נמדדת על ידי המבחנים הקוגניטיביים ,באה לידי ביטוי רק בשלב מאוחר יותר
) & Chatfield, Matthews, Brayne, the Medical Research Council Cognitive Function
 .(Ageing Study, 2007; Cullum et al., 2000יש המתארים תופעה זו כ"רזרבה קוגניטיבית"
) .(Richards & Deary, 2005; Stern, 2002מונח זה מרמז על כך שהתנסויות מסוימות במהלך
החיים ,ביניהן גם רכישת השכלה גבוהה ,מגנות מפני ההידרדרות הקשורה לתהליכים נורמליים
או פתולוגיים בזקנה .כלומר ,התפתחות רזרבות קוגניטיביות בגיל צעיר עוזרת בשימור
התפקודים בגיל מבוגר ).(Stern, 2002
בדומה להשכלה ,גם פעילות קוגניטיבית נמצאה כגורם מגן בפני הירידה הקוגניטיבית
המתרחשת עם הגיל ) .(Ball et al., 2002הסבר אפשרי הוא כי שימוש תכוף ותרגול של
תפקודים קוגניטיביים עוזרים לשמרם .מנגד ,אי שימוש ביכולות קוגניטיביות מביא לדעיכה
ולירידה בתפקוד הקוגניטיבי ) .(Ball et al., 2002אחרים מצאו כי דווקא פעילות חברתית
עשויה להפחית את ההידרדרות הקוגניטיבית המתרחשת עם הגיל ) & Bassuk, Glass,
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 .(Berkman, 1999ההסבר לקשר בין פעילות חברתית להידרדרות קוגניטיבית הוצג כתוצר של
"טעם לחיים" המאפיין אנשים הלוקחים חלק בפעילויות כאלו .אף נמצא כי להשתתפות
בפעילויות חברתיות יש קשר ישיר לשינויים הורמונליים במוח ) & James, Wilson, Barnes,
.(Bennett, 2011
גם פעילות פיזית נמצאה כגורם המגן בפני הידרדרות קוגניטיבית ) Lautenschlager et
 .(al., 2008; Mechling, 2008מחקרים רבים מצאו כי אנשים הפעילים פיזית מוגנים יחסית
מפני ירידה קוגניטיבית ואפילו מפני דמנציה ,המתרחשת בגיל מאוחר ).(Weuve et al., 2004
ההשפעות המגנות של פעילות פיזית נמצאו אף במחקרים ניסויים ) Lautenschlager et al.,
 .(2008מנגד ,דיכאון נמצא כקשור לירידה בתפקוד הקוגניטיבי ),(Geerlings et al., 2000
ולעיתים קרובות אף משמש כסמן מקדים לירידה עתידית ולהופעה של דמנציה בקרב זקנים
).(Korczyn & Halperin, 2009
כמו כן ,קיימים הבדלי מגדר ברורים בתפקוד הקוגניטיבי ).(Chatfield et al., 2007
לדוגמה ,נשים נוטות לבצע מטלות מילוליות טוב יותר מגברים ) (Schaie, 1994ואילו גברים
מראים עליונות בביצוע מטלות חשבוניות ) (Kiefer & Sekaquaptewa, 2007או מטלות
הקשורות לראייה מרחבית ) .(Schaie, 1994אולם ,לרוב השונות בין המינים לא באה לידי ביטוי
בירידה בתפקוד הקוגניטיבי ,וזה נותר דומה בקרב שני המינים .עם זאת ,מחקרים מסוימים
מצאו אינטראקציה בין מגדר לגיל ולפיכך טענו לירידה גדולה יותר במהירות תפיסה וחשיבה
בקרב נשים ).(Meinz & Salthouse, 1998
עד כה ,נערכו מחקרים מעטים בלבד בנוגע להבדלים בתפקוד הקוגניטיבי בקרב בני
תרבויות שונות .מחקרים אלו מצאו כי אנשים מקבוצת הרוב נוטים לבצע טוב יותר מטלות
קוגניטיביות שונות ) .(Moody-Ayers, Mehta, Lindquist, Sands, & Covinsky, 2005עוד
נמצא ,כי אצל אנשים מקרב קבוצות מיעוט אתני יש ירידה גדולה יותר בתפקוד הקוגניטיבי ,וכן
נטייה לשינויים פתולוגיים גדולים יותר בזקנה .מחקרים מצאו כי לקבוצות של מיעוט אתני יש
סיכוי גבוה יותר לפתח דמנציה בגיל הזקנה לעומת קבוצת הרוב ).(Shadlen et al., 2006
בדומה למדינות רבות בעולם המערבי ,ישראל מתמודדת עם אוכלוסייה הולכת ומזדקנת.
המחקרים המעטים שנערכו בישראל בנוגע לתפקוד קוגניטיבי מצאו כי יש לאוכלוסייה
היהודית סיכוי דומה לפתח דמנציה כמו לשאר אוכלוסיית העולם המערבי ) Treves et al.,
 .(1986עם זאת ,מחקרים הראו כי אצל ערבים ישראלים קיים שיעור גבוה יותר של דמנציה,
שאינו מוסבר לחלוטין על ידי מצב כלכלי או השכלה ) & Bowirrat, Treves, Friedland,
 .(Korczyn, 2001במחקר שנערך בישראל ומבוסס על נתוני הגל הראשון של סקר הבריאות,
ההזדקנות והפרישה של אירופה ,לא נמצא קשר חזק בין השכלה לבין תפקוד חשבוני בקרב
עולים מברית המועצות לשעבר ,ואילו בקרב ישראלים וערבים ילידי הארץ נמצא קשר ישר בין
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השכלה לתפקוד במטלות חשבוניות .עוד נמצא כי מהגרים מברית המועצות לשעבר תפקדו
טוב פחות במטלה של זיכרון מילולי מיידי ואילו ערבים ילידי הארץ תפקדו טוב יותר במטלה
של היזכרות מילולית מעוכבת ).(Ayalon, Heinik, & Litwin, 2010
לאור השונות בביצוע מטלות קוגניטיביות בין קבוצות האוכלוסייה השונות כפי שנמצא
בגל הראשון של סקר הבריאות ,ההזדקנות והפרישה ) ,(Ayalon et al., 2010ולאור מיעוט
המחקרים בנושא של הבדלים בין קבוצות אוכלוסייה שונות בארץ ובעולם ,יש חשיבות לבחון
האם שונות זו באה לידי ביטוי גם במחקרי אורך .המחקר הנוכחי בחן את הירידה הקוגניטיבית
בקרב בני  50ומעלה ,והסתמך על נתוני סקר הבריאות והפרישה בגל הראשון והשני .נבחן
הקשר בין גיל ,השכלה ,מגדר ,קבוצת אוכלוסייה ,מספר מחלות כרוניות ,מצב תעסוקתי,
פעילות פיזית ,דיכאון ותפקוד קוגניטיבי בגל הראשון ,לבין הידרדרות קוגניטיבית כפי שבאה
לידי ביטוי בגל השני .השערת מחקר ראשונה הייתה כי תפקוד קוגניטיבי נמוך בגל הראשון
יימצא כמנבא להידרדרות קוגניטיבית .השערת מחקר שנייה הייתה כי בקרב קבוצות המיעוט
)עולי ברית המועצות לשעבר והערבים ילידי הארץ( יהיה שיעור גבוה יותר של הידרדרות
קוגניטיבית מאשר בקרב היהודים הוותיקים המהווים את קבוצת הרוב .השערת מחקר שלישית
הייתה כי גיל ,רמת השכלה ,תעסוקה ופעילות גופנית יהיו קשורים בקשר הפוך להידרדרות
קוגניטיבית בכל התחומים .השערת מחקר רביעית הייתה כי דיכאון ומחלות כרוניות יהיו
מנבאים להידרדרות קוגניטיבית .לא הייתה השערה ברורה לגבי אופן השפעתו של המגדר בגלל
אי הבהירות של מחקרי עבר בתחום.

מתודולוגיה
המדגם
מחקר זה מבוסס על נתוני הגל הראשון והשני של סקר הבריאות ,הפרישה והזקנה האירופי.
במחקר השתתפו  1,753ישראלים בני  50ומעלה אשר נלקחו עבורם מדדים של תפקוד
קוגניטיבי בגל הראשון והשני .לוח  9.1מתאר את מאפייני הנבדקים כפי שבאו לידי ביטוי בגל
הראשון .הגיל הממוצע של הנבדקים היה  63.9ומרביתם היו נשים ) .(56.6%קבוצת הוותיקים
הייתה הגדולה ביותר ) (78.8%ואילו הקבוצה המצומצמת ביותר הייתה של עולי ברית
המועצות לשעבר ).(5.4%
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מדדים קוגניטיביים
המדדים הקוגניטיביים נלקחו הן בגל הראשון )בשנים  (2006–2005והן בגל השני )–2009
 .(2010המשתנים התלויים נבנו כפער בין הגל השני לראשון .פער לטובת הגל הראשון פירושו
ירידה או הידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי ,ואילו יציבות בציון או שיפור בו הוגדרו כאי ירידה.
על מנת להימנע מאפקט רצפה ,נבדקים שקיבלו את הערך הנמוך ביותר בכל אחד מהמבחנים
הקוגניטיביים בגל הראשון לא השתתפו בניתוחים הנוגעים להידרדרות באותו תחום.
 .1התמצאות בזמן נבדקה בעזרת ארבע שאלות אשר נועדו להעריך את ידיעת המשתתפים לגבי
השנה ,החודש ,היום בחודש והיום בשבוע .כדי לשקף התמצאות כוללת בזמן סוכמו כל
התשובות הנכונות )טווח ציונים  .2 ;(4–0היכולת החשבונית נבדקה בעזרת ארבע שאלות.
השאלה הקלה ביותר הייתה" :אם הסיכוי להידבק במחלה הוא  ,10%כמה בני אדם מתוך
 1,000צפויים להידבק במחלה?" השאלה הקשה ביותר הייתה" :נניח שיש לך  2,000שקלים
בתוכנית חיסכון ,והתוכנית מרוויחה  10%בשנה ,כמה כסף יהיה לך כעבור שנתיים?"
משתתפים שהשיבו נכון על השאלה הראשונה הופנו ישירות לשאלה השלישית ,וקיבלו נקודה
נוספת על השאלה השנייה .אם לא ,הופנו המשתתפים לשאלה השנייה .רק מי שהשיב נכון על
השאלה השלישית ,נשאל את השאלה הרביעית )טווח ציונים  .3 ;(4– 0זיכרון מילולי מיידי
נבדק באמצעות מבחן היזכרות ברשימה בת עשר מילים & (Prince, Acosta, Chiu, Scazufca,
) .Varghese, 2003רשימת המילים הוצגה למשתתפים ותועד מספר המילים מתוכה שהוזכרו
באופן ספונטני על ידי המשתתף לאחר ההקראה הראשונה .בעבר ,נעשה שימוש במדד זה
בכמה מחקרים בינלאומיים )) (Prince et al., 2003טווח הציונים  .4 ;(10–0היזכרות מילולית
מעוכבת נבדקה חמש דקות לאחר מטלת הלמידה המילולית ,כאשר המשתתפים התבקשו
להיזכר ברשימת המילים באופן ספונטני )טווח הציונים  .5 ;(10–0שטף מילולי נבדק בעזרת
מטלת שטף שמות בעלי חיים .המשתתפים התבקשו לציין את שמות כל בעלי החיים העולים
בדעתם במשך דקה אחת .המשתתפים קיבלו נקודה אחת על כל שם נכון של בעל חיים.
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לוח  9.1מאפייני המדגם על פי נתוני הגל הראשון )(1,753
משתנה
גיל

קטגוריה

%

59-50

40.3

69-60

31.6

79-70

20.3

+80

7.8
(9.35) 63.9

גיל ממוצע )ס"ת(
מין

נקבה

56.6

השכלה

יסודית

32.4

תיכונית

34.3

גבוהה

33.3

ותיקים

78.8

ערבים

15.8

עולי בריה"מ

5.4

פחות משתי מחלות

51.4

שתי מחלות או יותר

48.6

קבוצת אוכלוסייה

תחלואה

(1.6) 1.8

מס' מחלות ממוצע )ס"ת(
מצב תעסוקתי

מועסקים

36.1

פעילות גופנית

פעילים במידה כלשהי

81.2

מדוכאים לפי Euro-D

32.1

דיכאון
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המשתנים הבלתי תלויים נלקחו בגל הראשון על פי דיווח אישי של הנבדקים :נתוני גיל )–50
 ,(+80 ,79–70 ,69–60 ,59מין ,השכלה )יסודית ,תיכונית ,גבוהה( ,קבוצת אוכלוסייה )ותיקים,
ערבים ישראלים ,עולים מברית המועצות לשעבר – על פי שפת מילוי השאלון ושנת עלייה
לישראל( ,תחלואה )פחות משתי מחלות או יותר( ,פעילות גופנית )פעילים במידה כלשהי או
לא( ,ומצב תעסוקתי )מועסק או לא מועסק( .דיכאון הוערך בגל הראשון על פי ה ,EURO-D-
מדד בן שנים עשר פריטים לאיתור דיכאון .כל פריט נע על סולם בין  0ל ,1-ככל שמידת
הדיכאון רבה יותר כך גם הציון במדד זה ,שנקבע באמצעות ריאיון פנים אל פנים .ציון גבוה מ-
 3מוגדר כדיכאון ).(Prince et al., 1999a; Prince et al., 1999b
ניתוח הנתונים
תחילה נערכו ניתוחים תיאוריים על מנת לאפיין את המדגם .לאחר מכן חושב ציון הידרדרות
כציון דיכוטומי המשקף הידרדרות או היעדר הידרדרות מהגל הראשון לשני עבור כל משתנה
קוגניטיבי בנפרד .לאחר חישוב קשרים דו משתניים בין כל אחד מהמשתנים הבלתי תלויים
שנאספו בגל הראשון לבין ציון ההידרדרות בכל אחד מהמבחנים הקוגניטיביים בנפרד ,חושבו
רגרסיות לוגיסטיות עבור כל אחד מהמדדים הקוגניטיביים בנפרד .כל המשתנים הבלתי תלויים
הוכנסו לכל אחת מהרגרסיות הלוגיסטיות בצעד אחד.

ממצאים
לוח  9.2מתאר את ציוני הנבדקים בכל אחד מהמדדים הקוגניטיביים בגל הראשון והשני
בהתאמה .ניתן לראות כי פרט למטלה של היזכרות מילולית מעוכבת ,חלה ירידה מובהקת בכל
המדדים מהגל הראשון לשני.
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לוח  9.2תפקוד קוגניטיבי בגל הראשון והשני
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מבחני  tנעשו לצורך השוואה בין ממצאים.
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קשרים דו משתניים בין הידרדרות בתפקוד קוגניטיבי למשתנים הבלתי תלויים
לוח  9.3מתאר את אחוז ההידרדרות בכל אחד מהתחומים הקוגניטיביים על פי מאפיינים
דמוגרפיים .במשתנה של התמצאות בזמן חלה הידרדרות אצל  17.5%מהנבדקים .סיכוי גבוה
יותר להידרדרות נמצא אצל נשים ,מבוגרים ,בעלי השכלה נמוכה ,נבדקים עם מספר מחלות
גבוה יותר ,בלתי מועסקים ,לא פעילים גופנית ונבדקים הסובלים מדיכאון .לא נמצאו הבדלים
על פי קבוצות אוכלוסייה .במטלות החשבוניות חלה ירידה אצל  35%מהנבדקים ,כאשר
ההידרדרות הגדולה יותר הייתה אצל מבוגרים ,בעלי השכלה נמוכה ,עולים מברית המועצות
לשעבר ,נבדקים עם מספר גבוה של מחלות ,נבדקים שאינם מועסקים ,שלא עוסקים בפעילות
גופנית והסובלים מדיכאון .במטלה של זיכרון מילולי מיידי חלה ירידה אצל  44.4%מהנבדקים,
כאשר מבוגרים ,נבדקים שאינם מועסקים ושלא עוסקים בפעילות גופנית היו בסיכון גבוה יותר
להידרדרות .במטלה של היזכרות מילולית מעוכבת נצפתה הידרדרות אצל  41.2%מהנבדקים.
מבוגרים ,בעלי השכלה נמוכה ונבדקים שלא עוסקים בפעילות גופנית נמצאו בסיכון גבוה יותר
להידרדרות .ירידה בשטף המילולי חלה אצל  39.8%מהנבדקים .במטלה זו ,נצפתה הידרדרות
נמוכה יותר אצל בעלי השכלה תיכונית ונבדקים המועסקים.
ניתוחים רב משתניים לניבוי הידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי
לוח  9.4מציג ניתוחים רב משתניים לניבוי הידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי .בניתוח הרב משתני
שנערך בנוגע להתמצאות בזמן נמצא כי מגדר ,גיל ,השכלה ופעילות גופנית קשורים באופן
מובהק להידרדרות בין הגלים .נשים ,אנשים מבוגרים יותר ,נבדקים עם השכלה נמוכה ונבדקים
שאינם עוסקים בפעילות גופנית נמצאו בסיכון גבוה יותר להידרדרות במטלה זו .במטלה
החשבונית ,מבוגרים יותר ,בעלי השכלה נמוכה ועולי ברית המועצות לשעבר נמצאו בסיכון
גבוה יותר להידרדרות ,וכך גם נבדקים שקיבלו ציון נמוך יותר בגל הראשון )כלומר ,הפגינו
ביצוע ירוד יותר במטלה( .במטלה של זיכרון מיידי מילולי היו בסיכון להידרדרות גברים,
אנשים מבוגרים יותר ,בעלי השכלה נמוכה יותר ,נבדקים שאינם מועסקים ,נבדקים שאינם
עוסקים בפעילות גופנית ונבדקים הסובלים מדיכאון .בנוסף ,נבדקים שקיבלו ציון נמוך יותר
בגל הראשון היו בסיכון גבוה יותר להידרדרות .בדומה ,גיל מבוגר היה גורם סיכון במטלה של
היזכרות מילולית מעוכבת ואילו השכלה תיכונית היוותה גורם מגן מפני הידרדרות במטלה זו.
בנוסף ,עולי ברית המועצות לשעבר היו בסיכון גבוה יותר להידרדרות וכך גם נבדקים לא
פעילים גופנית .גם ציון נמוך יותר בגל הראשון היה קשור להידרדרות בגל השני .גיל מבוגר
והשכלה נמוכה היוו גורמי סיכון במטלה של שטף מילולי .עולים חדשים מברית המועצות
לשעבר ונבדקים שקיבלו ציון נמוך יותר בגל הראשון נמצאו אף הם בסיכון גבוה יותר
להידרדרות במטלה זו.

 228ליאת איילון ועדי מאיר

לוח  9.3אחוז הידרדרות בכל אחד מהתחומים הקוגניטיביים על פי מאפיינים דמוגרפיים בגל הראשון

%

17.5

סך כל המידרדרים

התמצאות בזמן
χ2

---

חשבון

זיכרון מילולי מיידי

%
35.0

היזכרות מילולית
מעוכבת
χ2

---

שטף )בעלי חיים(

%
44.4

נשים
גברים

N=1,719

χ2

---

*6.2

19.5
14.9

N=1,578

%
41.2

n.s

36.6
33.0

N=1,604

χ2
--n.s

43.8
45.1

N=1,493

%
39.8
n.s

40.7
41.9

N=1,582

χ2

--38.4
41.5

גיל

מגדר

n.s

n.s

יסודית
תיכונית
גבוהה

59-50
69-60
79-70
+80
***33.7

22.9
15.6
9.9

ותיקים
ערבים
עולי
בריה"מ

10.9
15.2
23.5
46.2
41.6
32.8
30.2

n.s

17.2
21.3

11.2

***29.2 107.1
34.1
42.2
54.1
n.s

***47.1 14.8
44.2
40.8
**12.0

33.4
38.8
51.3

***39.1 34.7
44.6
50.5
59.4

*6.9

45.0
36.6
39.4

n.s

44.1
49.0
35.4

***35.4 22.2
42.7
45.1
64.3

**12.1

42.2
33.3
42.8

n.s

40.7
43.6
41.6

***36.7 29.6
43.5
39.3
41.9

השכלה

קבוצה
n.s

39.9
38.6
41.1

N=1,719

התמצאות בזמן

%

χ2

χ2

זיכרון מילולי מיידי
%

היזכרות מילולית
מעוכבת

שטף )בעלי חיים(
χ2

N=1,604

%

N=1,493

χ2

N=1,582

%

*5.3

חשבון
N=1,578

%

χ2

44.5

21.2

n.s

***37.9 14.7

43.5

14.1

n.s

32.4

לא עובד/ת 22.1
10.1
עובד/ת

42.0

44.3

***39.4 39.2
28.3

n.s

39.3

***47.4 20.3
40.6

39.5

37.3
**42.9 7.0
39.2

n.s

37.7
42.9

28.1
15.2
n.s

***p < .001

**p< .01

*p<.05

*4.1

n.s

***44.0 28.9
33.4

בלתי
פעיל/ה
פעיל/ה
**51.1 10.3
43.0

23.3

*47.8 5.8
40.0

***39.3 20.2

n.s

*39.7 4.7
39.9

שתיים
ומעלה
פחות
משתיים

לוח ) 9.3המשך(

מחלות
כרוניות

מצב
תעסוקתי

פעילות
גופנית

דיכאון
*5.9

47.5
42.7

41.2

41.2

40.7

14.4

n.s

מדוכא/ת
לא
מדוכא/ת
32.8

מבחני חי בריבוע נערכו לצורך בחינת ההידרדרות.
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ותיקים
ערבים
עולי
בריה"מ

יסודית
תיכונית
גבוהה

59-50
69-60
79-70
+80

גברים
נשים

N=1,562

התמצאות בזמן

OR

CI

*1.84-1.02 1.37

1.87-0.89 1.29
**3.11-1.33 2.04
***10.29-3.55 6.05

חשבון
N=1,482
OR

2.25-1.34 1.74

1.54-0.85 1.15
***2.96-1.41 2.05
***6.95-2.27 3.97

N=1,507

זיכרון מילולי מיידי
OR

CI

*0.96-0.59 0.75

2.39-1.34 1.79
***4.30-2.03 2.96
***9.78-3.10 5.51

1.57-0.65 1.01

1.94-0.45 0.93

***0.59-0.31 0.43
***0.37-0.18 0.26

1.27-0.57 0.85
***4.61-1.54 2.67

***0.79-0.42 0.57
***0.64-0.32 0.45

1.32-0.62 0.90
2.32-0.72 1.29

*0.91-0.45 0.64
***0.67-0.29 0.44

CI

לוח  .9.4ניתוחים רב משתניים לניבוי ההידרדרות הקוגניטיבית בכל אחד מהתחומים

מגדר

גיל

השכלה

קבוצה

מחלות
כרוניות

פחות
מ 2-
שתיים
ומעלה

1.56-0.85 1.15

1.38-0.82 1.07

1.31-0.79 1.02

שטף )בעלי חיים(

היזכרות מילולית
מעוכבת
N=1,403
OR

OR

0.92

***1.66
***2.00
***5.09

2.21-1.24
2.90-1.37
8.95-2.90

1.18-0.72

CI

N=1,476
CI

1.10-0.67 0.86

***2.40-1.34 1.79
***3.61-1.70 2.47
***11.90-3.51 6.49

***0.66-0.36 0.48
***0.61-0.30 0.43

1.12-0.51 0.76

***0.41
***0.38

0.70

3.78-1.21

0.56-0.29
0.54-0.27

1.03-0.47
***2.95

**2.14

5.49-1.58

1.59-0.95 1.23

0.94

1.21-0.73

פעיל/ה
לא
פעיל/ה

לא עובד/ת
עובד/ת

לוח ) 9.4המשך(

מצב
תעסוקתי

פעילות
גופנית

דיכאון

לא
מדוכא/ת
מדוכא/ת

ציון בתחום בגל
ראשון

-2log likelihood

N=1,562

התמצאות בזמן

OR

CI

1.22-0.58 0.84

*2.09-1.03 1.47

חשבון

זיכרון מילולי מיידי

OR

*0.67

CI

1.02-0.51

N=1,507
CI

0.92-0.52

N=1,482
OR

0.76

*1.54

2.16-1.09

**1.57

2.20-1.12

שטף )בעלי חיים(

היזכרות מילולית
מעוכבת
N=1,403
CI

OR

CI

N=1,476
OR

1.10

1.47-0.83

1.03

1.38-0.77

1.75-0.92 1.27

*2.11-1.05 1.49

1.72-0.98

1.32

1.95-1.12

1.59-0.94 1.22

1.85-0.94

1.35-0.78 1.02

***3.38-2.48 2.89

1.30

1.26

***2.56-2.08 2.31

**1.48

1.67-0.96

***2.16-1.78 1.96

1,261.0

*p<.05

1,612.9

***1.20

1,578.9

**p< .01

1.23-1.17

1,635.7
***p < .001

1,588.3

רגרסיה לוגיסטית נערכה לצורך בחינה רב משתנית.

רווח בר סמך  ; CI=confidence interval -יחס הסיכונים .OR=odds ratio -
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דיון
מחקר זה בחן גורמים הקשורים להידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי בקרב ישראלים שהשתתפו
בגל הראשון והשני של סקר הבריא ות והפרישה האירופי .באופן עקבי ,ניתן לומר כי גיל
והשכלה הם מנבאים של הידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי .קבוצת העולים מברית המועצות
לשעבר נמצאה בסיכון לירידה בשלוש מתוך חמש מטלות שנבדקו .פעילות גופנית נמצאה
כגורם מגן מפני הידרדרות בארבע מתוך חמש מטלות ,ואילו ביצוע נמוך בגל הראשון נמצא
כגורם סיכון בארבע מטלות.
המחקר מראה כי פרט למטלה של היזכרות מילולית מעוכבת ,חלה ירידה מובהקת
בביצוע כל אחת מהמטלות בין הגל הראשון לשני .עם זאת ,ראוי לציין כי קיימת שונות רבה
באחוזי ההידרדרות במטלות השונות .בעוד שבמטלת ההתמצאות בזמן חלה הידרדרות רק
בקרב  17.5%מהאוכלוסייה ,בשאר המטלות חלה הידרדרות בקרב שליש מהאוכלוסייה לפחות,
כאשר במטלות של זיכרון מילולי מיידי והיזכרות מילולית מעוכבת היה אחוז המידרדרים
הגבוה ביותר .עם זאת ,לא נמצא הבדל מובהק בממוצעים של מטלות ההיזכרות בין שני הגלים.
ייתכן כי מטלה זו מושפעת במידה מסוימת מידע קודם לגבי דרישות המבחן ,כך שנבדקים
שכבר נבחנו בעבר יודעים מראש שיידרשו לזכור את רשימת המילים .יתרה מכך ,מדובר בדיוק
באותה רשימה בשני הגלים ,כך שניתן לראות כי הייתה הפנמה של המילים לטווח הארוך אשר
סייעה בשליפתן בגל השני.
כצפוי וכפי שתועד היטב הן במחקרי חתך והן במחקרי אורך ) Horn, 1968; Wilson et
 ,(al., 2002גיל נמצא כגורם סיכון הגבוה ביותר להידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי .גם השכלה
נמצאה כמנבא מובהק של הידרדרות בתפקוד הקוגניטיבי .בנוסף ,נבדקים שהתפקוד
הקוגניטיבי שלהם היה נמוך יותר בגל הראשון נטו להידרדרות .כלומר ,המחקר מצביע על
תהליך של הידרדרות קוגניטיבית שבמקרים רבים בא לידי ביטוי כבר בגל הראשון .במשימה
של התמצאות בזמן לא נמצא קשר מובהק בין התפקוד בגל הראשון לבין ההידרדרות בגל
השני ,אולי מכיוון שזו המטלה הקלה ביותר ואחוז המידרדרים בה נמוך יחסית .כלומר ,ייתכן
כי הידרדרות במטלה זו משקפת פתולוגיה עמוקה יותר בעלת מאפיינים יחודיים ולא נטייה
כמעט נורמטיבית כמו במטלות האחרות ,שאחוז גבוה מהאנשים הראה הידרדרות בהן בין שני
הגלים.
בדומה להשכלה ,כך גם תעסוקה מהווה מעין "רזרבה קוגניטיבית" ).(Stern, 2006
במחקר זה לא בחנו את סוג התעסוקה אלא רק אם הנבדק היה מועסק או לא .לפיכך ,ניתן
לטעון כי תעסוקה יכולה להוות גירוי אינטלקטואלי ,פיזי וחברתי – או שילוב של השלושה.
בכל מקרה ,במחקר הנוכחי נמצא כי תעסוקה משמשת כגורם מגן מפני הידרדרות קוגניטיבית
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רק במטלה של זיכרון מילולי מיידי .לעומת זאת ,פעילות גופנית נמצאה כגורם מגן בכל
המטלות פרט למטלת שטף מילולי של שמות בעלי חיים .ממצא זה חוזר ומחזק ממצאי עבר
התומכים בקשר בין פעילות גופנית לבין תפקוד קוגניטיבי ) Ball et al., 2002; Weuve et al.,
 .(2004כלומר ,המחקר מראה כי במרבית המטלות ,פעילות גופנית משמעותית יותר מתעסוקה
כגורם מגן מפני הידרדרות בתפקוד קוגניטיבי.
מעניין לציין כי דיכאון נמצא כמנבא של הידרדרות קוגניטיבית רק במטלה של זיכרון
מילולי מיידי .זאת בניגוד למחקרי עבר שמצאו כי דיכאון הוא סמן ראשוני לירידה קוגניטיבית
) .(Yaffe et al., 1999ייתכן כי השימוש במגוון של מבחנים קוגניטיביים המעריכים יכולות
שונות הוא שאחראי לממצא זה ,המעיד כי דיכאון אינו מנבא ירידה קוגניטיבית באופן אחיד,
אלא רק במטלות ספציפיות.
בנוגע להבדלים מגדריים ,נמצא כי נשים נטו להידרדרות במטלה של התמצאות בזמן
ואילו גברים נטו להידרדרות במטלה של זיכרון מילולי מיידי .למיטב ידיעתנו ,לא קיימים
הבדלי מגדר ברורים בביצוע של מטלות התמצאות בזמן .לפיכך ,קשה להסביר ממצא זה.
לעומת זאת ,מחקרי עבר מצאו כי נשים מתפקדות טוב יותר במטלות מילוליות מגברים
) .(Schaie, 1994ייתכן כי יכולות אלו באות לידי ביטוי בתפקוד הקוגניטיבי ,כאשר אצל נשים
יש ירידה נמוכה יותר במטלות אלו.
במחקר הנוכחי נמצא הבדל בין עולים מברית המועצות לשעבר לבין ישראלים ותיקים
בהידרדרות במטלות החשבוניות ,כאשר העולים מברית המועצות לשעבר הראו הידרדרות
גבוהה יותר .לעומת זאת ,במחקר החתך נמצא כי בקרב ערבים ישראלים וקבוצת הוותיקים חלה
ירידה בביצוע המטלות החשבוניות ככל שהשכלתם הייתה נמוכה יותר ,ואילו קבוצת העולים
הפגינה ביצוע טוב יותר בלי קשר לרמת ההשכלה ) .(Ayalon et al., 2010לפיכך ,ייתכן כי
הממצא הנוכחי מהווה רגרסיה אל הממוצע .המשך המחקר עם גלים נוספים עשוי לשפוך אור
על ממצא זה ולהבהיר את דפוסי ההידרדרות בקרב קבוצות האוכלוסייה השונות .גם במטלות
של היזכרות מילולית מעוכבת ושטף מילולי היו העולים מברית המועצות לשעבר בסיכון גבוה
יותר להידרדרות .ייתכן כי הדבר נובע מקושי לבצע את המטלות המילוליות בשפת האם שלהם,
אשר סביר כי השתמשו בה פחות מאז העלייה לישראל לפני כשני עשורים .כמובן ,יש לבחון
ממצאים אלו באופן ביקורתי ,בשל השיעור הנמוך של עולי ברית המועצות במדגם הנוכחי.
למרות ייחודיותו של המחקר ,יש לו מספר מגבלות הדורשות התייחסות .ראשית ,כפי
שכבר צוין ,מדובר במחקר בן שני גלים בלבד ,אשר מוגבל ביכולתו לתאר שינויים כפונקציה
של זמן .שנית ,נבחן מספר מצומצם יחסית של מטלות קוגניטיביות ,אשר אינן מייצגות את
טווח היכולות הקוגניטיביות הניתן למדידה .עם זאת ,ראוי לציין כי היתרון של מטלות אלו
טמון בעובדה כי מרביתן תוקפו ואיכויותיהן הפסיכומטריות נבדקו במדגם נרחב של סקר
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 הזקנה והפרישה האירופי ונמצאו מתאימות להעברה לקבוצות אוכלוסייה שונות,הבריאות
 מגבלה נוספת של המחקר טמונה במספר המצומצם יחסית של.(Börsch-Supan et al., 2005)
 ראוי לציין כי כל המשתנים נבדקו על סמך, עם זאת.משתנים בלתי תלויים שנבדקו בו כמנבאים
.תיאוריה ומחקר קודם בתחום
 מחקר זה תורם להבנת השינויים הקוגניטיביים בקרב האוכלוסייה,למרות מגבלותיו
 גיל והשכלה הם המשתנים המנבאים העקביים, ונמצא בו כי בדיוק כמו בשאר העולם,בישראל
 עוד נמצא כי עולים מברית המועצות לשעבר.ביותר הידרדרות קוגניטיבית בקרב ישראלים
נמצאים בסיכון גבוה יותר להידרדרות לעומת הישראלים הוותיקים בכמה מטלות הכוללות
.שפה ויכולת חשבונית
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פרק 10
שימוש בשירותים לסיוע בבית בקרב שלוש קבוצות
גיל של זקנים
אסתר יקוביץ

מבוא
שיעור הזקנים עולה בהתמדה ובמהירות בכל העולם המפותח .גידול זה מלווה בעלייה בשיעור
הזקנים הלוקים במוגבלויות תפקודיות ובמחלות ממושכות ).(Crews & Zavotka, 2006
התחזיות מצביעות כי בישראל שיעור הגידול בקבוצת בני  80ומעלה יהיה גבוה יותר מאשר
בכל קבוצת גיל אחרת )פלטיאל ספולקר ,קונילקו ומלדונדו .(2011 ,העלייה בגיל מוצאת את
ביטויה בצורך הולך וגדל בסיוע בתפקוד יומיומי ובשימוש מוגבר בשירותים לטיפול בית
) ,(Hendriksen, Schroll, & Schultz-Larsen, 2004המיועדים לאפשר לזקנים המוגבלים
בתפקודם לשמר את עצמאותם ,להמשיך להתגורר בבתיהם בקהילה ולהזדקן בהם.
עם העלייה בגיל עולה שיעור המוגבלות התפקודית ועמו הולך ועולה שיעור המשתמשים
בשירותים לטיפול בית .כ 17%-מכלל הזקנים בגיל פרישה בישראל )נשים מגיל  62וגברים
מגיל  (67זכאים לגמלת סיעוד ,כאשר הרוב המוחלט של מקבלי גמלה זו הם מעל גיל 75
)הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .(2011 ,שיעור הרשומים למחלקות לשירותים חברתיים
ברשויות המקומיות מראה כי בני  65ומעלה מהווים  33.5%מכלל מקבלי השירותים ,כאשר
239
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מתוכם  47.3%הם בני  75ומעלה )ברודסקי ,שנור ובאר .(2011 ,לנוכח התחזיות לגבי גידול
בשיעור הזקנים ביותר ,צפוי כי הביקוש והצרכים בתחומים אלה ילכו ויגדלו בצורה
משמעותית .אולם ,חסרים מחקרי אורך הבודקים את השינויים שעוברים על זקנים עם העלייה
בגיל ,בפרט באשר להיקף השימוש בשירותים שונים לטיפול בית.
הגידול המשמעותי בהיקף הצרכים הצפוי מעלה שאלות רבות לגבי המידה שבה
המערכות הקיימות מסוגלות לתת מענה לצרכים הגדלים והולכים .לנוכח מגמה זו חשוב ללמוד
את הדפוסים הקיימים והמגמות המסתמנות לגבי שימוש בשירותים לטיפול בית בקרב קבוצות
גיל שונות של זקנים ואת השינויים שחלים בשימוש בהם לאורך זמן .כמו כן חשוב להבין את
הגורמים המעצבים את דפוסי השימוש בסוג שירותים אלה .למחקר המוצג בפרק זה יש ,אם כן,
שלוש מטרות .ראשית ,נבחן הבדלים בשימוש בשירותים לטיפול בית בקרב שלוש קבוצות של
זקנים ועד כמה חלו שינויים בדפוסי השימוש בשירותים אלו בין השנים  2006–2005ו –2009-
 .2010שנית ,נבדוק עד כמה שימוש בסוג שירות אחד מקזז שימוש בסוג שירות אחר .שלישית,
נבחן את הגורמים המסבירים שימוש בשירותים לטיפול בית.

סקירת ספרות
שירותים לסיוע בבית לזקנים מיועדים לסייע לאנשים זקנים המוגבלים בתפקודם על מנת
לאפשר להם הזדקנות בביתם ובסביבתם הטבעית .שירותים אלה כוללים שירותים חברתיים
ואישיים כמו טיפול בית הניתן על ידי מטפלות בית )כולל טיפול אישי והשגחה( ,ארוחות
מוכנות ועזרה ביתית.
מסגרת תיאורטית להבנת הגורמים הקשורים לשימוש בשירותים
לצורך הבנת הגורמים המסבירים שימוש בשירותים לטיפול בית נתבסס על המודל ההתנהגותי
של אנדרסן ) .(Andersen, 1995; Andersen & Newman, 1973מודל תיאורטי זה פותח במקור
כדי להבין אילו גורמים מנבאים שימוש בשירותי בריאות ,אולם הוא שימש גם להבנת הגורמים
המסבירים שימוש בשירותים לטיפול ממושך ,בכלל זה טיפול בית ) ;Bradley et al., 1998
 .(Kempen & Suurmejer, 1991המודל ההתנהגותי מכיל שלוש קבוצות של משתנים הקשורים
לשימוש בשירותים .1 :משתנים בעלי הטיה טבעית ) ,(predisposing variablesשהם מאפיינים
אישיים ,הכוללים מאפיינים סוציו-דמוגרפיים הגורמים לאנשים לנטות לחפש עזרה וטיפול בעת
הצורך ) .2 ;(Surood & Lai, 2010משתנים מאפשרים ) ,(enabling variablesהכוללים קיומם
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וזמינותם של משאבים אישיים ,כלכליים וחברתיים המאפשרים נגישות לשירותים פורמאליים;
 .3מאפייני צורך ) ,(need variablesהכוללים מצב בריאות ,מוגבלות תפקודית וסימפטומים
שונים ,המשקפים צורך בקבלת טיפול וסיוע .על פי המודל התיאורטי ,ככל שמצבו הבריאותי
והתפקודי של הזקן ירוד יותר כך הוא ישתמש יותר בשירותי בריאות וסיעוד )למשלBagshaw et ,
 .(al., 2009בין שלוש קבוצות המשתנים קיימת אינטראקציה המסבירה את מידת השימוש
בשירותים .אולם ,מידת השפעתם של המשתנים על השימוש בשירותים משתנה בהתאם לסוג
השירות ).(Pot et al., 2009
הגרסה המעודכנת יותר של המודל מתייחסת לשלוש קבוצות המשתנים הללו בקשר
לפרט וגם לקונטקסט ) (Andersen, 2008וליחסי הגומלין שביניהם .באופן זה ,המשתנים
הקונטקסטואליים המתייחסים לסביבה ולמערכת השירותים שבה כוללים משתנים בעלי הטיה
טבעית )למשל ,גודל האוכלוסייה הזקנה( ,משתנים מאפשרים )למשל ,נגישות ,קריטריוני זכאות,
תחבורה( ומשתני צורך )למשל ,שיעורי תחלואה ומוגבלות(.
הקשר בין מאפיינים סוציו -דמוגרפיים )משתנים בעלי הטיה טבעית( לבין שימוש בשירותים
לטיפול בית
מחקרים שונים מצביעים על קשרים ,חלקם עקביים וחלקם לא עקביים ,בין מאפיינים סוציו -
דמוגרפיים שונים לבין שימוש בשירותי רווחה בכלל .מחקרים שבדקו את הקשר שבין גיל לבין
שימוש בשירותים לטיפול בית הצביעו על ממצאים לא עקביים .1 :עם העלייה בגיל עולה
השימוש בשירותים .למשל ,בפינלנד נמצא כי העלייה בגיל אצל זקנים הייתה קשורה לשימוש
רב יותר בשירותים לטיפול בית ) .(Noro, Hakkinen, & Laitinen, 1999באותו מחקר נמצא כי
גם מגורים לבד היו קשורים לשימוש רב יותר בשירותים לטיפול בית .גם בקנדה ) Rosenberg
 (& Moore, 1997נמצא כי עם העלייה בגיל עלה השימוש בטיפול בית .במחקר אחר ) Wallace,
 (Lockhart, & Boyle, 2007נמצא כי גיל גבוה וגם אלמנוּת היו קשורים לשימוש רב יותר
בשירותים לטיפול בית ) .2 ;(Stoddart, Whitley, Harvey, & Sharp, 2002אין קשר בין גיל
לבין שימוש בשירותים לטיפול בית .מחקרים רטרוספקטיביים ) & Condelius, Hallberg,
Jakobsson, 2011; Forma, Rissanen, Aaltonen, Raitanen, & Jylha, 2009; Jakobsson,

 (Bergh, Ohlen, Oden, & Gaston-Johansson, 2007הראו כי שימוש בשירותי בריאות ורווחה
לא היה קשור דווקא לגיל מבוגר יותר או למגדר ,אלא למידת הקרבה של האדם למוות ולמספר
השנים שנותרו לו לחיות .נמצא כי בשנה האחרונה לחיים עולה השימוש בשירותים לטיפול
בית פי כמה מאשר בקרב בני אותו גיל שלא נפטרו בשנה שלאחר מכן .במחקר אחר נמצא כי
כאשר מחזיקים קבוע מצב תפקודי ותמיכה חברתית ,אזי גיל ומגדר אינם קשורים לשימוש
בשירותים בבית ובקהילה ) .3 ;(Benjamin, 2001העלייה בגיל קשורה לעלייה בשימוש
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בשירותים ,אך מאוחר יותר חלה ירידה בשימוש בהם ,תלוי בסוג השירות ) Alkema & Reyes,

.(2006; Forma, 2011
ממצאים בלתי עקביים נמצאו גם לגבי הקשר שבין מגדר לשימוש בשירותים לטיפול
בית .בארצות הברית ) (Katz, Kabeto, & Langa, 2000נמצא כי נשים קיבלו מספר שעות
שבועיות של טיפול בית שווה לגברים ,הגם שיותר נשים היו מוגבלות בתפקודן וגרו לבד.
במחקר שהשווה שימוש בשירותי בריאות וטיפול בית בין קבוצות אתניות שונות נמצא כי נשים
היספניות קיבלו פחות טיפול סיעודי בבית בהשוואה לגברים ממוצא לא היספני ) Dunlop,
 .(Manheim, Song, & Chang, 2002במחקר אורך )(Netithanakul & Soonthorndhada, 2009
נמצא כי עם העלייה בגיל השתמשו נשים זקנות במספר רב יותר של שירותים לעומת גברים
זקנים .מחקרים אחרים )למשל (Boaz & Hu, 1997 ,מצאו כי נשים זקנות קיבלו פחות עזרה
בלתי פורמאלית ,מה שהגדיל את הצורך בעזרה פורמאלית.
הקשר בין משתנים מאפשרים לבין שימוש בשירותים לטיפול בית
מחקרים שונים מצביעים על הקשר שבין מצב משפחתי ,צורת מגורים ,מספר ילדים ומצב
כלכלי לבין שימוש בשירותים לטיפול בית .כלומר ,אנשים שגרו לבד ,אנשים לא נשואים ואלה
שהיו להם ילדים השתמשו יותר בשירותים לטיפול ממושך .נמצא כי צורת מגורים ומצב
משפחתי קשורים לשימוש בשירותים לטיפול בית ) .(Jenkins & Laditka, 2003מחקרים
נוספים ) (Bowling & Grundy, 1997; Crets, 1996מצאו כי גודל משק הבית והיקף התמיכה
הבלתי פורמאלית ניבאו שימוש בעזרה ביתית ,בטיפול אישי ובארוחות מוכנות .בדרום קוריאה
) (Kim, Cho, & Kyung, 2006נמצא כי מצב משפחתי )נשואים( ומצב בריאותי ותפקודי ירודים
היו קשורים לשימוש רב יותר בשירותים לטיפול בית לעומת פנייה לסידור מוסדי.
הקשר בין משתני צורך לבין שימוש בשירותים לטיפול בית
מחקרים מצביעים על קשר חיובי חזק בין משתני צורך כמו תחלואה כרונית ,בריאות נפש ומצב
תפקודי לשימוש בשירותים לטיפול בית ) ;Borrayo, Salmon, Polivka, & Dunlop, 2002
 .(McCusker, Karp, Cardin, Durand, & Morin, 2003; Noro et al., 1999במחקר SHARE
שנערך בעשר מדינות באירופה ) Peytremann-Bridevaux, Voellinger, & Santos-Eggimann,
 (2008נמצא כי לרמת דיכאון היה קשר חיובי מובהק לשימוש בשירותים לטיפול בית ועזרה
ביתית ,ללא תלות בתחלואה .מחקרים נוספים ) Kempen & Suurmeijer, 1991; Larsen,
& Schroll, & Avlund, 2006; Larsson, Thorslund, & Kareholt, 2006; Meinow, Kåreholt,

; (Lagergren, 2005; Simning et al., 2010; Stoddart et al., 2002מצאו כי ירידה תפקודית
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פיזית וקוגניטיבית ,בעיות ראייה ,נפילות וקושי בשליטה בסוגר השתן ,הערכת בריאות ירודה,
בעיות בבריאות נפשית וירידה קוגניטיבית היו קשורים לשימוש רב יותר בשירותים לטיפול
בית.
מחקרים מצביעים על שילוב בין הגורמים כמסביר שימוש בשירותים לטיפול בית
) .(Alkema, Reyes, & Wilber, 2006פורטר ) (Porter, 2000טוענת כי השימוש בטיפול בית
הוא תופעה מורכבת ,ועל מנת להבינה יש צורך במעקב אחר שינויים שחלים בשימוש בסוג
שירותים זה לאורך זמן .לכן ,לטענתה ,המודל ההתנהגותי של אנדרסן לא הניב מסקנות חד
משמעיות .נדרשים מחקרי אורך כדי להבין תופעה זו וכאלה נערכו מעט מאוד.
אפקט הקיזוז בין שימוש בשירותי רווחה שונים
בביקורת על המודל של אנדרסן נטען כי אין הוא מתייחס למידה שבה שימוש בסוג שירות אחד
קשור לשימוש בסוג שירות אחר .בהקשר זה קיימות כמה גישות להבנת דפוסי שימוש
בשירותים שונים והקיזוז ביניהם .לפי גישת "אפקט הקיזוז" )Shemo, 1986–) (offset effect
 ,(1985שימוש בסוג אחד של שירות תורם לצמצום השימוש בסוג אחר של שירות .למשל,
קבלת שירותים לטיפול בית עשויה לצמצם שימוש בשירותי בריאות ) ;McCusker et al., 2001
 .(Byles, Powers, Chojenta, & Warner-Smith, 2006על פי דפוס אחר ,מי שמשתמש בסוג
אחד של שירות ייטה להשתמש גם בשירותים אחרים .למשל ,מחקר שנערך באנגליה
) (Themessl-Huber, Hubbard, & Munro, 2007מצא כי זקנים מעל גיל  80הרבו להשתמש הן
בשירותי בריאות והן בשירותי רווחה שונים ,בעיקר בטיפול בית אישי ,בעזרה ביתית ובמוקד
מצוקה קהילתי .על פי גישה נוספת אין קשר בין הדברים ושימוש בסוג אחד של שירות אינו
בהכרח קשור לשימוש בשירות אחר .למשל ,לא נמצא קשר בין ביקורים במרכז יום לקשישים
מוגבלים בישראל לשימוש בשירותי בריאות שונים ).(Iecovich & Biderman, 2012
שירותים לטיפול בית בישראל
בישראל ,סוגים שונים של שירותים לטיפול בית ניתנים על ידי כמה גופים ועל בסיס
קריטריונים שונים :חוק בריאות ממלכתי ,שנחקק בשנת  ,1994קובע כי שירותים רפואיים
יסופקו גם בביתו של החולה .במסגרת זו פיתחו קופות החולים יחידות לטיפול רפואי בבית
) (home health careהמוענק לאנשים חולים שמרותקים לבתיהם .עם מקבלי שירותים אלה
נמנים בעיקר אנשים זקנים .טיפול רפואי בבית ניתן על ידי צוות רב מקצועי האחראי למתן
טיפול ולניטור מחלות כרוניות ו/או סופניות .במקביל ,ניתנים שירותים לטיפול בית ) home
 (careלזקנים המוגבלים בתפקודם .שירותים אלה כוללים טיפול אישי והשגחה מידי מטפלת
והם ניתנים באמצעות גמלאות סיעוד מתוקף חוק ביטוח סיעוד ,שנחקק בשנת  .1986החוק
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מקנה לכל זקן שהגיע לגיל פרישה זכות לגמלה אם הוא מוגבל בתפקודו ועונה לקריטריונים
של מבחני הכנסה ומבחן תלות המעריך את מידת מוגבלותו בביצוע פעולות יומיומיות .על סמך
ציון תלות שמקבל הזקן )במידה שעבר את סף הניקוד המזכה בגמלה( נקבעת רמת הגמלה
שהוא זכאי לה .השירותים הניתנים כוללים טיפול אישי ועזרה ביתית בהיקף של  22–5שעות
שבועיות )תלוי ברמת ההכנסה ובמידת המוגבלות התפקודית( .זקנים המעוניינים בכך ,יכולים
להמיר את השירותים לטיפול בית בביקורים במרכז יום או לשלב ביניהם ),(Iecovich, 2012
אולם רק אחוז קטן )כ (8%-בוחרים להשתמש בסוג שירות זה .ב 2012-קיבלו כ 153,000-זקנים
גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי )המוסד לביטוח לאומי ,(2012 ,והם מהווים כ 16%-מכלל
האוכלוסייה הזקנה בישראל .זקנים בעלי הכנסות נמוכות אשר אינם זכאים לגמלת סיעוד
מהמוסד לביטוח לאומי אך מתקשים בניהול משק ביתם ,עשויים לקבל סיוע באמצעות שירותי
הרווחה המוניציפאליים ,המספקים ארוחות מוכנות ועזרה ביתית .גם שירותים אלה ניתנים על
בסיס מבחן הכנסות ומסופקים למספר קטן של אנשים .במסגרת זו נהנים מטיפול אישי 0.1%
מהזקנים ,ו  0.6%-מקבלים עזרה ביתית .יש גם זקנים בעלי ביטוחים סיעודיים
משלימים/פרטיים אשר מזכים אותם במימון של טיפול אישי בבית במידה שהם מוגבלים ברוב
פעולות היומיום .במקרים אלה מקבל הזקן קצבה חודשית והוא רשאי להשתמש בה כראות
עיניו .מחקר זה יתמקד במערכת השירותים הממומנים על ידי המדינה.
על בסיס סקירת הידע הקיים ועל בסיס המודל ההתנהגותי של אנדרסן ועמיתיו
) ,(Andersen, 1995השערות המחקר הן .1 :גיל מבוגר ומוגבלות תפקודית קשורים לשימוש
בשירותים שונים לטיפול בית :קבוצות גיל צעירות ישתמשו פחות בשירותים של טיפול אישי,
בעזרה ביתית ובארוחות מוכנות ,לעומת קבוצות גיל זקנות ומוגבלות יותר מבחינה תפקודית.
עם ההזדקנות יעלה היקף השימוש בשירותים אלה .2 .שימוש בסוג שירות אחד יקזז שימוש
בסוג שירות אחר לטיפול בית ,ושימוש בשירותים לטיפול בית יקזז שימוש בשירותי בריאות.
 .3מבין המשתנים בעלי הטיה טבעית ,משתנים מאפשרים ומשתני צורך שבמודל האנאליטי של
אנדרסן ,יהיו למשתני צורך הקשר החזק ביותר להסברת השימוש במספר השירותים לטיפול
בית.

מתודולוגיה
מדגם ושיטת דגימה
המחקר הנוכחי התבסס על שני מדגמים כדי לבחון את ההשערות השונות .לבחינת ההשערה
הראשונה נעשה שימוש במדגם אורך של משיבים שהיו בני  60ומעלה בזמן איסוף הנתונים בגל

שימוש בשירותים לסיוע בבית בקרב שלוש קבוצות גיל של זקנים 245

הראשון של - SHAREישראל .במדגם האורך נכללו רק נבדקים שהשתתפו בשני גלי איסוף
הנתונים – סך הכול  1,162נבדקים .ההשערה השנייה וההשערה השלישית נבחנו ביחס לנתונים
מהגל השני בלבד .במקרה זה נבחנו משיבים בני  63ומעלה .יצוין כי בגל השני נוסף מדגם
רענון שכלל  308נבדקים בני  63ומעלה .לכן ,סך כל הנבדקים מהגל השני בניתוח הנוכחי ,כולל
מדגם הרענון ,מנה  1,470נחקרים.
משתנים ומדדים
המשתנה התלוי הוא השימוש בשירותים לטיפול בית .הנחקרים נשאלו אם השתמשו בשירותים
תוך ביתיים במהלך שנים-עשר החודשים שחלפו :טיפול אישי ,עזרה ביתית וארוחות מוכנות.
לכל אחת משלוש השאלות הללו היו תשובות דיכוטומיות=1 :כן=0 ,לא .הציונים נסכמו
באופן שציון  0משקף אי שימוש באף לא אחד מהשירותים הללו ואילו ציון  3מציין שימוש
בכל שלושת סוגי השירותים )קודד=0 :לא משתמש בשירותים לסיוע בבית=1 ,משתמש
בשירותים לסיוע בבית(.
המשתנים הבלתי תלויים הם .1 :מצב בריאות – המשתנה נמדד באמצעות שלושה
מדדים :א .סימפטומים גופניים שמספרם נע מ 0-עד ) 12כמו :כאב גב ,קושי בנשימה ונדודי
שינה(; ב .מחלות כרוניות שמספרן נע מ 0-עד ) 15לדוגמה :התקף לב ,יתר לחץ דם ,סוכרת(;
ג .הערכה עצמית של בריאות ,כשטווח הציונים נע מ) 1-מצוין( עד ) 5ירוד(;  .2תפקוד
בפעולות אישיות יומיומיות ) – (ADLנבדקה מוגבלות בפעולות שמספרן נע מ  0-עד 6
)להתלבש ,לאכול וכדומה( .הציונים לכל הפריטים סוכמו באופן שציון גבוה מצביע על
מוגבלות רבה יותר בפעולות אישיות יומיומיות;  .3תפקוד במטלות יומיומיות )– (IADL
נבדקה מוגבלות בפעולות הקשורות לניהול משק הבית שמספרן נע מ  0-עד ) 7להכין ארוחה
חמה ,לערוך קניות וכדומה( .הציונים לכל הפריטים סוכמו ,כאשר ציון גבוה מצביע על
מוגבלות רבה בניהול משק הבית;  .4שימוש בשירותי בריאות – הנבדקים התבקשו לענות כמה
פעמים בשנה האחרונה ביקרו אצל רופאים בכלל ואצל רופאי משפחה ,כמה פעמים אושפזו
ומה מספר ימי האשפוז הכולל;  .5מצב כלכלי – נבדק גובה ההכנסה השנתית של משק הבית
בשנה שחלפה .תשובותיהם של הנבדקים )בגל השני( קודדו לעשרה עשירונים של רמות הכנסה
) 3,010–0=1שקלים 262,983=10 ,שקלים ומעלה(;  .6מאפיינים סוציו -דמוגרפיים – גיל
)הנבדקים קודדו לשלוש קבוצות גיל 79– 70 ,69–60 :ו 80-ומעלה בגל הראשון ,כאשר בגל
השני ,כולל מדגם הרענון ,קבוצות הגיל של אותם אנשים היו ,בהתאמה 84–75 ,74–63 :ו 85-
ומעלה( ,מגדר ,מצב משפחתי )=1נשוי=0 ,לא נשוי( ,גודל משק הבית מבחינת מספר הנפשות
הגרות בו ,מספר ילדים והשכלה )=0ללא השכלה פורמאלית=1 ,יסודית=2 ,תיכונית חלקית,
=3תיכונית מלאה=4 ,בית ספר לאחיות/הנדסאים=5 ,תואר ראשון ומעלה(.
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ניתוחים סטטיסטיים
תחילה נערכו עיבודים חד משתניים שכללו סטטיסטיקה תיאורית בכל אחד משני גלי איסוף
הנתונים .בשלב השני נערכו עיבודים דו משתניים על מנת לבדוק את מצבם הבריאותי
והתפקודי של הנבדקים ואת מידת השימוש בכל אחד משלושת סוגי השירותים הביתיים לפי
שלוש קבוצות הגיל ) 79– 70 ,69–60ו  80-ומעלה( .כמו כן נבדק באיזו מידה חלו שינויים בין
שני הגלים )בדיקה זו נערכה על המשתתפים שנבדקו בשני הגלים ולכן לא כללה את קבוצת
הרענון שנוספה בגל השני( .לצורך זה נערכו צלווחים ונבדק הקשר ) (χ2בין קבוצות הגיל
השונות לבין השימוש בכל אחד משלושת סוגי השירותים בשני זמני המדידה .בנוסף ,במבחן F
למדידות חוזרות ) (repeated measuresנבדקו מגמות העלייה והירידה במצבם התפקודי
והבריאותי של הנבדקים ובסך כל השירותים לטיפול בית שסופקו בכל אחת משתי נקודות
הזמן .ניתוחים אלה אפשרו לבדוק אם קיים אפקט קיזוז בין הסוגים השונים של השירותים
לטיפול בית ,זאת באמצעות השוואת היקף השימוש בכל אחד מהשירותים במדידה הראשונה
לעומת המדידה השנייה בכל אחת מקבוצות הגיל .כמו כן ,נבדקו מתאמים זוגיים בין שימוש
בשירותי בריאות ובין שירותים לטיפול בית )במדידה השנייה( כדי לראות אם קיים אפקט קיזוז
בין שני סוגי שירותים אלה .בשלב השלישי נערכה רגרסיה לוגיסטית כדי לבדוק את המידה
שבה המשתנים שנכללו במשוואה ,על פי המודל ההתנהגותי של אנדרסן ,מסבירים שימוש או
אי שימוש בשירותים לטיפול בית .עיבודים אלה נערכו על מדגם הנחקרים שהשתתפו בגל
השני של איסוף הנתונים.

ממצאים
מאפייני הנבדקים בכל אחד משני גלי איסוף הנתונים
בגל הראשון הגיל הממוצע עמד על כ ,70-כאשר טווח הגילים היה  .94–60כ  53%-מהנחקרים
היו בקבוצת הגיל  ,69–60כ 33%-בקבוצת הגיל  79–70ורק כ 13%-היו מעל גיל  .80קצת יותר
ממחצית הנבדקים היו נשים ורוב הנבדקים היו נשואים )כ  .(74%-משק הבית הממוצע מנה
כשני אנשים ומספר הילדים הממוצע של הנבדקים עמד על  29.2% .3.6מהנבדקים היו ללא
השכלה פורמאלית או בעלי השכלה יסודית ,ל 43.9%-הייתה השכלה תיכונית חלקית או מלאה
וליתר הייתה השכלה מקצועית או אקדמית .ההכנסה השנתית הממוצעת למשק בית עמדה על
 28,040שקלים ).(SD=33,113

שימוש בשירותים לסיוע בבית בקרב שלוש קבוצות גיל של זקנים 247

בגל הראשון דיווחו הנבדקים על ממוצע של כשתי מחלות כרוניות ,כאשר מספר המחלות
הממוצע עלה עם העלייה בקבוצת הגיל .בגל השני מספר המחלות הממוצע היה קרוב לשלוש.
העלייה בגיל הייתה קשורה לעלייה במספר המחלות הממוצע ,שהיה גבוה בגל השני לעומת
הגל הראשון בכל אחת מקבוצות הגיל .ממצאים דומים התקבל ו בקשר למספר הסימפטומים
שהנבדקים דיווחו עליהם בשתי נקודות הזמן .בנוגע למצב התפקודי ,הממצאים מראים כי
העלייה בגיל בגל הראשון הייתה קשורה לעלייה במוגבלות בפעולות אישיות יומיומיות
) ,(ADLובגל השני חל גידול במספר המוגבלויות בכל אחת מקבוצות הגיל בהשוואה לגל
הראשון .תמונה דומה מתקבלת בקשר למוגבלות בניהול משק הבית ) ,(IADLאלא שמספר
המוגבלויות התפקודיות היה גדול יותר בהשוואה למוגבלות בפעולות אישיות יומיומיות.
מבחינה זו אוששה ההשערה הראשונה הגורסת כי העלייה בגיל ובמוגבלות קשורה לגידול
בשימוש בשירותים לטיפול בית.
תרשימים  10.2 ,10.1ו  10.3-מראים את שיעור הנבדקים שהשתמשו בכל אחד
מהשירותים לטיפול בית בכל אחד מהגלים 3.7% .מהנבדקים קיבלו טיפול אישי בגל הראשון
ו 5.1%-מהנבדקים קיבלו שירות זה בגל השני 7.4% .מהנבדקים קיבלו עזרה ביתית בגל
הראשון ו  14.8%-בגל השני .כאחוז אחד מהנבדקים קיבלו ארוחות מוכנות בגל הראשון ורק
 0.7%בגל השני .עם העלייה בגיל חל גידול בשיעור הנבדקים שקיבלו טיפול אישי ועזרה
ביתית בשני הגלים ,כאשר בגל השני השיעור היה גבוה יותר לעומת הגל הראשון .יחד עם זאת,
בקבוצת הגיל הזקנה ביותר כמעט לא ניכר הבדל בשיעור המקבלים טיפול אישי בהשוואה בין
שני הגלים.
בגל הראשון ,שיעור הנבדקים שקיבלו ארוחות מוכנות עלה עם הגיל .לעומת זאת ,חלה
ירידה בשיעור המשתמשים בארוחות מוכנות בניתוח האורך ,למעט בקבוצת גיל הביניים שם
עלה שיעור המשתמשים בשירות זה בהשוואה לגל הראשון .יחד עם זאת ,בשל מיעוט הנבדקים
שהשתמשו בשירות זה אין לממצאים אלה משמעות סטטיסטית.
במבחן  Fנמצאו הבדלים מובהקים במספר הכולל של שירותים לטיפול בית שהנבדקים
השתמשו בהם ,כאשר בכל קבוצת גיל השתמשו הנבדקים בשירותים רבים יותר בגל השני
בהשוואה לגל הראשון .במילים אחרות ,הן ניתוח רוחב והן ניתוח אורך מראים כי עם העלייה
בגיל עולה התחלואה והמוגבלות התפקודית .במקביל עולה גם שיעור המשתמשים בטיפול
אישי ובעזרה ביתית ,אך קטן שיעור המשתמשים בארוחות מוכנות בקבוצות הגיל הצעירה
והזקנה יותר.
אפקט הקיזוז בין שירותי בריאות לבין שירותים לטיפול בית נבדק ,כאמור ,ביחס
למשיבים מהגל השני המורחב .הממצאים מראים כי בקבוצת הגיל הצעירה ) (74–63נמצא
קשר חיובי מובהק בין שימוש בשירותי בריאות שונים לטיפול בית :טיפול בית נמצא קשור
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למספר ביקורים גדול יותר אצל רופאים ) ,(r=.18, p<.001למספר גדול יותר של ביקורים אצל
רופא משפחה ) (r=.12, p<.001ובעיקר למספר גדול יותר של ימי אשפוז ).(r=.28, p<.001
לעומת זאת ,בקרב קבוצת הגיל האמצעית ) (84–75נמצא קשר חיובי בין שימוש בשירותים
לטיפול בית למספר ביקורים אצל רופאים באופן כללי ) ,(r=.14, p<.01אך לא נמצא קשר בין
שימוש בשירותים לטיפול בית לאשפוזים .בקבוצת הגיל הזקנה ביותר ) 85ומעלה( לא נמצא
קשר בין שימוש בשירותים לטיפול בית לשימוש בשירותי בריאות כלשהם.
מבחינה זו ההשערה השנייה אוששה רק בחלקה .לגבי שירותים לטיפול בית ניכר אפקט
קיזוז בין השירותים כך ששימוש בטיפול אישי ובעזרה ביתית קיזז שימוש בארוחות מוכנות
בקרב הקבוצה הצעירה והזקנה ביותר )אך לא בקבוצת הגיל האמצעית( ,אך ההשערה הופרכה
לגבי היחס שבין שימוש בשירותים לטיפול בית לבין שימוש בשירותי בריאות.
תרשים  10.1אחוז המקבלים טיפול אישי לפי קבוצות גיל
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תרשים  10.2אחוז המקבלים עזרה ביתית לפי קבוצות גיל

תרשים  10.3אחוז המקבלים ארוחות מוכנות לפי קבוצות גיל

לוח  10.1מציג את המשתנים המסבירים שימוש במספר שירותים לטיפול בית על פי המודל של
אנדרסן והוא נערך על הנתונים שנאספו בגל השני .מתוך הממצאים עולה כי גיל ,גודל משק
הבית ,הערכה עצמית של מצב בריאות ומצב תפקודי ) IADLו  (ADL-נמצאו מובהקים
בהסברת שימוש בשירותים התוך ביתיים .כלומר ,גיל גבוה היה קשור לעלייה בשימוש
בשירותים לסיוע בבית ,והערכת בריאות ירודה ומצב תפקודי ירוד הגדילו את ההסתברות

 250אסתר יקוביץ

לשימוש בשירותי סיוע בבית .לעומת זאת ,משק בית גדול יותר הקטין את ההסתברות לשימוש
בשירותים לטיפול בית .יש להדגיש כי משתני הצורך בריאות סובייקטיבית ומוגבלות בשני
תחומי התפקוד )תפקוד אישי יומיומי ותפקוד בניהול משק הבית( נמצאו מובהקים בהסברת
מידת השימוש בשירותים תוך ביתיים .לכן ,מבחינה זו אוששה ההשערה לגבי הגורמים
המסבירים שימוש בשירותים לטיפול בית.
לוח  10.1רגרסיה לוגיסטית של משתנים המסבירים מספר שירותים לטיפול בית )(N=802
משתנה

B

SE

Wald

Odds ratio

משתני הטיה טבעית
גיל
מין
משתנים מאפשרים
הכנסה שנתית כוללת
גודל משק הבית
השכלה
מצב משפחתי
מספר ילדים
משתני צורך
מספר מחלות כרוניות
הערכה עצמית של בריאות
מספר סימפטומים

0.76
0.56

0.18
0.29

17.02
3.74

0.01
-0.48
0.14
-0.55
-0.07

0.06
0.20
0.10
0.31
0.06

0.03
5.83
2.28
3.14
1.25

1.01
*0.62
1.16
0.58
0.93

0.03
0.32
0.13

0.09
0.16
0.07

0.13
3.91
3.28

1.03
*1.38
1.14

ADL

0.37

0.10

12.39

***1.44

IADL

0.39

0.80

22.31

***1.47

χ2

***293.54

Nagelkerke Pseudo R2

0.55

***1.08
1.74

***p<.001

*p<.05

לסיכום ,הממצאים מראים כי בין שני זמני המדידה חלה הרעה במצבם הבריאותי והתפקודי של
הנבדקים והדבר בא גם לידי ביטוי בגידול בשיעור המשתמשים בכל אחד מהשירותים לטיפול
בית ,למעט בארוחות מוכנות .בסך הכול הנתונים מראים כי שיעור קטן של נבדקים השתמש
בכל אחד מסוגי השירותים התוך ביתיים ,בעיקר בשימוש בארוחות מוכנות .העיבודים הרב
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משתניים מראים כי שילוב בין משתנים משלושת הקבוצות – משתנים בעלי הטיה טבעית )גיל(,
משתנים מאפשרים )גודל משק הבית( ומשתני צורך )מצב תפקוד אישי יומיומי ותפקוד בניהול
משק הבית( – נמצא מובהק ,אך רמת המובהקות הגבוהה ביותר הייתה של משתני הצורך ,דבר
המצביע כי משתני הצורך הם המשתנים המשמעותיים ביותר להסברת שימוש בשירותים
לטיפול בית.

דיון ומסקנות
המחקר בדק את היקף השימוש בשלושה סוגים של שירותים לטיפול בית בקרב שלוש קבוצות
גיל של זקנים .כמו כן ,נבחנו שינויים במצבם הבריאותי והתפקודי של הנבדקים בשלוש
קבוצות הגיל ,ובמקביל נבדקו השינויים שחלו בשימוש בשירותים לטיפול בית .נבדקה גם
השאלה עד כמה שימוש בסוג שירות אחד קיזז שימוש בסוג שירות אחר .בנוסף ,נבדק עד כמה
המודל ההתנהגותי של אנדרסן ועמיתיו אכן תורם להבנת הגורמים המסבירים שימוש בשירותים
מסוג זה.
שינויים במצב הבריאותי והתפקודי עם ההזדקנות והקשר שלהם לשימוש בשירותים לטיפול
בית
ממצאי המחקר מראים כי עם ההזדקנות אנשים מדווחים על הרעה במצבם הבריאותי )עלייה
במספר מחלות כרוניות ובמספר סימפטומים( ,וכן על הרעה במצבם התפקודי )יכולת לבצע
פעולות יומיומיות ולנהל את משק הבית( .אחד הממצאים הבולטים הוא השיעור הנמוך של
משיבים שקיבלו שירותים לטיפול אישי ועזרה ביתית בכל אחת מנקודות המדידה בהשוואה
לשיעור הזכאים לקבל גמלת סיעוד מהמוסד לביטוח לאומי ) 3.7%בגל הראשון ו 5.1%-בגל
השני לעומת  ,15.3%בהתאמה( )ברודסקי ואחרים .(2011 ,2007
אפשר להסביר ממצאים אלה בכמה דרכים :ראשית ,ייתכן כי במדגם הגל הראשון לא
נכללו זקנים שמצבם התפקודי ירוד במיוחד ושסבלו מירידה קוגניטיבית ,או שהם נשרו אחרי
הגל הראשון .תימוכין לכך ניתן לקבל באמצעות השוואת שיעור הזקנים בני  80ומעלה במדגם
המחקר לשיעור קבוצה זו באוכלוסיית הזקנים הכללית ) 13%וכ  28%-בהתאמה( )ברודסקי
ואחרים .(2011 ,ייתכן כי בשל כך היקף השימוש בשירותים לטיפול בית נמצא קטן יותר .שנית,
קבוצת הזקנים אשר מוגבלים בתפקודם וזכאים לגמלת סיעוד מקרב אוכלוסיית הזקנים
הכללית ,כוללת נשים מעל גיל  62וגברים מעל גיל  ,67ואילו במחקר הנוכחי נכללו בגל
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הראשון גברים ונשים בני  60ומעלה ובגל השני גברים ונשים בני  63ומעלה .נתון זה מצמצם
מראש את שיעור הנבדקים שזכאים לקבל גמלת סיעוד ,והוא נמוך לעומת כלל הזכאים לה.
שלישית ,ייתכן שהשאלה כפי שנוסחה בשאלון המחקר )"בשנים עשר החודשים האחרונים,
האם קיבלת בביתך טיפול על ידי אחות מקצועית או טיפול אישי בתשלום"( יצרה חוסר
בהירות .ייתכן שנבדקים התייחסו בתשובתם לטיפול סיעודי מאחות ו/או לשירות הכרוך
בתשלום ,בעוד גמלאות הסיעוד אינן כרוכות בתשלום לזקן וניתנות באמצעות מטפלת )למעט
זכאים המעסיקים מטפלת זרה או כאלה המעוניינים בשעות טיפול נוספות מעבר לאלה הניתנות
במסגרת חוק ביטוח סיעוד( .זאת ועוד ,ייתכן כי הנבדקים התקשו להבחין בין קבלת טיפול
אישי לקבלת עזרה ביתית ,מאחר שבמסגרת גמלת הסיעוד ניתנים שני סוגי השירותים על ידי
אותה המטפלת .במקרה זה ,אם מתייחסים לשיעור מקבלי העזרה הביתית בגל השני ,ניתן
לראות כי שיעורם עלה ל  ,15%-נתון הדומה לשיעור הכללי של מקבלי גמלת סיעוד )ברודסקי
ואחרים .(2011 ,לבסוף ,בדיווח רטרוספקטיבי תיתכן אי התאמה מסוימת בין דיווחים עצמיים
לרשומות בשל בעיות בזיכרון ,בעיקר כאשר הנבדק התבקש להתייחס למהלך השנה האחרונה
) .(Schwarz, 2007; Skinner et al., 2005מכל מקום ,הממצאים מראים כי עם ההזדקנות עולה
התחלואה ועולה המוגבלות התפקודית ,ובמקביל עולה שיעור הזקנים המקבלים שירותים
לטיפול בית הן במבט רוחב והן במבט אורך .מבחינה זו הממצאים תומכים בממצאי מחקרים
קודמים ) ,(Stoddart et al., 2002; Wallace et al., 2007לפיהם העלייה בגיל כרוכה בעלייה
בשיעור המוגבלות ובעלייה בשיעור המשתמשים בשירותים לטיפול בית.
האם שימוש בסוג אחד של שירות לטיפול בית קשור לשימוש בסוג אחר של שירות לטיפול
בית?
היה ניתן לצפות כי עם העלייה בגיל יעלה שיעור המשתמשים בכל אחד מסוגי השירותים
לטיפול בית .הממצאים מראים כי שיעור המשתמשים בטיפול אישי ובעזרה ביתית אכן עולה.
עם זאת ,ניתן לראות כי בקבוצת הגיל  80ומעלה לא עלה שיעור המשתמשים בטיפול אישי עם
ההזדקנות ,הגם שהיה ניתן לצפות לעלייה כזו ,בדומה לעלייה בשיעור מקבלי עזרה ביתית.
ייתכן כי המשיבים לא ידעו להבחין בין טיפול אישי לעזרה ביתית ,וזאת מאחר שאותה מטפלת
מבצעת את שני התפקידים .סוגיה זו מחייבת ,מכל מקום ,מחקר נוסף כדי להבין את הסיבות
לכך.
לעומת זאת ,אצל המשתמשים בארוחות מוכנות מתגלה דפוס הפוך .אמנם עם העלייה
בקבוצת הגיל שיעור המשתמשים בארוחות מוכנות הולך ועולה ,אך עם הזמן קטן שיעור
המשתמשים בשירות זה )למעט בקבוצת גיל הביניים( .במקרה זה ייתכן שקיים אפקט קיזוז בין
שירותים לטיפול אישי ועזרה ביתית לבין שימוש בארוחות מוכנות .נראה שעם העלייה בגיל
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מקבלים זקנים רבים יותר גמלה גבוהה יותר ,דבר המתבטא במספר שעות טיפול שבועיות גדול
יותר .אותה מטפלת גם מבשלת ומכינה את ארוחותיהם ,מה שמייתר את הצורך בקבלת ארוחות
מוכנות .יש לזכור כי חלק ניכר מהשייכים לקבוצת הגיל  75ומעלה מעסיקים מטפלים זרים
הגרים עמם ,ואלה מבצעים עבורם את כל עבודות משק הבית ,כולל עריכת קניות ובישול .עם
זאת ,יש לסייג ולומר כי מלכתחילה שיעור הזקנים הנעזרים בשירות זה קטן מאוד ,בין היתר
משום שהזכאות לקבלתו נקבעת על פי הכנסות והוא ניתן על ידי שירותי הרווחה
המוניציפאליים ואינו נכלל בסל שירותי הסיעוד .דווקא בקבוצת גיל הביניים כמעט לא חל
שינוי בשיעור המקבלים טיפול אישי ,אך חל גידול בשיעור המקבלים ארוחות מוכנות ,דבר
שעשוי להצביע על אפקט קיזוז בין השירותים .אולם ,בשתי קבוצות הגיל האחרות העלייה
בגיל מאופיינת בצריכה מוגברת של שירותים לטיפול בית מכל הסוגים.
לעומת הדפוסים השונים שהתקבלו ביחס לשימוש בסוגים השונים של השירותים
לטיפול בית ,קיים קשר חיובי בין שימוש בשירותים לטיפול בית לשימוש בשירותי בריאות
שונים אצל שתי קבוצות הגיל הצעירות .כלומר ,שימוש בסוג אחד של שירות מגביר את
השימוש בסוג השירות האחר .בקבוצת הגיל הזקנה ביותר לא נמצא כל קשר בין שימוש
בשירותים לטיפול בית לשימוש בשירותי בריאות .אם כך ,ניתן לומר כי אין אפקט קיזוז כאשר
מדובר בסוגים שונים של שירותים .עדיין נותרת השאלה מדוע בקבוצת הגיל הזקנה ביותר לא
נמצא קשר בין שימוש בשירותי בריאות לשימוש בשירותים לטיפול בית .ייתכן כי הדבר נובע
מקשיי נגישות לשירותי בריאות של האוכלוסייה הזקנה ביותר ,המוגבלת יותר בתפקודה
ומוגבלת בעיקר בניידות ,בעוד שטיפול בית אינו קשור לנגישות מחוץ לבית .ממצא זה מחייב
בדיקה מעמיקה יותר.
גורמים המסבירים שימוש בשירותים לטיפול בית
בהתייחס למסגרת התיאורטית של אנדרסן ,הממצאים מראים כי משתני הצורך היו המובהקים
ביותר להסברת שימוש בשירותים לטיפול בית ,יותר מאשר משתנים בעלי הטיה טבעית
ומשתנים מאפשרים .ממצאים אלה דומים לממצאי מחקרים קודמים .למשל ,משתני צורך
הסבירו אחוז גבוה של השונות בשימוש בשירותים לטיפול בית בהולנד ) & Kempen
 ,(Suurmeijer, 1991ואילו המשתנים המאפשרים הסבירו רק מעט מהשונות במשתנה התוצאה.
כלומר ,למשתנים אלה תרומה קטנה בלבד ,כפי שנמצא במחקר אחר ).(Alkema et al., 2006
סיבה אפשרית לכך היא כי בין המשתנים המאפשרים לא נכלל משתנה שהתייחס להיקף העזרה
הבלתי פורמאלית שניתנה לנחקרים .בספרות יש דיון רחב בסוגיה של יחסי הגומלין בין מערכת
התמיכה הבלתי פורמאלית לזו הפורמאלית ) ;Cantor & Brennan, 2000; Litwak, 1985
.(Noelker & Bass, 1989
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מכל מקום ,מתוך הממצאים עולה כי שילוב של גורמים דמוגרפיים ,חברתיים ,בריאותיים
ותפקודיים נמצא מובהק בהסברת שימוש בשירותים לטיפול בית .למשל ,נמצא כי נחקרים
זקנים יותר ,שגרו במשק בית קטן יותר והעריכו את מצב בריאותם ורמת תפקודם כירודים יותר,
השתמשו בשירותים פורמאליים לטיפול בית .לעומת זאת ,נבדקים צעירים יותר ,שגרו במשק
בית גדול יותר ומצבם הבריאותי והתפקודי היה טוב יותר ,לא השתמשו בשירותים אלה.
במילים אחרות ,זקנים אלה מהווים קבוצה בסיכון גבוה ,הנזקקת ואף נעזרת יותר בשירותים
לטיפול בית .יחד עם זאת ,יש לציין כי גורמים נוספים שלא נבדקו במחקר הנוכחי עשויים
להיות קשורים לשימוש בשירותים אלה ,מעבר למוגבלות תפקודית .גורמים כאלה עשויים
לכלול ,כאמור ,את היקף הטיפול הבלתי פורמאלי הניתן לזקן בבית ,תחושת בדידות ועוד
) ,(Bonsang, 2008כמו גם את מאפייני השירותים עצמם מבחינת מידת הימצאותם ,זמינותם
ונגישותם ,אשר לא נבדקו במחקר הנוכחי.
למחקר זה מספר מגבלות :ראשית 15.4% ,מהנבדקים לא ענו על השאלות הנוגעות
לשימוש בשירותים לטיפול בית במדגם של הגל הראשון ,לעומת  1.9%בגל השני .דבר זה עלול
להטות את הממצאים של הגל הראשון ,הגם שרוב אלה שלא ענו היו עצמאיים מבחינה
תפקודית ולכן ייתכן כי שאלה זו לא הייתה רלוונטית לגביהם .שנית ,נוסח השאלה המתייחס
לטיפול אישי בבית ,כפי שתואר לעיל ,עשוי להתפרש באופן שונה על ידי אנשים שונים.
שלישית ,לקבוצת הגיל הזקנה ביותר היה ייצוג חסר במדגם ,וייתכן שהדבר היטה את
הממצאים כלפי מטה והצביע על מיעוט משתמשים בשירותים אלה .רביעית ,המחקר הנוכחי
לא בדק את יחסי הגומלין שבין קבלת עזרה בלתי פורמאלית לקבלת עזרה פורמאלית.
יחד עם זאת ,מחקר אורך זה מעלה כמה ממצאים חשובים לגבי תהליכי הזדקנות מבחינת
תחלואה ותפקוד והשלכותיהם על שימוש בשירותים לטיפול בית .מתוך ממצאי מחקר זה
עולות כמה מסקנות .1 :עם ההזדקנות חלה ירידה בריאותית ותפקודית ,בעיקר בקבוצת הגיל
הזקנה שמעל גיל  .85לאוכלוסייה זו יש צרכים מרובים ,דבר שלא בא לידי ביטוי בהיקף
הצריכה של שירותים לטיפול בית .לכן ,יש צורך לבדוק מה החסמים והסיבות לכך ,בעיקר
לנוכח התחזיות לפיהן קבוצת הגיל  80ומעלה צפויה לגדול ב 329%-עד  490%עד שנת -2059
גידול גבוה בהרבה מהצפוי בקבוצות הגיל הצעיר ות יותר של זקנים )פלטיאל ואחרים-(2011 ,
ולנוכח הזמינות הקטנה וההולכת של בני משפחה כדי לתת מענה לצרכים אלה;  .2יש לתת
תשומת לב מיוחדת לנשים זקנות ,שנמצאות בקבוצת סיכון גבוה משום ששיעור גבוה מהן
בהשוואה לגברים גרות לבד ,ולכן זמינות של תמיכה בלתי פורמאלית עבורן היא נמוכה יותר;
 .3יש צורך במחקרי המשך אשר יבחנו גם נתונים קשיחים ,כמו נתונים על שימוש בשירותים
לטיפול בית מתוך רשומות ממוחשבות ,על מנת לבדוק עד כמה קיימת התאמה בין שני מקורות
המידע הללו ועד כמה נתונים המתבססים על דיווחים עצמיים הם מדויקים ואמינים;  .4יש
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צורך לבדוק באיזו מידה לגורמים קונטקסטואליים ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי גם במודל
המשופר של אנדרסון ) ,(Andersen, 2008יש קשר לשימוש בשירותים לטיפול בית .למשל ,עד
כמה מאפיינים של מערכות השירותים הפורמאליים ,מידת זמינותם ונגישותם מנבאים את היקף
השימוש בהם ,בעיקר לגבי הקבוצה הזקנה ביותר .המודל המשופר של אנדרסן מחלק את
שלוש קבוצות המשתנים )גורמי הטיה טבעית ,גורמים מאפשרים וגורמי צורך( לקטגוריה של
מאפיינים אינדיבידואליים ולקטגוריה של מאפיינים קונטקסטואליים;  .5לבסוף ,יש מקום
לערוך השוואה בין אלה ששרדו לבין אלה שנפטרו לגבי הבדלים בדפוסי שימוש בשירותים
לטיפול בית ,ועד כמה שימוש בסוג שירותים זה קשור להישרדות.
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רווחה

פרק 11
השפעות ארוכות טווח של טראומה מצטברת :הקשר בין
סוגים שונים של טראומה מצטברת ,רווחה נפשית
ומוגבלות תפקודית
עמית שרירא

המונח "טראומה מצטברת" מתייחס להצטברות של אירועים בעלי פוטנציאל להפוך
לטראומטיים לאורך החיים ) .(Turner & Lloyd, 1995תיאוריית "אי שוויון מצטבר"
) (cumulative inequality; Ferraro & Shippee, 2009גורסת כי מערכות חברתיות חלשות
ומידת החשיפה האישית לגורמי סיכון יוצרות חוסר שוויון המצטבר לאורך החיים .יחד עם
יכולתו של האדם לגייס משאבים וכוחות ,אי שוויון מצטבר מעצב את התפקוד הנפשי והפיזי
בזקנה .מכאן נובע כי טראומה מצטברת משקפת את המידה שבה מסלול החיים מאופיין
באירועי לחץ המעצבים את הפגיעוּת והעמידוּת הנפשיים והפיזיים לאורך החיים ובתהליך
ההזדקנות )שמוטקין .(2008 ,המחקר הנוכחי בודק את השפעותיה ארוכות הטווח של טראומה
מצטברת על ידי בחינת הקשר בין טראומה מצטברת שדווחה בגל הראשון של - SHAREישראל
למדדי בריאות נפשית ופיזית בגל השני .המחקר מתייחס לשלושה היבטים חשובים שטרם
קיבלו תשומת לב מספקת בספרות העוסקת בטראומה מצטברת והזדקנות.
ההיבט הראשון נוגע לאופן מדידת טראומה מצטברת .בדרך כלל נהוג לסכום אירועי
חיים שונים למדד כללי של טראומה מצטברת מבלי להתייחס למוקד או לסוג הטראומה .נושא
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מוקד הטראומה מעוגן כבר ב ,(American Psychiatric Association [APA], 1994) DSM-IV-
שם קיימת הבחנה בין אירועים המכוונים בעיקר כלפי העצמי )האדם עצמו עבר פגיעה מינית או
תאונה( לאירועים המשפיעים על האדם בעיקר דרך פגיעה באחרים )האדם טיפל בקרוב פגוע
או היה עד ראייה לאירוע טרור( .אירועים מהסוג הראשון יכונו כאן טראומה ממוקדת בעצמי
ואילו אירועים מהסוג השני יכונו טראומה ממוקדת באחר .הבחנה זו מהותית מכיוון שנמצא כי
לטראומה מצטברת ממוקדת בעצמי יש השפעה חזקה על תפקוד נפשי ופיזי בקרב מבוגרים
וזקנים ,בעוד טראומה מצטברת ממוקדת באחר כמעט לא משפיעה על תפקוד ) ;Aldwin, 1990
;Keinan, Shrira, & Shmotkin, 2012; Nauta, Brooks, Johnson, Kahana, & Kahana, 1994

 .(Shmotkin & Litwin, 2009; Shrira, Shmotkin, & Litwin, 2012הבחנה חשובה נוספת היא
בין קטגוריות שונות של אירועי חיים קשים :שכול )מוות של קרובי משפחה( ,מלחמה וטרור,
פגיעוּת בריאותית )מחלה ופציעה( וקורבנות )האדם נפל קורבן להתעללות מינית או לפשע(
)שמוטקין .(Shmotkin & Litwin, 2009 ;2008 ,הבחנה זו עקרונית מכיוון שאירועי שכול
ופגיעוּת בריאותית שכיחים יותר בקרב זקנים .אירועים אלה" ,אירועים המתרחשים בזמן"
) ,(Neugarten, 1996צפויים להתרחש בזקנה ,ומרבית האנשים מתכוננים לקראתם .מכאן,
שהשפעתם של אירועים מסוג זה עשויה להיות מתונה ) .(Ferraro & Shippee, 2009מנגד,
השפעתם של אירועי שכול ופגיעוּת בריאותית יכולה להיות משמעותית .ואכן ,הצטברות של
אירועי שכול נמצאה קשורה לדיכאון בזקנה ,זאת לעומת אירועים שהוגדרו כ"לא צפויים" כגון
מלחמות ותאונות ) .(Kraaij, Arensman, & Spinhoven, 2002מחקרים קודמים התמקדו
בהבחנה שבין טראומה הממוקדת בעצמי לטראומה ממוקדת באחר במערכי מחקר רוחביים.
המחקר הנוכחי בודק טראומה מצטברת עם מוקדים שונים וכן קטגוריות שונות של אירועים
מצטברים במערך אורך.
ההיבט השני שמחקר זה עוסק בו מתייחס למשתני תפקוד שנבדקו בהקשר של טראומה
מצטברת .מרבית המחקרים בנושא זה מתמקדים במדדי מצוקה נפשית כגון סימפטומים פוסט
טראומטיים או דיכאוניים ) ,(Breslau et al., 1998; Kessler, 1997ומחקרים מעטים בלבד
מתייחסים להיבטים חיוביים של בריאות נפשית כגון סיפוק מהחיים ואיכות חיים ) Kahana et
 .(al., 1995; Krause, 2004אף שמצוקה נפשית ורווחה נפשית קשורות זו לזו ,היעדר של
מצוקה אינו מעיד בהכרח על מצב של רווחה ,סיפוק ומיצוי עצמי ) .(Keyes, 2007נוסף על כך,
מחקרים מעטים בלבד עסקו בהשפעותיה של טראומה מצטברת על הבריאות הפיזית ) Schafer
 (& Ferraro, 2012; Schnurr, Spiro, Aldwin, & Stukel, 1998ולרוב לא התייחסו למדדים של
מוגבלות תפקודית )אך ראה .(Krause, Shaw, & Cairney, 2004 ,רווחה נפשית ומוגבלות
תפקודית נעשות מרכזיות במיוחד במחצית השנייה של החיים .רווחה נפשית והיעדר מוגבלות
תפקודית נחשבים לסמנים של הזדקנות מוצלחת ולמנבאים משמעותיים של סיכויי הישרדות

השפעות ארוכות טווח של טראומה מצטברת 265

גבוהים ) .(Pruchno, Wilson-Genderson, Rose, & Cartwright, 2010יחד הם משקפים את
היכולת לשמור על תפקוד ,על חיוניות ועל צמיחה אל מול אובדני הזקנה .המחקר הנוכחי
מתמקד בקשר בין טראומה מצטברת ,רווחה נפשית )כגון סיפוק מהחיים ואיכות חיים (
ומוגבלות תפקודית.
ההיבט השלישי במחקר זה קשור להשפעתה של טראומה מצטברת בקרב האוכלוסייה
הכללית לעומת אנשים הסובלים מרמות מצוקה גבוהות .יש עדויות רבות כי מידת השפעתה של
טראומה מצטברת על תפקוד פסיכולוגי ופיזי מתונה יחסית ) & Kraaij, Arensman,
 .(Spinhoven, 2002; Krause, Shaw, & Cairney, 2004רוב הזקנים מתמודדים היטב עם
אירועי חיים קשים ומצליחים לשמור על עמידוּת גם לנוכח טראומה מצטברת ) & Ferraro
 .(Shippee, 2009עם זאת ,בקרב אנשים הסובלים ממצוקה רבה ,הצטברות של אירועי חיים
קשים פוגעת מאוד בתפקוד .כך נמצא קשר חזק בין אירועי חיים קשים למצוקה נפשית בקרב
אנשים ברמת נוירוטיות גבוהה ) .(Kendler, Kuhn, & Prescott, 2004מחקר אחר הראה כי
הקשר בין טראומה מצטברת בילדות למצוקה נפשית חזק במיוחד בקרב אנשים עם היסטוריה
של דיכאון קודם ) .(Kessler & Magee, 1994נמצא כי הצטברות של אירועי חיים קשים בשנה
האחרונה לפני הריאיון הייתה קשורה למסוגלות עצמית ) (self-efficacyנמוכה בקרב אנשים
שדיווחו על תקופה קודמת של דיכאון .לעומת זאת ,אירועי חיים קשים אחרונים לא היו
קשורים למסוגלות עצמית בקרב אלו שלא סבלו מתקופה קודמת של דיכאון ) Maciejewski,
 .(Prigerson, & Mazure 2000ייתכן כי אנשים הסובלים מדיכאון חווים רגישות יתר לאירועים
קשים ) .(Kessler, 1997המחקר המוצג בפרק זה בודק האם השפעותיה ארוכות הטווח של
טראומה מצטברת חזקות יותר בקרב אנשים שדיווחו על רמה גבוהה של סימפטומים
דיכאוניים.
בשים לב אל הספרות לעיל ,המחקר הנוכחי ביקש לבדוק את ההשערות הבאות:
 .1טראומה מצטברת תהיה קשורה לרווחה נפשית נמוכה ולמוגבלות תפקודית גבוהה בגל שני;
 .2בהתייחס למוקד הטראומה ,יהיה קשר חזק יותר בין טראומה מצטברת ממוקדת בעצמי
לרווחה נפשית נמוכה ולמוגבלות תפקודית גבוהה בגל השני ,יחסית לטראומה ממוקדת באחר;
 .3בהתייחס לקטגוריות של טראומה ,הצטברות של אירועי שכול וכן תלאות ופגיעוּת בריאותית
תהיה קשורה לרווחה נפשית נמוכה ולמוגבלות תפקודית גבוהה בגל שני .צפוי להיות קשר
חלש יותר בין אירועים אחרים כגון מלחמה וטרור וקורבנות למדדים בגל השני;  .4הקשר בין
מדדי הטראומה השונים לרווחה פסיכולוגית ולמוגבלות תפקודית בגל השני יהיה חזק במיוחד
בקרב אנשים שדיווחו על רמה גבוהה של סימפטומים דיכאוניים בגל הראשון.
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מתודולוגיה
משתתפים והליך
המדגם המלא של הגל הראשון של -SHAREישראל ) (2006–2005כלל  2,598מרואיינים.
המשתתפים היו בני  50ומעלה בכל משקי הבית שנדגמו וכן בני זוגם ללא התחשבות בגיל .בגל
השני ) (2010–2009נכללו  1,828מרואיינים שהשתתפו בגל הראשון ) 70.4%ממשתתפי הגל
הראשון( .בגל הראשון נערך ריאיון אישי מונחה מחשב .בנוסף ,ענו חלק מהמשתתפים על
שאלון כתוב והחזירו אותו מאוחר יותר .בגל השני נערך שוב ריאיון אישי מונחה מחשב.
פרטים נוספים על תבנית הדגימה והליך איסוף הנתונים ניתן למצוא במאמרם של ליטווין וספיר
).(2008
הניתוחים הסטטיסטיים בפרק זה מתמקדים ב  1,248-משיבים שענו על השאלון הכתוב
)שנכלל בו סקר האירועים הטראומטיים( בגל הראשון והשתתפו גם בגל השני .הגיל הממוצע
היה ) 62.57ס"ת= 57.2% ,(9.70היו נשים 31.5% ,יהודים ילידי הארץ 20.9% ,ילידי המזרח
התיכון או צפון אפריקה 20.9% ,ילידי אירופה או אמריקה 6.2% ,ילידי ברית המועצות לשעבר
ו 20.4%-ערבים ישראלים .רמת ההשכלה הממוצעת עמדה על ) 2.96ס"ת= ,(1.69נתון המשקף
רמת השכלה תיכונית חלקית.
מדדים
המאפיינים הסוציו -דמוגרפיים כללו גיל )בגל הראשון( ,מגדר ,השכלה )בגל הראשון ,שבע
רמות על פי הדירוג הבינלאומי לתארים בהשכלה; United Nations Educational, Scientific
 (and Cultural Organization [UNESCO], 1997ומוצא גיאוגרפי )היהודים חולקו לארבע
קבוצות :ילידי ישראל ,ילידי המזרח התיכון או צפון אפריקה ,ילידי אירופה או אמריקה וילידי
ברית המועצות לשעבר .קבוצה חמישית כללה ערבים ישראלים(.
סקר אירועים טראומטיים )שמוטקין (Shmotkin & Litwin, 2009 ;2008 ,הותאם במיוחד
עבור השאלון הכתוב הישראלי בגל הראשון .השאלון נבנה על בסיס שאלון אירועי חיים
טראומטיים קודם ) (Breslau et al., 1998ומחקרי פיילוט )לפירוט מלא ראה Keinan, et al.,
 .(2012המשיבים נתבקשו לסמן אילו אירועים חוו מבין  17אירועי חיים קשים ,ואם חוו אירוע
מסוים נתבקשו לציין באיזה גיל חוו אותו לראשונה ולדרג את השפעתו על חייהם )השפעה
מועטה ,בינונית או רבה( .לנבדקים ניתנו ציונים על פי הקריטריונים הבאים .1 :מספר כולל של
אירועים קשים שדיווחו עליהם;  .2מספר אירועים הממוקדים בעצמי;  .3מספר אירועים
הממוקדים באחר;  .4מספר אירועים שדווחו מכל אחת מארבע הקטגוריות הבאות :אירועי
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שכול ,מלחמה וטרור ,תלאות ופגיעוּת בריאותית בחיים ואירועי קורבנות .לוח  11.1מציג את
האירועים השונים הנכללים בכל קטגוריה ואת שכיחותם במדגם הנוכחי.
לוח  11.1נתונים תיאוריים לגבי טראומה מצטברת
משתתפים שדיווחו
על חשיפה לאירוע
)(N
%
שכול
נפטר בן/בת זוג שלך )א(
נפטר הילד שלך או הנכד שלך )א(
מלחמה וטרור
אדם קרוב לך ביותר נפל במלחמה או בפעילות צבאית בעת שירותו )א(
אדם קרוב לך נפגע או מת באירוע טרור )א(
לא נפגעת אישית ,אך היית עד ראייה לאירוע טרור )א(
היית עד/ה לפגיעה קשה באדם או להריגתו במלחמה או
בפעילות קרבית )א(
נפצעת במלחמה או בפעילות קרבית )ע(
נפגעת באירוע טרור )פיגוע של מחבלים נגד אזרחים( )ע(
תלאות ופגיעוּת בריאותית בחיים
אדם קרוב לך היה בסכנת חיים עקב תאונה או מלחמה )א(
נזקקת לטיפול ממושך בגלל קושי לטפל בעצמך )ע(
טיפלת במהלך פרק זמן ממושך בקרוב משפחה פגוע או מוגבל )א(
עברת מחסור כלכלי חמור וקשה במיוחד )ע(
היית בסכנת חיים עקב מחלה או תאונה קשה )ע(
קורבנות
היית קורבן לאלימות או להתעללות )ע(
עברת פגיעה מינית )אונס או הטרדה מינית( )ע(
היית עד ראייה לתאונה או למקרה אלימות שבו אדם נפגע קשה
או נהרג )א(
היית קורבן פשע )למשל ,שוד ,הונאה( )ע(
 .N=1,248ע=טראומה ממוקדת בעצמי ,א=טראומה ממוקדת באחר.

12.8
10.9

)(159
)(136

20.8
7.2
5.1
14.9

)(259
)(90
)(64
)(185

5.3
1.1

)(66
)(14

38.0
9.0
35.9
22.4
14.4

)(471
)(112
)(445
)(278
)(179

2.8
2.1
9.3

)(35
)(26
)(116

9.4

)(117
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סימפטומים דיכאוניים נמדדו בגל הראשון על ידי הEuro-D – European Depression Scale-

) .(Prince et al., 1999המדד מכיל שנים עשר פריטים המתארים סימפטומים דיכאוניים בחודש
האחרון )למשל" :האם בכית מתישהו בחודש האחרון?"( .חמישה פריטים נוסחו במונחים
חיוביים )למשל" :מה נהנית לעשות לאחרונה?"( וקודדו הפוך .במחקר הנוכחי נדרש מינימום
השלמה של  80%מהשאלון )עשרה פריטים( כדי לקבל ציון ,כשציונים של עשרה עד אחד עשר
פריטים עברו אינטרפולציה .מקדם קודר-ריצ'רדסון למהימנות פנימית במדגם הנוכחי היה
ברמה מספקת ) .(0.77הציון שניתן היה דיכוטומי ,כאשר נערכה חלוקה בין נבדקים שדיווחו
על  0עד  3סימפטומים )רמה נמוכה של סימפטומים דיכאוניים( לנבדקים עם  4סימפטומים או
יותר )רמה גבוהה של סימפטומים דיכאוניים( .נקודת חתך זו נמצאה כאופטימלית לניבוי אבחון
של דיכאון בראיונות קליניים חצי מובנים ).(Prince et al., 1999
סיפוק מהחיים נמדד בגל השני על ידי פריט בודד ,כאשר המשתתפים התבקשו לדרג על
סולם של  0עד  10עד כמה הם מסופקים מחייהם )=0לחלוטין לא מסופק=10 ,מסופק
לחלוטין( .סיפוק מהחיים נמדד על ידי פריט בודד במחקרים רבים בעבר שהדגימו את תוקפו
ומהימנותו )לסקירה ,ראה .(Pavot & Diener, 2008
איכות חיים נמדדה בגל השני על ידי מדד הHyde, Wiggins, & Blane, ) CASP-12-
 .(2003המדד מכיל שנים עשר פריטים המתייחסים לארבעה היבטים של מילוי צרכים :שליטה,
אוטונומיה ,הנאה ומימוש עצמי )למשל" :אני מרגיש שיש משמעות לחיי"( .ארבעה פריטים
נוסחו במונחים שליליים )למשל" :הגיל שלי מונע ממני לעשות את הדברים שהייתי רוצה
לעשות"( וקודדו הפוך .המשיבים נתבקשו לדרג באיזו תדירות כל משפט נכון עבורם על סולם
של  4רמות=0 :אף פעם עד =3לעיתים קרובות .במחקר הנוכחי נדרש מינימום השלמה של
 80%מהשאלון )עשרה פריטים( כדי לקבל ציון ,כשציונים של עשרה עד אחד עשר פריטים
עברו אינטרפולציה .ציון גבוה שיקף איכות חיים גבוהה .מקדם האלפא למהימנות פנימית של
קרונבאך במדגם הנוכחי היה ברמה מקובלת ).(0.82
מוגבלות תפקודית נמדדה בגל השני על ידי שני מדדים .1 :מוגבלות בשש פעולות
אישיות יומיומיות ) ,ADL – Activities of Daily Livingמבוסס על & Katz, Downs, Cash,
 :(Grotz, 1970הלבשה ,הליכה בחדר ,רחצה ,אכילה ,קימה או שכיבה במיטה ,והליכה
לשירותים;  .2מוגבלות בשבע מטלות יומיומיות ) IADL – Instrumental Activities of Daily
 ,Livingמבוסס על  :(Lawton & Brody, 1969שימוש במפה ,בישול ,קניות ,שימוש בטלפון,
לקיחת תרופות ,עבודות בית או גן וניהול חשבונות .הציון נקבע על ידי סכום הפעולות וסכום
המטלות שדווחה בהן מוגבלות .מקדם קודר -ריצ'רדסון במדגם הנוכחי היה ברמה טובה עבור
מוגבלות בפעולות אישיות יומיומיות ועבור מוגבלות במטלות יומיומיות ) 0.90ו0.83-
בהתאמה(.
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עיבוד הנתונים
טרם בדיקת ההשערות בוצעו ניתוחים תיאוריים וחושבו מתאמי פירסון בין משתני המחקר .על
מנת לבדוק את ההשערות בוצעו ניתוחי רגרסיה ליניארית היררכית לניבוי משתני התפקוד בגל
שני .הרגרסיות ניבאו בכל פעם את אחד ממשתני התפקוד :סיפוק מהחיים ,איכות חיים,
מוגבלות בפעולות אישיות יומיומיות או מוגבלות במטלות יומיומיות .בכל הניתוחים הכיל
הצעד הראשון את המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים :גיל ,מגדר ,מוצא גיאוגרפי )שחולק לארבעה
משתנים דיכוטומיים המשווים ארבע קבוצות לכל שאר הקבוצות ,כך שגם השונות של
הקטגוריה החמישית של יהודים ילידי הארץ נלקחה בחשבון( והשכלה.
הצעד השני של הרגרסיות כלל את משתני הטראומה המצטברת השונים בהתאם
להשערה .על מנת לבדוק את ההשערה הראשונה )הקשר בין טראומה מצטברת לבין מדדי
התפקוד בגל שני( בוצעו ארבעה ניתוחי רגרסיה )על מנת לנבא כל אחד מארבעת מדדי
התפקוד( שבהם הסכום הכללי של אירועי חיים קשים )טראומה מצטברת( נוסף לרגרסיה בצעד
שני .על מנת לבדוק את ההשערה השנייה )הקשר בין טראומה מצטברת עם מוקדים עיקריים
שונים לתפקוד בגל שני( בוצעו שמונה ניתוחי רגרסיה שבהם טראומה ממוקדת בעצמי או
טראומה ממוקדת באחר נוספו לרגרסיה בצעד שני )ארבעה מדדי תפקוד מנובאים בכל פעם על
ידי טראומה מצטברת עם מוקד אחר( .על מנת לבדוק את ההשערה השלישית )הקשר בין
קטגוריות שונות של טראומה מצטברת לתפקוד בגל שני( בוצעו  16ניתוחי רגרסיה שבהם כל
אחת מארבעה קטגוריות הטראומה נוספה בנפרד בצעד השני )ארבעה מדדי תפקוד מנובאים
בכל פעם על ידי טראומה מצטברת מקטגוריה אחרת( .על מנת לבדוק את ההשערה הרביעית
)הקשר בין טראומה מצטברת מסוגים שונים לתפקוד בגל שני יהיה חזק יותר בקרב אנשים עם
רמה גבוהה של סימפטומים דיכאוניים( ,נוסף בצעד השלישי משתנה דיכוטומי של רמת
סימפטומים דיכאוניים ,והאינטראקציה בינו ובין משתני הטראומה השונים נוספה בצעד
הרביעי בכל הרגרסיות לעיל.

תוצאות
ניתוחים תיאוריים
לוח  11.2מציג ממוצעים ,ס"ת וטווח עבור משתני המחקר ואת המתאמים ביניהם .המדגם
הנוכחי דיווח על  2.22אירועי חיים קשים בממוצע )ס"ת= .(2.18היה מתאם שלילי מובהק אך
חלש בין טראומה מצטברת לסיפוק מהחיים ומתאם חיובי בינה לבין מדדי המוגבלות.
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טווח
10-0
36-0
6-0
7-0
17-0
8-0
9-0
2-0
6-0
5-0
4-0

ס"ת
2.02
6.34
1.12
1.63
2.18
1.05
1.47
0.47
0.97
1.17
0.55

ממוצע
7.76
24.72
0.32
0.91
2.22
0.66
1.54
0.23
0.54
1.18
0.23

 .1סיפוק מהחיים

 .2איכות חיים

 .3מוגבלות בפעולות יומיומיות )(ADL

 .4מוגבלות במטלות יומיומיות )(IADL

 .5טראומה מצטברת

 .6טראומה ממוקדת בעצמי

 .7טראומה ממוקדת באחר

 .8שכול

 .9מלחמה וטרור

 .10תלאות ופגיעוּת בריאותית

 .11קורבנות

לוח  11.2מתאמי פירסון בין מדדי הטראומה המצטברת בגל ראשון ומדדי הרווחה הנפשית והמוגבלות הפיזית בגל שני
1
***0.61
***-0.37
***-0.41
**-0.10
***-0.15
- 0.03
***-0.13
-0.02
**-0.08
-0.05

*** p < .001

2

***-0.39
***-0.55
-0.04
***-0.10
0.00
***-0.11
0.02
*- 0.05
0.00

**p < .01

3

***0.68
**0.07
***0.12
0.02
***0.14
0.00
**0.07
0.02

* p < .05

4

*0.05
**0.09
0.01
***0.23
-0.01
0.03
-0.01
N=1,248
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היה מתאם שלילי מובהק בין טראומה ממוקדת בעצמי לשני מדדי הרווחה הנפשית ומתאם
חיובי מובהק בינה לבין שני מדדי המוגבלות .לא היה מתאם מובהק בין טראומה ממוקדת
באחר למשתני התפקוד .מבין קטגוריות הטראומה ,הקטגוריות שכול ותלאות וכן פגיעוּת
בריאותית היו קשורות לתפקוד )פחות רווחה נפשית ויותר מוגבלות( ,ואילו הקטגוריות מלחמה
וטרור וכן קורבנות לא היו קשורות בקשר מובהק למשתני התפקוד.
הקשר בין מדדי הטראומה למדדי התפקוד
לוח  11.3מציג את תוצאות הרגרסיה כאשר הסכום הכללי של אירועי חיים קשים )טראומה
מצטברת( נוסף בצעד שני .לאחר שליטה במאפיינים הסוציו-דמוגרפיים ,טראומה מצטברת
ניבאה סיפוק נמוך מהחיים ואיכות חיים נמוכה יותר ,אך לא ניבאה מוגבלות .כלומר ,ההשערה
הראשונה אוששה חלקית :טראומה מצטברת ניבאה חלק ממדדי התפקוד.
לוח  11.4מציג את תוצאות הרגרסיה כאשר טראומה ממוקדת בעצמי או טראומה
ממוקדת באחר נוספו בצעד שני .לאחר שליטה במאפיינים הסוציו -דמוגרפיים ,טראומה
ממוקדת בעצמי ניבאה סיפוק נמוך מהחיים ואיכות חיים נמוכה יותר וגם מוגבלות רבה יותר
בפעולות אישיות יומיומיות .טראומה ממוקדת באחר לא ניבאה את משתני התפקוד .כלומר,
ההשערה השנייה אוששה חלקית :טראומה ממוקדת בעצמי ניבאה חלק ממדדי התפקוד ,ואילו
טראומה ממוקדת באחר לא ניבאה תפקוד בגל השני.
לוחות  11.5ו 11.6-מציגים את תוצאות הרגרסיה כאשר קטגוריות הטראומה נוספו בצעד
שני .הצטברות של אירועי שכול ניבאה פחות סיפוק מהחיים ויותר מוגבלות במטלות
יומיומיות .הצטברות של תלאות ופגיעוּת בריאותית ניבאה פחות סיפוק מהחיים ופחות איכות
חיים ויותר מוגבלות בפעולות אישיות יומיומיות .הצטברות של מלחמה וטרור והצטברות של
קורבנות לא ניבאו את משתני התפקוד .כלומר ,ההשערה השלישית אוששה חלקית :שכול
ותלאות וכן פגיעוּת בריאותית ניבאו חלק ממדדי התפקוד ,ואילו שאר הקטגוריות לא ניבאו
מדדי תפקוד.
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לוח  11.3תוצאות רגרסיה ליניארית לניבוי מדדי הרווחה הנפשית והמוגבלות הפיזית בגל שני לפי
מאפיינים סוציו -דמוגרפיים וטראומה מצטברת בגל ראשון
מוגבלות

מוגבלות

בפעולות
יומיומיות

במטלות
יומיומיות

סיפוק מהחיים

איכות חיים

)(ADL

)(IADL

צעד ראשון )(ΔR2

***0.09

***0.18

***0.11

***0.23

גיל

***-0.13

***-0.13

***0.30

***0.36

1

0.02
- 0.06
- 0.04

-0.01
**-0.08
-0.02

0.02
0.02
-0.04

**0.08
0.02
-0.04

מגדר
2
יליד המזרח התיכון
2
יליד אירופה או אמריקה

***-0.12
**0.12
***0.21
*0.01

***-0.12
***-0.12
***0.31
*0.00

**0.07
*0.08
*- 0.07
0.00

**0.07
***0.14
***- 0.19
0.00

*-0.07
***0.08

*- 0.06
***0.09

0.05
***0.03

0.04
***0.04

צעד רביעי )(ΔR2

***-0.31
***0.01

***-0.31
***0.01

***0.20
***0.01

***0.21
***0.01

מספר אירועים  Xדיכאון

***-0.19

***-0.58

***0.13

***0.17

R2

***0.19

***0.28

***0.16

***0.27

F

29.07

45.61

24.58

48.73

df

10,1148

10,1117

10,1222

10,1222

2

יליד בריה"מ לשעבר
2
ערבי ישראלי
השכלה
צעד שני )(ΔR2
מספר אירועים
צעד שלישי )(ΔR2
3

דיכאון

***p < .001

**p < .01

*p < .05

N=1,248

התוצאות מציגות את מקדמי הרגרסיה המתוקננים ) (βעבור אפקטים עיקריים ואת מקדמי הרגרסיה )(B
עבור אפקט אינטראקציה .רק המשתנים שנוספו בכל צעד מוצגים בצעדים  2עד .4
 1קודד כ =1-גברים=2 ,נשים.
 2משתנה דיכוטומי כאשר =1כל הקבוצות האחרות=2 ,הקבוצה המצוינת לעיל.
 3קודד כ  3–0=1-סימפטומים 4=2 ,סימפטומים ומעלה.
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לוח  11.4תוצאות רגרסיה ליניארית לניבוי מדדי הרווחה הנפשית והמוגבלות הפיזית בגל שני לפי
מאפיינים סוציו -דמוגרפיים וטראומה מצטברת )על פי מוקד הטראומה( בגל ראשון

סיפוק מהחיים

איכות חיים

מוגבלות
במטלות
יומיומיות
)(IADL

מוגבלות
בפעולות
יומיומיות
)(ADL

טראומה ממוקדת בעצמי
צעד שני )(ΔR2
מספר אירועים

***0.01

**0.01

**0.01

0.00

***-0.12

**-0.09

**0.09

0.05

צעד שלישי )(ΔR2
1
דיכאון

***0.08

***0.09

***0.03

***0.04

***-0.30

***-0.31

***0.20

***0.21

צעד רביעי )(ΔR2

***0.01

**0.01

***0.01

**0.01

מספר אירועים  Xדיכאון

***-0.43

***-1.05

***0.25

***0.24

R2

***0.20

***0.28

***0.16

***0.27

F

30.46

45.64

25.19

47.38

df

10,1148

10,1117

10,1222

10,1222

טראומה ממוקדת באחר
צעד שני )(ΔR2
מספר אירועים

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

-0.03

0.01

0.02

צעד שלישי )(ΔR2
1
דיכאון

***0.09

***0.09

***0.03

***0.04

***-0.31

***-0.31

***0.20

***0.21

צעד רביעי )(ΔR2

*0.00

**0.01

**0.01

***0.01

מספר אירועים  Xדיכאון

*-0.16

***-0.68

**0.13

***0.23

R2

***0.18

***0.27

***0.15

***0.27

F

27.47

44.55

22.97

48.21

df

10,1148

10,1117

10.1222

10,1222
*p < .05

** p < .01 ***p < .001
התוצאות מציגות את מקדמי הרגרסיה המתוקננים ) (βעבור אפקטים עיקריים ואת מקדמי הרגרסיה )(B

עבור אפקט אינטראקציה .רק המשתנים שנוספו בכל צעד מוצגים בצעדים  2עד .4
 1קודד כ  3–0=1-סימפטומים 4=2 ,סימפטומים ומעלה.

N=1,248
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לוח  11.5תוצאות רגרסיה ליניארית לניבוי מדדי הרווחה הנפשית והמוגבלות הפיזית בגל שני לפי
מאפיינים סוציו -דמוגרפיים וטראומה מצטברת )על פי סוג הטראומה( בגל ראשון

סיפוק מהחיים

איכות חיים

מוגבלות
בפעולות
יומיומיות
)(ADL

מוגבלות
במטלות
יומיומיות
)(IADL

שכול
צעד שני ) (ΔR

*0.01

0.00

0.00

***0.01

מספר אירועים

*-0.07

-0.04

0.04

***0.10

***0.08

***0.09

***0.03

***0.03

צעד רביעי ) (ΔR

***-0.31
***0.01

***-0.31
**0.01

***0.20
***0.01

***0.20
***0.01

מספר אירועים  Xדיכאון

***-1.06

**- 2.08

***0.54

***0.90

R2

***0.20

***0.27

***0.15

***0.29

2

צעד שלישי )(ΔR2
1

דיכאון

2

F

29.93

df

10,1148

מלחמה וטרור
צעד שני )(ΔR2
מספר אירועים
צעד שלישי )(ΔR2
1

דיכאון

צעד רביעי )(ΔR2
מספר אירועים  Xדיכאון

44.53
10,1117

24.18
10,1222

51.52
10,1222

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.01

0.00

0.01

***0.09

***0.09

***0.03

***0.04

***-0.31
0.00

***-0.31
*0.00

***0.20
0.00

***0.21
**0.00

-0.10

*-0.97

0.09

**0.25

***0.27

***0.14

***0.27

22.14

46.88

10,1222

10,1222

R2

***0.18

F

27.03

44.26

df

10,1148

10,1117

N=1,248 *p < .05 **p < .01 ***p < .001
התוצאות מציגות את מקדמי הרגרסיה המתוקננים ) (βעבור אפקטים עיקריים ואת מקדמי הרגרסיה )(B

עבור אפקט אינטראקציה .רק המשתנים שנוספו בכל צעד מוצגים בצעדים  2עד .4
 1קודד כ  3–0=1-סימפטומים 4=2 ,סימפטומים ומעלה.
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לוח  11.6תוצאות רגרסיה ליניארית לניבוי מדדי הרווחה הנפשית והמוגבלות הפיזית בגל שני לפי
מאפיינים סוציו -דמוגרפיים וטראומה מצטברת )על פי סוג הטראומה( בגל ראשון

סיפוק מהחיים
תלאות ופגיעוּת בריאותית
צעד שני )(ΔR2

איכות חיים

מוגבלות
בפעולות
יומיומיות
)(ADL

מוגבלות
במטלות
יומיומיות
)(IADL

*0.01

**0.01

צעד שלישי )(ΔR2
1
דיכאון

*-0.07
***0.08

**- 0.07
***0.09

*0.06
***0.03

***-0.31

***-0.31

***0.20

***0.21

צעד רביעי )(ΔR2

**0.01

**0.01

***0.01

0.00

מספר אירועים  Xדיכאון

**- 0.33

**- 0.23

***0.22

**0.19

R2

***0.19

***0.28

***0.15

***0.27

F

28.77

44.89

24.85

46.84

df

10,1148

10,1117

10,1222

10,1222

מספר אירועים

קורבנות
צעד שני ) (ΔR
2

0.02
***0.04

0.00

0.00

צעד שלישי )(ΔR2
1
דיכאון

-0.05
***0.09

- 0.04
***0.09

0.02
***0.03

0.00
***0.04

***-0.31

***-0.31

***0.20

***0.21

צעד רביעי )(ΔR2

0.00

0.00

0.00

0.00

-0.10
***0.18

-0.87
***0.27

0.21
***0.14

0.29
***0.26

F

27.29

43.79

22.40

46.40

df

10,1148

10,1117

10,1221

10,1221

מספר אירועים

מספר אירועים  Xדיכאון
R2

0.00

0.00

*0.00

0.00

N=1,248 *p < .05 **p < .01 *** p < .001
התוצאות מציגות את מקדמי הרגרסיה המתוקננים ) (βעבור אפקטים עיקריים ואת מקדמי הרגרסיה )(B

עבור אפקט אינטראקציה .רק המשתנים שנוספו בכל צעד מוצגים בצעדים  2עד .4
 1קודד כ  3–0=1-סימפטומים 4=2 ,סימפטומים ומעלה.
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דיכאון כממתן את הקשר בין מדדי הטראומה למדדי התפקוד
כאמור ,למשתנה הדיכאון בגל ראשון ניתן ציון דיכוטומי (N=874) 70.1% .דיווחו על רמה
נמוכה של סימפטומים דיכאוניים ו  (N=372) 29.9%-דיווחו על רמה גבוהה .מבחני  tו χ2-הראו
כי אנשים עם רמה גבוהה של סימפטומים דיכאוניים היו זקנים יותר ,בעלי רמת השכלה נמוכה
יותר ,והיה ביניהם שיעור גבוה יותר של נשים ושל ילידי המזרח התיכון וצפון אפריקה ושיעור
נמוך יותר של יהודים ילידי הארץ .בניתוח שונות מרובה ) (MANCOVAשהשווה בין אנשים
עם רמה נמוכה של סימפטומים לאלו עם רמה גבוהה )תוך שליטה במאפיינים סוציו-
דמוגרפיים( נמצא כי הקבוצות לא נבדלו במספר אירועי החיים הקשים )טראומה מצטברת( או
בטראומה הממוקדת באחר ,אך אנשים עם רמת סימפטומים דיכאוניים גבוהה דיווחו על יותר
טראומה ממוקדת בעצמי .הקבוצות לא נבדלו במספר אירועי שכול ,מלחמה וטרור או קורבנות,
אך אנשים עם רמת סימפטומים דיכאוניים גבוהה דיווחו על יותר תלאות ופגיעוּת בריאותית.
בנוסף ,נבדקים עם רמה גבוהה של סימפטומים דיכאוניים דיווחו על פחות סיפוק מהחיים,
פחות איכות חיים ומוגבלות רבה יותר בפעולות ובמטלות יומיומיות .לצד הבדלים בממוצעים,
נבדק גם האם הקבוצות נבדלות בשונות המשתנים .במבחן  Leveneלשוויון שונויות נמצא כי
הקבוצות אינן נבדלות זו מזו בשונות הטראומה המצטברת ,הטראומה הממוקדת באחר
ובקטגוריית מלחמה וטרור .הקבוצות נבדלו במובהק זו מזו בשונות בטראומה ממוקדת בעצמי
ובקטגוריות של שכול ,תלאות ופגיעוּת בריאותית וקורבנות.
לוחות  11.6–11.3מציגים את התוצאות כאשר משתנה הדיכאון הדיכוטומי
והאינטראקציה בינו למשתני הטראומה נוספו לכל אחת מהרגרסיות .נמצאה אינטראקציה
מובהקת בכל הרגרסיות שכללו טראומה מצטברת ,טראומה ממוקדת בעצמי ,טראומה ממוקדת
באחר ,שכול ותלאות ופגיעוּת בריאותית .לא נמצאו אינטראקציות מובהקות בין קורבנות
לדיכאון ,ונמצאו שתי אינטראקציות מובהקות בין מלחמה וטרור לדיכאון :אחת עבור איכות
חיים ואחת עבור מוגבלות במטלות יומיומיות.
האינטראקציות הראו כי מדדי הטראומה ניבאו תפקוד טוב פחות בקרב אנשים עם רמה
גבוהה של סימפטומים דיכאוניים ,אך לא היה קשר בין מדדי הטראומה לבין משתני התפקוד
בקרב נבדקים עם רמה נמוכה של סימפטומים דיכאוניים .לדוגמה ,בקרב אנשים עם רמה גבוהה
של סימפטומים דיכאוניים ,עלייה במספר האירועים הורידה את רמת הסיפוק מהחיים ואת רמת
איכות החיים והעלתה את רמת המוגבלות בפעולות ובמטלות יומיומיות .לעומת זאת ,בקרב
אנשים עם רמה נמוכה של סימפטומים דיכאוניים ,עלייה במספר האירועים לא הורידה את רמת
הסיפוק מהחיים או את איכות החיים ואף הורידה את המוגבלות בפעולות ובמטלות יומיומיות,
אם כי באופן לא מובהק .מכאן ,ההשערה הרביעית אוששה חלקית :במרבית המקרים דיכאון
מיתן את הקשר בין מדדי הטראומה למדדי התפקוד.
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דיון
המחקר הנוכחי בדק השפעות ארוכות טווח של טראומה מצטברת על בריאות נפשית ופיזית,
תוך התייחסות לשלושה היבטים שלא קיבלו תשומת לב מספקת בספרות :השפעת הצטברות
סוגי טראומה שונים ,מדדים מרכזיים להזדקנות מוצלחת )רווחה נפשית ומוגבלות תפקודית(
והתפקיד הממתן של דיכאון בקשר שבין טראומה מצטברת לתפקוד.
ההשערה הראשונה אוששה חלקית .טראומה מצטברת הייתה קשורה לרווחה נפשית
נמוכה יותר ,אך לא הייתה קשורה למוגבלות תפקודית גבוהה יותר בגל השני .את הקשר שבין
טראומה מצטברת לתפקוד יש לפרש בזהירות .סביר להניח כי מדובר בקשר דו צדדי ,וכשם
שאירועים יכולים לפגוע בתפקוד ,כך תפקוד פגוע יכול להתבטא בפגיעות רבה יותר עם
התרחשות אירועים מסוימים ,אשר בתורם ייצרו פגיעוּת נוספת .נוסף על כך ,הקשר בין
טראומה מצטברת לתפקוד אינו בהכרח ישיר מאחר שנסיבות חברתיות ,נטייה גנטית ,תכונות
אישיות או גישה לתמיכה חברתית יכולות להגביר הן את הפגיעוּת לאירועים קשים והן את
קשיי התפקוד ) .(Ferraro & Shippee, 2009; Green et al., 2010אף על פי כן ,הכיוון הסיבתי
המוליך מטראומה מצטברת לקשיי תפקוד כבר הוכח ) Moos, Schutte, Brennan, & Moos,
 ,(2005כך שיחסית בטוח להניח כי טראומה מצטברת מובילה לקשיי תפקוד.
הממצאים הבאים מחזקים את חשיבות האבחנה שבין סוגי טראומה שונים .בהתאם
להשערה השנייה שעסקה במוקד הטראומה ,טראומה ממוקדת בעצמי ניבאה רווחה נפשית
נמוכה יותר ומוגבלות גדולה יותר בפעולות אישיות יומיומיות ,בעוד טראומה ממוקדת באחר
לא ניבאה מדדים אלו .הממצאים הנוכחיים מצטרפים לממצאים קודמים שהראו במערך רוחבי
כי קיים קשר חזק יותר בין טראומה ממוקדת בעצמי לתפקוד ,זאת לעומת הקשר בין טראומה
ממוקדת באחר לתפקוד ) .(Keinan et al., 2012; Shrira et al., 2012המחקר הנוכחי מראה כי
גם לאורך זמן ובהתייחס להשפעות ארוכות טווח ,יש לטראומה ממוקדת בעצמי השפעות
שליליות .נראה כי בעוד טראומה ממוקדת בעצמי מהווה איום על השלמות הפיזית והנפשית
של האדם וקשורה לתפקוד טוב פחות ,רוב האנשים מגלים עמידוּת מרשימה אל מול טראומה
ממוקדת באחר .במחקרים הרוחביים הקודמים נמצא כי טראומה ממוקדת באחר אף קשורה
לבריאות נפשית טובה יותר ) .(Keinan et al., 2012; Shrira et al., 2012את העמידוּת הכללית
אל מול טראומה ממוקדת באחר ניתן להסביר על ידי הצורך של האדם לשמור על חיוניות בכדי
שיהיה בידו לסייע ולעזור לאנשים שנפגעו סביבו ) Shmotkin & Litwin, 2009; Shrira et al.,
 .(2012עם זאת ,נראה כי בעוד ההשפעה המזיקה של טראומה ממוקדת בעצמי נמשכת לאורך
זמן ,ההשפעה החיובית של טראומה ממוקדת באחר נחלשת ונעלמת עם הזמן .מחקרים נוספים
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נדרשים על מנת לבחון את הסיבות להשפעות השונות של טראומה ממוקדת בעצמי וטראומה
ממוקדת באחר ואת השינוי בהשפעות אלו לאורך זמן.
המחקר הנוכחי התייחס לאבחנה נוספת של קטגוריות טראומה שונות :שכול ,מלחמה
וטרור ,תלאות ופגיעוּת בריאותית וסוגי קורבנות נוספים .ההשערה השלישית כי אירועי שכול
ופגיעוּת בריאותית יהיו קשורים לקשיי תפקוד אוששה באופן חלקי .שכול ותלאות ופגיעוּת
בריאותית מצטברים ניבאו פחות סיפוק מהחיים ,פחות איכות חיים ומוגבלות רבה יותר
במטלות יומיומיות .לעומת זאת ,הצטברות של מלחמה וטרור והצטברות קורבנות לא ניבאו את
משתני התפקוד .נראה כי אף ששכול ופגיעוּת בריאותית יכולים להיחשב כ"אירועים בזמן"
) ,(Neugarten, 1996השפעתם משמעותית ומנבאת קשיים תפקודיים לאורך זמן .ממצאים אלו
תואמים לממצאים קודמים של מחקרי רוחב שהראו כי שכול קשור לסימפטומים דיכאוניים
בקרב זקנים בעוד אירועים כגון מלחמה ותאונות לא היו קשורים לדיכאון ) Kraaij et al.,
 .(2002ייתכן כי את השפעתם של אירועי שכול ותלאות ופגיעוּת בריאותית ניתן להסביר בכך
שאירועים אלו קרובים יותר בזמן ומובילים לשינוי מהותי יותר בחיי היומיום של מבוגרים
וזקנים .יחד עם זאת ,עמידותם של מרבית האנשים לאירועים קשים כגון מלחמה וטרור ,פשע
ותקיפה מינית מרשימה ביותר .מחקרים נוספים דרושים על מנת להבין את המנגנונים
המאפשרים הסתגלות לאחר חשיפה לאירועים אלו .בכל מקרה ,את העמידוּת המרשימה של
מרבית האנשים לטראומה מצטברת יש לפרש בזהירות .ייתכן כי תהליך סלקציה הביא לפטירת
האנשים שהושפעו במיוחד מאירועי חיים קשים והותיר את החזקים יותר ) Ferraro & Shippee,
 ,(2009אם כי סביר כי תהליכי סלקציה משחקים תפקיד משמעותי פחות במדגם המורכב ברובו
מאנשים באמצע חייהם.
לבסוף ,המחקר התייחס לאפקט הממתן של דיכאון בקשר שבין טראומה מצטברת
לתפקוד .בהתאם להשערה הרביעית נמצא כי בקרב אנשים עם רמה גבוהה של סימפטומים
דיכאוניים היה קשר משמעותי בין מדדי הטראומה השונים לתפקוד בגל השני .לעומת זאת ,לא
נמצא קשר בין מדדי הטראומה למדדי התפקוד בקרב נבדקים עם רמה נמוכה של סימפטומים
דיכאוניים .הממצאים הנוכחיים מחזקים ממצאים קודמים על השפעה חזקה יותר של אירועי
חיים קשים בקרב אנשים עם רמות מצוקה גבוהות ) Kendler et al., 2004; Kessler & Magee,
 .(1994; Maciejewski et al., 2000הממצאים הנוכחיים מוסיפים לאלו הקודמים ומראים כי
האפקט הממתן של דיכאון ניכר בסוגי טראומה שונים .למשל ,המחקר הנוכחי מראה כי אצל
אנשים עם רמה גבוהה של סימפטומים דיכאוניים אף ניכרו השפעות מזיקות ארוכות טווח
בעקבות טראומה ממוקדת באחר .חשוב לציין כי ההשפעה החזקה יותר של טראומה מצטברת
בקרב אנשים עם רמת סימפטומים דיכאוניים גבוהה לא ניתנת להסבר במספר גדול יותר של
אירועים או בשונות גדולה יותר של אירועים .גם בקטגוריות טראומה עם מספר אירועים דומה
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אצל הקבוצות ,נבדקים עם רמת סימפטומים דיכאוניים גבוהה עדיין הושפעו יותר מטראומה
מצטברת לעומת נבדקים עם רמת סימפטומים נמוכה.
את הממצאים יש לפרש תוך התייחסות לנקודות החוזק והחולשה של המחקר הנוכחי.
בניגוד למחקרים הקודמים על טראומה מצטברת עם מאגר נתוני - SHAREישראל ,המחקר
הנוכחי הוא הראשון שבודק השפעות ארוכות טווח של טראומה מצטברת עם מערך אורך.
מערך מחקרי זה מאפשר להתגבר באופן חלקי על בעיות שכיחות במערכים רוחביים ,כגון
הטיות זיכרון ודיווח ביחס לטראומה מצטברת כתוצאה ממצב נפשי בזמן הדיווח ) & Hardt
 .(Rutter, 2004אולם ,המדגם היה מוגבל למשתתפים שמילאו את השאלון הכתוב ,שנמצאו
כבעלי משאבים סוציו-דמוגרפיים רבים יותר והפגינו עמידוּת גדולה יותר יחסית לאנשים שלא
מילאו את השאלון ) .(Keinan et al., 2012עם זאת ,יש לציין כי ההבדלים בין אלו שהשלימו
את השאלון לאלו שלא היו קטנים יחסית.
לסיכום ,המחקר הנוכחי מראה כי לאירועי חיים קשים ,במיוחד לאירועי שכול ולאירועים
הפוגעים בבריאותו הפיזית של האדם ,יש השפעה ארוכת טווח על התפקוד הפסיכולוגי ועל
מוגבלות תפקודית במחצית השנייה של החיים .עוצמת ההשפעה של הצטברות אירועי חיים
קשים קטנה יחסית ומעידה על שכיחותה של העמידוּת לטראומה מצטברת .יחד עם זאת ,בקרב
אנשים עם רמת מצוקה גבוהה ,טראומה מצטברת מהווה סיכון מיוחד לקשיי תפקוד .תוכניות
התערבות צריכות לאתר ולהתייחס לאנשים מבוגרים וזקנים שנחשפו לטראומה מצטברת,
ובמיוחד לאלו מביניהם הסובלים ממצוקה גבוהה ,שם השפעתה של טראומה מצטברת חזקה
במיוחד.
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פרק 12
בדידות לאורך זמן ומתאמיה בקרב מבוגרים בישראל
שרון שיוביץ -עזרא
רפי נחמיה

מבוא
חקר הבדידות ברחבי העולם מלמד כי זוהי חוויה אוניברסלית הנפוצה בכל החברות
והתרבויות ,אם כי בשכיחות שונה ) .(Perlman, 2004כך לדוגמה ,בארצות הברית נמצא כי
למעלה מ  19%-מבני ה 65-ומעלה דיווחו על בדידות ) .(Theeke, 2009בפרת' שבמערב
אוסטרליה ,בקרב אותה קבוצת גיל ,דיווחו  40%בקירוב על בדידות במידה כלשהי ,כאשר 7%
מהם דיווחו על בדידות חריפה ) .(Steed, Boldy, Grenade, & Iredell, 2007גם בני  65ומעלה
במדינות אירופה שהשתתפו בגל הראשון של  SHAREדיווחו על תחושות של בדידות .יחד עם
זאת ,נמצאה שונות רבה בחוויית הבדידות בין המדינות המשתתפות .ביוון דיווחו למעלה מ -
 60%על בדידות בתדירות כלשהי ,בעוד רק רבע מבני ה 65-ומעלה בדנמרק דיווחו על בדידות
).(Sundström, Fransson, Malmberg, & Davey, 2009
קיימות עדויות לשכיחות התופעה גם במדינות מסורתיות יותר .בסקר שנערך בסין בשנת
 1992ובשנת  2000בקרב אוכלוסיית בני  60ומעלה ,נמצאה עלייה משמעותית במספר
המדווחים על בדידות – בעוד בשנת  1992דיווחו  15.6%מבני ה 60-ומעלה על בדידות ,הרי
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בשנת  2000כמעט הוכפל שיעור המדווחים על בדידות בקרב קבוצת גיל זו ) Yang & Victor,
 .(2008באינדונזיה ,בסרי לנקה ובתאילנד שכיחותה של בדידות משמעותית נעה בין  8%ל -

 12%בקרב בני ה 60-ומעלה ).(Andrews & Hennink, 1992
ממצאי מחקר המבוססים על ניתוח הנתונים של הגל הראשון של -SHAREישראל
מלמדים כי חוויית הבדידות בתקופת הזקנה בישראל שכיחה ונפוצה מאוד .קרוב למחצית
מהנבדקים ) (47.1%דיווחו על תחושות של בדידות במהלך השבוע שקדם לריאיון .קבוצת
הגיל הבודדה ביותר הייתה הקבוצה המבוגרת של בני  75ומעלה .נשים דיווחו על בדידות רבה
יותר וכך גם קבוצת הפרודים ודוברי הערבית )שיוביץ -עזרא.(2011 ,
בעוד בידוד חברתי מהווה מדד אובייקטיבי וכמותי של גודל הרשת החברתית ותדירות
המגע בין חברי הרשת )" ,(Dykstra, 2009בדידות" מומשגת כתופעה סובייקטיבית וכתוצר של
תהליך הערכה של הקשרים החברתיים העומדים לרשותו של האדם .בדידות נקשרת לציפיות
ולשביעות הרצון מתדירות הקשרים ,ממידת הקרבה של המגע החברתי וממידת האינטימיות
המתקבלת ממנו .שביעות רצון נמוכה מהקשרים החברתיים ,ממספרם או מאיכותם ,וכן פער
בתפיסה בין מה שהאדם היה רוצה לבין מה שאכן יש לו בזירת הקשרים האובייקטיבית,
מולידים תחושות של בדידות ) de Jong Gierveld, 1998; de Jong Gierveld & Havens,
 .(2004מודל הפער ) (discrepancy modelמבהיר מדוע לא מתקיימת זהות בין המצב
האובייקטיבי של "להיות לבד" לבין המצב הסובייקטיבי של "לחוש בדידות" .אדם אחד יכול
להיות לבד למשך פרקי זמן ארוכים ולא לחוש בדידות ,ואילו אדם אחר עלול לחוש בדידות
בעודו מוקף באנשים .על פי מודל הפער ,ההבדל בין השניים טמון ברצונות ובצרכים שונים
באשר לקשרים חברתיים .אדם יחווה בדידות כאשר היקף הקשרים שעומדים לרשותו ואיכותם
אינם מספקים אותו ,יהיו רבים ככל שיהיו ).(Perlman & Peplau, 1998
מחקרים רבים מתייחסים לתופעת הבדידות כאל תופעה חד ממדית ובהתאם לכך מודדים
אותה באמצעות כלים שאינם מבחינים בין סוגיה השונים .כך למשל ,הR-UCLA Loneliness -
 ,(Russell, Peplau, Letitia, & Cutrona, 1980) Scaleהבנוי על  21היגדים ,מתייחס לתפיסת
האדם את עולמו החברתי ללא התייחסות מובחנת לדפוסים שונים של בדידות .גם השאלה
הישירה הרווחת מאוד במחקרים אפידמיולוגיים של התופעה בודקת האם המשיב חש בדידות
במסגרת זמן מסוימת )בשבוע האחרון/בחודש האחרון( .באופן זה נמדדת תופעת הבדידות
כבעלת עולם תוכן אחד.
עם זאת ,מחקרים אחרים מבחינים בין שני סוגים של בדידות :בדידות רגשית
)אמוציונלית( ובדידות חברתית .וייס ) (Weiss, 1973, 1987הבחין ברמה התיאורטית בין שני
סוגים אלו של בדידות ויצר את הטיפולוגיה הראשונה של תופעה זו .בדידות רגשית נוצרת
מהיעדר דמות היקשרות רגשית קרובה ,כדוגמת בן או בת זוג .בדידות מסוג זה עלולה להתעורר
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בשנות החיים המאוחרות בעקבות התאלמנות .בדידות חברתית מתייחסת להיעדרה של רשת
חברתית רחבה יותר ,כדוגמת חברים ומכרים .בדידות מהסוג השני עלולה להיחוות בעקבות
מעבר למקום מגורים חדש ) ,(relocationמעבר שנעשה שכיח בגיל המבוגר .ההבחנה
התיאורטית שערך וייס נעשתה מקובלת ונחקרת מאוד ,ועל בסיסה נבנה כלי מבחין למדידת
בדידות רגשית וחברתית ) .(de Jong Gierveld & Kamphuis, 1985לאחרונה הוצע גם כלי
מקוצר הכולל שישה היגדים למדידת שני עולמות תוכן אלו של תופעת הבדידות ) de Jong
.(Gierveld & van Tilburg, 2006
טיפולוגיה נוספת הוצעה לפני זמן מה על ידי יאנג ) (Young, 1982אך זכתה להתייחסות
מחקרית מצומצמת .הטיפולוגיה מבחינה בין שלושה סוגים של בדידות ,כאשר בבסיס האבחנה
נמצא משך הזמן שהבדידות נחווית .שני הסוגים הראשונים ,בדידות מצבית ) situational
 (lonelinessובדידות ארעית ) ,(transient lonelinessהם זמניים ומתעוררים בעקבות שינויים
בסביבה החברתית .אנשים שחווים בדידות מצבית נהנו קודם לכן מקשרים חברתיים טובים
ומשביעי רצון ,עד אשר התרחש משבר או לחלופין מעבר התפתחותי צפוי אשר גרר שינויים
ברשת החברתית .כתוצאה מכך ,אנשים חווים בדידות באופן תדיר ולמשך פרק זמן שלא עולה
בדרך כלל על כמה חודשים )או למשך זמן ארוך יותר במידה שההזדמנויות החברתיות
מוגבלות( .לאחר פרק זמן זה הם יפתחו מערכות יחסים חדשות ומשביעות רצון .בדידות
ארעית ,המכונה גם בדידות יומיומית ,כוללת מצבי בדידות קצרים וחולפים.
לעומת שני הסוגים הללו ,הבדידות הכרונית ) (chronic lonelinessמתייחסת למצב שבו
אנשים אינם שבעי רצון מהקשרים החברתיים שלהם למשך פרק זמן ארוך של שנתיים או יותר.
האטיולוגיה של הבדידות הכרונית מערבת קשיים קוגניטיביים והתנהגותיים ארוכי טווח
הפוגעים ביכולת ליצור קשרים חברתיים משמעותיים .בהתאם לכך ,אנשים החווים בדידות
כרונית מתאפיינים בפחות קשרים אינטימיים וקרובים בהשוואה לאנשים החווים בדידות
מצבית ).(Young, 1982
מימד הכרוניות של הבדידות נתפס כמרכזי בהבנת התופעה ) ;Maragoni & Ickes, 1989
 .(Young, 1982עם זאת ,היבט הכרוניות נחקר באופן מצומצם ביותר בהשוואה למספר
המחקרים שחקרו את הבדידות ללא התייחסות לסוגים שונים ) & e.g. Cacioppo, Hawkley,
& Thisted, 2010; Hawkley, Masi, Berry, & Cacioppo, 2006; Hawkley, Thisted,
Cacioppo, 2009; Routasalo, Savikko, Tilvis, Strandberg, & Pitkala, 2006; Sundström,

 (Fransson, Malmberg, & Davey, 2009ולאלו שערכו אבחנה בין בדידות רגשית לבדידות
חברתית ) & e.g. Dykstra & de Jong Gierveld, 2004; Tijhuis, de Jong Gierveld, Feskens,
 .(Kromhout, 1999; van Baarsen, Snijders, Smit, & van Duijn, 2001המחקרים שבחנו
מימד זה מצאו כי במונחים של בריאות ,מצבם של אנשים החווים בדידות כרונית גרוע יותר
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משל אלה החווים בדידות זמנית .כך למשל ,נמצא כי אנשים החווים בדידות כרונית דיווחו על
מחלות כרוניות רבות יותר בהשוואה לאנשים החווים בדידות מצבית ) .(Theeke, 2010בהתאם,
אנשים החווים בדידות כרונית נמצאים בסיכון גבוה יותר לתמותה בהשוואה לאנשים החווים
בדידות מצבית ).(Shiovitz-Ezra & Ayalon, 2010
לנוכח הידע המצומצם ביחס למימד הכרוניות של תופעת הבדידות ,ומנגד ,מרכזיותו
להבנת התופעה וחשיבותו כמנבא תוצאות בריאותיות ,יש לבחון את שכיחות הסוגים השונים
של הבדידות ,קרי הכרונית לעומת הזמנית .חיוני לבדוק גם את מאפייני האנשים המדווחים על
בדידות כרונית בהשוואה לאלה שחוויית הבדידות נוכחת פחות בחייהם .המחקר המוצג בפרק
זה בוחן את מידת שכיחות הבדידות הכרונית לעומת הבדידות הזמנית בקרב מבוגרים בישראל,
כמו גם את מאפייני שתי הקבוצות המובחנות הללו בהתייחס למאפיינים סוציו-דמוגרפיים,
בריאותיים ומשפחתיים .בנוסף ,בודק המחקר קשרים ברמה רב משתנית בין אותם מאפיינים
להשתייכות לכל אחת מקבוצות הבודדים )קבוצת הבודדים באופן כרוני וקבוצת הבודדים
באופן זמני(.
בחירת המשתנים הסוציו -דמוגרפיים ,הבריאותיים והמשפחתיים נשענת על הספרות
שבחנה מנבאים שונים לבדידות ,גם אם ללא התייחסות לאבחנה שבין בדידות כרונית לבדידות
זמנית .על פי המסגרת התיאורטית שהציעה דה יונג חירוולד )(de Jong Gierveld, 1987
מתוארות שלוש קבוצות גורמים כמנבאות בדידות .הראשונה מתייחסת למאפיינים סוציו -
דמוגרפיים ובריאותיים של האדם ,ביניהם גיל ,מגדר ומצב הבריאות .הקבוצה השנייה מכונה
"המאפיינים התיאוריים של הרשת החברתית" ומתייחסת לפן האובייקטיבי של הקשרים
החברתיים .הקבוצה השלישית ,המכונה "הערכה סובייקטיבית של הרשת החברתית" ,מתייחסת
לאיכות הקשר החברתי.
כיוון שהשיוך לשתי הקבוצות )אנשים החווים בדידות כרונית ואנשים החווים בדידות
זמנית( מבוסס על ציר הזמן ,מחקרי אורך אשר חוזרים אל אותם נבדקים לאחר פרקי זמן
מסוימים מהווים את הכר הטוב ביותר לבחינת תופעות מסוג זה .נתוני אורך מאפשרים לערוך
ניטור של תחושות האדם על פני זמן ולבחון האם הפרט דיווח על בדידות פעם יחידה ,באופן
חוזר או כלל לא .בהתאם לכך ,ניתן לסווג את הנבדקים לשלוש קבוצות :אנשים בודדים באופן
זמני ,אנשים בודדים באופן כרוני ואנשים לא בודדים .סקר -SHAREישראל שהפך לאחרונה
לסקר אורך בעל שני גלים מאפשר לבחון את מימד הכרוניות של הבדידות בישראל ,זאת תוך
שימוש בדיווח על הבדידות בשני הגלים וסיווג הנבדקים לקבוצות בהתאם.
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מתודולוגיה
המחקר הנוכחי עורך ניתוח משני של שני גלי סקר -SHAREישראל .הגל הראשון כלל 2,598
נבדקים מ 1,771-משקי בית .הגל השני כלל  2,648נבדקים מ 1,569-משקי בית .מדגם המחקר
הנוכחי כלל את כל הנבדקים אשר השיבו בשני הגלים על שאלת הבדידות ,זאת על מנת לאפשר
את סיווג הנבדקים לקבוצות על פי משך הזמן שבו נחוותה בדידות .משום כך ,גודל המדגם
ששימש לניתוח היה מצומצם יחסית ,רק  392משיבי פאנל .ההסבר למדגם הקטן טמון בשינוי
במדידת הבדידות בין הגלים .בגל הראשון שולבה שאלת הבדידות במסגרת השאלון למילוי
עצמי ,שענו עליו כ 60%-מכלל המשיבים .בגל השני שולבה השאלה במסגרת הריאיון
הממוחשב שהועבר פנים אל פנים ,אך לפי הפרוטוקול האירופי רק  50%מהנבדקים ,שנדגמו
אקראית ,נתבקשו להשיב על פריט הבדידות .כאמור ,מדגם המחקר הנוכחי כולל רק משיבים
אשר השתתפו בשני הגלים .ניתוח נשירה לימד כי לא היה הבדל ניכר בממוצע הבדידות בין
משיבים שהשתתפו בשני הגלים לעומת אלו שהשתתפו רק בגל הראשון .ממוצע הבדידות של
המשיבים בגל הראשון בלבד היה  (SD=0.9) 1.7ואילו ממוצע הבדידות בקרב אלה שהשתתפו
בשני הגלים היה  .(SD=0.9) 1.5אמנם הבדל זה נמצא מובהק סטטיסטית ,אולם כאמור,
ההפרש בין שני הציונים היה קטן .מדגם הפאנל ומדגם הנושרים היה דומה גם בשיעור הנשים
) 57.2%ו 52.1%-בהתאמה( בשיעור המוגבלות הכרונית ) 53.4%ו 47.7%-בהתאמה( ובשיעור
המתגוררים עם בני זוג ) 79.5%ו 76.3%-בהתאמה(.
משתני המחקר
מצב הבדידות .בדידות נמדדה בגל הראשון באמצעות שאלה ישירה מתוך כלי המודד דיכאון,
 .(Radloff, 1977) CES-D – Center for Epidemiologic Studies - Depression Scaleבפריט
השישי נשאלו הנבדקים באיזו תדירות חשו בדידות במהלך השבוע האחרון על גבי סולם סדר
בן ארבע דרגות :מ") 1-כמעט בכלל לא"( ועד ") 4כמעט כל הזמן"( .בגל השני ,קטגוריות
התשובה צומצמו והנבדקים נתבקשו להשיב האם בשבוע האחרון חשו בדידות רוב הזמן
)=0לא=1 ,כן( .על מנת ליצור משתנה אחד הלוקח בחשבון את התשובות שהתקבלו בשני
הגלים ,נבנה מחדש סולם התשובות של בדידות בגל הראשון כסולם דיכוטומי ,כאשר משיבים
שדיווחו כי חשו בדידות בתדירות כלשהי קיבלו את הערך  ,1ואילו אלה שדיווחו כי כמעט לא
חשו בדידות כלל קיבלו את הערך  .0בהמשך ,בהתאם למטרת המחקר נבנה משתנה לפיו סווגו
הנבדקים לשלוש קבוצות על פי הדיווח שלהם על תחושת הבדידות בשני הגלים .אנשים
שדיווחו על בדידות בשני הגלים סווגו כ"בודדים כרונית" .כיוון שהאבחנה בין סוגי הבדידות
במחקר הנוכחי התבססה על מרכיב משך הזמן ,נכללו בקבוצת אלה שחוו בדידות כרונית
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משיבים אשר דיווחו שוב על בדידות גם בגל השני .לעומת זאת ,אנשים שדיווחו על בדידות
בגל אחד בלבד סווגו כ"בודדים באופן זמני" ואילו אנשים אשר דיווחו כי הם אינם בודדים
בשני הגלים סווגו כ"לא בודדים".
המשתנים הסוציו-דמוגרפיים ,הבריאותיים והמשפחתיים נמדדו בגל הראשון .גיל
הנבדקים התקבל באמצעות דיווח על שנת הלידה .המגדר נרשם על ידי המראיין .בסקר
-SHAREישראל נדגמו שלוש קבוצות אוכלוסייה :יהודים ותיקים ,עולים מברית המועצות
לשעבר וערבים .במחקר הנוכחי אוחדו שתי הקבוצות הראשונות תחת ההגדרה יהודים,
ובקטגוריה השנייה נכללו הערבים .מצב הבריאות נמדד באמצעות ארבעה אינדיקטורים.
 .1הנבדק נתבקש להעריך את מצב בריאותו על גבי סולם סדר ,מ"גרוע מאוד" ועד "טוב
מאוד" .במחקר הנוכחי נעשה שימוש במשתנה דיכוטומי שהבחין בין בריאות סובייקטיבית
טובה או טובה מאוד ) (1לבין בריאות סבירה או לקויה ) .2 ;(0הנבדק נתבקש לדווח האם
אובחן על ידי רופא כחולה באחת או יותר מ 14-מחלות ,ובכללן :סרטן או גידול ממאיר,
פרקינסון ,דלקת פרקים ומחלות כרוניות של הריאות .במחקר הנוכחי נעשה שימוש במשתנה
דיכוטומי שהבחין בין שתי מחלות כרוניות או יותר ) (1לבין פחות משתי מחלות כרוניות );(0
 .3המדד השלישי שיקף מוגבלות בפעולות אינסטרומנטליות יומיומיות ) .(IADLהנבדקים
נתבקשו לדווח האם יש להם קושי בביצוען של פעילויות כדוגמת קניית מצרכים והכנת ארוחה
חמה בשל מגבלה גופנית או מגבלת זיכרון .בניתוח הנוכחי נעשה שימוש במשתנה דיכוטומי
שהעיד על מגבלה אחת או יותר בפעולות האינסטרומנטליות היומיומיות ) (1לעומת היעדר
מוגבלות בפעולות מסוג זה ) .4 ;(0מדד דיכאון שימש במחקר הנוכחי כאינדיקטור של בריאות
נפשית .לצורך זה ,נספרו התסמינים הדיכאוניים בכלי האירופי למדידת דיכאון–0) EURO-D ,
 .(12חשוב לציין כי על מנת להעריך את מידת הדיכאון של הנבדק ואת הקשר שבין דיכאון
למצב הבדידות נעשה שימוש במדד שלא כלל את משתנה התוצאה במחקר זה ,מצב הבדידות,
שכאמור התבסס על פריט מתוך מדד דיכאון אחר )ה (CES-D-שנכלל בשאלון.
המשתנים המשפחתיים נחלקו למשתנים אובייקטיביים ולמשתנה סובייקטיבי של הערכת
הקשר המשפחתי .במשתנים האובייקטיביים נכלל דיווח עצמי של המשיב על מצבו המשפחתי.
במחקר הנוכחי נוצר משתנה דיכוטומי שהעיד על מצב משפחתי של נשוי המתגורר עם בן/בת
זוג ) (1לעומת נשוי ומתגורר בנפרד ,לא נישא מעולם ואלמן ) .(0בנוסף נתבקש הנבדק לדווח
האם הוריו הביולוגיים בחיים )כן/לא( והאם יש לו אחים ואחיות )כן/לא( .על מנת להעריך את
טיב ואיכות הקשר המשפחתי נעשה שימוש בשאלה בודדת ,כאשר המרואיין נתבקש להשיב
באיזו מידה הוא מסכים עם ההיגד "תמיד זכיתי להערכה מספקת על העזרה שהענקתי
למשפחתי" על גבי סולם סדר בן חמש דרגות )"בהחלט לא מסכים" ועד "מסכים מאוד"( .יש
לציין כי בשאלון הסקר שולבו עוד כמה שאלות בודדות שמעריכות את איכות הקשר
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המשפחתי .שאלות אלו לא שולבו בניתוח הנוכחי בשל שיעור המשיבים הנמוך ,וכן בשל
העובדה כי השאלות נסבו על טיב הקשר הזוגי או על הקשר עם הילדים .פירוש הדבר
שמשיבים שאין להם קשרים כאלה לא יכלו להיכלל בניתוח הרב משתני .אי לכך נעשה שימוש
בשאלה כללית העוסקת בקבלת הכרת תודה מהמשפחה ,שאלה שאחוז המשיבים עליה היה
גבוה באופן יחסי.
ניתוח הנתונים
ברמה החד משתנית נבחנה שכיחותם של מכלול המשתנים הדיכוטומיים ,ולמשתנים מסוג סדר
ומסוג רווח חושבו ממוצעים וסטיית תקן .ברמה הדו משתנית נבחן הקשר בין כל אחד
מהמאפיינים הסוציו -דמוגרפיים ,הבריאותיים והמשפחתיים למשתנה התוצאה מצב הבדידות.
מבחן חי בריבוע ) (Chi-Squareשימש לניתוח כאשר שולבו משתנים דיכוטומיים ,ביניהם
בריאות סובייקטיבית ומגדר ,ומבחני אנובה ) (ANOVAשימשו לניתוח כאשר שולבו משתנים
שנמדדו על גבי סולמות סדר או רווח ,כדוגמת גיל ודיכאון .בניתוח הרב משתני נעשה שימוש
ברגרסיה מולטינומית היררכית המתאימה לניתוח רב משתני כאשר משתנה התוצאה ,קרי מצב
הבדידות ,הוא משתנה קטגורי בן יותר משתי קטגוריות .בניתוח זה ,קבוצת הלא בודדים
שימשה קבוצת ההתייחסות ) .(reference groupהכנסת המשתנים לניתוח הייתה היררכית:
תחילה הוכנסו המשתנים הסוציו -דמוגרפיים ,לאחר מכן משתני הבריאות ולבסוף שולבו
בניתוח המאפיינים המשפחתיים .תוכנת  SPSSגרסה  18שימשה לניתוח הנתונים.

ממצאים
בחינת שכיחות משתנה מצב הבדידות מלמדת כי הקטגוריה השכיחה ביותר הייתה של קבוצת
הלא בודדים .כ 60%-מקרב מדגם המחקר ) (N=224דיווחו כי אינם בודדים בשני גלי הסקר
שנערכו בפער של חמש שנים .הקבוצה השכיחה הבאה הייתה קבוצת הבודדים באופן זמני .כ -
 35%מקרב המדגם ) (N=136דיווחו כי הם בודדים באופן זמני – כלומר ,דיווחו על בדידות
בגל אחד בלבד )בגל הראשון או בגל השני של איסוף הנתונים( .לעומת קבוצות אלו ,רק 8%
מכלל משתתפי המדגם ) (N=32העידו על בדידות כרונית – כלומר ,משיבים אשר דיווחו על
בדידות בגל הראשון ושבו לדווח על תחושה זו גם בגל השני כעבור חמש שנים.
לוח  12.1מציג את המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים ,הבריאותיים והמשפחתיים של
משתתפי המדגם .כפי שעולה מהלוח ,משתתפי מדגם המחקר צעירים באופן יחסי ,עם גיל
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ממוצע של  .(SD=9.6) 62.4מרבית המדגם מורכב מיהודים ) (75%ומאחוז דומה של גברים
ונשים ) 53%נשים( .מצב הבריאות הגופנית של הנבדקים טוב ,כפי שעולה מבחינת שלושת
המדדים :בריאות סובייקטיבית ,תחלואה כרונית ומוגבלות תפקודית .חלק גדול )(65%
ממשתתפי המדגם דיווחו על בריאות סובייקטיבית טובה וטובה מאוד .בהתאם 60% ,דיווחו על
פחות משתי מחלות כרוניות מאובחנות ,וחלק הארי ) (83%דיווח על היעדר מוגבלות בפעולות
יומיומיות אינסטרומנטליות .הממצאים שהתקבלו על גבי מדד הדיכאון מלמדים גם על מצב
רגשי טוב של הנבדקים )  .(M=2.4; SD=2.2כמעט לכל הנבדקים יש אחים או אחיות ),(94%
אולם באופן טבעי לחלק מצומצם יותר יש הורים בחיים ) .(29%רוב המשיבים נשואים
ומתגוררים עם בן או בת זוג ) .(86%ככלל ,נבדקי המחקר מדווחים על הכרת תודה מצד בני
משפחתם ).(M=4.1; SD= 0.8
לוח  12.1מאפיינים סוציו -דמוגרפיים ,בריאותיים ומשפחתיים של המדגם )(N=392
משתנה

N

%

ממוצע

סטיית תקן

גיל

392

62.4

9.6

מדד דיכאון

388

2.4

2.2

מקבל הכרת תודה מהמשפחה

384

4.1

0.8

1

יהודים
גברים

293

75

183

47

255

65

157

40

68

17

367

94

1

112

29

1

55

14

1
1

בריאות סובייקטיבית טובה+
מחלות כרוניות +2

1

מגבלות ב+1 IADL-
יש אחאים

1

יש הורים בחיים
לא גר עם בן זוג

1

 1קבוצות השוואה בהתאמה :ערבים ,נשים ,מצב בריאות סביר או לקוי ,מחלות כרוניות> ,2ללא מגבלות
בפעילויות  ,IADLאין אחאים ,אין הורים ,נשוי וגר עם בן זוג.
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לוח  12.2מציג קשרים ברמה הדו משתנית בין המאפיינים הסוציו-דמוגרפיים ,המשתנים
הבריאותיים והמשתנים המשפחתיים למצב הבדידות .ניכר כי האנשים החווים בדידות כרונית
מבוגרים יותר באופן מובהק מאלה החווים בדידות באופן זמני ומקבוצת הלא בודדים .הגיל
הממוצע בקבוצת הבודדים באופן כרוני מתקרב ל 70-ואילו הגיל הממוצע בקרב הבודדים
באופן זמני הוא  63בקירוב .קבוצת הלא בודדים הייתה הקבוצה הצעירה ביותר בהשוואה
לשתי קבוצות הבודדים ) .(M=61.1במבחן פוסט הוק מסוג  Tukeyנמצא כי ההבדל בגיל בין
שתי קבוצות הבודדים היה מובהק ,כך גם ההבדל בין הלא בודדים לבודדים באופן כרוני.
לעומת זאת ,לא נמצא הבדל מובהק בין הלא בודדים לבודדים באופן זמני .מבחינת ההרכב
האתני ,מקרב הבודדים באופן כרוני חלק הארי היו יהודים ) (75%וכך גם בקרב הלא בודדים,
בשיעור גבוה עוד יותר ) .(83%יהודים היו גם הרוב בקרב קבוצת הבודדים באופן זמני ,אולם
בשיעור נמוך יותר בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות ) .(60.3%כלומר ,החלק של הערבים
בקבוצה זו גדל בהשוואה לקבוצת הבודדים באופן כרוני ולאלה שלא דיווחו על בדידות כלל.
מבחינת מגדר ,קבוצת הבודדים באופן כרוני הורכבה משיעור גבוה יותר של גברים )(60.6%
בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות .יחד עם זאת ,ההבדל המגדרי בין הקבוצות לא נמצא
מובהק.
מבחינה בריאותית ,מצבם של הבודדים באופן כרוני גרוע יותר בהשוואה לבודדים באופן
זמני ,וביתר שאת בהשוואה אל הלא בודדים .פחות מ 30%-מקרבם דירגו את מצב בריאותם
כטוב או כטוב מאוד ,לעומת למעלה מ 60%-בקבוצת הבודדים באופן זמני .יתר על כן ,למעלה
מ 70%-מקבוצת הלא בודדים דיווחו על בריאות סובייקטיבית טובה או טובה מאוד .מגמה
דומה נצפתה ביחס לתחלואה כרונית .בקרב הבודדים באופן כרוני נמצא אחוז ניכר של חולים
מאובחנים בשתיים או יותר מחלות כרוניות ) ,(62.5%זאת בהשוואה לפחות ממחצית בקרב
הבודדים באופן זמני ) (45.6%וכשליש בלבד בקרב קבוצת הלא בודדים ) .(33.5%בחינת
המוגבלות התפקודית העידה על אותה מגמה – מצבם הבריאותי של הבודדים באופן כרוני
גרוע יותר בהשוואה לבודדים באופן זמני וכל שכן בהשוואה אל הלא בודדים .למעלה ממחצית
הבודדים באופן כרוני דיווחו על מגבלה אחת לפחות בפעולות יומיומיות אינסטרומנטליות
) .(53.1%לעומת זאת ,פחות מרבע מהבודדים באופן זמני ) (23.5%ו 8.5%-בלבד מקרב הלא
בודדים דיווחו על מוגבלות תפקודית כלשהי .יש להדגיש כי ההבדלים בין הקבוצות על פי מצב
הבדידות נמצאו מובהקים על פני כל משתני הבריאות הפיזית.
מצב הבריאות הנפשית העיד על כך שמצבם של הבודדים באופן כרוני גרוע באופן
מובהק ודרמטי בהשוואה לקבוצת הבודדים באופן זמני ,ובמיוחד בהשוואה לקבוצת הלא
בודדים )ראה תרשים  .(12.1במבחן פוסט הוק מסוג  Tukeyנמצא כי יש הבדל מובהק ברמת
הדיכאון בין שתי קבוצות הבודדים .כלומר ,הבודדים באופן כרוני מדווחים באופן מובהק על
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דיכאון רב יותר בהשוואה לבודדים באופן זמני .הבדל מובהק ברמת הדיכאון נמצא גם בין
הבודדים באופן זמני והבודדים באופן כרוני לבין משיבים שלא דיווחו על בדידות בשני הגלים.
לוח  12.2הקשר שבין מאפיינים סוציודמוגרפיים ,בריאותיים ומשפחתיים ומצב הבדידות
משתנה
1

גיל
מדד דיכאון
1
מקבל הכרת תודה מהמשפחה
1

2

יהודים
2
גברים
2
בריאות סובייקטיבית טובה+
2
מחלות כרוניות +2
2
מגבלות ב+1 IADL-
2
יש אחאים
2
יש הורים בחיים
2
לא גר עם בן זוג

בדידות כרונית

בדידות זמנית

ללא בדידות

>P

(1.6) 69.0
(0.5) 5.2
(0.1) 3.6

(0.7) 62.8
(0.1) 2.7
(0.1) 4.0

(0.6) 61.1
(0.1) 1.9
(0.1) 4.1

0.001
0.001
0.01

75.0%
60.6%
28.1%
62.5%
53.1%
90.6%
9.4%
43.7%

60.3%
44.1%
63.2%
45.6%
23.5%
94.9%
26.1%
16.2%

83.5%
49.1%
71.4%
33.5%
8.5%
93.3%
33.3%
7.5%

0.001
n.s

0.001
0.01
0.001
n.s

0.05
0.001

הערה :בחלק העליון של הטבלה המובהקות נבחנה על פי מבחני  ANOVAובחלק התחתון על פי
מבחני .Chi-Square
 1מוצגים ממוצעים )מחוץ לסוגריים( וסטיות תקן )בתוך הסוגריים(.
 2קבוצות השוואה בהתאמה :ערבים ,נשים ,מצב בריאות סביר או לקוי ,מחלות כרוניות>,2ללא מגבלות
בפעילויות  ,IADLאין אחאים ,אין הורים ,נשוי וגר עם בן זוג.

לוח  12.2מציג גם את הקשרים שבין המאפיינים המשפחתיים למצב הבדידות .הממצאים
מלמדים כי בדומה למצב הבריאות ,גם בהקשר המשפחתי מצבם של הבודדים באופן כרוני
קשה יותר .בהשוואה לבודדים באופן זמני ,יש להם פחות אחים או אחיות והוריהם של פחות
מ 10%-מהם עודם בחיים )לעומת  30%בקרב הבודדים באופן זמני( .המגמה דומה מאוד
בהתייחס למצב המשפחתי :למעלה מ 40%-מקרב הבודדים באופן כרוני אינם נשואים ואינם
מתגוררים עם בן/בת זוג ,לעומת כ 16%-בלבד מקרב הבודדים באופן זמני שנמצאים באותו
סטטוס משפחתי .ההבדל נעשה דרמטי מאוד כאשר נבחן המצב המשפחתי בקרב הלא בודדים
–  7.5%בלבד מקרב קבוצה זו אינם מתגוררים עם בן או בת זוג .המדד הסובייקטיבי של איכות
הקשרים המשפחתיים מלמד גם הוא על מצב טוב יותר בקרב קבוצת הלא בודדים וקבוצת
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הבודדים באופן זמני לעומת הבודדים באופן כרוני .הבודדים באופן כרוני נטו פחות לדווח על
קבלת הכרת תודה מצד משפחתם בהשוואה לשתי הקבוצות האחרות.
תרשים  12.1קשר דו משתני בין דיכאון וסוגים של בדידות :בדידות זמנית לעומת בדידות כרונית

לוח  12.3מציג את הניתוח הרב משתני שנערך כאמור באמצעות רגרסיה מולטינומית היררכית.
בבחינת הקשרים שבין המשתנים הסוציו-דמוגרפיים לבדידות כרונית נמצא כי גיל מבוגר יותר
מגדיל באופן מובהק את הסיכוי להיות בקבוצת הבודדים באופן כרוני בהשוואה לקבוצת הלא
בודדים .עם זאת ,הקשר שבין גיל לבדידות כרונית איבד את מובהקותו במודל  3כאשר גם
המאפיינים הבריאותיים והמשפחתיים שולבו במודל .ליהודים יש סיכוי קטן יותר באופן מובהק
להיכלל בקבוצת הבודדים באופן כרוני בהשוואה לסיכוי להיות בקבוצת הלא בודדים .הבדל
אתני זה נשמר בכל שלבי הניתוח גם כאשר שולבו יתר המשתנים .במודל  1נמצא כי לגברים יש
סיכוי נמוך יותר באופן מובהק להיכלל בקבוצת הבודדים באופן כרוני בהשוואה לקבוצת הלא
בודדים .הבדל מגדרי זה בין הקבוצות לא נשמר כאשר שולבו במודל  2ו 3-משתני הבריאות
וקשרי המשפחה.
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במודל  ,2כאשר שולבו משתני הבריאות במשוואת הרגרסיה נמצאו שני משתני בריאות
קשורים באופן מובהק לבדידות כרונית .לאנשים בעלי מגבלה תפקודית אחת או יותר היה סיכוי
של כמעט פי שלושה להיכלל בקבוצת הבודדים באופן כרוני בהשוואה לקבוצת הלא בודדים.
כמו כן ,נמצא קשר חיובי בין דיכאון לבדידות כרונית .דיווח על דיכאון ברמה גבוהה יותר
הגדיל באופן מובהק את הסיכוי להיכלל בקבוצת הבודדים באופן כרוני .עם זאת ,בעוד הקשר
המובהק בין מוגבלות תפקודית לא בא עוד לידי ביטוי כאשר הוכנסו למשוואה המשתנים
המשפחתיים )מודל  ,(3הקשר המובהק בין דיכאון לבדידות כרונית נשמר ועוצמתו אף גדלה.
מבין המאפיינים המשפחתיים האובייקטיביים ששולבו במודל  3נמצא כי רק המצב
המשפחתי קשור באופן מובהק ומאוד משמעותי לבדידות כרונית .לאנשים שדיווחו כי הם חיים
ללא בן/בת זוג היה סיכוי של פי תשעה להיכלל בקבוצת הבודדים באופן כרוני בהשוואה
לקבוצת הלא בודדים .לסטטוס זה גם הייתה העוצמה החזקה ביותר מבין מכלול המשתנים
ששולבו בניתוח .קבלת הכרת תודה מהמשפחה ,המאפיין הסובייקטיבי של הקשר המשפחתי,
נמצאה גם היא בקשר מובהק עם ההשתייכות לקבוצת הבודדים באופן כרוני ,כאשר קבלת
הכרת תודה מהמשפחה הייתה קשורה בקשר שלילי עם בדידות כרונית .כלומר ,קבלת הכרת
תודה מהמשפחה הייתה קשורה לסיכוי נמוך יותר לחוות בדידות על פני זמן.
לוח  12.3מציג גם את המנבאים לבדידות זמנית בהשוואה לקבוצת הלא בודדים .בדומה
לבדידות הכרונית ,שלושת המשתנים הסוציו -דמוגרפיים נמצאו בעלי קשר מובהק לבדידות
הזמנית )מודל  .(1גיל מבוגר יותר הגדיל את הסיכוי לבדידות זמנית ואילו ליהודים ולגברים
היה סיכוי נמוך יותר להיות בודדים באופן זמני .עם זאת ,הגיל לא שמר על קשר מובהק כאשר
שולבו המשתנים הבריאותיים והמשפחתיים )מודל  .(3ליהודים ולגברים ,לעומת זאת ,היה
סיכוי נמוך יותר להיכלל בקבוצת הבודדים באופן זמני בהשוואה לקבוצת הלא בודדים )מודל
.(3
מודל  2מלמד על קשר חיובי מובהק בין דיכאון לבדידות זמנית .כלומר ,ככל שרמת
הדיכאון גבוהה יותר יש סיכוי גבוה יותר לחוש בדידות זמנית .עוצמתו של הקשר שבין דיכאון
לבדידות זמנית ומובהקותו נשמרו גם כאשר שולבו בניתוח המשתנים המשפחתיים )מודל .(3
בדומה לבדידות הכרונית ,מבין המשתנים המשפחתיים האובייקטיביים ,למצב המשפחתי
היה קשר מובהק לבדידות זמנית .לנבדקים ללא בן/בת זוג היה סיכוי הגבוה מפי שניים להיכלל
בקבוצת הבודדים באופן זמני בהשוואה לקבוצת הלא בודדים .עם זאת ,לא נמצא קשר בין
המאפיין הסובייקטיבי של איכות הקשרים המשפחתיים לבדידות זמנית.
חשוב לציין כי מכלול המשתנים )הסוציו -דמוגרפיים ,הבריאותיים והמשפחתיים( הסביר
אחוז ניכר של השונות במשתנה התוצאה )מצב הבדידות( .מודל  3אשר כלל את שלוש קבוצות
המתאמים הסביר קרוב ל 40%-משונות משתנה התוצאה.
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לוח  12.3מתאמים סוציו דמוגרפיים ,בריאותיים ומשפחתיים של בדידות כרונית אל מול בדידות זמנית:
ממצאים של רגרסיה מולטינומית
בדידות
1

משתנה

1

בדידות זמנית

בדידות כרונית
מודל 1

מודל 2

מודל 3

מודל 1

מודל 2

מודל 3

OR

OR

OR

OR

OR

OR

גיל
יהודים
2
גברים
מדד דיכאון
בריאות סובייקטיבית
2
טובה +

**1.08** 1.10
0.39
***0.38
0.60
*0.40
***1.69
0.80

1.05
**0.16
1.03
***1.80
1.04

1.02
***1.03
*0.23*** 0.26
0.70
*0.59
**1.24
0.99

1.02
***0.19
**0.81
**1.24
1.05

2

0.74
*2.94

0.63
2.04

0.62+
1.81

0.61+
1.63

2

מחלות כרוניות 2 +
מגבלות
2
ב1 + IADL-
מקבל הכרת תודה
מהמשפחה
יש אחאים

2
2

יש הורים בחיים
לא גר עם בן זוג

2

**0.43

0.82

0.44

0.77

1.79
***9.09
***p<.001

1.05
*2.38
**p<0.01

*p<0.05

+ p<0.10

1קבוצת השוואה :קבוצת הלא בודדים.
 2קבוצות השוואה בהתאמה :ערבים ,נשים ,מצב בריאות סביר או לקוי ,מחלות כרוניות> ,2ללא מגבלות
בפעילויות  ,IADLאין אחאים ,אין הורים ,נשוי וגר עם בן זוג.
 :Nagelkerke R squareמודל  ,0.149 – 1מודל  ,0.307 – 2מודל .0.357 – 3
 :Chi-Squareמודל  ,51.7*** – 1מודל  ,114.1*** – 2מודל ) 132.0*** – 3מבחן המצביע על
מובהקות הרגרסיה(.
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דיון
המחקר הנוכחי בחן את מימד הכרוניות של תופעת הבדידות בקרב אנשים מבוגרים בישראל.
לאור חשיבות האבחנה על בסיס הכרוניות של תחושת הבדידות והיעדר גוף ידע מספק בתחום
בעולם בכלל ובישראל בפרט ,בחן המחקר את שכיחות הסוגים השונים בישראל ,את
המאפיינים של הבודדים באופן כרוני לעומת הבודדים באופן זמני ובחן מתאמים סוציו -
דמוגרפיים ,בריאותיים ומשפחתיים .כיוון שהאבחנה בין סוגים אלו של בדידות נשענת על ציר
הזמן נדרש שימוש במחקרי פאנל .על כן ,הפיכתו של -SHAREישראל לסקר פאנל עם השלמת
איסוף הגל השני של הנתונים ,הציבה הזדמנות מחקרית להערכת תופעת הבדידות על
מורכבותה.
ממצאי המחקר מלמדים כי למעלה מ 40%-מהנבדקים דיווחו על תחושות של בדידות
מסוג כלשהו )זמנית/כרונית( בשני גלי  .SHAREממצאים דומים נמצאו כאשר נבחנה שכיחות
תופעת הבדידות בגל הראשון של איסוף נתוני ) SHAREשיוביץ-עזראSundström et ;2011 ,
 .(al., 2009בחינת שכיחות הבדידות הזמנית אל מול הבדידות הכרונית מעלה כי אחוז גבוה
יותר מדווח על בדידות זמנית בהשוואה לבדידות הכרונית .ממצא זה אינו מפתיע עם הבנת
האטיולוגיה השונה להיווצרותן של תחושות אלו .בעוד בדידות כרונית היא תוצר של קושי
ברקימת קשרים משמעותיים על פני זמן ,בדידות זמנית היא תוצר של שינויים בסביבה חברתית
דינאמית .בדידות זמנית מוגבלת בזמן משום שלאחר תקופה לא ממושכת מצליח האדם
להתגבר ולפצות על השינוי שחל בעולמו החברתי .שכיחותה הגבוהה יחסית של הבדידות
הזמנית יכולה להיות מוסברת בשינויים הרבים המתרחשים בגיל המבוגר הגורמים לאובדנים
ברשת החברתית ושיש להם הפוטנציאל לעורר תחושות של בדידות .מבין שינויים אלה,
התאלמנות בגיל המבוגר נעשית שכיחה ומעלה את הסיכוי לחוות בדידות ) Victor, Scambler,
.(Bowling, & Bond, 2005
ייתכן כי שכיחות הבדידות בכלל והבדידות הכרונית בפרט גבוהה יותר ממה שהתקבל
במחקר זה .מדגם המחקר כלל רק את הנבדקים שנתנו תשובה תקפה לשאלת הבדידות בשני
הגלים .כלומר ,המחקר אינו כולל נבדקים שנשרו ולא המשיכו לגל השני .בנוסף ,שאלת
הבדידות שולבה באופן שונה בשני גלי האיסוף .בעוד בגל הראשון שאלת הבדידות נשאלה
בשאלון למילוי עצמי ,בגל השני שולבה השאלה במסגרת הריאיון שנערך פנים אל פנים .כיוון
שתחושת בדידות היא תחושה אישית ופרטית המלווה בסטיגמה חברתית ) Lau & Gruen,
 ,(1992; Rotenberg, 1998; Rotenberg & Kmill, 1992ייתכן מאוד כי נבדקים שדיווחו עליה
בגל הראשון כאשר מילאו את השאלון לבדם ,לא חזרו לדווח על בדידות בנוכחות המראיין בגל
השני .כאמור ,לאור זאת ייתכן כי שיעורי הבדידות הכרונית גבוהים יותר ממה שמוצג בפרק זה.
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בחינת הפרופיל הסוציו -דמוגרפי ,הבריאותי והמשפחתי של קבוצת הבודדים באופן כרוני
לעומת הבודדים באופן זמני מלמדת כי באופן כללי מצבם של הראשונים גרוע יותר .קבוצת
הבודדים באופן כרוני מתאפיינת בגיל מבוגר יותר ,בתחלואה כרונית רבה יותר ,במוגבלות
תפקודית ובהתאם גם בבריאות סובייקטיבית ירודה יותר .ההבדל בין שתי קבוצות הבודדים
ניכר ביתר שאת בבחינת רמת הדיכאון בשתי הקבוצות .הבודדים באופן כרוני דיווחו על ממוצע
דיכאון גבוה באופן משמעותי ומובהק בהשוואה לבודדים באופן זמני .גם במישור החברתי
משפחתי מצבם של הבודדים באופן כרוני קשה יותר ,הרשת המשפחתית שלהם מצומצמת יותר
והם חשים פחות הכרת תודה מצד משפחתם.
בחינת הקשרים בין מכלול משתני הרקע ,הבריאות והמשפחה למצב הבדידות ברמה רב
משתנית מעלה בבירור כי דיכאון קשור לשני סוגי הבדידות .הקשר שבין בדידות לדיכאון נבחן
בספרות במספר לא מבוטל של מחקרים ,והודגש בהם כי אמנם הדיכאון והבדידות הן תופעות
קרובות אך עדיין נפרדות ומובחנות ) .(Cacioppo et al., 2010עם זאת ,במחקר זה נמצא קשר
בעל עוצמה גבוהה יותר בין דיכאון לבדידות כרונית .רמה גבוהה של דיכאון הייתה קשורה
לסיכוי גבוה יותר לחוש בדידות באופן כרוני גם כאשר מכלול המשתנים האחרים נכללו
בניתוח .הקישור הרעיוני שבין דיכאון לבדידות כרונית נערך כבר על ידי יאנג ),(Young, 1982
שהציג תיאור של אדם הסובל מבדידות כרונית .אדם זה חווה בדידות במשך תקופה של שנים
ארוכות ומתואר גם כמדוכא מאוד ) .(Young, 1982הקשר שבין דיכאון לבדידות כרונית יכול
להיות מוסבר על ידי ההשפעה המזיקה של תסמיני דיכאון על היכולת לרקום קשרים חברתיים
משמעותיים לאורך זמן .יחד עם זאת ,ייתכן כי הקשר שבין דיכאון לבדידות כרונית פועל בכיוון
ההפוך וכי הבדידות הכרונית היא זו שתורמת להתפתחות תסמיני דיכאון .בדידות מסבה סבל
למתמודדים עמה ) ,(Peplau & Perlman, 1982כל שכן כשהיא נחווית על פני זמן ,ומכאן
תרומתה לפיתוח אפשרי של תסמיני דיכאון .הניתוח במחקר הנוכחי הוא אורכי רק באופן
חלקי ,לכן בדיקת כיוון הקשר שבין דיכאון לבדידות כרונית תתאפשר עם השלמת גל נוסף של
-SHAREישראל .גל שלישי של נתונים יאפשר סיווג הנבדקים לקבוצות על פי מצב הבדידות
בהתבסס על נתוני שני גלים ,בעוד משתני התוצאה או המנבאים יימדדו בגל נפרד.
מגורים ללא בן זוג נמצאו גם הם קשורים באופן מובהק לשני סוגי הבדידות .מגורים ללא
בן/בת זוג הגדילו באופן מובהק את הסיכוי להיכלל הן בקבוצת הבודדים באופן זמני והן
בקבוצת הבודדים באופן כרוני .ממצא זה תואם את שנמצא בספרות ,אשר הציבה את הנישואין
והמגורים המשותפים עם בן/בת זוג כגורם מגן משמעותי מפני בדידות .כך נמצא בישראל
)שיוביץ -עזרא (2011 ,ובחברות אחרות ) Andersson, 1998; Stack, 1998; Theeke, 2009,
 .(2010עם זאת ,ניכר כי השפעתו של המצב המשפחתי הייתה הרבה יותר דומיננטית ביחס
לבדידות הכרונית .בהשוואה לקבוצת הלא בודדים ,הגדילו מגורים ללא בן/בת זוג באופן
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דרמטי את הסיכוי להיכלל בקבוצת הבודדים באופן כרוני )פי תשעה( ,לעומת סיכוי כפול בלבד
בקבוצת הבודדים באופן זמני .ממצא זה מחזק ומאשר את האטיולוגיה התיאורטית של
הבדידות הכרונית המצביעה על חוסר יכולת לממש קשרים חברתיים משמעותיים ,ובאה לידי
ביטוי במחקר זה במגורים ללא בן/בת זוג .בהתאם לכך ,נמצא קשר שלילי מובהק בין תחושה
של הכרת תודה מצד המשפחה ,אשר העידה על איכות הקשר המשפחתי ,לבין בדידות כרונית.
למימד הכרוניות של הבדידות יש רלוונטיות רבה לעבודת השדה ,שבמסגרתה קלינאים
ואנשי מקצוע מתאימים התערבויות שנועדו להתמודד עם תחושות של בדידות .על מנת
להמחיש את חשיבות ההבחנה שבין בדידות זמנית לכרונית עבור אנשי מקצוע מטפלים הציג
יאנג ) (Young, 1982שני תיאורי מקרה קצרים .באחד מתואר מטופל בוגר בודד ומבודד במשך
שתים עשרה שנים ומדוכא באופן חמור .במקרה האחר מתואר סטודנט שחש בדידות בחמשת
החודשים האחרונים מאז עזב את ביתו והעיר שגדל בה .שניהם עשויים לדווח על תחושות
חזקות של ניכור ושוני ,אך הסיבות שעומדות בבסיס התחושות הללו שונות מאוד .בהתאם
לכך ,דרכי הטיפול וההתמודדות צריכות להיות מובחנות כך שיתאימו לסיבות שבעטיין
התפתחו תחושות הבדידות.
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פרק 13
שנת החיים האחרונה :ממצאים ראשוניים
ליאת איילון

מוות הוא תופעה בלתי נמנעת ,גם בעידן הקדמה והטכנולוגיה ) .(Fries, 1980בגלל העיסוק
הרב בנושא המוות והחרדה הגדולה מפניו המאפיינים את החברה המערבית ) Greenberg,
 ,(Solomon, & Pyszczynski, 1997זכתה השנה האחרונה לחיים לעניין מיוחד בספרות ) Bell
& et al., 2009; Costantini et al., 1993; Elkington, White, Addington-Hall, Higgs,

 .(Pettinari, 2004נמצא כי שנה זו מאופיינת בעלויות רפואיות גבוהות מאוד ,הקשורות למספר
אשפוזים תכוף ולטיפולים רפואיים יקרים ומורכבים ) ;Hogan, Lunney, Gabel, & Lynn, 2001
 .(Shmueli, Messika, Zmora, & Oberman, 2010; Stooker et al., 2001מחקרים אשר
התמקדו בניסיונות מניעה וצמצום משאבים בשנה האחרונה לחיים מצאו כי הדבר כמעט בלתי
אפשרי ,וכי סכומי כסף עצומים מושקעים בשנה זו בטיפול באדם החולה ) Stooker et al.,
.(2001
עוד נמצא ,כי שנה זו מאופיינת בתפקוד קוגניטיבי ופיזי ירוד ) Addington-Hall,
 .(Altmann, & McCarthy, 1998עם זאת ,קיימת שונות מסוימת בסוג הירידה הנצפה ,כאשר
מספר מחקרים דיווחו על טיפולוגיות שונות של ירידה בתפקוד בשנה האחרונה לחיים.
מחקרים אלו הצביעו על כמה דפוסים :חלק מהאנשים יתחילו ממצב ירוד ויישארו כך לאורך
השנה כולה ,ואילו אחרים יראו דפוס יציב ללא כל פגיעה תפקודית עד למוות ) Gill, Gahbauer,
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 .(Han, & Allore, 2010עוד נמצא ,כי התפקוד הירוד ביותר מאפיין את הזקנים ביותר
).(Addington-Hall et al., 1998
בגלל ירידה זו בתפקוד ,יש צורך בהיערכות שונה הן של המערכת הפורמאלית )בתשלום(
והן של המערכת הבלתי פורמאלית )שלא בתשלום ,הכוללת בני משפחה וחברים( .מחקר עדכני
אשר נערך על בסיס הנתונים של סקר הבריאות ,הזקנה והפרישה האירופי וכלל אחת עשרה
ארצות )לא כולל ישראל( מצא כי סוג הטיפול הניתן לאדם בשנה האחרונה לחייו משתנה
בהתאם למיקום הגיאוגרפי .בארצות הצפוניות באירופה ,קיימת נטייה להסתמך על המערכת
הפורמאלית ,ואילו בארצות הדרומיות המערכת הבלתי פורמאלית היא המרכזית ביותר בטיפול
באדם בשנה האחרונה לחייו ).(Hank & Júrges, 2010
בנוגע למקום המוות ,נמצא כי רוב האנשים ציינו את הבית כמקום שבו היו רוצים למות
) .(Dunlop, Davies, & Hockley, 1989ממצא זה אושש לא רק באירופה ובארצות הברית ,אלא
גם בישראל ) .(Iecovich, Carmel, & Bachner, 2009עם זאת ,מעטים מתים בביתם ,מרבית
האנשים מתים בבתי חולים ) .(Dunlop et al., 1989; Hank & Júrges, 2010אפשר לייחס
עובדה זו ,בין השאר ,לפחד הגדול מפני מוות הרווח כל כך בחברה המערבית ,שמתאמצת
להרחיק את המוות מהחיים ככל האפשר ) ;Greenberg, Pyszczynski, & Solomon, 1986
.(Greenberg et al., 1997
המחקר הנוכחי מהווה מחקר חלוץ הבוחן לראשונה את השנה האחרונה לחיים בקרב
ישראלים .בדומה למחקר האירופי ) ,(Hank & Júrges, 2010התמקד מחקר זה במקום המוות,
בסוג הטיפול הניתן לאדם בסוף ימיו וברמת התפקוד הפיזי בשנה האחרונה לחיים .נושא ייחודי
לישראל הוא ההבדלים בין קבוצות שונות באוכלוסייה .סקר הבריאות ,הזקנה והפרישה
האירופי שנערך בישראל לקח בחשבון בשלב איסוף הנתונים את ההטרוגניות הרבה של
אוכלוסיית מדינת ישראל .הטרוגניות זו מאפשרת להשוות בין שלוש אוכלוסיות מרכזיות
בישראל :יהודים ותיקים ,עולים חדשים מברית המועצות לשעבר וערבים ישראלים .כיום ,כ-
 75%מאוכלוסיית ישראל מזוהים כיהודים ואילו כ  20%-מזוהים כערבים ) Statistical abstracts
.(of Israel, 2006
הן האוכלוסייה הערבית והן האוכלוסייה היהודית הטרוגניות ביותר ,ולא ניתן להתייחס
אליהן כאל מקשה אחת .לדוגמה ,בעוד  70%מהאוכלוסייה היהודית בישראל נולדו בארץ ,כ -
 30%הגיעו ממדינות שונות בעולם .אחד מגלי העלייה הגדולים ביותר התרחש בשנות ה ,90-
כאשר כמיליון וחצי עולים הגיעו לישראל מחבר המדינות )ברית המועצות לשעבר( .קבוצה זו
מהווה כ  14%-מהאוכלוסייה הכללית ,אולם כ 25%-מאוכלוסיית הזקנים ) Statistical abstracts
 .(of Israel, 2006העלייה מברית המועצות מאופיינת באוכלוסייה משכילה ומבוגרת יחסית.
דפוסי הטיפול שנחקרו ביחס לאוכלוסייה זו עד כה ,מצאו כי קיימת נטייה לטיפול בתוך
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המשפחה ,במיוחד כאשר מדובר בהורים זקנים ,זאת אף במחיר של רמות לחץ וחרדה גבוהות
) .(Remennick, 2001יתרה מכך ,קיימים מספר מחקרים אשר מעידים על כך שאוכלוסייה זו
פגיעה יותר מהאוכלוסייה הוותיקה בישראל מבחינה פיזית ונפשית גם יחד ) & Baron-Epel
.(Kaplan, 2009; Lerner, Kertes, & Zilber, 2005
האוכלוסייה הערבית מהווה את המיעוט הגדול ביותר בישראל ,וגם היא הטרוגנית מאוד.
האוכלוסייה מורכבת משלוש קבוצות דתיות עיקריות :מוסלמים ,נוצרים ודרוזים .המחקר
הנוכחי ,כמו גם מחקרים אחרים שנערכו על אוכלוסייה זו ),(Ayalon, Heinik, & Litwin, 2010
התייחס לאוכלוסייה הערבית כאל מקשה אחת ולא נערכו הבחנות בין הקבוצות השונות ,בגלל
מיעוט יחסי של נבדקים .למרות מיעוט יחסי של מחקרים שבדקו אוכלוסייה זו ,ניתן לטעון כי
גם היא מאופיינת בדפוסי שימוש נמוכים בשירותים פורמאליים ובנטייה להסתמך על המערכת
הבלתי פורמאלית בכל הנוגע לטיפול ) .(Azaiza, Lowenstein, & Brodsky, 1999בדומה
לאוכלוסייה של העולים מחבר המדינות ,כך גם האוכלוסייה הערבית בישראל מזוהה כפגיעה
יחסית לילידי הארץ .פגיעות זו באה לידי ביטוי הן במישור הפיזי והן במישור הנפשי )Baron-
.(Epel et al., 2005; Levav et al., 2007
לאור מחקרים אלו ,השערות המחקר היו כי בקרב יהודים ילידי הארץ תהיה נטייה גבוהה
יותר לשימוש בשירותים פורמאליים לעומת שתי קבוצות האוכלוסייה האחרות .נטייה זו תבוא
לידי ביטוי לא רק בדפוסי השימוש בשירותי טיפול אלא גם במקום המוות ,כך שמקום המוות
של יהודים ילידי הארץ יהיה בית החולים בשכיחות גבוהה יותר לעומת עולי חבר המדינות או
ערבים ישראלים .לגבי תפקודי היומיום ,שוער כי בקרב עולי חבר המדינות והערבים
הישראלים התפקוד יהיה ירוד יותר לעומת יהודים ילידי הארץ.

מתודולוגיה
מחקר זה מבוסס על נתוני סקר הבריאות והפרישה האירופי .המחקר מבוסס על אותם ישראלים
אשר השתתפו בגל הראשון בשנים  ,2006–2005אך נפטרו בין שני הגלים ולא הספיקו להיכלל
בגל השני בשנים  .2010–2009בגל השני ,נערך ריאיון מקיף עם אחד המקורבים למת על מנת
לעמוד מקרוב על השנה האחרונה בחייו של הנפטר .בסך הכול נערכו  182ראיונות כאלה.
מרבית הראיונות נערכו עם בעל או אישה של הנפטרים ) ,(36.3%עם אחד מילדיהם )(28.6%
או עם אדם שאינו קרוב משפחה ) .(27.5%נמצאו הבדלים מובהקים בין המשיבים על פי
קבוצת אוכלוסייה ) ,(χ2(10)=35.2, p<.01כאשר באוכלוסייה הערבית כל המתראיינים היו
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קרובי משפחה ,ואילו בקרב ילידי הארץ ויוצאי חבר המדינות כשליש מהמרואיינים לא היו
קרובי משפחה .גם התפלגות קרובי המשפחה שהתראיינו הצביעה על שונות בקרב קבוצות
האוכלוסייה השונות :באוכלוסייה הערבית ,כמעט  60%מהמרואיינים היו בעל או אישה ,ואילו
בקרב ילידי הארץ או עולי חבר המדינות רק  32%או .41%
נתונים לגבי קבוצת אוכלוסייה ,השכלת הנפטר ,מצב משפחתי והכנסת המשפחה
מבוססים על דיווח עצמי שניתן בגל הראשון .שאר הנתונים מבוססים על הדיווח של המקורב
לנפטר.
משתנים תלויים
מקום פטירה – חולק באופן דיכוטומי לבית לעומת בית חולים/בית אבות .החלוקה
הדיכוטומית נעשתה משום שמדובר במדגם קטן יחסית; מטפל ראשי – גם כאן נעשתה חלוקה
דיכוטומית למטפל ראשי בן משפחה לעומת מטפל ראשי בתשלום .לא נעשו חלוקות נוספות או
אבחנה בין בני משפחה שונים בגלל המדגם המצומצם; תפקודי היומיום – במסגרת הריאיון,
נשאלו המרואיינים לגבי מוגבלות בעשרה תפקודי יומיום של הנפטר בשנה האחרונה לחיים.
עבור כל נבדק חושב ציון מסכם )מ=0-אין פגיעות כלל ,עד =10פגיעות מקסימלית( .בנוסף,
חושב ציון דיכוטומי כפגיעה בשני תפקודים או יותר או פגיעה בפחות משני תפקודים.
משתנים בלתי תלויים
קבוצת אוכלוסייה – נקבעה על פי השפה שנערך בה הריאיון בגל הראשון )עברית ,ערבית או
רוסית(; מצב משפחתי – נשוי/בזוגיות או לא ,נקבע על פי נתוני הגל הראשון; מספר הילדים –
נקבע על פי דיווח המקורב בגל השני; השכלה – נקבעה על פי דיווח עצמי בגל הראשון )תוך
חלוקה לשלוש רמות :השכלה ראשונית ,השכלה תיכונית והשכלה גבוהה(; הכנסה – נקבעה
על פי דיווח עצמי בגל הראשון )ההכנסה הכללית לבית חולקה לשלישונים(; סיבת המוות –
נקבעה תוך חלוקה דיכוטומית למוות כתוצאה מסרטן לעומת מוות מכל סיבה אחרת עקב
מיעוט הנבדקים.
ניתוח הנתונים
תחילה נערכו ניתוחים תיאוריים וניתוחים דו משתניים במטרה לזהות קשרים בין המשתנים
התלויים לבלתי תלויים .משתנים אשר נמצאו מובהקים ברמה של  p≤.2הוכנסו לניתוחי רגרסיה
רב משתניים .נערכו שלוש רגרסיות לוגיסטיות ,עם מקום המוות ,סוג מטפל ופגיעות פיזית
כמשתנים תלויים.
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תוצאות
סך הכול ,נאספו נתונים לגבי השנה האחרונה לחיים בנוגע ל  144-יהודים ישראלים ותיקים23 ,
ערבים ישראלים ו 17-עולים מחבר המדינות .נמצאו הבדלים מובהקים לגבי גיל המוות של
הנפטר על פי קבוצות האוכלוסייה במדגם ) .(F(158,2)=3.75, p=.03גיל המוות הממוצע של
הישראלים הוותיקים היה  76.4שנים ) .(SD=12.2מנגד ,גיל המוות הממוצע של ערבים
ישראלים במדגם הנוכחי היה  (SD=9.6) 71.1וגיל המוות של עולי חבר המדינות היה 69.2
) .(SD=8.9לא נמצאו הבדלי מגדר בין הנפטרים על פי קבוצת אוכלוסייה ).(χ2(2)=3.1, p=.21
בכל שלוש הקבוצות ,גברים היוו את רוב הנפטרים 55% :מקרב הישראלים הוותיקים74% ,
מקרב הערבים הישראלים ו 53%-מקרב העולים מחבר המדינות.
ניתוחים דו משתניים
לוח  13.1מציג את מיקום המוות על פי המשתנים הבלתי תלויים השונים .כ 126-איש נפטרו
בבית אבות או בבית החולים ואילו  48איש נפטרו בבית .לא נמצאו הבדלים מובהקים על פי
קבוצת אוכלוסייה ,כאשר בקרב כל שלוש האוכלוסיות ,מוות בבית אבות או בית חולים היה
רווח יותר ממוות בבית .בנוסף ,לא היו הבדלים מובהקים בנוגע לאף אחד מהמשתנים הבלתי
תלויים שנבדקו במחקר זה :מצב משפחתי ,מספר ילדים ,סיבת המוות ,השכלה והכנסה .אף
אחד ממשתנים אלו לא התפלג באופן שונה על פי מיקום המוות.
לוח  13.2מציג את הטיפול בשנת החיים האחרונה תוך חלוקה למטפל עיקרי בן משפחה
מול מטפל בתשלום .כ 82-איש קיבלו טיפול עיקרי על ידי בן משפחה ואילו  34קיבלו טיפול
עיקרי על ידי מטפל בתשלום .בנוגע למשתנה זה ,נמצאו הבדלים מובהקים בין הישראלים
הוותיקים לבין הערבים הישראלים והעולים מחבר המדינות .בעוד שחלק ניכר מהישראלים
הוותיקים השתמשו במטפל בתשלום כמטפל עיקרי ,רק מיעוט של ערבים ישראלים ועולים
מחבר המדינות השתמשו במטפל בתשלום כמטפל עיקרי .בנוסף ,נמצאו הבדלים מובהקים
בנוגע למטפל העיקרי על פי מספר הילדים והמצב המשפחתי .נפטרים עם מספר רב יותר של
ילדים ואלו אשר חיו בזוגיות נטו לקבל טיפול עיקרי ממטפל בלתי פורמאלי .לעומת זאת ,אלו
עם מספר מצומצם יותר של ילדים או שלא נמצאו בזוגיות נטו לקבל טיפול עיקרי ממטפל
פורמאלי.
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לוח  13.1מקום המוות
בית אבות/בית חולים
)(126
קבוצת אוכלוסייה
ילידי הארץ
ערבים
עולים מברית המועצות
לשעבר

בית
)(48

מובהקות
0.09

)95 (69.3%
)15 (75.0%
)16 (94.1%

)42 (30.7%
)5 (25.0%
)1 (5.9%

0.54

מצב משפחתי
עם בן/ת זוג
אחר

)75 (74.3%
)49 (70.0%

)26 (25.7%
)21 (30.0%

מספר ילדים

)3.47 (2.98

)3.53 (2.83

סיבת המוות
סרטן
אחר

)43 (38.1%
)70 (61.9%

השכלה
ראשונית
תיכונה
גבוהה

)54 (43.9%
)44 (35.8%
)25 (20.3%

הכנסה
שליש תחתון
שליש שני
שליש עליון

)44 (35.5%
)48 (38.7%
)32 (25.8%

0.90
0.36

)14 (30.4%
)32 (69.6%
0.11
)19 (41.3%
)23 (50.0%
)4 (8.7%
0.17
)20 (42.6%
)11 (23.4%
)16 (34.0%
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לוח  13.2מטפל עיקרי
בן משפחה
)(82
קבוצת אוכלוסייה
ילידי הארץ
ערבים
עולים מברית המועצות
לשעבר

בתשלום
)(34

מובהקות
.02

)54 (65.9%
)19 (23.2%
)9 (11.0%

)31 (91.2%
)1 (2.9%
)2 (5.9%

<.01

מצב משפחתי
עם בן/ת זוג
אחר

)59 (72.8%
)22 (27.2%

)15 (44.1%
)19 (55.9%

מספר ילדים

)4.45 (3.36

)2.73 (2.54

<.01

מצב תפקודי

)6.17 (3.34

)6.20 (2.76

.96

סיבת המוות
סרטן
אחר

)31 (39.7%
)47 (60.3%

השכלה
ראשונית
בינונית
גבוהה

)41 (51.9%
)25 (31.6%
)13 (16.5%

הכנסה
שליש תחתון
שליש שני
שליש עליון

)35 (43.2%
)22 (27.2%
)24 (29.6%

.20
)8 (26.7%
)22 (73.3%
.89
)16 (47.1%
)12 (35.3%
)6 (17.6%
.20
)11 (32.4%
)15 (44.1%
)8 (23.5%
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לוח  13.3מציג את הנתונים לגבי התפקוד הפיזי בשנת החיים האחרונה 70 .איש סבלו מבעיה
תפקודית אחת או לא סבלו מכל בעיה ,ואילו  112איש סבלו מפגיעה בשני תפקודים ומעלה.
המשתנה היחיד שנמצא מבדיל את שתי הקבוצות הוא השכלה ,כאשר משתתפים בעלי השכלה
נמוכה היוו אחוז גבוה יחסית מקרב אלו שנפגעו בשני תפקודים ומעלה.
לוח  13.3תפקוד פיזי
פחות משני תפקודים פגועים
)(70
קבוצת אוכלוסייה
ילידי הארץ
ערבים
עולים מברית המועצות
לשעבר

יותר מתפקוד אחד פגוע
)(112

מובהקות
.19

)60 (83.3%
)5 (6.9%
)7 (9.7%

)84 (75.0%
)18 (16.1%
)10 (8.9%

.90

סיבת המוות
סרטן
אחר

)21 (35.6%
)38 (64.4%

השכלה
ראשונית
בינונית
גבוהה

)21 (30.0%
)38 (54.3%
)11 (15.7%

הכנסה
שליש תחתון
שליש שני
שליש עליון

)26 (36.6%
)25 (35.2%
)20 (28.2%

)36 (34.6%
)68 (65.4%
<.01
)58 (53.7%
)32 (29.6%
)18 (16.7%
.98
)42 (38.2%
)38 (34.5%
)30 (27.3%
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ניתוחים רב משתניים
לוח  13.4מציג נתונים מרגרסיה רב משתנית לניבוי מקום המוות .אף אחד מהמשתנים שנבדקו
לא נמצא קשור באופן מובהק למקום המוות.
לוח  13.4מודל רב משתני לניבוי מקום המוות
OR

קבוצת אוכלוסייה
ילידי הארץ
ערבים
עולים מברית המועצות לשעבר
השכלה
ראשונית
בינונית
גבוהה
הכנסה
שליש תחתון
שליש שני
שליש עליון

CI 95%

1.26
4.57

1
)(.40 - 4.01
)(.53 -39.18

.63
1.69

1
)(.29 -1.35
)(.46 -6.19

1.89
.93

1
)(.78 -4.58
)(.39 -2.27
-2log likelihood=186.5

לוח  13.5מציג רגרסיה רב משתנית לניבוי המטפל העיקרי .הסיכויים של נפטרים שחיו בזוגיות
להיות מטופלים על ידי מטפל שאינו בתשלום כמטפל עיקרי היו גבוהים מסיכוייהם של אלו
שלא חיו בזוגיות .בנוסף ,בהשוואה לנבדקים עם הכנסה בשליש התחתון ,נבדקים עם הכנסה
בשליש האמצעי נטו לקבל טיפול בתשלום כטיפול עיקרי .אף אחד מהמשתנים האחרים
שנבדקו לא נמצא קשור לסוג המטפל העיקרי.
לוח  13.6מציג רגרסיה רב משתנית לניבוי התפקוד בשנת החיים האחרונה .בעלי השכלה
שדורגה כבינונית תפקדו טוב יותר לעומת בעלי השכלה נמוכה .אף אחד מהמשתנים האחרים
לא הראה קשר מובהק עם המשתנה של תפקוד פיזי.
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לוח  13.5מודל רב משתני לניבוי המטפל העיקרי
CI 95%

OR

קבוצת אוכלוסייה
ילידי הארץ
ערבים
עולים מברית המועצות לשעבר
מצב משפחתי
אחר
עם בן/ת זוג
סיבת המוות
אחר
סרטן

4.78
20.78

1
)(.49 -46.35
)(.88 -87.60

3.17

1
)(1.09 -9.20

2.03

1
)(.70 -5.93

מספר ילדים

1.22

)(.97 -1.54

הכנסה
שליש תחתון
שליש שני
שליש עליון

.20
.76

1
)(.06 -.74
)(.21 -2.74
-2log likelihood=100.15

לוח  13.6מודל רב משתני לניבוי תפקוד פיזי בשנת החיים האחרונה
OR

קבוצת אוכלוסייה
ילידי הארץ
ערבים
עולים מברית המועצות לשעבר

1.89
1.08

השכלה
ראשונית
בינונית
גבוהה

.33
.66

CI 95%

1
)(.63 -5.67
)(.35 -3.38

1
)(.16 -.68
)(.24 -1.81
-2log likelihood=225.12
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דיון
מחקר זה בחן את שנת החיים האחרונה של משתתפי הגל הראשון בסקר הבריאות ,הזקנה
והפרישה האירופי .למיטב ידיעתי ,זהו המחקר הראשון המתמקד בסוף החיים כפי שנחווה
בקרב מדגם מייצג של משתתפים ישראלים .ייחודו של המחקר הוא היכולת לבחון שלוש
קבוצות אוכלוסייה בשנה האחרונה לחייהן .המחקר מצא שמרבית המשתתפים נפטרו בבית
החולים או בבית אבות ,טופלו על ידי בן משפחה שלא בתשלום וסבלו מפגיעה בשני תפקודים
או יותר בשנת חייהם האחרונה .ברמה הדו משתנית ,נמצאו הבדלים בקשר בין קבוצת
אוכלוסייה לבין סוג המטפל ,כאשר ישראלים ותיקים השתמשו במטפל בתשלום יותר מערבים
ישראלים או מעולים מחבר המדינות ,אך הבדלים אלו לא נשמרו בניתוחים הרב משתניים.
לעומת השכלה נמוכה ,השכלה בינונית נמצאה כקשורה לתפקוד פיזי טוב יותר בשנת החיים
האחרונה ,ונבדקים בעלי הכנסה בינונית נטו להשתמש במטפל עיקרי בתשלום יותר מנבדקים
בעלי ההכנסה הנמוכה .בנוסף ,לאלו שהיו בזוגיות היה סיכוי טוב יותר להיות מטופלים על ידי
מטפל בן משפחה ,לעומת אלו ללא זוגיות.
מחקרים שנערכו בישראל ובעולם מצאו כי רוב האנשים מעדיפים למות בביתם ) Dunlop
 .(et al., 1989; Iecovich et al., 2009עם זאת ,ממצאי המחקר מצביעים על כך כי מרבית
המשתתפים לא נפטרו בביתם ,אלא בבית החולים או בבית אבות .אף אחד מהמשתנים שנבדקו
במחקר זה לא נמצא קשור למקום המוות .ייתכן כי משתנים אחרים אשר לא נבחנו במחקר זה,
כגון פחד מוות ,הם הקשורים קשר ישיר למקום המוות של האדם ) ;Greenberg et al., 1986
 .(Greenberg et al., 1997לפיכך ,ראוי שמחקרי המשך ינסו לזהות גורמים פסיכולוגיים
המסבירים את מקום המוות של האדם.
המחקר מצא כי בישראל ,כמו בשאר מדינות הים התיכון ,קיימת נטייה להסתמך על
הטיפול הבלתי פורמאלי .בעבר הוסבר כי נטייה זו אינה נובעת רק מהעדפות הפרט והשקפותיו
התרבותיות ,אלא גם משקפת את האפשרויות לטיפול פורמאלי ובלתי פורמאלי הקיימות
במדינה ) .(Andersen, 1995במחקר זה ניתן לראות בבירור כיצד הגורמים המאפשרים משחקים
תפקיד משמעותי בקביעת סוג המטפל העיקרי בסוף החיים .אנשים אשר חיו בזוגיות היו בעלי
סיכוי גבוה יותר לקבל טיפול מידי מטפל עיקרי שלא בתשלום .לעומתם ,אלו שלא היו בזוגיות
נטו להסתמך על המערכת הפורמאלית .בדומה ,נבדקים במצב כלכלי טוב יותר היו בעלי סיכוי
טוב יותר להשתמש בשירותי מטפל עיקרי בתשלום .מעניין כי דווקא הקבוצה במצב הכלכלי
הטוב ביותר לא הראתה הבדל בדפוסי השימוש לעומת נבדקים במצב כלכלי גרוע .ייתכן כי
הדבר נובע מכך שקבוצה זו נהנית לא רק ממצב כלכלי טוב יותר ,אלא גם ממשאבים חברתיים
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מורחבים .העובדה שמצב כלכלי חושב על פי משק בית מציעה כי אלו במצב כלכלי טוב יותר
הם גם בעלי משק בית מורחב יותר ,ולפיכך ייתכן כי הם נהנים מאפשרויות טיפול רבות יותר.
כפי שנמצא במחקרי עבר ) ,(Hank & Júrges, 2010גם מחקר זה הראה כי מרבית
האנשים סובלים מפגיעה בתפקוד הפיזי בשנת חייהם האחרונה .במודל הדו משתני נמצא כי
בקרב קבוצת הוותיקים התפקוד הפיזי טוב יותר לעומת קבוצת הערבים הישראלים ,אך הבדלים
אלו בין הקבוצות התבטלו ברגע שהוכנסו משתנים נוספים למשוואה .במודל הרב משתני,
נבדקים בעלי השכלה תיכונית היו בסיכון נמוך יותר לסבול מפגיעה בתפקוד לעומת נבדקים
בעלי השכלה נמוכה .המחקר הנוכחי מצא קשר בין השכלה לבין רמת התפקוד .כלומר,
משכילים יותר זוכים לתפקד באופן טוב יותר ,אפילו בשנה האחר ונה לחייהם.
לסיכום ,חשוב לציין כי זהו מחקר ראשוני המבוסס על מספר קטן יחסית של נבדקים אשר
נפטרו מאז הגל הראשון בשנים  .2006–2005כפי שכבר צוין במאמר על בסיס הנתונים האירופי
) ,(Hank & Júrges, 2010מדובר בקבוצה בעלת נתוני פתיחה טובים במיוחד ,זאת משום שכל
משתתפי הגל הראשון גרו בביתם .בנוסף ,המידע שנאסף באמצעות הריאיון עם המקורב קיים
רק לגבי נפטרים שזכו למטפל עיקרי .בשלב זה ,אין נתונים על מספר הנפטרים בין שני הגלים
שלגביהם לא נערך ריאיון עם מקורב .על אף מגבלות המחקר ,הוא מספק זווית ראייה ראשונית
לגבי שנת החיים האחרונה בישראל .המחקר מראה כי בדומה לשאר העולם המערבי ,המוות
מתרחש במקומות ציבוריים והטיפול נעשה בעיקר על ידי בני משפחה ומקורבים אחרים שלא
בתשלום .יש לבחון בזהירות את ההבדלים המועטים שנמצאו בין קבוצות האוכלוסייה השונות,
כי ייתכן שהיעדר הממצאים נובע מהמדגם המצומצם.
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the data from the SHARE-Israel survey as an additional means to improve the
formulation of social policy and to monitor its effects in an aging society.
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as shown in the chapter by Amit Shrira, is what distinguishes between one
person and another. The differences are greatest in very old age, when people
have experienced the largest number of life events in comparison with those
who are younger. Therefore, in social and gerontological research on changes in
old age, it is important to refrain from stereotyped labeling.
At the same time, it is essential to identify these changes in order to gain a
better understanding of the situation of the older population. If the most
prevalent changes among this population are identified, it will be possible to
develop appropriate social responses. These responses include formulation of
policies which promote changes that are perceived as positive, as well as
development of interventions that respond to the challenges resulting from
adverse changes.
One of the main findings of the SHARE-Israel surveys documented in the
chapters of this book is that as the participants in the survey grew older they
experienced a decline in certain areas, especially in health and functioning.
Nonetheless, it is important to note that improvements were also observed.
Another noteworthy finding is that in several cases, the state of the respondents
in the second wave of the survey was influenced by their situations in the
previous wave. That is, a state or condition that existed in the first wave of the
survey significantly explained why that same state or condition existed in the
second wave. This finding emerged in relation to perceived economic adequacy,
assessments of health, and poverty. However, there were also substantial
fluctuations in the economic situation of the participants. Many of them had
succeeded in improving their situation, but many others reported a continuous
situation of distress. Yet another important finding relates to the increased
participation of persons aged 50+ in the labor force. Among other factors, this
can be attributed to the deferment of retirement age which was implemented
during the period between the two waves of the survey. Finally, it is noteworthy
that many of the difficulties in old age, as reflected in the changes that were
identified across the two waves of the survey, can largely be attributed to
inequality in Israeli society. In conclusion, it is highly recommended to apply

VIII

depressive symptoms were found to be at greater risk for impaired functioning
as a result of cumulative traumatic life events.
In Chapter 12, Sharon Shiovitz-Ezra and Rafi Nechemia distinguish
between temporary loneliness and chronic loneliness among older persons. The
finding that 4 out of 10 respondents in the research sample had experienced
some type of loneliness raises a red flag. However, there were fewer cases of
the most worrisome type of loneliness, i.e., chronic loneliness. The factor that
best explained both types of loneliness was the absence of a partner. These
findings and other data presented in this chapter provide evidence of a social
risk that needs to be addressed by the welfare system.
In Chapter 13, the final chapter in this collection of articles, Liat Ayalon
presents preliminary findings from interviews conducted with the relatives of
respondents who died between the two waves of the SHARE-Israel survey.
Ayalon's study aimed to examine the experiences of the deceased respondents
during their last year of life. The findings reveal two significant findings. First,
the main caregivers for these respondents during their last year of life were
family members rather than paid caregivers. Second, most of the deceased
respondents died in hospitals or in old age homes. This indicates that the
experience of death among elderly people in Israel is a public experience.

Changes in the Second Half of Life
The main findings of the longitudinal SHARE-Israel survey provide a general
overview of changes that occur in the second half of life. Nonetheless, it is
important to also clarify that there are always exceptions. Sometimes, these
differences are greater than the similarities. Throughout the life course, people
have unique experiences, mark meaningful events, gain a certain amount of
resources, and sustain certain losses. The unique combination of "life events",
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expressed more positive perceptions of health than did the Jewish respondents,
even though the Arabs had more illnesses. It is possible that the support
provided by the family members of the Arab respondents lead them to feel
better, even though their state of health was worse.
In Chapter 9, which deals with mental health, Liat Ayalon and Adi Meir
examine factors related to decline in cognitive functioning among the
respondents in the SHARE-Israel survey. Their findings reveal a decline in five
out of six measures of cognitive functioning. In addition, the results indicate
that cognitive decline was related to older age, whereas education and physical
activity were found to be protective factors. Another interesting result from that
study is that immigrants from the Former Soviet Union were at risk for
cognitive decline, even though they were usually more educated. This finding
attests to the possible effect of immigration in old age on cognitive functioning.
In Chapter 10, Esther Iecovich discusses services provided to older persons
in their homes in order to facilitate independent living. These services include:
personal care, domestic help, and provision of prepared meals. The analysis
presented in this chapter, which was conducted among the respondents aged 60
and over, revealed that health need factors were indicative of the extent to
which home care services were used. However, the more people there were in
the household, the lower the chances of using these services. In addition, there
was a partial offset effect in the use of different services within the home.
However, this was not found for services provided outside of the home.

Personal Welfare
In Chapter 11, Amit Shrira presents the results of a study on the cumulative
effects of traumatic life events in old age. The findings indicate that personal
trauma – particularly health-related trauma – was related to lower functioning
and to lower personal well-being. Moreover, the impact of cumulative trauma
increased as a function of emotional difficulties. That is, persons with
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the Arab respondents, only income level predicted economic transfers from
parents to their adult offspring.

Health
Chapter 6 opens Part 2 of the book, which is devoted to research on health. In
this chapter Tal Spalter, Jenny Brodsky, and Yitschak Shnoor present a study on
improvement and deterioration in levels of functioning among persons aged 60
and over. The results reveal that although some of the respondents report a
deterioration in their functioning, others report an improvement. Deterioration
in functioning was found to be related to old age, low socio-economic status,
and minority status, as well as to the number and severity of illnesses. The
findings suggest that at least some of the decline in functioning among older
persons can be minimized by reducing inequality in Israeli society.
In Chapter 7, Varda Soskolne, Gail Auslander, and Aubrey Soskolne
discuss variables that explain the use of dental health services over time among
persons aged 65 and over. The researchers found that among that population,
the use of dental health services is relatively low and has been declining over
time. When respondents perceived their economic situation as good, they
showed a greater tendency to use these services. However, age and population
group (Arabs and immigrants who arrived in Israel after 1989) predicted lower
use of dental health services. Thus, the impact of inequality on health in Israeli
society is also evident in this aspect of medical care.
In Chapter 8, Rabia Khalaila examines self-perceptions of health among
persons aged 50 and over. The results of the statistical analyses presented in this
chapter indicate that perceptions of health over time are related to health
behavior. After taking into account the respondents' perceptions of their health
in the first wave of the survey, it was found that smoking and obesity had an
adverse effect on their self-perceptions of health, whereas physical activity
improved these perceptions. Regarding perceptions of health among the
different population groups, it is interesting to note that the Arab respondents
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enter the labor force. As expected, the impact of these variables on participation
in the labor force was negative. Economic resources at the time of retirement
(e.g., wealth, ownership of an apartment, eligibility for pension, and spouse's
employment) were also found to encourage retirement and semi-retirement or
prevent entry into the labor force. Workers' perceptions of the quality of their
work were also found to play a role in the decision about full or partial
retirement. Positive attitudes about work, in terms of the physical effort
involved and freedom of decision or opportunities for personal development,
reduce the tendency to leave a full-time job.
In Chapter 4, Gil Ben Zvi and Howard Litwin present a study that
examined the factors that have a long-term impact on perceived income
inadequacy. The investigators in that study examined several variables relating
to participants' perceptions about "difficulty making ends meet", which were
referred to as "perceived income adequacy". The results revealed that economic
difficulty reported in the second wave of the survey was largely explained by
economic difficulty reported in the first wave, which is indicative of difficulty
overcoming economic hardship in old age (although participants aged 80+ were
less inclined to report such difficulty). A decline in income between the first and
second waves was independently related to the difficulty of making ends meet,
as was the participants' ethnic origin (i.e., Arabs and immigrants from the
Former Soviet Union who arrived in Israel after 1989), frequency of prayer, and
poor health. In contrast, education and hope for the future moderated subjective
perceptions of perceived income inadequacy.
In Chapter 5, Anat Roll presents the results of an analysis she conducted
on predictors of financial transfers from parents to their offspring over time.
Roll found that among the Jewish population of Israel, giving is a continuous
behavior rather than a one-time event, and that giving correlated positively with
income level. Other characteristics such as number of children and perceived
economic difficulty (the topic examined in the previous chapter) reduced the
chances that older Jewish parents would give money to their children. Among
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owned-housing services and measures of net wealth. However, the Gini
coefficient of inequality in distribution of disposable income declined by about
4%, as the share of the top quintile increased at the expense of the middle
quintiles and the older population. Israel ranks relatively high on the scale of
inequality among the SHARE survey countries. However, as in many other
Western countries, the gaps in the distribution of net wealth in Israel are
significantly larger than the distribution of current income. Subjective measures
of standard of living show an improvement in perceived economic adequacy
among persons aged 50 and over, but only among those who were not poor. By
contrast, in 2010 a larger share of the poor population reported that they had
difficulty managing financially or that their economic situation had worsened in
comparison with 2005. Findings relating to the risk of falling into poverty over
a period of four years or the risk of living in perpetual poverty showed higher
levels of vulnerability among the younger persons in the 50+ age group as well
as among Arabs, persons with chronic illness, persons with lower levels of
education, unemployed persons, and those who had lost a partner.
Chapter 3 deals with changes in patterns of participation in the labor force
among Israelis aged 50-69 during the period between 2005 and 2010, and
examines labor force transitions in relation to a broad range of
sociodemographic and economic characteristics. In light of the gradual
deferment of retirement age for men and women during the period between the
two waves of the study, the findings reveal an increase in rates of participation
in the labor force among older adults, including those who are farther from
retirement age. In 2010, there was also evidence of a change in rates of
participation in the labor force at or around retirement age (62 for women and
67 for men). Of the persons who were aged 50-69 in the first wave of the
survey, only 20% had changed their status in the labor force by the second
wave. The rest had either remained in the labor force (42%), or had been outside
of the labor force (38%) in both waves of the study. Age, gender, and state of
health (especially decline in health) were found to play a crucial role in the
decision of older persons to remain in the labor force, leave the labor force, or
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The Studies in This Collection

This book is divided into four sections. The first section presents an overview of
the book. The second section deals with economic aspects of the changes in late
life. The third section includes studies relating to health-related changes in older
age. The forth section covers selected areas of the personal welfare of the
SHARE-Israel respondents. In the following pages, we summarize the main
chapters in sections two-four.

Economic Aspects
This section begins with a presentation of two studies conducted by Leah
Achdut, Rita Troitsky, and Aviad Tur-Sinai. The first study is presented in
Chapter 2, and provides a multi-dimensional perspective of economic wellbeing among persons aged 50 and over and their families in 2005 and 2010,
based on aggregate measures of poverty and income distribution, as well as on
subjective measures of well-being. The findings show that most of the measures
of poverty and inequality remained stable in 2010, and there was also an
improvement in some of the measures. In 2005 and 2010, about one-fourth of
all persons aged 50 and over lived in poor families. The measures of income
inequality remained stable between 2005 and 2010, including imputations for
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